
1Чолбон 2 №-рэ 2015

Сµрµн редактор: 
Н. Е. ВИНОКУРОВ

Редакционная коллегия: 
З. К. БАШАРИНА, 
А. Е. ВАРЛАМОВА, 
В. Н. ИВАНОВ, 
Н. Р. КАЛИТИН, 
В. Н. ЛУКОВЦЕВ, 
Д. Н. МАКЕЕВ, 
И. И. ОСИПОВ, 
С. А. ПОПОВ. 

ААПТАР САНААТА РЕДАКЦИЯ КИЭНИТТЭН АТЫН БУОЛУОН СЈП.

Редакция аадырыґа: 677018, 
г. Якутск, Орджоникидзе, 31
Тіліпµіннэр: сµрµн. редактор 42-33-97 (факс), 
эпп. сэкирэтээр: 42-49-41

Электроннай почта:
E-mail: redcholbon@mail. ru

Сибээс эйгэтигэр, информация технологияларыгар уонна маассабай коммуникация±а 
федеральнай кэтэбил Саха Республикатынаа±ы салаатыгар бэлиэтэнии туоґута: 
ПИ № ТУ 14-0104 ыам ыйын 18 кµнэ, 2010 с.

ТЭРИЙЭЭЧЧИ: Саха Республикатын Правительствота
ТА¤ААРААЧЧЫ: Саха Республикатын «Сахабэчээт» автономнай тэрилтэ

1926 сылтан сахалыы тылынан ый ахсын тахсар уус-уран литературнай 
уонна общественнай-политическай сурунаал

2/2015



2 Чолбон 2 №-рэ 2015

Компьютерная верстка: З.Н. Протопопова. 
На обложке: Выставка-ярмарка «Живой автограф». 2014 г.

«Чолбон» – ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал. 
-Издается на якутском языке с 1926 года. 

Подписано в печать 30.01.2015 г. Формат бумаги 84х108 1/16. Объем 6, 8 п. л. Усл. п. л. 10. 06. Уч. изд. 14. 75. 
Заказ № 17 Тираж 1780 экз. Подписной индекс 73453. Цена свободная. 

Отпечатано с готовых диапозитивов ОАО «Медиа холдинг «Якутия»
г. Якутск, Вилюйский пер. 20

ПРОЗА
ОРОДЬУМААН. Арба±астаах ойуун. Сэґэн.
АНААРАР. Јтіххі. Кэпсээн.
БЫЙАМАН. Улахан самолет тыаґа. Дьон оло±о. 
Мэнэриктэр. Мунньахсыттар. Сэрэбиэйдьит. 
Кэпсээннэр.

ПОЭЗИЯ
СЫЛЫК МААРЫЙА. Эйиэхэ бу кустук 
тµґэрдим. «146» сирэй... Тулаайах куба. 
***Киґиэхэ олох – кэрчик. Хоґооннор.
Гаврил МОНАСТЫРЕВ-УЙУСХАН. Ийэбэр. Ыч-
чаттарбар. Ньурба сµдµ талаана. Пекиннээ±и 
олимпиада геройдара. Манчаары сиэннэрэ. 
Хоґооннор.
Дьігµір ТҐБЭ. Олох µктэлэ. Мин эґэм. Ытык 
Таатта, Ытык Кµіл. Хоґооннор.

ОЧЕРК УОННА ПУБЛИЦИСТИКА
Иван ОСИПОВ. Анаабыр хаґыата, µірдэ тур! 
Ыстатыйа.
Иван ГОРНАЙ. Саахымат мин олохпор. 
Ыстатыйа.
Максим КСЕНОФОНТОВ. Ойуу сурук µірэххэ 
туттуллуута. Ыстатыйа.
В.Н. ПАВЛОВА. КиэІ билиини, µірэ±и 
тар±аппыта. Ыстатыйа.

УЛУУ КЫАЙЫЫ 70 СЫЛЫН КЈРСЈ
И.М. ПАВЛОВ. Мэлдьэхси нэґилиэгэ уонна 
сэрииґиттэрэ. Ыстатыйа.

БИ¤ИГИ ЮБИЛЯРБЫТ
Уйбаан ОЙУУР.  «Сэрии эрэ буолбатыгар 
ба±арабын». (Биллиилээх прозаик В.Н.Егоров-
Тумарча 80 сааґыгар аналлаах кэпсэтии)

КЈРДЈЈ¤ҐННЭР, БУЛУУЛАР, АРЫЙЫЫЛАР...
Сэмэн ТУМАТ. СаІа кістµбµт чахчылар, сурук-
тар. Ыстатыйа.
Наталья ПЕСТРЯКОВА. Саха тыла латыын ты-
лыныын уруулуу. Ыстатыйа.
Мария НИКИТИНА. Валерий Ноев – иэйии 
ырыаґыта. Ахтыы.

СУРУЙААЧЧЫЛАР СОЮЗТАРЫН 80 СЫЛЫ-
ГАР АНАЛЛААХ КУОНКУРУСКА КИИРБИТ 
ҐЛЭЛЭРТЭН
Саша СМЕТАНИН. Кустук ыт дьыл±ата. 
(Н. Лугинов кэпсээнинэн).
Дуолан ЛУГИНОВ. Тойболу сэргээтим.(Н. Лу-
гинов «Таас тумус» сэґэнинэн).
Лия АНДРОСОВА. Сібµлµµр геройум – Нулгы-
нэт. (М.П. Федотова сэґэниттэн).
Сиибиктэ ДАНИЛОВА. Кµннээх Амма уран 
тыллаа±а. (Семен Капитонов поэзиятыгар).
Лена ОРЛОВА. Мин сібµлµµр поэтым. (Семен 
Данилов – лирик поэт).
Лиза ФЕДОРОВА. Сµрэхтэн тахсар иэйиилэр.
(Леонид Попов поэзиятыгар)

КЭРИЭСТЭБИЛЛЭЭХ КҐННЭР
УРСУН. Кырдьыксыт литературовед. (Г.К. Бое-
скоров 100 сылыгар).

КРИТИКА УОННА БИБЛИОГРАФИЯ
Д.Т. БУРЦЕВ. Саха прозатыгар репрессия тема-
та. Рецензия.

БУ НҐЈМЭРГЭ ААЎЫў:



3Чолбон 2 №-рэ 2015

ПРОЗА

Бүгүн Арбаҕастаах ойуун кыырарын көрөөрү дьон бөҕө 
мустубут. Кэҥэс соҕус балаҕан дьиэ наара оронноругар симиллэн 
олороллор. Сорохтор талах олоппоско аргынньахтаабыттар. Өр 
кэтэспиттэрин кэннэ ойуун кыаһааннарын тыаһа кылырдаан, 
кутуруксут уолунаан киирэн кэллилэр. Отур-ботур кэпсэтэ 
олорбут дьон соһуччу ньим бардылар. Ойуун «миинэр миҥэтин» 
– дүҥүрүн куурда уурдулар. Арба±астаах ойуун эргэлээх 
хараҕынан эриличчи көрөн, дьэ, чахчы дьулаан дьүһүннээх улуу 
дьаалы эбит. Тымтык имик-симик уотугар сирэйэ омооно хайдах 
эрэ бэдэр кыылы санатар. Дьон саллан иһийэн олордулар. 
Ойуун дьону дьулатаары айаҕын киэҥник атан дьааһыйан 
дьаллайбытыгар, бэлэһиттэн моҕой үөн тыла быгыалыырга 
дылы гынна. Ити кэннэ «илэ абааһы» көмүлүөк оһоҕу булкуйда, 
ону кытары оһох айаҕыттан хара суор көтөн тахсан ойуун 
санныгар сахсас гына олоро түстэ. Хараара хоруорбут суор 
баҕайы турулус-ирилис көрөн киһилии саҥалаах буолла:

– Хаах! Хаанна хаптар! Хайа муҥун хара сиэбэтэх, харах 
оҥпотох ыраатта, – диэн халаахтаата.

– Ар-дьаалы, аарт-татай! Маҕалайын туолбат абааһы тэҥсигэ! 
Мэ, мин эппин сиэ! – ойуун уҥа илиитинэн быһыччатын сулбу 
таһыйан таһааран, хаҥас илиитин харытын элийэ быста. Уонна 
суорга ууммутун суор хабан ылаат көмүлүөк оһох ураатынан 
таһырдьа көттө. Дьон соһуйан, куттанан ылы-чып олордулар. 
Сахсырга тыаһа дыыгыныыра эрэ иґиллэр уу-чуумпута 
сатыылаата.

– Кырдьаҕас, аһаан баран «эрэйдэнэн» көрөрүҥ дуу? – 
дьадаҥы Дьэкириэм куттанан торбос сонун тэллэҕэ илигирии 
туран саҥаран бабыгыраата. Арбаҕастаах ойуун сандалыга 
олорон аґаан бахсырыйан барда. Дьон ойуун билигин аҕай 
суорга быһан биэрбит илиитин көрө сатыыллар. Борук-сорук 
хараҥаҕа көрдөххө илиитэ туох да буолбатахха дылы. Дьон 
сирэйэ кини диэки мэлээриҥниирин көрөн ойуун икки илиитин 
уунан кірдірді.

– Аарт-татай! Мин түөрт лабаабыттан биирэ итээтэ диэн 

ОРОДЬУМААН 

AрбаІастаах ойуун

Иван Осипов уруґуйа.
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ПРОЗА

үөрэ олороҕут дуо? – дии-дии өһөхтөөҕүнэн 
көрµтэлээтэ. Айаҕын аппытыгар бэлэһиттэн киһи 
илиитэ быгыалыы сырытта. Маны көрөн эбии 
иэдэйиэх дьон кутуруксут уол кинилэр диэки көрөн 
мүчүк гыммытыгар арыый уоскуйдулар. Уол ойуун 
илиитигэр кыһаммакка аһаан чаламааттанарын 
көрөн арыый эрдийдилэр...

Кэмниэ-кэнэҕэс ойуун айгыраан туран, дүҥүрүн 
ылан балайда турбахтыы түһээт, былаайаҕынан 
охсон дэгэрэҥнэттэ. Кыаһааннарын тыаһа 
кылырдыыр, арбаҕар баттаҕа илгиһиннэҕин аайы 
ыһыллаҥныыр. Кини улам илгистэрэ тэтимирэн 
барда. Дьиэрэҥкэйдээн эрэрдии чэпчэкитик 
ойуолуур. Кутуруксут уол саппай уопсан истэ. 
Эмэгэттэрин сирэйэ ханньайбытын дьон бэлиэтии 
көрдүлэр. Кыыран илгистэн тэппит атаҕын 
кубулуппакка алтыс олбохторун аастылар. Сэттис 
олбохторун сэтиилэнэн, ахсыс олбохторугар 
аараан, тохсус олбохторугар тохтоотулар. Ойуун 
көс төөх сиринэн сүүрэн кэлбиттии тириппитин таґы-
нан. ойбонтон уулаабыт сылгылыы титирэстиир. 

Онтон эмискэ хараҕын өҥүргэһинэн көрөөт, 
тиэрэ баран тµґэн эрдэҕинэ кутуруксут уол нэһиилэ 
хабан ылла. Арбаҕастаах икки дьабадьытыттан 
үрүҥ күүгэн сынньылыйбыт. Дьон тыыммакка да 
олордулар. Хамсалаах табах быстыІа сыппахтыы 
түһээт, ойуун олоро биэрдэ. Дьону саҥа көрбүттүү 
олоотоото. Онтон ханна баарын дьэ өйдөөн талах 
олоппос ылан олордо:

– Ар-дьаалы! Эчи, арах-арах! Иэгэйэр икки 
атахтаах иэримэ дьиэни иччилээбэт дьыл-
ҕаламмыт курдук көрдүм…

– Кырдьаҕас, туох сүрэ-кута буолуой? – 
боруҥуй муннуктан кэһиэхтээх саҥа иһилиннэ. 
Ойуун сирэйэ дьэбин уоһуйан олорон:

– Аан ийэ дайдыны илбистээх тыыннаах, итии 
хааннаах урдустар сэриинэн тииһэн, хаанынан 
уһуннараары гыммыттар. Абааһы уола Уот 
Дапсыырай үөһээттэн хааннаах холорук буолан 
ытыйан түспүтүн үтэйэ сатаатым да, арҕаа-илин 
улуустарынан өрө ытыйан бурҕайа турда...

Арбаҕастаах ойуун дьадаҥыларга босхо 
кэриэтэ кыырара. Баайдарга кыырдаҕына 
тарбыйахтаах ынаҕы да сиэтэн ылара. Ол иһин 
дьадаҥылар кинини сөбүлүүллэрэ, оттон баайдар 
өстүйэллэрэ. Бэл, биирдэ уоттаах оноҕоһунан 
ытыалаан ойуун отун умата сатаабыттара. Хата, 
ол охторо дьикти баҕайытык халыйан тиийэн 
бэйэлэрин отторун умаппыта. Ойуун идэһэ сүө-
һүтүн уоран ілірбµттэрэ, бэйэрин сүөһүлэрэ 
буолан хаалбыта. Өссө да атын ыар дьыаланы 
оҥоруохтарын наймылаһар дьонноро куттанан 

буолумматахтара. Онтон ыла Арбаҕастаах аата-
суола киэҥ сиринэн дуораһыйбыта, биһигини эрэ 
хаарыйбатын диэбиттии баайдар аны ойууҥҥа 
ньымааттаан хаптаҥнаһаллара. 

* * *
Арай биирдэ нэһилиэк кинээһэ Маппый күҥҥэ 

көрбүт соҕотох кыыһа тыаҕа кыргыттары кытары 
отоннуу сылдьан мунан хаалбыта. Бүтүн нэһилиэк 
дьоно көрдүү сатаабыттара да булбатахтара. 
Маппый ойоҕо ытаан сирэйэ дарбаччы иһэн 
олорон кэргэнигэр эппитэ:

– Күҥҥэ көрбүт көмүс чыычаахпыттан 
маттахпыан! Арбаҕастаахтан бараҥҥын көрдөс. 
Буллаҕына кини булуоҕа… Атыттар таах 
сымыйанан ойуумсуйбута буолаллар. Аскын, 
арыгыгын эрэ мэҥиэстэллэригэр бэртэр! – диэт 
умса туттан ытаан санна титирээбитэ.

Бу айдаантан сылтаан хамначчыт кыргыттар 
эмиэ хаарыллыахпыт диэн хара дьиэҕэ саґан 
им-дьим олорбуттара. Хотуннара онто да 
суох тыыннарын иһиллии сыспыта. Син биир 
кинилэр буруйдаах буолаллар. «Бу кыргыттар 
эр көрдөөннөр, кыыбаҕаларын кыаммакка оҕону 
соҕотохтуу быраҕан сылгыһыт уолаттардыын та-
ҕыл ларын ханнараары бардахтара, сирэҕэстэр», 
– диэн хотуннара хаҕыстык саҥарталаабыта.

– Ол ойууҥҥа хайа сирэйбинэн тиийэбин. Бу 
саас отунан быстарбыт ыалларга кур оккуттан 
бырыһыан аахпакка эрэ салҕаа диэн көрдөспүтүн 
батан ыыппыппыт дии. Көрдөһүүтэ таах хаалан 
улаханнык кыыһырбыт этэ.

– Кµтµр істііх, бу айыылаах буолан баран 
хайыахпытый?! О±оҥ туһугар бараҥҥын көрдөс-
ааттас ээ, – диэн дьахтар бобулла-бобулла 
сарылаабыта. 

– Чэ-чэ, уоскуй, баран көрдөһөн көрүөм. 
Кырдьаҕаска хайаатар да бара сылдьыам, – диэт 
кинээс нµксµччµ туттан таһырдьа тахсыбыта.

Маппый ойуун олорор алааһыгар атынан 
дибдитэн тиийэн, тоҕо эрэ балаҕаҥҥа киириэн 
саллан турбута. Эргим-ургум кірµтэлээбитэ. Күрүө 
баҕанатыгар суор эмэгэттэрэ маһынан оҥоһуллан 
хамсаабат гына хам сааллыбыттар. Онтон маа-
рыыІІыттан кинини батыһан кэлбит суор, аарыма 
тииккэ сохсос гына хаахынаан олоро түстэ. Эмэ-
гэттиин-суордуун бары кинини кэтииллэрин кө рөн 
этин сааһа аһылынна. «Дугдуруй да оҕус» дии 
санаат, балаҕан халҕанын арыйа тарта.

Халҕан кыыгынаан аһылынна, ону кытары 
амырыын сыт аҥылыс гынна. Кинээс иһирдьэ 
киирэн:
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– Кырдьаҕастар кэпсээҥҥит, – диэбитигэр, 
ойуун эмээхсинэ:

– Суох, эйиэхэ? – диэн тыл бырахта.
Дьиэлээх тойон киһи киирдэ диэн кэннин да 

хайыһан көрбөтө. Мас хамыйаҕынан күөнэх сии 
олордо.

– Арбаҕастаах кырдьаҕас, кэпсэтиэ да эбиккин, 
куһаҕан да буолларбын нэһилиэк кинээґэ этим 
дии, – диэт Маппый кэтэ±э чонох гынна.

– Киирдэ киирээт тоҕо баайсаҕын, эйиигин 
көрсүөхтээҕэр буолуох арыаллаан аҕаллым 
буолбатах дуо? – ойуун талах олоппоһун хачы-
гыратан эргийэн эргэлээх хараҕынан кинээһи дьэ 
өтөрү көрдө.

Кинээс ойуун суор буолан кинини эргийэ көтө 
сылдьыбытын сэрэйэн этэ саласта. Уоттаах 
харахтары уу хараҕынан утары көрүө суохтуу 
хараҕын куоттарда. Ымманыйбыта буолла:

– Ол иһин даҕаны, эн обургу сырыттаҕын дии. 
Дьэ нэһилиэк ытык киһитэ буолаҕын, көрдөһөр 
да күттүөннээх, ааттаһар да ахсааннаах. Күҥҥэ 
көрбүт күөрэгэйим, көтүрдэр тииспит миилэтэ, 
суос-соҕотох оҕобут сүттэ. Иґиттэ±иІ буолуо. 
Эрэйдэнэн көрөөрөй дуу диэн кэллим. Биир 
байтаһын ынаҕы манньалыам, – кинээс кэһиэхтээх 
куолаһынан ааттаспыттыы биир тыынынан туох 
соруктаах кэлбитин этэн кэбистэ. Балаҕан иһэ 
тыас иһиллиирдии чуумпурда. Кинээс кэтэһэ 
түһэн баран эбии тыл бырахта:

– Биир быа түспэтэх хаҥыл сылгылаахпын, ону 
эптэхпинэ уолаттарга айааһаттаран миинэр миҥэ 
оІостуоххун сөп, – кинээс көрдөһөр саҥатын 
ойуун баардылаабакка оронугар баран сытынан 
кэбистэ.

Ол кэмҥэ эмээхсин кинээскэ чэй кутан остуолга 
ыІырда. Ойуун сыппахтыы түһээт:

– Сарсын биллэ сылдьыам, – эрэ диэтэ.
Кинээс үөрэн сэгэс гына түстэ. Оҕотун булбуттуу 

сананна:
– Ол иһин даҕаны быһа гыммат буоллаҕын. 

Бэрт сөп, сарсын күүтүөхпүт. Бу кыра кэһиилээх 
кэлбитим, – дии-дии ботуоҥкатыттан култаҕар 
иһиттээх арыгыны хостоон таһаарда. Ойуун ону 
көрөн эмээхсинигэр кэҕис гынна. Кинээс арыгыны 
эмээхсиҥҥэ биэрээт, чэпчээбиттии туттан 
балаҕантан тахсан барда. Маарыын арыаллаан 
кэлбит суора тоҕо эрэ көстүбэт буолбут.

Сарсыныгар ойууну кэтэһэн түннүгү манаан 
та±ыстылар. Маппый сотору-сотору тахсан айан 
суолун диэки чарапчылана-чарапчылана кір-
біхтµµр. Ойуун көрүүлэнэрин көрөөрµ эмиэ дьон 
бөҕө муґунна. Күн сис оройунан арҕаалыар 

диэри кэтэһэ сатаан баран, тарҕаһыах буолан 
эрдэхтэринэ биир оҕо айманан киирдэ:

– Арбаҕастаах ойуун иһэр. Маайыһы булбут, 
атыгар олордон иһэр! – диэн чаҕаарда.

Дьиэҕэ баар дьон бары тиэргэҥҥэ тоҕо сууллан 
таҕыстылар. Кырдьык, ойуун атын сиэппит, 
оттон кыыһы атыгар олордубут. Кыыс ыҥыыр 
хоҥсуоччутуттан тутуһан умса түһэн олорор. 
Кинээс ойоҕунаан утары сүүрэн маппалдьыйдылар.

Кыыһы дьон өйөөн дьиэҕэ киллэрдилэр. Ойуун 
көрүүлэммэт буолбутун сэрэйэн дьон тарҕаһар 
аакка бардылар. Сорохтор туох буолбутун, кыыс 
бу күннэргэ ханна сүтэ сылдьыбытын билиэхтэрин 
баҕаран дьиэҕэ киирэ-тахса сырыттылар. 
Кыыстарын хоско киллэрэн сытыардылар. Кинээс 
чаҕар дьахтары соруйан ойууҥҥа ас таттарда. 
Улахан мас сундуугуттан биир иһит арыгыны 
таһааран сандалыга уурда, ону көрөн аан 
таһыгар турааччылар ымсыыран силлэрин быһа 
ыйыһыннылар:

– Кырдьаҕас, дьэ махтал буолуохтун! Мэ, 
сылааҕын таһаар уонна кэпсээ, оҕобутун хантан 
буллуҥ? – кинээс инньэ диэн саҥарбытыгар ойуун 
дьоҥҥо мэһэйдэппиттии тутунна. Ону бэлиэтии 
көрөн Маппый: 

– Чэ, тарҕаһыІ эрэ, бу, тугу өрө мыҥаатыгыт, 
– диэн холдьоҕон баргыытаата.

Дьон уку-сакы тарҕаһан бардылар.
– Ар-дьаалы! Аньыыҥ-хараҥ элбэҕэ бэрт эбит… 

Оройунан харахтаах, уолугунан айахтаах, абааһы 
уолун күөйэ көтөн кыыскын нэһиилэ былдьаатым, 
– диэбитигэр кинээс сөбүлээбэтэхтии көхсүн этит-
тэ да, саҥарбата.

– Кыыскын, хамначчыттарыҥ соруйан 
муннарбыттар дииргин уурат. Бэйэтэ ханнык эрэ 
урдуһу батыһан барсан испит быһыылаах.

– Ол аата тугуй? Кыыспытын аатын алдьатан 
баран бырахпыттар дуо? – кинээс ыксаан ойууну 
быһа түстэ.

– Бу диэн билбэтим, бука, сэрэйдэххэ кыыһыҥ 
Чаҕаадай алаас саҕатыгар, атын нэһилиэк 
уолун кытары кистээн көрсөллөр курдук көрдүм. 
Чээккэйбит суоллара баар. Онтон бу сырыыга 
туох эрэ биллибэт күүс кыыскытын атын сиринэн 
үтэйэн муннарбыт. Ону дьалбыйа сатаатым да 
хайыыр.

– Дьэ, кырдьаҕас, кыыспытын булан аҕалбыккар 
улахан махтал … уонна бу кэпсэтии туһунан 
хаптаҕай кулгаахтаах истиэ суохтаах. Итиэннэ 
оттон «эрэйдэнэн» көрөрүҥ дуу? – кыыска абааһы 
тыына иҥпитэ буолуо диэн ойуунтан абааһыны 
үтэйэригэр көрдөстө.
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– Утуйан сынньаннаҕына үчүгэй буолуоҕа. 
Сарсын кэлэ сылдьыам, – диэт, ойуун тахсан 
барда.

Ойууҥҥа кинээс биир ынаҕы кытта хаҥыл 
соноҕоһу биэрбитин ылбатаҕа. «Бэйэҥ 
дьаһайаҥҥын суохха-дьадаҥыга харата амсат», – 
диэн эппитин кэччэгэйэн бэрт аҕыйах кырбаһы 
үллэрбитэ буолбута. Ойууҥҥа биир атаҕы ыыппыт 
этэ.

Маайыс кинээс кыыһа диэтэххэ көрсүө-сэмэй, 
хамначчыт кыргыттартан кими да туора көрбөт 
этэ. Сороҕор тэһийбэккэ кинилэри кытары ынах 
ыаһара. Ыал соҕотох атаах кыыґа буолан сороҕор 
хаппырыыстыыра ханна барыай, иитиитэ оннук 
буоллаҕа. Кыыс киэһэ өттүгэр алааска оҕолору 
кытта оонньуура. Ол сылдьан биир ыаллыы 
нэһилиэк уолун кытта билсибитэ. Дьулугураабыт 
уһун уҥуохтаах, арыы саһыл хааннаах, кэҥэс 
харахтаах, хойуу хаастаах уолу кыыс ис-иһиттэн 
сөбүлээбитэ. Уол киэһэ аайы кыыска кэлэр 
буолбута. Оҕолортон кистээн көрсөр этилэр. 
Мэлдьи бэлиэ буоллун диэн, үс аарыма хатыҥ 
үүммүт сиригэр көрсүһэллэрэ. Кыыс хойутаан да 
кэллэҕинэ уол кэтэґэн турар буолара. Маайыс 
уолу санаабатах күнэ диэн суоҕа. Устунан уолу 
таптаан, кинитэ суох сатаныа суоҕун билбитэ. Уол 
уураатаҕына дьикти итии сүүрээн иилии кууһара, 
ити буолара эбитэ дуу, дьүөгэлэриттэн эрэ истэр 
маҥнайгы имэҥнээх тапталлара диэн.

Маннык истиҥ сыһыан баарын кыыс саҥа 
билэн, кыталыктыы кынталдьыйа үөрэ-көтө, 
дьиэрэҥкэйдии сылдьар буолбута. Дьонугар 
кыргыттарга баран кэлиэм диэн баран уолунаан 
кистээн көрсөрө. Хомойуох иһин уола дьадаҥы 
ыал оҕото этэ, ону кэлин билбитэ. Баай оҕото 
ону улахаҥҥа уурбатаҕа. Онтон Мойот: «Маайыс, 
эн аҕаҥ кинээс дии, онон соҕотох кыыһын 
миэхэ, ыал хамначчытыгар, биэрбэтэ чахчы», 
– диэбитигэр кыыс хараастыбыта. Мойото атын 
кыыска барыа дии санаатаҕына сүөм түһэрэ. 
Ийэтин кытта кэпсэтиэн баҕарара да, кыбыстан 
тыл быктара илик этэ.

* * *
Кыыс муммут түбэлтэтэ быһа холоон маннык 

буолбута. Ол күн кыргыттар отон бөҕөтүн 
хомуйбуттара. Киэһэ иһиттэрин толорон төннөн 
иһэн, Маайыс биир дьүөгэтин туспа ыҥыран 
кулгааҕар сипсийбитэ:

– Эһиги бара туруҥ, мин кэнники тиийиэм. 
Мойоттуун көрсүөхтээхпит. Билигин туораан 
быһалыы барыам, тиийиэхтээх Чаҕаадай алааһым 

мантан чугас, – диэбитэ. Онуоха дьүөгэтэ: 
– Кэбиһиий, манан быһалыы түһэр суолуҥ 

арыый эрдэ буолуохтаах. Аны мунан хаалыаҥ, 
– диэбитэ.

– Эттим дии, эйиэхэ, бэйэм тиийиэм диэн. 
Бу ыллыгынан аллара быһалыы түстэхпинэ 
көрсүөхтээх алааспытыгар тиийэбин, – Маайыс 
энчирэппэттии эппитэ. 

– Барыма, мин куттанабын.
– Чэ-чэ, ол кыргыттаргын сит. Мин бу 

ыллыгынан быһалыы түстүм, – диэт, дьүөгэтигэр 
мүчүк гынаат, ыллык омоонунан аллараа үрэх 
диэки бара турбута. 

Ыллык суол тус соҕуруу диэки тыргыллара. 
Кыыс өр хаампыта да алааһа кэлэн биэрбэтэ±э. 
Арыый эрдэ атын ыллыгынан киирбитин 
сэрэйбитэ. Ол быыһыгар ыт мунна баппат ыккый 
ойууругар киирэн таҥаһын, сирэйин-хараҕын 
хайыта таттарбыта. Кыыс ыксаабыта. Эһэлэри, 
бөрөлөрү санаан куйахата күүрбµтэ. Ытыы-
ытыы дьүөгэлэрин уонна уолун ыҥыран үөгүлµµ 
сатаабыта да, ол хаһыы түҥ тыаҕа ой дуораана 
эрэ буолан эҥсиллэрэ. Баҕар бу диэкинэн 
атын нэһилиэк алаастара кэлиэҕэ диэн эмиэ 
барбахтаата. Халлаан улам хараҥаран барбыта. 
Кыыс куттанан, тоҥон даҕаны чіІічік үрдүгэр 
олорбута. Ол олорон көрді±µнэ ойуур быыһыттан 
туох эрэ күлүк барыйан кэлбитэ. Кыыс эмискэ 
көрөн сарылаан иһэн айаҕын саба туттубута. 
Өйдөөн көрбүтэ аттаах киһи эбит. Муммут сордоох 
үөрэн иһэн эмиэ да куттаммыта. Киһитэ ох 
сааны сүгэ сылдьара, оттон батаһын ыҥыырыгар 
төргүүлэммит этэ, эбиитин ата хаамтаҕын аайы 
тимир куйахтар кылырдыыллара.

Маайыс бу дьикти киһини салла да көрдөр 
аччыктаабыта, сылайбыта таайан кэпсэтэргэ 
соруммута. Боотур дьүһүнэ саха курдук да буоллар 
саҥарар тыла отой атын эбит этэ. Кэпсэтэн 
өйдөспөтіхтірі. Кыыс илиитинэн көрдөрөн 
муммутун быһаара сатаабытын, хата, анарааҥҥыта 
көтөҕөн ылан атыгар мэҥэһиннэрбитэ. Кыыс ханна 
барсарын билбэтэр да утарылаһа барбата±а. 
Дьонноох сири буллаҕына, баҕар, аҕата кэлэн 
булуо уонна хайыыр да кыаҕа суох этэ. Ат 
ыҥыырын кэннигэр олорсон истэҕинэ хараҥаҕа 
мастар элэҥнээн барыҥнаһаллара. Сотору 
кэминэн биир алааска тиийэн кэлбиттэрэ. Биир 
да балаҕан баара көстµбэт, арай тирии тордохтор 
маҥхаһаллар. Боотур булан аҕалааччытын биир 
тордоххо киллэрэн таба этэ, тыла сиэппитэ. 
Кыыс сылааска бигэнэн сылаата таайан утуйан 
хаалбыта.
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…Маайыс түһээтэҕинэ тоҥус ойуунун кытта 
кинилэр Арбаҕастаах ойууннара күөн көрсөн, 
күрэс былдьаһаары утарыта тураллара. 
Тордохтор аайыттан тоҥ биистэр тахсаннар 
көрөөрү үмүөрүспүттэр. Туохха дьоҕурдаахтарын 
көрдөрүөхтээхтэр эбит. Тоҥус ойууна саннын 
байаатыгар диэри баттахтаах, маадьаҕар атахтаах, 
икки өттүгэр иҥнэри түһүөхтүү түөрэҥэлээн 
хаамар.

Биир аарыма тиит анныгар тиийэн иккиэн 
турдулар, ол кэмҥэ тоҥус ойууна айаҕыттан эриэн 
үөнү субуйан таһааран Арбаҕастаахха кыыратта. 
Ону биирдэһэ аһаран биэрбитигэр үөн сиргэ 
«ньылк» гына түһээт, кыыс диэки кыймаҥнаан 
сыыллан барда. Бэлэм турбут Арбаҕастаах ойуун 
дүҥүрүн иһиттэн икки былас уһуннаах, ардай 
аһыылаах сордоҥу сулбу ойутан таһааран эриэн 
үөҥҥэ элиттэ. Сиэмэх сордоҥ үөн үрдүгэр саба 
түһээт мөҕүһүннэрбитинэн соҕотохто ыйыстан 
кэбистэ. Ону көрөн тоҥус ойууна киһи куйахата 
күүрэр часкыырын түһэрдэ уонна аттыгар турар 
тоҥус хоһуунуттан кылыһын холурдук сыыйа 
тардан ылла. Дьон куттанан кэннилэринэн 
тэйдиилэр. 

Тоҥус ойууна Арбаҕастаахха өтөрү түһүөхтүү 
дьүккүс гынан иһэн, дьиибэ баҕайытык чыскыйаат 
сытыы кылыһынан бэйэтин төбөтүн быһа сотунна. 
Дьон ону көрөн сарылаһа түстүлэр. Ойуун төбөтө 
да суох буоллар аҥаар атаҕынан ыстаҥалаан 
тиийэн, хааннаах баһын тиит лабаатыгар ыйаата. 
Ол кэмҥэ Арбаҕастаах дүҥүрүттэн хара суор 
халаахтаан тахсаат, мутукка ыйаммыт төбөнү 
кытаахтаан ылла уонна өрө көтөн таҕыста. Ону 
кытары хантан күөрэйбитэ да биллибэт кыырт 
мохсоҕол буулдьалыы сурулаан суор үрдүгэр 
түстэ. Суор көхсүттэн түүтэ бурҕайа ыһылынна. 

Мохсоҕол ойуун төбөтүн дэгиэ тыҥыраҕынан 
кытаахтаан аҕалан ойууҥҥа тиксэрдэ. Ойуун ону 
төттөрү миэстэтигэр олордунаат киһи киһитинэн 
буола түстэ. ТоІ биистэр үөрэн үөгүлэһэ 
түстүлэр. Бэйэлэрин ойууннарын эҕэрдэлиирдии 
дьүккүҥҥэһэллэр. Арбаҕастаах ойууну хоттордун 
«бу кыыһы биһиги илдьэ хаалабыт» диирдии 
Маайыһы көрөн-истэн үөмэхтэһэллэр. Арбаҕастаах 
ойуун куолайын тµгэ±иттэн лыҥкынатан кыланарын 
кытары, суора көтөн кэлэн санныгар олордо. 
Бігдьійбµт кіхсµн тµµтэ сороломмут, хаан-сиин 
бөҕөтө буолбут. Ону көрөн тоҥустар күлсэн 
алларастастылар. Маайыс Арба±астаах ойуун 
хотторон эрэриттэн харааста айманна. Киниэхэ 
көмөлөһө барыахтыы дьону силэйэн эрдэҕинэ, бу 
эрэйдээҕи саҕатыттан харбаан ыллылар.

Хотторуу хомолтотуттан ыксаабыт Арбаҕастаах 
ойуун, суорга тугу эрэ ботугураан этээт 
иннин диэки ыытан кэбистэ. Суор таҥалайын 
таҥсыммытынан өрө көтөн таҕыста уонна 
алааһы кыйа суксулдьуйда. Тоҥустар туох 
буоларын кэтэспиттии дьиксинэн эргим-ургум 
көрөллөр. Эмискэ хара тыа быыһыттан ардай 
аһыылаах бөрөлөр айахтарын кытарчы атан, 
ырдьыгынаабытынан ойон таҕыстылар. Бөлүөхсэн 
турар урдустар уолуйан үрүө-тараа куоттулар. 
Субу кэмІэ Арбаҕастаах ойуун кыыһы харбаан 
ылаат, атыгар мэҥэһиннэрдэ уонна тус хоту 
ойута турда.

Маайыс бу курдук эмиэ да түүлгэ, эмиэ да 
илэҕэ киирэ сылдьыбыта.

 
* * *

Бу кэмҥэ Мойот уол Маайыстыын көрсүөхтээх 
сирдэригэр күн аайы кэриэтэ атынан айаннаан 
кэлэр этэ. Кэлэн аар хатыҥнарын анныгар олорон 
кэтэһэ сатыыр. Киминэн эрэ ыҥыттарыан иһин 
бу нэһилиэккэ кими да билбэт. Уонна дьадаІы 
уол баай кинээс кыыһын ыҥыттардаҕына, хата, 
күлүү гыныахтара. Бу саата, миинэ сылдьар ата 
барыта Бахсыр Баай киэнэ этэ. Мойот кэлин: 
«Ол иһин даҕаны баай уолу буллаҕа дии, мин 
өссө туох эрэ дьонноох, баайдаах курдук киниэхэ 
иҥээҥниир эбиппин», – дии санаабыта.

Маайыс Мойоту ахтан эмиэ иэдэйбитэ. Хаста 
даҕаны саараан баран, аҕата суоҕар ийэтиттэн:

– Ийээ, Түбэ алааһыгар олохтоох Бахсыр Баай 
туһунан истибит буолаайаҕын? – диэн ыйыппыта. 
Ийэтэ кинини тургутардыы көрбµтэ уонна:

– Истибитим, сылгы ииттэн лаппа көнөн олорор 
диэбиттэрэ. Онно туох баарый, тоойуом? – диэн 
үөрбүттүү хоруйдаабыта.

Кыыһа мэлдьи кими эрэ күүтэрин, ханна эрэ 
бара сатыырын уонна туох эрэ санааҕа ылларан 
хараҕа хойуоран биилэммитин кірі сылдьара. 
Эмиэ да тугу эрэ санаан мичик гынар. Ийэтэ эдэр 
сылдьан эмиэ итинник таптал абылаҥар ыллара 
сылдьыбыттаах. Кыыһа баай уолун таптаабыт 
быһыылаах диэн иґигэр үөрэ санаабыта. Тугу эрэ 
этээри гынарын сэрэйэн:

– Бэрт буоллаҕа дии, тоҕойум, ол Бахсыр Баай 
уола төһө да саастааҕын иһин кыахтаах ыал 
оҕото. Аҕаҥ даҕаны сөбулэһиэҕэ.

– Суох ийээ, мин кинилэр хамначчыт уоллара 
Мойоттуун билсибитим, наһаа үчүгэй уол, 
төгµрµк тулаайах эрэ, – диэт кыыс ийэтин диэки 
ааттаһардыы көрбµтэ.

Ийэтэ хамсатыгар мохуорка хаалаан соппойо 
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олорон буруотугар чачайда. Кыыһыттан итини 
эрэ истиэм дии санаабатаҕа чахчы. Сөтөллүбүтэ 
буолан тиэрэ хайыста. Кыыһа, хата, ийэм 
кыыһырбата дии санаан кэпсии олордо.

– Ийээ, кини уһун уҥуохтаах, кыыс кэрэ 
сэбэрэлээх уол. Ити манна миигин ыйыта кэлэ 
сылдьыбыт киһиргэс баай уолаттарынааҕар быдан 
ордук. Јссі хомуска оонньоон иһитиннэрбитэ, 
наһаа µчµгэйдиик ырыа ыллаабыта уонна миигин 
көрөн кыбыстан тохтоон хаалбыта, – Маайыс бу 
уолу хараҕар көрө олорор курдук манньыйан, 
күлэ-үөрэ кэпсии олорон ийэтин дьүһүнүн көрөн 
«һык» гына түспµтэ.

– Ийээ туох буоллуІ? Мойоту көрдөххүтүнэ 
сөбүлүөххүт, аҕабын кытта эһиги эмиэ таптаһан 
холбоспуккут буолуо дии, – Маайыс ыал атаах 
оҕото буолан уонна ийэтэ саІарбатаҕыттан 
эр ылан толлубакка тугу саныы сылдьыбытын 
барытын эттэ.

– Ким билэр, дьэ, тоойуом… Мин сөбүлэспитим 
иһин аҕаҥ ыал хамначчытыгар соҕотох кыыһын 
биэрбэтэ буолуо, – ийэтэ кыыһын төһө да аһыннар 
табыллыбатын эттэ.

Маайыс санаа ымыыта оҥосто сылдьыбыт ырата 
туолбат буолбутуттан хомойон хаппахчытыгар 
киирэн оронугар умса туһэн ытаан санна дьигиІнии 
сытта. Сыттыгын хараҕын уутунан илиттэ.

* * *
Маайыс оронугар сыппахтыы түһээт, ийэтигэр 

эппэккэ эрэ халҕаны күүскэ сабан тахсан барда. 
Ийэтэ оҕобун хомоттум диэн тугу да саҥарбакка 
хаалла. Кыыс дьиэтиттэн тахсаат тус хоту 
Мойоттуун көрсүһэр алаастарын диэки барда. 
Тоҕо эрэ тыаттан куттаммат буолбут.

Маайыс куруутун көрсөр аар хатыҥнарын 
аттыгар баран олордо. Кыл дэйбииринэн бырдаҕы 
сапсынар.

Мойоту кэлиэ диэн кэтэһэн син өр чээччэйэ 
сырытта. Онтон алаас саҕатын диэкиттэн аттаах 
киһи иһэрэ көһүннэ. Кыыс долгуйан нохтолоох 
сүрэҕэ битигирээтэ. Чугаһаан эрдэ±инэ көрбүтэ, 
Арбаҕастаах ойуун эбит. Ол иһин кыыс туора 
хаамаары гынан баран тохтоото. Төһөтүн да 
иһин ойуун кинини араҥаччылаан быыһаабыт 
буоллаҕа. 

Ойуун кэлэн атыттан түстэ. «Тоҕо манна 
кэллиҥ? Кими күүтэҕин?» диэн ыйыппата. Барытын 
өтө көрө сылдьар көрүҥнээх. Кыыс аттыгар 
дүлүҥҥэ олордо. Саппыйатыттан мохуорка ылан 
хамсатыгар кутта. Уматтан оборон соппойдо.

– Сылгыларбын көрөн иһэбин. Этэҥҥэлэр, – 

кыыс сэҥээрбэтэҕин да иһин күннээҕи сонунун 
кэпсиир.

– Ыык, – кыыс сэҥээрбитэ буолар.
– Били уолуҥ манна кэлэн хас да күн 

кэтэһээхтээтэ. Баай ыал кыыһыгар тэҥим суох 
диэн кэлбэттии барбыт курдук. Онон кэтэһэн 
эрэйдэммэтиҥ буоллар, тоойуом, – ойуун ким 
туһунан кэпсиирин сэрэйдэр да кыыс бµтэһик 
этиитигэр ходьох гынан ылла.

– Ол тулаайах да киһи буолбатах дуо? – баай 
кыыһа буолан толлубакка быһа бааччы саҥарда.

– Оннугун оннук. Бахсыр Баай хамначчыт уолун 
кинээс кыыһынаан үөрүүнµ кытта холбуо, аатын 
алдьатаары, баайыгар иҥсэрэн, – ойуун бүппүт 
хамсатын оборон омурда хапсыҥныыр.

Маайыс ойуун хантан барытын билэрин сөхтөр 
да атыны ыйытта.

– Мойот оччоҕуна хаһан да кэлиэ суоҕа дуу? 
– кыыс ойуун хараҕын уулааҕынан көрдө. Ойуун 
хараҕа кыыран илгистэрин саҕанааҕы курдук 
хааннааҕынан көрөрө суох буолбут. Кыыһы 
тонолуппакка аһыммыттыы көрдө.

– Сарсын киэһээҥҥи ыам кэнниттэн манна 
кэлээр. Баар буолуоҕа, – ойуун бэйэтин сааһыгар 
холооно суохтук ойон туран атын чэпчэкитик 
миинээт, дьиэтин диэки дьоруолата турда.

Маайыс сарсын Мойоттуун кірсір 
буолбуттарыттан үөрэн дьиэрэҥкэйдээн ыла-ыла 
дьиэтигэр барда. Дьиэтигэр киирбитэ ийэлээх 
аҕатын икки ардыгар хабырыйсыы бөҕө буолбут 
быһыылаах. Аҕата сирэйэ дьэбин уоһуйбут. Ийэтэ 
ытаабытын биллэрбэт буола сатыыр. Маайыс 
хаппахчытыгар киирэн эрдэҕинэ аҕата ыҥырда.

– Кэл эрэ манна, хотуой! Киһини күөрт ыт 
күлүүтүгэр, эриэн ыт элэгэр киллэрэрээри гынныҥ 
дуо?!

– Өйдөөбөтүм аҕаа, туох диэн эттэххиний?
– Сураҕа Бахсыр Баайга күлүүгэ киллэрээригин, 

кини чаҕар уолун кытта сылдьар үһүгүн. Сирэн-
сирэн сиргидэҕи булбуккун!

– Ол хамначчыт да киһи буолбатах дуо? – 
Кыыс ыал соҕотох атаах оҕото буолан аҕатын 
утары саҥарда.

Кыра сылдьан аҕата киирдэҕинэ сүүрэн 
сэрбэкэчийэн кэлэрэ. Аҕата өрө көтөҕөн 
ылан күөрэҥнэттэҕинэ иһэ кычыкаланан күлэн 
чачыгырыыра. Билигин киниэхэ анаан туһаайыллан 
этиллибит күүстээх саҥаны истэн, бөтө бэрдэрэн 
хараҕын уута субуруйда, үөрэн дьирэҥкэйдээн 
кэлбитэ ханна да суох буолла. 

– Бэйэҥ да санаан көр, нэһилиэк кинээһэ 
ааттаахпын уонна ханнык эрэ кумалаан киһитигэр 
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кыыспын биэрэбин дуо? Оо, абаккабыын! – 
Маппый күҥҥэ көрбүт соҕотох кыыһын төһө да 
аһыннар улам ис иһиттэн кыйыттан, суоһурҕанан 
барда.

* * *
Арбаҕастаах сарсыныгар уолу ходуһаҕа көрсө 

тµстэ. Мойот билбэт киһитэ кинини аатын ааттаан 
ыҥырбытыттан соһуйда. 

– Туох кэпсээн кырдьаҕас, – диэн саҥарбытынан 
уол атынан ыкса кэллэ.

– Суох эйиэхэ. Сылгыларын хайдахтарый?
– Кэминэн тураллар. Ґчүгэй, – уол, утары турар 

киһитэ ураты көрүҥнээҕин сөхпүттүү көрдө. Ону 
сэрэйэн ойуун уталыппакка этэргэ күһэлиннэ.

– Мин аатым Арбаҕастаах ойуун диэн. Эн ити 
аарыма хатыҥҥа кэлэргин бэлиэтии кірбµтµм 
ыраатта, – ойуун туох диир эбит диэбиттии уолу 
үөрэтэрдии көрөр. Уол кистэлэІин этиттэрэн 
кыбыстан умса көрдө. 

– Ити биһиги кинээспит соҕотох кыыһа. Улуус 
ааттаахтара кэлэн ыйыта сылдьыбыттара.

– Оччоҕо Маайыс кэргэн таҕыста дуо? – уол 
ыгылыйан ойууну быһа тµһэн ыйытта.

– Тохтоо, доҕор, ким да итинник этэ илик. 
Уруккуну этэбин. Мин эн дьоҥҥун билэр этим.

– Чэ сөп, кырдьаҕаас, мин барарым дуу? – 
уол мин кыыска холооно суохпун этээри гынар 
эбит дии санаан атын тиҥилэхтээтэ. Аһыы турбут 
ат соһуйан иннин диэки дьоруолаан тамаһыйда. 
Ойуун кэпсэтии табылыбатаҕын билэн:

– Киэһээ били сиргэ Маайыс кэлиэҕэ, – диэн 
үөгүлээтэ.

Уол истибитин итэҕэйбэккэ атын тэһиинин 
тиэрэ тардан тохтотто. Ахсым ат дьиэлээн эрэрин 
билэн сиэлэн тамаһыйан иһэн иччитэ тохтоппутун 
сөбүлээбэккэ баһын буккуйбахтаата. Атын эрийэ 
тутан ойууҥҥа төттөрү кэллэ.

– Туох диэтиҥ, кырдьаҕаас, өйдөөбөтүм ээ, 
бука баалаама, – Мойот бугуһуйбут атын тохтото 
сатыыр.

– Маайыһы бэҕэһээ көрсүбүтүм, – диэтэ, кыыс 
кинини көрсөөрү мунан хаалбытын, көрсүөхтээх 
сирдэригэр кэлэ сылдьыбытын туһунан кэпсээтэ.

Уол улам сирэйэ сырдаан барда. 
– Чэ, этэҥҥэ буол. КиэһээІҥи ыам кэнниттэн 

тиийээр, – диэн баран ойуун атынан хаамтара 
турда.

Уол Маайыһын кытта кірсір буолбутуттан 
үөрэн үөгµлүөн баҕарда, ол эрээри ойуун истиэ 
диэн толунна. Уолга төрөөбүт дойдута кэрэтийэн 
да көһүннэ, бэл, атыттан түһэн атын имэрийэн, 

сыллаан таптаата. Чыычаахтар саҥаларын 
аахайбат бэйэтэ үөрэн илиитин ууммахтаата.

 
* * *

Кыыс эмиэ сүттэ…
Ийэлээх аҕа санааларын алы гынан 

«дьүөгэлэригэр барда ини» диэн кэтэһэн 
көрдүлэр да биллибэтэ. Ыксааннар ыанньыксыт 
кыргыттартан ыйытан көрдүлэр да эмиэ 
мэлийдилэр.

– Иһэ сипсийдэҕинэ кэлиэҕэ, ханна барыай? – 
кинээс эһэ тэллэххэ өттүгэстээн сытан кыыһырбыта 
буолан тыл бырахта.

– Тылгын кыанар буол эрэ, аны, чаҕардарын 
курдук кыыскын күргүйдүүрүҥ итэҕэс дуо? – ийэ 
барахсан эрин мөҥүттэр.

– Бэрт дьахтар кыыскын кумалаан киһиэхэ 
биэрэн ыыт, – кинээс туран сис туттубутунан 
хаамыталыыр.

– Оҕобут эҥин дьүһүн буолуо да, бэйэҥ соҕотох 
хаалыаҕыІ! – дьахтар куолаһа кэһиэҕирдэ.

– Ама хайа үлүгэрэй...
Кинээс хара дьиэттэн сылгыһыт уолун дьөлө 

хаһыытаан кыыһын көрдөтө ыытта. Дьиэтин 
иһигэр төттөрү-таары хаамыталыы сырытта. 

– Кыыспыт бадаҕа «оһоҕостоох» быһыылаах, – 
ийэ саараан эппэккэ сылдьыбытын дьэ эттэ. Ити 
тылтан кинээс сирэйгэ бэрдэрбиттии дьик гынна.

– Оо, абаккам, аны онтукпут итэҕэс дуо?! Ону 
хантан биллиІ, бэйэтэ эттэ дуо? 

– Ийэ киһи оҕобун дьүһүнүттэн көрөн билэр 
буоллаҕым дии.

– Ити баар! Кыыскын эн атаахтык иитэҥҥин 
киһи тылын истибэт буолбут.

– Эн аатыІ-суолуІ, баайын эрэ туһугар 
кыһаллаҕын… Таптал диэн баарын билэҕин дуо, 
эн?! Бахсыр баай баҕар бэйэтин оҕотун курдук 
иитэрэ буолуо… Сиэн оҕолоннорбут дэлэлээх 
үчүгэй буолуо этэ…

– Тапталлаахтар ээ, сиргидэхтэр! Хайа аанньа 
киһиэхэ! – кинээс ойоҕун быһа түстэ. Ол эрээри 
сиэн оҕо сураҕын истэн арыый сымнаата.

Кыыстара сарсыныгар эмиэ биллибитэ. Дьэ 
моһуок, аны иккиһин сүттэ.

Билигин аҕатыттан өсөһөн ханна барбыта 
биллибэт. Кинээс кыбыһыннар да хайыыр да кыа±а 
суох, эмиэ дьону туруоран көрдөттө. Иннигэр-
кэннигэр соҕотох көмүс чыычаахтааҕыттан 
матыан баҕарбат. Чаҕар киһини Бахсыр баайга 
сэмээр чуІната ыыта сылдьыбыта да, онно 
биллибэтэх. Арбаҕастаах кырдьаҕаска кыыстара 
ханна баарын өтө көрдөрөөрү бара сырыттылар 
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да, атын нэһилиэккэ ыІырбыттарыгар барбыт. 
Онон кинээс сібµлээбэтэр да Илбистэй диэн 
сиэмэх ойууну ыІырдылар. 

Илбистэй кинээс илдьитин истэн күлүгэр 
имнэннэ.

– Син мин да наадам кэлэр эбит ээ. Арбаҕастаах 
аттыттан арахпат сурахтааҕа, – диэн обургу 
соҕустук ботугураан саҥарда уонна айгыстан-
аарыгыран кинээскэ тиийдэ.

Тиийээт кэм µгэґинэн сүүһүгэр туһахталаах, 
түөрт атаҕар баґыр±астаах ыас хара сылгыны 
өлөттөрдө. Ити аата атаҕын соболоҥун эрэйэн 
эрдэҕэ. Иһигэр кинээс манан дьадайан барыа 
суоҕа дии саныыра чахчы. 

Иһин-үөһүн буһаттаран аһыы-сии олорон, көрө 
кэлбит дьону олоотуур. Дьон ойуун кинээс кыыһа 
сүппүтүн туґунан туох диир эбит диэн сэІээрэн 
эрэ кэлбиттэрэ. Бу ойууну соччо ахсарбаттар. 
Ону Илбистэй сэрэйбэттээх буолуо дуо? Ол иһин 
«Дьэ көрүҥ, нэһилиэк кинээһэ миигин хайдах 
курдук маанылыырый» диэбиттии арыгы куттан 
иһэр. Дьэ дьүһүн-бодо буолан түһээтэхтээҕи 
киһи курдук. Саннын байаатыгар диэри баттаҕа 
сирэйигэр саба түһэ сылдьар. Сэҥийэтигэр µµммµт 
убаҕас сүүмэх бытыгын уһаппыт.

Айгыстан туран куурда уурбут дүҥүрүн ылан 
былаайаҕынан дапсыйан, мэнэрийэн эрэрдии 
дьүһүлэннэ. Ханна эрэ ырааҕы көрөрдүү 
олоотоото. Онтон уутугар хаарыгар киирэн 
кыыран илгиһиннэ. Балаҕан иһин дүҥүр тыаһа 
толордо. Аҕылаан-мэҥилээн көстөөх сиртэн 
сүүрэн кэлбиттии тириттэ. Кыыран бүтэн умса 
туттан олорбохтуу түһээт:

– Дьэ сатамматахпыт. Кыыскытын оройунан 
харахтаах уолугунан айахтаах абааґы уола 
күрэппит. Сэттис олбохпор ситиэхчэ сиппэтим. 
Кыыскыт күөрэйиэ суохтук күрэммит курдук көрдүм. 
Арбаҕастаах да абыраабат буола адаҕыйбыт. 
Үрдүгүтүнэн үргүөр үргүйбүт, анныгытынан 
аргыар... 

– Түксү! Уурай! – кинээс ойууну ситэ саІар-
дыбакка көбүөлээтэ. Дьон бөрүкүтэ суох кэпсэтии 
буолаары гынна диэн тыас хомуннулар. Ойуун 
«эрэйдэммитин» кинээс аанньа ахсарбакка 
дьиэ титтэн үүрэн таһаарда. Кинээс ойоҕо оҕо-
тут тан маппыттыы сананан саҥата суох ытаан 
ньолҕоруйда.

Сарсыныгар кыыстарын көрдөөн эмиэ бул-
батылар. Арбаҕастаах ойууну ыІыран кэллилэр. 
Эмиэ улуу ойуун кыырарын көрөөрү дьон бөҕө 
мустубут. Көрүүлэнэн бүтэн ойуун маннык 
саҥалаах буолла.

– Дьэ кинээс түөрэҕиҥ түөрэккэй соҕус буолсу. 
Кыыһыҥ эргиллэрэ эйигиттэн тутулуктаах курдук 
көрдүм.

– Туох диэн эттэххиний, кырдьаҕаас, – Маппый 
бэҕэһээ Илгистэй ойууҥҥа уордайбыта ханна да 
суох. Кута-сүрэ тостубут көрүҥнээх.

– Кыыьын сµктэр сааґа буолан Бахсыр Баай 
иитэр уолугар кэргэн тахсыахтаа±ын бопсор 
эбиккин. 

– Онно туох баарый! Тіріппµт о±обун бэйэм 
быґаара инибин, – кинээс эмиэ кыйаханыах 
санаата киирдэ. «То±о бэрдэй ойуун іті кірірі. 
Соруйан дьон баарыгар этэр. Аны билигин кыыһым 
хат буолбутун үөтүө», – диэн кыбыһынна. Дьон 
ону сэрэйэн уку-сакы тахсан бардылар. Бэйэлэрэ 
хаалбыттарыгар ойуун:

– Кыыһыҥ этэҥҥэ сылдьар эбит. Бахсыр Баай 
сылгыһыт уолунаан кинилэр сылгы мэччитэр 
алаастарыгар бааллар.

– Иэхэйбиин, оҕом хата көстүбүт, – Балбаара 
ытаабыт хараҕа үөрэн тырымнаата. Маппый 
кыыһа кістүбүтүгэр үөрүөн дуу, хамначчыт уоллуун 
µµтээҥҥэ хоонньоһон хоноллоругар хомойуон дуу 
билбэккэ олордо.

– Кырдьаҕас, эн ону барытын хантан биллиІ? 
– кинээс сөҕөн ыйытар.

– Чэ, ону маны ыаспайалаама. Баардаах 
киһи билэн эрдэҕэ дии. Кэлэн олоруІ, – 
Балбаара остуол тардан ыІыртаата. Сыалаах эт 
хоторуллубутун кірін кутуруксут уол силин быһа 
ыйыһынна. Талах олоппоһу ылан остуолга кэлэн 
олоруста.

Арбаҕастаах ойуун били аар хатыҥҥа Маайыс 
тоҥон титирии олорорун булан бэйэтин дьиэтигэр 
аҕалбыта. Сарсыныгар Мойот кыыһы дьиэтигэр 
илдьэн биэрээри гыммытын отой аккаастанан 
кэбиспитэ. Онон Бахсыр Баай бултуур үүтээнигэр 
барбыттара.

Арбаҕастаах ойуун дьиэтиттэн ас илдьэрэ. 
Ойуун бу баай кинээс кыыһыгар тоҕо бачча 
бэһирдэ диир эбит буоллахха, эмиэ биир ноо-
лоох. Урут эмиэ эдэр эрдэҕинэ маннык дьү-
һүннээх кыыһы кытта билсэн, эмиэ аар хатыҥҥа 
көрсөллөрө. Эмиэ итинник харахтаах, толбоннурар 
уһун суһуохтаах кыыһы кэтэһээччи. Күнэ, ыйа 
ол кыыһынан киирэр-тахсар буолбута. Кини эрэ 
туһугар олороору төрөөбүт курдук буолбута. 
Онтон биир µтүө күн ыраас халлааныгар сүллэр 
этиҥ сааллыбыта. «Эн биґикки уонна хаһан да 
көрсүбэппит», – диэн тыллар ыарахан да этилэр. 
«Атын уолу таптыыбын», – диэбитэ сурэҕэр 
ыарыылаахтык өр сөҥөн сылдьыбыттара. Устунан 
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ойуун буолан соҕотох сылдьыан баҕарар буолбута. 
Онтон сааһыран баран биир огдообо дьахтары 
ойох ылбыта. Билигин Мойот уол эрэйдэнэрин 
бэйэтигэр холоон аһына саныыр. Ону уол билбэт 
буолан ойууІІа сүр баттатар, саллар.

Бахсыр Баай сылгыһыт уола өр сүтэн баран 
кэлбитигэр ыйыта тоһуйда:

– Хайа, ханна дьүгэлийэ сырыттын, нохоо! 
Сылгыларын бары бааллар дуо?

– Этэҥҥэлэр, Сиэр Дьаҕыллаах атыыр үөрэ 
ырааппытын чугаһаттым. Тыатаа±ы суола баар. 

– Сааҥ иитиитэ баар дуо? Эбии кэрчиэстэ 
илдьэ бараар. Аһыҥастаа±ы кыраҕытык кэтии 
сырыт.

– Доруобунньук, кэрчиэс наада. Уонна өйүөм 
бүттэ.

– Өйүөм бүттэ даа? Кэнники кэмҥэ моҕус 
буолан эрэҕин, – Бахсыр сүөлүргээтэ уонна уолу 
µіннээх хара±ынан кірді.

– Арба Маппый кинээс кыыһыгар иҥээҥниир 
сурахтааҕыІ. Бэрт киһи кинээс кыыһын 
сүгүннэрэн аҕалыаІ буолаарай, саах күрдьэр 
кыыс оҥостуллуо этэ. ¤а-ґа, кинээс дьэ төһө 
эрэ өттүгүн тосту түһэр. Сирэйин көрбүт киһи 
баар ини, – дии-дии Бахсыр малайбыт сирэйигэр 
ыйаастыгас хараҕа кµллэҕинэ симиллэн ылар. 
Мойот бу күлэн күһүгүрүү турар ырҕайбыт истээх, 
туохха да топпот баайы абарбыт хараҕынан 
көрдө.

– Кырдьык, мин эмиэ киһибин, кинээс кыыһын 
таптыыбын… Кэргэн да ыллахпына туох баарый? 

– Аарт-татай, бэрт киһи кинээстэн кыыһын 
баран ыйыт. Эйиэхэ кыыһын µірµµнэн биэрэрэ 
буолуо. 

– Эн барсан ыйытарыІ буоллар. Ииппит аҕам 
буолла±ыІ дии. 

– Дьоҕойон күлүү гынаҕын дуо? Киирбит 
ааммытын төттөрү булларар буоллаҕа дии уонна 
мин эйиэхэ туох да халыым биэрэр санаам суох. 
Баран, хата, сылгыларгын көр, – Бахсыр кэпсэтии 
бүттэ диэбиттии таһырдьа таҕыста. Уол кэнниттэн 
батыһан тахсан:

– Тохтоо эрэ, Бахсыр! Инньэ диир буоллаххына 
кинээс сылгыларын былырыын уоруйахтарынан 
үрэххэ үүрдэрбиккин төттөрү илдьэн биэриэм, – 
диэтэ уол.

Бахсыр соһуйан тиэрэ баран түһэ сыста. 
Муннугар уоһаҕа куура илик бэҕэһээҥҥи 
бэтэнээскиттэн, манныгы эрэ истиэм дии 
санаабатаҕа чахчы. Ынан кэлэн Мойоту сабыта 
саайталаары гыммыта табыллыбата. Били урут 
таптаабытынан дьарыйар уонна хомуут кулгааҕын 

быатынан таһыйар оҕото буолбатах эбит, кини 
иннигэр буспут-хаппыт төлөһүйбүт уола хаан 
таҥнары өҥөйөн, өргөстөөҕүнэн көрөн турара. 
Бахсыр өһүөннээх харахтары утары көрбөккө 
күлбүтэ буолла. Эбиитин кинээс сылгыларын 
ыраах кистээн туруорарын уол кэпсээн биэрдэҕинэ, 
кинээс дьыала оҥороро биллэр.

– ¤эс, бу да оҕо киһи оонньоотоҕуна өһүргэ-
нэн түһэҥҥин… Чэ, бүгүн сынньанан іріі, сыыйа 
хай дах эмэ быһаарыахпыт, – Бахсыр сымнаабыт 
көрүҥнэннэ. Мойот үүтээҥҥэ Маайыс кµµтэр буолан 
тугунан сылта±ыран барарын саныы сатыы турда. 

– Мин бүгүн барарым буолуо, сылгыларбын 
баҕар тыатаа±ы моґуоктуо±а, – диэтэ.

– Кырдьык оннук, сылгы үөрүгэр чугас 
буоларын ордук. Бу оҕоҕо үгүөрү соҕустук ыһыкта 
бэлэмнээриҥ эрэ, – диэн Бахсыр дьаһалымсыйар.

Тойоно оҕо диэбитин Мойот сөҕө иһиттэ. Урут 
«нохоо», «илиэһэй уола», «кэрэдэк» диэнтэн 
атыны истээччитэ суох.

– Уолчааныам, бу астан амсайыаІ буолаарай, 
– Бахсыр иннигэр турар култаҕар иһиттээх 
арыгыны тыган көрдірді. 

– Ээ, суох испэт инибин, – диэтэ уол, итинник 
ас киһини иирдэр дуу, итирдэр дуу курдук 
саныыр. Бахсыр итинник аһы истэҕинэ хамначчыт 
дьоннорун сорун сордуур аҕай. Түүн сарылаан 
дьонун да утуппат этэ. 

– Дьэ, тоойуом, эн син-биир биһиэхэ төрөппүт 
оҕобут курдук буоллаҕыІ дии… Ол былыр 
атаҕастаммыккын санааҕар тутума. Дьиэ кэргэҥҥэ 
мөҕүллүү син-биир баар буолуохтаах, – Бахсыр 
били хараҥа дьыалатын уол кинээскэ кэпсээн 
биэриэ диэн албыннаһар дьүһүнэ этэ. Уол көнө 
муҥутаан тойонун итэҕэйэн уонна истиҥ тылы 
истэн уйадыйан хараҕа сиигирдэ.

* * *
 Мойот үүтээнигэр кэлбитэ Маайыһа күүппүт 

аҕай. Таһырдьа тахсан сылдьар эбит.
– Хайа, чыычааҕым, куттанныҥ дуо? – уол 

атыттан ыстанан түһэн көнтөһүн ба±ана±а иилэ 
бырахта.

– Суох, аһара буолбатах, – кыыс сылаарҕаабыт 
көрүҥнээх.

– Мин Бахсырга эттим, эмиэ да сөбүлэһиэх 
курдук, – диэн Мойот сонунун кэпсиир.

– Кырдьык дуо? Хата хайаан толлубакка ыйыта 
оҕустуҥ, – кыыс сөхпүттүү эттэ.

– Мин бэйэм ону билигин ыйытыам эрэ дии 
санаабата±ым. Кэпсэтииттэн тахсан кэлбитэ, – 
уол ійµітµн хостоон остуолга уурда.
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– Мойот, мин эйиэхэ тугу эрэ этиэхпин 
ба±арабын.

– Чыычааҕым, тугу этэҕин?
– Мойот, биһиэхэ өссө биир киһи кэлээри 

сылдьар.
– Ол кимий? Ким эрэ кэлэ сырытта дуо? 
– Суох, эн биһикки оҕолоох буолуохпут.
– Кырдьык дуо? – уол үөрүүтүттэн ойон турда. 

Онтон эмиэ дьылҕаларын санаан сүөм түстүлэр.

* * *
Сарсыныгар үүтээннэригэр кинээс киирэн 

кэллэ. Мойот диэки куһаҕаннык көрдөр да, тугу 
да саҥарбата.

– Чэ, тоойуом таҥын бардыбыт. Хаһааҥҥа 
диэри манна олоруоххунуй? Ийэҥ ахтан иэдэйдэ, 
– кинээс киһи эрэ буоллар бардамсыйара 
уҕараабыт. Маайыс ийэтин аһынан барсарыгар 
тиийдэ:

– Аҕаа, оттон Мойот? – кыыс тугу эрэ этээри 
гынан иһэн саараата.

– Дьиэлээх киһи дьиэтигэр барыа буоллаҕа 
дии, – диэн тымтан иһэн тохтоото. – Бахсыр 
Баайга тиэрдээр нохоо! Иккиэн кэлэ сылдьаарыІ! 
– кинээс кыыһын хамначчыт уолга биэриэн 
баҕарбатар да сөбүлэһэригэр тиийдэ. Кыыһын оҕо 
эрдэҕиттэн тугу эппитин толоро үөрэммититтэн 
эбитэ дуу. Оһоҕостоммут буоллаҕына баай дьон 
уолларыгар ыйыппаттара биллэр, син биир саата-
суута биир буолар. Абаланара диэн баар Бахсыр 
Баай хамначчыт уолугар кинээс кыыґын ойох 
ылан биэрэн тутум үрдүү түһүөхтээх. Дьэ, хайдах 
көрсөн тыл-тылга киирэллэрин кинээс анааран 
өйдүү илик. 

– Сөп, өйдөөтүм, иитиэх аҕабар этиэм, – диэн 
күтүөт уол кинээс санаатын ситимин быста.

Маайыс хаһан Мойоттоох кэлэллэрин кэтэһэр 
буолла. Күн аайы суол тірдµн манаґар. Аҕата 
бииртэн биир баай уолун сыымайдаан сыбыы 
сатыыра уурайбыт. Ол да буоллар иһигэр кыыһын 
хамначчыт уолга биэрэн эрэрин сібµлээбэтэ өтө 
көстөр. Ийэтэ кыыһа таптыыр киһитигэр кэргэн 
тахсарыттан үөрэр.

– Ийээ, иһэллэр, – диэн Маайыс таґырдьаттан 
үөрэн хараҕа тырымнаабытынан киирээт, 
долгуйан хаппахчытын диэки куотта. Оттон аҕата 
улаханнык баардылаабакка олордо. Хамначчыт 
дьахтар ас тардан букунайан кэлэр-барар. 
Халҕаннара аһыллан ырҕайбыт истээх толуу 
киһи түөһүллэн киирдэ. Кэнниттэн Мойот киирдэ. 
Маайыс сөҕүөн иһин уол атын көрүҥнэммит. 
Эчи, таҥаһа маанытын – уурбут-туппут курдук 

сөрү-сөп саҥа таҥаһы кэппит. Этэрбэс оннугар 
тойотторго эрэ баар саппыкы диэннэрин кэтэн 
өссө уһаабыт курдук буолбут. Кыыс хаппахчы 
быыһынан тапталлааҕын кыҥастаһар, уол арааһа 
кини ханна баарын билэ сатыырдыы көрүтэлиир. 
Кыыс ону сэрэйэн күлэн мүчүк гынар. Тахсыбакка 
олорор.

– Дьиэлээхтэр кэпсээҥҥит? – Бахсыр Баай 
көөҕүнээтэ.

– Суох эһиэхэ, – кинээс ойон туран олоппос 
биэрэн олордуталаата.

Күннээҕи сонуну сэлэстилэр. Сүөһүлэрэ, 
сылгылара хайдах турарын кэпсэттилэр. Бахсыр 
кинээһи урут толло көрөр бэйэтэ, билигин тутум 
үрдээбиттии туттар. Кинээс ойоҕо Балбаара 
барыларын остуолга ыҥыртаата. Кыыстаах 
уолу сэргэстэһиннэрэ олортулар. Улахан дьон 
баарыттан сылтаан тугу да кэпсэппэттэр. 
Истиҥник көрсөн кэбиһэллэр. Бас-көс дьон арыгы 
иһэн лаппа чэпчээтилэр.

– Чэ, кэпсэтиибитигэр киириэххэ. Мин бу уолбар 
кыыскытын ыйыта кэллим, – Бахсыр кинээс диэки 
ыйытардыы көрдө. Ол кэмҥэ Арбаҕастаах ойууну 
ыІырбыттара кэллэ. Остуолга а±алан олортулар. 
Бахсыр бу ойуун сураҕын истэр буолан сүрүн 
баттатан, аһаан чалмааттанан мээнэ саҥарара 
суох буолан, оттомнонон олордо. 

– Дьэ, Бахсыр, күҥҥэ көрбүт соҕотох күөрэгэйбин 
уолгар ыйыта кэлбиккин дуу? Ити кулут уолгун 
дьон кэминэн, киһи сиэринэн дьиэлээн-уоттаан, 
баайдаан тэрийэн олордуталыыр буоллаххына 
эрэ кыыспын биэрэбин, – диэн кинээс мас-таас 
курдук эттэ.

– Кинээс, кыыскын мин иитиэх уолбар биэриэ 
суох курдук буоллуҥ дуу? – Бахсыр кэтэмэҕэйдиэх 
курдук тутунна. Ханнык эрэ кулут уолга баайын 
биэрэн олоҕун тэрийиэн баҕарбата өтө көстөр. 
Бары кини диэки ыйытардыы көрөллөр. Ойуун 
хараҕа эчи уота сүрүн, аны бу уола били кинээс 
үөр сылгытын уорбуттарын айахтатыа диэн 
салынна.

Ойуун хомуһунун киллэрэн Бахсыр Баайы өтөрү 
көрбүтүгэр киһитэ баайын аҥарын биэрэн туран 
иитиэх уолун, дьиэлиэх-уоттуох буолан элбэҕи 
эттэ уонна онтуттан бэйэтэ да сөхтө.

– Бэйэ эрэ бу тугу туойан эрэрим эбитэ 
буолла, – күлбүтэ буолла. – Холуочуйбут киһини 
баалаамаҥ, – Бахсыр ойууну саллыбыттыы көрөр. 
Мойот тойоно туохтан маннык бэһирэн кини 
туһугар кыһаллыбытын сөҕө иһиттэ. Кыыс үөрэн 
ытыһын таһынна.

– Эс, доҕор, Бахсыр Баһылай кыраҕа хотторбот 

ПРОЗА



13Чолбон 2 №-рэ 2015

ПРОЗА
урааІхай инигин. Кэнчээри ыччаппыт кэскилин 
тэрийэн ыал оІортоон дьолу түстүүр тылгын эт 
кулгаахпытынан иһиттибит. Ити киһи тыла. Көрсүө 
тыл бэлиэ. Онон тугу эппиккин бу кумааҕыга 
суруксут уол суруйда.

– Мэ, манна илиигин баттаа, – Маппый кинээс 
эҕэ-дьаҕа буолан кумааҕыны Бахсырга үҥүлүтэр. 
Киһитэ көлөһүн аллан тириппит:

– ¤э-ґэ, бу да дьон, киһи тылын барытын 
кумааҕыга тиһээри гыммыттар дии, – Бахсыр 
саарыах курдук туттар.

– Оннук бөҕө буоллаҕа дии, биһиги үөрэхтээхтэр 
суругунан мэктиэ тылы ыларбытын ордоробут. 
Кинээс буоларым быһыытынан араас дьон 
кэмэлдьитин билэбин. Тылларын тыалга ыһар 
урдустар бааллар аҕай. Оччоҕо хайыыгын, эппит 
тылгын энчирэппэт инигин?

Кинээс Бахсырга суруйар бөрүө биэрбитигэр аат 
эрэ харата илии баттаан бачаачайдаата. Онтон 
дьэ дьыала быһаарыллан үөрэ-көтө аһаатылар. 
Мойот маннык остуолга хаһан да олоро илик этэ. 
Кини да олоҕор хара былыт үтэйиллэн сырдык 
күн тыгар чинчилэннэ. Кинээс түөһүллэн туран 
тыл эттэ.

– Бахсыр, кэскиллээх тылыҥ иһин махтал 
буол лун. Эппит тылын толоруо диэн эрэнэбит. 
Соҕотох чыычааҕым кийиит кыыс буолан сүктэр 
дьылҕаланан көмүс ньээкэ уйаланар чинчилэннэ. 
Икки нэһилиэгинэн уруу тэрийэри бэйэбэр 
ылынабын, – диэбитигэр бары үөрэн ытыстарын 
таһыннылар. Икки таптаһар сүрэхтэр холбоһор 
буоллулар. Кинилэргэ итинтэн ордук дьол суоҕун 
курдук буолла. Мойот Маайыстаахха хаалар 
буолла. Бахсыр Баай аҕыйах күнүнэн кэлиэх 
буолан дьиэлээтэ.

Бахсыр Баай дьиэтигэр киҥэ-наара холлон кэллэ, 
эмээхсинэ чэй куппутун испэтэ даҕаны. Кинээс 
сылгытын уорбатаҕа буоллар, ити тойооскуга биир 
да борооскуну аныыра саарбах. Дьиҥинэн кини 
хонуу муҥунан хороҕор муостааҕа хойдон, сыһыы 
муҥунан сыспай сиэллээҕэ сыбыытаан улууска 
биллэр баай киһи этэ. Онно маҕалайа туолбакка, 
кинээс сылгытын уоруйахтарынан үүрдэрэн 
ылбыта, онтун аньыытыгар уонча ынаҕы кытта 
сүүрбэччэ үөрдээх сылгыны хамначчыт уолугар 
аныыр буолла. Кинээстэн дьыала тэрийиэ диэн 
куттанар.

Ити кэмҥэ икки таптаһар сүрэхтэр үөрүүлэрэ 
үксээтэ. Мойот уолга да хараҥа олоҕор сырдык 
күн сыдьаайар эбит. Урууга атастарын доҕотторун 
ыҥыртаабыта. Хомойуох иһин хамначчыттарга 
туспа сандалы тардыбыттара. Арыый хобдох 

остуол да буоллар, тото аһаан тыыннарын 
таһаарбыттара. Сынньалаҥ кэмигэр атаһа 
Хоодуоттуун таһырдьа кэпсэтэ турбуттара.

– Мойот, дьэ абыранныҥ. Мин эйигин баай киһи 
кыыһын ойох ылыа эрэ диэн түүлгэ да баттаппат 
этим. Бука диэн миэхэ баалаама хоргуппуттаах 
буоллаххына… Аны биһиэхэ сотору эн муҥур 
тойон буоларыҥ буолуо. Биһиги үйэбит тухары 
хара көлөһүммүтүнэн айахпытын ииттэр дьон 
буолабыт, – диэн Хоодуот уол холуочуйбучча 
муҥатыйар.

– Хоодуот, чэ наґаа муІатыйыма, аатыҥ 
курдук хоодуот санаалаах буол… Көрбүөччү 
уонна Арбаҕастаах ойуун сотору үйэ уларыйан 
тимир көлөнөн сылдьыаххыт диэбиттэрэ.

– Ээ, ону, эмиэ эһиги баайдар эрэ баһылыах-
хыт, биһиги үөрэҕэ суохтар сатаабаппыт биллэр.

– Арбаҕастаах ойуун түүлүгэр төбөтө суох 
тимир көтөрдөрү көрбүт этэ. Кынаттарын тыаһа 
тилигирээн утуппата диэбитэ уонна өссө тимир 
оҕустар сири хорута сылдьалларын көрбүт µґµ.

– Эс, ама дуу? Эн ити кырдьаҕас ойуунтан 
куттаммаккын дуо? Мин көрө-көрө дьулайабын, 
утары көрдөҕүнэ ханна да барыах-кэлиэх сирим 
суох буолар.

– Ис-иһигэр киирдэххэ киһи киһитинэн. Ыал 
буоларбар кини көмөтө олус улахан. Мин киниэхэ 
үйэм тухары төлөммөт иэстээхпин.

– Кини даа? Ол иһин даҕаны… Ол аата кыыскын 
аптаабыта буолуо. Доҕоор, Мойот, миигин эмиэ 
кэпсэтиэҥ дуо? Мин эмиэ баай кыыһы ылыахпын 
баҕарабын.

– Уоскуй эрэ, холуочуйбуккун. Эн саныырыҥ 
курдук буолбатах, хайдах ол аптыай… Биһиги 
Маайыстыын таптаһан холбостубут. Чэ, кэл, 
киириэх дьиэҕэ, – Мойот ойуун туһунан бу уолга 
кэпсээбитин кэмсиннэ.

Маппый кинээс улаханнык холуочуйбут са-
ҥа та балаҕан иһигэр бааҕынаан иһиллэрэ. Ки-
нээс соҕотох кыыһыгар уруу тэрийэн аатыраары 
элбэх киһини, ыалдьыты ыҥырбыта. Үрүҥ дьиэ 
хара дьиэни кытары тилэри турар буолан уґун 
остуол таттарбыта. Хара дьиэҕэ хамначчыттар 
олороллор. Ол да буоллар син биир көстөн 
турара. Күһүҥҥү халлаан да буоллар элбэх дьон 
мустан дьиэ ип-итии этэ.

* * *
… Эдэр ыал уол оҕолонон, туспа саҥа ам-

паардыы дьиэ туттан олороллор. Күннэрэ оҕо-
лоруттан тахсара, ыйдара кининэн киирэрэ. 
Ки нээс сиэнигэр мэҥийэн кэлэр. Хайыай, саа-
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һын тухары уол оҕолонуохтарын баҕаран да 
биэрээхтииллэрэ, ол сатаммакка элбэх эрэйи 
көрбүттэрэ. Билигин сиэннэнэн баран күтүөтүн, 
дьэ, аанньа ахтар буолбут. Дьадаҥы төрүттээх 
диэн көйгөтүппэт, хайа уонна Бахсыр төрөппүт 
уолун курдук ньымааттаан биэрдэҕэ дии.

Мойот билигин Бахсыртан тэйэн аҕа кынныгар 
үлэлиир. Сылгыґыттары дьаґайар, өйүөлэрин 
илдьэн биэрэр. Сылгылара Дьаҕа баһыгар ыраах 
тураллар. Сыарҕа хаара түһэн таарыйа киискэ 
сохсолуур. Сороҕор ытынан үрдэрэн туукка 
саанан ытан ылар. Дьиэтигэр киэһэ хойут кэргэнин 
оҕотун ахтан аҕай кэлэр. Кэргэнэ кэтэспит аҕай 
буолар, уолга онтон ордук дьол суох курдук. 
Аҕыйах ыйдаах оҕолоро тугу эрэ өйдүүр киһи 
курдук үөрэн ыттайар, илиитин даллаІнатар, 
ата ҕынан тэбиэлэнэр. Иккиэн оҕолорун таптаан 
ымманыйаллар. Эбэлэрэ күн аайы кэриэтэ кэһии 
тутуурдаах сиэнин көрө кэлэр.

Биирдэ Бүтэй Түбэттэн биир сылгыһыттара 
ыалдьыбытын сыарҕалаах акка тиэйэн кил-
лэрдилэр. Мойот билэрдии Арбаҕастаах ойууҥҥа 
илтэ. Киһилэрин киллэрэн сытыардылар. Ойуун 
ыарыһаҕы тутан-хабан көрдө, онто этэ умайан 
итиитэ сүрдээх этэ. Туох эрэ эмтээх оту дьоҕус 
кэлиигэ мэлийэн убаҕаска булаан иһэртэ. 
Ыарыһах утуйда. Мойот ойууну кытта билсэр 
киґи быһыытынан чэй иһэн кэпсэтэ олордулар. 
Ыарыһахтара түһээн тугу эрэ үлүгүнэйэр уонна 
туохтан эрэ куттанан куотан эрэрдии баллыгы-
рыыр. Мойот олоро түһэн баран дьиэлээтэ. Ойуун 
сылгыһыты ыарыылаан хонно. Сарсыарданан 
ыары һах ійдінін наара ороҥҥо кумуччу туттан 
олордо. Ойууну саҥа көрбүттүү одуулаат билэн 
арыый эрдийдэ. Чэй кутан иһэртилэр. Ойуун 
сыыйа баайы ону-маны токкоолосто.

– Дьэ, эрэ, кистээбэккэ кэпсээ. Түүлгүнэн сэ-
рэйдэххэ тугу эрэ көрбүккүн дуу, бадаҕа? – диэн 
ойуун ыйыппытыгар сылгыһыт куттаммыттыы 
эргим-ургум көрөөт, кэпсээн барда.

– Бүтэй түбэҕэ биир дьикти алаас баар. 
Табалаах дьон ааһан айманар курдуктар да 
суоллара-иистэрэ көстүбэт этэ. Сылгыларбыт 
эмиэ туохтан эрэ үргэллэрэ. Онтон киэһэ атаһым 
Сындыыс үөрүн көрдүү барбыта да, хойукка 
диэри кэлбэтэҕэ. Ону кэтэґэн олордохпуна ытым 
үрэн баргыйбытыгар кірбµтµм ханнык эрэ аттаах 
боотурдар табалаах дьону эккирэтэ сылдьан 
тайыынан түһэн, батаһынан үөрэҕэстииллэрэ. 
Дьон өлөр хаһыыта, тимир тимиргэ охсуллар 
тыаһа сµрдээх этэ, таба тириитэ таҥастаах 
дьонтон оҕустахтарын аайы түү бурҕаҥныыра. 

Ытым аттыбар ньыкыйан олорбута. Онтон өй-мэй 
барбытым, сүрэҕим ыгыллан тыыным бобуллубута, 
ол кэннэ тугу да өйдөөбөппүн.

– Ити алааска былыр кыргыс саҕана хайа эрэ 
тоҥус урдустарын урааҥхайдар кэлэн кыргыбыт 
сурахтаахтара. Ол дьон өлбүт дууһалара көстөрө 
буолуо, – диэбитэ ойуун.

* * *
Сарсыныгар ойуун кинээһи көрсөн Бүтэй 

түбэҕэ кыыһын көрдүү сылдьан былыргы кыргыс 
дьон уҥуохтарын көрбүтүн кэпсээбитэ. Ону баран 
хомуйан сиэрдээн-туомнаан буорга кистииргэ 
эттэ. Кинээс нэһилиэк дьону туруоран бэрийиэх 
буолла.

– Кырдьаҕас, эн бэйэҥ эмиэ барсан дьалбыйан 
көрөрүҥ дуу? – ойууну кытта эт саастыы да 
буоллар, кутун-сµрµн баттатар буолан кырдьаҕас 
диэн ааттыыр.

– Баран үтэйэн көрөөхтүөм… Тоҥус ойууна 
үтүөнэн көрсөрө биллибэт. Ити эн сайылыккын 
отун-маһын тоҕо солоон ааспыт иччилээх холорук 
ити кини сылдьар.

– Тыый, доҕор, мин туох аньыыбар буулаабыта 
буолла? Былыр Тыгын сэриитэ кинилэри кырган 
ааспыта буолуо дии, – кинээс саллан чыпчырынар.

– Өлбүт сордоохтор уҥуохтарын харат тараа-
рылар баалларын биллэрэн эрдэхтэрэ. Тыа 
быы һыгар дьон уонна табалар уҥуохтарын кы-
рамталара кубарыһан көстөллөрө.

– Ол тоҥустарын уонна кыргыһыыга өлбүттэрин 
хантан биллиҥ? – кинээс ыйыппытыгар 
ойуун көхсүн этитэн эрэ кэбистэ уонна кинээс 
акаарытыттан чыпчырынан ылла.

– Түүл-бит диэн баар… Тимир төбөлөөх сэлэмэ 
кустук маска хам хараҕаламмытын кірбµтµм. 
Ити урааҥхайдар суоллара… Ол эрээри оҕону-
дьахтары тыыппатахтар быһылаах. Ґксүлэрэ эр 
хоһууннар өллүлэр ини.

– Ойохторун ойох, оҕолорун оҕо оҥоһуннахтара. 
Билигин ханна эрэ төрөөн-ууһаан саха омук 
буолан олордохторо. Тыын тыыҥҥа харбас, ким 
күүстээх ол быһаардаҕа, – кинээс сөпкө эттим 
дуу диэбиттии ойууну көрөр уонна эбэн этэр. 
– Билигин аны нуучча дьоно биһигини эмиэ 
оннук гыныахтара. Бас билэн талбыттарынан 
дьарыйыахтара.

– Оннук, киһи кэмнээх, балык ыамнаах. Түүл-бит 
этэринэн аны сотору дьадаҥы дьон дьаһайыах 
курдуктар, – ойуун эппитигэр кинээс олоппоһо 
хачыгыраан иэҕэҥнээн ылла.

– Ама, хайаан оннук буоллаҕай?! Баккыта да 
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суох сылдьаннар. Бөлөнөххө бөскөйөн, истэрэ 
тотон дуо? Киһи эрэ этиитинэн сылдьаннар сир 
өппөттөр ини. ¤э-ґэ, кырдьаҕас, хата, киһини 
күллэрдиІ.

– Кинээс, алааскыттан ырааҕы анаарбат эбиккин 
дии. Араҕас баттахтаах, күөх харахтаах омуктар, 
көрдүгэннии сытан күөдьүйүөх курдуктар. Улахан 
чыыннаахтарын кыра-хара дьон уодьуганныах 
курдуктар, – ойуун өссө да этиэҕин кинээс быһа 
түстэ.

– Арах-арах. Аньыы-кэньии… Кырдьаҕас сы-
лайбыккын быһыылаах, – диэбитигэр ойуун 
дьиэлээтэ. Кинээс төһө да күлбүтэ буоллар ыты-
рыктата санаата. Бэйэтин түүлэ-битэ да соччото 
суох этэ.

Тоҥ биистэр кыргыһыыга өлбүт алаастарын 
туһунан кэпсээн түөлбэлэринэн тарҕаата.

– Олору үтэйдэхпинэ мин эрэ үтэйиэм, – диэн 
Чоҕуруос диэн эдэр ойуун аатыран кэпсэнэр. 
Кутуруксут уолунаан бултуу таарыйа диэн 
бардылар. Өр айаннаан тиийэн тордох тардынан 
түстүлэр.

Манна туох да киґи уорбалыыр суола-ииһэ 
суо ҕуттан ойуун эрдийэ санаата. Кутуруксут уол 
абааһылартан куттанан Чоҕуруос аттыттан арах-
пат, тыа диэки кылап-халап кірµтэлиир. 

– Мантан барыахха. Тиийэн үтэйдибит диэхпит. 
Син биир ким да билиэ суоҕа. Хайдах эрэ 
куһаҕаны биттэнэн бардым, – диэн уол ойууІІа 
сибигинэйэр.

– Эс, бу да киһи. Јссі биттээх ээ, бары 
барыта. Мин бэйэбин билиэхпин баҕарабын, дьон 
миигин аанньа ахтыбата бэрт, – дии-дии ойуун 
сэбирийбит ньуолах бытыгын имэриммэхтиир, 
чоккуруос хараҕынан чолбоодуччу көрөн ылар. 
Кини манна аатыран улуу ойуун буоллаҕына, 
дьон-сэргэ киниэхэ сүгүрµйүөхтэрин баҕарар.

– Тоҥус ойууна баарын биллэрдэҕинэ хайдах 
буолабыт? – кутуруксут уол саллыбыт саҥата 
ойуун ыра санаатын ситимин быһан кэбистэ. 

– Куттанар эрээри тоҕо кэлбиккиний? 
Хоргускун билбитим буоллар эйигин илдьэ кэлэн 
бэрт. Били Хооһойдор уолларын ылбаккабын, 
бэрт сытыы сирэйдээх-харахтаах эрдьигэн этэ.

– Кэбис, Чоҕуруос, киһи оонньоон эттэҕинэ. 
Тоҕо куттаныамый? Дугдуруй да оҕус. Тоҥустары 
кытта токкоолоһон да көрүллүө.

– Хата инньэ диэ, ити киһи тыла. Чэ, тахсан 
чээччэйэн сибикилиэх, – ойуун ыадастан турда.

Иккиэн тахсан алаас саҕатынааҕы тыаны 
кэрийдилэр. Тимир төбөлөөх оноҕос маска ба-
тары ытыллыбытын көрдүлэр. Кутуруксут уол 

киһи дьардьаматын көрөн соһуйан этэ саласта. 
Ойуун кэнниттэн сылдьар буолла. Тордохторугар 
төннөн кэлэн өйүөлэрин үссэнэ түстүлэр, иккиэн 
арбы-сарбы көрүҥнээхтэр.

Эмискэ ыт үрэн баргыйара иһилиннэ. Аттара 
ірі хаһыҥырыы тµстэ. Тахсан көрбүттэрэ ыттара 
тыа саҕатын диэки көрө-көрө үрэр. Аттара 
кулгаахтарын чөрөтөн туохтан эрэ тэһииркээн 
быаларын быһа түһүөхтүү чиччигинииллэр. Ойуун 
кутуруксут уолунаан баран көрө сырыттылар. 
Киһи уорбалыах суола-ииһэ биллибэт. Аттарын 
арыый тэйиччи көһөрөн өртөөтүлэр. Уку-сакы 
буолан тордохторугар киирэн сыттылар. Сотору 
туох эрэ сурулаан ааһар тыаһа иһилиннэ. Тордох 
иччилэрэ киһи эрэ буоллаллар бу сырыыга 
хайалара да тахсан көрбөтө. Ыттара тоҕо үрбэтин 
дьиктиргииллэр. Кутуруксут уол ойуун кута-сүрэ 
тостубут көрүҥнээҕин көрөн эбии иэдэйдэ. Онтон 
ыттара ыйылыыра иһилиннэ да тордох диэлэ 
арыллан ыттара кулгааҕын ньылатан, кутуругун 
кумутан иһирдьэ биирдэ баар буолла. Иччилэрин 
аттыгар кэлэн дьэ кулгааҕын чөрөтөн тордох 
диэлин көрөн иһиллии олордо. Ааттаах уордаах, 
харса суох ыттара туох айыылаахтан куттанан 
киирбитин таайа сатыы олордулар.

Бу иччилээх сиргэ сүгүн хонуохтара суоҕун 
билэн ойуун уота-күөһэ умуллубут көрүҥнэннэ.

– Айыы сирин үрдүгэр илэ барбыт абааһы ла ры 
үтэйиэм диэн тылланан кэлбитиҥ дии.

– Үөр буолбут тоҥ уустар элбэхтэрэ бэрт 
быһыылаах. Саатар хара суорум, көрбүөччүм 
ханна сүппүтэ буолла?

– Тахсан көр, кэлбитэ буолуо. Батыһан иһэр 
диэбитиҥ дии, – кутуруксут уол үтэн-анньан көрөр. 
Кини баччааҥҥа диэри ойуун үрүҥ хараҕын өрө 
көрбөккө сырытта. Билигин ойуун абааһылартан 
дьулайбытын көрөн чобуота киирбит быһыылаах.

– Иһит эрэ, ханна эрэ биһиги суорбут саҥарар, 
– диир уол.

– Суох! Өйдөөн иһит! Ити кыргыс биистэрэ 
кыргыһа киирээри гыннахтарына бэйэ-бэйэлэригэр 
суордуу кыланан бэлиэ бырахсар тыллара, арааһа 
хаанымсаҕынан биллибит суор таҥаралаах тумат 
омук кыргыллыбыт сирэ быһыылаах.

Алаас саҕатын диэки элбэх кыргыс дьонун 
күйгүөн саҥата уонна онно-манна суордуу 
таҥалайдарын таҥсынар саҥалара ой дуораана 
буолан эҥсиллэн иһиллэр.

Тордох иһигэр икки киһи, биир ыт иһийэн 
олордулар. Мэктиэтигэр сүрэхтэрин тыаһа би-
тигирээн иһиллэр курдук. Ол олордохторуна 
тордох тула элбэх дьон этэрбэстэрин тыаһа 
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сыр дыр±аан иһилиннэ уонна тугу эрэ ботур-
итир сипсистилэр. Онтон эмискэ чугас баҕайы 
суордуу саҥардылар, ону кытта саастарыгар 
истибэтэх элбэх саҥалара ньамаласта, дапсылар 
тыастара лабырҕаата. Оноҕостор куһууран 
кэлэн, тордох тириитин курдарыта көтөн иһигэр 
хаптаһа сытааччылары сиритэ-хайыта көттүлэр. 
Батаһынан тордох тириитин хайыта оҕустулар. 
Ол быыһынан ый сырдыга көһүннэ. Тордох диэлэ 
арылла түһээтин кытта таба саҕынньахтаах үс 
киһи биирдэ баар буола түстүлэр.

Ортоку турааччылара саннын байаатыгар диэри 
баттахтаах хаххан курдук дьүһүннээх. Оттон икки 
өттүгэр кыһыл соґо таҥастаах багдаллыбыт 
хоһууттар эбит. Чоҕуруос ойуун кутуруксутунаан 
саҥаларыттан матан олордулар. Ыттара үрүгэн 
бэйэтэ эмиэ ньим барбыт. Тоҥ биистэр бэйэлэрин 
тылларынан тыл быраҕыстылар. Ортолоругар 
турааччы урдус ойууннара буоларын Чоҕуруос 
сэрэйдэ. Ол да буоллар кутуруксута баарыгар 
уолуйбутун биллэрбэккэ гына сатыы олордо 
уонна эттэ:

– Суолгут-иискит көстүбэт этэ, хантан баар 
буоллугут? Айыы дьоноҕут дуо?

– Айыы дьонун аһыммакка урааІхай сахалар 
кэлэннэр биһигини анараа дойдуга атаарбыттара, 
атынан эккирэтэ сылдьан батаһынан сынньан күлэ-
күлэ күлбүтүн таптайан уоппутун умуруорбуттара, – 
диэн тоҥ уус ойууна сахалыы саҥалаах буолбута.

– Кырдьаҕас, онно биһиги туохпут буруйай? 
Туох диэн эттэххиний, оччолорго биһигинньиктэр 
күн сирин көрө да илик этибит дии.

– Бэйэтиттэн ситиспэтэххэ бэдэриттэн иэстэһэр 
диэн баар. Ыһыытаппытынан ый ыһыаҕа 
оҥорбуттара, хаһыытаппытынан хара хааммытын 
тохпуттара. ҐІµµ-батас аһылыга оҥорон, 
ойохпутун, оҕолорбутун илдьэ барбыттара. Саатар 
киһилии уІуох туппатахтара.

– Онтон хоһууттаргыт ханна баар этилэрий? 
Тоҕо утарыласпатаххытый?

– Тимир сэптээх-сэбиргэллээх, кыргыс үөрэҕин 
ааспыт боотурдар буоллаҕа дии. Сэлии муоһа 
төбөлөөх сэбинэн төһөкөөнү көмүскэнээри. Эһиги 
тоҕо хаардаахха өрө мэҥийэн кэллигит? Мин үтүө 
дьүһүммүн көрөөрү дуо? Аны бэйэҕит сэлэмэ 
кустук аһылыга буолаайаҕыт.

– Кырдьаҕас, туох диэн эттэххиний? Санаабыт 
батарбакка билэ-көрө кэлэ сылдьабыт. Сайын 
сир ирдэҕинэ көмүс уҥуоххутун көтөҕүөхпүт, – 
Чоҕуруос сүөм түспүттүү эттэ.

* * *
Бу кэмҥэ Чоҕуруос ойоҕо Арбаҕастаах ойууҥҥа 

кэллэ.
– Кырдьаҕаас, эйиэхэ анаан көрдөһүүлээх 

кэллим. Мин киһим били Бүтэй түбэҕэ барбыта 
да ууга тааһы бырахпыттыы мэлийдэ. Ыксааммын 
утуйбат да буоллум.

– Бултуу барбыта дуо? – ойуун оннугар 
эмээхсинэ ыйытар.

– Бултуу таарыйа били тоҥустар сирдэрин 
көрүөм диэбитэ.

– Ол былыр үйэҕэ былаҕайга былдьаммыт, 
суорума суолламмыт дьон сиригэр тоҕо барда?

– Этимэ даҕаны, өс киирбэҕэ дэлэҕэ буолбатах, 
кырдьаҕас баран көрөн кэлэриҥ буоллар… 
Эйиигиттэн ураты атын ким да суох, хайдах туох 
дьылҕаламмыттара буолла, – Чоҕуруос ойуун 
ойоҕо көрдөһөр.

– Оччо ыраах сиргэ хаһан айаннаан тиийэр, 
эргиллэр? Кинээскэ баран тыллаан көр ээ, – 
ойуун оннугар эмээхсинэ быһаарар.

Ойуун олорбохтуу түһэн баран көхсүн этиттэ, 
ону кытары эмискэ аан аһылынна да хара суор 
көтөн киирэн ойуун санныгар сохсос гына олоро 
түстэ. Чоҕуруос ойоҕо көрбөтөҕүн көрөн соһуйан 
өмүрэ сыста. Кини кэргэнэ маһынан оҥорор 
суоруттан чыҥха атын, дьиҥнээх суор кэлэн түстэ. 
Арбаҕастаах ойуун эмээхсинэ уолуйбатаҕын 
көрөн эдэр ойуун ойоҕо арыый эрдийдэ. Суор 
турулус-ирилис көрө-көрө ойуун кулгааҕар тугу 
эрэ сибигинэйэр курдук. Ойуун чочумча олоро 
түһэн баран:

– Биһиги кинээстиин сүбэлэспиппит, ол Бүтэй 
түбэ алааһыгар кыргыһыы буолбут толоонугар 
дьон урусхал буолбут уҥуохтарын аны сайын 
дьону илдьэн хомуйан буорга кистиэх буолбуппут. 
Тоҥ биис ойууна Уот Дапсыырай холур холорук 
буолан итии хаанынан илгистиэх, субай хаанынан 
сууннартыах буолбута ыраатта.

– Оччоҕуна ол мин киһибин хайаабыта буолуой, 
кырдьаҕаас?

– Хаан сытын ылан хара суор бөҕө халаахтаабыт, 
харах оҥпотохторо ырааппыт.

– Ити аата туох диэн эттэххиний?
– Тоҥ уус ойууна силлиэ-холорук буолан 

силбиэтэнэн өрө ытыйан тэҥкэ тиит төбөтүгэр 
ыйаталаан кэбиспит курдук көрдүм.

– Кырдьаҕас мин киһим уолҕамчы санаатыгар 
мээнэ бас-баттах тылласпытыгар уордайбыттаах 
буоллаххына, бука, санааҕар тутума. Баран 
көрөн ол куһаҕан тыыны үтэйэн мин киһибин 
быыһыырыҥ буоллар эрэйгин саныа этибит. Ол 
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кинээс миигинньиги кытта айах атан кэпсэтэрэ да 
саарбах, – Чоҕуруос ойоҕо чахчы аһыннарбыт 
дьүһүннээх. Ойуун хамсалаах табах быстыҥа 
олорбохтуу түһээт:

– Сарсын аттаныам, – – диэтэ.
– Ол иһин даҕаны убайбыт быһа гыныаҥ дуо? 

– Чоҕуруос кэргэнэ маны эрэ күүппµттүү үөрэн 
сэгэс гынна.

Арбаҕастаах ойуун атынан өр айаннаан Бүтэй 
түбэҕэ тиийдэ. Јртіммµт ітүүлэриттэн маска 
сөрөммүт икки аты эр-биир араартаата. Алааска 
өртөөбүттэрэ туохтан эрэ үргэн өтүүлэрин быһа 
түһэн сүүрбүт суоллара баар. Ойуун алаас иһигэр 
киирбитэ тордох көһүннэ. Иһин өҥөс гыммыта ким 
да суох. Онтон өйдөөн көрбүтэ икки киһи хаарга 
бүдүрүйэн охто-охто куоппут суоллара баар эбит. 
Ону батыста…

Баран истэҕинэ ыт утары сүүрэн кэлэн 
хаһааҥыттан эрэ билэр киһитинии кутуругун 
эйэҥэлэтэр, ыйылаан ылар уонна кэлбит суолун 
устун төттөрү ойдо. Ойуун барбахтыы түһээт, 
Чоҕуруос ойуун кутуруксут уола мас төрдүгэр 
тоҥон бабыгырыы олорорун көрдө. Уол туохтан 
эрэ куттанан иччитэ суоҕунан көрбүт, ону 
мускуйан, имитэн этин-хаанын ириэрэн нэһиилэ 
туруорда. Ол кэннэ иккиэн Чоҕуруос ойуун 
суолун хайаннар үрэх хорбут хаспаҕар түспүтүн 
булан ыллылар. Киһилэрин нэһиилэ хостоотулар. 
Туохтан маннык уолуйан куоппуттарын хайалара 
да кэпсээбэт. Көмнөх хаарга кинилэртэн 
ураты туох да суола ииһэ көстүбэт этэ. Арай 
онон-манан киис, куобах суоллара бааллар. 
Тордохторугар кэлэн итии киллэринэн үссэнэ 
түһээт, дойдуларыгар аттаннылар. Чоҕуруос 
кыбыстан саҥатыттан матан, Арбаҕастаах сирэйин 
таба көрбөт буолбут этэ.

Кутуруксут уол кутталлаах алаастан 
тэйэллэригэр арыый сэргэхсийэн кэпсэтэр буолла. 
Аара кэлиилэригэр аҕыйах саарба бултаабыттарын 
күөн туттан кэпсии сатыыр. Онтон улуу ойууҥҥа 
сымыйалыыр туһата суоҕун сэрэйдэ. Сэҥээрбэтин 
билэн ньимийдэ. Уол түүл-бит курдук өйдүүр. 
Кыргыс биистэртэн куотан иһэн маска сааллан 
им балайга ньимис гыммыта. Уонна бу дойдуга 
хаһан даҕаны үктэниэм эрэ суоҕа диэн бэйэтигэр 
мэктиэлээтэ. Чоҕуруос ойуун охсуһан хотторбут 
ыт курдук ньыкыччы туттан арбы-сарбы буолбут. 
Сирэйин-хараҕын маска хайа тардыбыт. Таҥаһа 
тырыттыбыт. Бэйэлэрин алаастарыгар кэлээт, 
дьэ өрө тыыннылар. Чоҕуруос балаҕаныгар 
кэлэн киирбитэ ойоҕо сүтүгүн көрөн үөрэн сэгэс 
гынна. Тас таҥаһын уһуларыгар көмөлөһөн, туос 

сандалыга ас тардан аһатта. Онтон аны сүтүгэ 
көстүбүт үөрүүтэ ааһан эригэр мөҥүтүннэ.

– Аны ойуумсуйаргын ууратыыһыгын, хаһан улуу 
ойуун буолаары… Ол оннугар үлэлээн сүөһүбүтүн 
үксэтэн дьон сиэринэн олорон көрүөх, – ойоҕо 
эппитигэр Чоҕуруос иҥиэттэн эрэ кэбистэ, били 
охсурҕаланар бэйэтэ самныбыт көрүҥнээх. Ол 
кэннэ Чоҕуруос ойууннуурун букатын уураппыта.

Сайын Үрүҥ Тунах ыһыах иннинэ кинээс уонча 
киһини Арбаҕастаах ойууну кытта Бүтэй Түбэ 
алааһыгар ыытта. Улуу ойууну кытта тиийэннэр 
былыргы кыргыс саҕана өлбүт дьон уҥуоҕун 
хомуйаннар буору буллардыллар. Бүтэһигэр ойуун 
кыырар таҥаһын кэтэн, дүҥүрүн, былаайаҕын 
ылан көрүүлэннэ.

Өр кэмҥэ хараллыбакка сыппыт дьон дууһаларын 
үөһээ Үрдүк Айыылар диэки утаарбыта. Дьон дьэ, 
иччилээх алаас ыраастаммытыттан чэпчээбиттии 
өрө тыыннылар.

Ол кэннэ бу алааска туох да киһи сүөргүлүөх 
сибикитэ биллибэт буолбута. Мойоттоох Маайыс 
биир бастыҥ ыал буолбуттара. Арбаҕастаах 
ойуунунан Бүтэй Түбэ алааһын этиттэрэн баран, 
сылгытын үөрүн онно тутар буолбута. Саарба 
сатыылыыр, сылбах муостаах сыбыытыыр дойдута 
эбит. Аҕа кынна уолу бэйэтин оннугар кинээһин 
солотун биэрээри гынарын уол буолумматаҕа. 
Тулаайах үөскээбит буолан дьадаҥы дьоҥҥо 
тойомсуйуон, үрдүк сололоохтору кытта 
куодарыһыан баҕарбат. Кини билигин аһынан-
таҥаһынан татымсыйбат. Таптыыр кэргэнэ, икки 
уол оҕото баар буолла да сөп. Кини бу орто 
дойдуга төрөөн маннык эрэ дьол баарын билэр.

Уол сылгыларын көрөн баран дьиэлээн 
иһэн, таарыйа урут көрсөр аар хатыҥнарыгар 
тохтоон ааста. Олоро түһэн ону-маны саныыр. 
Киһи олоҕор таптал улахан оруолу ыларын 
манна дьэ өйдөөтө. Таптал диэннэрэ күүстээх 
да буолар эбит! Билигин дьиэтигэр тиийдэҕинэ 
көмүс чыычаахтара бытыгыраһан кэлэн аҕаларын 
атаҕар сапта түһүөхтэрэ. Таптыыр кэргэнэ истиҥ 
мичээрин бэлэхтиэ. Дьол диэннэрэ бу буоллаҕа! 
Аа-дьуо туран, атын миинэн дьиэтин диэки 
тиэтэйэ-саарайа дьоруолата турда. Мойот уолга 
дьолу баҕара хаалыаххайыҥ! 
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 «Айан аргыстаах, суол до±ордоох» дииллэринии кылгас да, уґун 
сындал±аннаах да айаІІа киґи араас дьону кытта аргыстаґааччы. 
АйаІІа турунаргар аан бастаан бол±омто±ун туох-ханнык иннинэ хайдах 
дьону кытта айанныыргар уура±ын. Ордук сэргэстэґэ тµбэспит киґигэр. 
Сорох киґи, хаґааІІыттан эрэ билсэр киґи курдук, кэпсэппитинэн, 
бодоруспутунан барар. Маннык алама±ай, бэйэтигэр тардар киґини 
кытта ону-маны кэпсэтэн, соро±ор хаадьылаґан да айаннаатаххына, 
этэргэ дылы, суолу билбэккэ хаала±ын. Онтон сорох киґи кими да 
кытта билсэргэ, кэпсэтэргэ наадыйбат, бэйэтэ бэйэтигэр бµгэн, уутаа±ар 
чуумпу, балыктаа±ар кэлэ±эй буолан олорооччу. Маннык киґини кытта 
уґун айаІІа сэргэстэґэ олордоххуна, суолуІ уґаабыт айаныІ ыараабыт 
курдук буолааччы. Онтон, до±оор, аттыгар биир эмэ испит-аґаабыт, 
нууччалыы таттаран эттэххэ, «под холуочук» эр бэрдэ тµбэстэ±инэ, эмиэ 
биир моґуок. КиґиІ саІаран-иІэрэн, эргичиІнээн, соро±ор санныгын 
таптайталаан эІин, дьон-сэргэ сµргэтин тµґэрэн, дэлби сылатан, айаныІ 
этэІІэ бµттэ±инэ махтал. Дьэ, кырдьык, айаІІа туох-туох буолбата±ай, 
ким кими кытта аргыстаспата±ай, билсибэтэ±эй?! Сир-дойду, айыл±а 
кістµµтэ, суол-иис туруга, ордук аргыстарыІ, билсибит киґиІ, µксэ да 
буолбатар, ійгір-санаа±ар хатанан хаалбыттара баар суол.

А±ыйах сыллаа±ыта, дьахтар кµнµн са±ана, хаґыа да буолан 
«Билии» уопсастыба соруда±ынан ыраах сытар улууска нэґилиэнньэ±э 
билиини-кірµµнµ тар±ата кыра автобуґунан айаннаатыбыт. Мин 
кэпсиэхтээх тиэмэм – айылгы, нууччалыыта – духуобунас. Бу бэрт 
киэІ ис хоґоонноох, дьон-норуот буоларбытыгар, кэскилбит сайдарыгар 
сµдµ суолталаах ійдібµлгэ мин сµнньµнэн µс, бэйэ-бэйэлэрин кытта 
ыкса сибээстээх, киґи ійµн-санаатын, майгытын-сигилитин, сиэрин-
туомун уратытын киллэрэбин. Ол аата айылгыбыт ійбµт-санаабыт тіґі 
сайдыылаа±ыттан, майгыбыт-сигилибит хайда±ыттан, сиэри-туому тіґі 
сіпкі тутуґарбытыттан быґаччы тутулуктаах. Билигин ій-санаа тіґі 
да балачча сайдыбытын иґин, майгы-сигили сатарыйыыта, сиэри-туому 
аанньа тутуспат буолуу киґини дьиксиннэрэр, долгутар.

Мин аттыбар сытыары-сымна±ас майгылаа±ын туоґулуур хара 
бараан, мэлтэйбит сирэйдээх, µіґээ yohyгap онон-манан маІхайан эрэр 
тор курдук бытыктаах, модьу-та±а кірµІнээх, сааґыра барбыт киґи 
дуоспуруннаах ба±айытык туттан олорор.

– Аргыґым, µтµі кµн! Ким диэн буола±ын? – диэн аргыый ыйытабын.
– Степан Андреевич, – киґим толору эттээх ытыґын уунна уонна: – 

Оттон эн ким диэн этиІ? Ханна µлэлиигин? – диэтэ.

Ким Дмитриевич 
Дьячковскай-Анаарар 
саха культуратын 
этносемиотикатын 
(омук бэлиэлэрин, 
символларын чинчийэр 
наука) философскай 
проблемаларын 
чинчийэн, саха 
культуратын 
µірэтиигэ саІа 
хайысханы арыйбыта, 
философскай наука 
кандидата. Билигин 
ХИФУ-га доцент.
РФ идэтийбит 
µірэ±ин бочуоттаах 
µлэґитэ. Учууталлар 
учууталлара. РФ 
суруналыыстарын 
союґун чилиэнэ. 



19Чолбон 2 №-рэ 2015

ПРОЗА

2*

Мин ааппын, ханна µлэлиирбин эттим. Киґим 
оттомноох, на±ыл саІалаах, кэпсэтинньэІ 
киґи буолан биэрдэ. Буолары буолбаты син 
кэпсэттибит. Бу баран иґэр улууспутуттан 
тірµттээх, аармыйа±а сулууспалаабыт, µрдµк 
µірэхтээх юрист, хас да улууска, ол иґигэр хоту 
эмиэ µлэлээбит, билигин Дьокуускайга Ґрдµкµ 
суукка µлэлиир, кэргэннээх, ыал буолбут икки 
о±олоох хас да сиэннээх эбит. СаІарарыгар 
нууччалыы тылы туттубат, биирдэ эмэтэ хам-
тµм кыбытан ылар.

Балачча уґуннук айаннаатыбыт. Тµннµгµнэн 
сыґыы ніІµі дьиэлэр торумнарын кірдµм. 
Киґибэр эргиллэн:

– Ол apaaha, былыргы ітіх турар ээ, – 
диибин.

Киґим нірµс гынан тµннµгµнэн кірді уонна:
– Кырдьык, ітіх эбит, – диэн баран, чочумча 

саІата суох барда. Онтон: – Јтііх, ітіх... 
Јтіх диэ, – дии-дии кириэґилэтигэр тиэрэ тµстэ 
уонна массыына µрдµн тобулу кірін олордо. 
Мин киґим ітіх диэн тылы, эбэтэр іті±µ кытта 
туох эрэ сыґыаннаа±ы ійдіін кэлбитин сэрэйэ 
санаатым. 

– Јтіх ібµгэлэрбит олорон ааспыт бэлиэлэрэ 
буолла±а. Тіґілііх элбэх киґи-сµіґµ тіріін-
µіскээн ааспыттара буолуой? – диэтим.

– Ээ, дьэ, этимэ да±аны. Јтіхтір сир аайы 
бааллар. Биґиги диэки да син балачча элбэх, 
– киґим массыына µрдµн кірін олорорун ку-
булуппакка хардарда. Онтон: – Таах иґиэх тээ-
±эр, мин ітіххі буолбут биир тµбэлтэни кэп-
сиибин дуо? – диэтэ.

– Чэ, кэпсээ, истэн бі±і, – диэн сэргээн ірі 
кірі тµстµм. 

– Отучча сыл буолла±а буолуо, Свер длов-
скайга юридическай институту бµтэрэн, кэр гэм-
минээн икки кыра о±обутун илдьэ сайын кэр-
гэним дьонугар, улуус кииниттэн тэйиччи сы-
тар сайылыкка та±ыстыбыт. Кэргэним а±ата, 
Кістікµµнэбис о±онньордуун, кини уола – биґиги 
о±олорбут таптаан Убаай Вася диэн ааттыыр, 
ыІырар устудьуон уоллара буолан µґµін, соп-
хуоска моой оттуубут.

Атырдьах ыйын бµтµµтэ, Кістікµµнэбис аат-
тыырынан, тиґэх, µhµc Ыспааґап са±ана, киэ-
ґээІІи чэйбитин иґээри олордохпутуна кини 
ыалтан кэлээт:

– Дьэ, о±олоор, массыына кіґµннэ. Суоппар 
Ньукулай дьонугар кэлбит. Сарсыарда эрдэ 

тіннір µhµ. Эґигини Аллараа Бэстээххэ хаал-
ларан ааґарга сібµлэстэ, кэпсэттим, – диэтэ. 
Биґиги, куораппытыгар хайдах барабыт диэн 
мунчаара сылдьар дьон, µірдµбµт а±ай. Оччо-
тоо±уга массыына а±ыйах, дэбигис кістµбэт. 
Онон куораттыыр буоллубут. Туох элбэх таґа±ас 
кэлиэй, о±олор утуйар, уларыттар таІастара, 
а±ыйах кинигэ, сурунаал эІин. Аґаан бµтээт, 
мин куобахтарбын а±ала, ферматтан кіс кэриІэ 
ыраах сытар ітіххі барар буоллум. А±ыйах 
хонуктаа±ыта Васялыын уонна кини табаарыґа, 
оскуола±а µірэнэр уол буолан, кµнµ быґа 
кэрийэн, отучча куоба±ы ілірбµппµт. Ол кµґµн 
мэнээ±э буолан, куобах кэмэ суох этэ. Киэґэ 
дэлби сылайан кыайан сµгµі суохпут диэн уонча 
куоба±ы ітіх ампаарын булууґугар тµґэрэн 
кэбиспиппит. Онон Вася бэлэсипиэдинэн, икки-
µс чааґынан тіннір инибин диэн куобахтарбын 
ыла бардым. Суолбун ортолообутум кэннэ, илин 
диэки этиІ этэрэ иґилиннэ. Јр гыммата, хап-
хара былыт халыйан та±ыста. Утаакы буолаат, 
сµр дохсун силлиэ тµґэн оту-маґы имиллэІнэттэ, 
бэлэсипиэппиттэн чуут тµірэ охсо сыста. Хата, 
уґаабата, сотору уурайда.

Баран иґэр сирбэр суол-иис суо±ун кэриэтэ. 
Дьон сылдьыбата±а ырааппыт буолан, сорох 
сиринэн от, талах саба µµммµт. Онуоха эбии 
сис ортотугар, этэргэ дылы оо±уй о±ус да 
батыллар, биэрэстэ кэриІэ усталаах маардаах. 
Ґнµрµµн бу сири уутун, бадараанын тумна 
сатаан, бэрт эрэйинэн туораабыппыт. Аны 
ітіх сыырын анныгар, икки кµіл икки ардынан 
барарга, урут ітірдіі±µтэ тутуллубут, а±ыйах 
бэрэбинэлээ±э сытыйан, эмэ±ирэн µрэллэрэ 
чу гаґаабыт кµргэ элээмэтэ баар. Дьэ, мин 
ол бадарааннаах сиргэ, кµргэ элээмэтигэр 
бэлэсипиэппин анньан ітіхпір кэллим. Јті±µм 
кубархай сэтиэнэ±э онон-манан кµкээрийэн, ту-
тууларын µрдµгэр саба µµммµт эрбэґиннэрэ 
арбаґан-сарбаґан, aha±ac ааннара, тµннµктэрэ 
аІхаґан, мэІиэстэн кэбиґиэх айыылаах хабыс-
хараІанан дьілі дьуо±аран «дьэ, то±о кэллиІ?» 
диэбиттии дьиппиэрэн, ньимиґэн тураллара 
кіріргі дьулаана сµр. ЭтиІ этэн ньирилэтэр 
тыаґыттан атын туох да тыас-уус суох. Бэл, 
биир да чыычаах «чыып» да диэбэт, иґиллээбит 
курдук уу-чуумпу. ЭтиІ ньирилэтэрин быыґыгар 
иґиллээбит курдук чуумпута бэрдиттэн киґи 
кутун-сµрµн, уйул±атын баттатар, хайдах эрэ 
кыра да тыаґы таґаарыаххын дьиксинэ±ин.
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Бэлэсипиэппин тохтон бµтэн эрэр µµт 
бµтэй остуолбатыгар ійіннірдµм. ЭтиІ ірі 
хабылыннаран, санаабар сири-дойдуну бµтµннµµ 
дьигиґитэн, сып-сырдык ча±ыл±ана быґыта кур-
буулаан, бу айгыстан-аарыгыран саба халы-
йан кэллэ. Онтон, дьэ, до±оор, киґи тµґээн да 
тµбэспэтэх бідіІ ба±айы тобурахтаах тымныы 
ардах ыа±астаах ууну таІнары туппут курдук 
тµґэн курулатта эбээт! Кµнµскµ сылаас салгынтан 
сылыйбыт сир кырса тымныы тобурахтан, 
ардахтан туманынан оргуйан, толомон тµґэн ба-
рык-сарык, бµдµі-бадаа буолан хаалла.

Харса суох ампаарым диэки дьулустум. 
Ааныгар тиийиэхчэ буолан эрдэхпинэ, хагдарый-
быт кыракый сэбирдэх курдук хаастаах, сµµнэ 
улахан кµрэІ ыт эмискэ ампаар кэнниттэн 
уун-утары тахсан кэллэ. Соґуччута бэрдиттэн 
уолуйбакка да хааллым. Чыпчылыйыах тµгэнэ 
уун-утары кірсін ыллыбыт. Ыт «хайа, бу эмиэ 
туохпутуй?» диэбиттии тобулу кірбµт харахтара 
ійбір хатанан хаалбыттар. Онтон ытым эр-
гиллэ тµґээт, умса нірµйэн ампаар кэннигэр 
дьµккµІнµµ турда. «Туох ыта буолла±ай?» дии 
санаат, ампаар кэннин іІійін кірбµтµм, ытым 
ханна да суох. «Ити ыккардыгар ханна ба-
ран хаалла±ай?» диэн дьиибэргии санаатым. 
Ампаарга киирбитим хабыс хараІа, туох да 
кіс тµбэт. Ґрдµттэн ардах уута тэстэн, онон-
манан чоккуруур тыаґа иґиллэр. ЭтиІ бииргэм 
ньиргийэр, ча±ыл±ан aha±ac аанынан быыстала 
суох кµлµмµрдµµр. Ол ахсын сырдык-хараІа 
буолбахтыыр. Дохсун ардах тыаґа-yyha курулаан 
олорор. Тулам бииргэм ірі-таІнары битийэ, 
дьигиґийэ-илгистэ турара дьулаана сµрдээх. 

– Хайа, до±ор, ол µлµгэрдээххэ куттаммата±ыІ 
дуо?

– Соччо куттаммата±ым. Бу µлµгэр амырыын, 
дьµµлэ-дьаабыта биллибэт, ій-мэйдээх тулуй-
бат аам-даам алдьархайыгар ама туох абаа-
ґыта кэллэ±эй диэх курдук санаан, бэйэбин 
уоскутунабын. Хор, айыл±а тіґі да кубул±атын, 
моґоллорун кірдірдір, сорох тµгэІІэ онтукалара 
киґиэхэ туох эрэ эрэл кыымын са±ан, до±ор 
буолан, киґи нahaa куттаммат эбит. Арай туох 
да этиІэ, ча±ыл±ана, арда±а суох µµт тураан, 
уу-чуумпу, онуоха эбии кµґµІІµ ыас хараІа 
эбитэ буоллар, дьэ, хайыам эбитэ буолла? ЭтиІ 
ньиргиэрин, ча±ыл±ан ча±ылын, ардах тыаґын 
до±ор гынна±ым буолуо уонна оччолорго эдэр 
буолла±ым. Сэбиэскэй кэм о±ото диэх курдук 

– абааґыны-таІараны оччо-бачча итэ±эйбэт да 
этим, ол да абыраата±а.

Булууґум аанын аґаары тирбэ±э быатыттан 
тардыалаабытым, уоттуйбут эргэ быа быґа 
баран хаалла. Булууґум хал±ана, ардах уута 
тохтон буолуо, сиигирэн, холуодатыгар сыстан 
хаалбыт, хайдах да сатаан аґыа суохпун. 
Чочумча, тобуктаан олордум. Аны aha±ac 
аанынан били ытым киириэ диэн, дьиксинэн, 
сотору-сотору кэннибин хайыґан кірібµн. Туох 
да биллибэт, арай арда±ым іссі кµµґµрбµт, 
ірµґµспµт курдук, бииргэм быыстала суох кута 
турар. «То±о сµрэй! Хайдах гынабын? Ардах 
арыый сэллээтэ±инэ дьиэлиирим дуу» дии 
санаталаатым. Ол эрээри бачча кэлэн баран, 
хаарыан куобахтарбын хаалларан кураанах 
тіннірµм эмиэ сµрэ бэрт буолсу. Оччотоо±уга 
ас-таІас дэлэйэ суох, кырыымчык кэмэ этэ 
буолла±а дии, бэйэІ билэ±ин. Ол мунчаара, 
мучумааннана олорон эмискэ µнµрµµн бала±аІІа 
киирэ сылдьан, ураата сууллубут ohox кэннигэр 
уга суох, дьэбин сиэбит тимир кµрдьэх сытарын 
кірбµппµн ійдµµ биэрдим. Бала±аІІа тахсан 
ата±ым тібітµнэн бигээн кµрдьэхпин кірдµµ 
турдахпына, истиэнэ тас іттµгэр соґуччу туох 
эрэ сууллан «кур» гына тµстэ. Кµрдьэхпин 
ылаат, тахсан кірбµтµм бала±ан сыба±а ардахха 
сиигирэн, ыараан сууллубут эбит. Ампаарга 
тиийэн булууґум аанын аґаары, хал±ан уонна 
холуода быыґын тарбахтарбынан бигээн, 
хайа±ас кірдіін буллукунайдым да, кµрдьэ±им 
ханан да киирбэт. Дьэ, былыргы оІоґуу 
барахсан, туох эмэ быыс-хайа±ас кэлиэ дуо, 
ыпсарыы кытаана±а! Ол да буоллар син кыбыта 
анньан, олуйан эрдэхпинэ кµрдьэ±им тостон 
«пас» гынна. Ыксал буолла. Кыбыллан хаалбыт 
кµрдьэ±им аІарын илиибинэн баттыалыы, олуйа 
сатаан баран, атахпынан µктээбиппэр булууґум 
аана «піх» гына тыаґаан, дьэ сэгэйдэ. Эгди 
буолан, аллараа киирбитинэн бардым. Эмискэ 
эмэ±ирбит кирилиэґим тостон, иІнэри барда 
да мин тоІ буорга умса холоруктуу тµстµм. 
Икки ытыспынан тыбыс-тымныы буорга тайанан 
туруох буолбутум, хаІас тобукпун дьукку тµ-
ґэн кэбиспиппин, ыарыыта сµрдээх. Ыксалга 
ыарыытын да аахайбакка, куобахтарбын хар-
быалаан булан, µіґээ быра±аттаатым. ТаІа ґым 
чараас, эбиитин ибис-инчэ±эй буолан, булуус 
тымныыта тута эппин мууґунан хаарыйбытынан 
барда.
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Онтон тахсаары гыммытым, кирилиэґим суох, 

адьас бураллан хаалбыт. Булууґум дириІэ 
сµрдээх, илиим холуода±а букатын ыраа±ынан 
тиийбэт, аны тобугум ыарыыта... Ыстанан да 
туґа суох. Ыксаатым, мэктиэтигэр ій-мэй буо-
лан, туймааран ыллым. Онтон дьэ, ій булан, 
булууґум тµгэх хоґун аанын, бука, эт-арыы 
хаґаанарга анаан оІоґуллубута буолуо, сал±а-
наары тардыалаатым. Хата тирии иэччэхтээх 
эбит, онон то±о тардан а±алан, булууґум ис-
тиэнэтигэр ійіннірдµм да, аана ортотун диэки 
буолан, туґа тахсыбата. Онтон кирилиэґим 
тобо±ун хос аанын анныгар, µрдµгэр ууран, он-
но сал±анан, холуодаттан тардыґан, нэґиилэ 
быарбынан сынан син та±ыстым. Дьэ, «hyy» 
диэммин, уоскуйбут курдук буоллум. Куо бах-
тарбын хомуйан, до±олоІнуу-до±олоІнуу бэлэ-
си пиэппэр кэллим. Хороччу тоІон хаалбыт, 
атахтара адаарыґа сылдьаллар тµірт куоба±ы 
µрµксээкпэр нэґиилэ батардым. Хаалбыт µс 
куобахпын бэлэсипиэдим багажнигар баайыах 
буолбутум, тіргµµ быата суох эбит. Ыстааным 
курунан µґµіннэрин хам тардан кэлгийэ 
турдахпына, дьэ, эбээт до±оор, аттыбар, олох 
чугас, сµрдээх улахан тыас дэлби барда. 
Чуут охто сыстым, хаптас гыммыппын бэйэм 
да билбэккэ хааллым. Тыас буолбут сирин 
диэки кірбµтµм, тэйиччи co±yc турбут улахан, 
баара±ай тииккэ этиІ тµспµтэ тырыта-тайыта 
баран, ортотунан тостон, сууллан, буруолуу 
сытарын, ардах умуруора охсон кэбистэ. 

Бэлэсипиэппин хайдах да миинэр кыа±ым 
суох. Куобахтарым да таґа±ас буоллулар 
уонна тобугум ыалдьара, арда±а, халтараана 
да бэрт. Ол иґин сыыры анньан тµґэн, били 
кµргэ±э тиийдим. Адарай курдук бэрэбинэлэр 
сытыйан адьас чоху кіхсµн курдук буолбут. Ол 
иґин бэлэсипиэппин сытыаран, бэйэм олорон 
эрэ µтэн туораатым. Аны биир дьаабы, били, 
бадарааннаах сискэ буолла. Тумнан барыа±ы, 
сис бµтµннµµ ииччэх-бааччах гына µµммµт талах, 
иІнэл-таІнал тµспµт сылбах, этэргэ дылы, ыт 
да мунна баппат симилэ±э, лааІкыта. Онон 
барар сир со±отох – бу бадарааннаах маар. 
Бэлэсипиэдим кіліґітµгэр бадараан дэлби 
симиллэн, мутугунан ыраастаабыта буола-
буо ла, сыґан-соґон, µтэн-анньан, сорох сиргэ 
тобукпар диэри бадарааннаах тымныы ууну 
кэґэн, маарбын син туораатым. ЭтиІ дірµн-
ді рµн этэ-этэ, ар±аалаата, арда±ым син биир 

курулаччы кута турар. Кістікµµнэбис: «Уу 
хал лааІІа баар», – диэччи. Дьэ, ону чахчы 
итэ±эйдим.

Бэлэсипиэппин анньан, тохтоон ыла-ыла, 
бы тааннык иэ±эІнээн, фермам алааґын илин 
са±а±ар нэґиилэ кэллим. Арыый уоскуйа 
быґыытыйдым. Кэннибин хайыґан тыа µрдµнэн 
улахан хобордоох са±а дьэс кытархай ый былыт 
быыґыттан: «Хайа, дьэ, тоскун ыллыІ дуо?» – 
диэбит курдук дьэлтэйэ кыыґан турарын хайдах 
эрэ сі±і, салла кірдµм. «Кытара кыыґан эчи 
улаханын, туох да сырдыга суох эрээри» диэх 
курдук санаа охсуллан ааста. «Худуоґунньуктар 
оруобуна итинник уруґуйдаабыттара буоллар, 
ким да итэ±эйиэ суох этэ, ама, итинник ый баар 
µhµі» диэн хайа эрэ суруйааччы суруйбутун 
ійдіін кэллим. Дьэ, до±ор, баар буолар эбит. 
Онтон ыла итинник ыйы ханна да тµбэґэн кірі 
иликпин. Дьиэбэр тµµн µіґµн са±ана дэлби 
сылайан, сылайан да диэн буолуо дуо, олох 
илдьи илистэн, ырдьаччы тоІон, ибили сытыйан, 
сыккырыыр тыыным эрэ ордон кэллим. Дьонум 
«ити кэлиэ, бу кэлиэ» диэн утуйбатахтар. Чµ-
мэчилэрин умуруорбакка сыталлар эбит, кутта-
нан да барбыттар.

– Хата, этэІІэ кэлбиккин. Олус да эрэйдэммит 
эбиккин. Ол да иґин ітіх диэбиппэр тугу эрэ 
санаан, мунчааран ылбытыІ ээ, – диибин.

– Диэмэ да±аны. Киґи умнубат дьаабыта, 
былыргы ітіххі кэґэйбитим оччо. Бачча±а 
кэлиэххэ, муус тымныы булуустан хата тах-
сыбытым. Иэйиэхситим абыраата±а. Кµнµґэ сы-
лаас этэ, ол иґин ырбаахынан эрэ барбытым. 
Сыгынньах аІардаах киґи ір барбат, тоІон 
ілµім этэ. Аны туран ітіххі, кырыы сиргэ киґи 
да кэлбэтэ биллэр. Киэґэ, хойут ким кэлиэй? 
Суох бі±і! Кістікµµнэбис кэлэринэн кэлиэ этэ 
да, тутатына буолбата биллэр. Дьэ, иэдээн 
буолар эбит! Билигин саныы-саныы куттанабын, 
бэл, куйахам кµµрэр. Онон ітіххі, ітіххі эрэ 
буолуо дуо, билбэт-кірбіт сиргэр-уоккар бэйэ 
бодо±ун тардынан, ірµµ этэллэринии, сиэри-туо-
му тутуґан, сэрэнэн-сэрбэнэн сылдьар сіп этэ.

– Кырдьыга да оннук. «ТаІара сэрэ±и 
сібµлµµр» диэн мээнэ±э этиллибэт, – диэтим.

Чочумча саІата суох айаннаатыбыт. Кэн-
нибитигэр кыыстаах уол кµі-дьаа кэпсэтэ олорон, 
кµлсэн сыґыгыраґан ыллылар. Массыына тыаґа 
биир кµдьµс куугунаан иґэр. Ким эрэ утуйан 
мунна сурдургуур. Саас, ириэґин иннинэ, суол 
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чигдитийэн, айанныырга туох да ааттаах, 
улаханнык сахсыйбат.

– Сиэри-туому тутуґар, кырдьык да, наадалаах. 
Билигин, аныгы µйэ дьоно ордук эдэр ыччат, 
ону ійдµі этэ, — атаґым доргуччу саІарда.

– Сіпкі этэ±ин, сиэри-туому тутуґар ха-
йаан да наада. Сиэр-туом диэн айылгыга, ду-
хуобунаска сыґыаннаах ээ. Јбµгэлэрбититтэн 
хаалла±а. Ол эрээри, биґиги да эдэр сылдьан 
сиэргэ-туомІа олус наадыйбат этибит, – диэтим 
уонна эмиэ ітіххі буолбут тµгэни кэпсээтим. 
– Урут, биґиги студенныыр эрдэхпитинэ, µгэс 
курдук кµґµн аайы, µірэх иннинэ холкуостарга, 
кэлин сопхуостарга биир ый µлэлиир этибит. 
Yhµc кууруска киирэри сылдьан, уонча уол 
буолан бастаан мас кэрдиитигэр, онтон хор-
туоска хостооґунугар µлэлээтибит. Эмиэ кыра 
дэриэбинэ±э, ітіхсµйэн эрэр эргэ дьиэ±э 
олоробут. Матасыыкылынан кэлэ-бара сылдьар, 
сааґыра барбыт биригэдьиирдээхпит. Кини 
µлэ битин ыйан-кэрдэн биэрэр. Биґигини кытта 
µлэлиир, тугу барытын «чыхаал хомпуот» дии 
сылдьарын иґин, «Чыхаал Уоґук» диэн хос 
ааттаах уоллаахпыт. Биирдэ ол уолбут ітіх 
ампаарыттан былыргы µс атахтаах, тігµрµк, 
намыґах сандалы остуолу cohoн а±алан, 
олоппос гына сырытта. Ону биригэдьиирбит 
кірін: «До±оор, мантыка±ын ылбыт сиргэр 
тіттірµ илдьэн уур, сэттээх-сэмэлээх буолуо±а, 
киґи олоппос гынар мала буолбатах», – диэтэ. 
Онуоха Уоґукпут хоруйа куолутунан: «Чыхаал 
хомпуот диибин, мин ону», – диэн буолла. Ити 
итинэн ааста. Кыґын киґибит балыыґаттан 
арахпат буолла. Дэлби дьµдьэйдэ, тірµт 
іріпііннµрбэт буолла. Билбиппит: олорор 
сиригэр улахан ба±айы тµіллµгэн тахсан, иккитэ-
хаста балыыґа±а киирэн, эпэрээссийэлэнэн 
µтµірбµтэ да, уґаабата±а. Чуолкайын билбэтим, 
туохха эрэ тµбэґэн ілііхтіібµт этэ. Онон киґи 
сырытта±ына сылдьар.

– Ээ, дьэ, оннук. Киґи оло±о кыраттан да 
быстыан сіп эбит. Ама да ааспытын иґин, 
дьулаан тµгэн этэ. Билигин эбитэ буоллар, ыга 
таІнан, банаардаах, суотабайдаах, быалаах-
туґахтаах барыам эбитэ буолуо. Оччотоо±уга 
эдэрбин, тугу да улахаІІа уурбатым кэґэттэ±э, 
чахчы да ілі сыспытым. Итинтэ сэдиптээн 
Кістікµµнэбис биирдэ кэпсээн турар. Оттуур 
алаастарын бµтэрэн, ити мин ітіхпµттэн тэйиччи 
эмиэ биир ітіххі, кіґін кэлбиттэр. Јтіх µс 

хостоох улахан ампаар дьиэ эбит. О±онньор, 
оччотоо±уга эдэрчи киґи, утуйар таІаґын 
кыбынан, хостор ааннарын тэбиэлээн ahaн 
киирэн, кыра хоско наара ороІІо уурбут. Киэґэ 
утуйуох курдук нухарыйан иґэн туохтан эрэ 
уґуктан, хара±ын аспыта – уґун, арбаллыбыт 
кыырыктыйбыт баттахтаах, ньаачайбыт кыра 
эмээхсин кини сирэйин іІійін туран: «Хайа, 
бу эмиэ киммит кэлэн ороммор кµілэґийдэ? 
Ааммын тэбиэлээн киирбит буола-буола», – 
диэбитигэр соґуйан хаґыыра тµґээт, оронугар 
олоро биэрбит. Эмээхсинэ мэлис гынан хаал-
быт. Аттынаа±ы хоско сытар дьон: «Хайа, 
Кістікµµнэбис, туох буоллуІ?» – дэспиттэригэр: 
«Ээ, суох. Ата±ым иІиирэ тарта», – диэбит. 
Ити тµµн аанньа утуйбатах. Сарсыныгар аан 
хоско кіґін тахсан, онно утуйар буолбут. 
«Кір, бостуой ааннары тэбиэлээммин», – диэн 
улаханнык кэмсинэр этэ.

Киэґэрдэ. Тымныы да кµµґµрдэ быґыылаах. 
Массыынабыт, санаабар буолуо, хайдах эрэ 
сыар±алаах ат хонор сирэ чугаґаата±ына сиэ-
лэрэ тµргэтииригэр дылы, айана тэтимирдэ. 
Дэриэбинэ чугаґыгар суол да µчµгэй буолла±а 
буолуо.

– БаччааІІа диэри биири ійдіібіппµн. 
Туох ыта эбитэ буолла? Сµтэ охсубута да 
тµргэнэ! Айан ыта диэ±и, чугаґынан айан суола 
да, дэриэбинэ да суох. Эчи хойута да бэрт, 
балачча хараІарбыт этэ. Аны биґиги фермабыт 
ыта буолуо±ун, фермабыт баара-суо±а µс-тµірт 
эрэ дьиэлээх уонна оннук ыт сыта да cyo±a, 
– диэн аргыґым бэйэтэ-бэйэтигэр оргууй а±ай 
саІара олордо.

Тµннµгµнэн дэриэбинэбит уоттара онон-ма-
нан кылахачыґан кіґµннµлэр. Массыынаттан 
тµґэммин Степан Андреевичка визиткабын 
туттаран, быраґаайдаґан, кэпсээнин иґин 
махтанан, хонор ыалбар бардым.

Дьэ, итинник cyohap кэпсээннээх киґини 
кытта айаннаан, суолум уґунун билбэккэ да 
хаалбытым. «Олох олоруу – о±о оонньуута 
буолбатах» диэн мээнэ±э этиллибэт.
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– Иэдээн, дьэ! Сэрии буолбут…
– Сэрии даа?! Хаґан ону иґиттиІ?
– Аймал±ан, ытаґыы сµрдэммит дии. Јссі сотору дьону хомуурга 

ылыах курдуктар µґµ.
– Олорбуппут сыччах эбит!..
– Јґіібµт курдук уот-кураан сатыылаан, аґыІа ірі туран, баччааІІа 

диэри от да, бурдук да быкпата. О±уруот, ходуґа, мэччирэІ сирэ 
барыта хатан хаалла. Хоргуйан ілір дьыл±аланныбыт быґыылаах.

– Аны, онно эбии сэрии!..
– Хара дьайдаахтар туохтарын былдьатан, оччо ыттыйбыт дьонуй, 

ол?
– Дьон буолуохтара дуо? Сиэхситтэр буоллахтара дии.
– Хааннаах кырыыстаахтар, буору уобуоххут, оттон!..
Телефон остуолбатыгар ыйаныллыбыт, тэриэлкэлии моґуоннаах 

хап-хара тігµрµк репродуктор анныгар элбэх киґи мустан, чаастатык 
бэриллэр биллэриилэри, уу баґыллыбыт харахтарын туора-маары 
сотто-сотто истэллэрэ. Сэрии са±аламмыта тіґі да а±ыйах кµн аастар 
дьон аата-ахса суох ілµµтэ, техника, дьиэ-уот, суол-иис алдьаныыта 
быыстала суох таґаарылла турара. Тииґигэр диэри сэбилэммит 
кыр істііх кимэн киириитин бастакы уо±ун кыайан турууласпатах 
сэбиэскэй сэриилэр улахан суолталаах объектары, сэлиэнньэлэри, 
куораттары хааллара-хааллара тэйэн биэрэргэ кµґэллибиттэрин 
туґунан хомолтолоох сурахтар кэлэ тураллара.

А±ыйах хоноот, били, этэр хомуурдара са±аланан, военкомат дьиэтин 
ис-тас ітті киґинэн туола тµстэ. Сіп буола-буола дьону толору тиэммит 
таґа±ас массыыналарын Аллараа Бэстээххэ атаараллар. Сорох кµн 
Амма диэкиттэн кэлэр массыыналар ааґаллар. Кинилэр кузовтарын 
тула хойуу чэчир анньыллыбыт, ойо±осторугар «Бука бары – фроІІа!», 
«Кыр істііххі –ілµµ!», «Кыайыы биґиэнэ буолуо!», «Кµн Сталин – 
биґигини кытта!», «Биґиги дьыалабыт кырдьыктаах!» диэн, онтон да 
атын ис хоґоонноох лозуннар кыґыл таІаска суруллан саайыллыбыт 
буолаллара. Биґиги, чороччу улаатан эрэр о±олор суол кытыытыгар 
хаґыллыбыт ханааба уІуор мустан туран, ааґар дьон, атаарааччылар 
энэлийэр ытаґыыларын элбэхтик истэр да±аны, кірір да±аны этибит. 
Эр дьону кырдьа±астартан, ыарыґахтартан уратыларын барыларын 
хомуйбуттара.

БЫЙАМАН

УЛAХAН СAМОЛЕТ ТЫAїA

Карл Трофимович 
Новиков-Быйаман 
быйыл олунньу 4 
кµнµгэр 80 сааґын 
туолла. 
Кини ССРС 
кинематографиятын 
туйгуна, РФ бочуоттаах 
кинематографиґа, 
саха Суруйааччыларын 
союґун чилиэнэ.
Бу нµімэргэ кини 
А±а дойдуну кімµскµµр 
Улуу сэрии кэмин 
кірдірір кэпсээннэрин 
бэчээттиибит.
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Буруонан тунуйуллубут бµтэй куйаас кµннэр 
ааспаккалар, чугас баар сітµілµµр элгээммит 
уолан хаалан, о±олор эрэй бі±інµ кірірбµт. 
Біґµілэктэн тэйиччи бардахха, умсан ылыах уу 
син кістµі эбитэ буолуо да, биґигини онно ким да 
ыыппат этэ. О±олор урукку курдук кіІµллэринэн 
сылдьаллара тіріппµттэринэн эрэ буолбакка, 
туора да дьоннорунан кытаанахтык бобуллара. 
Биир кµн ыраахтан иґэр самолет тыаґа эІсиллэн 
иґилиннэ. Биґиги µрдµбµтµнэн кыра да, улахан 
да самолеттар µгµстµк ааґаллара. Ханнык 
самолет иґэрин хайа ба±арар о±о эндэппэккэ 
билэрэ. Ол эрээри, бу сырыыга биґиги мэлдьи 
истэ µірэммит тыаспытыттан адьас атын, 
хайдах эрэ олус сіІ тыас ньиргийэн кэлбитэ. 
Бэркэ дьиктиргээбит дьон сµµрэн тахса-тахса, 
сµнньµлэрэ ыалдьыар диэри ірі хантайан туран, 
одуулаґа сатыыллара да, халыІ былыт, хойуу 
буруо тунуйан, туох да кістµбэт этэ. Ааґыах 
курдук буола-буола, быстыбакка кэлэ турара. 
Ону сорохтор этиІ тыаґа, сорохтор улахан 
самолеттар ааґаллар быґыылаах дэґэллэрэ. 
Ол эрээри, кэлин онтон-мантан сураґан, уон 
биэстии, сµµрбэлии, соро±ор отуттуу самолет 
биирдэ кітін ааспыттарын истибиттэр-билбиттэр 
этэ.

ДЬОН ОЛОіО

Дойдуга байыаннай балаґыанньа биллэ-
риллибитэ. Ол кытаанах уонна булгуч чулаах 
кірдібµллэрин ким барыта толоруохтаа±а. Ґлэ±э 
биэс мµнµµтэ хойутаан тахсыаІ – сууттана±ын. 
Кыыс да, дьахтар да диэбэккэ баттаххын 
кырыйан баран, суут уураа±ынан кіІµл 
сылдьыыІ быґыллыбыт хонуктарыгар милиция 
отделениетын хаайыы тыгар сытыарылла±ын. 
Оттон эйиэхэ тырах тарыыстыыр эбээґинэс 
сµктэриллибит буолла ±ына, а±ыйах хонук 
иґигэр µірэнэ охсон, хонуу µлэтигэр баар 
буолуохтааххын. Сиргэ тохтубут куолаґы хо-
муйа сылдьан тутуллуоІ – тµбэстэ±иІ ол! 
Тохтубут сытыахтаах, хомуйуо суохтааххын! 
Биґиги биир саас, хаар саІа ууллан эрдэ±инэ, 
бааґына±а былырыыІІы хомуур са±ана сытан 
хаалбыт куолаґы итигэстии сылдьар кырдьа±ас 
эмээхсини ытаппытынан, ыґыытаппытынан со-

ґон барбыттарын кірбµппµт. Оскуола о±отугар 
кірдібµл эмиэ кытаана±а. То±ус чаастан µірэнэр 
о±о сарсыарда а±ыс аІаарга буолар зарядка±а 
хойутааґына суох, хайаан да кэлиэхтээ±э. Ол 
кэнниттэн уонча мµнµµтэ устата киґи-сµіґµ 
тэпсибэтэх тоІуу хаарынан сыылыахтаа±а. 
Аґа ±ас тµістээ±иІ, алдьаммыт этэрбэстээ±иІ, 
µтµлµгэ-бэргэґэтэ суо±уІ аахсыллыбат буолара. 
Байыаннай ырыалар тылларын билиэхтээ±э, 
олору хас кµн аайы буолар стройдарга ыллаґыах 
тустаа±а. Кыґынын µірэх кэнниттэн сиэмэ 
бурдугу, хортуоппуйу ыраастыыр соруда±ы 
толорорбут. Сайынын мо±отой, кµтэр тириилэрин, 
уІуох кµлµн, куурусса саа±ын, отону, куолаґы 
хомуйан, бэриллибит былаан быґыытынан, 
кыра да итэ±эґэ суох, туттарар эбээґинэс 
сµктэриллэрэ. Итилэр барыта эбии сорудах 
курдук аа±ыллаллара, сµрµн µлэ о±уруокка, 
ходуґа±а бэриллэрэ. Сут дьыллар тураннар 
µксµгэр аччык сылдьарбыт. Кииґилэлээн, кыа 
оттоон, бэс сутукатын хомуйан сиир буоларбыт. 
Туус, саахар суо±а. Чµмэчи, кыраґыын, ис-
пиискэ, табах кэлиэ дуо, суох буолла±а дии. 
Тымтыгынан сырдатынарбыт. Дьон куобах саа-
±ын кумаа±ыга эрийэн тардара, от хаппыт 
сэбирдэ±ин чэй оІостон, оргутан иґэрэ. Оґо±ос 
µрэхпит уолан мунду-кµінэх эстибитэ, сир-дойду 
барыта хаппыта-куурбута. Кир-хах буолбут 
дьону быт, былахы, ыт ыстаІалаґа ыспыта. 
Ыран, дьµдьэйэн, ыалдьан, сутаан ілµµ кµнтэн 
кµн эбиллэн, элбээн испитэ.

Уларыттар таІас-сап кэлиэ дуо? Суох!.. 
О±олор сайынын куул ыстаанынан, µгэс курдук 
атах сыгынньах сылдьарбыт. Хата, кµґµн 
интернат аґыллар буолан абырыыра. Онно 
нуорманан бэриллэр кыра килиэппит, хааґыбыт 
хаґан да, быстыбат буолара. Онно эбии, чараас 
ыстаан, тэлэгириэйкэ, бэргэґэ, µтµлµк, хаатыІка 
бэриллэрэ. Учуутал тиийбэтиттэн, икки-µс кылаас 
о±олорун биир учуутал µірэтэрэ. Соро±ор, 
паарта±а µстµµ-тµіртµµ о±ону олордоллоро. 
Отучча о±олоох бµтµн кылааска биир эрэ 
учебник, ол да учууталга эрэ бэриллэрэ. 
Тэтэрээт суо±уттан, эргэ кинигэ илиистэрин 
тµІэтэллэрэ. Ойуута суох илиис тµбэстэ±инэ, 
хонтуруолунай µлэ±э анаан уурунарбыт. Оґох 
курунньугунан, сµіґµ хаанынан чэрэниилэ 
оІосторбут. Бірµі кістµбэтэ±инэ, соро±ор, 
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уґуктаммыт маґынан, кытаанахтык эриллибит 
кумаа±ынан туттарга кµґэллэрбит. Улар дуу, 
кус дуу кынаттаах о±оттон дабыдал куорсунун 
ыґыгыннарбыт улахан дьоллоо±унан аа±ынара. 
Оскуола, интернат, учууталлар олорор уопсай 
дьиэлэрэ барыта оґо±унан ититиллэрэ, 
онуоха оттук маґы µірэнээччилэр бэйэбит 
бэлэмниирбит. Кылаас аайы, саґаан былаана 
бэриллэрэ. Ону толороору, µірэх кэнниттэн мас 
кэрдэ тыа±а тахсарбыт. Нэґилиэккэ чаґылаах 
киґи суо±а. Оскуола таґыгар быанан тардыллан 
охсуллар улахан куолакал турара. Сарсыарда 
аайы а±ыс чаастан са±алаан, дьуґуурунай 
учууталлар ону тыаґатан лоІкунатан, о±олору 
µірэххэ ыІыраллара. Куолакал тыаґа ыраах 
эІсэн тиийэр быґыылаа±а. Ону 1942 сыллаахха 
буулдьа кутулларыгар анаан илдьэ барбыттара.

МЭНЭРИКТЭР

Сэрии кэмигэр мэнэриктэр элбэхтэр этэ. 
Ґксµгэр дьэс сирэйдэммит дьэгэ-бааба курдук 
эмээхситтэр ытыллан тураллара. Ол эрээри, 
Байбал диэн ыанньыксыт киґи баара барыларын 
баґыйар курдуга. Мэнэрийии – ыарыы кірµІэ. 
Ол иґин сокуонунан бобуу суо±а. Байбал ыар 
оло±у соІнообут немецкэй халабырдьыттарга 
µйэ-саас тухары ааспат-арахпат хааннаах кы-
рыыґы туґаайдым дии-дии, саґыгыраччы кµлэ-
кµлэ ірі эккириирэ, суордуу хаґыытыыра. 
Мэнэрийэр дьон µгэс курдук харахтара уот-
танара, сµґµіхтэрэ босхо барара, киґи куттаныах 
ынырык кірµІнэнэллэрэ, баттахтара ыґыллара, 
куоластара кытта уларыйара. Биґиги Синньигэс 
диэн уонча ыаллаах сайылыкпытыгар биэс-алта 
мэнэрик баара.

Биир кµн бырааппынаан бурдук куолаґын 
итигэстээн кэллибит. Ону ийэбит хатаран, кэ-
лиигэ кутан µнтµ сынньан баран, дьиэтин 
таґыгар тахсан сиксийэн, сыыґын-буорун тыал-
га кітµтэ турда±ына биґиги саастыыбыт о±о 
сµµрэн кэллэ.

– Эбэм ыытта. Боломуочунай кэлбит. Сэрэн-
ниннэр диир. 

Оччону истэн баран, туруо дуо?! Бурдугун 
кистии уураат, ферматыгар тэбиннэ. Онно 
тиийбитигэр Јрµµнэтэ кэпсии тоґуйбут:

– Дьэ, сµрдээх киґи кэлбит. Тахса-тахса, 
иґиллээ да иґиллээ. «Ханна эрэ бурдук кітµтэр 
тыас баар. Хайалара эбитэ буолла, билбит 
киґи!» – диир. Аны, эйиигин баран тутан 
ылыа диэн, муучу бі±і±і тµбэґэ сырыттым. 
Ыксааммыт, сµігэйдээх чэй кутан, остуолга 
олордон баран, ити уолбун ыыппытым. Хата, 
баран этээхтээбит дии.

Боломуочунай киґи киэґэ кэлэ сырытта. 
Хата, туга да суох, иэдьэгэйдээх ууну кытта µµт 
кµµгэнин сии олордохпутуна, киирэн та±ыста. Ол 
киэґэ хас да ыалга сылдьыбыт. Биир со±отох 
эмээхсиІІэ тиийэн, сибиэґэй лэппиэскэ сыта 
баарын билэн, булчут ыт курдук кірдіін, булан 
ылбыт уонна аахталыыбын, барыах диэн турбут. 
Эмээхсин буолуммата±ын кµµґµнэн соґон илдьэ 
сатаабытын дьон кірбµт. Эмээхсинэ ыґыы-
таан-хаґыытаан иґэн, мэнэрийэн турбут. Бо-
ломуочунай киґи: «Бу эмээхсиІІит иирдэ 
буолбат дуо? Киґигитин кірµІ!» – диэн баран, 
син, куоппут.

МУННЬAХСЫТТAР

Дьиктиргиэх иґин, А±а дойду сэриитин 
сылларыгар абааґылар да, илэ барбыт курдуктар 
этэ. Сµµрэ сылдьар уоту кірбµттэрин, ол-бу 
тыаґы-ууґу, саІаны истибиттэрин, кістµбэт 
суолу ыйдарбытын, кими эрэ эккирэппитин, 
кыйдаабытын, кимниин эрэ илэ охсуспутун, 
ар гыстаспытын, хайаларын эрэ тылыгар-іґµ-
гэр µір буолан киирбитин туґунан кэпсээн 
элбэх этэ. Мин интернаппыт сабыллыбыт кэ-
мигэр «Кµідьµй» холкуос біґµілэгэр СыІаах 
Јндірійдііххі биир кыґын кылгастык олоро 
сылдьыбытым. Біґµілэктэн чугас бурдук ыґыл-
лар бааґыналаах, ітірµнэн ыал олорботох 
ітіхтііх ЧараІ диэн сир баара. Јті±µ икки 
гына быґан, аІаар іттµгэр сиэмэ бурдугу 
кутан, тµµннэри-кµннэри харабыллатар этилэрэ. 
СыІаах Јндірій итиннэ харабылынан µлэлии 
сылдьан, улахан моґуогу кірсµбµтµн туґунан 
эмээхсинигэр кэпсээбитин истибитим. О±онньор 
харабыллыыр іті±ір хоноро. ИллэІ кэмэ дэлэй 
буолан, ардьаах, туу ірін, илим, куйуур баайан, 
тымтык тыыран, сиппиир баайан дьиэтигэр илдьэ 
кэлэрэ. Оччолорго тымтыгы уоту кµідьµтµµгэ 
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эрэ туттубат этибит. ХотоІІо ынах ыырга, 
умуґахха киирэргэ, онноо±ор аґыырга кытта 
тымтыгынан сырдатынар буоларбыт. Биир тµµн 
утуйа сыттахпытына, ааммытын тоІсуйдулар. 
Эмээхсин о±онньоро кэлбитин тута биллэ:

– Туох буолла±ай? Туран аґа о±ус! – диэн 
уґуктубуппун билэн, миигин соруйда. Мин аан 
олуурун тілірµтэрбин кытта, о±онньорум дьиэ 
ортотугар биирдэ баар буола тµстэ.

– Эмээхсин, тур! Уоккун отун…
– Туох буолан бачча тµµн кэллиІ? – Эмээхсин 

уотун отто туран ыйытта.
– Сатамматым. Улаханнык куттанан кэллим.
– Иэдээн эбит, до±оор! Ол хайаата?
– Хайыай, оттон, баарын биллэрдэ±э дии…
– Бу алдьархайы!.. Бэйи эрэ, тугуй бу, 

ман нык кэллиІ дуо? – Эмээхсин о±онньоро 
хаатыІкалаах эрэ кэлбитин, дьэ, таба кірді. 
– Оттон сонуІ, µтµлµгµІ? ТоІуу бі±і тоІмут 
эбиккин. Туоххун да µлµппэтиІ дуо? Бар, чэй 
оргуйуор диэри, куобах суор±аны саптан, сытан 
ыл. Аны, ыалдьан хаалан, эрэйгэ тэбиллиэхпит.

– Кір эрэ, эмээхсин, ааммыт аґа±ас хаалла 
быґыылаах. Тыал-тыалынан киирэр курдук.

– Чэ-чэ, бар, сыт!
– Дьэ, дьулаан буолар эбит… Арааґа, 

уґаабаппын биллэрдэ быґыылаах.
– Ол туох айылаах кіґµннэ?
– МаІнай айан дьоно кутуллан киирдилэр 

дуу диэбитим, онтум баара, бокуонньук Уйбаан 
Уйбаанабыс саІата иґилиннэ: «Итиннэ киґи 
баар, таґаарыахха наада!» – диир. Ону истээт, 
нухарыйан иґэн, тµґµµбµн дуу дии санаан 
олоро биэрдим. Ол олордохпуна, бу уол а±ата 
Дороппуун: «Кырдьа±ас киґини муІнаамаІ! 
Сыттын», – диир саІата иґилиннэ. Итини истээт 
да±аны кыламмытынан, иґирдьэ кітін тµстµм. 
Этиґэ-этиґэ, саІара-саІара дьиэм маІхааґай 
іттµн барытын чуІнаан кірдµм эрээри, тугу да 
булбатым. Тастан киирэр аан олуура бэйэтинэн 
турар, тµннµгµм-µілэґим барыта бµтµн. Таґырдьа 
тахсан тула хааман киирэн, чэйбин сылытынан 
истим. Утуйуохча буолан эрдэхпинэ, тыас-уус, 
саІа-иІэ эмиэ туола тµстэ. Былыр µйэ±э ілбµт 
дьоммут саІалара барыта баар быґыылаах.

– Аньыы!..
– Биир чаІкынас саІалаах дьахтар: «Оттон 

ити утуйа сытар киґини хайыыбытый?» – диэтэ. 

Онуоха Дарыбыан µµрэргэ дьаґайда. Ойон туран 
тымтык уматтаат, ааны аґа баттаатым – ким да 
суох. Тіттірµ киирэн, олорбохтуу тµґэн баран, 
эмиэ сыттым. СаІардыы нуктаан эрдэхпинэ, 
ким эрэ тардыалаата.

– Јндірій, мантан бар! Биґигини мэґэйдээмэ, 
кыратык мунньахтыы тµґµіх этибит, – диэтэ 
уонна хара кµлµк буолан, иґирдьэ хоско киирдэ. 
Хайдах таґырдьа ыстаммыппын ійдіібіппµн, 
дьиэбэр кэлэн турарбын биирдэ биллим.

– Алдьархай эбит! Чэ, кэл! Итии чэйдэ иґиэх…
О±онньор чэй куттар тыаґа, бµлµµґэ±э тииґэ 

охсуллан лаґыгырыыра иґилиннэ.
– Нохоо, уґукта±аскын дуо?
– Ээ, истэ сытабын…
– Ити, истибитиІ курдук, улаханнык куттанан 

кэллим. Иччилэр илэ µµрдµлэр. Ону о±олорго 
мээнэ кэпсии сылдьыма. Куґа±аны кэпсиир 
иэстэбиллээх. Кэлин бэйэ±эр охсуон сіп.

– Оттон… Оттон абааґы суох буолбат дуо?
– Суох дииллэр эрээри, баар эбит! Миигин, 

аны, ити сиргэ ына±ынан да манньалаан 
µктэннэриэхтэрэ суо±а.

Кырдьык, Јндірій ити µлэтиттэн кыккыраччы 
аккаастаммыта. Кини оннугар тоІхоччу 
кырдьыбыт Бырдьа Бытык диэн о±онньор 
тылламмыта.

– Сиир буоллахтарына, миигин сиэтиннэр. 
Онто да суох, бу дойдуга букатын кэлбит 
курдукпун, тіннірбµттэн аастым. Ба±ар, биир 
эмэ хонугу тµргэтэтэр кµµстэр сылдьаллара 
буолаарай? – диэбитэ. Ол баран эмиэ итинниккэ 
тµбэспит. 

– Мунньаххытын мин то±о истиэ 
суохтаахпыный? ¤ээ, мэґэйдиир киґини миигин 
булбуккут дии! Хата, сµбэ-ама оІостуоххутун 
сіп, – дии-дии µµрдэхтэрин аайы киирэ турбут. 
Ол сылдьан иґиттэ±инэ киэІ айан суолугар 
тµмсэр дьыл±аланан эрэбит, бу дойдуга аттаах-
сатыы аґары хойуутук тиэстэр сирэ буолла, онон 
манан дьону аны сырытыннарымыахха дэґэллэр 
эбит. Биир мунньахтарыгар ханнык киґини 
хаґан ылалларын сµбэлэґэн тар±аспыттар. 
Бырдьа Бытык миигин ылыІ диэн туруорсуґа 
сатаабытын, куоластара баґыйан, икки сылга 
тохтоторго быґаарбыттар. 

ЧараІ суолунан Кµндэ уонна Куталаах 
о±олоро оскуола±а кэлэр-барар суоллара баара 
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да, сорохторун иччилэр илэ куттааннар кэлин 
онон сылдьыбат оІорбуттара, оттон о±онньор 
эппит кэмнэригэр ілбµтэ.

СЭРЭБИЭЙДЬИТ

Сэриигэ барбыт дьонтон бэрт а±ыйахтара 
тыыннаах ордон кэлитэлээбиттэрэ. Олортон 
сорохторо хастыы да сиринэн бааґырбыт, 
контузияламмыт этилэр, ата±а суохтар, бэл 
диэтэр, тібітµн оройо аґа±ас, мэйиитэ 
µллэІниирэ кісті сылдьар киґи кытта баара. 

Саас кыґыл таІаска лозунг бі±і суруллан 
ыйанна. Оскуола±а нэґилиэк дьоно µксэ муґунна. 
Ґірµµ-кітµµ сµрдээх. Сэрииттэн эргиллибит 
дьоннор:

– Сэрии бµттэ! Немецтэр бэриммиттэр уонна 
ону туоґулуур докумуоІІа илии баттаабыттар. 
Гитлер ілбµт дуу, кµрээбит дуу µґµ, – диэн 
кэпсээннээхтэр.

– То±о µчµгэйэй, оччо±о биґиги да киґибит 
кэлэр ини.

– Јлбітіх буолла±ына, кэлиэ. Биллэрии 
кэлбэтэ±э дуо?

– Суох!
– Фронтан суруйбута дуо?
– Суругу билбэт киґи хайдах суруйуой? 

Суруйбата±а.
– Атын да киґинэн суруйтарыан сіп буолла±а.
– Тыыннаах ини, оттон. Кµµтэн кірµіхпµт.
– Ґчµгэй сэрэбиэйдьити а±алан кэбистэрэн 

кірµіххµт этэ.
– Билиэхтэрэ дуо, ол?
– Билэн буолумуна!.. Јті кірір курдук 

кэпсээччилэр.
А±ыйах хонон баран хантан эрэ биир 

киґини ыІыран а±аллылар, алаадьы астаан, 
арыгы иґэрдэн кµндµлээтилэр. Киэґэ сэрэбиэй 
кэбистэрдилэр.

– Киґигит тыыннаах! Ол гынан баран 
тіннірµгэр туох эрэ мэґэйдэґэр баар. Эґигини 
наґаа суохтуур, ахтар эбит. Улахан уоту кірібµн. 
То±отун билбэтим эрээри: «Онно барабын!» – 
диир.

– Сэрии бµппµтµн туґунан этэллэрэ сымыйа 
буолуо. Кыргыґа сылдьаахтыыр ини.

– Бу тугуй? КірµІ эрэ, киґигит илэ 

бэйэтинэн кіґµннэ. Туох да буолбакка, кµґµн 
от-мас хагдарыйыыта тіріібµт тµілбэтигэр 
эргиллииґик.

– Оннук эрэ буоллун!
– КіріірµІ да истээриІ. Эппэтэ±э диэйэ±ит, 

а±а±ыт кэлиэ±э!
– Дьэ, бэрт эбит! Уоскуйдубут.
– Аны, санаа±ытын тµґэримэІ! Хаарты 

кыларыйан турар кырдьыгы этэр буолла±а. 
Онон бµк эрэнэн кэбиґиІ!

– Оннук-оннук! Эн іті кірін олордо±уІ дии.
– Кірін бі±і буолла±а дии.
– Кірін, кірін! А±ал эрэ, били, аґы. Бу µтµі 

киґини кµндµлээн ыытыахха!
Сэрэбиэйдьит іті кірбµт этэ. Киґилэрэ са-

мурайдары утары сэриигэ сылдьан бааґыран, 
госпитальга эмтэнэн баран, кыстыкка киирии 
са±ана кэлбитэ.
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* * *
Киґиэхэ олох – кэрчик,
Кэлэн барабыт кэмчитик.

Ааспыт дьон суолун силбик
Сууйан иґэр кэбэ±эстик.

Ґµнэр ыччат кута килбик
Кэлэри кэтиэ сэрэхтик.

Кµн дьоІІо тыкпат биирдик.
Јй-санаа сирдиир бигэтик.

Биґигинэ суох кэрчик
Солбуґан иґиэ бэлиэтик.

«146» СИРЭЙ...
(Егор Неймохов «Быґах 

биитинэн», 2005 с.)

Аа±ыллан испит кинигэ сирэйин
Хараастыы хара±ын уутунан   
   илиттэ,
«Уґаабат киґи буоллум» диэн  
   этииттэн
Бэйэтин илэ куолаґын иґиттэ.
«Быґах биитинэн» санаатын   
   эрийдэ,
Олох суолтата саІатык билиннэ,
Кылгас µйэтин сыымайдаан   
   бэрийдэ,
Кэриэс киниттэн туох хаалтын  
   тµстээтэ.
Ааспыт оло±о кинини µірпµтэ:
Киґи тэІинэн барыта кэрэтэ –
Таптал, тіріппµт, дьиэ-кэргэн,  
   идэтэ...
Јс-саас, кэлэнии, кэмсинии суох  
   этэ.

Киил мас кµµґµнэн ілµµнµ   
тµістээтэ,
Сууллан да баран, ыраахха   
   тэйиттэ.
До±ор, дьон-аймах билсиґэ   
   киириитэ:

Сырдык-хараІа, муус-кутаа   
   кэриэтэ.
Јссі бу биир кµн уґуктуу туґата
Эбиэх тустаа±а тиллиини уґата,
Кістµіх курдуга кыайыахтаах   
   ньымата,
Онон бі±іргµµр бэриммэт   
   санаата.

ЭЙИЭХЭ БУ КУСТУК 
ТҐ¤ЭРДИМ

Бииргэ тіріібµт балтыбар
Татьяна Острелина±а

I
А±ас балыс бииргэ тіріін
Алта уоммутун бµк тµґэн,
Ийэ-а±а кэриэґинэн
Олордубут дьон сиэринэн.

Ууга кµлµгµн тµґэрбит
Тігµрµк кустук иґинэн
Эн биґи µірэ иґэбит
Мас тыыга иккиэн мэІэстэн.

II
«О±ус сыла» тµбэґэІІин
Тµбµктээ±и сібµлµµгµн,
«БалыктарыІ» ыйдарынан
Кэрэ эйгэ киґитэ±ин.

Кыґал±аны кэйэн ыытар
Бі±і муоґуІ тостубатын,

Дьоллоох кэмІин ситэн ылар
ТуйахтарыІ туллубатын.

Тµірэх тµспµт омоонунан
Санатабын ааспыт суолгун,
Эдэр сааскын эргитэммин
Кµµскµн-уоххун эбээрибин.

III
Мин маІнайгы ійдібµлµм:
КилэІ мууска салаасканан
Кітіхсµґэн халыйабыт,
Ийэбит уІуор кіґірбµт.

Холкуос бастаан бідіІсµйэн,
Кµілбµт тула дьиэ тутуллан,
Кыайыы буолбут µірµµтµнэн
Улааппыппыт киэн туттуунан.

Хатаммыта ійбµтµгэр
«Ойуун, кулаак» диэн этиилэр,
«Кµн Сталин» мэтириэтэ,
Јлµµтµн хара лиэнтэтэ.

Ґірэнэрбит чµмэчинэн,
Чэрэниилэ бірµітµнэн,
Тµіспµтµгэр сулустанан,
Онтон кыґыл хаалтыстанан.

IV
Умнубаппыт эбэбитин
Дурда-хахха киґибитин,
Дуобат оонньоон хотторуутун,
Кэпсээн-ипсээн толунуутун.

Эбэбит тиґэх кэс тылын
Анаабыта тус-туґунан:
Эйиэхэ µтµі санааны,
Миэхэ тулуурдаах буолууну.

Сылык МААРЫЙА

ПОЭЗИЯ
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Харааччыйа ына±ыныын
Сайылыкка кіґііччµгµт,
Хараан бырдах хара±атын
Быыстала суох тµптэлииргит.

БэйэІ да быыкаа киґигин
Торбоскунуун эмсиґэ±ин,
Табалааххыт, сылгылааххыт,
Эбэ±иниин биэ ыаґа±ыт.

Кэпсииллэрэ ыанньыксыттар:
От µгэнэ, сырыы суо±ар
Ґс тыылаах дьон эрдинэрин
Дьиктиргии кірбµттэрин.

Тыылаахтар ір устубуттар,
Кимнээхтэрин билэ сатаан
Тыы тиксэргэ сырсыбыттар,
Сэрэйбиттэр бостууктарын.

Икки тібі кістµбэттэр,
Эрдиилэрэ килбэІнииллэр,
Уу баґыахтыы иІнэІнииллэр,
Тиэрэ-маары иэ±эІнииллэр.

Ферма дьоно айманаллар,
Бостуук уолу сэмэлииллэр,
Тыыттан быкпат эрдииґиттэр
Сµрэхтэрин эппэппиттэр.

Маннык «чиэстээх» кірсµґµµттэн
Астыммыта бостуук уолчаан,
Тыыґыттарын кіті±іттіін
Ґктэннэртэ µірэн-кітін.

Ити кµнтэн са±аланан
Тыыґыт буолтуІ баламаттык,
Убайгыныын бостууктаґан
Бииргэ сылдьар олус астык.

Биирдэ иккиэн ытаґаІІыт
Соґуппуккут эбэ±итин,
А±албыккыт тыы тиксэртэн
Таптаан ииппит хопто±утун.

Булбуккут дии далаґа±а
Хаан-сиин буолан сытаахтыырын,
Былааккынан суулуу тутан
Харайбыккыт ийэ буорга.

V
Барытын бэйэІ амсайан
Билэ сатыыр дьулуурдааххын,

Сонно тута тутан-хабан
Сэрэхтээхтэн дьулайбаккын.

Тохсунньуга тоІ сµгэни
Салаан сыстан тµбэспитиІ,
Сайын ойуур мээчигиттэн
«Оонньуур ылан» кэґэйбитиІ.

Иитиэх хара саґылчааны
Уоґун-тумсун уураабытыІ,
Кэтэбиллиир уордаах ыты
ИмэрийтиІ-томоруйтуІ.

Хаар умайар дьµкээбилэ
Кутаа уота µллэІниирэ,
Сµргэбитин кіті±ірі,
Куттала да сµрдээх этэ.

Олох – оннук, аґыы-ньулуун
Биллэххинэ холкутуугун,
Уґун кэмІэ оІосто±ун
Дьоннуун бииргэ олоруугун.

VI
Быстах саараан кµІІµн-дьылгын
Эдэр сааскар бараппатыІ,
Анал идэ ылаарыгын
Ґірэх суолун батыспытыІ.

Кыґыннары кµіх чагдалаах,
Кімµс сотуу ньургуґуннаах,
Ґірэх-билии кыґалардаах
ДьокуускайыІ – дьыл±аІ, ыйаах.

VII
Эр санаалаах сыра±ынан
Эн сибээс ветерана±ын,
Тимир тымыр тэбиилэрин
Тилиннэрэ тиэтэйэриІ.

Бука, билигин да±аны
Јйгір охсуллан эрдэ±э
Клиент сибээґин холбото,
Ыксаан ыІырар куолаґа.

Эфиргэ хардыр±ас тыас-уус,
Идэлээх киґиэхэ буор-сыыс,
Куйаарга уу чуумпу, ыраас,
Оччо±о кэпсэтии сылаас.

VIII
Уоппуска±ар дойдуІ тардан
ХатыІнааххар эргиллэриІ,
Атын курдук бµттµµ тулаІ,
Оспут-сµппµт сµµрбµт суолуІ.

Мас атахтаах Наастабытын
От сµгэрин, тыыланарын,
СордоІ бі±і араарарын
Сонньуйабыт сі±і санаан.

Ыалдьар буолан дьулаан   
   Дуунньа
Ааппытынан ыІыртыыра,
Ыараханы саІарбакка,
Хата ал±аан ыыталыыра.

О±онньоро Мэхээйиллэ
О±о курдук бµібэйдиирэ,
Сымна±астык мичээрдиирэ,
Бµппэт элбэх тµбµктээ±э.

IX
Ийэбитин кэриэстээммит
Хаппахчытын кіріірµбµт,
Ыраах суолга туруммуппут,
Сµгэґэрдээх хоІнубуппут.

Уонча кµілµ эргийтэлээн,
Хас да сиґи быґа тµґэн,
Кірі тµспµппµт бала±аны,
Со±уруу ХатыІнаах сыырын.

Ол бала±ан барахсаны
Хаахыныыр аанын аспыппыт,
О±о сыппыт хаппахчытын
Сылааґынан та±айбыппыт.

Х
Кµн-дьыл ааста±ын аайытын
Элбээн истэ±э ыччаппыт,
Арай а±ыйыыр кµннэтэ
Саастыы кілµінэ эйгэтэ.

ХатыІнаахпыт олбуоругар
Тіріібµт дьиэбит таґыгар
ХатыІнарбыт сааґыраллар,
Чыычаахтары ыллаталлар.

ХI
Кустук гынан тµґэрбиппин
Киинэ курдук кірі сылдьаар,
Тырым уоттаах тµгэнинэн
Инникигин сырдатынаар.

Сааґырыыбыт э±эрдэлээх,
Ґгµс, µтµі эбиллиилээх,
Дьикти кэрэ кµµтµµлэрдээх,
Ба±а туолар эрэмньилээх.
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Күн күбэй ийэм Анастасия Дмитриевна 

Аммосова сырдык кэриэһигэр. 

Ахтылҕан иэйиитэ кууспалаан 
Мин түһээн дойдубар тиийэбин,
Маҥхайбыт суһуохтаах ийэккээм
Мичээрдии көрСөрүн көрөбүн.

Лаглайбыт хатыҥмыт туналы субата
Мин ийэм суһуоҕун маҥхаппыт,
Күөх солко сэбирдэх ойуулаах былаата
Ол дьикти көстүүнү кистээбит.

Кистээмэ, ийэккээм, дьиктини
Айылҕа эриэккэс бэлиэтин,
Итинник көстөҥҥүн санаттыҥ
Аарыма кырдьаҕас хатыҥы.

Ол аата эн санааҥ ып – ыраас
Хатыҥныы сандаархай сайаҕас,
Сэбирдэх намчытын кэриэтэ
Эн дууһаҥ оҕолуу уйаҕас.

ЫЧЧАТТАРБАР

Биир сыыһа хамсаныы, күүс охсуу сыысхала
Бэрт кыра да тэбии кэбирэх миэстэҕэ
Быһыан сөп кэскилгин, инники дьылҕаҕын
Барытын эйиэнин, инники суолларгын.

Ол иһин эһиэхэ, этэбин, оҕолоор,
Орто сир кэскилэ сахабыт ыччата,
Охсуһуу хараҥа, быстахчай ситимэр
Оройдоон тураҥҥыт кыттыспат буолуҥ дуу.

Сахалар биһиги ыраахтан ыйаахтаах
Сырдыкчай санаалаах айыы хаан буолабыт,
Саргыбыт туһугар эйэлээх эҥээрдээх
Самныбат, сайаҕас олохтоох омукпут.

Улахан омуктар хараҥа суолларын
Уһулан ылаҥҥыт үтүктэ сатаамаҥ,
Угуйар, ыҥырар быстахчай көрүгэр
Умньанар, чугаһыыр санаа±а охтумаІ!

Табаахтаан, пиибэлээн, арыгы амсайан
Туора эн сотума инники кэскилгин,
Чөл олох суолларын аартыгар киирэҥҥин
Чаҕылхай эрэллээх олоххо эргилин.

Сөбүлүүр идэҕин толору баһылаан
Сөҕүмэр эриэккэс олоҕу тутуһууй,
Саҕыллар, чаҕыллар эдэркээн саастаргын
Сиэдэрэй күннэрин үксэтэ эн турууй!

Эндиртэн иҥнибэт, моһолтон толлубат
Эрдээхчэй сүрэхтээх ыччаппыт туругур,
Эйэлээх олохтоох, үтүөкэн майгылаах
Эгэлгэ кэрэмэс олоххо хардыылаа!

НЬУРБА СҮДҮ ТАЛААНА
(Никииппэр Семеновка) 

Никииппээр, эн ырыаҥ иһиллэр,
Арахпат, дууһабын абылыыр.
Ааспыт кэм быыстарын сэгэтэн
Арааһа эйиэхэ тиийдэҕим.

Аарыма дьоҕургун арыйар түгэни
Олоҕуҥ ситэри биэрбэтэх,
Аатырыах дьылҕаны хаҕыс тыын уораана,
Абатыан, эрдэ да мэлиппит.

Дьон-сэргэ абылыыр куоласкар куустаран
Дьоллонон уруйдуур буолара,
Дьолуотук айанныыр тэтимҥэ уйдаран
Дьэ, чахчы дууһалыын сырдыыра.

ПОЭЗИЯ

Гаврил Петрович Монастырев 1958 сыллаахха 
алтынньы 28 күнүгэр Чурапчыга төрөөбүтэ. 
Түөрт оҕолоох, уон сиэннээх. Ньурбаҕа УПО-
±а харабылынан үлэлиир. Уйусхан диэн аатынан 
2008 сыллаахха “Ньурба” хаһыакка хоһоонноро 
бэчээттэммиттэрэ.

Гаврил МОНАСТЫРЕВ-
УЙУСХАН
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Кэлэрэ тапталлаах киэҥ Ньурбаҥ дуолугар
Кэрэхсии хаамсыбыт кытылгар,
Уу нуурал киэһэҕэ, чуумпуга хоһуйбут
Ураты дьиктилээх ырыаҕар.

Бу ыллыы кэлиэхтээх пааркаҕар ыччаттар
Эйигин ахтыһан ыллыыллар,
Былыргы тапталгын эргиппит түгэҥҥин
Эриэккэс дэгэтин хайгыыллар.

Ол курдук эппитиҥ туолбут ээ, Никииппээр,
Улуукан киэһэҕэ кэлбиккин,
Олуһун ахтыбыт бар дьоҥҥор ууммуккун
Ис иэйииҥ эриэккэс сыдьаайын.

Үгүс сыл ааһыаҕа, эн ырыаҥ ылланыа,
Үтүө тыын илгийэ иитиллиэ,
Сүрэхтэн тыыннаммыт, дууһаттан тахсыбыт
Сүүһүнэн сыллары уҥуордуо. 

ПЕКИННЭЭҔИ ОЛИМПИАДА 
ГЕРОЙДАРА 

Георгий БалакшиІІа 
уонна Настя Диодорова±а. 

Кыайыы чыпчаал очуостарын
Сыралаһан дабайдылар,
Кыыстаах уолбут Олимпаҕа
Саха сирин аатыртылар.

Өрөгөйдөөх үрдүк үөрүү
Үрдэлигэр кытыардылар,
Өрүскэннээх сырдык күүрүү
Үөлэһигэр кыбыттылар.

Уол туйгуна Балакшиммыт
Буоксатынан аатырда,
Улуу омук ааттаахтарын
Бииртэн биири туоратта.

Аан дойдуга бастыҥ бэрдэ
Буоларын итэҕэттэ.
Атын норуот билиниитин
Боруонсанан килбэттэ.

Олимп чымаан хайатыгар
Суолу тэлэн нэлэттэ,
Орто сирбит ньуурдарыгар
Оспот суолу үктээтэ.

Онтон кини ситиһиитин
Кыыс чулуута батыста,

Олус ууһут Настюшабыт
Үрүҥ көмүһү иилиннэ.

Уруйдуоҕуҥ бары бүттүүн
Үс олимпиец уоланнарбыт
Умнуллубат кыайыыларын
Уотун туппут дьоммутун.
 
Кинилэрдиин аны тэҥҥэ
Оҕолорбут дайдыннар,
Кыайыы чыпчаал очуостарын
Оройугар тиийдиннэр!

МАНЧААРЫ СИЭННЭРЭ

Манчаары сиэннэрэ ыччаттар
Быыппастар быччыҥнаах эрэттэр
Мустаммыт көрүлээн эрэбит
Быраман ыраахха дайабыт.
 
Хапсаҕай албаһын баһылаан
Харсарга, киирсэргэ бэлэммит,
Хайаан да кыайыыга дьулуһар
Харса суох санааны тутабыт.

Хатыйан, түргэннээн, өттүктээн
Хайабыт күүстээҕин билэбит,
Хайа да кэмнэргэ ол эрэн
Хайдыспат доҕордуу буолабыт.
 
Мас тардыһан иэмэхтии эрийсэн
Мастыйан тиит тэҥэ буолабыт,
Манчаары аатырбыт бухатыыр
Маанылаах сиэннэрэ дэтэбит.

Кылыйан, куобахтаан, буурдааммыт
Кыырайа кылбайа көтөбүт,
Кус быһый, ат бөҕө аатыран
Кыыс оҕо сүрэҕин тутабыт.
 
Сымара ньыгыл таас көтөҕөн
Сыралаах сылбанан кыайабыт,
Сахабыт ньургунун, дьулуурун
Саталаан аатырда турабыт. 

Атын да омукпут биһирээн
Аан дойду билинэр буоллаҕа,
Атын сир бухатыыр уолана
Аат ааттаан көрсүһэ кэллэҕэ.

Бу курдук өбүгэм оонньуута –
Буулаҕа Манчаары оонньуута
Бастыҥы ааттата туруоҕа,
Бар дьоммут уруйун ылыаҕа.



32 Чолбон 2 №-рэ 2015

ПОЭЗИЯ

ОЛОХ ҐКТЭЛЭ

Сандаар күн сир Ийэҕэ,
Саҥа кэмҥэ саҥа көрсүү,
Саастаах Дьыл үөрэ-көтө 
Аргыстаһа айанныыр.
Айан суолун тобуллулар,
Саас сыла субулунна,
Дьыл кэмэ дьэргэһийдэ.
Көмүс кытах биһиккэ 
Кыракыйчаан эймэннэ,
Кус оҕотунуу даллайда,
Кулунчуктуу тойторуйда,
Таптал кыымар сыралынна, 
Тыыллыы, ситии-хотуу,
Хайа сах сокуоннай саас,
Оҕо-уруу үөрүүтэ,
Талаан, билии-көрүү.
Үлэ үөһүн түөлбэтэ.
Албан аат, чиэстэнии,
Биэс уоннаах көмүс кытах 
Көччүйүүтэ кэмнэннэ.
Алта уоннаах сиэрдээх олох, 
Сиэннэрдиин далбардаһыы,
Сэттэ уоннаах дьыл бэлиэтэ – 
Сүһүөх дьарҕата. 
Аҕыс уонтан алтахтаһыы,
Тоҕус уонтан тоһурҕас тыас,
Сүүс саас Сүүс Дьыл быһаарсан
 Үйэлэр үктэллэрин 
Саҥа күнүн сарсыардатын 
Сардаҥатын ыччаттарга, 
Киэһээҥҥитин – налбар чуумпутун 
Сүүстээхтэргэ БАРҔА МАХТАЛ!

МИН Э¤ЭМ

Эһэм кырыа баттах,
Эһэм сэрбэ бытык,
Сээркээн сэһэн, 
Сэмэй, сэрэх бэрдэ, 
Сэбэрэтэ ыраас,
Санаата сайа±ас,

Сүһүөҕэ чэбдик,
Саар былааттаммат, 
Торуоска соспот,
Сураһара сүрдээх, 
Сэҥээрэрэ баһаам,
Ыйытара үксээтэ, 
Чуумпуран чуҥнуур, 
Оҥостон олоотуур...

Эһэм кырыа баттах,
Эһэм сэрбэ бытык,
Саҥа сылы кэтэһэр,
СаІа дьылы сураһар. 
Санаан ылар ааспыты – 
Самаан сайын окко 
Сирилэччи буһарын, 
Суорат иһэн сөрүүкүүрүн, 
Көмүс күһүн үөрүүтэ 
Байанайа, булда-аһа,
Сыа хаар үллүктээн 
Идэһэлээх холумтанын...

МуІатыйар кэмнэрдээх – 
Сэрии уоттаах толоонугар, 
Буораах-буурҕа туманыгар, 
Өлөр-өлүү үөһүгэр,
Саҥа сылы саныырын , 
Таабырыннаах таҥханы, 
Сэһэннээх сэрибиэйи. 
Кулгааҕар чуолкайдык 
Кыайыыга ыҥырыы,
Хараҕар чаҕылхай 
Уурааһыы-сыллаһыы 
Дууһатын күүрдэрин...

Саҥа Сылга, Дьылга 
Сааһы-дьылы дьүөрэлээн. 
Айылҕаны арчылаан,
Эйэ дэмнээх олоҕу 
Илгэ ил кыайыаҕын,
Кэнчээри ыччаттар 
Кэскиллэрэ кэхтибэтин, 
Үөрэх-үлэ үктэллээх 

Үөрүү-көтүү үксүөҕүн 
Байылыат-баай олох 
Бары дьоҥҥо барҕарыан... 
Барыта сардаҥалыы 
Сырдык, сылаас буолуоҕун.

ЫТЫК ТААТТА, ЫТЫК КҐЈЛ

Хатыҥ чараҥ сибирдиир 
Сылаас – ыраас салгыннаах, 
Сүмэһиннээх үктэлээх,
Уолбат уйгуур утахтаах – 
Ытык Таатта, Ытык Күөл. 
Үс саханы үөскэтиигэ,
Төрдүһү төлкөлүүргэ 
Айыллыбыт аанньаллаах, 
Албан ааттаах дьоннордоох – 
Ытык Таатта, Ытык Күөл. 
Өркөн өйдөр түмсүбүт,
Кылыс тыллар мустубут, 
Хорсун-хоодуот холбоспут, 
Үтүө ааны аһыспыт – 
Ытык Таатта, Ытык Күөл. 
Ытык күөл ытык дьонуҥ 
Ыллыктара арылхайдар, 
Чэчиринэн тэлибирээн 
Үйэлэри ситимниир – 
Ытык Таатта, Ытык Күөл. 
Ытык күөл ытык дьонуҥ 
Ыллыктаах тылларынан 
Ыччаттары такайаллар, 
Ыраларга угуйаллар –
Ытык Таатта, Ытык Күөл. 
Оччолортон билигин 
Омоллооннуу тосхоллоро
 Оһуордарын симээтэ, 
Омук-Саха арбанна – 
Ытык Таатта, Ытык Күөл. 
Иккистээн төрүөхтэрэ 
Өксөкүлээх, Ойуунускай, 
Суорун уонна Алампа, 
Дьөгүөрэбэ-Күөрэгэй –
Ытык Таатта, Ытык Күөл.

ДЬЈГҐЈР ТҐБЭ



33Чолбон 2 №-рэ 20153. Зак. № 17

ДОРООБО, СААСКЫЛААХ!

Сарсыарда 6 чааска такси сакаастаан, 
икки дьо±ус суумка тутуурдаах, моонньубар 
фотоаппараппын иилинэн авиапорка тиийдим. 
Кимнээх эрэ билэр дьоннорун кірсін, кэпсэтэн-
ипсэтэн, кµлэн-салан бычыгырастылар. 
Билиэт сыаната ыарахан буолан эбитэ дуу, 
олохтоохтор а±ыйахтар. Маллара-саллара 
элбэ±иттэн сылыктаатахха µксэ алмаас µлэтигэр 
кітііччµлэр быґыылаах. Бииргэ айанныахтаах 
аргыґым, эстрада артыыґа Герман Степанов 
ыксаабат ыччат буолан биэрдэ, кэтэґэбин да, 
кэлиэхчэ кэлэн быстыбата. Хата, «Анаабыр 
уоттара» хаґыат редактор-дириэктэрэ Гуннара 
Ивановна кимнээх эрэ биир дьааґык виноград 
ыытыахтаахтарын сураґан, Сааскылаахтан хаста 
да эрийдэ. Хоту фрукта сыаната ыарахана 
биллэр, онон сакаастаґан эрдэ±э.

Кэмниэ кэнэ±эс эстрадам артыыґа, эр бэрдэ 
µс улахан суумка тутуурдаах кэлэн µіртэ. 
Соґуччу, Андрей Еремеев диэн Анаабырга 
µлэлии сылдьан билсибит атаспын кірµстµм. 
Уолугар эмп атыыласпытын тиксэрэн биэрэрбэр 
кірдісті. Оттон виноград а±алыахтаах дьоммут, 
кітіірµ турдахпытына биирдэ кµірэйэн кэллилэр. 

Самолеппут тµірт аІар чаас устата кітін 
кµпсµтэн, Сааскылаах авиапордугар тиийэн тµстэ. 
Дьокуускай тымныы туманынан бµрµллэн турбут 
эбит буолла±ына, манна тумана суох эрээри, кµн 

АНААБЫР ХА¤ЫАТА, ҐЈРДЭ ТУР!
(Суруйааччы суоллаа±ы бэлиэтээґинэ)

Былырыын сэтинньи тымныы кµннэрэ 
сатыылаан турдахтарына, µс сыл устата µлэлээбит 
дойдубар, Сааскылаахха «Анаабыр уоттара» 
хаґыат 60 сыллаах µбµлµійµгэр ыІырыллан 
ыалдьыттаан, суруналыыс µілээннээхтэрим 
µірµµлэрин µллэстэн, олохторун-дьаґахтарын, 
кыґал±аларын, ситиґиилэрин кытта билсэн 
кэлбитим.

ОЧЕРК УОННА ПУБЛИЦИСТИКА



34 Чолбон 2 №-рэ 2015

дьэндэйбит. Сыыр быарыгар, саамай кістµµлээх 
сиргэ табалаах турар табаґыт сµµнэ улахан 
пааматынньыга баар буолбут. Јссі да кэрийэ 
тµґµіхпµн, сытыы тыал обургу, куораттан кэлбит 
киґини курдаттыы µрдэ.

Ма±аґыыІІа иттэ киирдим. Ас, таІас, атын 
да табаар дэлэй эбит. Сылдьааччы а±ыйах 
буолан, бырадабыас дьахтар туспа хоско 
киирэн, харчытын аа±ан лабыр±ата олорор. 
Оо, сыаналара абытайа бэрт эбит. Бэл чэй 200 
солкуобай. Сымыыт, фрукта сыанатын кірі да 
барбатым. Боростуой буокка – 400 солкуобай. 
Бачча киирэн баран, хайдах тугу да атыыласпакка 
тахсыахпыный. Дьо±ойон галет атыыластым 
уонна бэрт суґаллык гостиницабар кэллим. 
Хоспор саІа киирэн олордохпуна, µбµлµійдээх 
биэчэригэр илдьэ бараары, «Анаабыр уоттара» 
хаґыат редактора бэйэтинэн тиийэн кэллэ.

ҐЈРҐҐЛЭЭХ ҐБҐЛҐЈЙГЭ

«Алмаас» культура киинигэр тиийдибит. 
Манна «Анаабыр уоттара» хаґыат редакциятын 
коллектива, общественнай корреспонденнар, 
улуус салалтата уонна олохтоохтор мустубуттар. 
Билэр дьонум элбэ±иттэн бэйэм да сі±і 
санаатым. Сµµрбэ тµірт сыл буолан баран 
кµірэйбит киґини µірэ-кіті кірсін улаханнык 
долгуттулар. 

Николай Александрович Семенников барахсан 
миигин кірііт: «Ээ, били кэрэспэдьиэн уолбут 
Баанньа кэлээхтээбит эбит дуу», – диэн 

киирэн баран тахсыбат буолбута быдаІнаабыт, 
чысхааннаах дойду эбит.

Аргыспынаан Германныын малларбытын ылан 
портан тахсан эрдэхпитинэ: «Уйбаан!» – диэн 
ким эрэ µірбµт куолаґынан ыІырара иґилиннэ. 
«Анаабыр уоттара» хаґыат типографиятын 
уопуттаах µлэґитэ Александр Михайлович Попов 
биґигини тоґуйа кэлбит. Редакция массыыната 
суох буолан, атын тэрилтэ массыынатын 
кірдісті±і буолуо. 

Миигин, тас кірµІэ кубулуйбакка турар 
гостиница±а, µс киґи сытар хоґугар тµґэрдилэр. 
Ол эрээри сыныйан кірдіххі, ис ірті 
тупсарыллыбыт эбит. Бэл туалета иґирдьэ баар 
буолбут. Бачча тиийэн кэлбиччэ, Сааскылаах 
тіґі уларыйбытын-тэлэрийбитин билэ охсор 
ба±ам батарбакка, фотоаппараппын ылан 
таґырдьа дьаарбайа та±ыстым. Тыал іссі 
сэтэрээбит. Кумуччу туттан инним хоту хааман 
иґэн, омуктуу суруктаах халыІ кууркалаах, 
сирэйин сыыґын былаатынан тууна бааммыт 
кырачаан µірэнээччи, оскуолаттан дьиэлээн 
иґэрин тохтотон, хаартыска±а тµґэрдим. Сэниэ 
ыал мааны о±ото быґыылаах. Арыый тэйиччи 
тоІмут быґыылара биллибэт улахан кылаас 
кыргыттарын эмиэ фотоаппараппар «чырк» 
гыннардым.

Алмаастаах улуус диэх курдук, тутуу бара 
сатаабыт. Олбуорга киирдэххэ остоолболорго 
кэчигирэспит лаампалардаах икки этээстээх 
киэІ-куоІ саІа балыыґа дьиэтэ «миигиттэн 
ордук тупса±ай тутууну булуоІ суо±а» диэбиттии 

ОЧЕРК УОННА ПУБЛИЦИСТИКА
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µірэн саІа аллайа тµспµтµн соґуйа, астына 
иґиттим. Ґгµс сыл ааспытын кэннэ бэл ааппын 
ійдµµр эбит. Ытык кырдьа±ас эмээхсинэ ілін, 
дьиэтигэр со±отох олорор эбит. Кинини кытта 
табаґыттар ыстаадаларыгар хаста да сылдьан 
турардаахпын. Ґтµі майгылаах булчут, балыксыт 
бэрдэ, зоотехник, общественнай корреспондент 
сири-уоту билэрэ бэрт буолан, абыраллаах 
сирдьит быґыытынан аатырара.

«Анаабыр уоттара» хаґыат µбµлµійэ 
урукку «Голубой огонек» сиэрин тутуґан ірі 
кіті±µллµµлээхтик, истиІник барда. Биллэн турар, 
µбµлµійдээх хаґыат коллективын аатыгар µгµс 
элбэх µтµі тыл этилиннэ, бэлэх-туґах бэрилиннэ. 
Улуус баґылыгын эбээґинэґин толорооччу 
В.В. Зедгенидзев улууска бэчээт сайдыытыгар 
уонна ір кэмІэ µтµі суобастаах µлэлэрин, саха 
суруналыыстыката сайдыытыгар кылаатын иґин 
СР Ил Дархана илии баттааґыннаах Махтал 
суругун уонна ійдібµнньµк бэлэ±ин «Анаабыр 
уоттара» хаґыат редакциятын коллективыгар 
µірµµлээх быґыыга-майгыга туттарда. Ону 
таґынан Россия Суруналыыстарын союґун, 
Саха Республикатын бэчээккэ уонна радионан, 
телевидениенэн биэрии Департаменын Э±эрдэ 
суруктара µбµлµійдээх хаґыат редакторыгар 
Гуннара Ивановна Байгильдина±а туттарылынна. 
Оттон СР Ил Дархан Махтал суругунан редакция±а 
ір сыл µлэлээбит Елена Туприна, улууска бэчээт 
сайдыытыгар кылаатын уонна µтµі суобастаах 
µлэтин иґин СР Бырабыыталыстыбатын 
Махтал суругунан техническэй редактордар 
Татьяна Туприна уонна Мария Афанасьева 
на±араадаланнылар.

«Анаабыр уоттара» хаґыат 60 сыллаах µбµ-
лµійµгэр аналлаах «Голубой огонек» сыалын-
соругун ситтэ. Тэрийээччилэр видеоны, слайда-
лары, хоту дойду туґунан ырыалары олус µчµгэй-
дик аттаран туґаннылар. Гимназия µірэнээччи лэ-
рэ хоґоон аа±ан доргуттулар. Олохтоох артыыс-
тар тыастаах-уустаах кэнсиэртэрэ истиІник аас-
та. «Анаабыр алмаастара» µІкµµ білі±і ими гэс 
хамсаныылаах «ДьиэрэІкэй» µІкµµтµн толордо. 
Народнай театр Анаабыр улууґугар суруналыыс 
Дмитрий Николаевич Павлов хайдах бастакы 
«Кыґыл сулус» хаґыаты тэрийбитин туґунан ин-
сценировка туруоран кірдірдµлэр.

Јр сылларга сценаттан тµспэт бэртээхэй 
ырыаґыт Константин Андросов оонньуу тэрийэн 
ыытта, хас да бэйэтин бастыІ ырыаларын 
ыллаата. Дьокуускайтан ыІырыллан кэлбит 
эстрада артыыґа Герман Степанов эрчимнээх 

ырыаларынан, имигэс хамсаныыларынан мустан 
олорооччулары сэргэхситтэ, µіртэ. 

Эрчимнээх µчµгэй муусука до±уґуоллаах 
µІкµµ-битии киэґэ іргі диэри буолла. 

«АНААБЫР УОТТАРА» ХА¤ЫАТ 
РЕДАКЦИЯТЫГАР

Урут µлэлии сылдьыбыт «Кыґыл сулус» ха-
ґыатым редакциятын дьиэтэ улуустаа±ы µірэх 
управлениета буолан тураахтыыр эбит. Онно 
киирэн, µлэлээбит миэстэбин булан µірдµм, 
хаартыска±а тµстµм. Эдэркээн саастарбын санаан, 
сµргэм кіті±µлµннэ. Оо, оччолорго бу билиІІи 
курдук аныгы техника µлµскэнник сайда илик кэ мэ 
этэ. Типография тµірт-биэс µлэґиттэрэ илиинэн 
шрифтэрин талан, тарбахтара бµтµнµµ харааран, 
чэрдийэн хаалбыта харахпар кістіргі дылы. 
Билигин, биир дьо±ус бэчээттиир массыына ха ра 
µлэтин бэйэтэ толорор буолан Александр Попов 
со±ото±ун µлэлиир эбит. Хаґыат редакциятын 
µлэґиттэрэ да а±ыйаабыттар. Хамнастара кыра 
буолан, чахчы ис дууґаларыттан бу µлэ±э бэ-
риниилээхтэр эрэ тулуктаґан хаалбыттар бы-
ґыы лаах. Холобур, Екатерина Андросова кім-
пµµтэри баґылаан, редакция биир тутаах µлэґитэ 
буола µµнэн-сайдан тахсыбыт. Ону кини Россия 
Суруналыыстарын союґун чилиэнин билиэтин 
саІа дьылга µктэнэн баран, Бэчээт кµнµгэр туппута 
ча±ылхайдык туоґулуур. Маннык олохтоох эдэр 
кадрдар бааллара киґини астыннарар.

Редактордара университет суруналыыс тыка±а 
салаатын бµтэрбит анал µірэхтээх Гуннара 
Ива новна Байгильдина «Анаабыр уоттара» ха-
ґыаты салайан µлэлээбитэ µс сыл буолбут. Бу 
иннинэ «Саха» ИБХ-га, «Кыым» хаґыакка µлэ-
лии сылдьыбыт. Хаґыат коллективын кыт та 
алтыґа µірµйэх буолан ылба±айдык кэпсэтэр-
ипсэтэр, сатабыллаахтык дьаґайан µлэ лэ тэр 
эбит. Миигин Дьокуускайтан ыІыран а±ал-
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Ива новна Харбаеваны уонна билигин да µлэ 
µіґµгэр сылдьар полиграфистары, ааттаах 
атаспын Александр Михайлович Попову, Татьяна 
Ивановна Тупринаны бэйэлэрэ талан ылбыт 
идэлэригэр олус бэриниилээх дьон быґыытынан 
сыаналыыбын уонна мэлдьи кинилэри µтµі 
тылынан ахтабын.

Хаґыат дьиІ-чахчы норуот, аа±ааччы хаґыата 
буоларын элбэх общественнай корреспонден-
нар бааллара ордук туоґулуур. Ол курдук 
мин µлэлиир сылларбар Сааскылаахтан Иван 
Константинович Туприн, Николай Александрович 
Семенников, Илья Васильевич Лаптев, Николай 
Лукич Туприн, Зинаида Дмитриевна Андросова, 
ҐрµІ Хайаттан кэргэннии Валерий Егорович 
уонна Аксинья Егоровна Спиридоновтар со-
нуннары сойуппакка суруйаллара, хоту дойду 
оло±ун-дьаґа±ын ту ґунан ыллыктаах санааларын 
аґа±астык этэл лэрэ. Итинник дьонноох-сэргэлээх 
буолан, аа±ааччы сэІээрэр «Анаабыр уоттара» 
хаґыат дьон санаатын тµмэр, инники сайдыыга 
сирдиир сµдµ суолтатын сµтэрбэккэ кµн бµгµІІэ 
диэри тиийэн кэллэ±э. 

«Анаабыр уоттара» хаґыат 60 сыл устата 
тµґµµлээх да, тахсыылаах да кэмнэри чиэстээхтик 
ааґан, кµн бµгµн олох сайдыытын, дойдуга 
туох суолталаах тµбэлтэ, хайдах быґыы-майгы 
буола турарын аа±ааччыларга тириэрдэр аныгы 
µйэ хаґыата буоларын биллэрдэ. БилиІІи ха-
ґыат редакциятын коллектива ылбыт тэтимин 
ыґыктыбакка µµнэн-сайдан, инникитин да, аа±аач-
чыларын µірдэ турарыгар бигэтик эрэнэбин.

Иван ОСИПОВ.
Ааптар хаартыскаларга тµґэриилэрэ.

быт суруналыыс, суруйааччы ыалдьытын ис-
тиІник кірсін, улуус салайааччыларын кытта 
билиґиннэрэн, Сааскылаах библиотекатыгар 
олох   тоохтору, аа±ааччылары кытта кірсµґµннэ-
рэн сµргэбин кітіхті. Хаґыатын редакциятыгар 
кір   сµґµµ тэрийдэ, тоІ балыгынан айах тутан 
кµн дµлээтэ. Онон хотугу дойду дьонун туґунан 
µчµгэй ійдібµллээх хааллым. 

Дьэ, ити курдук улуус салалтатын, олохтоохтору 
уонна олохтоох хаґыат кыґамньылаах µлэґиттэрин 
кытта сэлэґии кэнниттэн, Сааскылаахтар 
олохторун-дьаґахтарын кытта балачча билси-
бит курдук сананным. Анаабыр уонна ҐрµІ 
Хайа хаґаайыстыбалара таба иитиитинэн дьа-
р  ыктаналларын, біґµілэккэ саІа импортнай 
олорор уопсай дьиэлэр тутуллан эрэллэрин 
бэркэ сэргии, µірэ иґиттим. Итиннэ дьон оло±ун-
дьаґа±ын тупсарыыга µлэлэри олохтоох хаґыат 
тута сырдатан иґэрэ да, улаханнык туґалаата±а 
буолуо.

Хаґыат хайа ба±арар кэмІэ иґитиннэрэр-
биллэрэр, тэрийэр, пропагандалыыр сµдµ оруол-
лаах. Јр сылларга «Анаабыр уоттара» хаґыат 
ити оруолун халбаІнаабакка толорон кэлбит. 
Хаґыат быйылгы нµімэрдэрин арый талаан, 
Анаабыр улууґун билиІІи бала ґыанньатын 
кыт та билистим. А±ыс таба ыстаадата баа-
рыттан, сэттэтэ ҐрµІ Хайа±а баар. Саас таба 
бырааґынньыгын фестивала Арктика сылыгар 
анаммыт. Онно Аллараа Халыматтан, Јліінтін, 
Ленскэйтэн, Нерюнгриттэн тиийэ ыІырыылаах 
ыалдьыттар кэлбиттэр. Биллиилээх модьельер 
Августина Филиппова аныгы моделларын а±алан 
кірдірбµт. Анаабыр улууґугар аналлаах кинигэ 
тахсыбыт. Јліін, Таймыыр оройуоннарын кытта 
улахан дьыалабыай дуогабар тµґэриллибит. 
«Анаабыр алмаастара» тэрилтэ кімітµнэн 4 
кы бартыыралаах панельнай дьиэ тутуута са-
±аламмыт. Олохтоохторго ниэп базата суо±а, 
аска сыана ыарахана, µлэтэ суох сылдьар 
эдэр ыччат элбэ±э, арыгылааґын, буруйу 
оІоруу тахса турара кытта умнууга хаалбатах. 
Балысхан ситиґии, уустук быґыы-майгы баара 
барыта олохтоох хаґыакка арылыччы сурулла 
сылдьар. Итиннэ µлэлээн ааспыт, билигин да 
µлэлии сылдьар редактордар, суруналыыстар, 
полиграфистар киллэрбит кылааттарын тµмµгэ 
кістір.

Мин бэйэм бииргэ µлэлээн ааспыт улуус 
бастакы идэлээх суруналыыґын Ирина Ми-
хайловна Неустроеваны, корреспонденынан 
са ±алаан, редакторга тиийэ µµммµт Акулина 
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1
Саахымат уонна дуобат уопсастыба сай-

дыытыттан уонна култууратыттан бы´ач-
чы тутулуктаах оонньуулар. Ол и´ин да±аны 
сµµрбэ´ис µйэ±э саахымат уонна дуобат ордук 
би´иги дойдубутугар улахан сайдыыны ылбыттара 
уонна маассабай спорт к³рµ²µгэр кубулуйбуттара. 
Саахымакка аан дойду ч³мпµйµ³нµн албан аатын 
былдьа´ар атыыр айдааннаах маачтары уонна 
улуу гроссмейстердар у±араабат м³ккµ³рдэрин 
би´иги, а±а к³лµ³нэ дьоннор, били²²и диэри 
бэрт µчµгэйдик ³йдµµ-саныы сылдьабыт. Мин бу 
саахымат ту´унан кыра-кыра бэлиэтээ´иннэрбин, 
биир курдук, ол и´ин да±аны буолуо±а, туох эрэ 
улахан саахымаччыкка дылы, «Саахымат мин 
олохпор» диэн дуона да суо±у дор±оонноохтук, 
кыра да со±у´у кырааскалаан ааттаата±ым, ик-
кис курдук, хас биирдии ки´и оло±ун усталаах-
туоратыгар дьарык гынан кэлбит таптыыр дьа-
рыгын итинник ааттыыра т³´³ да±аны туора 
ки´и кулгаа±ар бастаан утаа олуона со±устук 
и´илиннэр, туох да одуута-сиитэ суох ол ки´и 
бэйэтин дьарыгар, бэйэтин дьыалатыгар бэрт 
улахан суолтаны биэрэрин дьо´уннаах туо-
´утунан буолуон эмиэ с³п. Билигин Саха сирин 
µрдµнэн саахымат, дуобат ту´унан тугу да билбэт 
эбэтэр саахыматы дуу, дуобаты дуу олох сатаан 
оон ньообот биир эмэ ки´и баарын булар бэрт 
кµчµмэ±эй буолара буолуо±а.

Мин о±о эрдэхпинэ убайдарым талахтан бы´ан 
о²орбут дуобаттарын ийэм илдьэ сылдьарын 
к³р³р буолар этим. Ол талах дуобаттар сорохторо 
суптугур, атыттара ыыраахтаах т³б³л³³х буолар 
эбит этилэр, онно ³сс³ хара, ма²ан тµннµктэргэ 
тµ²этиллибит курдук ханнык эрэ кумаа±ы баа-
ра. Ону та´ынан «Дуобат хара±ын курдук», 
«Дуобат ойуулаах та²ас», «Дуобат-дуобат курдук 
бысталаа» э²ин диэн дьоннорум кэпсэтэллэрин 
истэр буоларым. Мин дуобаты кытары бастакы 
билси´иим итинник Тыымпынай диэн, билигин 

Иван Горнай

СААХЫМАТ МИН ОЛОХПОР
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бизоннар иитиллэн турар, т³р³³бµт-µ³скээбит 
т³рµт сирбэр баар туруорбах бала±аммытыгар 
буолбута. Ити барыта дуобат оонньуута ханнык 
ба±арар саха ыалыгар былыр-былыргыттан баар 
эбитин туо´улуур. 

Оттон саахыматы аан бастаан 1943 сыллаахха 
£рт сэттэ кылаастаах оскуолатыгар биэрэбэй 
кылааска µ³рэнэ сылдьан к³рбµтµм. Онно биир 
учуутал то±о эрэ кы´ыл хонуулардаах саа хы-
маты кыбынан кэлэр-барар буоларын ³йд³³н 
хаалбыппын. Оччолорго саахыматтаах ки´и бµ-
тµн нэ´илиэк µрдµнэн биир эмэ баар буолар 
бы´ыылаа±а, ол курдук мин интэринээккэ дуу, 
оскуола±а дуу саахымат баарын субу диэн 
³йд³³б³ппµн. Ол эрэн саахымаччыт диэн аат-
танар, ол аата µ³рэхтэригэр µчµгэй, ³й хаалара 
дэнэр о±олор баар этилэр, кинилэр хайдах эрэ 
о´уобай убаастабылынан ту´аналлара. Саа-
хымакка итинник ыраахтан да буоллар ытык-
табыллаах сы´ыан, билигин ³йд³³т³хх³, би´иги 
оччолорго µµнµµ-сайдыы суолугар бигэтик 
µктэммиппит биир µтµ³ бэлиэтинэн буолбут эбит.

2
Саахымат оонньуута т³´³ да±аны аан дойду 

дьонугар адьас ураты абыла²наа±ын, орто дойду 
дьонугар олох ³йд³мм³т умсул±аннаа±ын и´ин, 
ки´и сыратын-сылбатын барытын ылар олус 
уустук уонна ыарахан оонньуу буолар. Саахымат 
оонньуута ³сс³ салгыы этэр буоллахха, ³рк³н 
³й, дири² билии, муус доруобуйа, кµµстээх 
хараахтар, кытаанах ньиэрбэ кытты´ан айар 
кыра´ыабай оонньууларынан аа±ыллар. Ону элбэх 
ахсааннаах эрэсэрээттээх саахымаччыттартан 
кыра, улахан кырасымыайыстардарга тиийэ 
бэрт µчµгэйдик билэллэр уонна бэйэлэрин бы-
раактыкаларыгар мэлдьи ту´аналлар. Ун ньук-
таах у´ун олоруулаах, сылаалаах элбэх сыы-
майдаа´ыннаах саахымат биир баартыйата 
биэс-алта чаас устата сал±анан барыан с³п, 
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ол тухары кыратык да аралдьыйбакка кы´аллан 
оонньуохтааххын. Саахымакка, та´ыччы талааны 
таска та´аардахха, туспа дьо±уру туора туттахха 
икки тэ² оонньооччуттан биир ордук бэлэмнээ±э 
хотор. Ити µ³´ээ этиллибит саахымат оонньуутун 
сµрµн к³рд³бµллэриттэн биирдэригэр эмэ ситэри 
бэлэмэ суох буоллаххына, хомойуох и´ин, 
хотторор аакка бара тура±ын. Онон саахымат 
оччоттон-бачча±а диэри ки´и туох баар µчµгэй 
хаачыстыбатын барытын биир сиргэ тµмэн, кини 
тугун-ханныгын тургутар, кини кыа±ын-кµµ´µн 
бар дьо²²о к³рд³р³р биир кылаабынай оонньуу 
бы´ыытынан аа±ыллара саамай с³п буолуо±а.

Саахымат би´игини арахсыбат курдук 
абылыыр, ы´ыктыбат курдук ылар, сµргэбитин 
к³т³±³н сµµйэргэ сµбэлиир. Кыылбытын 
туруоран кыайарга кынаттыыр уонна ол тµмµгµн 
очукуонан учуоттуур, ол аата кини – у²а-ха²ас 
халыйыылаах улахан спорт буолар. Саахымат 
би´игини тµµннэри-кµннэри тµ³рµйэнэн т³б³бµтµн 
сынньар, быыс-арыт буллуІ да былыргыны-
аныгыны былаан, быдан ыраахха диэри былаан 
о²орторор. Хас биирдии хаамыыны ханна 
тиийиэр диэри харса суох аахтарар, ол аата 
– кини к³мµс балыгынан к³³чµктµµр у²уора-
ма²аара к³стµбэт улуу муора курдук, му²утуур 
кырдьыгын буллара сатыыр муударай наука 
буолар. Саахымат оонньуута би´игини эрийэ-
буруйа барыйаанынан элбэхтик эрэйдиир, 
µ³йбэтэх-ахтыбатах ³рµттэринэн µгµстµк µ³рдэр, 
биллибэт кэрэтинэн мэлдьи долгутар, ол аата 
кини – и´э-та´а ирбинньэх сарда²алаах имэ²нээх 
ускуустуба буолар. Ол и´ин да±аны буолуо±а, 
саахыматы о±олуун-улуулуун охсу´уу илби´игэр 
ылларан омуннаахтык ууртала´ан, т³л³нн³³хтµк 
тµсµ´эн, олохторун устатыгар умсугуйан туран 
оонньоон эрдэхтэрэ, ити и´ин да±аны буолуо±а 
кинини эдэрдиин-эмэнниин туохха барытыгар 
биир чуолкай эппиэти биэрэ охсор гына ³йд³рµн 
сайыннараары µйэлээх саастарын тухары 
µлµ´µйэн туран µ³рэтэн эрдэхтэрэ.

3
¥³´ээ этиллибитин курдук, оччолорго биир 

нэ´илиэккэ биир э²ин эрэ саахымат баар буолара 
бы´ыылаах, ону да±аны баар буолла±ына. 
Мин т³рдµс кылааска µ³рэнэ сылдьан, тµ-
бэ´э тµстэхпинэ, улахан дьон саахымакка оон-
ньуулларын ыраахтан туран са±аланыа±ыттан 
бµтµ³р диэри к³р³р буоларым. Ол туран олох 
сыы´а хаамтылар дии санаатахпына этэн биэ-
риэхпин уонна бэйэм оонньо´уохпун олус диэн 

ба±арарым. Сотору мин да±аны эмиэ уурууга 
сылдьар ол сэдэх саахыматы уларсан, биирдэ 
эмэтэ да буоллар, о±олору кытары оонньо´ор 
буолан барбытым. Онтон ыла сэттэ уонча эрэ 
сыл ааста, ол эрээри оччолорго саахыматы олус 
диэн муокастык оонньуур этибит. Ол билигин 
саахыматы хара ма²найгыттан тµ³рµйэнэн 
µ³рэтэн тµ²-та² тµспэт о±олор истиилэригэр 
олус дьикти уонна интэриэ´инэй буолуон с³п. 
Иннибитигэр мас б³±µµрэлэр икки этэрээттэрэ 
барааттаан тураллар. Би´иги, улуу сэрии кэмин 
о±олоро, бэйэбитин харса суох хамандыыр, 
модун кµµстээх болкобуодьас курдук сананан 
хара кµµстэри хампарытан хара хоруолу хаайар, 
µрµ² кµµстэри µлтµрµтэн µрµ² хоруолу ³л³р³р 
сыаллаах талбыппытынан дьа´айан, харса суох 
хамаандалаан барабыт. Оонньууну иккилии киин 
биэскэлэри утарыта анньан са±алыыбыт. Иккис 
хаамыыга de, De биирдии биэскэбитин сиэ´эрбит, 
µ´µс хаамыыбытыгар гардыалары атаста´арбыт 
уонна дьэ дуоска ортотугар сылдьар хара 
хоруолу атаакалаан барарбыт. ¥рµ² б³±µµрэлэр 
µс ³ттµттэн ³т³н киирэннэр, хара хоруолу ханнык 
эрэ муннукка хаайан бараннар маат биэрэллэр. 
Манна бэйэтин к³мµскэтээри бµтµн аармыйатын 
урусхал о²орторон баран, куруутун куота 
сылдьар хоруол биирдии хаамыынан биир сиргэ 
тэпсэ²нии сытыйан дьи² и´игэр м³д³³н³, м³лт³±³ 
би´игини соччо астыннарбата уонна хоруоллар 
мэлдьи итинниктэр диэн остуоруйалары э²ин 
саныы-саныыбыт м³±µттэн барар буоларбыт. Ол 
эрэн «маат барда», «маат ыыттым» э²ин диэн 
хоруолу кытта сибээстээх саахыматтан киирбит 
тыллары олоххо µгµстµк туттар буоларбыт.

Онуоха холоотоххо гардыа хара эппи´иэр 
курдук хааман, ма²ан эписиэр курдук баран, 
тураа, эбэтэр ладьыйаа курдук ла´ыйан суолун 
туора турбуту сонно тута ласкыс гыннаран ылан, 
утарыта муннуктарынан ойуолаан, ыаллыы 
муннуктарынан ыста²алаан тµ´эн ынырык 
кµµстээх б³±µµрэ бы´ыытынан ытыктанара. Аны 
туран кини ат курдук туора-маары ойуолаан, 
нууччалар этэллэринэн «ход конем» о²орон, 
албынныы сылдьыбат алдьархай к³н³ б³±µµрэ 
эбит диэн эмиэ хай±анара. Саахымат сµрµн 
кµµ´µнэн сатыы сэриилэр – биллэн турар, 
биэскэлэр буолаллара. Оонньуу бµтµµтµгэр ордон 
хаалбыт биэскэлэрбитин «Ньыдараал буолуон 
ба±арбат ньыкаа суох» дии-диибит иннилэрин 
диэки харса суох хаамтаран дьулурутарбыт, ол 
курдук оонньуу тµмµгэ кинилэртэн тутулуктаах 
буолара. Холобура, дуоска±а икки «сыгынньах» 
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хоруол хаалан хаалла±ына да±аны, били²²и 
курдук тэ²нэ´ии буолбата: у²уоргу биэрэккэ, ол 
аата бµтэ´ик эрээккэ, биир урут тиийэн биэскэ 
ылбыт хоруол хайаан да хоторо. Итинник тµбэ´иэх 
быраабыланан тµ²-та² оонньоон улааппыт ки´и, 
кэлин тµ³рµйэ бы´ыытынан с³пк³ оонньуура 
сµр улахан кµчµмэ±эйдэрдээх буолар. Бэйэ² 
да билбэккинэн, урукку² курдук утарытынан 
санаан, ордук да±аны бала´ыанньалаах олорон, 
тµргэнник кыайа охсоору тµгэ±ин к³рб³кк³ эрэ, 
бµтэр у´угар кэлэн м³лт³х хаамыыны о²орон 
баран, хотон олорон хоттордум диэн суланыы 
б³±³тµн суланан, кэмсинии б³±³тµн кэмсинэн 
турааччыгын.

4
Мин бэ´ис кылааска Бэрдьигэстээххэ µ³рэнэн 

и´эн харахпынан ыалдьан оскуоланы олох 
да хаалларарга кµ´эллибитим уонна ыраах 
нэ´илиэккэ дьоммор баран биэс сылы мэлдьи 
таах олорбутум. Кэлин кµн сырдыгын да к³рб³т 
буолбутум. Онноо±ор онно букатын мунан хаалбат 
наадатыгар дуосканы тэниппэккэ эрэ, кини а²аар 
³ттµгэр араас б³±µµрэлэри туруортуу-туруортуу 
сэрэхпинэн саахыматтыы сатыыр буоларым, 
ба±ар, онтон са±алаан кэлин бµтµн баартыйаны 
³йб³р оонньуу µ³рэммитим буолуо±а. 

1952 сыллаахха уон сэттэ саастаахпар, 
µ³рэниэхпин олус ба±арарым бэрдиттэн тугу 
ба±арар тулуйарга бэлэм ки´и, мин бэрт у´ун 
сэ´эннээх айаны со±ото±ун айаннаан тиийэммин, 
оччолорго Мэ²э-Ха²алас оройуонун Доллу 
нэ´илиэгэр баар к³рб³т о±олор оскуолаларын 
бэ´ис кылаа´ын µ³рэнээччитэ буолбутум. 
Онно к³рб³тт³рг³ аналлаах саахымат оскуола 
µрдµнэн эмиэ биир эрэ баарын, мин бииргэ 
µ³рэнэр табаары´ым Проня Романов олус диэн 
харыстаан туумбачыкатыгар уура сылдьара. 
Кини кэнники ³р³спµµбµлµкэ±э биир кµµстээх 
дуобаччыт бы´ыытынан биллибитэ, маастарга 
хандьытаат этэ. Би´иги субуота, баскы´ыанньа 
аайы биирдии баартыйаны кµнµ бы´а кэриэтэ 
сµр диэн кы´аллан оонньуурбут. Онно бастаан 
утаа ордук ³р толкуйдааччыта уонна µксµгэр 
хотторооччута, биллэн турар, мин буоларым. 
Арыт учууталбыт Георгий Алексеевич Слепцов 
саахымат садааччатын халандаартан устан 
кил лэрэрэ, ону та´ынан би´иги атын да са-
дааччалары куотала´а-куотала´а суоттуурбут 
уонна бэйэбит сурукпутунан саахымат ту´унан 
тугу булбуппутун барытын аа±а, араас дьоннор 
оонньообут баартыйаларын ырыта сатыыр 

этибит. Ордук нуучча бастакы саахымаччыта 
Александр Петров Наполеон Россияттан 
куотуутун э²ин ту´унан элбэх хаамыылаах 
садааччаларын кэрэхсэбиллээх кэпсээн курдук 
с³бµлээн аа±арбытын ³йдµµбµн. £сс³ ол 
садааччалары Юра Писарев диэн табаары´ым 
халы² ба±айы тэтэрээккэ устан баран миэхэ 
оскуолаттан барарбар бэлэхтээн турардаах.

1954 сыллаахха сайын Дьокуускайга к³рб³тт³р 
ортолоругар саахымакка уонна дуобакка бастакы 
³р³спµµбµлµкэтээ±и ч³мпµйэнээт ыытыллыбыта, 
онно би´игини эмиэ ы²ырбыттар бы´ыылаах 
этэ, ол курдук миигин сирдьиттээх э²ин ос-
куолам тэрийэн Доллуттан Дьокуускайга ыып-
пыта, оттон Проням ханна эрэ балыы´а±а сы-
тан, хомойуох и´ин, хойутаан кэлбитэ. Мин 
онно саахымакка уонна дуобакка иккиэннэригэр 
бастаабытым уонна «Он играет по всей дос-
ке» диэн уопсастыбабыт бэрэссэдээтэлэ, кырас-
дааныскай сэрии кыттыылаа±а Кононыхин Ни-
колай Иннокентьевич мин, дьи²эр, олох да 
са таабат ки´и оонньуубар урут ха´ан да±аны 
истибэтэх, бэрт дьикти сыанабылбын биэрбитин 
билигин да ³йдµµ сылдьабын. Онно кини бэйэтэ 
эмиэ кыттыыны ылбыта. Ол сыл со±урууттан 
µчµгэй ба±айы саахымат, дуобат б³±³т³ кэлбит 
этэ, онон би´иги элбэх саахыматтаах, дуобаттаах 
оскуолабытыгар т³ннµбµппµт. Саахымат, дуобат 
баар буолла±ына, саахымаччыт, дуобаччыт да 
баар буолааччы. Сотору Юрий Писарев, Октябрин 
Саввин курдук о±олор би´игини кытта мэлдьи 
оонньо´ор буолан барбыттара. Мин оскуола±а 
саамай улаханнара уонна биэс чилиэннээх 
хомсомуолускай тэрилтэ сэкирэтээрэ этим. Он-
ноо±ор биирдэ оройуоннаа±ы хомсомуолускай 
кэмпириэнсийэ дэлэгээтэ буолан учууталым 
Геор гий Алексеевич арыалдьыттаах Майа±а бара 
сылдьыбытым. Дьэ, хата дьи²нээх демократия 
диэн бу буолбатах дуо? Ханнык эрэ быыкайкаан 
оскуола, ханнык эрэ быыкайкаан тэрилтэтин ма-
тарбакка улахан мунньахха кытыннарыы!

1955 сыллаахха би´иги оскуолабытын 
бµтэрбиппит. Ол сайын Майа±а художественнай 
самодеятельноска уонна спортивнай оон-
ньууларга Мэ²э-Ха²алас µ³рэнээччилэрин 
фестиваллара буолбута. Бары оскуолалар ба-
лаакканан тµ´э сыппыппыт. Учууталларбыт Зи-
наида Фёдоровна Зыкова, Мария Алексеевна 
Аг рикова салайыыларынан би´иги кыракый 
оскуолабыт эмиэ онно сµнньµнэн ырыа±а, хо-
´оо²²о, музыка±а балачча сити´иилээхтик кыт-
тыбыта, ону та´ынан Проня саахымакка бас-
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такы, оттон мин дуобакка Тит Романов диэн 
Майа орто оскуолатын µ³рэнээччитин кэнниттэн 
иккис буолбуппут. Ол би´иги туораттан ким 
да±аны к³м³т³ суох, тус бэйэбит µс сыллаах 
дьаныардаах µлэбит µтµ³ тµмµгэ этэ. Ол и´ин ити 
мин саахымат ту´унан кэпсээним биир бастакы 
сенсациятын курдук буоллун. Манна таарыйа 
эттэххэ, ол фестивальга Аркадий Алексеев 
аата аан бастаан дор±оонноохтук дуорайбыт 
буолуохтаах. То±о диэтэххэ, хайдах эрэ мин 
³йдµµрбµнэн, би´иги дириэктэрбит Николай 
Иванович Владимиров уола ырыа±а, байаа²²а, 
илии-атах оонньуутугар эмиэ дэгиттэр дьо±урдаах 
Т³²µлµ орто оскуолатын µ³рэнээччитэ Александр 
Владимиров барытыгар иккис миэстэ±э тиксибитэ 
бы´ыылаах. Оонньууларбыт бµтэр киэ´элэригэр 
тµмµк та´аарыылаах улахан костер буолбута. 
Ити курдук мин киэ²-куо² алаастардаах, кэрэ 
сайыннаах Мэ²э сиригэр ³²-быйа² б³±³л³³х 
µтµ³ кэмигэр µс сыл устата µ³рэнэн, олорон 
ааспыттаахпын. Ону билигин да±аны олус диэн 
исти²ник ³йдµµ-саныы сылдьабын. 

Оттон саахыматым ту´унан салгыы кэпсиир 
буоллахпына, мин ол сыл ахсыска µ³рэнэ сыл-
дьан Бэрдьигэстээх орто оскуолатыгар ч³м-
пµйµ³ннээбитим уонна оройуо²²а иккис буол-
бутум. 1956 сыл сайыныгар би´иги уоп сас-
тыбабыт отчуоттур-быыбардыыр кэмпириэн-
сийэтэ, ону кытта саахымакка уонна дуобакка 
ик кис ч³мпµйэнээтэ буолбута, онно мин саа-
хы макка, оттон Проня дуобакка бастаабыппыт, 
итиэннэ ааппытын-суолбутун аан бастаан араа-
дьыйанан истибиппит бы´ыылаах, бада±а, уоп-
састыба µлэтин-хамна´ын сырдатан кэпсээбит 
буолуохтаахтар, онно таарыйа би´игини ааттаан 
аастахтара.

5
1958 сыллаахха мин Ленинград куоракка 

Герцен аатынан пединститутка µ³рэнэ барбытым. 
Дьэ, онно буолуох этэ буолла±а дии, саахымакка 
µ³рэнэр ки´и µ³рэнэр сирэ диэн! Ону баара мин 
кэнники икки-µс сылтан бэттэх саахыматтан улам-
улам тэйэн, ордук литературанан дьарыктанан 
эрэр этим. Ол курдук мин аны бэйэм айбыт 
сахалыы хо´ооннорбун, бэйэм айбыт сахалыы 
алпаабыппынан тэ´итэ кэйэн суруйан тэтэрээккэ 
ти´эн и´эр идэлэммитим. Аа±ыы, суруйуу – барыта 
³й µлэтэ, ³сс³ онно µ³рэхпин эбэн кэбистэххэ, 
³йµм µлэтэ олус элбээн тахсар. Ол и´ин буолуо±а 
саахыматтыырбын тохтоторго бы´аарыммытым, 
ол эрээри аан дойду саахыматынай оло±ун 

кµн бµгµнµгэр диэри интэриэ´иргээбитим курдук 
мэлдьи интэриэ´иргии сылдьарым.

1963 сыллаахха мин µ³рэхпин бµтэрэн 
кэлэн урут µс сыл бэйэм µ³рэммит оскуолабар 
математика учууталынан µлэбин са±алаабытым. 
Оскуола билигин куорат та´ыгар баара, алта 
уонтан тахса иитиллээччилээх этэ. Олор 
истэригэр, били былыр бэйэм курдук, бэркэ 
диэн с³бµлээн баспытааталларын э²ин кытары 
саахыматта´а сатыы сылдьар о±олор эмиэ 
бааллара. Мин ону к³р³ сылдьан, араа´а, 
кыайан тулуйбата±ым бы´ыылаах, хайа, уонна 
учуутал ки´и эбээ´инэ´им да±аны буолла±а дии, 
µлэлээбитим иккис сылыгар оскуола±а саахымат 
куру´уогун а´ан µлэлэтэн барбытым. Куру´уокка 
уон алта о±о, ол аата оскуола о±отун тµ³рт 
гыммыт биирэ, кыттар буолбута. Бу о±олорго 
саахыматы хайдах с³пк³ оонньууру µ³рэтэр 
уонна кыра да буоллар саахымат тµ³рµйэтин 
кытта били´иннэрэр хайаан да±аны наада этэ. 
Дьарыкпыт та´аарыылаах буоллун диэн мин 
о±олору тµ³ртµµ ки´илээх тэ² со±ус кµµстээх 
тµ³рт хамаанда±а хайыппытым: µс уол, биир 
кыыс. Хамаандаларбытын «Спартак», «Динамо», 
«Урожай», «Буревестник» диэн ааттаабыппыт, 
хамаанда бэрээдэгин уонна µлэтин хапытаан 
к³р³р-истэр эбээ´инэстээ±э. Куру´уокпут хас 
чэппиэр аайы киэ´э а´ылык кэнниттэн µлэлиирэ. 
Мин оскуолаттан тэйиччи «Поселок геологов» 
диэн сиргэ олорорум, онон кэлэрбэр-барарбар 
соро±ор о±олорум µчµгэй со±устук к³р³р іттµлэрэ 
кµµс-к³м³ буолан абырыыллара.

Би´иги бу маннык µлэбит µс хас сылынан µчµгэй 
тµмµктээх буолбута, ол курдук Дьокуускай куорат 
бары оскуолаларын ортолоругар ыытыллыбыт 
хамаанданан кµрэхтэ´иигэ би´иги о±олорбут 
саахымакка бастакы, дуобакка иккис миэстэни 
ыланнар барыларын со´уппуттара. Онно 
саахымакка, мин ³йдµµрбµнэн, Валера Михайлов, 
Гриша Охлопков, Люба Оллонова, оттон дуобакка 
Пана Никифоров, Сережа Семенов, Зоя Попова 
уонна Люба Горохова оонньообуттара. К³рб³т 
о±олор бу сэдэх сити´иилэрэ билигин буоллар 
араадьыйа, ха´ыат айманар сенсацията буолуох 
этэ, оччолорго буолуохтаах буолбутун курдук, 
туох да тыа´а-уу´а суох ааспыта бы´ыылаах, 
арай «за хорошую подготовку команды» диэн 
µ³рэх миниистирин солбуйааччытын Полосков 
Махтал суруга миэхэ кэлбитэ.

Ол эрээри бу тµбэлтэни сэ²ээрэ истибиттэр эмиэ 
бааллара. Учуутал уонна маастарга хандьыдаат, 
µйэтин тухары о±олору саахымакка µ³рэппит 
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ки´и, Степан Николаев Аллараа Бэстээхтэн 
уонча о±олоох эмискэ кэлэн саахымакка уон-
на дуобакка табаарыстыы к³рсµ´µµ о²орон 
барбыта. Ону тэ²э араас кэмнэргэ саха бастакы 
маастара Михаил Афанасьев уонна маастарга 
хандьыдаат Иван Винокуров сылдьаннар о±о-
лору кытта кэпсэтэн итиэннэ сеанс биэрэн 
барбыттара. Оччолорго куорат оскуолаларыгар 
саахымат куру´уоктара суохтарын тэ²э этэ, 
баалларын да±аны и´ин онно улахан суолта 
бэриллибэт бы´ыылаа±а, онтон эбит, алта уонча 
ыары´ах о±олоох би´иги кыракый оскуолабыт 
хантан итинник улахан сити´иилэниэх этэй? 
Бу мин саахымакка сы´ыаннаах олохпор иккис 
сенсациям буоллун. Ол эрээри хайда±ын да 
и´ин сенсация аата син биир сенсация! Кини 
уопсастыба оло±ор ба±арбыт-ба±арбатах и´ин 
хайаан да сабыдыаллаах буолар, атыннык 
эттэххэ, ол уопсастыба аны итинник бы´ыы 
хатыламматын ту´угар бары кыалларын ба-
рытын, бэйэтэ да билбэтинэн, о²орбутунан ба-
рар. Манна кэпсэммит тµбэлтэ – тµбэлтэтин 
тµбэлтэ гынан баран, аарыма кµµстэр аахайбакка 
сырыттахтарына, ханнык эрэ кыра кµµстэр харса 
суох дьарыктаммыттарын тµмµгэр тахсыбыт 
тµбэлтэ буолар. 

6
Итиниэхэ маарынныыр, ол эрээри аан 

дойду мастааптаах тµбэлтэ би´иэхэ икки µйэ 
кирбиитигэр эмиэ хатыланан турар. Ол алта 
уон тµ³рт да, сµµс да харахтаах дуобаттарга 
би´иги дьоммут аан дойду та´ымыгар тахсан 
эмискэччи аатырыылара этэ. Сахалар о±олуун-
уруулуун барбыт кµрэхтэ´иилэрин аайы бастаан, 
оонньообут сирдэрин аайы ордон – ч³мпµйµ³н 
µ³´э ч³мпµйµ³н б³±³т³ буолан барбыттара. 
Били оло²хо тылынан эттэххэ, ³йд³пп³кк³ ³л³-
рµµ, сэрэппэккэ сиэ´ин диэн дьэ манна буол-
бута. Ыраа±ынан-чуга´ынан ы´ыллыы-то ±ул-
луу са±ана араас омук ааттаахтара аанньа 
бэлэмэ суох олордохторуна, ыраах баар Саха 
сирин саамай µчµгэй тириэньэрдэрэ µ³рэппит 
саамай чулуу ыччаттара: эдэркээн уолаттара 
уонна кыргыттара ханнык да аптарытыаттан 
куттаммакка хаардыы хааман киирбиттэрэ. Бу 
ханнык эрэ «кулу´ун тула µ²кµµлµµр» хотугу 
уустар буолбакка, култуура, µ³рэх б³±³л³³х 
омук ³рк³н ³йд³³х о±олоро аан дойду дуоба-
тын сайдыытыгар бэйэлэрин кылааттарын кил-
лэрээри кэлэннэр, о²ой-со²ой к³рс³н олорол-
лоро. £й-санаа ³р³ тутуллар эйгэтигэр бу 

маннык сити´иилээх дьоннору атыттар да±аны, 
ба±арбыттарын да, ба±арбатахтарын да и´ин, 
тэгил сиртэн тэ²нээхтэрин, хол дойдуттан 
холоонноохторун эрэ курдук к³р³лл³рµгэр тии-
йэллэр. «Ыта´аны ыта´анан та´аараллар» 
диэн буолар. Омуктар сотору со´уйбуттара-
³мµрбµттэрэ аа´ан, сорунан киирсэннэр о±олор 
кыайыылаах хардыыларын кыралаан тохтотон 
барбыттара. Би´иги бу ча±ылхай талааннаах 
о±олорбутугар уонна кинилэри ииппит-µ³рэппит 
улуу тириэньэрдэрбитигэр саха омук аатын аан 
дойду µрдµнэн аатырдыбыттарын и´ин сµ´µ³х-
тээх бэйэбит сµгµрµйµ³х эрэ тустаахпыт. 

Манна бастатан туран Кычкиннар дьиэ кэр-
гэнинэн тириэньэрдиир сµ²кэннээх µлэлэ рин с³±³-
махтайа ааттыыбыт. Ал±а´аабат буол лахпына, 
кинилэр а±алара, мин былыр Ле нинградка биир 
кэм²э µ³рэммит табаарыспар ааттаах дуобаччыт, 
кэлин µтµ³лээх тириэньэр буолбут, Роман Попов-
ка Бµлµµ училищетыгар дьарыктаммытын µ³рэ 
истибиттээхпин. Арамаан саха устудьуоннарын 
ортотугар мэлдьи дуобатын туппутунан кэлэн, 
ким ба±алаа±ы кытары оонньуур идэлээх этэ, 
оннук сылдьан кини саха биир у´улуччулаах 
дуобаччытын Николай Саввиновы «ал±аска» 
арыйан кэбиспиттээх. Би´иги о±олорбут били²²и 
сити´иилэрэ, ырытан к³р³р ки´и, сити курдук 
бэрт ыраахтан силистээх-мутуктаах, ситим-утум 
бара турар унньуктаах у´ун µлэ тµмµгэ буолан 
тахсыан с³п эбит.

Ол да буоллар дуобат тустуу буолбатах. Кини 
сайдыытыгар сµнньµнэн би´иги бэйэбит дьоммут 
µлэлиир буоланнар, тустууга курдук, улахан 
ороскуот тахсыбат, айгыстыыта, ачыа´ырыыта 
да±аны а±ыйах со±ус. Ол и´ин дуу, кини аан 
дойдуну да кыайда±ына, тустуу курдук аата-суола 
дор±оонноохтук и´иллибэт. Дьи²инэн ыллахха, 
хайаларын да±аны аан дойду µрдµк ар±а´ыгар 
³сс³ да би´иги бэйэбит буолбакка, µксµгэр атын 
дьоннор та´ааралларын бы´ыытынан, хайалара 
да±аны саатар тэ²²э сыаналанар саамай 
хай±аллаах суоллар буолуохтаах этилэр буолла±а 
дии. Арай би´иги аатырбыт ч³мпµйµ³ннэрбит 
µрµ²-хара к³л³´µннэрин то±он µчµгэй тириэньэр 
буолаллара буоллар, араа´а, биир эмэ аан дойду 
ч³мпµйµ³нµн да бэлэмниэхтэрин с³п буолуох 
этэ, ону баара би´иги дьоммут бэйэлэрэ аатыра 
тµ´эн бараннар, уонунан ки´и к³мµс к³л³´µнµн 
то±он улуу о²орбут дьарыгын, онно мунньуллубут 
уопуту, билиини барытын умна охсон, бэркэ диэн 
сатыыр идэлэрин салгыы сайыннарбакка, аата-
суола суох атын идэ±э к³´³нн³р, атыы´ыт э²ин 

ОЧЕРК УОННА ПУБЛИЦИСТИКА



42 Чолбон 2 №-рэ 2015

ОЧЕРК УОННА ПУБЛИЦИСТИКА

бы´ааран кыра-кыралаан олоххо киллэрбитинэн 
барыах тустаахтар. Бу барыта бµгµн эн ханна да 
олор, т³´³ да µрдµк к³рд³бµллээх буол, били²²и 
араас бырагыраамалаах абыла²наах к³мпµµтэр, 
эгэлгэ ситимнээх имэ²нээх интэриниэт э²ин 
к³м³л³рµнэн уонна саамай кылаабынайа тус 
бэйэ сатабыллаах тэрээ´ининэн хайа ба±арар 
туолуон с³пт³³х, хайдах ба±арар кыаллар суол.

7
О±ону кытары у´уннук µлэлээбит дьоннор 

кэтээн к³рµµлэринэн, саахымат куру´уогун 
салайар ки´и хайаан да бэйэтэ ханнык эрэ 
кµрэхтэ´иилэргэ кыттыахтаах эбит, оччо±о эрэ 
кини тыла ордук тиийимтиэ, ордук ыйаа´ыннаах 
буолар µ´µ.

Мин бэйэм туспунан эттэхпинэ, оччолорго 
ахсынньы аам-даам тымныытыгар киэ´э алта 
чаастан са±аланар уонна уон чаас диэки бµтэр 
куорат саахымакка ч³мпµйэнээтигэр кыттаары, 
мин кэргэним Прасковья Васильевнаны кытары 
куораттан µс-тµ³рт биэрэстэлээх «Поселок гео-
логов» диэн сиртэн сатыы тµµннэри сылдьар 
буолар этибит. Оччолорго да±аны оннук сылдьар 
букатын куттала суох буолбатах этэ. Ардыгар 
онно-манна и´иирии э²ин баар буолара, ол 
гынан баран, хата, ха´ан да±аны туохха да±аны 
тµбэспэтэхпит, барыта этэ²²э ааспыта.

Биирдэ мин республика профсоюзтарын саа-
хымакка хамаанданан кµрэхтэ´иилэригэр ком-
быттар ааттарыттан бастакы дуоска±а оон-
ньуур чиэскэ тиксибиттээ±им уонна «За ус-
пешное выступление против мастеров и кан-
дидатов в мастера» диэн «Кыым» ха´ыат 
анал бирии´ин туппуттаа±ым. Ол иннинэ 
олохтоох промышленность профсою´ун и´игэр 
талар кµрэхтэ´ии буолбута, мин онно барбах 
эрэ бэрэссэдээтэллэрэ Марков диэн ки´и 
массыынатынан «Геологтар б³´µ³лэктэриттэн» 
т³тт³рµ-таары тиэллэ сылдьан кыттыбытым, 
онон да±аны буолуо мин манна бастаабытым. 
Ол эрэн ³р³спµµбµлµкэ±э бастакы дуоска±а оон-
ньуур диэн олох атын, олус эппиэттээх дьыала 
этэ, ол и´ин да саахымат федерациятын 
салайааччыта Б.М. Мартынов миигин нуулунан 
баран хаалыан с³п диэн саамай с³пк³ сэрэнэн 
би´иги хамаандабыт хапытаана маастарга 
хан  дьыдаат Н.В. Иннокентьевка миэстэ±итин 
атастаспаккыт дуо дии сылдьыбыта, ону биир-
дэрэ бары оннук бы´ааран турабыт диэн 
с³бµлэспэтэ±э, мин да±аны, т³´³ да кут-
таннарбын, улахан саахымаччыттары кытары 

буолан аймана сылдьаллара, хомойуох и´ин, 
элбэх буолааччы.

Аны би´иэхэ о±ону саахымакка анаан-минээн 
µ³рэтии боппуруо´а билигин да±аны олус 
сытыытык турар, онон мин манна ол ту´унан 
кыратык тохтоон аа´ыым.

А±ыйах сыллаа±ыта Саха сирин оскуо лала-
рыгар саахыматы уруок бы´ыытынан киллэ-
рэллэр µ´µ диэн сурах тар±аммыта, ³сс³ ты-
´ыынчанан саахымат кэмпилиэгин сакаастаан 
ылбыттар µ´µ диэн буолбута, ол эрээри ол онон 
хаалбыта бы´ыылаах. Дьи²инэн, бу саамай 
с³пт³³х уонна олус µчµгэй идиэйэ гынан баран, 
олоххо киириитигэр олус элбэх ыарахаттары 
к³рс³р. Маны урут элбэх омуктар боруобалаан 
к³рбµттэрэ да, улахан сити´иилэммиттэрэ оччо-
бачча и´иллибэт. Ол сµрµн биричиинэтэ туохха 
сытарый диэтэххэ, бастакытынан, саахыматы 
µ³рэтэр учуутал бэйэтэ µчµгэй саахымаччыт 
буолуохтаах, оннук ки´и оскуола±а биир эмэ 
к³стµ³ эбитэ дуу, суо±а дуу? Саахымат хаа-
мыытын эрэ нэ´иилэ билэр учуутал маннык 
дьыала±а олох да чуга´аабата ордук: о±ону 
сайыннарыа±ынаа±ар, салгытан кэби´иэн с³п. 
Оттон атын саахымаччыт дьону ту´аныа±ы, ол 
ким кµнµнэн учуутал буола охсон уруок ыыта 
кэлиэ±эй? Онон дьэ эмиэ «Кадры решают 
всё!» эрэ диирбитигэр тиийэбит, икки´инэн, о±о 
барыта саахыматы интэриэ´иргиир буолбатах. 
Оттон ба±арбат о±ону саахымат курдук уустук 
оонньуунан умсугутар саарбах буолара буолуо±а. 
Ол и´ин ити оскуола аайы саахымат уруогун 
киллэрэ сатаа´ын – би´иэхэ бµгµн, били ки´ини 
барытын µрдµк µ³рэхтии сатаа´ын курдук, кэрэ 
ыралыы ким эрэ т³б³тµгэр к³т³н тµ´эн, ки´и 
б³±³тµн аймаабыт улахан дуумайа суох дьыала. 

Ол оннугар, о±олору саахыматынан т³´³ 
кыалларынан маассабайдык хабар ту´уттан, 
куорат буоллун, дэриэбинэ буоллун хас биирдии 
оскуола±а, хас биирдии кулуупка, онтон да атын 
табыгастаах сирдэргэ араас та´ымнаах саахымат 
куру´уоктарын, сиэксийэлэрин µлэлэтиэххэ уонна 
онно салайааччыларынан билигин ханна ба±арар 
баар µрдµк эрэсэрээттээх саахымаччыттары 
ы²ыртыахха наада. Куру´уок диэн уруок 
буолбатах, онон кырдьа±аспын, эдэрбин диэн 
кыбыстыбакка эрэ µлэ-хамнас б³±³тµнэн ылбыт 
билиилэрин-к³рµµлэрин биэрээри µгµс дьон 
кэлиэхтэрин с³п этэ, кэлиэхтээхтэр да±аны. Бу 
µµнэр к³лµ³нэ сайдыытыгар улахан суолталаах 
дьыаланы тустаах тэрилтэлэр холбо´он былаанын, 
бырагырааматын о²орон, µбµн-харчытын 
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оонньоон к³р³р ба±аттан эбитэ дуу, оччо-бачча 
аккаастана сатаабат ки´и буолан биэрбитим 
бы´ыылаах уонна µс очукуону ылан туох эрэ 
улахан сити´иилэммит ки´и курдук тутум µрдµµ 
тµспµтµм.

Ол эрэн, ол эрэн, ол эрэн… Мин манна 
саахымат диэн олус ыарахан уонна ардыгар 
ки´и доруобуйатыгар да±аны сэрэхтээх оонньуу 
буоларын ³сс³ т³гµл эппинэн-хааммынан илэ 
чахчы билбитим. Бастакы туурга Мэндэ Тап-
пыыраптыын а±ыйахтыы биэскэлээх хаалан 
бараммыт, мин сылайан дуу, сыы´а тµ´эн 
биэрбитим. Дьэ уонна оннук тµспэккэбин, манн-
ык тµспэккэбин диэн ³йб³р барыйааннары 
аа±а сатаан ол тµµн олох да утуйбата±ым, 
оттон сарсыарда туран µлэлии оскуолабар бар-
бытым. Маннык улахан кµрэхтэ´иилэргэ бары 
босхоломмут дьон оонньооччулар – мин то±о 
эрэ µлэбиттэн к³²µллэппэтэх эбиппин эбэтэр 
к³²µллээбэтэхтэрэ эбитэ дуу. Иккис туурга 
Владимир Ястребов диэн эмиэ ³р³спµµбµлµкэ 
ч³мпµйµ³нµн кытары оонньуурбар, мин «сохсо 
иитэн» биэскэтин сµµйэн ылбытым, ол эрэн биэс 
чаастаах оонньуу кэнниттэн баартыйабытын 
к³´³р³рбµтµгэр, мин бала´ыанньам оччото 
суох курдук этэ. Эгэ ол тµµн утуйарым кэлиэ 
дуо?! Сарсыныгар баартыйабын ситэри оонньуу 
барбата±ым, ол оннугар µлэм кэнниттэн, хата, 
кыратык утуйан ылбытым бы´ыылаах. ¥´µс 
туурга арыый да сымна´ыар оонньооччу тµбэ´эн, 
очукуо ылан быы´аммытым, онтон эбиттэр, 
били Стефан Цвейг «Шахматная новелла» диэн 
кэпсээнигэр суруйбут ки´итин курдук, онноо±ор 
³йгµнэн да±аны хамсыыр бала´ыанньа µ³скµµрэ 
ыраа±а суох буолуон с³п этэ. Оттон саахыматы 
³йд³рµгэр оонньуу µ³рµйэ±э суох, дуоска±а 
эрэ оонньуур дьоннор итинник эрэйдэммэттэр. 
Кинилэр хотторбут да±аны баартыйаларын, мин 
курдук, ³йд³рµгэр тута сылдьан кураана±ынан 
хос-хос ырыта сатаан сэниэлэрин эспэттэр, 
оонньоон бµттµлэр да, сонно тута умнан кэ-
би´эллэр уонна аныгыс туурга ууларын хана 
утуйан, сылайбыт мэйиилэрин сынньатан олох 
сибиэ´эй дьон тиийэн кэлэллэр.

Манна ³сс³ ол сылларга буолбут биир 
сабыытыйаны ахтан аа´арым хайаан да наа-
далаах. Сэттэ уонус сыллар са±аланыыларыгар 
тохсунньу то´уттар тымныытыгар Дьокуускайга 
Виктор Корчной ыалдьыттыы кэлбитэ. Онно кини 
университетка отут ки´иэхэ биэрбит сеаны´ыгар 
мин эмиэ сылдьыбытым. Улуу саахымаччыт 
улаханнык тымныйа сылдьар этэ. Наада 

буолла±ына, кини хаамыытын этэригэр мин 
табаары´ым И.П. Винокуровы к³рд³спµтµм, ону 
хата Корчной бэйэтэ, к³рб³т ки´и оонньуурун 
билэ охсон, хас биирдии хаамыытын чуолкай 
ба±айытык этэн барбыта, онтон мин олус диэн 
со´уйбутум уонна µ³рбµтµм. Оонньуубут ортолоон 
истэ±инэ, арай эмискэ ки´ибит олус кыы´ырбыт 
са²ата и´илиннэ: «Вы тут в университете сидите 
и ждёте чуда от гроссмейстера! Чуда не будет!» 
– диэн. Кэлин истибиппит, биир ки´и фигуратын 
сµтэрээт да бэринэн кэбиспэккэ, оонньо´о олор-
бут, онтон кыы´ырбыт эбит. Аны туран Иван 
Петрович би´икки бµтэ´игинэн хаалан хаал-
быппыт. Онно миигин начаас бур±атан кэ биспитэ, 
оттон кини тэ²нэспитэ бы´ыылаах.

Итини та´ынан иккилии сыл буола-буола 
ыытыллар Россия к³рб³т саахымаччытарын 
Си бирь уонна Дальнай Восток зонатын полу-
финалыгар Курган, Улан-удэ, Новосибирск, Че-
лябинск куораттарынан Клим Старостин, Иван 
Винокуров, Николай Архипов, Виталий Кулачиков 
курдук биллиилээх саахымаччыттар сирдьит да, 
тириэньэр да бы´ыытынан к³м³л³´³³ччµлэрдээх 
элбэхтик сылдьыбытым. Кинилэри µксµгэр 
«Спартак» уопсастыба салайааччыта К.Е. Захаров 
ардыгар айанныахпыт биир-икки хонук иннигэр 
да буоллар, мэлдьи кы´аллан-мµ´эллэн туран 
булан биэрэрэ. Оттон кµрэхтэ´иигэ уобаластар, 
кыраайдар, ³р³спµµбµлµкэлэр ч³мпµйµ³ннэрэ, 
ол кэннэ Москваттан, Ленинградтан кµµстээх 
хандьыдааттар эмиэ кытталлара, финалга 
икки бастакы миэстэ киирэрэ. Мин сµнньµнэн 
оонньооччулар ахсааннарын бастакы а²аарыгар 
баар буоларым. Арай бµтэ´икпин кэргэмминиин 
Москваттан т³нн³н и´эммит Челябинскэй куо-
ракка оонньо´он т³рдµс миэстэ буолбутум, ол 
полуфиналларга мин саамай µрдµк кірд³рµµм 
этэ. 

8
Мин манан µ´µс т³гµлµн саахыматтаан 

бµппµтµм. Кинини литература мин олохпуттан 
букатыннаахтык µтµрµйбµтэ бы´ыылаах. Музыка, 
литература, саахымат курдук мин эдэр эрдэхпиттэн 
куппун туттарбыт µс таптыыр дьарыкпыттан, аны 
литература инники кµ³²²э тахсыбыта уонна 
у´ун оло±у² устатын тухары мунньа сылдьыбыт 
муударастаах, дьо²²о тиэрдэр туох эрэ 
санаалаах буоллаххына, хойутаан баран хомойо 
сылдьыа², чаа´ы² туолла та´ааран кэбис, кэми² 
кэллэ кэпсээн кэбис диэн модьуйбута. Оттон мин 
ону эрэ кµµтэ сылдьыбыттыы уустук да буоллар 

ОЧЕРК УОННА ПУБЛИЦИСТИКА
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дьа´ан буолаахтыа, олуона со±устук о²ос-
торо, сыы´а-халты сыаналанара элбээн и´эр 
эбит бы´ыылаах. Ол курдук мин быйыл эмиэ 
били о±олуун-дьахтардыын, эдэрдиин-эмэнниин 
бары оонньуур, ол эрээри хабыр хапсы´ыылаах 
«Северное сияние» диэн олус µчµгэй саахымат 
быраа´ынньыгар балыы´а±а киирэрим оннугар, 
ба±ам батарбакка, баран кытта сырыттым 
уонна онно биир маастары, икки маастарга 
хандьыдааты итиэннэ талааннаах о±олору 
кытары оонньостум. Ол сылдьан биир эмиэ 
бэйэм курдук лµбµµтэл-саахымаччыкка субу маат 
биэрээри олорон, атыннык хааман кэлин ти´э±эр 
бириэмэм бµтэн бэйэм хотторон кэбистим. 
Дьэ, к³р диэтэ±и²!.. Ол эрээри бу да сырыыга 
биир син µчµгэй со±ус баартыйаны оонньоон, 
мин сэттэ уон а±ыс сааспынан бэйэм бэйэбэр 
саамай кµндµ бэлэ±и о²о´уннум. Ол миэхэ 
о±онньор ки´и оонньообуппун омнуота суох, 
кырдьа±ас ки´и кыттыбыппын кыбыстыыта суох 
о²орор улахан µ³рµµ. Онон кэмсинэрим оннугар 
киэн туттуулаах, мин ол баартыйаны, саахымат 
ту´унан тылым-³´µм тыыннаах туо´утун 
бы´ыытынан, манна аа±ааччылар дьµµллэригэр 
а±аларга бы´аарынным.

е4 е5 2. Кф3 Кц6 3. Сц4 х6 4. 0-0 Кф6 5. 
д4 ед 6. е5 Ке4 7. Сд5 Кц5 8. Кд4 Се7 9. 
Кф5 Лж8 10. Кц3 Ке6 11. К:е7 Ф:е7 12. ф4 
б6? Хара хоруол ханна эрэ куота охсуохтаах, 
ону баара µрµ²нэр саллааттара µ³с батааска 
биэрбэккэ саба сырсан киирэллэр. 13. ф5 Кж5 
14. С:ж5 хж 15. е6! Лх8. Харалар ханна да 
хааманнар, манна быы´анар кыахтара суох. 16. 
ед+ Ф:д7 17. Ле1+ Крф8 18. С:ц6 Ф:ц6 19. Фд8 
мааты кытта. Бу манна саамай интэриэ´инэйэ 
диэн баар: µрµ² биэрис уонна ладьыйаа оонньуу 
устатын тухары биирдиитэ эрэ хаамтылар, 
ол оннугар хоруол сулуона µстэ, хоруол ата 
тµ³ртэ, оттон хоруол биэскэтэ биэстэ хааманнар 
кыайыыны а±аллылар, хайдах эрэ ки´и итэ±эйиэ 
суо±ун курдук. Саахымакка итинник дьикти элбэх 
буолааччы.

Хомойуох и´ин, саахымат да, саахымаччыт тар 
да тустарынан уус-уран суруйуу олус а±ыйах. 
Арай Стефан Цвейг «Шахматная новелла» 
уонна Владимир Набоков «Защита Лужина» диэн 
айымньылара киэ²ник биллэллэр. Ба±ар, ол и´ин 
да±аны буолуо±а урут да, билигин да саахымач-
чыт-суруйааччылар уос номо±ор сылдьаллар. 
Улуу суруйааччылартан Л.Н. Толстой тэ²инэн 
И.С. Тургенев олус µчµгэй саахымаччытынан 
биллэрэ, онноо±ор былыр мин кини биир биллэр 

оонньуу суолуттан туораан, соргулаах-кэскиллээх 
да буоллар, со±отох ки´илээх суруйар µлэ 
сордоох-му²наах суолугар µктэммитим.

Из одной глубины перебрался
Я в другую бездонную глубь:
Шахматистом когда-то считался,
Но поэзия стучится в грудь.
Ити курдук мин саахымаппын бырахпытым, ол 

аата бэйэм кµрэхтэ´иилэргэ кыттыбат буолбутум. 
Сµµрбэччэ сылыгар чуга´аата. Ол эрээри 
саахымат диэн миэхэ сайдыбатах санаа курдук, 
сиппэтэх сэ´эн курдук, табыллыбатах таптал 
курдук µйэм-саа´ым тухары дуу´абын долгутар, 
уйул±абын хамсатар, сµтэ-сµтэ кµ³рэйэр, кµ³рэйэ-
кµ³рэйэ сµтэр µ³рµµлээх, хомолтолоох ³рµµ баар 
³йд³бµл буолар. 

9
Саахымат бэйэтэ ха´ан да кырдьыбат, хата кµн 

аайы эдэригэр тµ´эн и´эр. Кини кэмэ суох кэрэ тэ 
кэпсээ²²э киирэр, тµгэ±э суох дири²э тµµл кур  дук 
элэ²ниир. «Вечнозеленая партия», «Бессмерт  ная 
партия» диэн µйэлэргэ ³лб³³дµйбэт баартыйа-
ла ры µ³рэтэ-µ³рэтэ ханнык саахымаччыт урут 
да, билигин да хара±а уоттаммата±ай, санаата 
оонньообото±ой! Саахымат диэн бастатан туран 
бу улуу ускуустуба, онно эн бастаан спортсмен 
курдук эккин-хаа²²ын эрчийэн, кµµскµн-уоххун 
к³рд³р³н, онтон учуонай курдук µгµс сылларга 
µ³рэтэн, тµµннэри-кµннэри чинчийэн эрэ баран 
тиийэн кэлэ±ин.

Мин манна бары сыы´абын-халтыбын барытын 
т³´³ да±аны кырдьыыга э²ин сыбаатарбын, 
дьи²нээх ³лµµбµнэн бириэмэ бµтэр куттала 
буолара. Билигин ханна ба±арар саахымакка 
кµрэхтэ´иини саамай тµргэнник ыыта сатыыллар, 
онноо±ор кырдьа±астарга, инбэлииттэргэ кытта. 
Холобура, биир баартыйа±а гроссмейстерга 
курдук биэс-алта чаа´ы буолбакка, сµµрбэччэ 
мµнµµтэни биэриэхтэрэ, биллэн турар, онно 
илиитэ-ата±а арыый тµргэнник хамсыыр оон-
ньооччу кыайыылаа±ынан тахсар. Оттон 
саахымат ³й оонньуута эбээт, ол бы´ыытынан 
саатар сµрµн кµрэхтэ´иилэри хайдах эрэ атыннык 
тэрийэн, оонньооччулары кылаастарынан э²ин 
к³р³н а±ыйахтыы гынан араартаан уонна с³пт³³х 
бириэмэни биэрэн дьон астынар гына саахымат 
турнирдарын ыытыахха баара.

Мутугунан быра±ар му²ур µйэтэ чуга´аан 
истэ±ин ахсын бокуйар сµ´µ³хтээх, босхо 
бастаах боро² ураа²хай му²наах тутуу был-
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Уруок кэрэхсэбиллээх буолуохтаах диэн 
учуу таллар, бэйэлэрин γлэлэригэр араас 
методиканы, саІа сγγрээннэри киллэрэллэр. 
Уруккулуу, тэІ халыыптаах уруоктар олох 
кірдібγлγгэр ситэри эппиэттээбэт буол-
буттарыттан итинник хамсааhын тахсар. 
ЧуІкук уруокка о±о сылайар, бол±омтото 
ыhыллар, аралдьыйар. Сорох, тэhийэн 
олорбот (гиперактивнай) ітті, мэниктиир. 
Онтон учуутал кыйаханар, буойар-мі±ір. 
«Yірэнээччи билиигэ тардыспат буолла, 
кілдьγн-кіліік кілγінэ γγнэн эрэр», – 
диэн кэпсэтии онтон күідьүйэр. Оттон 
о±о  лор «звонокка диэри нэhиилэ тулуйан 
олорбуттарын» туhунан бэйэ-бэйэлэригэр 
γІ  сэргииллэр. 

ОЙУУ СУРУК ΥЈРЭХХЭ ТУТТУЛЛУУТА

«Сγγстэ истибиттээ±эр биирдэ кірбγт ордук», – 
диир норуот мындыр іhγн хоhооно. 

Пиктографияны уруокка туттуу ньымата ити принципкэ оло±урар.

ОЧЕРК УОННА ПУБЛИЦИСТИКА

Yірэх эйгэтигэр демократичность уонна 
авторитарность сіптііх пропорциянан дьγі   -
рэлэhиитин туhунан араас санаалар этил-
лэллэр. Методика диэн термин оннугар тех-
нология диэн тыл киирдэ. Онтон эйгэтигэр, 
кэлиІІи кэмІэ, элбэх позитивнай уларыйыы 
та±ыста. Кγhэйиитэ, кыhарыйыыта суох, 
о±о бэйэтэ ба±аран билиигэ тардыhарын 
курдук γірэтэр инниттэн, учууталлар аныгы 
технологиялары туhанар буоллулар.

УРУОК КЈДЬYYhYН 
YРДЭТЭР ТУhУГАР

Бастакы γлэлиир сылларбар элбэх аап-
тардар γлэлэрин кытта билсибитим. Ол 

саахымаччыты кытары оонньообут баартыйатын 
ханна эрэ к³р³н ааспыппын ³йдµµбµн. Оттон 
саха суруйааччыларыттан Кµннµк Уурастыырап 
µчµгэйдик оонньуура µ´µ. Хата, кини биир эмэ 
оонньообут баартыйата баар буолла±ына бэ-
чээккэ э²ин та´аарыах баара, оччо±о эмиэ 
да оло²хо´ут, эмиэ да саахымаччыт улахан 
поэт уобара´а били²²и айар-тутар ыччаттарга 
биирдии-эмэлии хо´оон дуомун бооччойоот 
да±аны бэйиэт аатыра охсубаккалар, билиилэрин-
к³рµµлэрин мэлдьи кэ²этэ, ³йд³рµн-санааларын 
³рµµ сытыылыы сылдьалларыгар бэртээхэй 
холобур буолуох этэ.

Мин, т³´³ да соро±ор уончалыы, сµµрбэччэлии 
сыл тохтотолуу сырыттарбын, оло±ум усталаах-
туоратыгар ыраа±ынан сµµрбэччэ сыл ба±ас 
саахыматтаан кэллэ±им, ол тухары араас элбэх 
саахымаччыттары, судьуйалары, тэрийээччилэри 
кытары алты´ан ааста±ым, ол и´ин да±аны 
мин бу быстах-остох да буоллар, хайдах 
баарынан, ис сµрэхпиттэн суруллубут кыракый 
ыстатыйабын махтал, сµгµрµйµµ бэлиэтин курдук 
бары саахымаччыттарга уонна барыбыт таптыыр 
улуу саахымаппытыгар анаата±ым буолуохтун.

Иван ГОРНАЙ.
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эрэн, биир педагогтан биир ньыма, иккис 
новатортан атын метод, γhγстэн іссі туох 
эмэ ылыллан уруокка туттуллара туhата кыра. 
Системаламмыт, тылга уонна литература±а, 
гуманитарнай дисциплиналарга бары ла-
рыгар да кідьγγстээхтик туттуохха сіптііх 
методика наада этэ. Yгγс ааптардар но-
вациялара индивидуальнай ха йыс халаах, 
быґаччы оскуола, регион усу луобуйатыгар 
туhуламмыт буолан, учуутал аймах хайа 
эмэ араІатыгар туhалаахтар.

Биирдэ γірэх γлэhиттэрин идэлэрин 
γрдэтэр институттан бэрэбиэркэ кэлбитэ. 
Уруокпар сыл дьан баран, саха тылын, 
литературатын кафедратын сэбиэдиссэйэ 
Е.К. Васильев: «Ин тэриэhинэйдик ыыттыІ. 
О±олору бэркэ γлэ лэтэр эбиккин. Ол 
эрээри, ньыма арааhын эккирэппэккэ, бэ-
йэ±эр сіптіі±γ биири талан, онон γлэлээ. 
Ити уруhуйдуу-уруhуйдуу γірэтэриІ табыл-
лыыhы. Онон пиктографиянан дьа рыктан», 
– диэн сγбэлээбитэ. Ити 1989 сыллаахха 
этэ. Yтүілээх учуутал ыллыктаах сγбэтин 
ылынан, пиктография туhунан матырыйаал 
хомуйан, ылсан γірэтэн барбытым.

Ойууламмыт бэлиэлэр системаларын 
кімі тγнэн санааны тиэрдии сурук диэн аат-
та нар. Сурук хас да±аны араастаах. Буу-
ку банан сурук, силлабическай (сγhγі±µнэн) 
су рук, идеографическай (иероглиф) сурук, 
пик тографическай сурук диэннэри киhи-
аймах туттар. 

ПИКТОГРАФИЯ

Латыынныы pictus – ойууламмыт уонна 
grapho – суруйабын диэн тыллартан γіс-
кэтиллибит термин. Сахалыы «ойуу сурук» 
эбэтэр «ойуу ламмыт сурук» дэнэр. Бу 
– былыргы сурук кірγІэ. СаІарар саІа 
ис хоhоонун ойуунан тиэрдэр буолан, 
событиены, ситуацияны кір діріргі табы-
гастаах. 

Θбγгэлэрбит былыр бу ньыманан тааска, 
мас ка, туоска суруйаллара. Сатыыр киhи 
а±ы йах бэлиэнэн элбэх информацияны 
биэриэн сіп. Ити ойуу сурук биhирэмнээх 
ірγтэ. Оттон итэ±эhэ диэн биир бэлиэни 

атын-атын киhи тус-туhунан аа±ыахтарын 
сіп. Пиктографическай суругу системалаан, 
категориянан араарыахха сіп. 

ОЙУУ СУРУК БЭЛИЭЛЭРИН 
БІЛІХ ХІ НААРДАНАР

1. Саамай улахан біліх – быhаччы бэ-
лиэлэрдээх ойуулар. Бу бэлиэлэр пред-
меттэри кірдіріллір. Сирэйинэн, уларып-
пакка эрэ. Лексиканы γірэтэр кэмІэ 
туттарга табыгастаах. 

Холобур, алтыс кылааска эргэрбит тыл-
лары хатылыырга «алчах» диэн тылы 
о±олор бил бэттэрэ кістγбγтэ. Дуоска±а 
маннык бэлиэни уруhуйдаабытым:

Ойоору олорор ба±аны кірііт, γірэ-
нээччилэр бары: «Ба±а! Ба±а эбит!» – дэhэ 
тγспγттэрэ. Оттон бэспиэhинньик, сиэлиІсэ 
диэн историзмнары, γйэн диэн архаизмы 
ойуулаабакка, тылбынан эрэ быhаарбытым. 
Сыл бγтγγтγгэр эргэрбит тыллары іссі 
ахтыспыппыт. О±олор бары кэриэтэ алча±ы 
умнубатах этилэр. Бэспиэhинньиги кылаас 
аІарын кэриІэ ійдіін хаалбыт. СиэлиІсэ, 
γйэн диэн тыллар суолталарын саныы 
сылдьааччы ахсааннаах этэ. 

«Алчах» суолтатын быhаарарбар: «Чэ-
йиІ эрэ, бары дуосканы кірγІ. Билигин 
алча±ы оІоруом. Ким урут билэр эбит?» 
– диэн соруйбутум. Пиктограмманы 
бол±омто, билэр-кірір ба±а тγмγллγбγт 
кэмигэр туттубутум. Ол, тылынан кіннірγ 
быhаарыллыбыт архаизмнардаа±ар, о±олор 
ійдірγгэр чиІник хатаммыт эбит. 

Тылынан бэриллибит информацияны 
о±о мэйиитэ барытын тута сылдьыбат. 
Олус но±уруускаланаары гыммыт кэмигэр 
ордук-хоhу «матырыйаалы», балластан 
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босхолонор курдук, умнан кэбиhэр. Оттон 
кэрэхсэппит, сэргэ±элэппит информация 
сіІін хаалар, то±оостоох кэмІэ туттарга 
бэлэм сылдьар.

2. Ойуу сурук иккис обургу білі±і ис 
хоhоонноох, сюжеттаах бэлиэлэртэн турар. 
Yк сγгэр, хас да предмет ойууланар. Кинилэр 
бэйэлэрин ыккардыларыгар ситимнээх, туох 
эмэ ис хоhоонноох буолаллар. Холобур, 
Кγн Дьирибинэ «Кібγіхтγγрγн аанньа кγіх 
киhиргэс» γгэтин ылыахха. Персонажтары, 
айымньы ис хоhоонуттан кірін, ситуация 
уларыйда±ын ахсын хайдах туттубуттарын-
хаптыбыттарын ойуулаан кірдірдіххі 
сюжеттаах бэлиэлэр тахсаллар.

Маннык пиктограммалары литература 
уруок тарыгар туттарга табыгастаах. Ол 
курдук, бэ йэлэрин кэмнэригэр киэІник 
туттулла сыл дьыбыт тирэх буолар конспектар 
γксγлэрэ сюжеттаах ойуу сурук буолаллар. 
Ис хоhоонноох пиктографическай сурук 
бастыІ холобурдарынан А.Р. Лурия, В.Ф. 
Шаталов, В.В. Скрябин блок-схемалара, 
тирэх сигналлара буолаллар. 

3. Манна болдьох бэлиэлэр, символлар 
кии  рэллэр. Араас стрелкалар, γс муннуктар, 
тігγрγктэр, математика бэлиэлэрэ бу біліххі 
киирэллэр. Холобур, сγрэх уруhуйдаммыт 
буол ла±ына, «таптал» эбэтэр «таптыыр» 
диэн ійдγγбγт.

Уонтан тахса сыллаа±ыта этэ. Онустар 
«Саас кы кэми» γірэтэн бγтэрбиттэрэ. 
Хатылааhын буолбута. Барыларыттан ордук 
Шура П. хо руй даабыта. Кини эппиэттэрэ 
лапидарнай, ол аата чуолкай, кылгас этилэр. 
Кини роман пе рипетиятын, репрезентативнай 
образтары, ге ройдар бэйэлэрин икки ар-
дыларынаа±ы сы hыаннарын бэйэтин ты-
лы нан бэркэ ырып пы та. Биир да пер-
сонаж аатын, ким кими сі бγлγγрγн эбэтэр 
абааhы кірірγн бутуйбата±а, сыыспата±а. 
«Айымньыны толору аахпыт», – дии 
санаабытым. Эhиилигэр Шура: «Былырыын 
«Сааскы кэм» романы барытын ситэри 
аах пата±ым. Фабулатын уонна геройдар 
аат тарын эрэ билэбин. Билигин, дьэ, 
аа±ан бγтэрэн эрэбин», – диэбитэ. 
Дьиктиргээн, персонажтар ааттарын таhынан 

хос ааттарын, ким туох уратылаа±ын, 
сыhыаннарын хайдах ійγгэр тута 
сылдьыбытын (айымньыны сиhилии аахпыт 
эрэ γірэнээччи итини барытын ырыІалыан 
сіп) ыйыппытым. Онуоха конспегын сурунар 
уопсай тэтэрээтин кірдірбγтэ. Тэтэрээт 
илии hин кытыыларынан, онон-манан, Э + 
М =Т 1 с – ы – а Э & – (і) С уо.д.а. 
бэлиэлэр бааллара. Урут бу буукубаларга 
суол та биэрбэтэ±им. Yірэнээччим 
быhааран истэ±инэ, тута ійдіібγтγм: бу 
сатабыллаахтык оІоhуллубут кондуит эбит.

Бастакы бэлиэ Эрдэлиир Миитэрэй Маа-
йыhы таптыыр, иккис формула Бас т акы Аан 
дойду сэриитигэр ыІырыллан, «саллаакка 
тутуу» са±а ламмытыгар саха дьоно олус 
аймаммыттара, γhγс шифровка Сыллай 
Луха Эрдэлиири істγйэн ілірбγтэ диэн 
суолталаах эбиттэр. 

«Буукуба эмиэ, символ быhыытынан, 
ойуу сурукка туттуллуон сіп эбит», – 
дии санаабытым. Yірэнээччим кистэлэІ 
шпаргалкатын идеятын туhанан, тыл да, 
литература да уруоктарыгар то±оостоох, 
атын бэлиэнэн солбуллубат тγгэн нэригэр 
биирдии-иккилии буукубалаах бэ лиэ лэри 
туттар буолбутум. 

Буукуба бэлиэлэр пиктографическай су-
рук классификациятыгар γhγс біліххі – 
символларга киирэллэр.

4. Бу біліххі абстрактнай символлар кии-
рэллэр. Уруhуйдаммыт сурук сурааhыннара 
туох да ис хоhоону биэрбэттэр. Ааптар 
(ааптар диэн, бу тγбэлтэ±э, пиктограмманы 
оІорор ханнык ба±арар киhиэхэ сыhыан-
наан этиллэр) уонна бу ойууламмыт су-
ругу бэркэ билэр аа±ааччы (кірііччγ) ій-
дγγр бэлиэлэрэ туттуллаллара ордук. Ол 
курдук, ойуу сурук кімітγнэн уодаhын, 
кγнγγ, ыра санаа, γірγγ диэн ійдібγллэри 
хайдах биэриэххэ сібγй? Атын, то±оостоох 
бэлиэлэри туhаммат тγгэІІэ, абстрактнай 
линиялары тγhэрэн баран, суолталарын 
ійдіін хаалыахха наада. Итинник пик-
тограмма идеографическай суругу, иеро-
глибы маарынныыр. Холобур:

маннык ойуулары ыра, кγнγγ, γірγγ 
диэн аа±ыахха сіп. Ыраны кірдірір 

ОЧЕРК УОННА ПУБЛИЦИСТИКА



48 Чолбон 2 №-рэ 2015

ОЧЕРК УОННА ПУБЛИЦИСТИКА

пиктограмма эмиэ да кγн сардаІаларын, 
эмиэ да хара±ын симпит киhи сирэйин 

санатар. Кырдьык, сардаІа туох эрэ 
кэрэни, сырдыгы кытары сибээстээх. Оттон 
киhи, тугу эмэ санаата±ына, ійγгэр оІорон 
кірді±γнэ, хара±ын симэн ылыан сіп. 
Кγнγγнγ бэлиэтиир ойуу эрбии тииhин дуу, 
ча±ыл±аны дуу майгынныыр. Кγнγγлээн, 
«пилии» гыныахха, эбэтэр ча±ыл±ан то-
hут таланарыныы тырыттан туруохха сі-
бγн кытта дьγірэлиэххэ син. Yірγγнγ 
символлыыр ойуу мичээри, ымайыыны 
маарынныыр. 

5. Ханарытан ойууламмыт бэлиэлэр. Бу 
пик тограммалар биир предмети атыІІа туох 
эмэ майгыннаhар ірγтγнэн кірін, ханары  тан 
ойуулааhыІІа оло±ураллар. Пиктогра фия 
бу білі±ір іссі ійтін уустаан-ураннаан 
айыл лыбыт сорох бэлиэлэр, предмети, 
айыл ±аны тыыннаа±ымсытан кірдірір 
ойуу  лар киирсэллэр.

Алтыстар Эллэй «Кыhын» диэн хоhоонун 
γірэтэллэрин са±ана, маннык бэлиэ о±о±о 
тии йимтиэтин, ійдінγмтγітγн билбитим. 

«Тымныы туман дьай±аран,
Сааскы халлаан мичээрдэ» –

диэн строкалары ымайбыт сирэйгэ маарын-
ныыр былытынан кірдірбγтγм.

Аныгыскы уруокка γірэнээччилэр ійтін 
аа±алларыгар сааскы халлаан мичээрбитин 
ту hунан строфа±а иІнибэтэхтэрэ. Мичээр-
диир былытынан уобарастаммыт халлаан 
киhи умна охсубат пиктограммата этэ. 

Билигин бу ньыманы, метафоралаах ойуу 
суругу, уус-уран айымньыны ырытарга, 
ис хоhоонун бэлиэтииргэ, нойосуус γірэ-
тэргэ анал лаах пиктограммалары оІо-
рорго элбэхтик туттабын. О±олор γірэ-кіті 

ылыналлар. Кімі ліhін, ардыгар, бэйэ-
лэрин варианнарын оІорон, быhааран 
ылыннараллар. 

Онон, ойуу суругу биэс біліххі наар-
дыыбыт:

1. Конкретнай ойуулар.
2. Ис хоhоонноох хартыыналар.
3. Болдьох бэлиэлэр.
4. Абстрактнай символлар.
5. Ханарытан ойууламмыт бэлиэлэр.
ОЙУУ СУРУК КθМθТYНЭН сорох тер-

мин нэри кэбэ±эстик быhаарыахха син. 
θйдімміт тыллары, холобур, саІа γіскээбит 
тыллары – неологизмнары, тугу эмэ ха-
рыстаан, ханарытан ааттыыр тыллары 
– эвфемизмнэри, эргэрбит тыллары – ис-
торизмнары уонна архаизмнары ил люс-
трациялыахха сіп. Хоhоонунан айымньы 
тэІнэбиллэрин, аллегорияларын, метафо-
ра ларын, синекдохаларын быhаа рарга ойуу 
суру гу туhаннахха, γірэнээччилэр ордук 
ійдγγллэр.

Айымньы ис хоhоонун пиктограмманан 
конс  пектыырга о±олор тγргэнник γірэнэллэр. 
Оч чо±о поэма, драма, сэhэн, роман курдук 
бідіІ айымньылар фабулаларын ійдіін 
хаалал ларыгар судургу буолар.

БилиІІи уруок элбэх этаптаах, интэ-
риэhинэй буоларыгар, о±ону биллэрэр, 
сайыннарар потенциала γрдγγрγгэр, үірэ-
нээччи айар дьо±у рун арыйарыгар, о±о 
ійүгэр тутар кыа±а улаатарыгар ойуу сурук 
улахан туhалаах. 

М.В. КСЕНОФОНТОВ.
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КИЭў БИЛИИНИ, 
ҐЈРЭЎИ ТАРЎАППЫТА

Саха народнай су-
руйааччыта Соф рон 
Пет рович Дани лов 
ар чыһыт айыы һыта, 
арах сыспат арыал -
дьыт а, ымыы чыы-
чаа ҕа, Мария Его-

ровна Данилова 2005 сыллааҕыта 80 саа-
һын туолбута. Онно, республика бастакы 
президенэ М.Е. Николаев эҕэр дэ суругар: 
“Ваш жизненный подвиг и горячая любовь 
питали живительными силами могучий талант 
Софрона Петровича Данилова. Народ саха, 
вся Россия благодарны Вам за это», – диэн 
махтанан турар. Оттон В.А. Штыров Мария 
Егоровнаны Саха Республикатын народнай 
суруйааччыта Софрон Данилов аатын үйэ-
титиигэ киллэрбит улахан кылаатын иһин 
“Гражданскай килбиэн» анал бэлиэнэн на-
ҕараадалаабыта. Үөрэх министра Ф.В. Га-
бышева: «Ваш педагогический труд по 
достоинству оценен присвоением почетных 
зва ний “Отличника народного образования 
Рос сийской Федерации», «Заслуженного 
учителя Республики Саха (Якутия)», – диэн 
эҕэрдэ суругар түмүк оҥорбута. 

2015 сыл олунньу 21 күнүгэр М.Е. Да-
нило ва 90 сааһын туолар. Кэлэн иһэр 
улахан үбүлүө йү бэлиэтииргэ республика 
библиотекала ра араас ис хоһоонноох үлэни 
ыыта сылдьал лар. Бу үлэ хайысхатынан 
мин, ыстатыйа ааптара, Мария Егоровна 
таһаарсыбыт, суруйбут 10-ча брошюратын, 
кинигэтин, 100-н тахса ыстатыйатын кытта 
билсэн баран, кини Соф рон Петрович эрэ 
арчыһыт айыыһыта буол батаҕын, саха 
норуотун ыччатын кэскилин түстэспит төһүү 
үлэһит, дьиҥнээх учууталлар учууталлара, 
общественнай деятель, айылҕаттан айда-
рыылаах Далбар Хотун эбитин, ааҕааччы, 
эйиэхэ кэпсиэхпин баҕардым. “Тоҕо?” – диэ-

тэххэ дьон-норуот үксэ күн бүгүнүгэр диэри 
М.Е. Да нилованы, ити үөһэ этиллибитин 
курдук: “Софрон Марусята», «Суруйааччы 
олоҕун ар чыһыта», «Чистая муза Софрона 
Данилова» диэн өйдөбүлүнэн билинэр, 
сүгүрүйэр. 

М.Е. Данилова 1925 с. Мэҥэ-Хаҥалас 
улу у һугар Егор Назарович уонна Вар-
вара За харовна Слепцовтар диэн ыалга 
тө рөөбүтэ. 1943 с. педагогическай учи-
ли  щены ситиһии лээхтик бүтэрэн, педин-
сти тут естествен най-биологическай фа-
куль тетын студенката буол  бута. 1951 с. 
Дьо куускай куорат иккис нүө мэрдээх ос-
куолатыгар учууталынан, онтон Үөрэх ми-
нистерствотыгар инспекторынан ана нан 
үлэлээбитэ. 1953-1975 сс. 22 сыл устата 
учууталлар идэлэрин үрдэтэр институкка 
(ЯРИУУ) химия уонна биология кабинетын 
са лайан, онтон а±ыс сыл Республикатааҕы 
юннаттар станцияларыгар методиһынан 
үлэ лии сылдьан пенсияҕа тахсыбыта. 
Учуу таллар идэлэрин үрдэтэр институкка 
Мария Егоровна тэрийэр дьоҕура, салайар 
талаана арыллан, учууталлар учууталлара 
буола сиппитэ-хоппута, үөрэх-иитии үлэ-
тигэр элбэх саҥа сүүрээни киллэрсибитэ, 
улахан олугу оҥорсубута. Кини республика 
оскуолалара оҕону үөрэтиигэ-иитиигэ баай 
опыттарын отут сыл устата үөрэппит, 
чинчийбит уонна ону общество киэҥ ара-
ҥатыгар таһаарбыт, тарҕаппыт тарбахха 
баттанар дьиҥ нээх энтузиаст учууталлартан 
биирдэстэрэ. Бэчээккэ тахсыбыт үлэлэрин 
аттаран көрдөххө, институт химияҕа уонна 
биологияҕа кабинета кини салалтатынан 
хас да хайысханы тутуһан утумнаахтык 
үлэлээбит. Ол курдук, учууталлар тео-
ретическай таһымнарын, педагогическай 
маас  та рыстыбаларын үрдэтии, оскуолалар 
иитэр-үөрэтэр үлэлэригэр саҥа опыты, 
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методиканы кил лэрии, оҕону кыра 
кылаастартан үлэҕэ уһуйуу, оҕо про-
фессиональнай идэтин таларыгар көмө-
лөһүү, төрөөбүт дойдуну таптааһын, айыл-
ҕаны харыстааһын өйдөбүллэрин оҕо ҕо 
тиэрдэр сыалтан экологическай иитиини 
сөпкө ыытыы – бу боппуруостар барыта 
М.Е. Данилова үлэлиир кэмигэр күүскэ 
сайдыбыттара.

Кинини кытта алтыһан үлэлээбит кол-
ле галара ахтыыларынан, оскуолаларга 
ка бинетнай сис тема киириитэ, опытнай 
учаас  тактары, лесни честволары, үөрэтэр-
производственнай биригээ дэлэри тэрийии, 
учууталлар бастыҥ опыттарын республика 
оскуоларыгар тарҕатыы үксэ био логия 
уон на химия учууталларыгар тугунан да 
солбуллубат көмө буолбута. Дьокуускай 
куоракка уонна оройуоннарга сыл аайы 
учууталлар куурустара үлэлиирэ. Оскуо-
лаларга кабинетнай система киллэриллибитэ, 
при школьнай учаас тактар, тыыннаах мун-
нуктар, кыраайы үөрэ тэр музейдар тэриллэн 
барбыттара. “Бастыҥ биология уонна химия 
кабинета”, “Бастыҥ оскуола таһынааҕы 
үөрэ тэр опытнай учаастак” диэн конкурстар 
ти һигэ быстыбакка ыытыллаллара. Россия 
уонна Саха сирин бастыҥ химик, биолог, 
краевед учууталларын уонна оскуолалар 
опыт тарын республикаҕа киэҥник тарҕатар 
үлэ тиһигэ быстыбакка барбытын түмүгэр, 
М.Е. Да нилова үлэлиир кэмигэр, 60-
ча биолог, химик учуутал араас үрдүк 
наҕараада±а тик сибиттэрэ. Олор истэ-
ригэр бааллар: Г.Е. Бес  сонов – Со циа лис-
тическай Үлэ геройа (1968), Б.Н. Ан дре ев, 
И.А. Борисов, Н.И. Про во торова, С.З. Сад  -
тыкова, Е.В. Максимова, М.К. Зай це-
ва, А. А. Лыткина, А.Д. Софронова, 
П.Р. Дар басов уо.д.а. РСФСР уонна 
САССР үтүөлээх учуу таллара. Кинилэртэн 
Саха сирин үтүөлээх учуу тала, «Бочуот 
знага» орден кавалера М.И. Мя рикянова 
М.Е. Да ниловаҕа: «Тус бэйэҥ учуу таллар 
өй-са наа, билии-көрүү, үөрэх-ньыма өттүнэн 
та һымнара үрдүүрүгэр быыстала суох сы-
ра лаһан такайбытыҥ, үлэҕэ саҥаны-бас-
тыҥы олохтуурга үөрэппитиҥ, итэҕэспитин-

быһаҕаспытын ыйбытыҥ эрэ буолбатах, 
ону туоратарга саҥа суолу тобулсарыҥ... 
эн үөрэ тэриҥ курдук, биһигиттэн түмүктээх 
үлэни ирдиири эмиэ сатыырыҥ. Дьэ ол 
да иһин республика биолог учууталлартан 
үтүөлээх, уордьаннаах учууталлар үүнэн 
тахсыбыттара», – диэн махтанан суруйбута. 

60-с сылларга дойду үрдүнэн химическэй 
про мышленноһы сайыннарыы боппуруоһа сы-
тыытык турбут кэмигэр Данилова республика 
оскуолаларыгар химия уруогун үөрэтии саҥа 
методикатын киллэриини көҕүлээбитэ. Кини 
Абы йынан, Алданынан, Аллайыаханан, Жата-
йы нан, Ленскэйинэн, Муоманан, Ньурбанан, 
Өлүө хү мэнэн, Покровскайынан, Усть Неранан, 
Чо кур дааҕынан сылдьан, Дьокуускай куорат 
хас да ос куолатын опыттарын үөрэтэн 1964 
с. «Хи мия и общеобразовательная шко ла» 
диэн бро шю  ра таһаарбыта. Манна Жа тай 
орто оскуолатыттан Р.И. Ан типина, Дьо-
куускай куорат оскуолаларыт  тан: М.И. Брю-
ханова, Г.М. Бушмагина, В.Г. Кор  нило ва, 
По кровскайтан Е.Р. Егорова, Пе ле дуй тан 
Т.И. Ар батская, Аллайыахаттан Л.И. Гегеева 
уо.д.а. учууталлар үлэлэрин опыттарын 
ааптар киэҥ ник сырдатар. Кинилэргэ эдэр 
хи миктэр хам сааһыннарын салайар, химия-
ны кылаас та һынааҕы куруһуоктары тэрийэн 
үөрэтэр ньы маны олохтуулларыгар методист 
учуутал элбэх көмөнү оҥорор. Ол курдук, 
М.Е. Данилова Дьокуускайга эдэр химиктэр 
конференцияларын, олимпиадаларын, 
семинардарын тэрийэн ыытыы ны салайар, 
кинилэр учууталларын кытта Москва, 
Ленинград уо.д.а. куораттарга экскур-
сияҕа сылдьан араас химическэй заводтар, 
искусственнай волокнонан дьарыктанар науч-
най-чинчийэр институттар, онтон да атын 
тэрилтэлэр үлэлэрин хамнастарын кытта 
сибээһи олохтуулларын быһаччы ситиһэр. 
Маннык киэҥ хамсааһын олохтоммутун 
түмүгэр “Химия – тыа хаһаайыстыбатыгар», 
“Химия – доруобуйа харыстабылыгар», “Хи-
мия – социальнай олоххо» диэн өйдөбүллэр 
биһиги республикабытыгар бу сылларга 
тарҕаммыттара.

Кинигэ «Любовно растить юных химиков» 
диэн үһүс салаатыгар М.Е. Данилова ос-
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куолаҕа, уопсай үөрэх программатынан 
эрэ билиини биэрбэккэ, оҕо дьоҕурун кө-
рөн химия араас эйгэтигэр идэни талан 
үөрэниигэ профессиональнай интэриэһи 
олохтуурга улахан боппуруоһу көтө ҕөр 
уонна Саха государственнай универ си-
те тыгар химическэй факультеты аһар ту-
һунан университет преподователэ Ф.И. Яд-
реев идеятын олоххо киллэриини наада-
лааҕынан ааҕар. Итинник кини республика 
олоҕор-дьаһаҕар наадалаах, кэскиллээх 
специалистары иитэн таһаарарга оскуола 
улахан оруоллааҕын бу сыллартан ыла 
туруорсан барар. 

Айылҕа харыстабылын республикатаа-
ҕы об ществотын Президиумун чилиэнэ 
М.Е. Да  ни лова оскуолаларга экологическай 
үөрэх  тээһини пропагандалааһыны комсомол 
обкомун кытта бииргэ далааһыннаахтык 
ыытыспыта. Ол хо лобурунан 1968 с. 
таһаарбыт «Организация работы по ох-
ране природы в школе» диэн дириҥ ис 
хоһоонноох пособиета буолар. Ман на: 
куораттары уонна бөһүөлэктэри көҕөр дүү, 
ойууру харыстааһын, мастары олор дуу, 
дьиикэй кыыллары, көтөрдөрү, өрүстэри, 
күөл лэри, уу ресурсатын, сир кырсын уонна 
айылҕа ытык сирдэрин, геологическай па-
мят никтарын харыстааһын боппуруостара 
киэҥ ник таарыллыбыттара. «РСФСР Айыл -
ҕа ха рыс табылын сокуонун олоххо кил-
лэрии» диэн рес публика Үрдүкү Совета 
1962 с. уураах ылыммытыгар тирэҕирэн 
кинигэ ааптара Ор д жоникидзевскай, Мэҥэ 
Хаҥалас, Чурапчы, Алек сеевскай, Нам, Уус-
Алдан оройуоннарыгар экологическай үөрэх 
ситэтэ суох барарын ыйар. Ону сэргэ бу 
үлэҕэ элбэх кылааты киллэрбит учууталлар 
опыттарын киэҥник сырдатар. Хо лобур, 
Ленскэй оскуолатын учуутала В.П. Ры-
жов көҕүлээһининэн Ленскэй оройуонугар 
айылҕа ны харыстыыр хамсааһын секцията 
1600 эдэр ыч чаты хаппыт. Олортон оскуола 
оҕолоро «күөх патруль» диэн ааттанан 
куораты көҕөрдүүгэ, ма  һы олордууга улахан 
үлэни ыыталлар эбит. Куо рат скверигэр 500 
тирэх маһы олордор былаан ылыммыттар, 
оттон оскуолаларын таһыгар сүүсчэкэ араас 

яблоня маһын олорпуттар. Оттон Алдан 
куорат үөрэнээччилэрэ «Прощай, лето», 
«Золотая осень», «Праздник цветов» диэн 
араас бырааһынньыктары тэрийэллэр эбит. 
Маны таһынан кинигэ сыһыарыытыгар 
«При  мерный план работы школы по охране 
природы», «Советы пионеру – инструктору 
по охране природы» о.д.а. методическай 
көмө матырыйааллары ааптар киллэрбит.

М.Е. Данилова оскуолаларга экологичес-
кай үөрэхтээһин, оҕону үлэнэн иитии боп-
пуруостарын салгыы сайыннаран 1970 с. 
«Юность мужает в труде (совместная опыт-
ническая работа учащихся совхозной на-
чальной и Эльдиканской средней школы)» 
диэн Уус-Маайа оройуонун оскуолатын 
бастыҥ учууталын М.П. Бологов үлэтин 
опытын сүрдээх дириҥник үөрэтэн, чинчи-
йэн кинигэ оҥорон таһаарбыта. Бу уһук 
хоту дойдуга Бологов салалтатынан юн-
наттар хортуоппуй, о±урсу, томат, арбуз, 
соя, патиссон, кабачки, баклажан, тыква 
о.д.а оҕуруот астарын, кукуруза 50 суордун 
олордон боруобалаабыттарын уонна олортон 
ханнык көрүҥнэр ирбэт тоҥ почвалаах 
биһиги дойдубутугар сөп түбэһиэхтэрин сө-
бүн сэттэ сыл устата үөрэппиттэр эбит. Ма-
ны барытын анализтаан, чинчийэн сүүс чэкэ 
ыстараныыссалаах научнай-чинчийэр ха-
баан наах үлэ оҥорон таһаарыы Мария Его-
ров наттан элбэх теоретическай билиини-
көрүүнү, бириэмэни эрэйэр. Түбүктээх 
үлэҕэ сылдьар алта оҕо ийэтэ, улахан 
дьиэ кэргэн хаһаайката, суруйааччы кур-
дук уустук үлэлээх киһи кэргэнэ хаһан 
бириэмэ булан суруйбутун киһи сөҕөр. 
Үлэтэ манан бүппэт. 1972 с. тэриллибит 
лесничестволар хамсааһыннарын көҕү-
лээн: эдэр ботаник, зоолог, лесовод, уу 
уонна күөх зо на патруллара диэн бө-
лөҕүнэн арааран үлэлэппиттэрэ, элбэх 
практическай сорудахтары оскуола нөҥүө 
толотторбуттара, оҕолор тео ре тическай 
билиилэрин хаҥатыыга элбэх ме тодическай 
үлэни ыыппыттара.

Ставропольскай кыраай колхозтара үөрэ-
нээччилэр производственнай биригээ-
дэ лэрин тэрийэн үлэлэтии опытын Рос-
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Мария Егоровна төһө да сынньалаҥҥа 
олор дор, сааһа ырааттар 30-ча сыллаах 
опытын бэчээт нөҥүө общественность киэҥ 
араҥатын, эдэр ыччаттары кытта үллэстэ 
олорор. Билиҥҥэ диэри саамай туруулаһар 
проблемалара: эко логия, тулалыыр эйгэни 
харыстааһын, Саха сиригэр юннаттар 
хамсааһыннарын сайыннарыы, республикаҕа 
олохтоох каадырдары иитии, са ха эдэр 
ыччатыгар профессиональнай үөрэх тээһини, 
кинилэр промышленность араас көрүҥүн 
баһылыылларыгар тустаах усулуобуйаны 
олох тооһун о.д.а. Бу боппуруостар XXI 
үйэҕэ ордук сытыырхайбыттарын ыйан 
туран, 2008 с. «Тропа поиска, ведующая 
в будущее» диэн кини кинигэ оҥорон 
таһаартарбыта. Кинигэ биэс салаалаах. 
Маҥнайгы салааҕа Мария Егоровна Саха 
сирин суруйааччыларын союһа «Экология, 
тулалыыр эйгэни харыстааһын туһунан» 
диэн 1990 с. ыыппыт мунньахтарын, био-
логическай наука доктора Д.Д. Сав ви-
нов «Экология уонна Саха сирин дьыл -
ҕа та» уонна Саха Республикатын маҥ-
найгы Президенэ М.Е. Николаев 1995 с. 
республика экологтарын маҥнайгы съе-
һигэр государственнай экологическай поли-
тика ту һунан эппит матырыйаалларын 
сырдатар. Ик кис салааҕа Саха сириттэн 
«Илин Сибиир – Чуумпу океан» нефть 
турбатын тардыы (ВСТО) туох экологичес-
кай кутталы үөскэтиэн сөбүн сэрэтэр, 
олох тоох нэһилиэнньэ экологическай өйө-
санаата сай  дарыгар, экологическай куль-
ту рата үр дүү  рүгэр ыҥырар. «Юннатское 
дви жение в Якутии» диэн үһүс салаа ҕа 
Айылҕа харыстабылын республикатааҕы 
об щество  тын Пре зидиумун ыччаты кытта 
үлэ методичес кай Со ветын председателэ     
М.Е. Да нилова 1950-1980 сс. Социалистичес-
кай Үлэ Геройа Г.Е. Бес  соновы, РСФСР 
үтүөлээх учуутала Б.Н. Ан дреевы уо.д.а. 
кытта алтыһан үлэлээбит кэм нэрин саҥалыы 
аттаран кил лэрбит. Хомо йуох иһин, Бессонов 
оҕо лоро уонна Үөрэх министерствотыгар 
өр сылларга үлэлээбит И.Г. Федоров оҥо-
рон “Вы даю щиеся люди рес публики” се-
рия нан та һаарбыт «Георгий Бес сонов: 

сияҕа аан маҥнай киллэрбиттэрэ. Рес-
пуб лика учууталларын идэ лэрин үрдэ-
тэр институт бу кэскиллээх опыты Саха 
сирин оскуолаларыгар тарҕатар былаан 
оҥостуммута. М.Е. Данилова бүтүн Россия, 
Саха сирин оскуолаларын опыттарын 
үөрэ тэн, анализтаан 1974 с. “Путь к про-
фессии» диэн кинигэ таһаарбыта. Манна 
аатырбыт учууталлар: М.А. Алексеев “О 
работе физико-математических классов 
в Верхневилюйской средней школе им. 
Исидора Барахова», Н.В. Антонов «Пер вые 
шаги подготовки трактористов в Нюрбинской 
средней школе №1», А.И. Ни  колаев «Влия-
ние производительного тру да на фор-
мирование у учащихся ответ ственного 
отношения к учебе» диэн ыстатыйаларын 
кил лэрбит. Бэйэтэ Алдан, Аллараа Халыма, 
Вер хоянскай, Жатай, Ленинскэй, Мирнэй, 
Мэҥэ-Хаҥалас, Орто Халыма, Өлүө хүмэ, 
Үөһээ Бү лүү, Уус Алдан, Уус Дьааҥы 
оройуоннарын ос куолаларын опытын үөрэп-
пит экспедиционнай ма тырыйаалларын 
ана  лизтаан “Из опыта работы ученических 
произ водственных бригад школ респуб-
лики», «Профессиональная ориен тация 
школь   ников» диэн икки улахан научнай-
ме тодическай матырыйаалларын кил-
лэр   бит. Кинигэ сыһыарыытыгар: «По ох-
ра не труда подростков», «Памятка для 
уча щегося при работе на тракторах и 
сельскохозяйственных машинах», «При-
мерная тематика опытнических работ на 
школьном учебно-опытном участке» диэн 
инструкцияларга ааптар оҕону үлэҕэ иитэр-
гэ сөптөөх усулуобуйа тэриллиэхтээҕин, 
оҕо үлэтэ научнай чинчийии тосхоллорун 
кытта си бээстээн практическай үөрэх кур дук 
ыытыл лыахтааҕын ирдиир. М.А. Алексеев 
оҕону дьо ҕурунан көрөн физика±а уон-
на математика±а идэтийии кылаастарга 
үөрэтиитин ньымата элбэх саха оҕото салгыы 
сайдалларыгар улахан төһүү буолбутун 
ааҕааччы бу кинигэттэн ааҕан итэҕэйэр. 
М.Е. Данилова 22 сыл устата салайбыт 
химия уонна биология кабинета маннык 
үтүө холобурдары республикаҕа тарҕатан 
төһөлөөх хамсааһыны таһаарбытын киһи 
ааҕан сиппэт.
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статьи, документы, во с поминания» (2008) 
диэн кинигэлэригэр Георгий Евдокимович 
идеяларын өр сылга өйөөбүт, кини опытын 
киэҥник сырдаппыт улахан методист, учуу-
таллар учууталларын М.Е. Данилова маты-
ры йаалларын киллэрбэтэхтэрэ, кинигэ ис 
хо һоонун олус намтатар. Төрдүс салаа эдэр 
нату ралистар хамсааһыннара саҕаламмыта 
90 сылыгар анаммыт. Бэһис салаа – эдэр 
ыч чаттан олохтоох каадырдары иитэн 
таһаарыы проблемалара. Манна СГУ, 
Нерюнгри, Мирнэй, Алдан куораттарга са-
ха ыччата үөрэнэн рес публика алмааһы, 
көмүһү, неби, гааһы хостуур промышленнай 
предприятиеларыгар тутаах үлэ һит буола 
үүнэллэрин усулуобуйатын ту руорсар, сыр-
датар араас хаһыат ыстатыйалара хомуллан 
киллэриллибиттэр.

2007 с., Мария Егоровна 80 сааһын көрсө, 
«Иһирэх тылынан» диэн кинигэтэ “Бичик” 
издательствотынан тахсыбыта. Киирии 
тылы саха норуодунай поэта С.И.Тарасов 
суруйбут. Манна Данилова литература, 
искусство, культура, үөрэҕирии үлэһиттэрин 
туһунан уонна 50-80-с сылларга республика 
оскуолаларыгар иитэр-үөрэтэр үлэ тэтимин 
кэрэһэлиир 50-ча ыстатыйата хомуллан 
киирбит. Олор истэригэр саха икки чулуу 
дьонноро Софрон Петрович уонна Мария 
Егоровна Даниловтар олохторун, дьиэ кэр-
гэттэрин, үлэлэрин хамнастарын ту һунан 
ахтыылар бааллар. Кини ханнык ба ҕарар 
темаҕа дириҥ билиилээх, бэйэтэ туспа 
көрүүлээх, өйдөбүллээх буолар. Сэргээбит, 
кэрэхсээбит түгэнин кини, талааннаах жур-
налист хайаан да хаһыакка, сурунаалга 
нууччалыы да, сахалыы да бэчээттэтэр. Ол 
курдук, «Өбүгэ үгэстэрин үйэтитээччи» диэн 
ыстатыйатыгар А.Н. Филиппова былыргы 
саха таҥаһын сөр гүтэн, саҥалыы тыыннаан, 
моделированиены искусство таһымыгар та-
һаарар талааныгар сүгүрүйэр. Оттон саха 
Шаляпиныгар Иван Сте пановка, саха норуотун 
күөрэгэйигэр Анегина Ильина-Дмитриеваҕа, 
биллэр ырыаһыкка Анна Дьячковскайа ҕа 
уо.д.а. анаан суруйбут ыс татыйалара Ма рия 
Егоровна классическай му зыканы дириҥ-
ник өйдүүрүн, сыаналыырын туо һулуур.       

М.Е. Да нилова Софрон Петрович айан хаал-
ларбыт нэһилиэстибэтин бэрийэн 20-тэн 
тах са кинигэтин күн сиригэр көрдөрбүтүн 
ту һунан элбэхтик суруйан тураллар. Ону 
таһынан 2012 сылга кини «Саха норуодунай 
суруйааччыта Софрон Петрович Данилов», 
диэн альбом-кинигэни Н.Е. Винокуров-Ур-
суну кыт та хомуйан таһаартарда. Дьэ бу 
курдук үлүскэннээх үлэ, биир киһи оҥоруута 
диэтэххэ, баараҕай дьыала! Айылҕа барахсан 
киһини маннык маанылаан айар да буолар 
эбит! Толуу-мааны, кырасыабай көрүҥ, 
өй-санаа муудараһа, билии-көрүү дириҥ 
далайа, үлэлиир дьоҕур, салайар талаан, 
кэ рэни-кэскиллээҕи анааран көрүү, үөрэх-
сайдыы туһа диэн туруулаһыы, төрөөбүт 
дойдуга бэриниилээх буолуу, элбэх оҕо күн 
күбэй ийэтэ, таптыыр кэргэни үлүскэн үлэҕэ-
үрд8ккэ кынаттааһын, улахан суруйааччы 
музата буолуу – бу барыта М.Е.Данилова. 
Маннык сүдү учууталлар учууталларыгар, об-
щественнай деятельгэ «РСФСР үөрэҕириитин 
туйгуна”, “Саха сирин үтµөлээх учуутала” эрэ 
аат тоҕо баҕас кэмчитэй? 

Ытыктабыллаах Мария Егоровна, 90 
саас кынан эйигин истиҥниик-истиҥник эҕэр-
дэлиибит. Эн, биһиги саха дьоно киэн туттар 
Далбар Хотуммут, ханнык да геройдарга, 
үрдүк сололоохторго тэҥнэммэт, саха кэс-
килин түстэспит биир суол дьут сулуспут 
буо лаҕын. Өссө да айа-тута олор, доруобай 
буол.

В.Н. ПАВЛОВА, 
ССРС культуратын туйгуна, Саха 

култууратын үтүөлээх үлэһитэ, 
П.А.Ойуунускай аатынан 

СР государственнай бириэмийэ 
лауреата.
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Сэмэн ТУМАТ, саха норуодунай суруйааччыта:
– Кырдьык, Россия бµттµµнµн µрдµнэн ыытыллар 

су даарыстыбаннай суолталаах дьаґаллартан биир-
дэстэринэн буолар – Литература сыла ыытыллара.

Сэбиэскэй держава тутула уларыйбытын кэннэ саІа 
тэрээґиннэргэ киирбит Россия судаарыстыбата рефор-
малары утумнаахтык ыытыахтаа±а ійдінµллэрэ уонна 
эрэйиллэрэ да±аны. Ону Россия Президенэ Владимир 
Владимирович Путин уот аан бастаан Россия наукаларын 
Академияларын туруктарын билсииттэн, олорго олох 
кір дібµлэ эрэйэр реформалары киллэрииттэн са±а-
лаабыта диэн ійдібµллээхпин. Итини барытын ис-
тэ-билэ сылдьаммын испэр литература эйгэтигэр 
сыґыаннаах тугу эмэ кіті±ірі дуу, суо±а дуу дии 
саныырым.

Ол да±аны уґуннук кµµттэрбэтэ±э – 2014 сыл 
Культура сылынан биллэриллибитэ. Дьэ, биґиги да 
эйгэбит боппуруоґа кіті±µллэрэ чугаґаата быґыылаах 

РОССИЯЎА ЛИТЕРАТУРА СЫЛА

СУРУЙААЧЧЫЛАР – ТУОХ 
ЭТИИЛЭЭХТЭРИЙ?!

(Интервьюлар)

Јріспµµбµлµкэбит Ил Дархана Егор Афанасьевич Борисов «Чолбон» сурунаал аа±ааччыларын 
Улуу Кыайыы, Литература уонна Предпринимательство сылынан э±эрдэлээбитин бу сыллаа±ы 
сурунаалбыт бастакы нµімэригэр бэчээттээн таґаарбыппыт.

Саха сирин Суруйааччыларын сойууґун бырабылыанньатын бэрэссэдээтэлэ, саха норуодунай 
поэта Наталья Ивановна Харлампьева айар сойуус иннигэр туох сыал-сорук турарын, бµгµІІµ 
литература тула санаатын, туох ситиґиилэр, саІа хамсааґыннар баалларын туґунан «Литература 
сылын кірсі» диэн ыстатыйатыгар кэпсээтэ-эттэ. Кини бу са±аламмыт Литература сылын аанын 
аспыт ыстатыйатыттан аа±ааччыларбыт бµгµІІµ литература эйгэтин, кини кыґал±атын туґунан 
санаа µллэстиилээх ійдібµлµ ыллахтара буолуо диэн эрэнэ саныыбыт.

Айар µлэ µіґµгэр сылдьар суруйааччыларбыт Литература сылын туґунан туох ійдібµллээхтэрин, 
бу судаарыстыбаннай суолталаах дьаґалы хайдах ылыммыттарын билэр-ійдµµр туґуттан 
интервьюларынан кэпсэтэр ордук буолсу диэн санаа±а кэллибит уонна ону толоруубутун са±алыыбыт.
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РОССИЯЎА ЛИТЕРАТУРА СЫЛА

дии санаабытым. То±о диэтэххэ, культура 
уонна литература µйэ-саас тухары биир 
силистээхтэр-мутуктаахтар буоллахтара 
дии.

СаІа Россия судаарыстыбата саІа-
лыы кµµґµн тµмµнэрэ – бу бириэмэ, бµ-
гµІІµ олохпут, эйгэбит кірдібµлэ дии 
саныыбын. Бу судаарыстыбаннай дьаґалы 
ылыныан иннинэ Владимир Путин Россия 
суруйааччыларыныын кірсµґµµтэ онуо ха 
тірµітµнэн буолбута. Бу кэнниттэн, бы-
йылгы Литература сылын тула кэпсэтиилэр 
тахсыбыттарын кэнниттэн диэн этэбин, 
арааґа, реформалары киллэрэр дьаґаллар 
салгыы тахсаллара буолуо оІоробун. 
Россия улахан судаарыстыба буолла±а 
дии, олохтоохтук оІос тон, киэІник-куоІнук 
толкуйдаан, ырытан-µірэ тэн кірін баран 
реформалары киллэриигэ хардыылары 
оІороро бары іттµнэн сиэрдээх.

Наука – Культура – Литература бу µс 
ситим – Россия судаарыстыбатын духовнай 
кµµґµн саІалыы уґааран таґаарар, биґиги 
олохпутугар, духовнай кірдібµлбµтµгэр 
саІалыы тыыны киллэрэр, тирэ±и, µлэ-
лииргэ-хамсыырга эйгэни µіскэтэр кыа-
±ы биэрдэ±инэ-тэрийдэ±инэ, Россия бары 
норуоттара ону итэ±эйдэхтэринэ уонна 
ійдірµнэн, сµрэхтэринэн ылыннахтарына, 
бу сµдµ µс тирэх – Наука – Культура – 
Литература дьиІнээхтик общество со-
мо±олоґуутун таґаа рыа этэ дии саныыбын 
уонна оннук хайысханан судаарыстыбаннай 
дьаґаллар салгыы ылыл лыахтара диэн 
эрэнэбин.

Саха суруйааччылара кµін туттар литера-
турабытынан – Россия норуоттарын тµмсµµ-
лээхтик айар литературалара буолар. 
Чопчу бэйэбэр сыґыаннаа±ы эттэхпинэ, 
іссі сµµр бэґис µйэ 1934-дµс сылыгар про-
летарскай суруйааччы Максим Горькай ком-
мунистическай партия салалтатын ійібµлµн 
ылан, ССРС Суруйааччыларын сойууґун 
тэрийбитэ. Онтон µс ый буолан баран, 
Саха сирин Суруйааччыларын сойууґун 
тэрийэр Бастакы бµттµµн саха советскай 
суруйааччыларын конференциялара µлэлээ-
битэ. Ол соргулаах тэрээґин – 2014 сыл 

ахсынньытыгар – 80 сылын туолла! Саха 
суруйааччылара бу сыллар усталаах туо-
раларыгар утуму-ситими сµтэрбэккэ саха 
национальнай литературатын уотун-кµіґµн 
кµідьµтэн, чулуу айымньылары биэрэн, 
интеллигенцияны, тіріібµт норуоттарын 
интэриэстэрин туруорсан-кімµскэґэн ахан 
кэл лилэр. Онон диэн эттэхпинэ, саха ли-
тературатын историятыгар бу иккис ті-
гµллээн судаарыстыба литература боп-
пуруостарыгар ійібµллээх дьа ґалы ылынар 
турукка киирэн эрэр.

Саха литературата Јксікµлээх Јліксій 
«Ба йанай алгыґа» поэматыттан са±аланан 
– 115-с сылын уус-уран суруйуулары но-
руокка биэрэр, быйылгы сылбыт икки кэлин 
сыыппарата 15 диэн, мин итини то±о эрэ 
символическайдык ылыныахпын ба±арабын.

Норуот эрэ барыта уус-уран лите рату-
ралаах буолбата±ын – дьон-сэргэ ій-
діін кірірі-би лэрэ буолуо. Оттон уота-
кµіґэ кµідьµйбµт литературалаах норуот 
суруйааччыларыттан айым ньыны кµµтэрэ 
µчµгэй, ол аата саха норуота уус-уран 
айымньыга наадыйар, ол биґиэхэ айар-тутар 
дьоІІо эрэли µіскэтэр. Быйылгы Россия 
Литературатын сылын дьаґаллара олоххо 
киирэриттэн, онно суруйааччылар кімілііх 
буоларбытыттан µірэбит уонна санааны 
кіті ±ірдµµ Россия судаарыстыбатын са-
лалтата бы йылгы сыл тµмµгµн µірэтэн-
чин чийэн кірін баран дьаґаллары салгыы 
таґаарыа диэн эрэнэбин – Олох, Бириэмэ, 
Эйгэ кірдібµлэ ону эрэйэр.
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Діксі социалистическай революция иннинэ 
– 1911-1912 сс. Боотуруускай улуус µс 
улууска хайдыбыта. 1911 сыллаахха Амма, 
1912 сыллаахха Таатта улуустарга хастыы да 
нэґилиэктэр арахсан барбыттара. 1930-1932 
сылларга диэри оройуоннарга араартааґын, 
олохсутуу хампаанньата са±аламмыта. Дьэ 
ол хампаанньа±а тµбэґиннэрэн МэІэттэн 
Чурапчыга кыраныыссалаґа – кэккэлэґэ олорор 
2-с Мэлдьэхси уонна Бахсы нэґилиэктэрэ 
Чурапчы оройуонугар бэриллэллэр. Ол курдук 
эмиэ ол кэмІэ Тааттаттан 1-гы Хайахсыт 
(билигин Арыылаах), Амматтан, 1911 сыллаахха 
Чурапчыттан Амма улууґугар бэриллибит 
1-гы Болугур, Кугда нэґилиэктэрэ тінніллір. 
Ол курдук 2-с мэлдьэхсилэр Чурапчы буолан 
олороллор. Кинилэр Чурапчыга бэриллиэхтэрин 
иннинэ ханнык-туох тутуулардаах, сайдыылаах 
этилэрий? Оччолорго нэґилиэктэрин киининэн 
Кµндµл дэриэбинэ буолара. Кµндµлгэ 1899 
сыллаахха таІара дьиэтэ тутуллан бµппµтэ. 
ТаІара дьиэтин тутуу наадалаа±ын туґунан 
бэйэлэрин икки ардыгар кэпсэтиґии эрдэттэн, 
діксі уонча сыллаа±ыттан са±аламмыт. Сµрµн 
салайааччынан Иван Иванович Аммосов буолбут. 
Кини бэйэтин тула 2-3, эмиэ бэйэтин курдук 
нэґилиэнньэ±э ытыктанар дьону булаттаабыт. 
Нэґилиэккэ Аммосовтар диэн сэниэ баай, 
нэґилиэнньэ±э саІаны, сайдыыны олохтуурга 
тылларын ылларар, µтµінµ эрэ тµстµµр халыІ 
аймахтар эбит оччолорго. ТаІара дьиэтин тутууга 

олохтоохтортон сиэртибэ (кімі) хомуйуутун 
олохтообуттар. Ким туох кыахтаа±ынан 
кыттыбыттар. Ким 200 солк. биэрбит (бу 
оччолорго обургу харчы), ким кілі о±уґун 
кытта биэрбит. 1900 сыллаахха Дьокуускайтан 
а±абыыт тахсан «свети» гыммыт. ДьиІнээхтик 
таІара дьиэтэ сµрэхтэммит. МэІэ улууґугар 
Бµтэйдээх таІаратын дьиэтин кэнниттэн, иккис 
дьиэ тутуллубут эбит.

ТаІара дьиэтэ сэбиэскэй кэмІэ балайда ір 
кэмІэ турбут. Кэлин 1970-1980 сылларга кітµрэн 
Хатылы Харбалаа±ар тиэйэн илдьибиттэр. Онно 
туппакка, туґа±а таґаарбакка таах хаалбыт.

Мин кэлин куобах мэнээгин са±ана Кµндµлгэ 
сылдьарым. Биирдэ таІара дьиэтиттэн ба±ар 
тугу эмэ булан кірµім диэн соруйан дьиэ турбут 
сиригэр барбытым. Кµрµітµн биир алдьаммыт 
ба±аната уонна биир кµрµі – олбуор сµллµгэґэ 
сытарын кірбµтµм. Дьэ сіхпµтµм а±ай. Сµллµгэґи 
сонос титиригинэн оІорбуттар. Икки ба±ана 
икки ардыгар сіп гына кээмэйдээн быспыттар. 
Уонна титириктэрин устатынан хайыппыттар. 
Икки сµллµгэс оІорбуттар. Ол да µрдµнэн халыІ 
сµллµгэс сытара. Астык тутуулаах дьиэ эбит 
диэн сіхпµтµм а±ай.

Оскуола дьиэ эмиэ Кµндµлгэ тутуллубут. 1908 
сылтан оскуола бала±ан ыйыттан са±алаан 
µлэлээбитин туґунан национальнай архыыпка 
докумуон баар. Оскуола тутуутугар эмиэ олохтоох 
нэґилиэнньэни ірі кµµрдэн, сиэртибэ хомуйан 
туппуттар. Саамай кµµрдээччинэн, салайааччынан 

МЭЛДЬЭХСИ НЭ¤ИЛИЭГЭ 
УОННА СЭРИИ¤ИТТЭРЭ

Былыргыта диирбит дуу, МэІэ улууґугар Мэлдьэхси диэн нэґилиэктэр бааллара. Олортон 
Чурапчы (Боотуруускай улуус) сирин-уотун кытта кэккэлэґэ олорор 2-с Мэлдьэхси нэґилиэгэ 1930 
сыллаахха Чурапчы оройуонугар холбоґон хаалбыта. Ол туґунан сиґилии кэпсиим.

УЛУУ КЫАЙЫЫ 70 СЫЛЫН КЈРСЈ
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Алексей Иванович Аммосов буолбут. Діксі А.И. 
Аммосов 1905 сылтан бэйэтин олорор дьиэтин 
аІаарыгар учуутал наймылаґан биир кылааґы 
аґан µірэттэрбит курдук.

Биир маннык суругу билиґиннэриим.
«Подписка
Я, Аммосов принимаю 1/2 расхода по 

постройке здания для вновь открываемой школы 
и пансиона (обойдется 600 рублей), т.е. на 
строительные материалы и на рабочие руки.

Уступаю здание для временного помещения 
школы и пансиона и в предь до постройки 
нового здания не буду требовать обратно. Если 
1/2 здания новой школы будет превышать выше 
ассигнованной суммы я не остановлюсь на пол 
дороге сооружения здания. За все изложенное я 
не буду требовать вознаграждения от общества. 

В чем подписуюсь Алексей Иванов [ич] 
Аммосов.

Печать его приложил – В. Собакин.
Подпись свидетельствовал  7.VII908 u/ 
Cтароста А. Пестерев.
Ити кэмнэргэ учууталынан µлэлээбиттэр Мария 

Данилова, Мария Ионовна Винокурова. Оскуола 
дьиэ Чурапчы дэриэбинэтигэр балыыґа олбуорун 
иґигэр киллэриллэн уруккутун курдук тутуллубут. 
Билигин да сэнэхтик турар. Туббалыыґа хон-
туората. Тас іттµн бµрµйбµттэр µґµ. 

Ситигирдик дьаґанан уонча сыл Чурапчы 
дьоно буолан олорбуттарын кэннэ А±а дойду 
сэриитэ са±аланар. Хас да±аны киґи эрдэттэн 
Кыґыл Аармыйа±а сулууспалыы сылдьаллара. 
А±а дойду Улуу сэриитигэр уонна µлэ фронугар 
148 киґилэрэ ыІырыллыбыта (ол иґигэр 15 
киґи µлэ фронугар). Кинилэртэн 70 киґи сэрии 
хонуутуттан эргиллибэтэхтэрэ. Онон аІаардара 
сэриигэ ілбµтэ. ДьиІинэн уоттаах сэриигэ 
киирсибит 133 киґиттэн аахтахха аІаардарыттан 
ордуга эргиллибэтэ±э.

1942 сыллаахха хоту оройуоннарга, кинилэри 
Кэбээйигэ, балыктата диэн ааттаан кµµстэринэн 
кіґірбµттэрэ. 2-с Мэлдьэхситтэн кіґµµгэ 329 киґи 
барбыта. МаІнайгы ыар кыґыны туораабакка 91 
киґи ілбµтэ. Сорох дьоно тіннін иґэн аара Нам 
сиригэр Майма±а±а хаалбыттара. Уонна онно 
олохсуйбуттара. Онон дойдутугар а±ыйах киґи 
кэлбитэ. Билигин сэрии кыттыылаа±а биир да 
киґи орпотох, кіґірµллµµттэн 27 киґи тыыннаах.

1942 сыллаахха бала±ан ыйыттан Чурапчы 
оройуонун 5 нэґилиэгэ сэриинэн, кіґірµллµµ нэн 
сибээстээн нэґилиэк быґыытынан тохтообуттара. 
Кинилэртэн Ачча±ар уонна Мэлдьэхси нэґи лиэк-
тэрэ олох да±аны нэґилиэк аатын ылба тахтара. 
Мэлдьэхсилэр П.О. Пестерева ту руор  суутунан 
1945-1951 сылларга диэри ааттарын тінµннэ рэн 
нэґилиэк буолан олорбуттара. 1951 сыллаахха 
букатыннаахтык Хопто±о±о киирсибиттэрэ. Били гин 
ітіхтірµгэр Улахан Эбэ±э ыал олорор.

Кыракый дэриэбинэ икки уулуссалаах. Уулус-
салар иккиэн бэйэлэрин киэн туттар µтµікэннээх 
дьоннорун ааттарын сµгэллэр. Биир уулусса 
республика±а маІнайгынан хореографическай 
училищены тірµттээбит балерина Аксинья Ва-
сильевна Посельская аатын ааттатар. Иккис 
уулусса «Тахсыбыт сардаІа» холкуоґу бэрт 
ір сылларга чиэґинэйдик, сатабыллаахтык са-
лайбыт, нэґилиэк биир бас-кіс киґилэрэ, А±а 
дойду сэриитигэр сэрии хонуутугар ілбµт 
Николай Семенович Тарабукин аатын ааттатар. 
Бу дэриэбинэ±э кэлин ыччаттара, кырдьа±астара 
– тірµт уус аймах, чугас дьонноро туруорбут 
бэртээхэй пааматынньыктара турар. 2-с Мэл-
дьэхси µйэлэргэ аата ааттана туруо±а. 

Мэлдьэхси нэґилиэгэ бэрт элбэх ааттаах-
суоллаах, республика±а биллэр айыл±аттан 
талааннаах дьоннордоох. Олортон сорох-
сорохторун ахтан аґарабын. Чорботон µс киґини 
ааттыам. Ахтар дьонум µксµлэрэ культура, ис-
кусство дьоно. Онон кинилэртэн са±алыым. 

Романов Петр Петрович – художественнай 
учи лище±а µлэлиир. Саха АССР народнай 
худуоґунньуга, Саха сиринээ±и Ленинскэй ком-
сомол аатынан бириэмийэ лауреата, саха лартан 
биир маІнайгы µрдµк µірэхтээх профессионал-
худуоґунньук, айыл±аны сібµлээн ойуулааччы.

Посельская Аксинья Васильевна – Саха Рес-
публикатыгар аан маІнайгы балерина. Рес-
публика хореографическай студиятыгар 17 сыл 
устата учууталлаабыта, хореографическай отде-
лениены салайбыта.

Мунхалов Афанасий Петрович – РСФСР 
µтµілээх худуоґунньуга. Россия народнай ху-
дуо ґунньуга, П.А. Ойуунускай аатынан Саха 
Республикатын государственнай бириэмийэ маІ-
найгы лауреата, графика курдук ыарахан ис-
кусствоны баґылаабыт худуоґунньук.
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Посельская Наталья Семеновна – Саха Рес-
публикатын, Российскай Федерация култууратын 
µтµілээх µлэґитэ, ЮНЕСКО-±а Аан дойдутаа±ы 
µІкµµґµттэр сэбиэттэрин чилиэнэ.

Корякин Иннокентий Дмитриевич – Саха АССР 
искусствотын µтµілээх µлэґитэ, худуоґунньук.

Пестерев Семен Николаевич – муосчут, Саха 
АССР искусствотын µтµілээх µлэґитэ.

Родионов Георгий Николаевич – худуоґунньук, 
РФ µтµілээх худуоґунньуга.

Петров Андрей Елисеевич – суруналыыс.
Пестерев Дмитрий Иванович – худуоґунньук.
Бары Саха АССР искусствотын µтµілээх µлэ-

ґиттэрэ (деятеллэрэ). 
Аммосов Афанасий Дмитриевич – ССРС уонна 

Саха Республикатын култууратын туйгуна.
Далбаева Татьяна Константиновна – РСФСР 

норуоттарын µірэ±ириитин µтµілээх учуутала.
Евграфова Татьяна Константиновна – Саха 

Республикатын µтµілээх учуутала.
Пестерев Василий Кузьмич – Саха Респуб-

ликатын оскуолаларын µтµілээх учуутала.
Сидоров Афанасий Федорович – Саха АССР 

оскуолаларын µтµілээх учуутала.
Ноева Аграфена Васильевна – РСФСР проф-

техµірэхтээґиІІэ µтµілээх учуутала.
Пестерев Кирилл Николаевич – РСФСР µтµі-

лээх механизатора.
Собакин Михаил Иннокентьевич – РФ, Саха 

Республикатын µтµілээх тутааччыта.
Далбаев Константин Прокопьевич – оро йуон 

биллэр хаґаайыстыбаннай, советскай сала йаач-
чыта.

Мэлдьэхситтэн А±а дойду сэриитигэр кыт-
тыбыт дьоннорун туґунан анаан-минээн туспа 
кэпсиибин. Нэґилиэк дьоно сайдыылаахтарын, 
актыыбынайдарын µіґэ суруллубуттан ійдіі-
бµккµт буолуо. Сэриигэ кыттыылара син биир 
балачча µчµгэй кірдірµµлээх. Барыта 148 киґи 
ыІырыллыбыт (ол иґиттэн 15 киґи µлэ фронугар) 
уоттаах сэриигэ киирсибит 133 киґиттэн 70 
киґи, ол аата аІаардарыттан ордуктара Рос-
сия иґин, советскай бары норуоттар дьол-
лоох тук олороллорун иґин бэйэлэринэн толук 
буол буттар, сэрии хонуутугар охтубуттар. Олус 
элбэх хамандыырдар хото ілбµт эбиттэр. 14 
ки ґи советскай офицер аатын сµкпµт, 7 киґи 
сержаннар буолбуттар. Олортон офицердар 

бары – 14 киґи, сержаннартан 5 киґи ілбµт.
Сэрии буолла±ын маІнайгы сылларыгар 

взвод командирдара – лейтенаннар, отделение 
ко  мандирдара – сержаннар істііхтіргі кимэн 
кии рии – атаака са±аланна±ына, ойон туран бэс-
тилиэттэрин, автоматтарын ірі уунан, ытыалыы-
ытыалыы иннилэрин диэки ыстаналлара. «Ураа!», 
«За Родину!», «За Сталина!» диэн хаґыытаан-
хамаандалаан саллааттары ірі туруораллара, 
кµµркэтэллэрэ, бирикээстииллэрэ. Атаака±а ба-
ґы лааччыларынан кинилэр буолаллара. Ол 
иґин инники кирбии хамандыырдара µгµстµк 
іліллірі, бааґыраллара. Онон 22 инники кирбии 
хамандыырыттан 2 эрэ киґи тыыннаах ордон 
дойдуларыгар эргиллибиттэрэ.

Уордьанынан 13 киґи на±араадаламмыта. Ки  -
нилэртэн 2 уордьаннаах офицер сэрии хо нуу-
тугар ілбµтэ, бойобуой мэтээллээх 10 киґи бары 
дойдуларыгар тіннµбµттэрэ.

Сэриигэ ыІырыллыыларыгар балаґыанньа ла-
ра, туруктара хайдах этэй? Коммунистическай 
партия чилиэнэ 10 киґи (кинилэртэн 1 киґи 
фроІІа сылдьан киирбит). Оччотоо±у Ленинскэй 
комсомол чилиэнэ 34 киґи, учуутала 7 киґи. Оттон 
бэйэм нэґилиэкпин тэІнээн кірдіхпµнэ букатын 
атын хартыына. Болугуртан коммуниґа – 1 киґи, 
комсомола – уонча киґи сэриигэ аттаммыт.

Ґіґэ ахтыллыбыт дьону биирдии киґинэн саа-
тар испииґэк быґыытынан ырытан аастахха ас-
тык да±аны, кинилэри µйэтитэн, ахтан аастахха, 
дьоно, аймахтара, билэр, биитэр истибит дьоно 
ійдµі, астыныа этилэр дии.

Бойобуой мэтээллээхтэр:
Андреев Илья Николаевич – хорсунун иґин 

мэтээллээх.
Андреев Николай Николаевич – куораты ылыы 

иґин.
Борисов Василий Иннокентьевич – хорсунун 

иґин.
Габышев Георгий Романович – бойобуой µтµі-

лэрин иґин.
Григорьев Степан Игнатьевич – хорсунун иґин.
Марков Егор Афанасьевич – бойобуой µтµі-

лэрин иґин.
Пестерев Алексей Иванович – куораты ылыы 

иґин.
Платонов Константин Петрович – бойобуой 

µтµілэрин иґин.
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Собакин Николай Филиппович – хорсунун 
иґин.

Тарабукин Семен Семенович – бойобуой µтµі-
лэрин иґин.

Бу дьон бары эргиллибиттэрэ.
Сержантскай састаап:
Марков Илья Иванович – старшай сержант, 

эргиллибитэ.
Филиппов Дмитрий Егорович – мл. сержант, 

эргиллибитэ.
Марков Иван Иванович – сержант, фроІІа 

ілбµтэ.
Пестерев Никифор Фомич – мл. сержант, ілбµтэ.
Портнягин Афанасий Яковлевич – сержант, 

ілбµтэ.
Портнягин Егор Яковлевич – сержант, ілбµтэ.
Филиппов Егор Васильевич – сержант, сэриигэ 

ілбµтэ.
Советскай бойобуой офицердар иннилэригэр, 

чыыннарынан µрдµктэрин иґин нэґилиэк 2 
генералын ааттаан аґарыахха.

Романов Ефрем Васильевич – Ис дьыала 
министерствотын иґинэн уруккута МВД, били гин 
полиция миниистиринэн Россия киин уобалас-
тарыгар хас да сыл µлэлээтэ. (Сэрииґит буол-
батах).

Марков Егор Егорович – дойдуга реформа 
са±аланыа±ыттан, государство нэґилиэнньэ±э 
нолуок тµґэрэн, ону хомуйан µбµлэнэн олоруо-
±уттан ыла Саха Республикатын нолуок инспек-
циятын миниистирэ. (Сэрииґит буолбатах).

Кыґыл Аармыйа бойобуой офицердара:
Аммосов Семен Егорович – уордьаннаахтарга 

суруйуллуо±а.
Оконешников Константин Осипович – уордьан-

наахтарга суруйуллуо±а.
Андросов Василий Петрович (1919-1943) 

– партия чилиэнэ, 1942 с. атырдьах ыйыгар 
ыІырыллыбыта (партия райкомун инструкторскай 
отделыгар µлэлии олорбута). Сэриигэ 60-с 
гвардейскай стрелковай полка±а кыттан сэрии-
ылэґэ сылдьан ыараханнык бааґыран Махачкала 
куоракка 4650 №-х госпитальга эмтэнэ киирбит. 
1943 с. сэтинньи 6 кµнµгэр госпитальга ілбµт. 
Политрук.

Иванов Андрей Ивановч (1914-1943) – млад-
шай лейтенант, комсомоллаах, 1942 с. бэс ыйы-
гар оройуонугар Райзо инструкторынан µлэлии 

олорон барбыт. Юридическэй µірэхтээх. 1943 с. 
кулун тутарга сэрии хонуутугар сылдьан тым-
ныйан, 1091 №-х полевой госпитальга киирэн 
быыґамматах ілбµт. Сталинградскай уобалас 
Крас ноармейскай куоракка кімµллµбµт.

Марков Александр Иванович (1915-1944) – стар-
шай лейтенант. Комсомоллаах, 1941 с. атыр дьах 
ыйыгар барбыта. 1944 с. сэтинньигэ Смоленскай 
уобалас сиригэр сэрии хонуутугар ілбµт.

Максимов (Посельскай) Степан Михайлович 
(1919-1942) – младшай лейтенант, комсомоллаах, 
232-с стрелковай полка±а кыттан сэриилэґэ 
сылдьан 1943 с. кулун тутарга сэриигэ ілбµт.

Пестерев Семен Петрович I (1917-1942) – 
младшай лейтенант, комсомоллаах, 1942 с. 
барбыт. 1942 с. ілбµт диэн биллэрии кэлбит.

Пестерев Семен Петрович II (1920-…) – 
лейтенант, комсомоллаах. Кадровай офицер – 
1939 с. сулууспалыыр. Сэриигэ Улан-Удэттэн 
ыІырыллыбыт. Сэриигэ ілбµт.

Пестерев Спиридон Николаевич (1916-1942) 
– младшай лейтенант, ілбµт биллэриитигэр 
капитан диэн. Комсомоллаах. Кыґыл Аармыйа±а 
1939 с. сулууспалыыр. 17-с гвардейскай стрел-
ковай дивизия 78-с гвардейскай стрелковай 
полка±а ротаны хамаандалыы сылдьан 1942 с. 
сэтинньигэ Калинин куорат иґин сэриигэ ілбµт.

Посельскай Егор Фомич (1922-1945) – млад-
шай лейтенант, 1942 с. ыІырыллыбыт. 1945 с. 
олунньуга Германия Глейвиц диэн куораты сэ-
риилээн ылыыга ілбµт.

Посельскай Иннокентий Иннокентьевич (1917-
1943) – старшай лейтенант, комсомоллаах. ЯНВШ 
µірэхтээх. 1942 с. барбыт. 2-с ударнай аармыйа 
360-с стрелковай дивизия 1193-с стрелковай 
полка±а кыттан сэриилэспит. 1943 с. тохсунньуга 
бааґыран эвакуационнай госпитальга сытан кулун 
тутарга ілбµт. Калинин куоракка кімµллµбµт.

Посельскай Иннокентий Петрович (1916-
1943) лейтенант, партия чилиэнэ. 1941 с. Ам-
ма оройуонугар комсомол райкомун секре-
тарынан µлэлии олорон барбыт. 28-с туспа 
стрелковай биригээдэ±э политтэрийээччинэн су-
лууспалаабыт. 1943 с. кулун тутарга Сычевка-
Вязьма туґаайыытынан сэриигэ ілбµт.

Романов Василий Семенович (1914-1942) – 
младшай лейтенант, комсомоллаах, 1941 с. ыІы-
рыллыбыт. Сэрии хонуутугар ыараханнык бааґы-

УЛУУ КЫАЙЫЫ 70 СЫЛЫН КЈРСЈ
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ран Молотовсай уобаласка эвакуационнай гос-
питаль га сытан 1942 с. ол бааґырыытыттан 
ілбµт.

Сокольников Егор Дмитриевич (1920-1943) 
– лейтенант, комсомоллаах. ЧПУ выпускнига, 
учууталлыы олорон 1942 с. ыІырыллыбыт. 440 
№-х байыаннай чааска сулууспалаабыт. 1943 
с. олунньуга бааґырыытынан Кунгур куорат 
госпитальыгар сытан ілбµт.

Бойобуой уордьаннаахтар, сэриигэ ілбµттэр:
Аммосов Семен Егорович (1909-1942) – 

капитан, партия чилиэнэ, ЯНВШ µірэхтээх, лет-
чик, парашютист, полит. µлэґит. 1930 с. Кы  ґыл 
Аармыйа±а сулууспалыыр. 61-с аармыйа 149-
с стрелковай дивизия 479-с стрелковай полка 
шта бын начальнига. 1942 с. атырдьах ыйын 
24 к. батальон штабтарын начальниктарыныын 
мун  ньахтыы олордохторуна істііх буомбата 
таба тµґэн іліртіібµтэ. Орловскай уобалас 
Железницы дэриэбинэтэ. Командование А±а 
дойду сэриитин 1-гы степеннээх уордьаІІа 
тµґэрбиттэрин ССРС ВС президиума Кыґыл 
Знамя уордьанынан на±араадалаабыта.

Оконешников Константин Осипович (1919-1944) 
младшай лейтенант, комсомоллаах. 1942 с. Уус 
Майаттан барбыта. 215-с стрелковай дивизия 
707-с стрелковай полка±а кыттан сэриилэспитэ. 
1944 с. ыам ыйыгар бааґырыытыттан ілбµтэ. 
Витебскэй уобалас. А±а дойду сэриитин 2-с сте-
пеннээх уордьанынан на±араадаламмыта.

Эргиллибиттэрэ:
Тарабукин Михаил Григорьевич (1925-1950) 

– 1943 с. ыІырыллыбыта. 82-с гвардейскай 
стрелковай дивизия 85-с гвардейскай стрелковай 
полка±а кыттыбыта. Тамань, Керчь, Австрия, 
Румыния, Болгария, Венгрия иґин сэриилэспитэ. 
Бойобуой Кыґыл Знамя уордьаннаах.

Марков Илья Иванович (1921-1992) – старшай 
сержант. Минометчик. 73-с стрелковай дивизия 
413-с стрелковай полка±а кыттан сэриигэ киир-
сибитэ. А±а дойду сэриитин 2-с степеннээх 
(03.1943 с.), 1-гы степеннээх (09.1944 с.), Кыґыл 
Сулус (04.1945 с.) уордьаннардаах. 

Посельскай Семен Иннокентьевич (1914-1999) – 
комсомоллаах. 1942 с. бэс ыйыгар ыІырыллыбыта. 
20-с туспа хайыґар бири гээдэтигэр, 188-с стрел-
ковай дивизия 595-с стрел ковай полка±а кыт-
тыбыта. Кыґыл Сулус уордьаннаах.

Сэрии кэнниттэн дойдуларыгар кэлэн баран 
ылбыттара:

Петров Андрей Елисеевич – Кыґыл Сулус, 
Аммосов Дмитрий Яковлевич, Аммосов Николай 
Николаевич, Родионов Николай Григорьевич, 
Тарабукин Осип Сергеевич бары Албан аат 3-с 
степеннээх уордьаны ылбыттара.

Оройуонтан 51 киґи партия чилиэнэ барбыт 
эбит буолла±ына, Мэлдьэхситтэн 10 киґи: Ам-
мосов С.Е., Андросов В.П., Далбаев М.П., Мар ков 
И.И., Пестерев А.К., Платонов К.П., Посель скай 
П.В., Посельскай И.П., Романов С.П., Тарабу-
кин Н.С. уонна 34 комсомол чилиэннэрэ сэриигэ 
кыттыбыттара. Оройуонтан 40-тан тахса офицер 
баар эбит буолла±ына Мэлдьэхситтэн 14 киґи 
офицер. Оччолорго А±а дойду сэриитин иннинэ, 
оройуон 18 нэґилиэктээ±э. Таайдарым (ийэбинэн 
эбэм Пелагея Михайловна Старостина-Собакина) 
Мэлдьэхсилэр «оґохторо кыымнаах» ібµгэлэрин 
санатар ыччаттар µµнэллэр.

Нэґилиэк урукку оло±ун-дьаґа±ын туґунан 
суруйууга кімілісті ССРС култууратын туйгуна 
А.Д. Аммосов.

И.М. ПАВЛОВ,
Чурапчы улууґун бочуоттаах олохтоо±о, 

П.А. Ойуунускай аатынан Саха Республикатын
Государственнай бириэмийэ лауреата,
Улуу сэрии 2-с группалаах инбэлиитэ.

Чурапчы. Мында±аайы.
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«СЭРИИ ЭРЭ БУОЛБАТЫГАР БАЎАРАБЫН»
(Биллиилээх прозаик В.Н.Егоров-Тумарча 80 сааґыгар аналлаах кэпсэтии)

Саха уус-уран литературата, чуолаан норуот оло±ун, дууґатын ойуулаан 
кірдірір проза олус умсугутуулаах буолара биллэр. Хайа да µйэ±э 
бэрт далааґыннаахтык уонна тахсыылаахтык µлэлиир суруйааччылар 
баар буолаллар. Бу ыйга 80 сааґын туолбут А.Е. Кулаковскай аатынан 
СР Государственнай бириэмийэ лауреата В.Н. Егоров-Тумарча оннук 
суруйааччылартан биирдэстэрэ буолар. Мин кинини кірсін айар 
µлэтин уонна суруйааччылар олохторун-дьаґахтарын тула сэґэргэстим. 

– Василий Назарович, биґиги эйигин эґиил 
µбµлµійдµµр дии сылдьыбыппыт ээ. Тіріібµт 
кµнµІ то±о уларыйда?

– Былырыын, ілбµтэ быданнаабыт бииргэ 
тіріібµт улахан убайым, іссі 1935 сыллаахха 
былыргы алпабыытынан суруйбут дневнигын 
булан ылбытым. Онно: «1935 сыллаахха олунньу 
19 кµнµгэр тірііті Манчаары Дьігµірэп. Уол 
о±о», – диэн мин туспунан суруйбут. Ити 
Манчаары диэн о±о эрдэ±инээ±и хос аатым. 
Онтон «1936 сыллаахха, ыам ыйыгар хаамта» 
диэбит. Онон балтараа сааспар хаампыт 
эбиппин. Мин ону кірін баран, баччааІІа диэри 
1936 сыллаахха тіріібµтµм дии сылдьыбыт 
киґи, соґуйан «бабат!» дии тµстэ±им дии. 
Итиччэ уґуннук билбэккэ сыл дьыым биричиинэтэ 
диэн, миитэрэпкэбин Чурапчыттан уонна 
Јріспµµбµлµкэтээ±и ар хыып тан кыайан булбакка 
сылдьыбытым буо лар. О±о сырыттахпына ийэм 
аах сааґа кыра диэн µлэлэригэр илдьэ сыл-
дьаллара. Онон то±ус сааспар биирдэ оскуола±а 
µірэнэ барбытым. Онно ийэбиттэн «уолуІ хаґан 
тіріібµтэй?» диэн ыйыттахтарына: «Быґыыта, 
1936 сыллаах этэ», – диирэ. Уон а±ыста о±о-

ломмут ийэ кырдьыга да, ійдіібіт бі±і буол-
ла±а. Былыргы холкуос кµµстээх µлэтигэр 
эриллэ-мускулла, куруук сµіґµ кірі сырытта±а. 
Онон 1936 сыллаа±ынан суруллан хаалла±ым 
ол. Архыыпка баар буолуон сіп диэн куруук 
ыйыталаґар этим да, кыайан булан биэрбэт 
этилэрэ. Баґаарга архыып дьиэтэ умайан 
хаалбыта µґµ. Убайым дневнигэ кістµбµтµгэр ми-
ровой суукка тиийбитим. Ону суут эдэр µлэґитэ 
дневниги кірін баран, былыргы алпабыыты-
нан суруллубут буолан, кыайан аахпата±а. Ол 
да буоллар сайыбылыанньа суруйтаран илдьэ 
хаал  быта. Саахсанан, архыыбынан эІин дэл би 
кірдіітµлэр. Оттон Чурапчыга ирдэбил ыыт-
тылар. Биир ыйынан «…суох, кістµбэтэ» диэн 
биллэрдилэр. Хата, ол сылдьан 1936 сыллаахха 
тіріібµт балтым миитэрэпкэтин булан ыллылар. 
Хайдах да балтыбын кытта биэс ыйынан 
быысаґан биир сылга тіріібіт буолла±ым дии. 
Эмиэ сайыбылыанньа суруйан суукка биэрдим. 
Саахса, суут µлэґиттэрэ дьэ, мин дьыалабын 
дьаныґан кірдµлэр. Ол кэнниттэн сµбэлэґэн 
баран: «ОдьулууІІа туоґу буолар кырдьа±ас 
киґи баар дуо?» – диэн ыйыппыттарыгар, Алексей 
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Романович Аржаков диэн со±отох кырдьа±ас 
баарын ыйан биэрбитим. Тута Чурапчы суутугар 
ирдэбил ыыппыттара. Онон Чурапчы суута ол 
Јліксій о±онньору булан ыйыталаспыттарыгар, 
1935 сыллаахха тіріібµтэ диэн мэктиэлээбит. 
Дьэ ити кэнниттэн, мировой суут кістµбµт 
докумуоннарга уонна тыыннаах туоґуга оло±уран, 
тіріібµт кµммµн 1935 сылга олунньу 19 кµнµгэр 
диэн уларытарга уураах таґаарбыттарыгар 
оло±уран саІа пааспар ыллым. Онон тіріібµт 
кµнµм суруйааччылар сылларыгар тµбэстэ.

– Геолог идэлээ±иІ суруйааччы буоларгар 
туґалаабыта дуо?

– Мин сµµрбэччэ сыл устата геология 
систиэмэтигэр сылдан µлэни-хамнаґы билэн, 
дьону-сэргэни кытта билсэн, сири-дойдуну кі рін 
турабын. Ґлэлиир кэммэр геология отчуоттуур  
араас докумуоннарын кытта билсэрим. Итинник 
сылдьан тібібір кэпсээн дуу, сэґэн дуу 
суруйбут киґи, диэн санаа кылах гыммыта. 
Дьэ, оннук толкуйга киирэ сылдьан, 1976 сыл-
лаахха биир геолог оробуочайынаан эґэ±э 
тµбэспиттэрин туґунан «Соґуччу» диэн кэпсээн 
суруйбутум. Онтум «Кыым» хаґыакка тахсыбыта. 
Ол кэнниттэн икки нэдиэлэ буолан баран, Эдэр 
суруйааччылар сµбэ мунньахтара урукку партпрос 
дьиэтигэр буолбутугар, «КыымІа» кэпсээммин 
таґаартарбыт Василий Федоров – Сэмээр Ба-
ґылай уонна кини салайааччыта Иван Федорович 
Иванов, миигин онно сырыт диэн ыыппыттара. 
Онно эдэр суруйааччы бі±іті баара, µксэ 
Гавриил Угаров, Сэмэн Тумат эІин курдук эдэр 
дьон быґыылаа±а. Айымньылары ырытыыга 
«поэзия» уонна «проза» диэн тус-туґунан 
араарбыттара. Миигин, со±отох кэпсээннээх 
киґини, чэ, проза±а сырыт диэбиттэрэ. Арай 
тиийбитим Амма Аччыгыйа, Николай Габышев 
бааллара. Амма Аччыгыйа «КыымІа» тахсыбыт 
мин кэпсээммин тутан олороро. Сотору буолаат: 
«Манна Дьігµірэп диэн киґи баар дуо?» – 
диэтэ. Мин атын Егоровы ыІырара буолуо диэн 
саІарбатым. «Баґылай Дьігµірэп баар дуо?» 
– диэн иккистээн хатылаабытыгар: «Баарбын!» – 
диэт ойон турдум. 

«Дьэ, до±ор, эн «Соґуччу» кэпсээІІин 
аахтым. Суруйар идэнэн дьарыктаннаххына, 
суруйааччы буолар суолугар туруннаххына 
эрэйи кірµіх киґи сылдьар эбиккин»,– диэтэ. 
Мин «ама оннук буолла±ай» диэн истибиппин 
итэ±эйбэтим. Онтон аа±а-аа±а ырытан киирэн 
барда. «Тыла-іґі хоп курдук. Киґи улаханнык 
тутуґара суох. Сэргээн аахтым. Арай геолог 

кірді±µнэ икки киґи сугуннуу а±ай олороллор 
эбит. Оттон ійдіін кірбµтэ биирэ эґэ эбит. 
Бэйэ бэйэлэрин кірсµбэккэ сугун сииллэр. 
Киґитин хаґыытаата±ына, уола эґэни кірін 
уолуйан куотта±ына, эґэ эккирэтиэ дии саныыр. 
Ол иґин ытарга быґаарынар. Дьэ бу булуу, бу 
µчµгэй!» – диэн сюжетын хай±аабыта. Ону истэн 
баран, мин итинник буолла±ына суруйуунан 
салгыы дьарыктаннахпына сатаныыґык диэн 
толкуйга тµґэн, кэлин «Кырыыстаах таас» диэн 
кэпсээн суруйбутум. Онтубун сайыннаран сэґэн 
оІорбутум уонна «Хотугу сулус» сурунаалга 
киллэрбитим. Ол кэмІэ «Хотугу сулус» сурунаалга 
проза салаатыгар Далан саІа кэлэн µлэлии 
олороро. Аа±ан баран сібµлээбитэ. Ол гынан 
баран, композицията арыый сатамматах диэн 
уларытан-тэлэритэн биэрэрбэр сµбэлээбитэ. Мин 
бэчээттэтэ охсор ба±алаах киґи тута кіннірі 
охсон биэрбитим кэннэ сурунаалга бэчээттэммитэ. 
Онтон 1982 сыллаахха Дьокуускайдаа±ы кинигэ 
кыґатыгар «Кырыыстаах таас» диэн бастакы 
сэґэним кинигэ буолан тахсыбыта. Айар µлэ±э 
сыстан барыым ити курдук са±аламмыта. Ол 
кэнниттэн 1985 сыллаахха «Јрµґµнµµ» романым, 
1994 сыллаахха «Олох ситимэ» иккис романым 
тахсыбыттара.

– Суруйааччы буолар хайда±ын дьэ, биллэ±иІ 
дии? 

– Дьэ, кырдьык Амма Аччыгыйа эппитинии 
киґи эрэйдэнэр-буруйданар а±ай идэтэ эбит. 
Наар кµнµстэри-тµµннэри айымньыгын эрэ саныы 
сылдьа±ын. Соро±ор тµµнµн да аанньа утуйбаккын. 
«Кырыыстаах таас» сэґэним тахсыбытын кэннэ, 
оччолорго Суруйааччылар союзтарын литфондун 
боломуочунайа «Дом творчества» сынньана ба-
рыы путевкатын тар±атааччы, Василий Голь-
деров миэ хэ Дубылтыга барыы путевкатын а±а-
лан биэрбитэ. Онно тиийэн «Јріґµнµµ» романым 
барылын суруйан кэлбитим. 

– Суруйааччы союґугар хаґан, хайдах киир-
битиІ туґунан кэпсээ эрэ.

– «Јрµґµнµµ» романым кинигэ буолан тах-
сыбытын кэннэ Софрон Петрович Данилов 
мии гин кірсін: «Суруйааччы союґугар киирэр 
сайыбылыанньа±ын суруй», – диэбитэ. Оччолорго 
Союзка киирии ыарахана, мээнэ киґини ылбаттара. 
Туох да улахан моргуордаах мунньахтар буо-
лаллара. Холобур, Иван Алексеевы – Уґуктаах 
Уйбааны алта-сэттэ тігµл тіхтірµйэн киирэ 
сатаабытын ылбатахтара. Миигин эмиэ бастакы 
сырыыбар ылбатахтара эрээри, Суруйааччылар 
союзтарын профсоюґун бэрэссэдээтэлэ оІо-
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рон кэбиспиттэрэ. Ол сайыныгар Нуучча ли-
тературатын кµннэригэр Владимир Солоухин, 
Виктор Кочетков, Николай Шундик эІин курдук 
Россия улахан суруйааччылара кэлбиттэрэ. 
Арыгы бобуулаах кэмэ буолан, рестораІІа 
илдьэн аґатар бырааппыт суо±а. «Дьэ ону 
хайдах гынабыт?» – диэн Софрон Петрович 
толкуй бі±і±і тµспµтэ. Оччолорго мин, олох 
кµіл µрдµгэр, олус µчµгэй миэстэ±э дьонум 
даачатыгар ХатыІ Ґрэххэ олоробун. Профсоюз 
бэрэссэдээтэлэ буоларым быґыытынан: «Ээ 
чэ, миэхэ даачабар тэрийиэ±иІ»,– диэн тыл 
кітіхтµм. Ґірэн ірі кіті тµстµлэр. Болот 
Боотур арыгы толуона хомуйан, уонча бытыылка 
арыгы атыыластыбыт. О±уруот аґа эІин 
рынокка атыыланар буолан, ілгім астаах остуол 
бі±ітµн тардан кэбистибит. Ыалдьыттарбыт 
онно тиийэн µірэ-кіті аґаатылар, кэпсэттилэр. 
Улахан норуодунай суруйааччыларбыт бары 
сылдьыбыттара. Ити кэнниттэн кµґµнµгэр Софрон 
Петрович бырабылыанньа±а куоластатан, мии-
гин чилиэІІэ быґа ылларан кэбиспит этэ. 
1988 сыллаахха бала±ан ыйыгар пароходство 
дьиэтигэр мин, Наталья Харлампьева уонна 
Владимир Федоров Россия Суруйааччытын 
союґун чилиэнин билиэтин ылбыппыт.

Далан мин чилиэн буолбуппун сууйа дой-
дубутугар тахса сылдьыахха диэн этии киллэрбитэ. 
Онон Чурапчынан, Одьулуунунан, Амманан эІин 
сылдьыбыппыт. Амма±а тиийэн учаастак ылан, 
даача сирэ быстаран киирбиппит. Геннадий 
Сысолятин диэн райком бастакы сэкирэтээрэ 
табаарыспыт кімітµнэн, 1988 сыллаахха иккиэн 
µстµµ тыґыынча солкуобайга дьиэ туттарбыппыт. 
Оччолорго ити улахан харчы. Ынах сыаната 
5-6 міґііх  буолан, олохтоох о±онньоттор 
ыарахан сыана±а туттарбыккыт дэспиттэрэ. Ол 
дьиэлэрбитигэр Даланныын сэттэ сыл устата 
бииргэ сайылаабыппыт.

– Василий Назарович, эн «Хотугу сулус» 
сурунаалга бэрт µчµгэйдик µлэлии сылдьан, то±о 
эмискэ дойдугар бааґынай хаґаайыстыба±а 
µлэлии барбыккыный?

– 1991 сыллаахха 55 сааспын туолан 
биэнсийэ±э тахсыбытым уонна «тыа±а µлэлии 
барабын, миигин «Хотугу сулус» сурунаалтан 
босхолооІ» диэн редакторбар сайыбылыанньа 
суруйбутум. Онуоха Павел Павлович Никитин: 
«Ол хайдах буоллуІ, иирдиІ дуо? Суох, маны 
баттаабаппын», – диэн кыккыраччы аккаастаан 
кэбиспитэ. Далан эмиэ сібµлээбэтэ±э: «Кэбис 
доо, барыма»,– диэбитэ. Мин буолла±ына тыа±а 

тахсаары ба±а бі±і. Оччолорго реформа кэмэ 
буолан, «сопхуостар эстибиттэр, босхо кредит 
биэрэннэр дьоннор бааґынай хаґаайыстыба 
буол буттар» диэн сурах-садьык бі±і кэлэрэ. 
Ону истэ-истэ: «Оо, µчµгэй да эбит, урукку а±ам 
кэпсиир НЭП са±анаа±ы кэмэ кэллэ±э», – диэн 
сµрэ±им ірі тэбэн кэбиспитэ. Онон бииргэ 
µлэлиир дьонум «барыма, µлэлээ» дииллэрин 
олох ылыммата±ым. Кэлин редакторым ыксаан: 
«Софрон Петровичка бар», – диэтэ. Мин іс 
киирбэх Софрон Петровичка киирэн барытын 
кэп сээн биэрдим. Ону истэн баран: «Итиччэ 
ба±алаах киґини хайдах кыайан тутуохпунуй? 
Мин утарбаппын. Тыа±а та±ыстаххына дневниктэ 
суруна сылдьаар», – диэн сµбэлээтэ. Мин µірдµм 
а±ай, тута редакторбар тиийэн эттим. Хайыа±ай, 
илии баттаан биэрдэ. Далан сібµлээбэтэр да 
атаарбыта.

Дьэ ити курдук, 1991 сыллаахха дойдубар 
тахсан, бааґынай хаґаайыстыба±а киирбитим. 
Тµірт ыалбыт. Икки хотонунан а±ыс уонча 
сµіґµ иигин-саа±ын кµрдьэн µлэлээ да µлэлээ. 
Ынахтары дьахталлар ыыллар. Ардыгар биґиги 
да ыыбыт. Абытайдаах µлэ. Ол да буоллар 
сібµлµµбµн. Аспыт олох буолунай. Иккилии хоно-
хоно биэдэрэлээх сµігэй кэлэ турар.  КµІІэ 
иккитэ ыабыт µµппµтµн ханна да туттарбаппыт, 
сµігэйдээн эрэ сиибит. Кµн аайы кµірчэх. Аны 
кµґµн идэґэ, эт бі±і. Биирдии сµіґµнµ бэйэ±эр 
лас гыннара±ын уонна этин сиэ да сиэ. Аны 
то±уґуонча убаґа а±албыттарыттан, сэттэтэ ілін 
хаалбытын µллэстэн сиэбиппит. Убаґа хаґатын 
бі±і сиэн тігµрµччµ уойан хаалбыппыт. Биэдэрэнэн 
сµігэйи кыайан сии охсубаппыт. Аґыйда±ына 
арыы гынабыт. Кыґынын о±олорбутугар куоракка 
куулунан арыы, куулунан эт ыытабыт. Ас-µіл 
кырыымчык 90-с сылларыгар, биґиэхэ ити курдук 
µчµгэй бі±і этэ. Хаста да бастакы президеммит 
М.Е.Николаев 100 тыґыынчалаах кредиты 
босхо биэрэр. Ону ылан сµіґµ атыылаґабыт, 
хамнас гынабыт. Куоракка ити кэмІэ хамнас 
кэлбэт, ас-µіл да дьаабы буолла±а дии. Мин 
тыа±а µчµгэйдик олорбутум. Јссі улахан аакка-
суолга тиксибитим. Бородууксуйаны оІорон 
таґаарыы лауреата буолбутум. Куоракка µлэлии 
сылдьыбытым буоллар онтон матар буолла±ым 
дии.

Ол да буоллар биґигини бородууксуйабытын 
батарар сирбит суо±а улаханнык моґуоктаабыта. 
Оччолорго Чурапчыга ТХПК суох. 1996 сыл-
лаахха биирдэ аґыллыбыта. Уу харчы суо±ар 
биэнсийэлээх дьон соччо кыґаммаппыт. Арай 
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кыра о±олордоох эдэр ыалларбыт улаханнык 
ыарыр±аттылар. Ас-µіл µрдµгэр сылдьаллар да, 
харчылара суох, таІастара эргэ.Биґиги бааґынай 
хаґаайыстыба±а алта сыл устата итинник µлэлээн 
олорбуппут. Онтон ыксаан тµмсэн сµбэлэстибит. 
Баайбытын µллэстэн кэбиґиэххэйиІ диэн буолла. 
Миэхэ биир µір сылгы, уонча сµіґµ тигистэ. 
Биирдэ байа тµстµм эрээри, саамай эрэйдээ±э 
оттооґун. Биир шасси тыраахтардаахпын ірі-
мµіннээн, дьону наймылаґан алта сыл устата 
бэйэм бааґынай хаґаайыстыба буолан олордум. 
Оттон Дьокуускайга µлэлиир кэргэним балта 
инсуллаан охтон хаалла. Онон куоракка кіґін 
киирбиппит.

– БилиІІи суруйааччы оло±о-дьаґа±а хайдах 
туруктаа±ын туґунан тугу этиэІ этэй?

– Ыарахан. Урут биґиги са±ана литфонд 
диэн баара, онон путевканан со±уруу сынньанар 
дьиэлэргэ баран айан, µлэлээн кэлэр этибит. 
Оччолорго гонорар билиІІи курдук буолуо дуо, 
быдан обургу этэ. Суруйааччылар эйгэлэрэ µчµгэйэ, 
истиІ сыґыан баара. Биґиги пароходство дьиэтин 
биир хоґугар Далан, Сµгэґэрдээх, Јртµµкэп, 
Уруу пап, Доосо, Эрчимэн, Аввакумов, оттон атын 
хоско «Поляркалар» – Ласков, Чертов уонна 
Федоров буолан µлэлиирбит. Сарсыардаттан киэ-
ґээІІэ диэри ыалдьыт бі±іті сылдьара. Онно 
суруйааччылар эрэ буолбакка, артыыс, ырыаґыт, 
худуоґунньук курдук араас идэлээхтэр бары 
кэлэн, арааґынайы барытын кэпсэтэн-ипсэтэн 
бараллара. Аны саІа айымньы та±ыста±ына 
ырытыґыы буолара. Бырааґынньыктарга мустам-
мыт хаартыска бі±і±і тµґэрбит. Јктііп, Кыґыл 
Армия кµннэригэр, СаІа дьылга Амма Аччыгыйа, 
Суорун Омоллоон, Болот Боотур, Кµннµк 
Уурастыырап дьэ бары кэлэллэрэ туох да наґаа 
µчµгэйэ. Алексей Бродников Чурапчыттан сотору-
сотору киирэрэ. Валерий Луковцев сурунаалга 
корректорынан µлэлиирэ. Сµрдээх µчµгэй кэм этэ.

– Білµґµік, улахан суруйааччы быґыытынан, 
аныгы быґыы-майгы уларыйыыта Саха сиригэр 
тіґі дьайыылаах буолуо дии саныыгыный?

– Билигин истиІ сыґыан, сэлэґии суох буо-
лан хаалла. Софрон Петрович са±ана атын 
этэ. Дьону наґаа тµмэрэ. Багдарыын Сµлбэ, 
Егор Егорович Алексеев кµн аайы кэлэллэрэ. 
Мустан сµбэлэґии, санаа атастаґыыта диэн 
баара. Билигин бары бэйэ бэйэлэригэр бµгэн 
хааллылар. Ол иґин тыл тылга киирсибэт буолуу 
баар быґыылаах. Ону мин дууґам ылыммат, 
олох абааґы кірібµн. Урукку кэммин суохтуубун. 
Аан дойдутаа±ы балаґыанньабыт да хара чох 

курдук. Соторутаа±ыта Михаил Горбачев сэрии 
буолаары гынна диэн эппитэ. Ону тохтоппот 
тµгэммитигэр ядернай сэрии буолар кутталлаах. 
Онон халбас харатын µрдµгэр олоробут. Онно 
кризис эбилиннэ. Мин сэрии эрэ буолбатыгар 
ба±арабын. Саха норуота онноо±ор буолуох 
иэдээни тулуйан тыыннаах ордубута. Билигин да 
оннук буолуо±а.

Урукку суруйааччы барыта классическай сти-
линэн суруйар. Мин, эн да айымньыларбыт 
оннуктар. Оттон билиІІилэр µксµлэрэ публи-
цистика стилинэн суруйа охсоллор уонна оччо-
бачча кинигэлээхпит диэн киґиргииллэр. ДьиІэ 
ити уус-уран айымньылар буолбатахтар. Бу ли-
тературнай этика±а сіп тµбэспэт быґыы. Онон 
литературабыт наґаа дьµдьэйдэ. Аны икки бі-
лі±µнэн тус-туспа сылдьабыт. Реформа наада. 
Быйыл литература сыла. Ил Дархан саха лите-
ратуратын µчµгэй таґымІа таґаарар туґугар 
улахан толкуйга тµґэ сылдьар. Ол инниттэн икки 
союз суруйааччылара холбоґуохтаахтар диэтэ. 
Арай ол механизма кыайтарыа дуо? Ону сэргэ 
литература хаачыстыбатын µрдэтиэххэ наада. 
Кинигэ та±ыста да бµттэ, ким да ырыппат. 
Литературоведтар, кириитиктэр µлэлэрэ мілтііті. 
Ґчµгэй кириитиктэр айымньы композициятын, 
тиэмэтин, тылын-іґµн барытын ырытыахтаахтар. 
Ол суох буолан, мілтіх айым ньылары хай±ааґын 
µідµйдэ. Сорохтор баай остуол тардан, дьону 
ыІыран онно хай±атар идэлэннилэр. Дьэ, 
дьаабы. Итинник сыаналааґын тµмµгэр мілтіх 
да айымньы µчµгэй курдук кістір буолла.

– Василий Назарович, эйигин ірігійдііх 
µбµ лµійгµнэн сурунаалбыт аа±ааччыларын 
аатыт тан ис сµрэхпиттэн э±эрдэлиибин. Айар 
µлэІ айгыраабатын, доруобуйаІ чэгиэн чэбдик 
буоллун!

– Махтал. Суруйааччы союґа µбµлµійбµн 
бэлиэтиир буолла. «Бичик» кинигэ кыґатыгар 
«Јбµгэ тыына» кинигэм та±ыста±ына алта ро-
маннаах, µс сэґэннээх суруйааччы буолабын. 

Кэпсэттэ Иван ОСИПОВ.
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Многоуважаемый Михаил Федосеевич!
В мае я послала Вам для Музея гранки букваря и хрестоматии с пометками 

и исправлениями Семена Андреевича, если их привести в порядок, там 
выйдет не один экземпляр.

К нам приезжал Дмитриев Спиридон Ксенофонтович и просматривал архив 
Семена Андреевича, чтобы сделать некоторые добавления и исправить 
неточности, на основании данных архива, в своей работе о Семене 
Андреевиче.

Я собиралась архив Семена Андреевича передать в Архив Академии наук 
СССР, чтобы в будущем люди, интересующиеся историей развития культуры Якутии, могли получить 
некоторые сведения из этого архива, так как в свое время транскрипция Семена Андреевича сыграла 
большую роль в освоении достижений Октябрьской революции для Якутии, но Е.И. Коркина и С.К. 
Дмитриев убеждают меня в том, что лучше передать архив Семена Андреевича в Государственный 
Архив Якутска или в Университетский Архив Якутии; не знаю, как это будет, я напишу Вам об этом 
потом.

Я надеюсь, что в Вашем семействе все благополучно и здоровы.
От души желаю Вам здоровья и творческих успехов.
РS. Гранки и черновики в двух пакетах. Архив Семена Андреевича во время эвакуации меня и 

дочери находился в квартире академика А.Н. И только благодаря этому уцелел, так как личные наши 
вещи были разобраны и квартира была занята.

Прошу Вас, Михаил Федосеевич, сообщить мне о получении.
Уваж. Вас М. Новгородова
72/1/1960 г.

С.А. Новгородов таһаартарбыт «Сурук-бичик» диэн кинигэтин Мария Павловна Новгородова 
«Чурапчинскому краеведческому музею. От М.П. Новгородовой. 20 авг. 31 г.» диэн суруктаан-
бичиктээн Ленинградтан ыыппыт эбит. Онто А.А. Саввин аатын сүгэр Чурапчытааҕы кыраайы 
үөрэтэр музей фондатыгар хараллан сытар.

САҤА КӨСТҮБҮТ ЧАХЧЫЛАР,
СУРУКТАР...

КЈРДЈЈ¤ҐННЭР, БУЛУУЛАР, АРЫЙЫЫЛАР...
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Былырыын от ыйыгар А.А. Саввин этнограф, 
фольклорист аатын сүгэр Чурапчытааҕы 
кыраайы үөрэтэр музейга өр сылларга үлэлээбит 
В.Д. Пинигина уонна бу музей эппиэт үлэһитэ 
В.Д. Попова ыйан-кэрдэн биэриилэринэн, 
С.А. Новгородов огдообото Мария Павловна 
Новгородова 1931 сыллаахха атырдьах ыйыгар 
Ленинградтан ыыппыт суругун-бичигин ылан 
көрдүм-чинчийдим. Онно баар эбиттэр – Семен 
Андреевич үөрэх кинигэлэрин таһаарарыгар 
типографскай оттискаларга оҥортообут көн-
нөрүүлэрэ уонна кинигэ ойуутун түһэрэргэ 
ту  һаммыт клишелэрэ. Ити, бастатан туран 
эттэхпинэ, кэм-кэрдии кэрэһиттэринэн буолаллар.

Иккиһинэн, үөрүөм иһин, Семен Новгородов тус 
бэйэтинэн Э.К. Пекарскай «Сахалыы тылдьытын» 
таһаарарыгар редакторынан сыһыарыллан олус 
бириинчик, киэҥ билиини-көрүүнү эрэйэр үлэни 
толорбутун көрдөрөр оттискалара бааллар 
эбит. Биһиги Семен Андреевич Новгородов 
бу сүдү суолталаах академическай үлэҕэ кыт-
тыыны ылбытын, көннөрүүлэри, сүбэни-аманы 
оҥорбутун бу «Тылдьыт» бэчээккэ тахсарыгар 
оҥоһуллубут типографскай оттискалартан дьэҥ-
кэтик өйдүүр уонна чопчу туох үлэлэри бу сүдү 
үлэҕэ толорбутун 1923 сыллаахха ыам ыйын 
4 күнүгэр Российскай Академия историческай 
уонна филологическай отделениеларыгар ый-
быт Сайабылыанньатыгар тэҥнээн көрөр кыах -
танныбыт дии санаатым А.А. Саввин ааты-
нан Чурапчытааҕы кыраайы үөрэтэр музей 
фондатыгар хараллан сытар корректуралар 
оттискаларын көрөн-бэрийэн бараммын.

Лингвист С.А. Новгородов тылдьыты оҥорууга 
дьоҕурдааҕын бу көрөр кини тус бэйэтинэн 
оҥорбут бэлиэтээһиннэрэ кэрэһилииллэр. Бу 
олус наадалаах бэлиэтээһиннэр бэчээккэ аан 
бастаан тахсаллар.

Не говоря уже о научной справедливости, а 
просто в целях подтверждения истинности пись-
ма Непременного Секретаря РАН от 9 февраля 
1922 года за № 205 почтительнейше прошу 
Отделение исторических Наук и Филологии 
предпожить Э.К. Пекарскому отметить в I, II 
и III выпусках второго тома Словаря якутского 
языка, что я принимал участие в обработке 
словаря, начиная со слова min (99-й печ. лист) 

и кончая словом сырҕаннаа (У) и со слова та 
по слово mаiыаха включительно.

В заключение я, при всей своей любви к 
словарной работе в области родного мне 
языка, в виду создавшихся условий вы нужден 
почтительнейше просить Отделение Исто-
рических Наук и Филологии РАН освободить 
меня от сотрудничества с Э.К. Пекарским и не 
отказать мне в положенном авторском гонораре 
за фактически сработанное (подготовленное к 
печати) количество листов, ибо Э.К. Пекарский 
по неизвестным мне соображениям успел 
представить к оплате лишь слог сi. Остаются 
еще непосредственными уже отработанные при 
моем участии слоги со, со, су, су, сы-сып, начало 
сыр и та-та) по слово mаiыаха включительно 
(всего не менее 10 печатных листов).

4 мая, 1923 г.
Научный сотрудник РАН С. Н.
РНА СО СС НК архыыбыттан. 4 Ф. 9 Уопп. 

98 Дь. 22 Л.@ – диэн бу сайабылыанньатыгар 
суруйбута корректураларга оІортообут кінні-
рµµлэринэн бигэргэтиллэр.

Семен Андреевич Новгородов олоҕор саа-
май улахан охсууну ылбыт, тус бэйэтин ата-
ҕастаппыкка холоммут боппуруоһа оҥорбут 
сайабылыанньатыттан дьэҥкэтик көстөр. Ки-
ни бу туһунан В.В. Никифоровка, В.С. Яс-
трем скайга, Саха Республикатын Москватааҕы 
представительствотыгар, инитигэр Андрей Нов-
городовка, К.О. Гавриловка, ону таһынан М.К. 
Ам мосовка суругунан биллэрбитэ бааллар.

Сайабылыанньа ис хоһоонуттан көрдөххө, 
боппуруос сүрдээх дириҥ ис хоһоонноох. Се-
мен Андреевич Новгородов академик Э.К. Пе-
карскай «Сахалыы тылдьыкка» саха тылын 
үөрэхтээхтэрэ көмөлөспүт үтүөлэрин аахсыбат 
буолуу холобурун көрдөрбүтүн туһунан суруйбут 
дьонугар барытыгар аһаҕастык эппитэ.

Бу олус тыҥааһыннаах өйү-санааны оон-
ньоппутун академик Э.К. Пекарскай лингвист 
С.А. Нов городов аатын «Сахалыы тылдьыкка» 
өлбүтүн эрэ кэннэ көннөрөр суолга туруммутун 
үөрэхтээхтэр билэллэр.

Сэмэн ТУМАТ.
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5*

Тіріібµт
Тірµт тыл
Сірµµн
Сµігэй курдук
Сµрэ±и-быары
Сірµµргэтэр,
Уба±ас отон
Уутун курдук
Улахан куйааска
Ута±ы аhарар,
Сырдьыгыныы кіінньµбµт
Сылгы кымыhын курдук
Тостор куйааска
То±улу ханнарар…
Иитиллибит
Ийэ тылбыт
Иинэ±эс сири
ИмэІинэн-быйаІынан
Ибиирэн биэрэр,
Саппа-
Садарах уотунан
Кµтµр хараІаны
Кµлµмнэтэ сырдатар.
Ийэ тыл
Быстар-ойдор кµІІэ
Быыhал-абырал буолар,
Јлір-сµтэр кµІІэ
Јрµґµлтэ буолар.

А.А.Иванов-Кµндэ. 

БилиІІи кэмІэ саха дьоно, саха омуга былыр-
былыргыттан уhулуччу µрдµк культуралаах 

буо ларын Аан дойду µрдµнэн биллилэр. Би-
hи ги дьоммут эІин араас омук сиригэр сыл-
дьан, билсэн-кірсін, ырыабытын-тойукпутун 
иhитиннэрэн, араас сахалыы колориттаах, тµІ 
бы лыргыттан іІнірµн-дьµhµннэрин, быhыы ла-
рын-таhааларын уларыппакка оносто-тутта сыл-
дьар малларбытын, бачча µйэ±э кэтэн кэлбит 
таІаспытын-саппытын кірдірµµгэ таґааран, 
тµІ былыргыттан уостан-уоска бэриллэн испит 
ОлоІхобутун билсиhиннэрэн, «баары барытын 
хааhахха хааламмат, кистэммэт» диэбиттии, 
билиннибит, кіhµннµбµт. Ону таhынан Саха 
дьоно, ыччата туохха барытыгар сыста±аhын, 
дьо±урдаа±ын билиІІи сайдыылаах омук дьоно 
эмиэ бэлиэтии кірдµлэр. 

ХIХ µйэттэн са±алаан бу кµІІэ диэри элбэх 
ученайдар, историктар, лингвистэр, филологтар, 
этнографтар, географтар, суруйааччылар 
уонна атын да анааран кірііччµ дьон Саха 
омуга хантан хааннаа±ын, кимтэн кииннээ±ин, 
олохтоох омук буоларын дуу, эбэтэр хаhан эрэ 
хантан эрэ кэлбитин дуу туhунан саба±алааhын 
бі±інµ суруйдулар. Онтон тутулуга суох былыр 
да, быйыл да саха тыла, культурата биирин 
курдук биир.

Ол курдук киэІ нэлэмэн Саха сиригэр, 
билигин аа±ан таhаарбыттарынан µс мілµйµін 
ордугуна 100 тыhыынча квадратнай километр 
иэннээх, тыйыс айыл±алаах сиргэ сахалар хас 
эмэ уонунан µйэлэр тухары тайаан олороллор. 
9 ый устата 70 кыраадыска тиийэр тымныылаах 
кыhын кэнниттэн кэлэр сайыІІа айыл±абыт 
кэрэтэ туохха да тэІнэммэт. Бу дойдубутугар 

Редакцияттан

Ааптар латыын тылын сахалыыны кытта тэІнээн, урут ким да эппэтэх 
сонун санаатын этэр. Ити тыллар хаґан алтыспыттара буолуой? Казах 
поэта уонна учуонайа Олжас Сулейменов «АЗиЯ» диэн аатырбыт 
кинигэтигэр шумердар алта уон аат тылларын казах тылыгар ханыылыы 
туппута уонна шумер тыла тµµр тылларын кытта уруулуу эбит диэн 
дьикти тµмµккэ кэлбитэ. Оттон шумердар былыргы сакилар (сакалар) 
биир салаалара буолан, тыллара тµµрдµµ эбитин Сулейменов элбэх 
холобурунан аан бастаан ытаґалаабыта. Сака (саха) уонна латыын 
тыллара ол са±ана алтыспыт буолуохтарын сіп.

САХА ТЫЛА ЛАТЫЫН ТЫЛЫНЫЫН УРУУЛУУ
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олорор саха дьоно тіріібµт айыл±абытын 
ылба±ай хоhооІІо холбоон, ырыа±а ыллаан 
а±ай кэллэхпит. КыhыІІы уґун киэhэлэргэ тµІ 
былыргы ібµгэлэрбит µтµі-сайа±ас санааларын, 
кинилэр хорсун быhыыларын туhунан кэпсээнтэн 
кэпсээн, олоІхоттон олоІхо уостан уоска бэ-
риллэн кэллэ±э. 

Сахабыт тыла хас эмэ сµµhµнэн µйэлэр 
тухары бастакы саІарыллыбыт тылларыттан 
ыла уларыйбакка кэриэтэ кэлбит. Бу тыл са-
ха историятын ааhан киhи аймах бµттµµнµн 
историятын туhунан информация шифрин илдьэ 
сылдьар диэтэххэ омуннааhына суох буолуо. 

ТµІ былыр уруулуу биис уустара биир 
тыллаахтара. Олор тіhі эмэ іссі сайдан, 
ууhаан, саІаттан саІа сирдэргэ тэнийэн 
олохсуйаллара. Ол курдук ордук сайдыылаахтара 
урукку сирдэрин-уоттарын, сµіhµлэрин-аста-
рын, кіміліhір дьоннорун – а±астарыгар, ба-
лыстарыгар, убайдарыгар, ини-биилэригэр туран 
биэрэн, саІа кірбµт-истибит сирдэригэр баран 
олохсуйаллара. Маннык бу биис уустарын 
саІаттан саІа кілµінэлэрэ бастакы тірдµлэрин 
олорор эбэтэр олорбут сирдэриттэн араас 
хайалар, бай±аллар, континеннар ніІµілэригэр 
баран олохсуйаллара, µтµіттэн µтµі сирдэри 
баhылыыллара. Маннык биис уустара тіhі 
сай дыылаахтар, кыаналлар да, тіріібµт тыл-
ларын-істірµн, культураларын, тірдµлэрин ту-
hунан номохторун илдьэ сылдьаллара. Бас-
такы тірµттэриттэн ылбыт сатабылларын іссі 
сайыннараллара, атын туора баhылаабыт биис-
тэрин µчµгэй ірµттэрин бэйэлэригэр иІэ ри-
нэллэрэ, сайыннардар сайыннаран иhэллэрэ.

Саха сирэ атын дойдулартан тіhі да тыйыс 
климаттаа±ын, олорорго табыгаhа суо±ун иhин, 
бастаан манна кэлбит хорсун-хоодуот дьон бу 
дойду сайынын, кітірµн-сµµрэрин, тайа±ын-
табатын, кµіллэр, ірµстэр араас балыктарын 
кірін, бултаан-алтаан, ону барытын сібµлээн, 
µрдµк суорба таастарга ону ойуулаан, суруктаан-
бичиктээн кэбиhэллэрэ. Ол аата онон сирдэтэн 
кэлбит сирдэриттэн саІа дьону сирдээн 
а±аларга бэлиэлэри, кэпсээннэри, ыйынньыктары 
хааллартыыллара. Бэйэлэрэ эмиэ онон сирдэтэн 
ол дойдуларыгар бараллара, онтон бу дойдуну 
сібµлээн кэлэллэрэ. Бу саІа сирдэрэ кинилэри 
ыІыра-угуйа турара. Буолаары буолан саамай 
бэртэрин, кыахтаахтарын.

Саха сирэ атын дойдулартан араас хайа-
ларынан, кµіллэринэн, µрэхтэринэн, улуу ірµс-
тэринэн, кыыллаах тай±аларынан, ыккый ойуур-

дарынан, то±ус ыйдаах тымныы кыhынынан 
быыстанан турар. Ол иhин урукку іттµгэр бу 
дойдуга саха омугуттан ураты ким да атын 
тыллаах, атын культуралаах омук кыайан кэлэн 
олохсуйбатах, манна кэлэн адаптацияламматах 
тыhыынчанан сыллар тухары. Онон тылбыт 
эмиэ бастаан кэлэн олохсуйуохпутуттан оннунан 
хаалбыт. 

БилиІІи саха тыла ханнык ба±арар тыл 
курдук эмиэ кыралаан уларыйа, саІа туттуллар 
тылларынан эбиллэ турар. Кµннээ±и олоххо-
дьаhахха туттуллубат тыллар умнулла тураллар. 
Аныгы дьиэ тэрилэ, ититэр системата, туттуллар 
материаллар уларыйаллар, олор туспатык 
ааттаналлар. Аныгы иhит-хомуос эмиэ атын 
кірµІнээх, атын ааттаах. Ону таґынан урукку 
саха сµіhµ, сылгы ииттэн, бултаан-алтаан, 
балыктаан олорбут буолла±ына, билигин бу 
олохтоох салаалар умнуллаары гыннылар. 
Ону кытта бу салааларга сыhыаннаах тыллар, 
холобур, кµрµі, хаґаа, дал, хахха, тиэрбэс; 
таІастан-саптан тор±о, хаарыс солко; таІас 
быhыытыттан халадаай, тэлээрийбит, сутуруо, 
иhиттэн хомуос, хамыйах, солуур; тэрилтэн 
долбуур, кіхі, олох мас диэн уо.д.а. тыллар. 
Айыл±аны, халлааны дьµhµннµµр ырыа-тойук, 
хоhоон тылларын этэ да барыллыбат.

Тіріібµт тірµт сахатын тылын ийэтин 
µµтµн кытта иІэринэн улааппыт киґи, ийэтэ-
а±ата былыргы тірдµлэрэ саІарар саІаларын, 
тылларын бэйэлэрин икки ардыларыгар туттан 
кэпсэтэллэрин, бэйэлэригэр сыhыаннарын истэн, 
кірін улааппыт киґи умнуллубут да тыллартан 
элбэ±и иІэринэ сылдьар. Маны таhынан 
Аан дойду историятыттан билэр, саха тылын 
грамматикатын, саха уонна омук классиктарын 
айымньыларыттан аахпыт, латыын уонна Рим 
быраабын µірэппит буоллахха, саха тыла 
тµІ былыргы архаичнай латыын тылыгар 
майгынныыр, элбэх биир ірµттээх эбит диэн 
санаа±а кэлиллэр.

Латыын тылынан билигин ким да кэпсэппэт. 
Умнуллубута быданнаабыт. Бу тылы билигин 
латыынныы-нууччалыы Тылдьыттан эрэ 
булан кірµіххэ сіп. Тылдьыт тылын кірµІэ 
наhаа а±ыйах, тылбааhа таайан эрэ кірін 
бэриллибит. А±ыйах тыллара диэн, холобур, 
алфавит букватыгар биир тыл биир эбиилээх 
араастаан уларытыллан бэриллибит, онто араас 
суолталаах буолуон сіп. Ол быыhыгар саха 
тылын кытта иhиллиитинэн да, суолтатынан да 
µµт-µкчµ тыл элбэх. Ону таґынан Тылдьыкка 
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латыыннар бэйэлэрин тылларыгар холбообут 
греческэй тірµттээх тыллара µксэ бэриллибиттэр. 
Кµннээ±и олоххо туттуллубут тыллар, ол курдук 
дьиэ мала-сала, сэбэ-сэбиргэлэ, да±ааhын 
ааттар, кэпсиирэлэр, іІµ-дьµhµнµ кірдірір 
тыллар ончу суохтар. Ол µрдµнэн бу Тылдьыты 
уонна латыын фразеологизмнарын хасыhан 
кірі олордоххо киґи кімµhµ хостуур курдук 
латыынныы тірµттээх саха тылларын (эбэтэр 
сахалыы тірµттээх латыын тылларын) булан 
ылар. Мин µс араас латыынныы-нууччалыы 
тылдьыттары кытта µлэлээтим. Ол курдук 1947 
с. тахсыбыт А.М. Малинин редакциялаах, 2000 с. 
хос бэчээттэммит И.Х. Дворецкай редакциялаах 
уонна 2001 с. хос бэчээттэммит О. Петрученко 
редакциялаах.

Бу тылдьыттартан тыла ордук элбэ±инэн, 
наардаммытынан, тэІнээн кіріргі табыгаhынан 
уонна ордук сіпкі тылбаастаммытынан И.Х. 
Дворецкай тылдьыта буолар. Мин тэІнээн 
анализтыыр ньыманы туттан бу тылдьыттары 
ырытан кірдµм.

Тылдьыттан сорох тыллары, история±а 
ыйыллыбыт чахчылары, историческай личностар 
тірµт ааттарын уонна римскэй быраап 
ійдібµллэрин, терминологияларын сахалыы 
тыллары кытта дьµірэлээн кірµіхпµт. 

Римскэй быраапка «Агнатское право», 
«Когнатское право»; «агнатское родство», 
«когнатское родство» диэн ійдібµллэр бааллар. 
Нууччалыы ійдібµллэрэ «право по отцу», 
«право по матери»; «родство по отцу», «родство 
по матери» буолаллар. Сахалыы тылбааґа: 
«А±атынан быраап», «Ийэтинэн быраап»; 
«а±атынан уруулуу», «ийэтинэн уруулуу».

Бу тылларга «агнатское» диэІІэ сахалыы 
«а±а» диэн тыл µчµгэйдик иhиллэр. «Когнатское» 
диэІІэ биhиги билэр «ийэ» диэн тылбыт суох. 
Ол эрэн бу тыл сахалыы тылы кытта сибээстээх 
уонна ис хоhооно эмиэ сіп тµбэhэр эбит. Ону 
биhиги салгыы кірµіхпµт. Билигин биhиги бу 
икки тыл латыынныыттан нууччалыы тылбааhын 
И.Х. Дворецкай редакциялаах тылдьыттан 
кірібµт, ис хоhоонун, суолтатын, иhиллэрин 
сахалыыны кытта тэІнээн кірібµт.

Agens – сильный, выразительный, живой.
Ag, aggero – нагромождать.
Agnates – родственники по мужской линии.
Agnatio – родственники по отцу.
Agnati – римляне, происходившие по отцовской 

линии от одного предка.
Сахалыы тылларбыт – А±а, а±аан, а±ас, 

а±атынан уруулар. Саха тылыгар «г» дор±оон 
«±» дор±оонунан солбуллара а±ыйа±а суох. 
Холобур, кµігµ – кµі±µ, нууччалыыттан кэлбит 
огород диэн тылы о±уруот диибит, эбэтэр алгаа 
– ал±аа, салгаа – сал±аа о.д.а. Саха тылыгар 
а±а диэн тыл бастакы, урут баар буолбут диэн 
тылы кытта сибээстээх, онон ордук саастаахтары 
«а±а саастаах», «а±ас» дэнэр. 

Саха сиригэр Таатта улууhугар Баайа±а нэ-
hи лиэгэ баар. Урут Байа±антай улууhун киинэ 
буола сылдьыбыта, диэн кэпсиир билиІІи кэм 
биллэр суруйааччыта, поэта, филолог, лингвист 
Н.Е. Винокуров-Урсун. «Баайа±а» диэн тыл 
омук (биис) аата буолар, ол кэлин сир, µрэх 
аатыгар иІмитэ дьэІкэ», – диир кини. (Урсун. 
Быралыйбат былыргы. «Бичик». Дьокуускай, 
2005, 11 с.). Бу тыл син-биир саха тыла, икки 
тылтан турар: баай+а±а. Хаhан эрэ а±а іт-
тµттэн ууhаан-тэнийэн барбыт а±а уустара 
буолуохтаах. 

 «Баайа±а уонна Байа±антай диэн ійдібµллэр 
ыырдара киэІ, быдаарыйар былыргыга, би-
лиІІи сахалар µійбэтэх да сирдэригэр тиэрдэ, 
норуоттар таабырыннаах историяларын хайан 
кіріргі ыІыра, сирдии тураллар», – диир Урсун 
(µіhэ этиллибит µлэ, 12 с.). 

Ыаллыы Бурятия дойдутугар Агинскай на-
циональнай уокурук баар. Бу эмиэ хаhан эрэ 
былыр а±а ууhуттан µіскээн тэнийбит дьон 
сирэ буолуохтаах. 

Аны «Когнатское родство» диэн ійдібµлµ 
кірµіххэ. Тылдьыппытын арыйабыт.

Cogo, coegi – копить, собирать. (Кір: ag, 
aggero – нагромождать).

Cognates – родственники с материнской 
стороны. 

Cognatio – родство.
Сахалыы сіп тµбэhэр тыллар: хах, ха±а, 

хоІуннарыы [хогуннарыы], хоІнуота [хогнуо-та]. 
Эрилик Эристиин «Буура Дохсун» олоІхотугар 
Дьіґігій о±отун (кулунчук) туґунан аа±абыт:

«Хотун ийэтин
ХоІнуотун иґигэр хор±ойон,
КиэІ киэлитигэр кистэнэн,
Толо±ойун туора сыттанан
То±ус ыйын
Томтойо туолуутугар
ТоІот хаарга
Тура тіріін», – диэн.

(Эрилик Эристиин. Буура Дохсун. «Бичик». 
Дьокуускай, 1993, 20 с.).

ОлоІхо бу быґа тардыытыгар биэ иґигэр 9 
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ый устата кулунчук µіскээн тіріібµтµн туґунан 
ойууланар. Хайа ба±арар µµтµнэн аґатар тыынар 
тыыннаах ийэтин иґигэр, научнайдык эттэххэ, 
плацента иґигэр µіскээн, улаатан тахсар. Ті-
ріібµтµн кэннэ плацента хоІнон кэлэр. Дьэ 
ол плацентаны былыр хоІнуо [хогнуо=когнуо] 
дииллэр эбит сахалар. Бу билигин туттуллубат 
буолбут архаичнай тыл. Биллэрин курдук, са-
халар сылгы таІаратын Дьіґігійµ µрдµктµк 
ту таллар, былыр киґиттэн итэ±эґэ суохтук са-
ныыллара. 

Cognomen – имя, присоединявшееся к родо-
вому. Бу тыл, кіріргµт курдук, икки силистээх: 
cog+nomen.

Nom (лат.) – имя.
Nom (франц.) – имя.
Name (англ.) – имя.
ТµІ былыргы Египеккэ ном диэн терри-

ториальнай тµілбэлэри ааттыыллара. Былыргы 
латыыннар ийэлэрэ, а±алара биэрбит аатыгар 
бэйэлэрэ тіріібµт сирдэрин, эбэтэр тірµттэрэ 
олорбут сирдэрин аатын ылан ааттаналлара.

Бµлµµ улууhугар «cog» диэн тылга майгынныыр 
ааттаах Ха±ын нэhилиэгэ диэн баар. 

Тылдьыппытын салгыы кірібµт, сахалыы 
тыллары кытта тэІниибит. 

Curia – курия. В Древнем Риме: 1/ общины, 
состоящие из 10 родов; 2/ место, где происходили 
общественные собрания.

Cura – забота, попечение.
Сахалыы кµрµі диэн тыл баар. Туох ха-

рыстаныахтаа±ы кµрµілээн кэбиґиллэр. «Буура 
Дохсун» олоІхо±о Кµрµі Дьіґігій тойон µтµі 
сылгытын Буулуур соно±оґу айааґаттараары 
этэр:

«Кµрµі±э киллэрэн
Кі±µлµгэр тµґэрэн,
Кінтісті иилиІ» 

(Э. Эристиин. Буура Дохсун. Дьок. к., «Бичик», 
1993 с., 21 с.).

Баар кµрµійэх диэн тыл. Чугас дьонуттан 
эбэтэр ханна эмит олоруохтаах сириттэн баран 
хаалбыт киґини итинник дэнэр.

Quaero – 1/ искать, разыскивать 2/ требовать. 
Сахалыы кірдіі [кір дуу]. Эмиэ икки суол-

талаах: 1) сµппµтµ кірдіі 2) кимтэн эмит тугу 
эмит кірдіі.

Cures – древняя столица сабинян, родина 
Тит Ливия и Нумы Помпилия.

Н.Е. Винокуров – Урсун бэйэтин «Быралыйбат 
былыргы» µлэтигэр былыр Байкал кµіл таґыгар 

олорбут курыкан омуктар тустарынан этэр, 
«курыкан» диэн тыл тылын оло±о, бука кµр [кюр], 
чопчулаан эттэххэ кµр+µі [кµр+µі] буолуон сіп 
диир. Јйдібµлэ мэґэй, бµтэй, эркин. Казахтыы 
«кура» – стена, диир (Урсун. Быралыйбат 
былыргы. «Бичик», Дьокуускай, 2005, 67 с.). Дьэ 
чахчы, курыканнар («кµрµі киэннэрэ») хаґан эрэ 
Cura (лат.) иґиттэн, ол аата µчµгэй кірµµттэн-
истииттэн, µчµгэйдик кµрµілэммит сиртэн тілµ 
баран, кіІµл баран Байкал кытыытыгар кэлэн 
олохсуйбуттара буолуохтаах. Манна кэлэн 
эмиэ урукку дойдуларыгар курдук кµрµілээх, 
истиэнэлэрдээх куораттары туттубуттар.

Quiris – 1) копье, дротик 2) квирит (кµрµі 
иґи нээ±и), римлянин, полноправный римский 
гражданин, право римского гражданства.

Сахалыы кµрэс былдьаґыыта диэн баар. 
Суолтата – µтµі аат былдьаґан диэн.

Quies – 1) покой, отдых 2) утихать, успо-
каиваться.

Сахалыы кµіс, кµіс быстыІа кэм диэн тыл 
суолтата µлэни тохтотон, олоро тµґэн миин, эт 
буґарыныы, аґаан баран сынньана тµґэр кэм. 
Онон миин диэн тыллаа±ар суолтата киэІ.

Unigena – брат или сестра. Бу латыын икки 
тылыттан (олохтон) турар тыла. Ону тус-туґунан 
тылбааґын кірібµт. 

Uni – единение, от одного, от одного вида, 
однородный. 

Gen – свой.
Cain (англ.) – свой.
Сахалыы «гиэнэ» [киэнэ] – ким гиэнэ [киэнэ] 

буоларын (принадлежноґы) кірдірір.
Unibi – братья. Сахалыыта ини-бии, ійдінір. 

Бу тылга bi – икки диэн. Ол аата бу тыл 
сахалыыта икки бииргэ тіріібµт бырааттыылар 
диэн суолталаах. Латыынныы да, сахалыы да 
тэбис-тэІник иґиллэр, тэбис-тэІ суолталаах. 

Genius – дух, род, община, клан. Бу тыл икки 
тылтан турар: gen + us.Us – сахалыы уус, биис 
ууґа ійдібµллээх. Латыынныы тірµт ааттар 
барыта кэлин сµґµіхтэрэ «us» диэнинэн бµтэр. 

Историяттан кірдіххі, биґиги э.и. ХХIV 
µйэ±э (б.э.и. 2360 сыллар диэки) Лагаш диэн 
шумердар куорат судаарыстыбаларын биир 
биллиилээх баґылыгынан боростуой дьонтон 
тахсыбыт Уруинимгена диэн буолбута. Лагаш 
дьонун интэриэґин харыстыыр элбэх сокуоннары 
ылбыта. Элбэх ханааллары хаспыта, тутуулары 
ыыппыта. Быґата реформаторствонан дьарык-
таммыта. Бу киґи наґаа биллиилээх буолаары 
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гынна диэн атын шумер салайааччылара 
Лугальзагеси баґылыктаах кинини хам бат-
тыыр санааламмыттара. Бэйэ-бэйэлэрин кытта 
кыргыґан, Лагаш куораты олох µрэйиэх тэ-
рин шумердарга Аккад сэриитэ то±о ааІнаан 
киирбитин иґин тохтообуттара. Уруиним гена 
бэйэтин дьонун кытта ханна баран олох-
суйбуттара история±а биллибэт. Бу киґи аатын 
сµґµіхтэринэн араарыахха: Уруу+иним+гена 
(гиэнэ). Сахалыы-латыынныы ійдінір тыл 
та±ыста. 

Латыынныы-нууччалыы тылдьыппытын 
салгыы кірібµт.

Sirca – везде, кругом, вокруг, прилегающиі 
земли, государства

Sircensis, сµґµіхтэринэн араарабыт: 
sir+cen+sis – относящийся к цирку.

Sir (греч., тылдьыкка бэлиэтэнэр) – земля, 
са ха лыыта сир.

Sirus (греч.) – подземный амбар.
Circle (англ.) [se:kl] – круг, окружность (кір: 

циркуль)
Circuit (англ.) – 1) объезд; 2) округ (кір: 

территориальная единица).
Кэнники латыын тылыгар terra диэн тыл 

киирбит. Ол испанскай тірµттээх tierra (исп.) – 
земля, «сир» диэн тыл. Баар «terra inkognito» 
диэн латыын ійдібµлэ, «биллибэт сир» диэн. 
Манна inkognito диэн тылы сµґµіхтэринэн 
араарыахха: in+kog+nito. Ґіґээ кірбµт тыллар-
бытын іссі кірібµт: cogo, cognates, cognomen 
– бу ийэ тірдµн, ийэ аатын кытта сибээстээх 
тыллар. Латыын тылдьытын ырытарга кістір, 
латыын грамматиката, эмиэ атын тыллар 
грам матикаларын курдук, биир тыл, дор±оон 
суруллуута син уларыйар, иґиллиитэ буолла±ына 
оннунан хаалар эбит. Холобур, k,q,c дор±ооннор. 
«Inkognito» диэн латыын тылыгар ортоку – kog 
сµґµіх cogo диэн тылтан силистээ±э кісті 
сылдьар. Ол аата inkognito диэн тыл сахалыы 
быґаччы тылбааґа «кимтэн да, туохтан да 
тірді суох», эбэтэр, «аата суох» диэн буолан 
тахсар. Холобур, биґиги Сахабыт сирэ «Саха 
сирэ» диэн аатыттан кимиэнэ буолара кісті 
сылдьар.

И.Х. Дворецкай редакциялаах латыынны-
нууччалыы тылдьыппытын кірін иґэбит.

Ceus – зеленый, кµіх.
Chalceus – медный. Бу икки олохтон турар 

тыл: Chal+ceus. Сахалыы «кыґыл кімµс» диэн 
тыллаахпыт, баайдаахпыт. Былыргы омуктар 

кыґыл кімµґµ уонна алтаны тэІІэ туталлара, 
сыаналыыллара. Алтан бэйэтэ кыґыл іІнііх, 
купороґа кµіх іІнііх. Латыыннар ону бэлиэтии 
кіріннір chal+cues (лат.) – «кыґыл+кµіх»диэн 
ааттаабыттар. Тылдьыкка chal диэн тыл 
тылбааґын булбатым. Алтан іІµттэн сиэттэрэн 
кірдіххі бу нууччалыы тылбааґа красный, 
сахалыыта кыґыл.

Тылдьыкка маІан диэн тыл суох. 
История±а кара уонна магн диэн ааттарыгар 
эбии сыґыарыылаах ааттаах былыргы рим-
скэй полководецтар элбэхтэр. Кара диэн 
сыґыарыылаах буолла±ына µксэ Африкаттан 
тірµттээх буолар. Магн диэн тылы великий 
диэн тылбаастыыллар, тіґі эмэ биллиилээх 
полководецтар бары улуу буолалларын µрдµнэн. 
Магн диэн тыл сахалыы маІан диэн тылы 
кытта дьµірэлии, онон тылбааґа эмиэ оннук 
буолуохтаах. Бу хасыґан µірэтэри эрэйэр тыл.

Тылдьыкка
Chara – вид, окрас.
Charbo – 1) уголь; 2) черная краска. 
Бу тыл икки олохтон турар: char+bo. Char 

= chara = хара диэн тылдьыкка бэйэбит 
тылбааспытын киллэрэн биэриэхпитин сіп1.

Саха сиригэр Харбалаах диэн сирдэр элбэх-
тэр. Бу «туохтаах?» диэн хоруйдуур, хардалыыр 
тыл. Ол курдук сиригэр-уотугар туох ордук баа-
рынан ааттаммыт сирдэр элбэхтэр. Хо лобур: 
Бэрдьигэстээх, Бэстээх, Харыйалаах, Мох со-
±оллоох о.д.а. Харбалаах диэн, таайдахха, таас 
чохтоох сирдэр буолуохтаахтар. Ону биґиги 
ібµгэлэрбит таба кірін аат биэртэлээбиттэрэ 
буолуо. Былыргы ібµгэлэрбит барахсаттар ти-
мир уґаарыытын, уґанары баґылаабыт а±ай 
буолалларын археологическай хаґыылар кір-
діріллір. Таас чох араас кірµІµн онно талан 
тутталлара саарба±а суох.

Тылдьыппытын кірін иґэбит.
Tumulus – холм, бугор. Сахалыыты Тумул. 

Иґиллэрэ уонна суолтата тэбис-тэІ. Уґулуччу, 
µрдµктµк турар сир.

Tumultus – безвластие, бунт. Икки тылтан ту рар: 
tumul+tus. Tus диэн сахалыыта «тµс» («тµстэ»), 
нууччалыыта спуск, спустись (спустился) диэн. 
Былыргы латыыннар салайар дьонноро µрдµк 
сиргэ – тумулга олороллоро. Тумуллара тµґэн 
хаалла±ына, холобур, сир хамсаан, уу ылан, 
эбэтэр бэйэлэрэ онтон тµґэн бардахтарына 

1. Ред. ДьиІэр, харба диэн уу ото. Туохтаах? Харбалаах, хар
ба оттоох. Манна таас чох туґунан этиллибэт.
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«тумул тµстэ» диэн буолуохтаах, ол аата салайар 
дьоно суох буолан хаалбыт буолуохтаахтар. 
Оннук кэми «tumultus» дииллэр эбит.

Tumeo – раздуться, вздыматься. Сахалыыта 
тµмэн, тµмµллэн.

Charta – бумажка, заметка, записка. Нууч-
чалыыта карта диэн тыл сылдьар. Сахалыы 
«харчы» диэн тылбыт тірді буолуон сіп2.

Ira – гнев, страсть. Сахалыы иирэр, иирбит 
диэн тыл сіп тµбэґэр.

Inia – дверь, аан, иґиллэрэ, суолтата сіп тµбэґэр. 
Былыр б.э.и. ХХIV µйэ±э (быґа холоон б.э.и. 

2360-с сс.) Аккадтар Хотугу Междуречьены 
баґылаан баран, со±урууну Междуречьены, 
Шу мер сирин барытын баґылыыр сыалтан 
сэриинэн тµґэргэ баґылыктара тірµіт кірдіі-
бµтэ. Сібµлэспэтин билэ-билэ, уруур±аґар ба-
±аттан Шумер Умма куоратын Лугальзагеси 
диэн баґылыгын кыыґын кэргэн кірдіібµтэ. 
Аккаастатан баран Аккад биис уустара Шумер-
га то±о ааІнаан киирбиттэрэ. Лугальзагесины 
кыа йан баран, аккадтар Персидскэй хомо±о, 
Средиземнай муора±а тиийбиттэрэ. Шумер дьо-
нун ійдірµн-санааларын баґылаары аккад тар 
Шумер сиригэр Вавилон диэн ааттаах куорат 
туттубуттара. Бу аат нууччалыы тылбааґа тыл-
дьыкка «Небесныі врата», кинигэлэргэ «Бо жьи 
врата» диэн. Инньэ гынан, Вавилон диэн тыл 
икки тылтан турар: Вавил+он. Бу тыл кэнники 
кэрчигэ он=«аан». Онон, «аан» диэн тыл былыргы 
шумердартан латыыннарга кэлбит тыл буолан 
тахсар. Ону саха тыла этэн биэрэр.«Он=аан» 
диэн тылынан бµтэр ааттаах элбэх сирдэр, 
куораттар ааттара баар. Холобур, Франция±а 
былыргы римляннар са±анаа±ы Авиньон куорат, 
Саха сиригэр Уулаах аан, Улахан аан бааллар 
о.д.а. Маны таґынан сахаларга аан диэн тылы 
кытта сэргэ туттуллар, биир суолталаах билигин 
умнуллубут дьиэл диэн тыл баар. «Дьиэлийэн 
кэбистэ» – диэн ійдібµл баар. Бу латинскай 
тірµттээх тыл буолуохтаах. «Дьулуруйар 
Ньургун Боотур» олоІхо±о этиллэр:

«Маннык бэйэлээх
Мааны мандаардаах
Баара±ай бала±аны
Бары іттµттэн
Бар±алыы кірдіххі –
Сэттэ уон сэттэ киґи
Сэттэ тµµннээх кµнµ мэлдьи
Сэгэлдьитэн-сэгэлдьитэн 

2. Харчы диэн тыл тірді харчи – нууччаларга баайдуол. 
Бука киирии тыл буолуохтаах.

Сэлэйэн кірбітіх
Лип хара
Дьиэллээх эбит» (89 с.)
«Хайа дойду
Ханнык акаарыта
Дьиэл тэлэйэн
Дьиэгэнийэн киирдэ,
Аан аґан
Ада±ыйан кэллэ?!!» (90 с.).

«Аанын аґан,
Дьиэлин тэлэйэн
Тэлгэґэтигэр тахсан…» (303 с.).
Catena – 1) цепь, оковы 2) узы, рамки, 

сдерживать 3) скрепа, скрепить. Сахалыыта 
«хатыыр», «хатаан». Тыыппатыннар, киирбэ-
тиннэр диэн, холобур, холбуйаны (холбону) 
эбэтэр дьиэ аанын хатыырынан хатаан 
кэбиґэллэр. Бу тыл латыынныы уонна сахалыы 
иґиллиитэ уонна суолтата эмиэ биир.

Umbraculum – тенистое место, навес от 
солнца, зонт. 

Umbra (англ.) – зонт. Баччатыгар латыынныы 
тылбыт икки тылтан турар: umbra+culum. Са-
халыыта «кµлµмнµµртэн хахха». Латыынныы 
culum – нууччалыы тылбааґа сверкать, сверк-
нуть буолан тахсар, сахалыыта кµлµм. Урут да 
билигин да кµн эрэ кµлµмнµµр, кµн эрэ тугу 
барытын кµлµмµрдэтэ оонньуур.

Латыынныы уонна сахалыы иґиллэрэ кытта 
суолтата биир тыллары іссі кірібµт.

Senex (senes) – староватый, но не старый.
Сахалыы «сэнэс киґи» – сааґыра барбыт 

эрээри, кырдьа±аґа суох киґи. «Сэнэх таІас-
таах» – син мааны, эргэрэ илик таІастаах киґи. 

Sitio, sitis – желание. Сахалыы ситис – 
ба±арбыккын ситиґиэхтээххин диэн ійдібµллээх. 
Сытыйа байбыт диэн бастакы, урукку суолтата 
ба±арбытын курдук аґара байбыт диэн 
буолуохтаах.

Tot – столько, так много.Сахалыы тот = 
нууччалыы сытый. «ТоттуІ дуо?» – «Насытился 
ли?» «Тот о±ото дохсун» – «Дите того, у 
которого столько много еды, энергичен».

Iniuria – оскорбление, несправедливость, про-
тивозаконие.

Сахалыы манна сіп тµбэґэр «ынырык» диэн 
тыл. Холобур, Ынырыктык µіхтэ».

Delict – правонарушение. Римскэй быраапка 
туттуллар тыл. Манна сахалыы иґиллэрэ да, 
ордук суолтата да сіп тµбэґэр дьаллык диэн 
тыл. Туох эрэ куґа±ан быґыыны оІорор идэлээх 
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киґини дьаллыктаах дэнэр. Холобур, «Уорар 
дьаллыктаах» диэн. 

Calvor – изворачиваться, прибегать к уверт-
кам, обманывать.

Сахалыы халбар. «Халбар киґи» диэн киґи 
итэ±эйбэт, халбарыйан биэрэ сылдьар киґини 
этэллэр.

Juncus – плохо пахнуть.Сахалыы никсик, 
никсик сыт.

Sordeo – 1) быть грязным, 2) подлый, алчный, 
низменный, 3) человек, не пользующийся уваже-
нием.

Сахалыы сордоох диэн тыл сіп тµбэґэр. 
СордоІ (щука) диэн балык эмиэ бу тыл 
суолтатыгар сіп тµбэґэр. СордоІ тіґі ба±арар 
кирдээх ууга сылдьар, туох сытыйбыты-ымый-
быты барытын аґыыр.

Horror – страх, ужас, тяготы. «¤ору кірбµт 
киґи». Ол аата эрэйи-муну кірсµбµт киґи. 
«Sordeo, horror» диэн латинскай тыллар биир 
силистээх (корень sor=hor) буолуохтаахтар. 
Манна сахалыы тылга курдук h уонна s дор-
±ооннор уларытыґа сылдьар буолуохтаахтар.

Tardeo – 1) замедлять, задерживать, препят-
ствовать, 2) медлить.

Сахалыы тардыы, тардыґар, тардан биэр, 
тардыллан хааллым. Тылын оло±о «тард». 
Туох эрэ мэґэйтэн бытаарыы диэн суолталаах, 
эбэтэр бытаардан биэрээри тугу эрэ гыныллар 
диэн.

Simul – вместе, совместно. Манна сахалыы 
симиллэн диэн тыл сіп тµбэґэр. «Автобуска 
толору симиллэн кэллибит». Нууччалыы 
дьиннээх тылбааґа «запихнуть», «запихнутые» 
диэн ордук сіп тµбэґиэ эбит.

Tergo – кожа. Сахалыы «тор±о», «Тор±о та-
Іастаах». Ол аата тирии таІастаах.

Torul – мышцы, мускул. Тіріл, тіріл киґи, 
ол аата улахан, сайдыылаах кірµІнээх киґи. 
«Торуллар», ол аата кµµстээх, быччыІнаах 
киґиттэн куттанар диэн, холобур, мэник о±о. 

Talaria – 1) окрыленные сандалии 2) 
длиннополая одежда. 

Сахалыы «тэлээрийэн тµстэ», «тэлээрийбит 
таІастаах».

Talarius – танец в длиннополых одеждах.
«Тэлээрис» диэн саха µІкµµ ансаамбыла 

баар.
Латыынныы-нууччалыы тылдьыкка «киhи» 

диэн тыл суох. Баар «chirurg», остров «Chios» 
диэн тыллар. Саха сиригэр «Киґилээх» диэн сир 
баар. Английскайдыы тылдьыкка «рыцарь» диэн 

тыл «chivalrous» диэн суруллар. Бу английскай 
тылы састааптарга арааран кірібут:

Chi – ?
Val=valley – долина
Ro – римский
Us – по латинско-русскому словарю окончание 

родовых имен римлян. 
Сахалыы «уус» диэн тыл ійдібµлэ «ийэ уус», 

«а±а ууґа», «биис ууґа» диэннэргэ баар.
Онон, chivalrous диэн английскайдыы тылы 

«Рим бииґин ууґун хочотун киґитэ» диэн тыл-
баастыахха сіп. Chivalrous уонна Рыцарь 
диэн тыллар синоним буолаллар. Рыцарь 
диэн тылы эмиэ састаабынан арааран кі-
рµіх  хэ: Ра+царь. «Ра» былыргы Египеккэ Кµн 
таІарата, «Сар» – былыргы Египеккэ Шумер-
дар судаарстыбаларын ыраахтаа±ыларын ди-
нас тияларын ааттарыгар сыґыарыы тыл. Кэлин 
ыраахтаа±ы титулугар кубулуйбут: «Сар», 
«царь», «царевич». Английскайдыы sir диэн 
тыл нуучалыыта «сэр» – господин диэн. Ол 
аата рыцарь диэн тыл быґаччы тылбааґа «Кµн 
тойон» диэн буоларыгар тиийэр. Бу икки кі-
рµл лµбµт синоним тыллар суолталара: «Рим 
бииґин ууґун хочотун киґитэ – кµн тойон» диэн 
буолан тахсар. Сахалыы былыргы сэґэннэргэ 
µтµі іттµнэн улаханнык биллибит киґи туґунан 
«Аар саарга аатырбыт» диэн этии баар буолар.

«Дьулуруйар Ньургун Боотур» олоІхо±о этиллэр:
Ґс саха тірдµн
Ґіскэтэргэ ыйыллыбыт
Тµірт саха тірдµн
Тірітіргі тілкіліммµт
Саха Саарын тойон,
Сабыйа баай хотун икки… 
О. Петрученко редакциялаах тылдьыкка 

ыйыл ларынан былыргы Рим тµІ былыргы Еги-
пет итэ±эйэр таІаратын Амону ытыктыыра 
уонна билинэрэ. Биллэрин курдук тµІ былыргы 
Египеккэ Амо уонна Ра тэІ суолталаах Кµн 
таІаралара этилэр.

И.Х. Дворецкай редакциялаах тылдьыппытын 
салгыы кірібµт.

Vir – муж, мужчина, супруг, боец, солдат.
Кіріргµт курдук латыынныы бу тыл суолтата 

аґара киэІ. Сахалыы тылга бу тыл «Эр» диэн 
иґиллэр уонна суруллар. Суолтата латыыннар 
биэрбит суолталарын кытта µµт-µкчµ. «Эр» диэн 
тылы кытта туттуллар тыллар, этиилэр: «Эр 
киґи», «эр санаалаах», «эрдээх сµрэх». «Эр 
со±отох» диэн номохтор геройдара баар. «Эр» 
диэн тыл кµµстээх-уохтаах, хорсун-хоодуот, 
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ійдііх киґини кірдірір.
ХХ µйэ бастакы аІаарын биллиилээх олоІ-

хоґута Н.И. Степанов-Ноорой о±о эрдэ±иттэн 
истэн улааппыт олоІхотун геройун аата «Кµн 
улууґун кµрµлµµр кµµстээ±э»

Кідьµнэ маІан аттаах
Кµµстээх-уохтаах
Кµн Эрили бухатыыр диэн эбит. 

(Н.И. Степанов-Ноорой. Кµн Эрили. ОлоІхо. 
Дьокуускай, 1995, 40 с.).

 Манна да±атан Эркээни хочотун аатын 
туґунан бэйэм санаам маннык. Бу тыл икки 
састааптаах. Бастакы аІаара «Эр», иккиґэ – 
«кээни»=киэнэ. Ґіґэ кірбµппµт: латыынныы 
«gen» тыл нууччалыыта «свой», «genius» – 
дух, род, община, клан», «g» дор±оон англий-
скайдыы «с» дор±оонно кубулуйан «cain» 
буолбут (эмиэ «свой» диэн тыл). Сахалыы 
«г» уонна «к» дор±оон солбуйса сылдьаллар. 
«Гиэнэ»=«киэнэ» диэн тыл кимиэнэ (ким гиэнэ), 
нууччалыыта кимиэнэ буоларын кірдірір. 
Оччо±уна Эркээни хочото хара бастакыттан «Эр 
киэнэ» диэн иґиллэрэ буолуохтаах. Былыргы, 
урукку дьыллартан суолтата «Эр бииґин ууґа», 
«Эр бииґин ууґун сирэ» диэн ол аата.

Маны таґынан «Јркін ій» диэн ійдібµл 
баар саха дьонугар. Бу «Эр киэнэ ій» диэни 
кірдірµін сіп. Суолтата – ыраа±ы кірір уґу-
луччу ій.

Н.Е. Винокуров – Урсун бары билэр «Кир-
пииччэ» (кирпич) диэн тылбытын анализ таан 
кірір. Бу тыл «Кир» уонна «Пичик» диэн 
тыллартан турар эбит. «Пичик»=«бичик» диэн 
биир тірµттээх тыллар диир. Былыргы шумердар 
туойга суруйаллар уонна оннук суруктаах 
плиткаларын «кирпичик» диэн ааттыыллар эбит. 
Биґиэхэ сахаларга «Бичик» диэн тыл «Сурук» 
диэн тылы кытта дьµірэлээх. Урсун этэр, 
«грязь» диэн нууччалыы тыл «кир+ээс» (мин 
манна эбэн этиэм этэ: est (франц.), is (англ.), 
есть (нуучч.) диэн тыллар иґиллэллэрэ да, 
суолталара да биир) диэнтэн тахсыбыт. Онон 
маннык тыл «былыр-былыр Тигр уонна Евфрат 
ірµстэр икки ардыларынан олоро сылдьыбыт 
шумердары, нууччалары уонна сахалары дьик-
титик ситимниир» – диэн этэр. (Урсун. Быра-
лыйбат былыргы. «Бичик», Дьокуускай, 2005, 20 с.). 

Былыргы Шумерга Умма диэн ааттаах 
куорат баара. Шумердар Амо-Ра диэн ааттаах 
Кµн таІаратыгар сµгµрµйэллэрэ. Латыынныы 
тылдьыкка Амо таІара «Ammon» диэн суруллар, 
латыыннар эмиэ сµгµрµйэллэрэ дэнэр. Саха 

сиригэр Амма диэн ірµс, сир баар. Јлµіхµмэ 
сиригэр Чара (Ча+Ра) диэн ірµс устар. Онно 
эрэ булаллар дьикти іІнііх чароит тааґы. 
Иврит тылынан Cheres – око Солнца диэн, 
греческэйдии Charis – благодать, английскайдыы 
Chariti – благотворительность, милосердие диэн 
тыллар. Хайа да омуктарга, ол иґигэр сахаларга, 
µчµгэйи, µтµінµ Кµнµ кытта тэІнииллэр.

Маны таґынан, латыынныы тылдьыты кірі 
олордоххо іссі элбэх сахалыы тыллары 
булуохха сіп.Саха тылын тірді µксэ латыын 
тылын кытта сибээстээх, уруулуу буолан тахсар. 
Ону ааґан саха тыла Аан дойду атын да 
тылларын кытта сибээстээх эбит диэн тµмµккэ 
кэлиллэр. Ону кытта сэргэ, тыллары µірэтэн 
кірі олордоххо, Аан дойду историята биир 
ситимнээх эбит диэн ійдібµл киирэр. 

Маны кытта ыйытык µіскээн тахсар, саха 
тыла латыын тылын кытта ханан эргийэн 
сибээстээ±ий? Дьэ дьикти. 

БµгµІІµ µлэбин латыынныы-нууччалыы 
тылдьыкка бэриллибит латыынныы-сахалыы 
саІа аллайыыларынан тµмµктµµм:

Ohe! – Эй! Сахалыы «Эhээ!» ыраахтан 
ыІырар саІа аллайыы.

Hem! – гм, возглас удивления, недоверия. 
«¤ым!» – итэ±эйбэт буолууну кірдірір.

Oho! – Сіхпµтµ, соґуйбуту кірдірір.
Babae! – возглас удивления. «Бабат!» – 

соґуйуу.
Hahae! Hahahae! – возглас удивления. Саха-

лыы эмиэ итинник иґиллэр, итинник суолталаах, 
кµлµµ былаастаах.

Attat, attatae, attattatae! – возглас удивления. 
Сахалыы «Татай!», «Ааттатай,татай!» – соґу-
йууну, імµрµµнµ кірдірір саІа аллайыы. 

Наталья ПЕСТРЯКОВА.
Дьокуускай к.
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ВАЛЕРИЙ НОЕВ – 
ИЭЙИИ ЫРЫА¤ЫТА

 Суон сурахтаах Суола үрэххэ тардыстыылаах Туойдаах 
алаас диэн аатынан биллэр µтµікэн  нээх сир баар. 
Арҕаалыы іттүттэн Кэлтэгэй үрүйэтэ диэн үрэх-үрүйэчээн 
эҥсэн киирэр. Былыр-бы лыргыттан Туойдаахха дьон-сэргэ 
уутуйан олохсуйбуттар. Кэлин, холкуостааһын кэмиттэн 
эбии сайдан, киин сир буолбут. «Коммунар» диэн холкуос 
түмсүүлээх улахан фермата, хонтуора, оччолорго сугулаан 
диэн ааттанар, аныгылыы оҥоһуулаах улахан кулууп, тіһі 
кыалларынан араас тэрээһиннэргэ, мунньахтарга түмсүү 
ыытыллар сирдэрэ буолара.

Бу – былыргыттан тірүт олохтоох Ноевтар аҕа уустара 
уутуйан үөскээбит сирдэрэ. Оч чотооҕу Ноев Кууһума 
Маарыйатынаан то±ус о±ону төрөтөн, улаатыннаран, 
«Ноевтар дуо?» дэтэн тэнийэн барбыттар. Арай кыра, 
тохсус уол Аполлон, ыарыһах буолан, олох кыра сааһыгар 
өлбүт. Аҕыс уол урукку олох сайдыы-үүнүү, үөрэх суох, 
татым кэмигэр саҥалыы суолу, өйү-санааны сатаан тутуһан, 
сэргэх сэһэннээх, кэрэ кэпсэллээх олоҕунан сайдан, 
төрөөбүт ыырдарын киэргэтэр, дьоҥҥо-сэргэҕэ биһирэнэр 
ыччат буолан тэнийбиттэрэ. Киһи эрэ инники тутан, кэпсэл 
гынан, сэһэргиир олоҕунан ол дьон олорбуттарын сиґилии 
кэпсиэхпин баҕарабын.

Бастакы улахан уол Гаврил, үрдүк уҥуохтаах, көнө, 
дьулугур быһыылаах, атаҕынан быһыйа биллибит, 
АлтаІІа Кыччыгый үрэххэ туос ууран кылыйбыт сирэ 
диэн кэпсээҥҥэ киирбитэ үһү. Ону киһи эрэ мээнэ кыайбат 
хардыылара дииллэр. Гаврил үрүҥ билиэттээх буолан, 
сэриигэ ыҥырыллыбатах. Онон төһө да үөрэҕэ суох 
буоллар, үлэ, олох суолун бэрт көдьүүстээхтик тутуспут. 
Холкуоска бырабылыанньа чилиэнэ, бэрэссэдээтэл 
буолбут. Икки кыыс оҕолоро – эмиэ үлэ дьоно, кыра кыыс 
Елена Гаврильевна – САССР үөрэҕин министерствотын 
үлэһитэ, но руот үөрэҕириитин туйгуна.

Петр Кузьмич, сааһынан иккис уол, Амма оройуонун 
Советскай холкуоґунай тутуу ветерана. 1935-1937 сс. 
Бөтүҥ нэһилиэгэр Чапаев хол куоска бэрэссэдээтэли 
солбуйааччынан, II Ча кыр нэһилиэгэр Сэбиэт исполкомун 
бэ рэс сэдээтэлинэн талыллан үлэлээбит. Дьону үчү-
гэйдик түмэр, үлэ хайысхатын табан ыытар салайааччы 
икки оҕолооҕуттан Владимир Петрович – Саха сирин 
Дьокуускайдаа±ы киин газовай бырайыактыыр институтун 
генеральнай директорын солбу йааччынан уонна гааґы 
ту ґа±а киллэрии (ГИПГ) кылаабынай инженерин 
дуоһунаһыгар үлэ лээн, билигин бочуоттаах сын ньалаҥҥа 
олорор, түөрт оҕолоох. Кыыґа Мария Петровна Шишигина 
Амма сэлиэнньэтин 1-гы нµімэрдээх орто оскуолатын алын 
кылааґын учууталынан µлэлээбитэ, биэс о±олоох. Петр 

БЫРАҺААЙ, КҮӨХ САЙЫН БАРАХСАН
Валерий Ноев тыллара

Үөһэнэн ааһаллар турууктуу
Туруйалар.
Куруук күөх дойдуга көтөллөр,
Ыллыыллар:
«Быраһаай күөх сайын барахсан,
Эһиил көрсүөххэ диэри».
Төрөөбүт маардарын үрдүнэн
Кырыйа көтө
Кырдьаҕас туруйа эппитэ
Кэриэһин:
«Баҕар мин эргиллиэм суоҕа,
Быдан дьылга бырастыы!»
Арай уол туруйа аҕатын
Санаатын көтөҕөр:
«Суох, аҕаа, төннүөхпүт биһиги
Эргиллэн,
Быраһаай, күөх сайын барахсан!
Эһиил көрсүөххэ диэри».
Кэрэ саас эргиллиэ,
Кэлээриҥ,
Мин күүскэ кэтэһиэм,
Оччоҕо көрсүһүү ырыатын ыллыахпыт,
Ол кэрэ кэмҥэ дылы, этэҥҥэ
Эһиил көрсүөххэ диэри!
Быраһаай, күөх сайын барахсан,
Эһиил көрсүөххэ диэри!
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Кузьмич 1942 сыллаахха Аҕа дойду сэриитигэр 
ыІырыллан баран, Ленинградскай фроҥҥа сэ-
риилэһэ сылдьан 1944 сыллаахха сэрии то-
лоонугар охтубут.

Ґґµс уол Трофим Кузьмич Аҕа дойду Улуу 
сэриитигэр үлэ фронугар тиийбитэ, төннөн кэ-
лэн бастаан Мэҥэ Хаҥалас Биэкэнэтигэр, он-
тон бэйэтин үөскээбит Алтанын «Коммунар» 
хол куоһугар биригэдьииртэн саҕалаан, холкуос 
бэрэссэдээтэлинэн, нэґилиэк салалтатыгар тох-
то була суох үлэлээбит. Быраата Сергей Кузьмич 
эрдэ өлөн, кини элбэх оҕолорун көрсөр, күүс-
көмө, чугас киһилэрэ буолбут. Бэйэтиттэн о±ото 
суох, сааһыран баран өлбүт.

Никита Кузьмич – тірдµс уол. Сааґын ту-
хары холкуоска тэрийээччи, салайааччы, Сэ биэт 
бэрэссэдээтэлэ, дьонун-сэргэтин тутан оло-
рооччу, кэтиир-маныыр киһилэрэ. Алта о±ото 
эгэлгэ идэлээх норуот хаґаайыстыбатын µлэ-
ґиттэрэ буолбуттара.

Сергей Кузьмич – бэһис уол. Бүтэйдээх 
оскуолатыгар үөрэммит саастыылаахтарыгар 
сай дыылаах, эйэҕэс майгытынан биллэр. Міл-
төх доруобуйалаах эрээри, араас үлэлэргэ 
кыттар. Кэлин өр сылларга соҕотуопка агенынан 
үлэлээбитэ, араас идэни баһылаабыта, алта 
оҕолоох. Бэйэтэ эдэр сааһыгар өлбүтэ.

Алтыс уол Иннокентий Кузьмич Ноевтарга 
саамай үөрэхтээхтэрэ. Сэрии иннинэ Мос-
кватаа±ы геологическай институкка үөрэнэн, 
ин женер-геолог идэтин баһылаабыт, ол эргин 
ити идэтинэн үлэлээбит. 1939 сыллаахха 
Польскай сэриигэ кыттыбыт, бааһыран, аҥаар 
хараҕын сүтэрбит. Биир кэмҥэ дойдутугар кэ-
лэ сылдьыбыт. Үөрэхтээх, чинчийэр өйдөөх-
санаалаах киһи быһыытынан барытын сэр-
гэҕэлээбит. Сылгы бастаах, Чуоҕур Кэрэх ха-
йаларыгар уонна Аччыгый үрэххэ остуолба 
туруортаабыта хойукка диэри турбуттара үһү. 
Иннокентий, Аҕа дойду Улуу сэриитигэр кыттан, 
сураҕа суох сүппүт.

Власий Кузьмич – сэттис уол. Кини µрдүк 
уҥуохтаах, үчүгэй сэбэрэлээх, сытыы тыллаах-
өстөөх, дириҥ өйдөөх-санаалаах дьону бэ-
йэтин тула түмэ тарда сылдьар, оччотооҕу 
кэм дьиҥнээх комсомол ыччатын сүрүннүүр 
үлэһитэ. Горнай оройуонугар комсомольскай 
үлэҕэ үлэлээбитэ, талааннаах салайааччы бы-
һыытынан биллибитэ. Онтон Амматыгар кэлэн 
оройуон үбүн салаатын үлэһитэ буолбута. 
Власий сценаҕа, музыкаҕа эмиэ талааннааҕа 
биллэрэ. Оҕолоро: улахан уол Валерий сахаҕа 

биһирэнэр мелодист, музыкант буолбута, кыра 
уол Власий үрдүк үөрэхтээх юрист, эмиэ му-
зыкаҕа тартарыылаах, «аккордеонист» диэн 
аатынан биллэр.

Кыра быраат Валерий Кузьмич – ахсыс уол, 
үөрэхтээх, дэгиттэр сайдыылаах, үтүөкэннээх учуу-
тал, аармыйа±а барыан иннинэ Алтан ос куолаты-
гар директордаабыта, математиканы үөрэ тэрэ. 
Кини туһунан үөрэппит оҕото М.А. Дьяч ковская 
кэлин «Бэлэм буол» («Кэскил») оскуола оҕолорун 
республикатааҕы хаһыатта рын редакциятыгар 
өр сыл үлэлээбит Алтан нэһилиэгин ыччата 
суруйбут ахтыытыттан туһанан, билсэн суру-
йабын. Валерий Кузьмич нэһилиэнньэни µчµ-
гэйгэ көҕүлүүр, ытыктанар киһи этэ. Илии-атах 
оонньуутугар кылыыга, ыстаҥаҕа, куобахха, 
буурга – барытыгар ситиһиилээхтик кыттарынан 
ыччаты умсугутара. Киэһэ самодеятельность 
көрүҥнэригэр пьеса бөҕөнү, музыкальнай нүө-
мэрдэри, тыастаах оркестры салайара. Бэйэтэ 
мандолинаҕа үчµгэйдик оонньуура уонна онон 
дьону маассабайдык үҥкүүлэтэрэ. 1942 сыл-
лаахха бэйэтэ тылланан туран Ийэ дойдутун 
өстөөхтөн босхолуур санаалаах уоттаах сэриигэ 
барбыта. Кэргэнэ Федосия Ильинична кыракый 
Раиса диэн кыыһынаан хаалбыттара. Раиса Ва-
лерьевна Мэҥэ Хаҥалас Чыамайыкытыгар учуу -
таллаабыта биллэр, 5 оҕолоох. Аҕатыныы эйэ-
ҕэс-сайаҕас майгылаах нэһилиэк биир тутаах 
киһитэ.

Дьэ, бу өрө үүнэн, сайдан тахсыбыт Ноев 
аймахтан аныгы кэмҥэ биллибит, Саха сирин 
үрдүнэн биир чаҕылхайдык аатырбыт, дьиҥ 
саха кутун туппут дириҥ иэйиилээх киһинэн 
Власий Кузьмич уолун музыкант, мелодист 
Валерий Власьевич Ноевы ааттыахха сіп. Дьэ, 
бу Валерий Ноев быйыл төрөөбүтэ 75 сылын 
туоларынан, кинини балачча билэр киһи курдук 
сананан, олоҕун, махталлаах айымньыларын 
туһунан суруйуулары, бэчээттэммит ахтыылары, 
сыанабыллары туһанан суруйуохпун баҕардым.

Мин төрүттэрим, Никитиннэр аймах бу Суола 
үрэх баһынан Туойдаахтан чугас Суордаах төрдө 
диэн сиргэ олох ыал этилэрэ. Ноевтардыын ыкса 
билсэ-көрсө олороллоро, доҕордоһоллоро. Биир 
быраат, Никита Ноев кэргэнэ Ааныскалыын, 
биһиги ийэбит Ефимова Александра Петровна 
МэІэ XаІалас Холгуматыттан сүктэн кэлбит 
аймахтыы дьонноох кыргыттар буоланнар, олох 
арахсыспат дьµігэлэр этилэрэ. А±абыт М.Д. Ни-
китин эмиэ тыа, µрэх баґын киґитэ, Ноевтар 
уолаттардарынаан араа-бараа саастаах, ті-
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рөібүт айылҕаларыгар тэҥҥэ сүүрэн-көтөн, куо-
дарыґан улааппыт дьон буоллахтара. Хойут, 
сааһыран да олорон (Аҕа дойду Улуу сэриитин 
кэмигэр µлэ фронугар сылдьан ыарыһах 
буолан төннүбүт) саамай үтүө тылынан 
биһиэхэ, оҕолоругар куруук ахтар буолара. 
Кинилэр курдук үөрэхтээх, дьоҥҥо-норуокка 
барытынан үчүгэйинэн сыаналанар дьон буола 
үүнүөхтээхпитин көҕүлүү, ымсыырда кэпсии 
олорор буолааччы.

Мин Валераны кэлин Алтан оскуолатыгар 
кыра кылааска үөрэнэ сырыттаҕына маннык 
көрөр этим. Оччолорго искиэрэ диэн балачча 
аныгылыы чараас таҥастан тигиллибит, сото-
лорунан бүүрүмньүлээх ыстааннаах, халыҥ 
кэлимсэ уллуҥнаах тиҥилэҕин үрдүттэн тардыл-
лан иннигэр кэлэн баайыллар эмиэ аныгы солун 
таапкалаах, доҕолоҥ соҕус атахтаах эрээри, 
наар сүүрэкэлии сылдьар уол этэ. Ити кыра 
саастарыгар Валера ийэтэ Мария Васильевна, 
бэйэтэ балалайкаҕа үчүгэйдик оонньуур буолан, 
итиэннэ Валера балалайканы сөбүлүүрүн, оон-
ньуур баҕалааҕын билэн, дьонтон балалайка 
уларсан, кэлин көрдөһөн ылан үөрэтэн барбыт. 
Сотору абаҕата Трофим Кузьмич гармошка 
булан биэрбит. Дьэ, бу түгэн Валераҕа дьиҥнээх 
музыка ис иэйиитин аһан биэриинэн буолбут. 
Оттон алтыс кылааска үөрэнэ сырыттаҕына, 
төрөөбүт күнүгэр аймахтара аатырар Тульскай 
баяны ылан бэлэхтииллэр. Ол баян Валерий 
олоҕун арахсыспат аргыґынан буолбута.

Мария Васильевна аҕата Василий Кононов – 
Чурапчы Чакырыгар Хонду диэн бэрт минньигэс 
балыктаах үрэххэ олохтоох Манньыат диэн хос 
ааттаах киһи. Икки кыыс оҕолорун – Маарыйаны 
уонна Акулинаны төрөппүт. Василий бииргэ 
төрөөбүт быраата Илья Кононов – Ырыа Ылдьаа 
диэн аатынан биллэр ырыаһыт, олоҥхоһут, 
ыаллары кэрийэ сылдьа µстµү түүннээх күн 
ыллаан, олоҥхолоон айаҕын иитиммит идэлээх 
киһи. Дьон кинини олус сөбүлээн, батыһа 
сылдьан истэллэр, «ноолоон» биэрэр эбиттэр. 
Валерий кэнники, биллэр ырыаһыт буолан ба-
ран, Чакырга эһэтин, ийэтин дойдуларыгар кэн-
сиэрдээбит. Аймахтара Валераны убайын Ырыа 
Ылдьаа курдук дириҥ иэйиилээх, тыла-іһө 
саха киһитин сүрэҕин-быарын ортотунан сайан 
киирэр киґитэ буолбут диэн хай±аан, астынан 
хаалбыттар.

Мария Васильевна оҕотун Валерий туһунан 
маннык кэпсиирэ: «Кыра эрдэҕиттэн барытыгар 
сыстаҕас, барыга дьоҕурдаах, үөрэ-көтө сылдьар 

оҕо этэ. Алта сааһыгар ааҕар-суруйар, ахсааны 
да суоттуур буолбута. Оскуолаҕа киирэн үчү-
гэй үөрэнээччи буолуох этэ эрээри, наар ба-
лыыһаҕа киирэн хаалара. Бастакы кылааһы бү-
тэрбитэ да, наар тайахтаах сылдьара. Бу кэмҥэ 
аҕабыт өлөн, эмтэтэ ыытар диэн кыаллыбатаҕа. 
Быраастартан сүбэлэтэн Мэҥэ Хаҥаласка Лесной 
оскуолаҕа эмтэтэ ыыппытым. Онно, хата, үчүгэй 
баҕайытык үөрэнэн, эмтэнэн, балалайкаҕа эбии 
үөрэнэн, элбэх саҥа ырыалары, үҥкүү ме ло-
дияларын үөрэппит этэ.

1952 сыллаахха Майаҕа олохсуйбуппут. Бэһис 
кылаастан балалайкаҕа оонньоон, кэнсиэртэргэ 
кыттан барбыта. Онус кылааһы бүтэрбитин кэннэ 
оройуоннааҕы культура отдела талааннаах 
оҕолору түмэн, баян куурсун аһан биир ый 
үөрэппитэ. Ити сайын Артамонов тылларыгар 
«Көрүүй да, доҕоруом, эн миигин» маҥнайгы 
мелодиятын суруйбута. Салгыы Улан-Удэтээҕи 
культура институтугар үөрэнэ барбыта.

Бастакы куурсун үчүгэйдик үөрэнэн бүтэрбитэ. 
Иккис куурсугар үөрэнэ сылдьан, эмиэ ыалдьан 
төттөрү кэлбитэ. Онтон ыла баянист, уус-уран 
салайааччы буолан, ырыа, музыка аргыс-
танан республика устун гастролларга үгүстүк 
сылдьыбыта. Москваҕа, Болгарияҕа тиийэн лау-
реат, дипломант буолан үірэн-көтөн кэлбит тэрэ 
улахан үөрүүбүт буолбута. Дьиэтигэр уһанарын 
сөбүлүүрэ. Утуйар дьыбаан, долбуур да кур-
дуктары оҥортуура. Аһы да бэркэ астыыра. 
Ос куолаттан наар музыкатыгар оонньоон хойут 
кэлэн мөҕүллэр буолара», – диэн.

Биһиги, Алтан олохтоохторо, Дьокуускайга 
киирэрбитигэр массыынанан айаммыт бэрт 
түмсүүлээх, сорох ардыгар айдааннаах даҕаны 
сырыы буолара. Суоппар Бааска (В.С. Неустроев) 
соҕотох таһаҕас тиэйэр массыынатын куусабыгар 
толору симиллэн айанныырбыт. Күнүс Майаҕа 
тиийэн дьоммутугар, автовокзал таһыгар Ноева 
Мария Васильевнаҕа (оччолорго кини Майаҕа 
үлэлиирэ) тохтоон, чэйдээн ааһарбыт. Сөҕөрүм 
диэн баара, ким да күнүскү аһын өйүөлэнэн 
илдьэ барбат эбит. Аччык, сут кураан дьыллар 
охсууларын содула буоллаҕа. Мария барахсан 
оҕолорунаан, кэлин повар киһи кэргэнинээн 
үчүгэй баҕайытык олороллоро, биһигини бары-
бытын аһатан, сынньатан атаартыыр этилэрэ. 
Биирдэ мин кинилэргэ массыына күүтэн олор-
дум. Валера үөрэнэр, киирэ-тахса сылдьар, 
до ҕор оҕолорунуун соло буолбат дьон. Онно 
Мария оҕотун Валерий туһунан сорох кэпсээнин 
ис хоґооно маннык этэ.
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«Валера Саҥкычахха олордохпутуна төрөө-
бүтэ. Ыалдьаары гынаммын, сыарҕалаах акка 
тиэллэн Бүтэйдээх балыыһатыгар киирбитим. 
Сотору, хата, үчүгэй баҕайытык быыһанан, уһаа-
бакка эрэ тахсыбытым. Оҕом үчүгэй этэ. Сүбэ-
лэһэн бараммыт сэриигэ өлбүт саамай таптыыр 
убайбыт Валерий Кузьмич аатын биэрбиппит. 
Сотору дьоммут олохторугар Туойдаахха көспүп-
пүт. Сааһыары аҕабыт Амма тэрилтэтигэр суот-
чутунан ананан Аммаҕа көһөн киирбиппит. Ва-
лера сэттэ сааһын туоларыгар дойдубутугар 
төттөрү көспүппүт. Онно уолбут оскуолаҕа үөрэ-
нэр киһи буолбута. Күһүн тымныы түһүүтэ СПТУ 
таһыгар баар булгунньахха оонньуур идэлээҕэ. 
Чараас искиэрэ, таапка сыыстаах сылдьан, 
өссө онно кинигэ ааҕа олорбут этэ. Тоҥон аҕай 
кэлбитэ. Ол онтон ыалдьан хаалбыта. Алтан 
балыыһатыгар көрдөрөн эмтээбиттэрэ да, үтүө 
буолбакка, доҕолоІ буолан хаалбыта. Үтүө буо-
лар ини диэн санаалаах ханна да ыыппакка, 
улахаІҥа хаптарбыппытын хойут өйдөөбүппүт. 
Бу кыра ыарыы буолбатах этэ. Олоҕун тухары 
ааспат, куруук тайахтаах сылдьар киһи буолбута. 
Кэлин хоһоон суруйар буолан барбыта. Күөрэгэй 
чыычааҕы, сардаана сибэккини, дойдутун кэрэ 
киэргэллээх хатыҥчаанын, Амматын, кэрэ көс-
түүлээх айылҕаны хоһуйа сатыыра уонна онно 
мелодиятын эрдэ толкуйдаан иһэрэ», – диэн 
салгыы кэпсээбитэ.

Кэлин Валерий бэйэтин тылыгар, мелодиятыгар 
«Хатыҥчааным барахсан» диэн киһи эрэ ис 
иэйиитин кылын таарыйар ырыатын айбыта. Ону 
биһиги, биир дойдулаахтара, маннык саныыбыт. 
Туойдаахха хоту диэкиттэн айаннаан киириигэ 
чэчирии турар үөһэ чараҥтан кыракый көҥүс 
устунан ойдон киирэн суол кытыытыгар үүнэн 
турар эдэр кэрэчээн хатыҥчааны наар дьүһүйэ 
көрөрбүт уонна бу тыллары:

Хампа нуолур солко күөҕүнэн
Төрөөбүт алааспар үөрэ көрсүөҕэ
Оҕо сааһым бииргэ ааспыт доҕоро
Хатыҥчааным, хатыҥ барахсан, – санаан 

кэлэ-бара харахпытын сымнатан. дууһабытын 
манньытан ааһарбыт. Улуу хомолтобут буолар 
буоллаҕа, кэлин ааһан иһэн көрдөххө, ол хатыҥ 
барахсан тостон, сууллан хаалбыт этэ, эбээт!

Валерий туһунан музыка, ырыа киэҥ суолун 
тутуһар айар үлэһиттэр, доҕотторо, музыкаҕа 
сы һыаннаахтара сыаналаабыт суруйууларын 
би  листэх хэ, киһи эрэ долгуйар, санаата хонор 
этии лэрэ бааллар. Мелодист В. Андросов: 
«Ыл лыыра дьикти, ураты. Баяҥҥа оонньуурун 

этэ да барбаппын. Ырыалара да, бэйэтэ ыл-
лыы ра да алыс, дьон ытаһа олороллор, олох 
ыыппаттар. Дьылҕа хаан сиэдэрэй бэлэҕэ буол-
лаҕа дииллэр», – диэн бэрт бэлиэ тылы эппитэ.

Бары доҕотторо этэллэринэн, ханнык баҕарар 
ырыатын бастаан мелодиятын айар. Дьэ, ол 
кэнниттэн тылын көрдүүр. Онно биир холобур. 
«Кыракый уолчааным», «Баатара» диэн ырыа-
ларын мелодиятын 70-с сылларга айбыт. Бастаан 
мелодиятын айара. Бэйэтин ис дууґата хайдах 
ыллыырынан, иэйэринэн кірін ырыа музыкатын 
айар µгэстээх. Онно сіп тµбэґэр ис хоґоонноох, 
тыллардаах поэттар айыыларын булбата±ына, 
бэйэтэ тылын айар µгэстээ±э. Ол курдук «Мин 
дууґам ыллыыр», «Кµірэгэйдиин кірсµґµµ», 
«Току-току, ньээм-ньээм», «Кыыс Амма», «Ха-
тыІчааным барахсан», «Быраґаай, кµіх сайын» 
ырыаларын ір толкуйдааґын, оІоруу кэнниттэн 
эрэ баяныгар оонньоон иґитиннэрэр. Онно ырыа 
ис хоґооно хайдах буолуохтаа±ын, тылларын 
сµбэлэґэр, ырыттарар. Аны ону Дьокуускай 
телевидениетин устуутугар биэрэн, бэркэ би-
һирэнэр. Онтон кыах ылбычча, аны кыыс оҕо 
туһунан ырыа мелодиятын айан бэлэмниир. 
Ол туһунан доҕор, атас дьонноро, мелодистар 
ахтыыларыгар эмиэ ааҕыахха сөп: «Кыыс оҕо 
туһунан ырыатын мелодиятын эрдэ айбыт этэ. 
Онтон тылын бэйэтэ айбыта. Ыллатан көрө-
көрө тэтимин үрдэтэр, тексин кылгаттарар, 
ме лодиятын дууһатыгар иитиэхтээн, төрөтөн, 
ууһа тан таһаарар, киһини астыннарар тылы 
булан суруйар» (бииргэ үлэлээбит табаарыһа 
И. Сысолятин ахтыытыттан).

Салайан сценаҕа таһаарар ырыаларын араас-
таан көрөн, аранжировкалаан баран таһаарара. 
Дууһата суох, музыкальнай тиэмпэни, иэйиитин 
тутуспат ырыаһыттарга, үҥкүүһүттэргэ музы-
каны өйдөтөн сэмэлиирэ, оттомо суох көтү-
мэхтик толорору сөбүлээбэтэ. Айыл±аттан хатан 
кµµстээх, кэрэ тембрдээх, ансамблга иккис, µґµс 
куолаґынан ійібµл куоласка ыллаґарынан олус 
киэргэтэрин до±отторо ахталлар.

Драматическай артыыс быґыытынан дьоҕур-
дааҕын эмиэ көрдөрөрө. Кэпсээнньиттэргэ, хо-
һоон айааччыларга, чабырҕахсыттарга сү бэ-
лэри хайаан да биэрэрэ. Оформитель быһыы-
тынан декорациялары тупсаҕайдык оҥороро, 
рапорт альбомнарын оҥорбута хайаан да 
кыа йыыны ситиһэрэ. Кэнники сылларга уус-
уран самодеятельноһы салайа сылдьан эл бэх 
ырыалары, музыкальнай айымньылары оҥор-
бута, лирическэй ырыалары суруйбута, баяҥҥа 
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аналлаах 3 театрализованнай кэнсиэри, 2 бал-
ладаны, 4 сюитаны, 12 баяҥІа аналлаах му-
зыкальнай айымньыны суруйталаабыта. Эдэр 
ыччакка анаан отуттан тахса лирическэй 
ырыаны айбытын таһынан үчүгэй толорооччу, 
киэҥ диапазоннаах тенор куолаһынан дьон дуу-
һатын долгутара.

Валерий сыана±а киирэригэр аныгылыы сµµ-
рэн киирбэт, ол оннугар чуумпуран, на±ыллык, 
ханнык эрэ атын эйгэ иґигэр сылдьардыы 
иитиллэн, бэлэмнэнэн киирэр. Онтон дьэ сµргэтэ 
кіті±µллэн, хаана-сиинэ тиллэн, айыл±ата бэ-
лэхтээбит кэрэ-чуор куолаґынан ыллаан дьэр-
гэтэн кірііччµлэрин «билиэн» ылбытынан 
барар.

Уус-уран самодеятельность фестивалларыгар 
араас көрүүлэргэ лауреат, дипломант аатын 
µгµстµк ылаттаабыта. Ґрдµк ситиһиилэрин иһин 
САССР Ґрдµкµ Сэбиэтин Президиумун Бо-
чуотунай грамотатынан наҕараадаламмыта. 
Тус па самодеятельнай композитор аатынан би-
гэргэммитэ. Валерий Ноев о±олорго, олус кыра 
уолаттарга: «Бухатыырдар µІкµµлэрэ», «Алаа 
Мо±ус», «Бэйбэрикээн эмээхсин», «Охтоох µІкµµ» 
остуоруйаларга, хореографическай сью таларга, 
ыччат µІкµµлэригэр музыкалары айы талаабыта.

Олоххо араас эндирдээх кэмнэр баар буо-
лааччылар. Ыкса доҕоро, култуура µтµілээх 
µлэґитэ Д. Тихонов суругар: «Валерий тус оло-
ҕор мэлдьи ыарахаттардаах, драматическай 
дьылҕалаах диэн сыаналыыбын. Кыра оҕо 
эрдэҕиттэн атаҕар уҥуох сөтөлүнэн хас да 
уустук эпэрээссийэлээх, дьиэ кэргэнин олоҕо 
уустугуран, кэлин баҕар, онтон сылтаан аһыыр 
аатыран буруйданан, сокуоннай дьиэ кэргэниттэн 
арахсан, түптээн олорбокко, сынньаммакка 
сылдьыбыта кистэл буолуон сатаммат. Оччо-
тооҕу сорох салайааччылар тоҥуй, тымныы сы -
һыаннара, итэҕэйбэт буолуулара төһөлөөх ыара-
ханы үөскэппитэ буолуой?» – диэн турардаах.

Уһун кэмнээх гастролларга, атынтан атын 
коллективтарга кіһө сылдьан µлэлээґин чараас 
дууһалаах киһиэхэ ыарахаттары µіскэппиттэрэ 
буолуо. Бэйэтэ да±аны айылҕаҕа ыллатыылаах 
дууһата төрөөбүт буорум тирэх буолуо диэн 
санаалаах дойдутугар Алтаҥҥа кэлэ турара. 
Биир сыл оскуолатыгар музыка учууталынан 
үлэ лээбитэ, сайынын аймахтарыгар оттоһо да 
сылдьаталыыра. Оччолорго Алтаҥҥа олохтоох 
чугас аймахтыы буолбут М.Е. Слепцов, оскуола 
учуутала, завуһа, билигин педагогическай үлэ 
ветерана киґи, иһирэх ахтыытыгар манныгы 

сонургуохха сөп: «Валерий сайынын дойдутугар 
сынньана кэлэн биирдэ Таас Чапчылҕан 
диэн ыраах баҕайы үрэххэ оттуу, хоно-сүтэ 
сылдьыбыппыт. Анаан махтанарым баара, 
олус асчыт уонна булка сыһыаннаах буолан, 
күөлгэ илимнээн, күһүн тэллэйдээн, көрчөх 
ытан аҕалан ыраастаан буһаран, киэһэлэргэ 
сылаабытын таһааран, астынан утуйарбыт. Дьэ, 
аны ол кэмҥэ баянын сулбу тардан ылан, көрсө 
түспүт ханнык эрэ тµгэннэригэр ырыа айан, 
матыып таһааран барар. Бу бүтэһик сайына этэ. 
Сэттэ ырыаны айан кэбиспитэ. Ону барытын 
билиґиннэрэн иґэр, сүбэлэһэр. Аны дьылҕатын 
сэрэйбит курдук «Быраһаай, күөх сайын», 
«Соҕотох туруйа» диэн ырыалары айыталаан 
кэбиспитэ. Дьэ, этиэххэ наада, Валерий чахчы 
чараас дууһалаах, истиҥ иэйиилээх, элбэҕи 
аахпыт дириҥ билиилээх, кэрэни кэрэхсиир 
аһаҕас майгылаах, айар талаанынан барҕа 
баайдаах киґи этэ. 

Онно маннык этэ. Оттуур µрэхпититтэн чугас 
Ордьоох кµілэ диэІІэ илим µтэргэ ар±аа 
баґыгар чоІолох-чоІолох уулардаах уґун маар 
баара, онно биирдэ Валерий биґи иккиэн кус 
ыта диэн бардыбыт. Биэс куґу ілірдµбµт, µґµс 
ууга тиийэн эрдэхпитинэ, маар ар±аа баґыттан 
со±отох туруйа кітін та±ыста. Хатан ба±айытык 
хаґыытыы-хаґыытыы маары µстэ эргийдэ. 
Валерий ол тухары олус сонур±аабыттыы дуу, 
эбэтэр туох эрэ санаа±а о±устарбыттыы саІата 
суох ір ба±айы бол±ойон, батыґыннары кірі 
турбута. Ґґµс эргийиитигэр ар±аа баска тиийэн 
тµґµіх курдук намтаабыта эрээри, тµспэтэ.

Онтон сµр хатаннык быраґаайдаґардыы 
кыланна да, ірі дайан та±ыста уонна биґиги 
тус µрдµбµтµнэн кітін кэлэн илин халлаан 
аннын диэки куґуура турда. Валерийым туруйа 
киґи хара±ыттан сµтµір диэри батыґыннары 
кірін турбута. Онтон тохтуу тµґэн баран: 
«Михаил, бµгµн мин чыккымайы да ытыах 
санаам кэлбэт буолла, кэбис, тіннµіх», – диэтэ. 
Бардыбыт. Отууга тиийэн баянын µрдµгэр тµґэн, 
бастаан чуумпу ба±айытык сыыйа тардан, ырыа 
матыыбын таґааран барбыта.

Мин чэйбин оргутан, кµнµскµ аґылыкпытын 
бэлэмнээн бµтэрим са±ана, хайыы-µйэ биир 
ырыа матыыба бэлэм буола тµспµтэ. Бу 
«Быраґаай, кµіх сайын» диэн ырыа этэ. Салгыы 
аны бу матыыбыгар сіптііх тылы булуу 
буолан барбыта. Ол да оччо уґаабата±а. Баар 
буолбута. Итинник «Быраґаай, кµіх сайын» диэн 
ырыа барахсан кµн сирин кірбµтэ. Кіннірµ киґи 

КЈРДЈЈ¤ҐННЭР, БУЛУУЛАР, АРЫЙЫЫЛАР...



80 Чолбон 2 №-рэ 2015

саныырыгар бу дууґаттан тыырыллан, аґыллан 
тахсыбыт Валерий уран иэйиитэ буолла±а.

Дьэ, сити курдук Валерий кµннээ±и оло±ор 
кірсі тµспµт тµгэннэринэн сэдиптээн, бэрт кэ-
бэ±эстик, тµргэн ба±айытык ырыаны айан кэ-
биґэр ураты дьо±урдаа±а. Ол чахчытын итин-
ник мин бэйэм илэ харахпынан, эт кул гаах-
пынан истибит, билбит тµгэммин хаґан да ум-
нубаппын», – диэбит М.Е. Слепцов. Кини 2014 
сыллаахха бала±ан ыйын 29 кµнµгэр суруйбутун 
бу билиґиннэрдим.

Биирдэ гастроль кэмигэр Амма сиригэр тиийэн 
кэллилэр. Билэр уолбут Валерий Власьевич, 
доҕоро, Мэҥэ-Хаҥалас Хорообутуттан биһиги 
чугас аймахпыт, эмиэ биир кэрэ куолаһынан 
биллибит артыыс киһи Степан Сергучев 
кэлэннэр сэргэхсийии бөҕөтө буоллубут. 
Валера сөҥ, дьоһун, бэрт наҕыл көрүҥнээх 
буолбут, кэпсэтэ түһэн баран сытан сынньанар 
буоллулар. Степан билэр сиригэр «элэс» гынна. 
Мин атыны санаан, киэһэ хайдах толоруон 
туһунан ытырыктатан ылабын. Эрдэ соҕус 
суунан-тараанан, тэринэн бардыбыт. Кулууп 
иһэ туолбут, туран эрэ көрөөччү элбээбит. 
Киһи өйүн, санаатын эрэ буолбакка, дууһатын 
сайа таайар үчүгэйкээн ырыаларын истэннэр, 
аммалар ытыстарын тыаһа, уруйдара-айхаллара 
адьас ньиргийэн олордо.

Валерий Ноев, норуот сөбүлүүр, астынар 
ырыаһытын, аатыгар анаммыт киэһэлэр, күннэр 
элбэх оройуоннарга, Дьокуускай театрдарыгар, 
ыччат дыбарыастарыгар. Сайыҥҥы кэмҥэ үлэ 
дьонугар ходуһаларга, ыанньыксыттарга, теле-
видение, радио биэриилэригэр хаһан баҕарар 
төрөөбүт дойдуга таптал, махтал тылларынан 
ахтыллан ыытыллаллар.

Валерий Власьевич айыл±аттан бэриллибит 
сµдµ талаанынан баяныгар олус µчµгэйдик 
оон ньуура, µгµстэр дууґаларын умсугутара. 
Ол да иґин кини туйа±ын хатарааччылар, 
кини суолунан олохторун искусство эйгэтигэр 
анаа быттар Сахабыт сиригэр элбэхтэр. Кини 
кµн сириттэн барыыта айар талааннаахтары 
уґугуннарбыта. Ытыктабыллаах киґилэригэр 
анаан µтµікэн ырыалары Амматтан Н. Михайлова, 
М. Белолюбская, Н. Неустроев суруйбуттара.  
Поэттар И. Алексеев, И. Гоголев, С. Капитонов 
хоґоонноро бэчээттэнэн тахсыбыттара.

Валерий нарын, кэрэ ырыалара киґи уран 
дууґатын уоскутар, дьоллуур, олоххо кэрэни, 
тап талга тылынан кыайан этиллибэт дьолу-
µірµµнµ уґугуннарара кээмэйэ биллибэт, ураты 

суоллаах тыыннаах бэйэтэ суо±ун да иґин 
айан ыллыыр кэрэ иэйиини тиэрдэ сылдьар 
талааннаахтарга арахсыспат аргыс, истиІ 
иэйии до±оро буоларынан Валерий дууґата ки-
ни лэрдиин бииргэ.

Доҕоро, мелодист В. Никаноров этэринэн, 
сүр дээх ис киирбэх, кэнэн, оҕолуу үөрүнньэҥ 
уонна олус хомойумтуо майгылааҕа. «Дьокуус-
кайга нуучча театрыгар бүтэһик кэнсиэрэ 
буоларын билбиттии, олус сүргэтэ көтөҕүллэн, 
бары ырыалары, үҥкүүлэри соҕотоҕун доҕу-
һуоллаабыта. Дуоһуйан, дьоро киэһэ сити-
һии лээхтик ыытыллыбытынан бары кыт таач-
чыларын илии тутуһан эҕэрдэлээбитэ уонна 
быраһаайдаспыта. Киэһэ кабинеппытыгар үһүө 
буолан дуоһуйа кэпсэппиппит. Валера сарсын 
Ньурбатааҕы драмтеатрга баяниһынан үлэлии 
көтүөхтээх этэ. Ол иһин доҕотторо арыгы 
аһы тохтоторго эппиттэрэ. Сарсыныгар ити 
сүбэлэһии ылыныллан, Валерий наркологическай 
балыыһаҕа баран, олоҕун бүтэһик күнэ тү-
мүктэммитэ».

Алтаннар уоллара Валерий Ноев 70 сааһын 
туоларыгар «Иэйии» сынньалаҥ кииннэрин та-
һыгар гранит билиитэни суруктаан-бичиктээн, 
төрөөбүт алаа һыгар «Туойдаахха» пааматынньык 
туруор буттара. Быйыл, 75 сааһын туоларынан, 
эмиэ «Иэйии» сынньалаҥ киин таһыгар сквер, 
онно боруонсаттан кутан бюст туруорбуттара 
дьон-норуот сүрэҕин µйэлэргэ µірдэ, сэргэхситэ 
турарын кэрэһилииллэр.

Валерий – сүрэхпит үөрүүтэ,
Валерий – дууһабыт ымыыта,
Хаһан да өлбөөрбөт кэрэҕин
Хаһан да кырдьыбат эдэргин, 

– диэн Алтан сириттэн төрүттээх педагогическай 
үлэ ветерана И.А. Яковлев этиитинэн ахтыыбын 
түмүктүүбүн.

Мария НИКИТИНА, 
педагогическай үлэ ветерана, 

Амма олохтооҕо.
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Би´иги, 2011-2014 cc. «Экос» лаа±ырга 
дьа рыктанан, Таас Тумуска литературнай кы-
раайы µ³рэтэр экспедиция±а сылдьыбыппыт. 
Биир дойдулаахтарбыт Владимир Федоров 
уон на Николай Лугинов µбµлµ³йдэригэр анаан 
улуустаа±ы Литературнай музей к³ ±µ лээ-
ґининэн тутуллубут суруйааччы дьиэтэ уонна 
саха бала±ана арыллыытын µрдµк µ³рµµтµн 
µллэстибиппит. Кэбээйи сирэ, Кэбээйи оскуо-
лата Николай Алексеевич дьыл±атыгар т³л-
к³л³³х тµ³рэ±и тµстээбитэ, оло±ор улахан 
суолталаах олугу уурбута. Ол курдук Тыайаттан 
киирбит Коля Лугинов физика, математика 
пред меттэрин умсугуйан µ³рэппитэ. Мария 
Серафимовна Слепцова курдук айыл±аттан 
талааннаах учууталга µ³рэнэн тулалыыр эйгэ 
ис тутулун интэриэ´иргээбитэ, СГУ физико-ма-
тематическай факультетын µ³рэнэн бµтэрбитэ. 
Маннык, суруйааччылартан атын идэлээх буо-
лан, кини айымньылара ураты философскай 
суолталаахтар, дири² ис хоґоонноохтор. 

Биир дойдулаахпыт саха народнай суру-
йааччыта Николай Лугинов 1979 c. Тиксиигэ 
сылдьан суруйбут «Кустук» кэпсээнин олус с³-
бµлээн аахтыбыт. Бу сµрдээх уустук олохтоох 
Кустук ыт дьыл±ата аахпыты эрэ долгутар, 

уйадытар. Кэпсээн сµрµн геройа ыт эрээри, дьиэ 
кыыла буоларын бы´ыытынан, дьон оло±о эмиэ 
арылхайдык к³ст³р. Чуолаан тай±а±а хаалбыт 
иччитэ Охоноон уонна туундара±а тойоно Байбал 
ту´унан си´илии суруллар. Маны тэ²э наарта±а 
баар хас биирдии ыт эмиэ ки´и курдук ураты 
майгылаах-сигилилээх. «Орто дойду оло±ун 
кистэлэ²э туохханый?, Дьыл±а диэн ³йд³бµл 
баар дуо», – диэн уустук ыйытыыларга хоруйу 
бу кэпсээнтэн булуохха с³п курдук.

КэпсээІІэ, омос кірдіххі, туундара к³лµµр 
ытын оло±о ойууланар. Сирийэн, толкуйдаан 
аахтахха, дири² ис хо´ооннонор. Кэпсээн сэттэ 
бастан турар. Олору бу курдук ааттаатыбыт: 

I. Туундара уонна Тай±а Кустук ³йд³бµлµгэр; 
II. К³лµµр ыттар кµннээ±и тµбµктэрэ;
III. Б³´µ³лэккэ;
IV. Дойду уонна Иччи ахтыл±ана;
V. Туундара±а т³ннµµ;
VI. К³²µл уонна кыайыы µ³рµµтэ;
VII. ¥рµ² хаар уонна Итэ±эл.
Кустук уонна ыттар. Сэттэ ыт дьыл±ата – 

ки´и сэттэ мэтириэтэ. Иитэр кыыл иччитин 
уонна атын ыттары кытта сы´ыана син биир 
дьоннор эйгэлэрин санатар, биґиги кµннээ±и 
олохпут ойууланар. 

Ыт аата Наарта±а 
миэстэтэ,
³²³-дьµ´µнэ

Майгыта-сигилитэ Байбал
сы´ыана

Дьµ³рэлии ки´и 
майгыта

Ба´ыр±ас Бэриэтчик, 
сыа ба 
суох, босхо 
сылдьар.

Ыт тириитин эрэ 
кэтэ сылдьарга 
дылы, к³нн³рµ 
ыт оло±уттан, 
кыґал±атыттан 
быдан ыраах. 

Саамай с³бµлµµр, 
ураты тутуллар ыта

Киэбиримсэх, сµрэ±э 
суох

КУСТУК ЫТ ДЬЫЛЎАТА
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Сырбай Харабыллыын 
3-с кэккэ±э

Албын, тойонун 
сирэйин-хара±ын 
кэтэ´эр, илэ-сала 
к³т³н эккэлиир.

Ба´ыр±ас кэнниттэн 
иккис. 

Албын, сирэй 
к³рб³х

Ма²ан 
уонна 
Харас

Ма²ан, 
эриэн, 
бэриэтчик 
кэнниттэн

Дьо±ус со±ус, 
акаарыты²ы ыттар. 

Аска µ´µс 
уочараттар.

£с киирбэх, тус 
санаата суох

Харабыл Кµ³рт 3-с 
кэккэ±э 
Сырбайдыын 

… ис-и´иттэн киэ²-
холку к³±µстээх, 
туохтан да уолуйары-
ыгылыйары билбэккэ, 
бэйэтэ бэйэтигэр 
сылдьар. 

Байбал сы´ыанынан 
бэ´ис кэккэ.

Сымна±ас, 
киэ² к³±µстээх, 
самныбыт

Кустук 2-с кэккэ±э 
Кырбый дыын

Тай±а булчут ыта, 
Иччитигэр олус 
эрэллээх, к³²µлµ 
таптыыр, олус 
³йд³³х ыт.

Байбалы билиммэт, 
ол и´ин Байбал 
с³бµлээбэт.

Мындыр, эрэллээх, 
к³²µл санаалаах

Кырбый Кустуктуун 
иккис кэккэ±э 
к³лµллэр

илэ-сала к³т³рµ 
с³бµлээбэт, 
барыларыттан 
тыйыс майгылаах, 
эйэргэспэт-
оонньоспот, 
чуга´аабыкка 
барытыгар а´ыытын 
килэс гыннаран 
кэби´эр. 

Саамай ата±астанар. 
Албыннаспат, 
с³бµлээбэтин 
биллэрэр. 

Кырдьыксыт, 
тыйыс, ол эрээри 
а´ыныгас, хорсун

 Байбал сы´ыана µчµгэйтэн м³лт³³н и´эринэн 
ыттар эрээттэрэ: Ба´ыр±ас, Сырбай, Ма²аннаах 
Харас, Харабыллаах Кустук, Кырбый…

Бу тэ²нэбил ырытыы µрдµк халлаан анныгар 
ки´и да, ыт да олохторо майгынна´алларын 
к³рд³р³р.

Кустук уонна дьоннор. КэпсээІІэ баар дьон 
ту´унан тµмµк санаалар: 1. Охоноон. Би´ирэмнээх 
герой дии саныыгын, Кустугу кытта тэ²²э 
кинини кµµтэ±ин, к³рµ³ххµн ба±ара±ын. Ол эрэн 
Охоноон, кэргэнин а´ыйан, м³лт³³н-ахсаан, 
баар суох таптыыр эрэллээх ытын хаартыга 
сµµйтэрбитин ту´унан билэн хомойо±ун. Ки´иэхэ 
кырдьар сааска со±отохсуйуу улахан охсуулаах 
буолар диэн ³йд³бµл µ³скµµр. Бэл, бу маннык 

ки´илии сиэрдээх Охоноон тулуйбатах.
2. Байбал – сэттэ ыт иччитэ. Суостаах-суо-

даллаах ки´и. Онноо±ор тапталлаах кэргэнин 
кырбыыр. Оттон ыттарга тимир тириитин кэтэр. 
Б³´µ³лэккэ сылдьан, биир кµн ата±астанан кэ-
лэн ытаабытын к³р³н, ыттара барахсаттар а´ы-
наллар. Бэл, мэлдьи кырбанар Кырбый а´ы нан, 
Байбалы салыыр. Туохтан Байбал хо мой бутун 
суруйааччы эппэтэ эрээри, хаартыга сµµйтэриэн 
эбэтэр кырбаныан с³п диэн сэ рэйиллэр. 3. 
Маайыс олус сырдык, ыраас санаалаах кэрэ ки´и. 
Кустугу а´ынар, бэйэтигэр дьµ³рэлии саныыр 
курдук. Кустуктаах Маайыс – иккиэн Байбалы 
кытта олорон к³²µллэрэ кµ³м чµлэммит, ааспыт 
олохторун ту´унан сырдык ахтыл±аннаахтар.
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Ханнык баҕарар киһиэхэ олоҕун устата 
аахпыт үгүс кинигэттэн биир айымньы кини 
сүрэҕэр, дууһатыгар сөҥөн, өйдөнөн хаалар. Ол 
курдук саха народнай суруйааччыта Николай 
Алексеевич Лугинов “Таас Тумус” сэһэнэ, айым-
ньы сүрүн геройа Тойбол кырдьаҕас мин өйбөр-
санаабар, сүрэхпэр-быарбар бука тыннаахтык 
хатаммыт. 

Мин бу сэһэни кытта билсиһиим маннык 
этэ. Уон саастаахпар аҕам дойдутугар Кэбээйи 
улууґун Куокуй нэһилиэгэр айаннаан иһэн 
Таас Тумус кытылга тохтоон ааспыппыт. Биэ-
рэк бүтүннүү сүүнэ улахан таастарынан бүрүл-

лэн сытара, “чуумпубун тоҕо аймаатыгыт” диэ-
биттии, таас хайалар иһийэн тураллара. Аҕам 
миигиттэн: “Убайыҥ Ньукулай Луугунап “Таас 
Тумус” сэһэнин аахпытыҥ дуо?” – диэн ыйып-
пыта. Онуоха мин: “Суох, иликпин. “Кустук” 
уонна “Суор” сэһэннэрин аахпытым”, – диэтим. 
“Бу тумус туһунан ити айымньыга кэпсэнэр, 
ааҕыаххын наада”, – диэ битэ аҕам. Луҥха 
үрэх хаһан да хатыламмат кэрэ көстүүлэриттэн 
харахпын араарбакка айан наан иһэммин: “Кыр-
дьык даҕаны, биллэр суруйааччы аймаҕым 
айымньыларын ситэ аахпатахпын”, – диэн 
кыбыста санаабытым. 

МИН СӨБҮЛҮҮР ЛИТЕРАТУРНАЙ ГЕРОЙУМ

“Оттон аллара Элиэнэ эбэ хотун, эмиэ уруккутун 
курдук, тус хоту устан унаарыйа сытара. 

Уруккутун курдук тус хоту...”
Н.Лугинов “Таас Тумус”

Кустук саамай µрдµк ба±а санаата – к³²µл. 
Самныы эбэтэр самныбат, эрэллээх эбэтэр 
туохха да эрэммэт, бэриниилээх эбэтэр 
та²нарыахсыт буолуу. Ким-ханнык буоларын 
ки´и бэйэтэ бы´аарар. «Кустук» кэпсээн ис 
хо´ооно бу тула эргийэр. Мантан хайатын 
тала±ын диир бу айымньы.

Би´иги олоххо эрэнэр, итэ±эйэр, туруоруммут 
санаабытыгар бэриниилээх буолары талабыт. 
Сир µрдµгэр чи²ник µктээн, дьоллоохтук, кэлэр 
кэскиллээх оло±у олорор аналы…

Ордук долгутуулаах тµгэннэри уру´уйдаан 
к³р д³р³рг³ холоннум: 1. Биир наарта±а. 2. 
Ич чи Охоноон. 3. Булчут ³р³г³йд³³х µ³рµµтэ. 
4. Дьыл±атын кытта эйэлэспэтэх Кырбый. 5. 
Мындыр ³й уонна сатабыл кыайыыта. 6. Мин 
т³р³³бµт б³´µ³лэгим буолбатах. 7. Арай Итэ±эл 
то²мото±о.

Суруйуубун Николай Лугинов айар µлэ±э 
а±атын тэІэ буолбут саха народнай поэта 
Се мен Данилов «Итэ±эл» диэн хо´оонунан 
тµмµктµµбµн.

Ыраах тырымныыр уот курдук,
Ыраах кытыастар кыым курдук
Ы²ырар эрэллээх буолан,
Ы²ырар уоту итэ±эйэр буолан, –

Ки´и барахсан кэхтибэт,
Кэнчиэтээбэт, эстибэт,
Иннин диэки дьµккµ´эр,
И²нибэккэ баран и´эр.

К³²µл оло±о – иннигэр,
Кµнэ-кµ³нэ±э – иннигэр,
Оол-ол к³²µлгэ тиийиэхтээх,
Олох уйгутун ситиэхтээх,

Ол и´ин кини кэхтибэт,
Кэнчиэтээбэт, эстибэт, 
Иннин диэки дьµккµ´эр,
И²нибэккэ баран и´эр.

Саша СМЕТАНИН, 
8-с «а» кылаас µ³рэнээччитэ,

Кэбээйи оскуолата.
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Эһэлээх эбэм, дьиэлэригэр тиийэн, долбуурга 
элбэх кинигэ турарыттан Николай Лугинов 
“Халлаан хараҕата” диэн кинигэтин ылан са-
йыҥҥы сынньалаҥым кэмигэр киэһэ аайы 
аахтым. “Таас Тумус” сэһэҥҥэ Өлүөнэ өрүс 
биэрэгэр олорор кырдьаҕас Тойбол, Михей, 
Өксүү, Одон уонна Сардаана, кинилэр олохторо, 
майгылара олус сатабыллаахтык ойууланар. 
Бу геройдартан мин Тойболго тохтуохпун 
баҕарабын. 

Кырдьаҕас Тойбол райпо ыскылаатыгар ха-
рабылынан үлэлиир. Кини собус-соҕотох, туох 
да уруута-аймаҕа суох, олохтон тугу да кэтэспэт, 
саҥа күҥҥэ үөрбэт буолаахтаабыт. Арай олох 
кини аттынан Өлүөнэ өрүс курдук оргууй устан 
ааһар...

Хаһан эрэ Тойбол эмиэ дьоллоох этэ. Таптыыр 
кэргэннээҕэ, кыракый кыыстааҕа. Ол эрэн 
кини дьоло уһаабатаҕа. Кыракый кыысчаана 
3 саастааҕар тыыга бэйэтэ олорсубутун эбэ 
букатыннаахтык илдьэ барбыта. Таптыыр кэргэнэ 
Даайыс ыарахан сылдьан Тойбол бултуу барбыт 
кэмигэр эмискэ оһоллонон тыына быстыбыт... 
Ол кэнниттэн Тойбол эрэйдээх чороҥ соҕотох 
хаалар, дөйбүт киһи курдук тугу да сэҥээрбэт, 
туохха да үөрбэт, “олохтон тугу да эрэйбэт, 
туохха да сэҥээрбэт” буолбута.

Тойбол оҕонньору биир кистэлэҥ санаа бу 
орто дойдуга тута сылдьыбыта. Кини сэмээр 
кыракый кыысчаанын Даайыһы олоҕун устата 
кэтэспитэ. Бэл, күндү балыгы, улахан хатыыһы 
илимҥэ туттаран баран: “Кэбис, бобуулаах 
балыгы сиэн да диэн, уоран аһаабыт кэриэтэ. 
Аны кэлин, өлбүтүм кэннэ, оҕом мин туспунан 
куһаҕаны истэн хомойо сылдьыа”, – диэн са-
ныыр, балыгы өрүскэ төттөрү ыытар. Көр, ити 
курдук кини эрэнэр, олоҕун тиһэх күнүгэр диэри 
оҕотун кэтэһэр... Ол да кэнниттэн эмиэ кэтэһэ 
сыппыта... 

Тойбол барахсан иккис оҕото, Сардаана тыын-
нааҕын туһунан билбэккэ бу сиртэн бараахтыыр. 
Кырдьык даҕаны, мээнэҕэ кэтэспэтэх эбит. Кини 
сорҕото, тыыннаах дууһа ханна эрэ баарын аҕа 
сүрэҕэ син сэрэйдэҕэ.

“Таас Тумус” сэһэни ааҕан баран мин өй-
са наа өттүнэн олус байдым дии саныыбын. 
Суруйааччы Тойбол нөҥүө төрөөбүт дойдуга 
истиҥ тапталга, кэргэҥҥэ бэриниилээх буолууга 
биһигини, ааҕааччылары иитэр, үөрэтэр. Тойбол 
хайдахтаах курдук төрөөбүт дойдутун таптыырын, 
кэргэнин хайдахтаах курдук бэриниилээхтик, 
эрэллээхтик таптыырын киһи ааҕан сөҕөр-

махтайар, ис сүрэҕиттэн ытыктыыр, сүгүрүйэр. 
Николай Лугинов Ийэ дойдутугар тапталын 
туһунан бу курдук бэргэнник эппит: “Төһө да 
киэҥ сирдэринэн арааһы билэн-көрөн, олоххор 
төһөнү да ситиспитиҥ иһин, өйүҥ-санааҥ син 
биир төрөөбүт алааскар курдары тартара турар. 
Айылҕаҥ сыта-сымара кутуҥ түгэҕэр туохха да 
буккуспакка эрэ сөҥө сылдьар.

Эдэр киһи төрөөбүт алааһыгар олох саҥа 
дабааннарын дабайарга күүс ылаары, от тон 
кырдьаҕас киһи букатыннаахтык бырас тыы-
лаһаары төннөр дииллэр. 

Саамай бүтэр уһук тирээн кэллэҕинэ, киһи 
сирдээҕи олоҕо саҕаламмыт сиригэр талаһар 
дииллэрэ кырдьык быһыылаах”. Киһини толкуй-
датар тыллар... 

Сэһэн саҕаланыаҕыттан бүтүөр диэри биир 
сүрүн идея (санаа) айымньы хаба ортотунан 
ааһар: сүдү күүстээх, ытык Өлүөнэ эбэ. Кини 
дьон дьылҕата хайа диэки салалларыгар кыһал-
лыбат, олох сокуоннарын бэйэтэ уларытар кыах-
таах. Биэрэккэ олорор дьон барахсаттар ону 
өйдүүллэр, киниэхэ сүгүрүйэллэр, хом санааны 
туппаттар. Иитэн олорор эбэлэригэр үҥэллэр. 
Мин санаабар, суруйааччы олус сатабыллаахтык 
Олох хотуну Өлүөнэ өрүһүнэн сирэйдээн 
көрдөрбүт. Биһиги биир кэм сүүрэбит-көтөбүт, 
үлэлиибит-үөрэнэбит, оттон олох, балысханнаах 
сүүрүктээх өрүс кэриэтэ, тохтообокко устар. 
Кини сырыытыгар сөп түбэһиннэрэн, сүүрүгэр 
оҕус тарбакка, хайысхатын табан, бэйэм туспа 
суолбун хааллардарбын диэн баҕа санаа-
лаахпын. 

Үлэбин сэһэн бүтэһик тылларынан түмүктүүм: 
“Оттон аллара Элиэнэ эбэ хотун, эмиэ уруккутун 
курдук, тус хоту устан унаарыйа сытара. Урук-
кутун курдук тус хоту...”

Дуолан ЛУГИНОВ,
12 №-дээх оскуола, 7-с “б” кылаас 

µірэнээччитэ, Дьокуускай к. 
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Мария Федотова-Нулгынэт Россия Суру йаач-
чыларын союһун чилиэнэ, РСФСР үөрэҕириитин 
туйгуна, эбээн суруйааччыта, норуот эмчитэ. 
Кини суруйбут «Тэбэнэттээх Нулгынэт» кинигэтин 
иккис кылааска үөрэнэ сылдьан сөбүлээн 
аахпытым. Бу кинигэҕэ суруйааччы хоту дойду 
эбээннэр олохторун, төрүт дьарыктарын туһунан 
кэрэхсэбиллээхтик кэпсиир. Хоту дойду дьоно 
таба иитиитинэн дьарыктаналлар, киэҥ нэлэмэн 
туундара устун көһө сылдьаллар. Ыаллар 
малларын-салларын, оҕолорун-урууларын тиэ-
йэн тымныыны аахсыбакка таба мэччирэҥин 
батыһан көһөллөр. Кинилэр туундараҕа эһэлэр-
бөрөлөр, атын да сиэмэх кыыллар чугастарыгар 
сылдьаллар. Адьас чугаһаатахтарына ытан 
өлөрөллөр, онон тыыннаах хаалаллар. Кинигэ 
сүрүн геройдара: Нулгынэт, кини ийэтэ, убайа, 
табаһыттар. Кинилэр түүннэри-күнүстэри таба-
лары маныыллар, бөрөлөрү үүрэллэр. Табаһыт 
үлэтэ наһаа түбүктээх, элбэх сыраны-сылбаны 
эрэйэр, эппиэтинэстээх үлэ эбит. 

Бу кинигэ геройдарыттан мин ордук Нулгынэты 
сөбүлээтим. 

Нулгынэт – эбээннии тыл. Тылбааһа – көһө 
сылдьан төрөөбүт диэн. Нууччалыы – рожденная 
во время кочевки. Кини муус-маҥан сирэйдээх, 
тэтэркэй имнэрдээх, сэп-сэрбэгэр баттахтаах, 
тэтиэнэх, тэбэнэттээх, булугас өйдөөх сэттэтин 
туола илик кыыс. Кини көрдөөх тыллаах, сытыы-
хотуу, хорсун кыыс. Сэһэн саҕаланыытыгар 
ки ни сугуну, «маангай умчуну» үргүү барар. 
Онно улахан «ууччалар ыттарыттан» куттанар, 
ыт ытыра сыспытын дьонугар кэлэн кэпсиир. 
Убайа Нулгынэт ханна көрбүтүн ыйдаран тиийэн 
бөрөнү бултуур. Ыстаадаҕа олорор буолан, 
араас оонньуур баарын, оҕолору кытары 
оонньууру билбэт. Аан бастаан бэйэтин курдук 
кыра оҕону көрөн наһаа соһуйар. Киһини өйдүүр 
буолуоҕуттан таба ыстаадатыгар соҕотох оҕо 
кини эрэ эбит. Арай биирдэ кинилэргэ чугас 
ыстаадаттан ыаллара дьахтар оҕотунаан күү-
лэйдии кэлбиттэр. Оҕо Туллай диэн таптал 
ааттаах. Кыыс ийэтиттэн ыйытар: «Кини тоҕо 
кыраный?», «Кини эн курдук кыра оҕо», – диир 
онуоха ийэтэ. Нулгынэттаах Туллай асты-
ныахтарыгар, сылайыахтарыгар диэри оон-
ньообуттар: таас оонньуурдарынан, сыарҕа үр-
дүнэн ыстаҥалаан, маамыктанан табалары туп-
путтар. Нулгынэт бэйэтэ кыһын хомураҕынан 

дьиэ оҥостон, онно ыттарын киллэрэн кинилэри 
кытта кэпсэтэ-кэпсэтэ оонньуур эбит. Кини атын 
сиргэ араас дьикти оонньуурдар баалларын 
билбэт, ол иһин кэлбит ыалдьыт: «Туох оон-
ньууру аҕалабын?» – диэбитигэр: «Күннэ аҕа-
лаар!» – диир. «Ону тоҕо аҕалабын?» – диир. 
«Тоҥнохпуна балаакка иһигэр ыйыа этим». «Эн 
саныырыІ курдук күнү буллахпына аҕалыам», – 
диир. Тоҥноҕуна ол киһи хаһан күнү аҕаларын 
кэтэһэр, күнүнэн хайдах оонньуурун толкуйдуур. 

Нулгынэт хорсун, туохтан даҕаны куттаммат, 
кими да ыарахан түгэҥҥэ бырахпат, эрэллээх 
кыыс. Биир саас ийэтинээн халаан уутугар 
арыыга хаайтарбыттар. Үс күн тугу да аһаа-
батахтар, наһаа аччыктаабыттар, ийэтэ аны 
ыалдьан хаалбыт. Онно мас булан, уот от-
тон, ыта аҕалбыт куобаҕын сии сыттаҕына, 
ырдьыгыныырыттан да куттаммакка, былдьаан 
ылан, сүлэн, буһаран ийэтин аһатан үтүөрдүбүт. 
Оскуолаҕа үөрэнэ сылдьан дьиэ таһын бөҕүн 
ыраастаабыттар, мунньан уматан испиттэр, кы-
ра оҕолору чугаһаппатахтар. Нулгынэт-Маа-
йыс туспа оҕолору мунньан уот умаппыт, ону 
учуутал кэлэн умуллара сырыттаҕына, уп-уһун 
суһуоҕа умайан эрэрин көрөн, илиитинэн өрү-
һүйэ, саба тута сатаабыт да, уот умуллубатах. 
Кэтэ сылдьар сэлиэччигин ылан онон саба 
туппут, хата, учуутал суһуоҕа кыратык умайбыт. 
Онно илиитин сиэппит, хабыллан тахсыбыт, 
сүрдээҕин ыалдьыбыт да, буруйдааҕын билинэн 
ытаабатах. «Ыстаадаҕа уот бардаҕына, инчэҕэй 
тириинэн саба тутар этилэр», – диэн оҕолорго 
эппит. Бу түгэнтэн Нулгынэт хорсуна, ыксаллаах 
кэмҥэ быһаарыныылааҕа, булугас өйдөөҕө 
ыры лыччы көстөр.

Бэйэтин кыанар мэник-тэник кыыс ыстаадаттан 
ыстаадаҕа көһөн, туундараҕа көҥүл оонньоон, 
тугуттардыын сырсыакалаґан улааппыт буолан, 
кулунчугу, оскуола чуораанын, сімілµітµ, ынаҕы 
билбэт этэ. Ийэтинээн дэриэбинэҕэ табанан 
айан наан тиийбиттэр. Нулгынэт ыстаадаттан 
ба рыларыттан сакаас хомуйан ону кумааҕыга 
уруһуйунан бэлиэтэнэн барбыт. Ыстаадаҕа биир-
гэ олорор Уолчаан диэн табаһыт улаатан эрэр 
ыт оҕотун аҕалаар диэбит. Нулгынэт ынахтарын 
оҕотун ыт дии санаан, торбоһу илдьэ бараары 
гыммыт. Ону уһуннук быһааран өйдөппүттэр. 
Торбос ыт оҕото буолбатаҕын билбит, кини 
ийэтэ ынах диэн соччо үчүгэйэ суох үүттээх, 

СӨБҮЛҮҮР ГЕРОЙУМ – НУЛГЫНЭТ
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куһаҕан сыттаах кыыл баарын билбит-көрбүт. 
Биирдэ кинилэргэ элбэх аттаах дьон кэлбиттэр. 

Сарсыарда туран көрбүттэригэр биэлэрэ кулун-
чуктаммыт эбит. Нулгынэт кулунчугу тугут дии 
санаабыт. Биэлэрэ өлбүтүн иһин, кулунчугу 
Нулгынэккэ бэлэхтээбиттэр. Кулунчугун Тойтойо 
диэн ааттаабыт. Тойтойо улаатан үтүө ат буол-
бут. Кини, өйдөөх ат буолан, убайын өлөр 
өлүүттэн быыһаабыт. Убайа атаҕын тоһутан 
баран дьиэтин диэки сыылан истэҕинэ, Тойтойо 
кэлэн иннигэр сытан биэрбит. Убайа ат көхсүгэр 
нэһиилэ тахсан дьиэтигэр кэлбит. 

Сімілµітµ табаарыстарын кытта, оонньуурга 
тиксээрилэр, сууллараары гыммыттар. Кинигэҕэ 
маннык суруллар: «Күрүө аттыгар оонньуу 
сырыттахпына сімілµіт бу сарайан кэллэ. 
Тиит тэри таарыйар-таарыйбат, бу өрө барылаан 
ааста. Сімілµіт хайа диэки барар да, ол 
диэки сүүрэкэлиибит. Ийэлэрбит хаһыытыы-ха-
һыытыы биһигини кэннибититтэн баттахтара 
арбаһан баран сырсаллар. Мин «кинилэр 
эмиэ туохха эрэ тиксээри ыксыыллар» дии са -
ныыбын. Хас да оҕо тутулунна. Мин эмиэ ута-
ры сүүрэ сылдьан ийэбэр тутулуннум. Төлө 
мөхсө сатыыбын да, кыаллыбата. Ийэм миигин 
саҥата суох сосуһар, мин эмиэ саҥата суох 
чыраахтаһабын. Доҕорбунаан Омучуоктуун ту-
туллан ийэлэрбититтэн мөҕүлүннүбүт». Нулгы-
нэттээх сімілµіт иһигэр киһи баара буолуо, 
суулуннаҕына ол дьон өлүөхтэрэ дии санаабат 
эбиттэр. Сімілµіт суулуннаҕына, биһиги элбэх 
оонньуурга тиксэбит дииллэр эбит. Сүрдээх 
дьээбэлээх-бэтиэхэлээх кыыс, ол-бу баракааһы 
оҥорон улаханнык дьарыллыах киһи, булугас 
өйдөөх буолан куотунара.

Нулгынэт үөрэниэн, элбэҕи билиэн-көрүөн 
олус баҕарар. Сэттэ сааһын туолан Нулгынэт 
аны Маайыс диэн ааттанан үөрэнэ барар. 
Ийэтэ ыстаадаттан дэриэбинэҕэ аҕалар. Саҥа 
таҥас бөҕөнү атыылаһан таҥыннарар, кыыс 
үөрүүтэ улахан. Дэриэбинэ ыалын барытын 
кэрийэр, оскуолаҕа үөрэнэ кэлбитин кэпсиир, 
оҕолордуун оонньуур. Оскуолаҕа барар бастакы 
күнүгэр олус долгуйар, ыксаан, сарсыарда эрдэ, 
иччитэх оскуолаҕа тиийэр. Кинини тэтэркэй 
иэдэстээҕин иһин оҕолор дьаабылыка диэн 
хос ааттыыллар. Ону Нулгынэт куһаҕан тыл 
быһыылаах диэн өһүргэнэр. Оҕолору нуучча 
учуутал кыыс үөрэтэр, ыстаада кыыһа нууччалыы 
билбэт, араастаан саҥаран күллэртиир. Любовь 
Ивановна Нулгынэккэ дьаабылыка диэн тугун 
быһаара сатыыр да, биирэ өйдөөбөт, инньэ 
гынан дьиэтигэр илдьэн дьаабылыка яблоко 

сиэтэр. Маайыс минньигэһин, үчүгэй баҕайы 
сыттааҕын иһин наһаа сөбүлүүр уонна үчүгэй да 
ааттаах эбиппин дии саныыр. Оскуолаҕа үөрэнэн 
туундара кыыһа Саҥа дьылы хайдах ылары 
билэр. Саҥа дьылга Клава диэн Снегурочка 
буолуохтаах кыыс ыалдьан хаалан, Нулгынэты 
Снегурочка оҥороллор. Бырааһынньыкка Дед 
Морозтуун сиэттиһэн баран сылдьар, куота 
сатыыр да, учуутала ыыппат. Нулгынэт оҕолору 
кытта оонньообокко, сүүрбэккэ-көппөккө, СаІа 
Дьыллара куһаҕан баҕайы эбит диэн өйдөөбүт. 
Ити курдук Нулгынэт оскуолаҕа бэһиэлэйдик, 
көрдөөхтүк-нардаахтык сылдьыбыт, үөрэммит.

Мин Нулгынэт уус-уран тыллааҕын, киһи 
күлэр араас быһылааннарыгар түбэһэрин, 
дьону кытта түргэнник уопсай тылы буларын, 
тэбэнэттээҕин, уонна туохтан да толлубат дьу-
луурдааҕын, хорсунун, булугас өйүн сөхтүм, 
сөбүлээтим. Кини кыра эрдэҕиттэн табаны мии-
нэн, эһэни-бөрөнү көрөн, төрөөбүт-үөскээбит 
туундаратыгар көҥүл көччүйэн сүүрэн-көтөн 
улааппыт. Нулгынэт курдук хорсун, аһыныгас, 
уйан дууһалаах, туохха барытыгар көхтөөх буо-
луохпун баҕарабын.

Бу кинигэни ааҕан, мин туундара олоҕун, 
хоту дойду дьоннорун аламаҕай майгыларын, 
хатыламмат кэрэ айылҕатын, туох кыыллар 
баалларын, хоту дойду баайа – табалар, туруу 
үлэһит табаһыттар тустарынан элбэҕи биллим. 
Сэһэн геройун, Нулгынэты кытта тэІІэ үөрдүм-
хомойдум. Мин кини төрөөбүт-үөскээбит уйаара-
кэйээрэ биллибэт киэІ туундаратын, кини 
кыылларын, айылҕатын көрүөхпүн баҕарабын. 
Кини курдук элбэхтик салгыҥҥа, айылҕаҕа сыл-
дьыаххайыҥ, дьоммутугар көмөлөһөн, үлэни-
үөрэҕи таптыы улаатыаххайыҥ. Олорор сиргит 
библиотекатыттан «Тэбэнэттээх Нулгынэт» диэн 
кинигэни булан ааҕыҥ, оччоҕо ыраас сал-
гыҥҥа, киэҥ дуолга улааппыт, айылҕа оҕото 
Нулгынэт туһунан элбэҕи билиэххит, күлүөххүт, 
дуоһуйа сыннаныаххыт диэн эрэнэбин. Мария 
Федотова-Нулгынэт өссө элбэх кинигэлэрдээх, 
ол курдук «Үүтү көрдүүр тугутчаан», «Эрбэки 
кыргыттара», «Оберег предков», «Хорооло хо-
һуун», «Аптаах остуоруйа». Ону оҕолор булан 
ааҕан, көрө илик хоту дойдуларын уус-уран 
тыл күүһµнэн билиэхтэрэ, харахтарыгар бу 
баардыы ойуулуохтара, өйдөрүгэр-санааларыгар 
иҥэриэхтэрэ дии саныыбын.

Лия АНДРОСОВА, 
6-с кылаас үөрэнээччитэ,

Чурапчы улууґа, Болтоҥо орто оскуолата. 
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Көрдөр тухары кэрэтэ кэрээбэт, анаарар 
тухары аралы далбардаах, киэҥ нэлэмэн Сахам 
сирэ барахсан дьэ чахчы даҕаны ОлоІхо 
дойдута! Ол эрэн күннэтэ балысхан сайдыыны 
кытары биир күрүс, сырсар сыаллаах аныгы 
саха ыччата сарсыардаттан саҕаланар бүтэр 
уһуга көстүбэт түбүктэн, сороҕор дириҥ, сороҕор 
кыракый хомолтолортон, эбэтэр быстах өрөгөй 
да үөрүүлэртэн – бэрт дуона суоҕу даҕаны, олус 
дириҥ ис хоһоонноох, кустук өҥүнэн оонньотуох, 
ханнык да сыанннастары дьолоҕойбутугар 
тохтоппокко дьиҥ кэрэтин өйдөөн көрбөппүт 
баар суол. Саха норуотун суруйаачччыта Суорун 
Омоллоон «Кэрэттэн кэрэ диэн, кэрэ кэрэтэ 
диэн киһи буолуох тустаах» диэн олус даҕаны 
истиҥник, бэргэнник эппит эбит. Ол эбэтэр 
сири киһи киэргэтэр, үтүөкэннээх дьоннордооох 
сир-дойду суон сураҕырар, аата умнуллубакка, 
сүтэн-оһон симэлийбэккэ бар дьон умсугуйар, 
убаастыыр ытык сирэ буолар. Мин кииним 
түспүт, биһикпин ыйаабыт ахтылҕаннаах Аммам 
эмиэ кэрэ мааны айылҕатынан, дьэҥкир ыраас 
уулардаах Аммалыыра Эбэтинэн, хатыҥнардаах 
чараҥынан, кыыһар сардаанатынан, дыргыл 
дьэдьэнинэн, бурдуктаах буолаҕынан, айылҕа 
хатаҕалаан маанылаабыт сиринэн аар саарга 
аатырар. Мааны дойдубутун ситэрэр-хоторор, 
ааттатар үтүөкэннээх талааннаах дьоммут үгүс 
эбээт. Бу үгүстэн ыраата, ыараҥната барбакка 
тыл үөрэҕин таларбар, ийэ тылбын кэрэхсиирбэр 
көдьүүс буолбут учуутал убайбын, уулусса 
уҥуор-маІаар ыалбын, дьон кутун туппут ырыан-
ньык поэт Семен Спиридонович Капитонов 
патриотическай, лирическэй айымньыларын сү-
рэхпэр ордук чугас тутан, элбэххэ эппиэт ыл-
быппын, үгүһү анаара толкуйдаабыппын ти-
риэрдэргэ холонон эрдэҕим. 

Семен Спиридоновиһы мин ийэм тапталлаах 
учууталым диэн аатааччы, кэпсээччи кини 
«Хохочой», «Билиистээх» диэн ырыалары, урут 
наһаа үгүстүк ыллыыр этибит, хас ыллаатаҕым 
ахсын күөмэйим хомуогурар этэ диэн. Буор 
түгэх сааспар сонньуйа эрэ истэрим. Арыый 
боччумуран Аммам историятын, уруккутун 
интэриэһиргиир кэммэр ити икки хоһооннорун 
анаан-минээн аахпытым…

«Чыҥкынас дьыбары, кутталлаах буомнары
Чаҕыйан турбакка ааһаллар кыһыллар,

Соһуччу тоһуурга уолаттар сууллаллар,
Комсомол хааннара уматар тоҥ хаары…

Билиистээх, Билиистээх,
Уот кутаа сэриилээх
Саха биир алааһа,
Кыайыыбыт алгыһа!».
Мээндиги сиригэр Билиистээх алааһыгар би-

һиги кылааһынан мойуопкалыы тиийбиппит. 
Учууталбыт кэпсээниттэн, аахпыт хоһоонум 
тыллара бу иһиллэн кэлэннэр, атынан көтүтэн 
иһэр эдэркээн комсомолец уолаттар бу кыракый 
обелиска кубулуйан хаалбыттарыттан – дьэ 
чахчы боччумура түспүтµм, улаханнык айдаа-
рар-уйгуурдар табыллыбатын ійдіібµтµм, биһи-
ги иэспит муҥ саатар ол буолуохтаах диэн са-
наа үөскээбитэ.

Дойду ахтылҕана таарыйбатах киһитэ диэн 
баара буолуо дуо? Аммабын олус суох-
таан, доҕотторбун ахтан кэлээт, дьиэ ис-тас 
түбүгүн үмүрүтэ түһээт, оонньуу кэпсэтэ-ип-
сэтэ ыстаннаҕым эбээт… Кµн тахсыыта ыһыах-
тыыр сиринэн, сарсыардааҥҥы сииги кэ һэн 
бөһүөлэкпитигэр чугаһаан иһэн, барытын дьэ 
атыннык анаара санаабытым, түөһүм иһэ дьикти 
киэҥ үөрүүнэн туола, абына-табына да буоллар, 
өйбөр хаалан хаалбыт хоһоон тыллара арыллан 
кэлбиттэрэ... 

«Онтон ый устар да устар,
Мин дойдубун одуулуур да одуулуур,
Онуоха түүммүт тупсар да тупсар,
Ити мин сирбин ууруур».
Семен Спиридонович хоһоонноруттан быһыта 

тардан мин тапталлаах Аммам ураты кістµµ-
лэрин уонна дойдуга уҕараабат тапталы кө-
рүөххэ сеп. 

«Эн үүнүүй, эн үүнүүй сардаана,
Үйэ-саас кэхтэри билбэккэ,
Сардаана – күөх хочо сулуһа,
Бар дьоҥҥор үөрүүнү бэлэхтээ…» 
Бу ырыа буолбут хоһоонугар 8 мелодист 

ырыа суруйбута да элбэҕи этэр. Эбэтэр: өссө 
көрүөххэ сөп кини хайдахтаах курдук айылҕаны 
тыыннаах тыынныырын:

«Алааһым саҕатын таптааннар
Утуйа тураллар хатыҥнар,
Сылаас саҕынньах биһигэр
Хатыҥнар сайыны түүһүүллэр».

КҐННЭЭХ АММА УРАН ТЫЛЛААЎА
(Семен Капитонов поэзиятыгар)
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Мин Томпо оройуонун киэІ хайысхалаах 
гимназиятыгар онус кылааска үөрэнэбин. 
Хомойуох иһин, биһиги гимназиябытыгар саха 
тылын кэпсэтии уруогун быһыытынан үөрэтэбит.

Мин ийэм, Варвара Лаврентьевна Кириэс-
Халдьаайы орто оскуолатыгар саха литера ту-
ратыгар мындыр өйдөөх-санаалаах, уһулуччу 
учууталга, Гаврил Кириллович Павловка үөрэм-
митэ. Саха литературатын талааннаах суру-
йааччыларын, поэттарын туһунан учуута лыттан 
ылбыт билиитин – сатабылын миэхэ куруук 
кэпсиир. Учууталын туйа±ын хатаран Бүлүүтээ±и 
педучилищены үөрэнэн бүтэрбитэ.

Ол иhин бу өйтөн суруйуубар мин ийэм 

сөбүлүүр поэта Семён Петрович Данилов 
туһунан сырдатыахпын ба±арабын. Семён 
Данилов хоһооннорун саха тыллаах барыта 
сөбүлээн аа±ар. Кини поэзията хаан-уруу 
Сахатын сиригэр, кини дьонугар итии тапта-
лынан угуттанарынан, истиІ иэйиилээ±инэн 
аа±аччылары өссө да үөрдэр.

Семён Петрович Данилов өссө тыыннаа±ар 
үгүс омуктаах сэбиэскэй литература саа май 
бөдөІ поэтын быһыытынан уонна об ществен-
най, государственнай деятель, Саха АССР 
Үрдүкү Сэбиэтин депутатын уонна Пре зидиумун 
партия Саха сиринээ±и обкомун бюротун, СССР 
су руйааччыларын биир санааланыыларын ко-

МИН СӨБҮЛҮҮР ПОЭТЫМ 
(Семен Данилов – лирик поэт)

Онтон бу хоһооно Василий Иванов мело дияты-
гар 20-с үйэ 100 бастыҥ ырыатыгар киирбитэ.

Бу курдук Семен Спиридонович Капитонов 
хас биирдии киһи хараҕар көстөрү, олоҕор баа-
ры уратытык, хатыламматтык, өйдөнүмтүөтµк су-
дургутук, иэйиилээхтик, алгыстаах тапталынан 
уустаан-ураннаан, ситэрэн-сиэдэрэйдээн тириэр-
диитин сүрэххэр чугаһаттаххына, дьиҥ чахчы бу 
тапталынан туола±ын, дьэ оччого кырдьык даҕаны: 

«Барыта бу манна чаҕылхай,
Халлаана кыһын да арылхай,
Чаҕылхай сахалыы сайына,
Арылхай эдэр саас таптала». 
Семен Спиридонович «Дьол күннээх күөх 

Амматын» аар саарга ааттаппыт, дууһаҕа дьикти 
музыканы уһугуннаран ырыа буолан уостан 
түспэт хоһооно үгүс. Семен Спиридонович 
хоһооннорун сүрүн тиэмэтэ Алгыстаах Амма 
уонна үйэлээх Таптал, кини сүүсчэкэҕэ чугаһыыр 
хоһооно ырыа буолан ылланар, сэттэ уонча 
мелодист кини хоһоонугар ырыа айбыта биллэр. 
Кини төрөөбүт сиригэр анаабыт хоһоонноруттан 
көрдөххө, кини поэт уонна гражданин буола 
иитиллэн, үүнэн тахсыбытыгар Амматын кэрэ 
айылҕата, дойдутун үлэһит, сайаҕас дьоно-
сэргэтэ, үөскээбит эйгэтэ, дьоллоох оҕо сааһа 
үтүө олук буолбуттара көстөр.

«Харахпар оҕо сааһым көмүс күннэрэ…
Бииргэ оонньообут доҕотторум мөссүөннэрэ,
Кырдьыга даҕаны кэрэ да дойдулаах эбиппит.
Ол иһин дьоллоох оҕо саастаах эбиппит».
Айылҕаттан бэриллибит талааннаах, поэт учуу-

таллаах буоламмын тэлэһийэ да сылдьар кэммэр 
Аммам сирэ-уота, айылҕата олус чугас, истиҥ ки-
һибинии тыыннанан миигин сэмээр күүтэллэр. Кини 
хоһоонноро куруук мин эппиэтэ суох ыйытыыларбар 
хоруй биэрэргэ дылы буолааччылар, ол иһин 
дууһам наар дьиэбэр, санаам наар дойдубар та-
лаһар кэмигэр учууталым хоһооннорун өрүү ылан 
ааҕабын, оччоҕуна өлбут да чуумпу тиллэргэ, 
иччитэх да тулам туоларга дылы буолар...

«Сорох кэмҥэ санньыар санаа
Суолбар көрсөн аргыстаһар,
Ону кыйдыыр аналлаахтар
Дойдум туйгун тойуктара.

Тугун баҕас кэрэҕитий
Истиҥ санаа иэйиитинии,
Оҕо сааһым аргыстара,
Ийэм, аҕам алгыстара».

Сиибиктэ ДАНИЛОВА,
ХИНТуоКИ 3-с кууруһун устудьуона.

Амма, Соморсун нэһилиэгэ.
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ми  тетын Азия уонна Африка дойдуларын су-
руйааччыларын Биир санааланыыларын коми-
те тын чилиэннэрин быһыытынан аа±ааччылар 
киэІ билиниилэрин ылбыта. Кини 1961-1978 сс. 
Саха сирин Су руйааччыларын союһун биир 
саа май элбэ±и оІорбут бэрэссэдээтэлинэн 
буол бута. РСФСР суруйааччыларын союhун 
бырабылыанньатын сэкирэтээрэ этэ. 

Поэт Семён Данилов олох эдэр эрдэ±иттэн 
төрөөбүт норуотун айар дьо±урун муІура суох 
сө±өрө, поэзиятыгар норуот кырдьыкка, үтүө±э 
сүІкэн дьулуурун этэн таһаарара. Итинник 
айым ньы ларыгар кини сахалар национальнай 
ха рактердарын уонна төрөөбүт Сахатын сирин 
уратылаах мөссүөнүн биэрэргэ кыһанара:

Кырынаас сонноммут курдуктар
Кырыаны таІныбыт хатыІнар.
Чуумпуран, налыйан турбуттар
ЧоІкуйбут чараІмар мустаннар.
Семён Данилов литературнай нэһилиэс ти-

бэ тигэр ураты миэстэни гражданскай уонна 
философскай поэзия ылар. Хоһоонноругар киһи 
санаата түһүүтүн уонна толкуйдааһыннарын 
эгэл гэтэ тыктарыллан көрдөрүллэр. Бэйэлэрин 
сүрэхтэригэр киһи-аймах дьулуһууларын илдьэ 
сылдьар уонна бэйэтин общественнай өттүнэн 
актыыбынай личность буоларын билэн дьоллонор 
дьону поэт сөбүлүүрэ.

Кини айар үлэтигэр, биллэн турар, төрөөбүт 
норуотун фольклора уонна саха литературатын 
классиктарын – А. Кулаковскай, А. Софронов, 
П. Ойуунускай уо.д.а. айымньылара, нуучча ли-
тературата сабыдыаллаабыта. 

Семён Данилов үгүс хоһоонноро ырыа 
буоланнар, норуот уоһуттан түспэккэ ылланаллар. 
Кини айыл±а±а, төрөөбүт дойдутугар анаммыт 
лириката – о±о±о, дьахтарга, ийэ±э-а±а±а курдук 
нарын-намчы иэйиилээх, олус долгутуулаах.

Семён Данилов ийэ айыл±атын бэрт элбэхтик 
хоһуйбута. Кини ийэ айыл±атыгар элбэх истиІ, 
кэрэ тыллары анаабыта:

Оо, алаастар... Алаастар!
Мин кэллим: “Эһиэхэ махтал!” – диэри
Эһиэхэ үөскээбит дьолбун этээри!
Аарыма тиит лоһуордаах мутугун силэйэн,
Мин аан бастаан мантан көрбүтүм 
Аан дойду кэрэтин, киэІин...
Семён Данилов «Мин аатым”, “Төрөөбүт тыл”, 

“Саха хара±а” диэн хоһоонноругар төрөөбүт 
үлэһит норуотугар дириІ ытыктабылын, бу 

аан дойдуга киһи үрдүк аналын туһунан бэлиэ 
тыллары эппитэ: 

Арассыыйа, Кавказ курдук
Ырай дойдулаах до±отторум,
Быраастыы гыныІ атаскытын,
Мин өрүү этэ туруом:
Сахам сирин сандал сааһын,
Сахам сааскы сарыалларын –
Ырайгытыгар да буоллун –
Адьас атастаһыа суохпун.
Поэт хотугу сир дэлэй эІин-эгэлгэ өІнөрүн, 

төрөөбүт айыл±атын үүнээйилэрин уонна кыы-
лын-сүөлүн ханна да суох көстүүлэрин ойуу-
лаан көрдөрбүтэ, төрөөбүт норуотун үһү йээн-
нэрин, былыргы сэһэннэрин, норуот истори-
ческай номохторун туһаммыта, ол кини айым-
ньыларыгар национальнай тыыны, ханна да 
суох сонун көрүІү биэрэрэ. Поэт Семён Да-
нилов хаара кырса түүтүгэр маарынныыра, 
киэһээІІи сарыал – саха батыйатын биитигэр, 
оттон тапталлаах кыыhа – халлаан күөх урсунун 
өлбөөдүйбэт суґумугар.

Поэт барыта бэйэтин тус оло±ор буолбуттан, 
сүрэ±э-быара сүгүннүө суох курдук долгуйа 
умайбытыттан хоһоон суруйар. Семён Данилов 
да±аны ол онтон туораабат. Кини маІнайгы 
үс-түөрт хоһооно төрөөбүт алааһын, сибэкки, 
хатыІ, күөрэгэй туһунан эбит буолла±ына, бэрт 
сотору кыыс кэрэтигэр умсугуйуу, нарын, килбик 
таптал буолан барар.

Өйдүүгүөн үүнүүлээх хонуунан
Күүлэйдии миигинниин испиккин,
Хонууга сибэкки хомуйан
Хоскор эн киллэриэх буолбуккун?..
Семён Данилов «Аан дойду талыы дьахтара» 

диэн хоһоонугар «Уһун үйэм устатын тухары 
утуйбакка, олорбокко, улугурбакка мин көрдөөтүм 
аан дойду талыы дьахтарын, аан дойду сүгү-
рүйэр сүдүтүн» диэн суруйар. Ол туһугар кини 
улуу дьааІылары уІуордуур, туундаралар туку-
лааннарын туораталыыр, бай±аллар далан нарын 
баарыстыыр. Кини ол тухары көрдүүр күн күлүмэр 
тэІнээх күндү киһини. Көрдүүр да, булбат. Онуоха, 
арай биирдэ аас-маІан бат тахтаах аарыма 
кырдьа±ас этэр: «Эн бэйэлээх бэйэІ эн-мин 
дэһэр, этиһэр, эйэлэһэр эмээхсиниІ киһини тура-
олоро дуумайдаа, сыта-сынньана сыаналаа: аны 
кини буолаарай Аан ийэ дойдуІ айыы тэннээх 
киһитэ, аһара талыы дьахтара?!».

Семён Данилов лирикэтин этэр эйгэтэ киэІ, 
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Хоһоон, поэзия... Бу олус уйан уонна дириҥ 
өйдөбүллээх истиҥ иэйиилээх тыллар. Хоһоону 
ааҕаммыт олох үөрүүтүн, олох умсулҕанын 
өйдүүбүт, хоһоону ааҕаммыт кэрэҕэ, үтүөҕэ 
талаһабыт. Хомойуох иһин, билиҥҥи кэмҥэ 
хоһоону сэргээн ааҕар киһи олус аҕыйах. 
Биһиги дьиэ кэргэҥҥэ урут уруккуттан кинигэни 
сөбүлээн ааҕаллар, ол иһигэр хоһооннору эмиэ. 
Хоһооннору аахтахха, хайдах эрэ киһи санаата 
чэпчиир, ырааһырар, төрөөбүт сахабыт тылын 
ураты умсулҕана хоһоон тылыгар баар. 

Саха литературатын биир үтүө мааны суру-
йааччыта, биир дойдулаахпыт Леонид По-
пов буолар. Кини поэт быһыытынан ураты 
дьоҕурдаах, сүрдээх µлэһит, олоҕу дириҥник 
толкуйдаан хоґуйар, кырдьык да±аны, «совет-
скай поэзия чаҕылхай сулуһа» диэн үрдүк 
сыа набылга тиксиэн тиксибит саха норуотун 
боростуой уола, дириҥ иэйиилээх поэта буолар. 

 Леонид Попов олус элбэх хоһоонноро ырыа 
көмүс дорҕооно буоланнар Сахабыт сиригэр 
көппүттэрэ. Ол курдук, «Студент доҕорбор», 
«Илиибэр эн илииҥ баар курдук», «Кыталыктар 
кырдаллара», «Хоптолор», «Эйэ ырыата» 
о.д.а. ыччат таптаан ыллыыр ырыаларынан 
буолбуттара.

Музыка, поэзия уонна поэт ис кута биир си-
тимнээхтэр. Поэт саныыр санаата, дууһатын, 
сурэҕин иэйиитэ ырыа буолан тахсар.

 Сүүрбэ биэс саастаах Леонид Попов эдэр 
поэзията музыка тыыннааҕа, «Илиибэр эн илииҥ 
баар курдук» хоһоонугар таптыыр доҕоругар 
истиҥ иэйиитин этэр тылларын маннык хоһуйбут:

Долгуннуур күөхтэрдээх сай ааһан
Доҕоруом, эн хаһан кэлэҕин?
Ыраатар бэйэҕин сайыһан,
Ытаата мин уйан сүрэҕим…
Бу тылларга дириҥ умсулҕаннаах кэрэ нарын 

матыып айыллан хоһоон өлбөт үйэлэммит. 
Хоһоон тыла-өһө, музыка дорҕоонноро уонна 
поэт иэйэр-туойар санаатын дириҥ умсулҕана 
бииргэ дьүөрэлэһэн көстөллөр.

Биһиги Күндэйэбитигэр Л. Попов хоһоон но-
ругар үтүөкэн ырыалары айбыт мело дис тар-
даахпыт. Холобур, Саха АССР оскуо ла ларын 
µтүөлээх учуутала, Аҕа дойду Улуу сэриитин 
кыттыылааҕа М.Н. Кюндяйцев, кини үөрэ нээч-
читэ СӨ култууратын туйгуна А.Н. Сте панов, 
А.П.Егоров бааллар.

М.Н. Кюндяйцев «Маҥаас ньирэй» диэн хо-
һоонугар бэртээхэй ырыаны суруйан хаал-
ларбыт. А.Н. Степанов «Сибэккилэр», «Күн» 
диэн хоһооннорго суруйбут ырыалара Күндэйэ 
нэ һилиэгэр ыытыллар концердарга тиһигин 
быспакка ылланаллар. «Күн» диэн ырыаны Л. 
Попов 80 сааһын туолуутугар Арыылаахха аан 
бастаан ыллаан толорбуттара.

«Уот буол, сүрэҕим» диэн кинигэтиттэн көр-

СҐРЭХТЭН ТАХСАР ИЭЙИИЛЭР
(Леонид Попов поэзиятыгар)

философията да уустук. Суруйбута ээ, кини, 
оччотоо±у кириитикэттэн толлубакка, кыыс 
күүтэрин – тэтиІ дьиксиниитэ буоларын; эрэйэр 
имэІнээх хара±ынан көрсүүнү; таптал нарынын, 
уодаһыннаа±ын; дьахтар “эй диэн баран ээх” 
диирин, уоттуу умайар омуннаа±ын. Дьэ онно 
буолар дии – кыыс аатын халлааІІа кустугунан 
суруйуу, күнүүттэн аас хара холоруктар түһүүлэрэ, 
кырыыс буолуу, этиІи этиІІэ тамнаһыы, кыыс 
уолу өр күүтүүтэ, өр ытааһына аймана, сэмэлии 
хаалыыта...

Семён Данилов тапталын лирикэтэ «муора 
курдук дириІ, халлаан курдук үрдүк» диэн 
туохтан да толлубакка этиэх тустаахпыт.

“Кырдьык да, кини ырыата-хоһооно бүүс-
бүтүннүүтэ элбэх национальностаах литература 
модун куолаһыгар ала бэлиэтик киирэн 
холбосто. Чахчыта да, кини поэзията сахатын 
норуотугар баай тыа хаһаайына Байанай курдук 
өй-сүрэх бараммат-хороммот байым булдун 
өлгөмнүк бэлэхтиир муІутуур үрдүк аналланна”, 
– диэн саха народнай поэта Петр Тобуруокап 
тылларынан бу суруйуубун түмүктүүбүн. 

Лена ОРЛОВА,
О±о айымньытын киинин «Эдэр 

корреспондент» куруhуок иитиллээччитэ, 
Томпо оройуона, Хаандыга бөhүөлэгэ. 
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дөххө, хоһооннорун тыла-өһө боростуой, күннээҕи 
туттуллар тыл, ис хоһооно дьоҥҥо-сэргэҕэ 
чугас, ааҕааччы чэпчэкитик өйдүүр, иһирэх, ис 
иһиттэн сылаас иэйиилээх лирикалаахтар.

Холобур, «Саныыбын төрөөбүт алааспын» 
диэн олус үчүгэй хоһоон баар.

Саныыбын төрөөбүт алааспын,
Онно саас сандааран эрдэҕэ,
Күн көмүс толбоно сылаастык
Түннүкпэр дьиримнээн түстэҕэ…
Бу тыллар хас биирдии киһиэхэ биһигэ ыйам-

мыт сирин олус күндүтүк санатар толору кыахтаах. 
Чуумпурбут муораҕа мунньустан,
Хоптолор кылбаҥныы дайдылар.
Мин санаам, сүрэҕим тардыста
Төрөөбүт ийэ – буор дойдубар. –
диэн «Хоптолор» хоһооно киһини ураты 

турукка, этиллибэт эйгэҕэ киллэрэр муҥура суох 
үрдүк иэйиилээх хоһоон буолар. Хоһоон хайдах 
эрэ, ханан эрэ киһи сүргэтин көтөҕөн мөлтөҕү 
күүһүрдэр, бытааны түргэтэтэр, кырдьаҕаһы 
эдэримситэр дьикти алыптаах курдук.

Л. Попов хоһоонноругар рифманы сүрдээх 
боростуойдук, сатабыллаахтык туһанар. Хоһоон 
диэн киһи эмоциональнай ис туругун көрдөрөр, 
туспа ритмнээх, рифмалаах айымньы буолара, 
бу уос номоҕо буолбут Бүлүү өрүспүт туһунан 
хоһоонугар көстөр :

Бүлүү, Бүлүү эбэбин
Бүгүн өйдөөн кэллим мин:
Тунал маҥан хайалар
Тунаарыһан тураллар,
Налыы-намчы сыһыылар
Намылыһан сыталлар…
Л. Попов айар хоһоонноругар үгүстүк тут-

туллар тылларынан буолаллар эбит, сүрэх, 
кутаа, ас, илии, кыым, таптал, сир, ат, дойду, 
кустук, күн, харах, куорат, салгын, хаар, сибэкки, 
доҕор о.д.а. «Сүрэх» диэн тылга сылаас, тө-
лөннөөх, хорсун диэн эпитеттэр бааллар. Бу 
ырыа куттаах поэт бары иэйиилэрэ сүрэҕин 
нөҥүө ааһалларын кэрэһэлиир көстүү. «Күн» 
диэн тылга сырдык, сылаас курдук эпитеттэр 
көс төллөр. Ыраас мичээрдээх «доҕор», үгүс-
үгүс, үрүҥ-кыһыл сибэккилэр көстөллөр.

Маны таһынан, Л. Попов өҥү дьүһүйэр эпи-
теттэри туттара, айылҕа кэрэтин өйдөөн кө-
рөрбүтүгэр, олоҕу таптыыр күүспүтүн күүһүр дэн 
биэрэрбитигэр көмөлөөхтөр. Саамай үгүстүк 
тут туллар өҥүнэн «күөх» эпитет буолар. Саха 
киһитигэр «күөх» өҥ кэрэни, сырдыгы, үйэлээҕи, 
үтүөнү түстүүр, олоҕу көрдөрөр.

Поэт үгүс хоһоонноруттан «Сунтаар миигин 
ыҥырар» диэн айымньыта хас биирдии киһи 
сүрэҕэр чугастык киирэрэ буолуо дии саныыбын. 
Оҕо сааһыгар төрөөбүт дойдутуттан тэлэһийбит 
Леонид Попов ахтылҕаннаах Сунтаарын уотун 
куруук саныыр, кини сылаас кутаатын түөһү-
гэр илдьэ сылдьар, сардаҥанан сапсынан, 
аһын астаан, уотун оттон Сунтаар кинини 
ыҥы рар, поэт оҕо сааьын уоттара умайаллар 
Сунтаарга… «Мин тииҥниир үрэҕим үрдүгэр» 
хоһооҥҥо «күн уотун төлөнө баттахтаах», «күөх 
халлаан күлүмэ харахтаах» инженер кыыс чэй 
кутар, сири-дойдуну ыйытар, Сахабыт сирин 
киэн туттуута-алмаас, көмүс хостонор. Леонид 
Попов хоһоонноруттан көстөрүнэн, поэт олоҕу 
олус таптыыр, сыаналыыр, үйэлээх тап-
талга итэҕэйэр, айылҕа кэрэ көстүүлэринэн 
муҥура суох дуоһуйар, кини поэт быһыытынан 
ураты дьоҕурдаах, сурдээх үлэһит киһи. Поэт 
хоһоонноро айар тылын илбиһинэн уонна ис 
хоһоонунан киһи дууһатын хамсатар күүс-
тээхтэр. Л.А. Попов хоһооннорун сүрүн тос-
холо – бу поэт олоҕу муҥура суох таптыыр 
улуу күүһүттэн үөскээн тахсыбыт философскай 
лириката буолар. Онон Л.А. Попов хоһоонноро 
тупсаҕай тутуллаахтар, хомоҕой тыллаахтар, 
кэрэтик иһиллэр дьүөрэ дорҕоонноохтор, ырыа 
айан ылланарга анаммыт үйэлээх айымньылар. 

Мин биир саастыылаахтарым хоһоону ааҕыах-
тарын, хоһоон олоҕу туойар, кэрэни, сыр-
дыгы этэр тылларын ааҕан, билиҥҥи сай дыы-
лаах да, дьалхааннааах да олохпутугар дууһа 
уоскулаҥын, сүрэх иэйиитин өйдүөхтэрин, ийэ 
тылбыт күүһүнэн баай дууһаланыахтарын ба-
ҕарабын…

Лиза ФЕДОРОВА,
10-с кылаас үөрэнээччитэ,

Күндэйэ орто оскуолата, Сунтаар улууһа. 
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Быйыл тіріібµтэ сµµс сылын туолар 
Гав рил Ксенофонтович Боескоров – саха 
литературоведтарыттан элбэх, дьоґун µлэ-
лээхтэртэн биирдэстэрэ. Кини литература 
сиґэ аатырар проза жанрын сайдыытын, 
суруйааччылар маастарыстыбаларын баста-
кынан µірэппит киґи. Ол курдук 1961 с. 
«Развитие жанров прозы в якутской советской 
литературе» диэн улахан µлэтин туспа 
кинигэнэн таґаартарбыта. Манна кэпсээннэри, 
сэґэннэри, очеркалары, романнары бэйэтин 
кэмигэр дириІник, кыахтаахтык ырыппыта. 
Онно биллиилээх суруйааччылары сэргэ Иван 
Алексеев, Дьµігэ Ааныстыырап, Николай 
Апро симов, Василий Гольдеров, Арсений Ол-
бинскай, Иннокентий Сосин, Данил Токосов, 
Эрчимэн курдук оччолорго саІа са±алаан 
эрэр суруйааччылар кэпсээнинэн кинигэлэригэр 
тохтоон ааспыта элбэ±и этэр. Бу дьонтон Дьµігэ 
Ааныстыырап, Иннокентий Сосин, Василий 
Гольдеров, Эрчимэн биллэр прозаиктар буола 
µµнµіхтэрин іті сэрэйбит эбит.

Литературовед биир боччумнаах µлэтинэн 

1973 с. тахсыбыт «Мастерство Н.Е. Мординова» 
кинигэтэ (монографията) буолар. Манна Амма 
Аччыгыйын тыл улахан маастарын, норуокка 
таптаппыт суруйааччы быґыытынан нуучча 
аа±ааччытыгар сиґилии тиэрдибитэ. 

Бу кинигэтин иґин Г.К. Боескоров П.А. Ойуу-
нускай аатынан оччотоо±у республиканскай, 
билигин судаарыстыбаннай, бириэмийэтин 1974 
сыллаа±ы лауреата буолбута. 

Г.К. Боескоров тіріібµтэ 80 сылыгар кини 
аспиранката, саха дьахталларыттан лите ра-
тура±а аан бастакынан доктор степенин кі-
мµскээбит Д.Е. Васильева кылгас эрээри, дириІ 
ис хоґоонноох дакылаат оІорбута. Онно саамай 
сіпкі учууталын саха литературоведениетыгар 
бастакынан суруйааччы уус-уран мааста рыс-
тыбатыгар анаммыт µлэтин µрдµктµк сыана-
лаабыта.

ДьиІэ да, суруйааччы элбэх, оттон Амма 
Аччыгыйын курдук маастар сэдэх. Онон да 
кини саха прозаиктарыттан бастакы народнай 
суруйааччы µрдµк аатын ылыан ылбыта. 

Гаврил Ксенофонтович µлэлэрэ нууччалыы 

КЫРДЬЫКСЫТ ЛИТЕРАТУРОВЕД
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тылынан кыайа-хото тутуллан суруллубуттара. 
Кини бэйэтин идэтигэр олус бэриниилээх, кіні 
сµрµннээх, кырдьыксыт, хорсун, элбэ±и аахпыт-
билбит, доктор, ааґа тµґэн эттэххэ, академик 
билиитэ билиилээх киґи этэ. Ол гынан баран 
кини кµннээ±и олоххо наука кандидата эрэ 
степеннээ±э. АІардас µіґэ ааттаммыт µлэлэрин 
иґин да, кини доктор аатын ылар кыахтаа±а. 
Докторскайыгар сыламтата суох µлэлэспитэ да, 
ір кэмІэ тµбµлээбит литературнай міккµірдэргэ 
халбаІнаабат кіні позициялаа±ын, литера-
турабытын тірµттээбит дьоннорбутун хорсуннук 
кімµскэґэрин иґин, тыыннаа±ар доктор аатын 
ылаахтаабата±а.

Наука дьиІнээх µлэґитэ – учуонай, саха 
литературатын ис-иґиттэн таптыыр, сыаналыыр, 
инникитин кини сайдарыгар сµрэ±инэн-быарынан 
кыґанар, норуот туґугар µлэлээбит киґи. Кэлин 
сылларга доруобуйата улаханнык мілтіібµтэ. 
Ол µрдµнэн хара охтуор, ілµір диэри санаабыт 
санаатын энчирэппэтэ±э, айар, суруйар ба±атын 
ыґыктыбата±а. Онон кинини кыайыылаах барбыт 
киґи быґыытынан сыаналыырбыт сіп.

Бэйэтин кэмин литературоведтарыттан моон-
ньоох баґынан чорбойоро. Ол са±ана Н.П. Ка-
наев, Г.М. Васильев, В.А. Семенов ірі-таІнары 
эрдэллэрин, литературнай нэґилиэстибэ±э ниги-
листии сыґыаны оннуттан сібµлээбэтэ. Кинини 
история±а Г.П. Башарин оІорбутугар, кини 
албан аатыгар эрэ тэІниэххэ сіп буолуо. Кµн 
бµгµнµгэр диэри саха литературатын µірэтиигэ 
кини курдук уґулуччулаах µлэлэри суруйбут, ону 
бар дьонугар тиэрдибит атын бідіІ учуонайбыт 
суох.

Хамаандалыыр, ыгар-тµµрэр система са±ана 
халбаІнаабатах, бары бідіІ суруйааччыларбыт 
айымньыларын нуучча аа±ааччытыгар сіпкі 
тиэрдибит, кинилэр ситиґиилэрин кэмигэр 
сыана лаабыт µтµітµн субу кэмІэ тоґо±олоон 
бэ лиэ тиэххэ наада.

Аспирантура±а µірэнэр кэмнэрбэр кинини 
кытта алтыґан ааспытым, билигин санаатахха, 
мин дьолум эбит. Кини бэйэтэ да тас сэбэрэлиин, 
тутта-хапта сылдьардыын сырдык киґи этэ. 
Оччолорго эдэр киґини миигин, бэйэтигэр тэІ-
нээх киґилии, кірµстэр эрэ, аґа±астык, ала-
ма±айдык кэпсэтэр буолара. Секторга ханнык 

эмэ бµппµт µлэни дьµµллэґэргэ биир санааланан 
ыларбыт. Ол курдук В.А. Семенов Ойуунус кай 
туґунан монографиятын Гаврил Ксенофонто вич 
улаханнык кириитикэлээбитэ. Аспираннартан 
Д. Бурцев биґикки кинини ійіібµппµт.

Кини мин диссертациябын кірдіін ылан аахпыта: 
«Суруксут киґи эбиккин. Сорох итэ ±эстэрин 
кіннірін, кімµскµіххµн наада», – диэбитэ. Ол 
эрээри биґиги аспирантураны бµтэрэрбит са±ана 
Саха сиригэр Учуонай Сэбиэт суох оІоґуллан, 
диссертациябын кімµскээбэккэ хаалбытым. Гав-
рил Ксенофонтович кэпсэтэ, кіміліґі, тыл-іс 
буола сатаатар да, миигин µірэммит сирбэр, 
Тыл институтугар, µлэ±э сыґыарбатахтара. Онон 
атын, наука±а сыґыана суох µлэлэргэ ананан, 
кэлин да кімµскµµр кыах миэхэ µіскээбэтэ±э. Ол 
да буоллар, уус-уран айымньынан дьарыктанан, 
поэт, критик, тылбаасчыт, хомуйан оІорооччу, 
редактор быґыытынан балачча µлэлэґэн, уонтан 
тахса кинигэлээх Россия Суруйааччыларын сою-
ґун чилиэнэ буолан, оло±ум улахан іттµгэр ли-
тература саллаатын быґыытынан биллэн-кістін 
кэллим.

Баара буоллар 100 сааґын туолуо эбит. Мин 
санаабар, биґиги литературнай айдааммыт 
кини доруобуйатын ордук кэбирэппитэ. Кинини 
эккирэтэр, атахтыы сатыыр дьоннортон олус 
кэлэйэрэ. Ол эрээри кини санаата тостубата±а, 
атыттар курдук чэпчэкитин, айдаана суо±ун 
талбата±а.

Уларыта тутуу сылларыгар олорор, µлэлиир 
дьыл±аламмыта эбитэ буоллар, мин санаабар, 
литературабыт историята кырдьыктаа±ынан су-
рул лубут, бэчээттэммит буолуон сібі. Доруо-
буйата тиийбитэ эрэ буоллар, ити µлэлэри 
кини иилиэхтээ±э-са±алыахтаа±а, тиґэ±эр тиэр-
диэхтээ±э. Санааны аґа±астык этэр кэмІэ, 
кини µлэтэ-хамнаґа ордук таґаарыылаах, ордук 
эІсиилээх, ордук хорутуулаах буолуохтаа±а.

Ол эрээри кини тіґінµ оІорон хаалларбыта 
– саха наукатыгар хаґан да умнуллубат 
уґулуччулаах инники хардыынан буола туруо.

УРСУН,
П.А. Ойуунускай аатынан судаарыстыбаннай

бириэмийэ лауреата, 
«Чолбон» сурунаал сµрµн редактор.
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ХРОНИКА

Биллэрин курдук, биґиги дойдубутугар Ыс-
таалын салайан олорбут кэмигэр, репрессия 
µгэн нээн турда±ына, туох да буруйа суох дьону 
тутан муІнаан-сордоон баран ытан кэбиґии, 
хаа йыыларга, концентрационнай лаа±ырдарга 
олордуу киэІник тэнийбитэ. Нэгэй дьоннор ГПУ – 
НКВД уорганнарыгар сымыйа µІсµµ суруйаллара.

Уус-уран литература олох бу хара кістµµтµн 
тумнубата±а. Саха прозатыгар репрессия темата 
бастаан норуодунай суруйааччы Далан «Дьикти 
саас» диэн (1978 с.) сэґэнигэр киирбитэ. 
СэґэІІэ онус кылаас о±олоро оскуолаларын 
историятын суруйан, µірэхтэрин бµтэрэллэригэр 
бэлэх оІороору гыналлар. Маны суруйары 
Кеша Поповка (ГассаІІа), Айта Бархатова±а 
уонна Саша Мандаровка сорудахтыыллар. 
Кеша билбитинэн оскуоланы аґары нэґилиэккэ 
маІнайгы холкуоґу тэрийбит Дьор±оотоп кі-
±µлээбит. Бу ілбµтэ ырааппыт киґини дьон 
атын-атыннык сыаналыыллар. Кырдьа±ас бул-
чут Баґылай уонна кини эмээхсинэ Хобороос 
олус µчµгэй киґи этэ дэґэллэр, оттон холкуос 
бэ рэссэдээтэлэ Попов (кинини «Тойон Попов» 
диэн ааттыыллар) куор±аллааччы, µбµ сиэбит, 
сэрии кэмигэр дьону хоргутан іліртіібµт киґи 
диир. Атыттартан сурастахха кубул-дьабыл тут-
таллар…

Кешалаах Дьор±оотоп оло±ун суоллааґыннара 
сэґэн сюжетыгар киин миэстэни ылар. Кеша 
Попов до±отторунаан билбиттэрэ – сэрии кэ-
мигэр «Тойон Попов» куомуннаґааччыларын 
кытта холкуос бэрэссэдээтэлэ Дьор±оотобу µбµ 
сиэтэ диэн сымыйанан буруйдаан µлэтиттэн 
уура тары, баартыйаттан µµрдэрэри ситиспит. 
«Тойон Поповтаах» бэйэлэрин буруйдарын, 
хол куоска хоргуйуу, ілµµ-сµтµµ буолбутун эмиэ 
Дьор±оотопко соІнообуттар. Итинник кыыл -

лааґын, эккирэтии тµмµгэр доруобуйата ал-
ла  рыйан чиэґинэй хомуньуус, оло±ун бµ-
тµннµµтµн социализмы тутууга, бар-дьонун 
дьол луурга анаабыт бэртээхэй киґи ілбµт. 
Ґгµс тэр итини билэллэр эрээри кистииллэр, тугу 
да саІарбаттар. Ыраас дууґалаах, эдэр мак-
сималист Кешаны бэрэссэдээтэл си дьи Іэ уонна 
дьон тугу да саІарбаттара абардар. Итинник 
олох утарсыыларын, кµлµк-хараІа іттµлэрин 
билиитин тµмµгэр Кеша гражданскай ійі-
санаата сайдар. Дьор±оотоп оло±ун суоллааґын 
Кеша±а саІа санаалары, иэйиилэри, моральнай 
тµмµктээґиннэри а±албытын суруйааччы итэ±э-
тиилээхтик ойуулаан кірдірбµт.

Кеша саныыр: «Попов тус бэйэтин оло±ун 
µчµ гэйдик олорбут. Дьор±оотоп тус бэйэтэ олох 
олорбото±ун кэриэтэ. Хайата ордугуй: бу дой-
дуга олус µчµгэйдик олорон ааспытыІ кэн нэ 
кэн нигиттэн µі±эллэрэ дуу? Эбэтэр бу дой дуга 
олус эрэйдэнэн олорон баран ілбµтµн кэн нэ, дьэ, 
хайгыыллара дуу? …Ол эрээри мин Дьор±оо-
топ суолун талыам этэ. Эрэйдэн дьон туґугар, 
эрэйдэн бэйэІ олоххор. Ол оннугар сµµ ґµнэн 
дьон-норуот µчµгэйдик олордуннар» (318 с.).

Репрессия тематыгар норуодунай суруйааччы 
Е.П. Неймохов «Хаґыы» (1992 с.) диэн сэ-
ґэннээх. Отутус сыллардаахха НВКД дьоІІо 
букатын сымыйа политическай буруй дааґын-
нардаах дьыалалары тэрийэн хаайыыга угар. 
Ити уорганнар маннык репрессиялары іссі 
сµµрбэґис сыллартан са±алаабыттара: Ара-
маан Оруоґуннаах, атырдьах ыйынаа±ы, олун-
ньутаа±ы «саагыбардары» арыйыы, «силэ пиэн-
тэпсинэ» айдаана.

СэґэІІэ НКВД-лар бэйэлэрин µлэґиттэрин 
Сµі  дэр Эрэґиэтинньикэби (чиэґинэй киґини – 
Ха рытыан Тыымпалыырабы сымы йа нан µІ сµ-
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бµт тэрин кырдьыктаахтык силиэсти йэлээ битин 
ій дµі±µІ) Сэбиэскэй былааґы суулларан Саха 
сирин Дьоппуонньуйа протектората оІорор 
сыал   лаах контрреволюционнай тэрилтэ чилиэ-
нэ эбиккин, Владивостокка µірэнэр кэмІэр 
биир салайааччытын бэйиэт суругун-бичигин 
дьоп пуоннарга таспыккын диэн буруйдаан хаа-
йаллар. Тыа олохтоо±о Тыымпылыырабы Эрэ-
ґиэ тинньикэп эйигин контрреволюционнай тэ-
рил тэтигэр киллэрбит эбит диэн хаайыыга 
угал  лар. Таґаарыылаахтык, ситиґиилээхтик 
µлэ  лии сылдьар МТС дириэктэрэ Сиэллээхэби 
но руот хаґаайыстыбатын куор±аллыыр контр-
ре волюционнай тэрилтэ чилиэнэ эбиккин диэн 
хаай быттар – биирдэрэ адьас сµгµн µлэлээбэт 
бо рогуулсук, иккиґэ салайааччы иннигэр ньы-
лаІнас-хаптаІнас киґийдээн µІсµµлэринэн. 
Эрэ ґиэ тинньикэптээххэ до±ор буолбут Јліксій 
Пу ляев ал±аска Ыстаалын кыра бµµґµн µнтµ тµ-
ґэр битин иґин концлаа±ырга киирбит.

Дьону «буруйдарын» билиннэрэллэригэр уор-
ганнар аґара хабыр ньымалары тутталлар. 
Эрэ ґиэтинньикэби сэттэ тµµннээх кµнµ быґа 
утуппакка, тама±ын эрэ сиигитэр гына уу иґэр-
дэн, чирэччи туруоран эрэ бардьыгынаан, кµр-
гµйдээн, µнтµ кырбаан доппуруостууллар. Ки-
ґи лэрэ икки ата±а сµµлэ иґэр, тыґыынчанан 
иннэлэри батарыта анньыбыттыы ыалдьар. 
Міл тіін сµґµі±э уйбакка сууллан тµстэ±инэ 
охсон-тэбэн, кэтэ±инэн эркиІІэ лигиргэтэн, 
µі±эн туруораллар. Ити курдук сордонон уонна 
кэр гэнин, кыра уолун кытта хаайыах буолбут-
тарыттан ык саан Эрэґиэтинньикэп «буруйун» 
билинэр.

СэґэІІэ баар бэлиэ персонаж – бэйиэт 
(итин  ник ааттаан суруйааччы Б.Ј. Ойуунускайы 
кір дірбµт). Кини кытаанах санаата тіґі да 
силиэстийэ-доппуруос муІун-сорун кірµстэр бул-
гуруйбатах – дэлби кырдьыбыт, кітіхтірбµт, 
дьµдьэйбит да буоллар саґархай хара±ын уота 
іґістµк сирэлийэр. Кини силиэдэбэтэллэргэ этэр: 
«Ат тардыбыт халыІ айыыгыт туолуо, бас са-
быык баартыйатын иннигэр эппиэттииргит буо-
луо» (36 с.).

Сэґэн геройдара бары ыар дьыл±аланаллар. 
Киирбит лаа±ырдара сыра-сылба, сэниэ баранар 
ыарахан µлэлээх, аґа-µілэ быстар мілтіх; уго-
ловниктар кіІµл айбардыыллар, дьону тал-
быттарынан тµµрэйдииллэр; харабыллар хаа-

йыылаахтары таах ытан кэбиґэллэр. ТµµІІµ 
араллааІІа, баарса±а баґаар буолбутугар 
буул дьа±а таптаран Сиэллээхэп ілір. Уго-
лов никтар кырбааннар Эрэґиэтинньикэп киґи 
аатыттан ааґар, иирээки буолар. Арай Тыым-
пылыырабы Сиэйин диэн чиэґинэй чекист рапорт 
суруйбутунан лаа±ыртан босхолууллар. Ол 
эрээ ри кини да уґаабат; уруккуттан сойуолуур, 
µІсэр-харсар µрµІнэргэ сылдьыбыт Былас Бы-
лааґап (Сэтэлээх Силипиэн диэн киксэрээччи 
до±ордоох) суорума суоллуур…

Ааптар дьоІІо-норуокка оччотоо±у НКВД ту-
ґунан кырдьыктаах санаа µіскээн эрэрин кір-
дірір. Ол курдук Эрэґиэтинньикэп уонна Сиэйин 
сымыйа дьыалалары тэрийэллэр быґыылаах 
диэн уорбалыыллар. Сиэйин сібµлµµ кірбµт 
кыыґа Сардаана «мин норуот істіі±µн о±отобун, 
НКВД-ры билиммэппин» диэн сапыыска суруйан 
билсэртэн аккаастанар.

Ити курдук Егор Неймохов урут бобуулаах, 
хото арыллыбатах теманы кэрэхсэбиллээхтик 
сыр даппыт.

Тумарча «Уодаґына» (2003 с.) – киґи ах-
тыытынан суруллубут дьиІнээх олохтон сэґэн. 
Айымньы сµрµн геройа Дьэкиим (Ефим Ефимович 
Данилов) эрдэ тігµрµк тулаайах хаалан сэрии 
кэмигэр эрэйи-кыґал±аны, аас-туор оло±у билэр, 
ата±астабылы да кірсір. Ол курдук саІаґа 
кыра буруй иґин курунан таґыйар, тоІуй-дьэбир 
сыґыаннаах учууталлар о±олорго таІара µірэ-
±ин пропагандалаатыІ диэн (оонньообутун аан-
ньа) оскуолаттан уураталлар. Бэрээдэктээх, 
µлэ ґит уол холкуоска сыстар, кууруска µірэнэн 
тракторист буолар. Ґчµгэйдик µлэлээн эт-
арыы, дохуот бі±ітµн ылар, таІас-сап булаары 
куораттыыр. Этин атыылыырыгар нууччалыы 
билбэт буолан Никитин Петя диэн уолу 
кіміліґµннэрэр. Киґитэ арыгы иґэрдибэтэ диэн 
іґіін (тіґі эмэ харчытын манньа ылан баран) 
куруутун арыгылаґар нуучча дьахталларын туоґу 
оІостон, Дьэкиими сымыйанан о±о бэргэґэтин 
халаата диэн милииссийэ±э µІсµµ суруйан биэс 
сылга хаайыыга ыытар – итинниккэ µірµйэх 
МГБ агена эбит. ДьэкиимІэ хаайыы ыар оло-
±о са±аланар. Холуонньа±а кини уруккута 
милииссийэ Куґумуун Тарааґы кірсір – Петя 
эмиэ донуос суруйан, омугумсуйууга буруйдаан 
уон сылга тµбэґиннэрбит. Тарас кэпсээнин истэ 
олорон Дьэкиим «куґа±ан, сидьиІ да дойдуга 
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олорор эбиппит» дии саныыр. Кытаанах 
санаалаах, холку Тараас ДьэкиимІэ Петяттан 
иэстэґэ сатаабатыгар сµбэлиир… Сотору Дьэ-
киим иччилээх тµµлµ тµґµµр – босхолонуо±ун 
(кырдьык, амнистия биллэрэллэр), киґи-хара 
буолан кэргэннэниэ±ин, икки уол о±олонуо±ун 
тустарынан. Бу тµµлµ киллэрэн суруйааччы 
айым ньытын сатабыллаахтык µмµрµ туппут. 

Ол эрээри НКВД-га да киґилии сиэрдээх-
майгылаах чиэґинэй дьон бааллара. («Хаґыы» 
сэ ґэІІэ кістін ааґар Сиэйин курдуктар). 
Норуодунай суруйааччы Софрон Данилов «Че-
кист» диэн дьо±ус кэпсээнигэр 1938 сыллаа±ы 
кэм кірдірµллэр. Ааптар суруйар: «Ынырык сыл. 
Кµнтэн кµн хаґыаттарга наар – істііх, істііх, 
істііх. Норуот істіі±і. Норуот істііхтірі. 
Сараланнылар. Тутулуннулар. Хаайылыннылар. 
Ытылыннылар. Сэргэх буол! Сэргэх буол! Сэргэх 
буол! Тула іттµгэр сирэйдэрин кистэммит… 
істііхтір бэриІнэґэ сылдьалларын курдук» 
(137 с.). Горнай оройуонугар улахан «сэргэх 
дьон» тыллабыр тµґэрэннэр Бµітµр Сэлэпсиэби 
уонна Ермолаевы норуот істіі±і оІоро са-
тыыллар. Тоболенко диэн чиэґинэй, µтµі са-
наалаах оройуоннаа±ы НКВД начальнига кімµс-
кэґэн бу дьон хаайыллыбаттар. Салайар киґи 
оруола сµІкэн суолталаах – Горнайга биир да 
киґи норуот істіі±і буолбат.

Отутус сыллардаахха Ыстаалын тыа сиригэр 
холбоґуктааґын (холкуостааґын) политикатын 
ыып пыта. Кулаактары былаас быґыытынан эґэ-
бит, суох гынабыт (ол аата репрессиялыыбыт) 
диэн ыІырыы баара. Сыылка±а ыытыллыбыт 
кулаактартан муор-туор, сіптііх аґа-таІаґа, 
дьиэ тэ-уота суох олоххо тµбэґэн, µгµс киґи 
ілбµтэ…

Софрон Данилов «Туор» диэн дьо±ус кэп-
сээнигэр («Санаам туймуулара» диэн кини гэ-
тигэр киирбит) кулаактааґын кэмэ, 1931 дуу, 
1932 дуу сыллаа±ы ойууланар. Нэґилиэк сэ-
биэтэ дьон кулаак буолбут Ыллай о±онньор 
µбµн-аґын туордууллар, ол аата былдьыыллар. 
Кір діххі, Ыллай баай киґиэхэ маарыннаабат: 
хап-хатыІыр, таІаґа боростуой, абырахтаах. 
Сµµрбэ µс тібі ынах-сылгы сµіґµлээх – ол аата 
бэркэлээтэ±инэ сэниэ ыал.

КэпсээІІэ киґи иэдээниттэн туґанааччылар 
бааллар. Уруккута µрµІнэргэ сылдьыбыт, сытыы 
сирэйдээх-харахтаах киґи туорга ат, ынах 

атыылаґаары сылдьар. Кини кыра да тэппини 
кірбіт, сэбиэт чилиэнэ эдэр киґиэхэ, «кулаак 
кутуруга эбиккин, хомсомуолгар µІсµім» диир. 
Ордук кэрээнэ суохтук µйэтигэр µлэлээбэтэх, 
наар оонньууну-кірµ, арыгыны, хаартыны ба-
тыс пыт лаппычах киґи быґыыланар: ампаар тан 
киллэриллибит хатааґыннаах сундуу гу сµ гэнэн 
хаппа±ын хайа охсон малын хостуур (онтуката 
барыта эргэ, туґаныллыбат таІас-сап), Ыллай 
этэрбэстэрин былдьаан ылан кэтэр. Ата±астабылы 
тулуйбакка Ыллай муІнаах ыйанан кэбиґэр…

Бу тµбэлтэ, биллэн турар, холкуостааґын 
ту ґунан толору кырдьыгы кірдірбіт. Кырдьа-
±астарбыт холкуостар µчµгэй этилэр дэґэллэр – 
тµмсэн, уруи суох техника кімітµнэн µлэлээґин 
буолла±а дии. Мин ийэм кэпсииринэн кинилэр 
нэґилиэктэригэр холкуоска кµµґµлээн, ыган-
тµµрэн киллэрии суо±а, кµµстээх агитация, 
ійдітµµ баара µґµ.

Саха прозаиктара итинник уруккута бобуу-
лаах, тоталитаризм са±анаа±ы оло±у баарынан 
кірдірір темаларга саІаттан саІа айымньылары 
айан иґиэхтэрин наада.

Д.Т. БУРЦЕВ, 
филологическай наука кандидата. 


