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Анемподист СОФРОНОВ

КУОРAЧЧЫТ

Иван Осипов уруґуйа.

I
Кыһыҥҥы хараҥа киэһэ, муус маҥан хаар 

сабыылаах саха балаҕана туох эрэ курдук 
харааран, барыйан турара. Ол балаҕан үөлэһин 
иһиттэн, чочум буола-буола, хатат уотун 
курдук кыһыл кыым, үөрбүт-көппүт курдук өрө 
көтөн тахса-тахса, умуллан-уостан хаалар. Ол 
оннугар үөлэс иһиттэн эмиэ, биһиги хаһан да 
умуллуохпут суоҕа диэбит курдук, өрө үөмэлэс 
күндээрэ көтөн бараннар, нам түһэн бараллара. 
Чуолҕан үүтүн курдук балаҕан муус түннүктэрэ, 
мааска хараҕын уотун курдук, хабыс-хараҥа 
оттотугар кылаһан көстөллөрө.

Бобо тоҥмут, ырыган көлөлөөх, ыраахтан 
иһэр айан киһитэ көрдөҕүнэ, кыым кытыастара, 

уот кылахаччыйара үчүгэйэ, сэргэҕэ бэт, мэк-
тиэтигэр, ыраахтан сылааһа биллэргэ дылы 
гынар буоллаҕа үһү.

Балаҕан таһыгар чугаһаан кэлэн көрдөххө, 
кубус-кураанах, им-ньим, арай үөлэстэн тах-
сар кыым сырдыгынан кыһайан көрдөххө, 
моойторуктаах хара ыт бөх үрдүгэр, титирээн 
ибигирии-ибигирии, чоҥкуччу кырыаран сыта ры-
нан ыал олорорун быһыыта биллэр этэ.

Ол били Кэлтэгэй Ылдьаа уола Уһун Ыс-
тапаан хотон аҥар муннугар оһох туттан, 
кыстаан олорор балаҕана этэ.

Дьиэ иһигэр буор сыбахтаах титирик оһоххо 
икки-үс хардаҕас мас, хоруоран хаалан баран, 
имик-самык балаҕан иһин сырдатарынан кы-
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һайан көрдөххө, хаҥас оһох чанчыгар Ыста-
паан ойоҕо Даайа, эдэр соҕус дьахтар, бүк 
түһэн олорон, уот сырдыгар эрин этэрбэһин 
абырахтыы олороро; эр киһи саҥата-иҥэтэ суох, 
чочум буола-буола уотун диэки супту одуулаан 
кэбиһэ-кэбиһэ, тымтык тыыра олороро.

Балаҕан иһэ им-ньим, имик-самык. Дьиэлээх-
тэр олус үлэлэригэр ыксаан олорор буоланнар 
кэпсэппэттэрэ эбитэ дуу, эбэтэр тугу эмэни 
саныы-толкуйдуу олороллоро эбитэ дуу, – 
хайата да биллибэт. Арай өр буола-буола 
лабаххайдаах хардаҕас «тас» гынар уонна 
кэтэҕэриин өһүө баһыгар кулахы ойууна, чаһы 
тыаһын курдук, тохтообокко тыһырҕаан иһиллэр, 
хотон диэки биллибэт балай хараҥа иһигэр ынах 
«пус» кына тыына-тыына кэбинэн кэрдиргэтэрэ 
иһиллэр. Дьиэ иһин эргиччи көрдөххө, туох да 
сэргэх сэп-сэбиргэл көстүбэт, куру-кэри курдук, 
арай биллэрик муннуга чэІирэн кырыарбыта, 
имик-самык оһох уота умайдаҕына, маҥхайан, 
ньалҕаарыйа килбэчийэн көстөр.

Оок-сиэ, кырдьык даҕаны барыта наар буолан, 
тугун түүппэҕэй, куһаҕанай, оҕолоор!

Ыстапаан иһигэр арааһы эргитэ саныы-тол-
куйдуу олоотто. Ол санаатаҕына, быйылгы 
кыһыны ынаҕыттан туттубакка хайдах да кыайан 
сыл тахсыа суох: иһэр чэйэ, тардар табаҕа, сиир 
бурдуга, өссө ол үрдүгэр тардыытын харчыта, 
ити таһынан иэс төлөбүрэ. Ити кыһалҕаларын 
барытын тугунан булан толорунуон саныы сатаата 
даа, кыайан тобулбата. Сытаан бараары бүгүн 
оҕонньордооххо бара сырыппытыгар, тугу даа 
биэрбэтэ, «хата ыларын күүтүөх буолаахтаата», 
– диэн уоһун иһигэр ботугураата, атын дьонтон 
кыралаан ылбыт иэһэ эмиэ элбэх, ону барытын 
быһа сүүрдэн ааҕан көрдөҕүнэ, арааһа, отуч-
ча сүүс буолсу. «Мин оҕонньордооххо ба ра 
сылдьыбыппын иһиттэхтэринэ, бытархай иэс-
тээхтэрим бары кэлэн көрдүөхтэрэ буоллаҕа, 
тугу да биэрбэтэ диирбин итэҕэйэллэрэ суох». 
Онтон эмискэ хотонун иһинээҕи ынахтарыгар 
санаата эриллэ түстэ да, хайа да ынаҕын 
туттуон булбата – барыларын сүрдээхтик 
аһын на. Кырдьык даҕаны, Ыстапаан буолан 
санаатахха, – харыстыар бэрт сөптөөх. Баара-
суоҕа бөдөҥ сүөһүтэ биэс-түөрт эрэ этэ, он-
тукатыттан туттарын тарбаҕыттан быстарарын 
кэриэтэ санаахтаамына.

«Аһыммытым иһин хайыамый, кыһалҕа эмиэ 
улахан, мин аһыммыт курдук буоллахпына, ойо-
ҕум эрэйдээх ордук эр ылан ынаҕын өлөттөрүө 
суоҕа», – диэн кытаанах санааны ылынна. 

«Чэ, булгу хайата да буоллар, биир ынаҕы 
туттабын. Хата, хайаларын туттарбыный?» – дии 
санаабытыгар, кини хараҕар ынахтара кэлэннэр 
бу оҥой-саҥай көрө турарга дылы гыннылар.

«Чэ кэбис, хайдах гыныахпыный, кытарах 
бургунаспытын өлөрүүһүкпүн, суол этэ тахсаа 
ини», – дии санаан баран, ол-бу диэки буруйдаах 
киһи курдук балаҕанын тула көрүтэлээтэ.

– Өһүө быыһынааҕы кулахы, кини санаатын 
таайбыт курдук, ордук күүскэ «тик-тик» тыаһаата. 
Оһох иһигэр биир хардаҕас күөдьүйэн умайан 
баран, холумтаны туора түспүтүнэн балаҕан 
иһэ арыычча сырдаан, биллэрик муннугунааҕы 
чэІ көмүс өҥүн курдук чаҕылыйан көһүннэ.

– Доҕоор! – диэн эмискэ ыІырбыта им-ньим 
ортотугар хайдах эрэ дорҕооннонон, улахан ба-
ҕайытык иһилиннэ. Даайа бүк түһэн олорон, 
хорос гына түстэ.

– Доҕоор!.. Арай быйыл кытарах бургунаспытын 
туттууһукпут, этин куоракка киллэрэн атыылаан, 
чэй, табах ылыахпыт, ордугун харчынан та-
һааран, тардыыбытын төлүөхпүт, буотараҕын 
кытта баһын сиэниллиэ, – диэн баран, кы-
быстыбыт дуу, куттаммыт дуу курдук ойоҕун 
диэки өтөр-өтөр көрбөхтүү олордо.

Даайа, ойоҕоско астарбыт киһи курдук со-
һуйан, ах баран, саҥата суох олорбохтоото. 
Ол эрээри эрин кыһалҕатын, наадатын билэр 
буолан: «Оок-сэ, кылгас-кыараҕас диэн сүрүн 
ньии, суоч-соҕотох баар эрэ күлүктээхпитин 
бысталыахпыт буоллаҕа», – диэн иһигэр санаан 
баран аргыый аҕай саҥата суох туран, ороҥҥо 
утуйа сытар оҕолорун иннигэр баран сытта...

Ыстапаан борук-сорук оттотугар умуллан эрэр 
уоттаах оһоҕун чанчыгар олорбохтоон баран, 
туран сытта да, уута букатын кэлбэтэ. Туой 
ол-бу санаалар киирэн, ону-маны саныы сытта. 
Хайтах иэстээхтэрэ кэлэннэр, иэстэрин иэстии-
иэстии кыыһыраллара, ордук Кулан Уйбаантан 
куттана санаата: «Оок-сэ, хайтах эрэ күтүр 
өстөөх кэлэн, кыыһыран өтүөстэнэр буолла?!» 
Хотон иһигэр ынах ыҥыранна. «Бургунаһым 
эристиин ыҥыранаахтыы сытар ээ, иччим мии-
гин өлөрөөрү гынар диэн билээхтээбэтэ буолуо 
ээ. Ол эрээри, айыы сүөһүтэ, баҕар, сүрэҕэ-
быара таайара буолуо», – дии саныырын кытта, 
уута ордук көттө. Өһүө быыһынааҕы кулахы 
ордук күүстээхтик тыһырҕаата. «Урут ити курдук 
улаханнык чыҥыргыырын болҕойон истибэт 
буо ларым ээ», – диэн кыһыйа санаата.

Урукку киэһэлэргэ аһылыктарын уу-хаар 
да буоллар аһааталлар эрэ, муҥа-таҥа суох 
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буолан, кэпсэтэн-ипсэтэн утуйар буолаллара. 
Оттон бу киэһэ? Кыһалҕа ыга баттаан, санаа 
түмүллүүтэ буоллаҕа...

Ити кулахы ойууна диэни сорох киһи 
билбэтэ даа буолуо. Элбэх кулахылаах дьиэҕэ 
мас быыһыгар мэлдьи чаһыы тыаһын курдук 
тыһыргыы турар баар буолар, ону саха «кулахы 
ойууна» диэн ааттыыр.

II
СарсыІІытыгар Ыстапааннаах ынах ыытар-

га кытарах бургунастарын хотоҥҥо баа йан 
хааллардылар. Уонуттан тахсыбыт ула хан уол-
лара тоҕо ынахтарын баайан хаал лар быттарын 
чопчу сэрэйдэ, онон үөрэн, ол күнү быһа ырыа 
былаастаах сүүрүүнэн сырытта.

Киэһэ ыал утуйбутун кэннэ Ыстапаан: «Нохоо! 
Бар, баһырҕастаах бургунаһы хотонтон сиэтэн 
таһаар эрэ», – диэн баран, мас кыстыырга 
сытар сүгэтин ылан, уот иннигэр эргим-ургум 
көрө олордо. Даайа, хаҥас диэки, ол-бу иһити 
иҥнэритэ тардыалаан баран, хас да кураанах 
чабычаҕы эҥини аҕалан, холумтан таһыгар 
уурталаата. Иккиэн, туох эрэ сүрдээх үөрүүлээх 
дуу, кутурҕаннаах дуу суолу оҥороору гыммыт 
курдук, им-ньим саҥата суох ону-маны бэ-
лэмнэннилэр. Оннооҕор уол хотон иһиттэн 
ынаҕын сиэтэн таһааран иһэрин уот сырдыгар 
кыһайан көрдөххө, били мааҕы үөрбүтэ-көппүтэ 
ханна да суох буолан, аргыый аҕай сир диэкки 
көрөн баран, ынаҕын сиэтэн таһаарда.

Ыстапаан икки харытын ньыппарынна: «До-
ҕоор, кэлэн ынаххын тутан кулу!..» Даайа 
саҥата суох кэлэн, ынаҕын аҥаар илиитинэн 
муннуттан тутан баран, көрүмүүм диэбит курдук, 
тиэрэ хайыһан баран, сирэйин мырдыччы туттан 
турдаҕына, Ыстапаан, тугу эрэ ботугуруу-бо-
тугуруу кириэстэнэн баран, сүгэтин угуттан 
тутан, күөрэччи көтөҕөн, сүүскэ сырбатан, ох-
торон түһэрдэ.

Ыстапаан улахан уолга тымтыгын туттаран, 
ынаҕын сүлэн бүтэрэн, «хата бургунаһым күүстээх 
эбит, баһын кыһыҥҥы икки улахан таҥараҕа, 
буотарагын кыһын кучу-мачы гыныахпыт» дии 
саныы-саныы, эттээн ньиллиргэтэ сырытта.

Даайа, ынаҕын иһин ыраастыы олорон: «Дьэ, 
ынах идэһэ сиэбит сурахпытын иһиттэхтэринэ, 
сарсын төһө эрэ дьахтар кэлэн, сыа 
сиэппэтэ дии-дии кыыһыраллар, хоргуталлар, 
кыһалҕаларыгар толук кынаары соҕотохторун 
өлөрөөхтөөтөхтөрө дииллэрэ суох. Арай иһиттэн 
ордорон, бэсситэлиэх бэйэм буоллаҕа, ол кэ-

риэтэ симиим аччыгый буоллун», – дии саныы 
олордо. Улахан уол, тымтык тута сылдьан, эт-
тэн кымаахтаһан ылаары кыммытын, атыыга 
барар аһы тыытыма диэн, бардьыгынаан ыытта. 
Улахан кыыстара, ийэтигэр ис ырытыһа сылдьан, 
харыІ итирин биир чохоону толору муста, уол 
ону көрөн, кини эмиэ кымаахтаһан муспутунан 
барда. Кыра уоллара эристиин, ийэтин аттыгар 
олорон, туох түбэһэрин харбыы-харбыы айаҕар 
симэ олордо. Орто уоллара утуйан хаалан, бу 
астан матаахтаата.

Соруйан анаан, сырдык буоллун диэн ку-
руҥ маһы оттубуттара – уоттара үөрбүт-көп-
пүт курдук лиҥкинэччи умайан, балаҕан иһэ 
бүтүннүү күндүлэс сырдык буолла, урукку киэ-
һэлэргэ күлүгүрэн турбут дьиэ муннуктара ба-
рылара оҥоруһан көһүннүлэр. Ол киэһэ бэ-
йэтэ даҕаны балаҕан иһэ уруккуттан ула рыйан, 
хайдах эрэ үчүгэй, ньир-ньар курдук буолбута, 
оннооҕор муннуктарынааҕы чэҥнэрэ ирэн ньал-
ҕарыспыттар.

Ыстапаан этин таһыдьдьа таһа сылдьан: 
«Хор, бургунаспыттан алта буут тахсыыһык ээ, 
ама наадабын толунаа инибин», – диэн үөрэ 
санаата. Бүтэрэн баран, харытынан көлөһүнүн 
сотто-сотто, туох да кыһалҕата суох холку 
баҕайытык:

– Доҕоор, хайа, эн төһөлөстүҥ, чэ, бургунаспыт 
буочутуттан үчүгэй аҕайдык буһар эрэ, – дии-
дии үөттүрэҕинэн уотун анньа турда. Уота, 
үөрбүт курдук, уруккутунааҕар ордук күүскэ ча-
чы гыраан умайда, дьиэ иһинээҕи дьон бука 
барылара үөрбүт-көппүт дьон быһыытынан, 
сирэйдэрэ-харахтара сүрдээхтик сэргэхсийдэ. 
Уол лаах кыыс, оһох чанчыгар тураннар, тым-
тык төбөтүгэр сыа саллан сырылаппытынан ба-
раахтаатылар. Ынахтарын аһыйбыт, аһыммыт 
быһыы диэн хайаларыгар да суоҕа...

=III
Биир сассыарда Ыстапаан хараҥаҕа туран, 

ынаҕын этин сыарҕаҕа тиэйдэ. Даайа хайы-
үйэҕэ туран, ынаҕын иһиттэн буһара охсон 
аҕалан биэрбититтэн Ыстапаан оҕолоругар 
бэрсэ-бэрсэ сиэн баран, ыраах айанныыр киһи 
быһыытынан саҥата суох таҥна турдаҕына, 
дьиэ иһинээҕи кэргэттэрэ барылара ким туохха 
баҕарарын үлэстилэр. Ырбаахы таҥаһа, былаат, 
улахан уол саппыйаан кур, ол да гынна арааһы 
эттилэр...

– Чэ, доҕоор, үчүгэйдик киһилии сырыт, оон-
ньоо мо-күлүмэ, хас хонугунан сылдьаахтыыр 
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буол луҥ, – диэтэ ойоҕо Даайа сып-сымнаҕас, 
эйэҕэс баҕайытык.

– Кунаным үчүгэйдик сырыттаҕына, икки нэ-
диэ лэнэн эргийээ инибин, чэ, хата, эһиги этэҥ-
ҥэ олоруҥ, – диэн бырастыылаһыталаан ба-
ран, тахсан, оҕуһун көлүнэн, борук-сорук ха-
раҥаҕа суол устун киирэн кыыкырдата турда. 
Оҕолор тахсаннар, аҕаларын сыарҕатын тыаһа 
иһиллибэт буолуор диэри туран баран, киир-
дилэр...

Ыстапаан түүннэри-күнүстэри кунанын сиэтэн, 
ойоҕолоон айаннаан, кыыкырдатан истэ.

Ыстапаан бэйэтэ бэрт көнө, сымнаҕас, туох 
да эгили-бугулу санаата суох киһи. Үлэһитэ, 
сүрэҕэ даҕаны бэт, быһатын эттэххэ, сухаһыт 
оҕус курдук киһи, ол гынан баран, биир 
кытта төрүөбүт кыдьыктаах буолан, бу курдук 
кылгас соннонон, сааһын тухары дьадаҥытык, 
кыһалҕалаахтык олорбут эрэйдээх. Кырдьыга, 
хаартыһыт үгэстээх. Оҕо эрдэҕиттэн хаарты 
оонньуур даа, икки илиилээхтэн тугу даа утары 
ууннаран сүүйэн ылбыта диэн суоҕа, хата туох 
чорбоҕун барытын сүүйтэрэн иһэрэ. Сорох 
ардыгар бэйэтэ да: «Сүүйтэрбэтим буоллар, 
ама, бу курдук дьадаҥы, кыһалҕалаах буолар 
этиэм, хаарты дьаата баҕайы иҥэн хаалан, 
маннык олоххо олордоҕум», – диэн курутуйа 
саныыра да, туохтаах-эмэлээх буоллар эрэ, 
хаарты оонньообутун бэйэтэ да өйдөөбөккө хаа-
лара. Кини хаартылыырын ойоҕо бэркэ буойа, 
ытыы-ытыы көрдөһө сатыыра да, эрэ иккитинэн 
истибэт этэ. Хаартыттан сылтаан бэрт элбэхтик 
этиһэр, охсуһар буолаллара, ол гынан баран 
дьахтар эриттэн соччо алыс хоргуппат, хата 
«хайдах гыныамый, оҥоруум-ыйааҕым буоллаҕа» 
диэх курдук саныыра. Сол сүүйтэрбит күнүгэр 
кыыһыран ытаан-соҥоон баран, аастар эрэ, 
«Доҕоор, Ыстапаан» диэбитинэн бараахтыыр 
үгэстээх, онон даҕаны аныаха дылы син ыал 
аатын былдьаан, буруо таһааран олорбуттара.

Даайа ыраас, үчүгэй төрүттээх кыыс тулаайах 
буолан, кэлэ-бара сатаан, олохпун эрэ булуум 
диэн Ыстапааҥҥа эргэ тахсыбыта. Онон, соччо 
атыттар курдук таптаабатар даҕаны, кэргэннэһэн, 
син санаатын холбоон сылдьыбыта. Бэйэлэрэ 
даҕаны атын дьон курдук, эр-ойох быһыытынан, 
атах тэпсэн олорон санаа-санааларын билсиэх 
курдук кэпсэппиттэрэ да диэн суоҕа; эрэ, 
күнүһүн үлэтин үлэлээн баран, иллэҥэр ыалга 
баран хаалар, дьахтар буоллаҕына, дьиэтин 
күннээҕи үлэтэ күнүгэр бүппэккэ, сорох ардына 
түүннэри ииһин иистэнэрэ-үлэлиирэ, онон биир 

да күөс быстыҥа бокуойа суох курдук сылдьан, 
дьылы-күнү аһараллара уонна бэйэлэрэ иккиэн 
даҕаны эр-ойох маннык-маннык буолуох 
тустаах диэн быһааран билбэт этилэр. Эр киһи, 
кыыһырдаҕына, ойоҕун кэтэҕин аһыттан ылан 
булгу сөрөөн түһэрэн баран, дэлби кырбаан 
кэбиһэрэ да, онуоха төһө даҕаны ыарыйдар, 
эмсэҕэлээтэр, «эр сыньньара таҥараттан 
ыйаахтаах» диэх курдук утарыласпакка, саҥата 
суох хаалларан иһэрэ. Эрэ даҕаны «бэйэм 
бас билэрбин кырбыырым боруога суох» диэн 
саныыр буолан, ончу кэмсиммэт, буруйга 
ааҕыммат этэ. Биирдэ икки хонукка тэллэххэ-
суорҕаҥҥа сытар гына кырбаабыта да, курутуйа 
санаабатаҕа. Онон даҕаны сүүрбэччэ сылы 
мэлдьи син ыал буолан бииргэ олоотторо.

IV
Ыстапаан кыыкырдатан-кыыкырдатан куоракка 

чугаһаата.
Куорат иһигэр киирэн, оҕуһунаан иккиэн чоҥ-

куччу кырыаран бараннар, уулусса устун сыылан 
истилэр. Аттаахтар, сатыылар, кини көрдөҕүнэ, 
туох да кэмэ-кэрдиитэ биллибэт элбэх дьон, 
ханна эрэ сүрдээх наадаҕа ыксаабыт курдук 
кини диэки кырыы да харахтарынан кынчарыйан 
көрбөккө ааһаллар. «Тугун элбэх тэрэй, ити 
бары ханна ыксаан иһэр дьонуй, сүүрдэ-көтүтэ 
сылдьаллара тоҕо баҕас үчүгэйэй, көҥүлэй», – 
дии саныы истэ. Кини көрдөҕүнэ, барыларын 
таҥастара үчүгэйэ, ырааһа олус. «Куоракка 
соруйан туспа ананан төрүүр-үөскүүр эбит 
буоллахтара», – диэх курдук санаата уонна ба-
рыларыттан сүрдээхтик дьулайда, симитиннэ. 
«Оок-сиэ, тоҕо үчүгэйдэрэй, ити дьон туох да 
кыһалҕата, эрэйэ суох, бары баай, үптээх дьон 
буолуохтара ээ», – диэн уоһун иһигэр боту-
гураабытын кулгааҕа истэн хаалла.

Уулусса устун сыылларан иһэн икки өттүн 
одуулуу истэҕинэ, араас бэйэлээх үчүгэй 
дьиэ  лэр таас түннүктэрэ туох да кири-ха±ы 
сыһыа рыа суох курдук килбэчиһэн тураллара 
көрүөххэ олус үчүгэй. Маннык буоллун диэн 
ким санаа булан оІорбута буолуой? Куорат 
киһилиин-сүөһүлүүн, дьиэлэрдиин барылара 
эмис кэ биирдэ сиртэн дуу, хантан эрэ үүнэн 
тах сыбыт курдук саныы биэрдэ. Күһүҥҥү Мии-
тэрэйэп саҕанаа ҕы күн кылбайа ойон тах-
сан, дьиэ түннүктэригэр тыкпыта, уулусса 
устун сыыйа көрдөххө, күн дээрэн, чаҕылыйан, 
кырдьык даҕаны үчүгэйгэ дылы этэ. «Биһиги 
дойдубутунааҕар бу дойду күннүүн үчүгэйгэ 
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дылы ээ, мэктиэтигэр, итиигэ дылы», – дии 
саныы-саныы ааһан истэ.

Ыстапаан бэйэтэ даҕаны чэпчииргэ дылы 
гынна, бастаан тоҥмута, аччык буолта ааһан, 
хайтах эрэ аар-маар курдук буолан хаалла, 
оҕуһа түүнү быһа айаннаан, чоҥкуйа кырыаран 
баран, нэһиилэ сыылан испитэ эмиэ сэргэхсийэн, 
түргэтииргэ дылы гынна.

«Оок-сэ! Оҕуһум биһиги куһаҕан да эбиппит, 
бу дойду тоҕо баҕас үчүгэйэй, хаарыаны, манна 
олорбут киһи», – дии саныы истэ.

Ыстапаан баһаарга чугаһаан истэҕин аайы 
сыарҕатын тула төһө эмэ киһи муста сылдьаннар: 
«Атаас, эккин атыылаа, хастыыный?» – дэһэ-
дэһэлэр, Ыстапааны илин-арҕаа ыыппакка ку-
ту гунаттылар, онтон кимиэхэ да хастыы да 
сыаналаан биэрэрин быһаарбат буолуор диэри 
түҥ-таҥ барда. «Тоҕо сүрдээҕэй, күтүрдэр аны 
былдьаан ылыахтара», – диэн иһигэр куттана 
санаата. Ол аймана сылдьан, биир киһиэхэ 
этин сүүрбэ биэс сүүһү кытта аҕыйах бытархай 
харчыга атыылаата. Харчытын тутан баран, 
уҥуоҕа босхо барыар дылы үөрээхтээтэ, үөрүөн 
да үөрэр, сааһын тухары бачча харчыны бас 
билэн бэйэм киэнэ диэн тута илигэ. Арай биирдэ 
маҥнай оҕонньорго бэдэрээккэ киирэригэр 15 
сүүһү уу харчынан ылбыта. Онно оҕонньор 
харчытын ааҕан биэрэ-биэрэ: «Хор, бу уолбар 
соруйан ыраас харчынан биэрэбин, маны са-
ныаҥ», – диэбитэ.

Билигин ылбыт харчыта барыта сабыс-саҥа 
үстүүлээх, солкуобайдыылаах буолан элбэҕэ, 
үчүгэйэ да олус этэ. Ол иһин: «Бургунаһым 
барахсан үчүгэйэ дэлэтэ дуо», – диэн уоһун 
иһигэр ботугуруу-ботугуруу, тыа дьоно түһэр 
сиригэр тиэтэйэ-саарайа барда.

Күн киэһэрдэ. Киэһэриэ суоҕа дуо. Ыстапаан 
этин атыылыырыгар төһө өр мачайдана сыл-
дьыбытын бэйэтэ да билбэккэ хаалла.

Түспүт ыалыгар кини курдук түспүт тыа дьоно 
элбэхтэр этэ да, биирдэстэрин да билбэт, ол 
да буоллар хайдах эрэ уруургуу санаата. Өйүө 
лэппиэскэтин тобоҕунан куһуоктаан чэйдээн 
баран, биир иллэІ муннугу булан сытта. 
Сылайбыта, уута да кэлбитэ бэрт. Суорҕанын 
иһигэр харчытын тутан көрөн баран, баҕар, 
утуйбутум кэннэ уоран ылыахтара диэн сэрэнэн, 
этин ыксатыгар сыһыары курданан кэбистэ. 
Атыттар эмиэ муостаҕа сылбах курдук сыттылар 
да, муннуларын тыаһа баччыгынаабытынан 
барда.

Ыстапаан тоҕо эрэ уута кэлбэтэ. Дьэ, ол 

сытан санаа бөҕөҕө барда. Сарсын тугу-тугу 
атыылаһарын, бытархай иэһин төлүүрүгэр, тар-
дыытыгар төһө харчыны ордорон таһаара рын, 
ойоҕор, оҕолоругар ырбаахы таҥаһыгар хайдах 
дьүһүннээх хас арсыын сиидэһи ыллаҕына сөп 
буоларын кыайан ааҕан таһаарбата. «Даа-
йабыттан ыйытан кэлиминэбин, ээ, арба да-
ҕаны, тойоммор иһэрдэрбэр биир эмэ иһит 
арыгыны ылларбын үчүгэй буолсу. Даайабар, 
оҕолорбор ырбаахы таҥаһа таһаардахпына, 
төһө эрэ үөрсээхтииллэр», – дии санаан баран, 
иһин иһигэр үөрэн, мичик гына күллэ. Ол да 
гынна арааһы ылыах курдук санаата да, өйө 
ситэн кыайан быһаарбакка эрэ, быһа сүүрдэн: 
«Чэ, үчүгэй даа буолсу», – дии санаан кэбистэ. 
Ити да санааттан аралдьыйан уута көппүтэ 
буолуо.

Өлүү болдьохтоох диэбиккэ дылы, кини чу-
гаһынааҕы хоско киэһэни быһа ханнык эрэ дьон 
хаартылыыр тыастара иһиллэр. «Мин букатын 
оонньуом суоҕа», – диэн бөҕөргөнө санаата. 
Ол да буоллар санаата биллэрбэт, сотору-
сотору суорҕанын быыһынан хаартыһыттары 
көрөрө, хабыс-хараҥа сиргэ сытан анараа хоско 
остуолга умайа турар чимэчи сырдыгар кыһайан 
көрдөҕүнэ, хас да киһи остуолу тула олорон, 
сотору буола-буола хаартыларын кытта үөхсэ-
үөхсэ, истиэнэҕэ күлүктэрэ барыһан баран, 
оонньуу олороллоро.

«Ити киһи барахсан сүүйтэрэн үөхсэн эрдэҕэ», 
– диэн аһына саныы сытта. Көмүс харчыны 
тамнааттыыр тыастара, хаартыны ырытан ты-
рылаталлара кулгааҕыттан арахсыбат.

«Тууй-сиэ, хор, хаарты таҕыстар, киһи эрэ 
даҕаны аҕыйаҕы эмэни тардыа этэ ээ, ол 
эрээри мин хаһан кинилэри кытта тэҥнэһэн 
оонньоору саныы сыттамый», – диэн бэйэтин 
мөҥүнэ санаата. Сонно, соруйан кинини хаадьы 
гыммыт курдук, эмиэ харчы, хаарты тыаһа 
иһилиннэ уонна биир киһи саҥата: «Баар!» – 
диэн баран остуолу улахан баҕайытык оҕуста. 
«Ити киһи хайа эрэ хаартыга ылла, олох ууран 
ылла буолла, эргитэ ууран ылла буолла, оо, 
дьэ сүүйдэххэ үчүгэй да суол буолар ээ».

Итинтэн барытыттан тэмтэрийэн, Ыстапаан 
уута олох көттө, онуоха эбии ол-бу өттүн 
кулахы быһыта ытыран, сүгүн сытыарбата. 
Кырата хастыы эрэ буолла диэн саныырын 
кытта «солкуобай аҥара сибиэт» диэн биир киһи 
хойуу баҕайытык хардьыгынаата, ону Ыстапаан 
сүрдээх үчүгэйдик, сүрэҕинэн иһиттэ.

«Хор, син кыратык оонньууллар эбит ээ, 
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оннооҕор мин солкуобайы уонна субуруччу 
таайан ыларым ээ. Уонна бу дойду оонньуута 
туох да кэтэх быһыыта, ол-бу мачайа суох, 
ыраас харчыга буоллаҕа дии, итиэннэ төһөҕө 
баҕарар уурайарга көІүл», – дии санаан баран, 
харчытын бүтэйдии тутан көрдө. «Ээ, кэбис», 
– диэн эрдэҕинэ эмиэ биир киһи: «Ыллым», 
– диэн остуолу оҕуста. Кулахы эбии күүһүрэн 
сиэтэ.

«Ээ, син биир бу кулахы киһини сүгүн 
утутуо суох, арай көрө таарыйа туран, биир 
солкуобайы туруорууһукпун, оннооҕор биэстии 
сүүһү харчынан сүүйтэрэрим, төһө да гыннар 
ол саҕа буолаа ини», – диэн эрдийэ санаан, 
харчытын сүөрэн, үстээх биир кумааҕыны ылан, 
тас сиэбигэр угунна. Сыта сатаата да, тулуйбата: 
«Бачча сылдьан баран куорат оонньооччуларын 
көрбөккө, оонньообокко да тахсарым саата бэрт 
буолсу уонна дойдубар тахсан тугу кэпсээн 
оҥостуомуй, аата, баччаны оонньооботоҕум-кө-
рүлээбэтэҕим буолан, итиэннэ хаарты уот биэр-
дэҕинэ сүүйэн да кэбиһиэм», – диэбит санаатын 
кытта ойон туран, муостаҕа утуйа сытар дьону 
быыстарынан хааман, оонньуу олорор дьон 
остуолларын аттыгар тиийэн, көхсүн этитэ-
этитэ, кылбар-халбар көрбөхтүү турда.

Остуол иннигэр ороҥҥо ырбаахытын ньэлэ-
кэйдэммит, харытын ньыппарыммыт, торум кур-
дук бытыктаах, саас ортолоох киһи сабыс-саҥа 
хаартынан остуос быһа олорор, икки іттүгэр 
икки бөрүкүтэ суох таҥастаах эдэр дьон туруо-
ра олороллор. Тутталларыттан-хапталларыттан 
көр   дөх хө дьиҥ хаартыһыт киэптээх дьон бы-
һыы  лаахтар.

«Куораттарын оонньооччулара итинник буолар 
эбит буоллаҕа», – диэн быһа олорор киһиттэн 
сүрдээхтик симиттэ санаата.

– Дьиэлээх, ыл эрэ, бу атаспытыгар хаартыта 
ылан биэр. Бэрт сытыы сирэйдээх-харахтаах 
киһи эбиккин дии, көххө туруорус, – диэтэ 
остуол аҥар өттүгэр туруора олорор киһи уонна 
быһа олорор киһини супту көрбөхтөөн кэбистэ. 
Туох эрэ бааннаах киһи, улахан наадалаах 
суолу оҥорор курдук киэбирэ туттан, хаартытын 
саас-сааһынан ырыта олорон, Ыстапааҥҥа биир 
холуода хаартыны быраҕан биэрдэ. Уонна ар-
гыый аҕай тутан олорор хаартытын остуолга 
ууран баран, остуол анныттан иһиллэн эрэр 
арыгылаах бытыылканы ылан чааскыга кутта.

– Мэ эрэ, атаас, маны иһэн кэбис уонна 
биһигиттэн куттаныма. Биһиги, атыттар курдук, 
туох да албыны-көлдьүнү билбэт дьоммут, – 

диэн баран Ыстапаан туруорарын күүппүт киһи 
быһыытынан иҥиэттэн кэбистэ.

Ыстапаан урут арыгыны испэт этэ гынан 
баран: «Баҕар, мантан санаам көтөҕүллэн, 
ордук сайдан оонньуом», – дии санаан, ылан 
чааскылаах арыгыны түһэрэн кэбистэ уонна 
остуолга сытар хаартыны сулбу тардан ылбытын 
бэйэтэ да өйдүөбэккэ хаалла. Соруйан киниэхэ 
анаммыт курдук биир иллэҥ олох мас баарыгар 
олоро түстэ да, туруоран киирсибитинэн барда.

Өр буолбата, Ыстапаан үс сүүһүн сүүйтэрэн 
кэбистэ. Сүрдээхтик хомойдо, кыһыйда уонна 
саҥата суох хаартытын туппахтыы олордо.

– Атаас, дьүһүҥҥүттэн көрдөххө, бэрт кылгас 
киһи быһыылааххын. Бостуой сүүттэрэн кэби-
һиэҥ, онон уурайдаххына ордук буолаарай? 
– диэтэ бааннаах киһи уонна аҥар хараҕынан 
ойоҕоһугар олорор киһиэхэ имнэнэн кэбистэ.

Ыстапаан бэркэ сөбүлүү иһиттэ гынан ба-
ран, кыһыйбыта эмиэ сүрдээх. «Хайа дойду 
үтүө санаалаах барахсанай, кырдьык даҕаны, 
уурайыахха дуу, ол эрээри, баҕар, барыстаныам 
этэ», – дии саныы олордоҕуна:

– Атаас, хата бу арыгыны сэп гынан баран, 
утуй, сынньан, – дии-дии мааҥы арыгытыттан 
кутан биэртин, Ыстапаан хап-сабар ылан иһэн 
кэбистэ.

Ыстапаан, уурайыах киһи курдук таһырдьа 
тахсан баран, унуоҕа кус босхо баран салыбырыы-
салыбырыы, ууруммут харчытын ылан ыстаанын 
тас сиэбигэр угунна да, сүрдээхтик тиэтэйбит 
киһи быһыытынан дьиэҕэ көтөн түһэн, мааҥы 
оонньообут хаартытын остуолтан сулбу тардан 
ылла, онуоха урукку оонньуу олорор дьон бэйэ-
бэйэлэрин хардарыта көрбөхтөөн кэбистилэр. 
Ыстапааҥҥа испит арыгыта мэйиитигэр таҕыста, 
холуочуйда быһыылаах. Санаата күүһүрдэ, биир 
хаартыны ылла да: «Солкуобай сибиэт», – диэ-
битин кулгааҕа эрэ истэн хаалла.

– Атаас, оонньуур буоллаххына, харчыгын 
остуолга уур, биһиги бэрээдэкпит оннук.

Уҥуоҕа хамсыы-хамсыы, харчытын сиэбиттэн 
барытын ороон таһааран баран, үс сүүһү ос-
туолга ууран кэбистэ.

Өр буолбата, үс сүүһүн үрдүгэр солкуобайы 
өрө аахтарда. Ыстапаан онтон ыла аар-маар 
барда, тугу да быһаарбакка, хаартыны ыла-
ыла уура эрэ олорор буолла уонна бааннаах 
сотору буола-буола: «Доҕоор, харчыта ыыт 
эрэ», – диэтэҕин аайы ылан биэрэн истэ. Харчы 
киниэхэ наадалааҕын, наадата суоҕун төрүт 
быһааран толкуйдаабат курдук буолбут.
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Төһө өр дуу, сотору дуу оонньоон сүүй-
тэрбитин билбэккэ хаалла, – арай биирдэ оон-
ньуу олорор доҕотторо: «Чэ, түксү», – диэн 
бараннар туран барбыттарыгар өйдөөн көрбүтэ, 
дьиэ иһэ сырдаан эрэр, кини соҕотоҕун хаар-
тытын туппахтыы олорор эбит. Дьэ өйдөнөн 
ааҕыммыта – харчытыттан үстүүлээх икки эрэ 
кумааҕы хаалбыт.

Ыстапаан эрэйдээх, аһын саҕатыттан көлөһүн 
тахса-тахса, санаарҕаан остуолга бүк түһэн 
санаатаҕына, туохха да сатамньыта суох улахан 
альдьархайы оҥостон олорор эбит, хайдах да 
гыныах сир суох, кини туһугар халлаан ыраах, 
сир кытаанах буолла. Санаатаҕын аайы эбии 
ыарахан, куһаҕан буолан истэ, ытыах эбит да, 
хараҕын уута тахсыбата. Сүрэҕэ «бүл-бүл» 
тэбиэлээн тыбыс-тымныынан хаарыйан аастаҕын 
аайы, икки чабырҕайа үллэҥнии-үллэҥнии, 
тириппит курдук, тымныы көлөһүн сирэйин ус-
тун сүүрэлээтэ. «Дьэ алдьархай да баар эбит, 
хайдах киһи буолан сылы туоруубунуй, дьиэ-
бэр хайа сирэйбинэн көстөрбүнүй?» – диэн 
улаханнык саІарбыта эбитэ дуу, иһигэр эрэ 
санаабыта дуу – ону ким да билбэт.

Туохтан да оҕолоруттан кыбыһынна, ойо-
ҕуттан соччо улаханнык куттаммат, урут даҕаны 
сүүттэрдэҕинэ, ойоҕо саҥараары гын наҕына, 
бардьыгынаан баран сутуругун көр дөрдөҕүнэ ах 
баран хаалара, эбэтэр, ону истибэтэҕинэ, кэтэҕин 
аһыттан сыһа сылдьан кырбаан биэрдэҕинэ, 
хайа, эрэйдээх им-ньим бараахтыыра.

«Төһө даҕаны мөхтөр-саҥардар, бу сырыыга 
эрэйдээҕи кырбыам суоҕа, олус сүрэ бэрт 
буолуо». Төһө өр олорбута эбитэ буолла, дьиэ 
иһинээҕи дьон бары тураннар, оонньуу-күлэ 
сылдьан, аһаан-сиэн, онно-манна барыталаан 
хааллылар. Дьон күлүүтүн-оонньуутун истэ-истэ 
санааргыыра ордук улаатта.

Оо, кырдьыга даҕаны, эрэйдээххэ ити кытаа-
нах суол буолуо эбээт.

Аргыый аҕай санньыҥнаан туран, дьон ис-
пит чэйдэрин тобоҕуттан куттан истэ. Иһигэр 
ас да киирбэт буолбут. Өрө уһуутуу-уһуутуу 
таҥнан, кунана эрэйдээҕи көлүйэн баран, 
сиэтэн, аат эрэ харата уулусса устун хааман 
сукуҥнуу турда. Кини көрдөҕүнэ, дьиэлэрдиин, 
киһилиин-сүөһүлүүн бэҕэһээ көрбүтүттэн быдан 
уларыйбыкка дылы буолтар, киһи эрэ барыта 
киниэхэ кыыһырбыт курдук дьэбин уоһуйан 
көһүннүлэр.

Ол хааман иһэн санаатаҕына, арай кини эрэ 
баар эбит хайа да киһиттэн куһаҕан, акаары. 

«Аата, абаккам да эбит, туох тэһэ анньан 
оонньоон сытыйбытым буолуой?» Түбэлтэтигэр, 
оннооҕор биир ыт, ааһан иһэн, ырдьыгынаан 
ааста.

«Оок-сиэ, куорат хотун куһаҕан хараҕынан 
көрдөҕүнэ, алыс даа куһаҕан буолар эбит, бэл 
ити ытыныын ырдьыгыныыр буоллахтара үһү», 
– дии саныы-саныы, кунанын миинэн, дойдутун 
диэки чооһугурата турда.

V
Даайалаах чэйдэрэ, табаахтара бүппүтэ өр 

буолла. Куораччыт тахсыар диэри дии-дии, 
чугастааҕы ыалларыттан кутуунан чэйдэнэн, 
хамсанан табаахтанан олорбуттара хас да 
хонно. Илбирийбит ырбаахылаах, алдьаммыт 
этэрбэс элэккэлээх орто уол аҕам иһэрэ 
буолаарай диэн, таһырдьа тахсан тоҥуор диэри 
тура-тура, дьиэҕэ ыстанан киирэн, холумтан 
үрдүгэр ыттан туран иттэр буолта ыраатта. 
Улахан уол, аҕам сыарҕатын тыаһын түбэһэ 
истээйэмий диэн кулгааҕа тоІон «лыс» гына 
тыаһыар диэри туран иһиллии сатыыра да, туох 
да суоҕа. Даайа Баһырҕас диэн ытын, өІөтөр, 
түүн куораччыт иһэрин истэн үрэн биллэрээрэй 
диэн киэһэ аайы дьиэттэн үөттүрэҕинэн сискэ 
биэрэн үүрэн таһаарара. Улахан уоллаах кыыс, 
киэһэ иллэІ эрэ буоллаллар, аҕам миэхэ – кур, 
аҕам миэхэ – былаат кэһиитин таһаарыа диэн 
тылларын минньитэллэрэ элбээтэ. Аны аҕам 
түүн кэлэн, кэһиититтэн матан хаалыам диэн 
уол түүнүн аанньа утуйбат буолла. Аҕата саҥа 
саппыйаан кур таһаарарын санаатаҕына, сүрэҕэ 
хамныар диэри үөрэрэ. «Бу күһүн Дьаакып 
уолугар биир кыһыл саппыйаан куру таһааран 
биэрбитэ, дьэ, көрүөххэ кэрэтэ бэт этэ, ол 
уол көрдөрбөккө бэккэ сордообута, оттон бэйи 
мин көрдөрбөтөрбүн үчүгэй этэ, оннооҕор икки 
хаттыыналаах кумааҕыны таһаарбытыттан биир-
дэрин көрдүү сытаан кэбиспитим, бэл ону ха ры-
һыйбыта, бэйи, мин кини иэһин төлүөм», – диэн 
мэлдьи саныы сылдьара.

Оччоттон билиҥҥэ диэри ыраах тыа сиригэр 
куораччыт тахсара бэт улахан солун, элбэх 
кэп сээннээх буолар. Куораччыкка төһө эмэ 
ыраахтан «тыл-өс» истэ диэн кэлэр үгэстээхтэр. 
Куораччыт аҕыйах да табаары таһаарбыт 
буоллар «ньуучча эрэ хараҕын уута суох» диир 
куолу. Дьахталлар этистэхтэринэ: «Хайа, эриҥ 
куорат аҥарын тиэйэн тахсан олордоҕуна киир-
дэххэ, айаххын атан кэпсэтэриҥ да баҕалаах 
буолара дии», – диэн хас эмэ сылы быһа ум-
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нубакка, үөхсүү оҥостоллоро. Оннук быһыыны 
Даайа да бэккэ билэрэ.

«Оо, төһө эрэ дьахтар чэй, табаах көрдүү-
көрдүү хоргуталлар, мөҥөллөр-этэллэр нии, хас 
эрэ киһи Ыстапааны арыгы иһэрпэтэ дии-дии 
кыйаханаллар, өстөнөллөр буолла?» – диэн, 
хотоҥҥо ынаҕын сааҕын күрдьэ-күрдьэ мэлдьи 
саныыр буолара.

Даайалаах кыра уоллара бөөлүүн, түүнү быһа 
ытаан, букатын утуйбата.

«Быһыыта, айан киһитэ кэлэрин биттэнэн 
ата ҕырҕаатаҕа буолуо, саатар мин, киһи 
курдук, түүллээх-биттээх буоллаҕым дуу, ийэм 
бокуонньук түүлүнэн-битинэн тугу да эндэппэт 
этэ. Күтүр өстөөх, ону да баппатах буоламмын, 
Ыстапааным эрэйдээх төһө эрэ тоҥон, эрэйдэнэн 
иһээхтиир, бэйи, кэллэҕинэ, ынаҕын иһиттэн 
буһаран сиэтиэм буоллаҕа ээ», – дии саныы-
саныы, киэһэ оһох уотугар этэрбэс абырахтыы 
олоорто.

Кырдьык даҕаны, Ыстапаан барбытын кэннэ, 
дьиэҕэ сытыйан олорор дьон, биһиги, ууну-
хаары аһаан олорорбут сөп, эмиэ туохпут этэй, 
арыытай диэн туох да минньигэһи амсайбакка, 
аҥардас сылбаххай чэйи кытта бутугас сиэн 
олоорторо, инньэ да гынан оҕолор барахсаттар, 
хобдоҕураннар, саҥардыыттан бэттэх ас көрдүөн 
ийэлэрин тулуппат буолбуттара.

VI
Ыстапаан, кыыкынатан-кыыкынатан, дьиэтигэр 

чугаһаата. Улам чугаһаатаҕын аайы санаата 
хараастан, туох эрэ сүгэһэрдээх курдук эбэтэр 
туох эрэ улахан суолга түбэспит киһи курдук 
сананан испитэ. Туохтан да куһаҕана – оҕолоро 
эрэйдээхтэр көрө тоһуйаллара, туоҕа да суоҕун 
истэн, хомойон ытаһаллара-соҥоһоллоро.

Алыс санаата түмүллэн баттаан кэллэҕинэ, 
үөһэ тыынан баран: «Оок-сиэ, тоҕо куһаҕанай!» 
– диэн саҥа аллайара.

Кини көрдөҕүнэ, толооттор киэҥнэрэ, тииттэр 
туох да санаата-оноото суох холку баҕайытык 
дьирэһэн тураллара үчүгэйэ бэрт этэ.

«Улахан оҕом сүүрэн тахсан, мин иһэрбин кө-
рөөт, ийэтигэр ааны быган туран: «Аҕам кэллэ!» 
– диэн баран, сүүрэн кэлэн, кууһан туран: «Хайа, 
аҕаа, кур таһаардыҥ дуо?» – диэтэҕинэ, туох 
диирбиний уонна, баҕар, дьиэ иһиттэн көрө 
тахсыахтара буоллаҕа...» – диэн субу көрөн 
турар курдук санаатыгар көһүннэ, онтон сүрэҕэ 
мөҕүл гына хамнаата, хараҕыттан уу тахсан 
кыламаныгар уонна, сирэйин устун сүүрэн 

түһэн, саал былаатыгар чөмөхтөһө тоҥмутун, 
«абаккам, оттон аны оонньооботорбун» дии-дии, 
тоноон араара истэ.

Им ырдьаччы сүппүтүн кэннэ алааһын арҕаа 
саҕатыгар киирдэ, туус-маҥан хаар оттотугар 
кини саах сыбахтаах балаҕана уруккутунааҕар 
ордук улаатан, харааран көһүннэ. Оһоҕун 
үөлэһиттэн, кини иһэрин билэн үөрбүт курдук, 
хойуу кыым өрө күлүбүрээн тахса турарын 
көрөн баран, хайдах эрэ сирэйэ итий-итий гы-
на-гына үллэҥнииргэ дылы буолла. «Киһи бы-
һыылаахтык сылдьан иһэрим буоллар, төһө эрэ 
сэргэх, үчүгэй буолар этэ, эбэтэр куораттаан 
тииспэтэҕим буоллар, билигин балаҕаным иһигэр 
төһө эрэ көҥүллүк, санаата-оноото суох олорор 
этим. Оҕолор утуйбут, Баһырҕаһым дьиэҕэ 
буол лар үчүгэй этэ, аны ол күтүр, таһырдьа 
буолан, тыаспын истэн үрэн ньаргыйан, иһэрбин 
бил лэриэх бэйэтэ буоллаҕа», – диэн бэккэ 
дьиксиргии санаата.

Балаҕан таһа им-ньим, арай оһох кыыма 
өрө көтөн тахса-тахса чигдигэ уот ардах курдук 
таҥнары саккыраан түһэр сырдыгар балаҕан 
ойоҕоһо сырдаан көстөн ааһар. Оҕуруотун ааны-
гар кэллэ... Балай эрэ өр турбахтаан баран, 
уІуоҕа уу испит сылгы курдук хамныы-хамныы, 
аргыый аҕай оҕуруотун аанын аһан халыгырата 
турда...

Бачча сүрэҕиттэн-быарыттан кэмсиммит, ку ру-
туйбут , ытаабыт-соҥообут киһи хаартытын бы-
рахпыт дуо диэн сураһан иһиттэххэ, куораттан 
тахсан баран ситэ биир ый буолбакка, суоч-
со±отох оҕус тыһаҕастааҕын хааттыга сүүттэрэн 
баран: «Кытта төрөөбүт кыдьык буоллаҕа, ону 
хайтах гыныллыай», – дии сылдьар сурахтааҕа...
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Бүгүн сэбиэскэй норуот немецкэй фашистары 
кыайбыт – Улуу Кыайыы өрөгөйдөөх, өрө күү-
рүүлээх, уһулуччу үөрүүлээх бырааһынньыга!

Киһи аймах сир үрдүгэр үөскээбитин, олор-
бутун тухары хаһан даҕаны буолбатах, ула-
хан алдьатыылаах, олус кырыктаах, элбэх 
өлүүлээх-сүтүктээх, ынырыктаах уоттаах сэрии 
түмүктэммит улуу күнэ!

Харах уулаах, дириҥ кутурҕан аргыстаах, кы-
һыы-аба, курус санаа кууһуулаах уонна µрдµк 
өрөгөйдөөх, µтµмэн үөрүүлээх – Улуу Кыайыы 
күнэ! 

Дьыл-хонук аастаҕын аайы аҕа көлµөнэ аҕал-
сыбыт кыайыытын кµнэ эн түөскүн толору тиирэ 
киэптиир дьоллоох соргулаах, өрө күүрүүлээх, 
киэн туттуулаах ураты кµн буолар. Аҥардас бу 
биир күҥҥэ киһиэхэ айылҕаттан бэриллибит туох 
баар иэйиитэ барыта уґуктар, бииргэ түмүллэн 
ыга кууґар, долгутар, аймыыр, дьоллоохтук 
үөрдэр уонна курустук хомотор. Ону хайа да 
киһи омнуолаабат, онтон соһуйбат, хата дьон 
бары ис-истэриттэн истиІник сыдьаайан, бары 
биир ійдініллір-санааланаллар. Бу Улуу 
күн оннук барыбытын бииргэ түмэр уонна со-
моҕолуур ураты кµµстээх.

Улуу Туймаада долгуйар туонатыгар, дьол лоох 
Дьокуускай куорат килбэйэр киинигэр – Кыа йыы 
болуоссатыгар үөрүүлээх музыка ньиргийэр, 
тыһыынчанан киһи мустан, биир өйгө-санаа ҕа, 
турукка киирэн Улуу Кыайыы күнүн бэлиэ тиир. 
Кыайыы кµнэ – сэрии хааннаах толоонугар, 
кырыктаах кыргыһыыга Аҕа дойдуларын, бар 
дьоннорун туһугар тыыннарын толук уурбут 
хорсун буойуттары кэриэстээн, сэрииттэн тыын-
наах ордон, дойдуларыгар төннөн, дьоһуннаах 
олоҕу олорбут, эйэлээх олоҕу тутуспут, 
соторутааҕыта суох буолуталаабыт ытык дьом-
мутун ахтан-санаан ылаары уонна күн бүгүн 
тыыннаах, толору дьоллоох, ытыктабыллаах 
аары ма кырдьаҕастары чиэстээри, ааттарын 
аат таан өрө тутар үтүө-мааны күммүт. Бүгүн 
тыын наахтарга, кэнчээри ыччаттарга үөрүүлээх 
улахан бырааһынньык, бу күн үүнэрин туһугар 
өлбүт буойуттары саныыр-ахтар, кэриэстиир, 

Валерий ПОПОВ

AЛТA УОН ТОІУС НЬУРГУїУН
(Эссе сэһэн)

ким даҕаны, туох даҕаны умнуллубат кэрэ бэ-
лиэ түгэнэ, өйдөбүнньүк ытык күнэ!

Биһиги кэргэмминээн Геройдар стеллаларыгар, 
биир дойдулаахпыт, сахаттан бастакынан Со-
вет скай Союз Геройун үрдүк аатын ылбыт улуу 
киһибит Федор Кузьмич Попов міссµінµн анны-
гар кыһыл сибэкки дьөрбөлөрүн ууран, кининэн 
сирэйдээн ахтылҕаннаах дойдубут, Баатарабыт, 
бары бэтэрээннэрин санаан, кэриэстээн төбө-
бүтүн хоҥкутан саҥата суох туран ыллыбыт. Бу 
биһиги дьиэ кэргэн үгэс буолбут, бэйэбит эрэ 
билэр, сүгүрүйэр, сыл аайы хатыланар ытык 
иэспит. Быйыл, Улуу Кыайыы 70 сылыгар, ол 
үтүө үгэспит саҕаламмыта хайыы-үйэ 17 сыла 
буола охсор эбит. Билигин Баатара нэһилиэгэр 
олорбут үгүс сэрии бэтэрээниттэн биир даҕаны 
киһи ордубата, бары уһун ууларыгар утуйан, 
өбүгэлэрин дойдутугар аттанан, эрдэлээбит 
дьон норун көрсөн бары бииргэ суулаһан сыл-
дьаахтыыллара буолуо...

Баатара нэһилиэгиттэн уоттаах сэриигэ барыта 
154 киһи ыҥырыллан барбыта, олортон 73 
буойун Ийэ дойдуларын иґин тыыннарын толук 
ууран төрөөбүт дойдуларыгар төннүбэтэхтэрэ. 
Бу бэрт кыра, дьоҕус саха нэһилиэгиттэн итиччэ 
элбэх саамай чэгиэн, чиргэл, туруу дьон, уоттаах 
сэрии содулугар эрдэ суорума суолламмыттара, 
норуот инники дьылҕатыгар төһөлөөх ыарахан 
охсууну оҥорбута, кэлиэхтээх, төрүөхтээх кэн-
чээри ыччаты сарбыйбыта, кэлэр кэскили, сай-
дыахтаах кэнэҕэскини түҥнэри уурбута буолуой? 
Күн бүгүн бу дьон аймахтарыгар, нэһилиэк 
бары олохтоохторугар төһөлөөх ааспат, арахпат 
кутурҕан, сүппэт-оспот сиикэй баас буолан сү-
рэхтэригэр-быардарыгар иҥмитэ, хаалбыта буо-
луой? Ону таһынан күөгэйэр күннэригэр сыл-
дьыбыт, туруу үлэһит эр дьоно суох хаалбыт 
оҕо-дьахтар, мөлтөөбүт-ахсаабыт кырдьаҕастар 
тыылга сут-кураан ыарахан сылларыгар суо ру-
ма суолламмыттара, кылгас үйэлэммиттэрэ буо-
луой? Бу саха омугар үйэлэргэ оспот улахан 
охсуу, ыарахан сүтүк буолан күн бүгүҥҥэ диэри 
куһаҕаннык дьайа, таҥнары тарда турдаҕа. 
Дьылҕа хаан ыарахан тыйыс ыйааҕыттан киһи 
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эрэ санааргыыр, хомойор, хараастар буоллаҕа. 
Арай ити үлүгэрдээх дьон бары олох олорон, ыал 
буолан ньиргийэн, элбэх оҕолонон-урууланан, 
уһаан-тэнийэн, дойдуларыгар тигинэччи үлэлээн-
хамсаан, оло±у-дьаґа±ы сайыннараллар этэ 
диигин эрэ. Арай, арай... сэрии буолбатах 
буол лун диэн ыралаан, санаан, өйгөр оҥорон 
ойуулаан эрэ көрөргөр тиийэҕин.

Баатара буойуттара бары хорсуннук сэрии-
лэспиттэрэ, ол туоһута бэрт үгүс киһи бо-
йобуой уордьаннарынан, мэтээллэринэн наҕа-
раадаламмыттара, ол иһигэр биир баар суох 
күөн туттар, тумус оҥостор үтүө-мааны уол-
бут Ф.К. Попов. Кини холобура суох хор-
сун быһыыны оҥорон, сахаттан бастакынан 
Советскай Союз Геройун үрдүк аатын ылбыта, 
саха норуотун бүттүүнүн, төрөөбүт дойдутун, 
биир дойдулаахтарын албан аатырдыбыта, 
суон сураҕырдыбыта. Итини таһынан би ґи-
ги нэґилиэктэн то±ус киһи бойобуой уор дьан-
нарынан, ол иһигэр икки буойун Албан аат 
уордьанынан, 12 киһи саллааттарга саамай 
ула хан, олус сыаналанар, ытыктанар «Хорсунун 
иһин» мэ тээллэринэн наҕараадаламмыттар. 
Саха сирин үрдүнэн Баатара нэһилиэгин курдук 
уоттаах улуу сэриигэ уһулуччу кыттыбыт, бэ-
йэтин хорсун быһыытын көрдөрбүт, аатын ал-
бан ааттаппыт, хорсун-хоодуот буойуттардаах 
нэһилиэк суох.

Ол тардыыта, төрдө силиһэ бука биһиги – 
Баатаралар төрүттэрбититтэн саҕаланна±а буо-
луо. Саамай тµгэх тірµппµт Баатара оҕонньор 
уонна Кэҥис эмээхсин диэн эбиттэрэ үһү. 
Кинилэртэн Бытык, Кустах Баатыр, Дьооҕур 
Саттах, Малдьаҕар, Мүкэс Бөҕө диэн уолаттар 
төрөөбүттэр. Баатаралар Кустах Баатыртан ыла 
кыргыс үөрэхтээх, кимиэхэ да кыайтарбатах 
боотурдарынан биллэллэр. 

Кустах Баатыр бэйэтин кэмигэр уһулуччу 
аатырбыт, номоххо киирбит улуу боотур эбит. 
Киниэхэ анаан-минээн, аат ааттаан ірµс арҕаа, 
илин эҥэрдэриттэн, бэл, ыраах хотуттан тиийэ 
боотурдар күөн көрсө кэлэн бараллара үһү да, 
ким даҕаны кыайбатах. Биирдэ хотуттан уонча 
боотур кэлэн көмөлөөн Кустах Баатыры кытта 
охсуһан, сэриилэһэн көрөн баран, нэһиилэ 
биир киһилэрэ ордон тыынын куоттарбыта үһү. 
Оҕонньор онтон ылата хотторуу хомолтотун 
билбэккэ аҕыс уон сааһыгар диэри аҥардастыы 
аатыран-сураҕыран биир да боотуру өрө 
көрдөрбөтөх.

Арай биирдэ, аҕыс уонун туолар дьылын 
сааһыгар, ыаллыы олохтоох мооруктар бары үүт 
маҕан аттаах, биир тэІ быыһык саҕынньахтаах 
сэттэ эр бэрдин Кустахха илдьиккэ ыыппыттар. 

Биир күн эмээхсинэ таһырдьа тэлгэһэтигэр 
үлэлии сылдьан көрдөҕүнэ, сэттэ аттаах киґи 
алааска сүүрдэн киирэн баран, оҕонньор өтө-
ҕөр чугаһаабакка алаас ортотугар тохтоон, 
сиргэ түһэн тобуктаан олорбуттар. Эмээхсин 
балаҕаныгар киирэн оҕонньорго эппитигэр, Кус-
тах: «Бу кырдьан, мөлтөөн олордоххо, эмиэ 
туох иэдээнэ буоллаҕай?» – диэбит да, иһигэр 
мооруктарга алдьархай ааІнаабытын таайдаҕа. 
Тугу эрэ көрдөһө кэллэхтэрэ диэн сэрэйэн утары 
тахсыбытыгар, дьонноро аттарын сиэтэн кэлэн 
Кустах Баатырга сүгүрүс гыммыттар.

– Ыкса ыалбыт, улуу убайбыт биһиги ытык 
тылбытын ылын, сэриинэн кэлбит өстөөх 
үөрүн эһис. Алдьархай буолла, үтүө өттүбүт 
өллө, бэрт өттүбүт бүттэ. Быыһаа-абыраа, күн 
буол, ый буол, көмүскээ, араҥаччылаа! – диэн 
көрдөспүттэр.

– Тукаларыам, кэбис, төннүҥ, кырдьан буорай-
дым, сэрииттэн аны уурайдым. Атын сиртэн, 
атын дьонтон көмүскэллэ көрдөөІ, – диэн 
Кустах батынан кэбиспит.

Ити кэнниттэн икки хонон баран аны сэттэ 
кыталык кыыґы тэрийэн оҕонньорго ыыппыттар. 
Эмиэ уолаттар курдук алаас ортотугар тобуктаан 
олоро түһэн баран, балаҕаҥҥа киирэн сиргэ 
диэри сүгүрүйэн, тобуктаан олорон ааттаспыттар:

– Чугас ыалбыт, күн эһэбит быыһаа-абыраа, 
көмүскээ-араҥаччылаа! Јстөөхтөрбүт эһэллэрэ 
буолла, көрдөһөбүт-ааттаһабыт, – диэн баран 
турбакка, тобуктаан олорбуттар.

Оҕонньор саҥарыан иннинэ урутаан эмээх-
синэ быһа түһэн: «Оҕонньоор, чугас дьоммут, 
ыалларыІ көрдөһүүлэрин быґа гыныма, бүтэһи-
гин онтон тэринэн-оҥостон көр, уоннааҕытын 
сир бит-дойдубут дьоло быһаарыаҕа, дьылҕабыт 
билиэҕэ буоллаҕа», – диэбит. Эмээхсин бэйэтэ 
төрдө мооруктар, Баатараҕа кийиит буолан 
киирэн ыал буолан олорбут эбит, ол иһин хаана 
тардан дьонун туһугар тыл көтөхпүт.

Кустах Баатыр: «Бу эмээхсин миигин абааһыга 
сиэппэт, киһиэхэ сиэтэр буолла ээ», – диэн 
улаханнык саҥа аллайбыт. Тохтоон санаа±а 
ылларан олорбут, онтон: «Чэ, хайыахпыный, 
баран көрүөм буоллаҕа. Сарсын ойуунна бу-
лан, илбис таттарарга бэлэм олордуннар, боо-
турдарын барытын онно баар оҥордуннар. 
Күүс-уох баранан эрэр киһитэбин, күүс-көмө, 
өйөбүл баар буоллун, чэ онон кэтэстиннэр», – 
диэн сөбүлэспит уонна барыах буолан тылын 
биэрбит. Кыргыттар үөрүү бөҕөнөн, дьоннорун 
үөрдэ охсоору үтүө сурахтаах сүр түргэнник 
дойдуларыгар төттөрү айаннаабыттар.

Сарсыарда айаннаары туран Кустах Баатыр 
бэйэтин түөртээх атыыр оҕуһа олбуорун таһыгар 
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мэччийэ сылдьарын үҥүүтүнэн өтөрү түһэн 
өлөрөн баран төбөтүн µрдµнэн эһэн кэбиспитэ 
тэлгэһэтин ортотугар кэлэн түспүт. Ол аата 
сэриитин сэбин хааннаан, кыргыс туругар киирэр 
дьµґµнэ үһү. Эмээхсинэ ону көрөн улаханнык 
соһуйбатах, оҕуһун харыстаан аһыйбатах, ку-
рутуйбатах, хата, улаханнык үөрэн: «Һаай-
эбэтээ! Оҕонньор билигин даҕаны иҥиирэ баар 
эбит, хата сүргэтэ көтөҕүлүннэ, үчүгэй буолаары 
гынна ээ», – диэн иһигэр улаханнык манньыйа, 
астына санаабыт.

Кустах Баатыр Моорукка, Уулаах сайылык 
халдьаайытыгар тиийэн атыттан түһэн көрдөҕүнэ, 
алаас ортотугар улахан баҕайы ураһа турар 
үһү. Ураһа иһиттэн биир бэрт бөдөҥ-садаІ, 
ураһаттан бэйэтиттэн эрэ арыый намыһах киһи 
тахсан халдьаайы диэки хайыһан туран: «Бэрт 
аҕай сүдү хара халдьаайыга хамсыыр ээ, туох 
үлүгэрдээх киһитэ кэллэ, куппун-сүрбүн хам 
баттаата. Ол иһин түүл-бит мөлтөх, мааҕыын 
сарсыарда куһаҕан битим тарпыта ээ, өлөрүм 
кэллэҕэ дуу, тугуй? Ама Баатара Кустах Баатыра 
кэллэҕэ дуу?» – диэт чарапчылана-чарапчылана 
халдьаайыны көрбүт. Онтон уһуутуу-уһуутуу 
өрүтэ эккирээмэхтээн ылбыт.

Үлэспит сирдэригэр Моорук үтүө ытык-мааны 
дьоно, тойотторо, боотурдара бары мустан 
оҕонньор кэлэрин кэтэһэн аҕай олороллор 
эбит. Кустах Баатыр кэлээтин кытта ытыктаан-
маанылаан, кымыһынан айах тутан улаханнык 
үөрэ-көтө көрсүбүттэр. Өр буолбакка ойууну 
кыырдаран илбис иҥэрэн барбыттар. Ойуун 
ортолуу кыыран эрдэҕинэ Кустах Баатыр тымныы 
ууну испит сылгы курдук өрө дьигиһийэ түспүт да, 
куйаҕын кэппэккэ, сэбин ылбакка эрэ чиччигинии 
түһээт өстөөҕүн диэки түспүт. Ону аттаах бэлэм 
турбут боотурдар оҕуурдаан ылан, суон тииккэ 
эрийэ көтөн, кэлгийэн туран куйаҕын кэтэрдэн 
сэриитин сэбин туттаран баран, дьэ, төлө 
тарпыттар. Киһилэрэ өстөөҕүн ыҥыран µігµлµµ-
µігµлµµ алаас диэки сүүрэн быыппастыбыт. 
Икки бухатыыр алаас ортотугар утарыта көрсө 
түһэн киирсибитинэн, охсуспутунан барбыттар. 
Өр гыммакка Кустах Баатыр утарылаґааччытын 
түІнэри көтөн, үҥүүтүнэн өтөрү түһэн, сиргэ 
батары хам хараҕалаан, дьонун кэтэһэн турбут. 
Биир Моорук сорук-боллур киһитэ сүүрэн кэлэн: 
«Тохтоо, тута өлөрүмэ. Мөхсөрүн, эрэйдэнэрин 
көрө түһүөххэ, тойоттор кэлэн көрдүннэр», – диэн 
тохтото сатаабыт. Онуоха оҕонньор сөбүлээбэккэ 
кыыһырбыт: «Өлөртөрөр аата киһини тоҕо 
эрэйдиигит. Көр оҥостоору ыҥырбыккыт дуо?» – 
диэбит да өстөөҕүн үҥүүтүнэн илиитин таһынан 
киэр илгэн кэбиспит. Киһитэ тута тыына быстан 
налыс гынан хаалбыт. Кустах Баатыр киһитин 

өлөрөн баран, аны атын өстөөх боотурдарын 
эккирэтэ сылдьан батыйатынан кэрдэн, үрүө-
тараа түһэрэн тыаҕа куоттартаабыт. Онтон 
тохтообокко илбиһирэн, оту-маһы аҥаар кы-
рыы тыттан кэрдэн, тыаҕа киирэн барбыт. Ки-
һи лэрин тохтото сатаан араастаан тутан-ха-
бан кыайбаккалар, ыксаан ойууннарын хат 
кыырдаран, алҕатан, уоскутан илбиһин өһүлэн 
дьэ тохтоппуттар. 

Мооруктар өстөөхтөрүн кыайан алдьархайтан 
быыһанан улаханнык үөрэн, оҕонньордоругар 
туһунан ураһа туруоран, анаан-минээн айах 
тутан аһаппыттар, үөрбүттэр-көппүттэр. Ол 
олорон ытык кырдьаҕастарынан Кустах Баа-
тыртан манньаҕын тугу ылаҕын диэн ыйыт-
тара сатаабыттар даҕаны, киһилэрэ тугу да 
саҥарбакка, айаҕар салгын киллэрбэккэ үс 
хонукка аһыы-аһыы сыппыт. Үс хонугунан ки-
һилэрэ дьэ саҥа таһааран: «Миэхэ баай-дуол, 
хамначчыт наадалара суох. Арай бу эбэбин Уол 
Табаҕаны туос хабалалаан ылыам этэ», – диэбит. 
Мооруктар онно сібµлэһэн, тыыннаах хаалбыт 
үөрүүлэригэр, баар-суох мааны алаастарын туос 
хабалалаан оҕонньорго бэлэхтээн кэбиспиттэр.

Кустах Баатыр бу кыргыска бүтэһик кыттыым, 
тиһэх сырыым диэн төннөрүгэр сирин-уотун 
кытыытынан Өргөннөөҕүнэн, Күөлэнэн бүтүннүү 
эргийэн, таарыччы хойгуо охсон Баатаратын 
сирин бэлиэтээн, тииттэргэ эркээйи охсон, 
быыс таан киирбитэ үһү.

Мооруктар буоллаҕына Табаҕаларын туос 
хабалатын Кустах Баатыр өлбүтүн кэннэ, хам-
наччыт уолунан уордаран ылан кэлин бэйэлэригэр 
төннөрбүттэр үһү. Баатаралар итинник улуу 
боотур удьуордаах-төрүттээх буоламмыт, Аҕа 
дойду Улуу сэриитигэр кэнники кини ыччаттара 
ааттарын-суолларын түһэн биэрбэккэ, албан 
аатырдахтара, өлбөт сураҕырдахтара, төрөөбүт 
Ийэ дойдуларын, бар дьоннорун өстөөхтөн 
дьоһуннук көмүскээтэхтэрэ, араҥаччылаатахтара 
буоллаҕа диибит.

ЄЛБЎТ БУОЙУН 
ДОЙДУТУГAР ЭРГИЛЛИИТЭ

Фашисткай Германияны кытары сэриини кыт-
та быһаччы сибээстээх Сахабыт сиригэр хаґан 
да буолбатах дьикти түбэлтэ эмиэ Баатара 
нэһилиэгэр буолла. Республика үрдүнэн 63 ты-
һыынча киһи сэриигэ барбытыттан 27 тыһыынча 
буойун сэрии хонуутугар охтубуттара уонна 
сураҕа суох сүппүттэрэ. Ол дьонтон биир даҕаны 
киһи төрөөбүт дойдутугар, Сахатын сиригэр 
аҕалыллан көмүс уҥуохтара тутуллубатаҕа, 
бары сэрии толоонугар ханна охтубут, тыыннара 
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быстыбыт сирдэригэр уопсай ииҥҥэ хараллан 
сытаахтаатахтара. Арай биһиги киһибит 
Игнатий Назарович Попов, сэриигэ бастакы 
хомуурга 1941 сыл бэс ыйыгар ыҥырыллан 
баран, ол сыл ахсынньытыгар Ленинград 
таһыгар кыргыһыыга сураҕа суох сүппүтэ уонна 
2010 сыллаахха, алта уон то±ус сыл буолан 
баран көстөн, кырамтата төрөөбүт алааһыгар 
Тыттаҕаттыга, Баатара нэһилиэгэр төннөн кэлэн 
уҥуо±а тутулунна. Ити Саха Республикатын 
исто риятыгар суох түбэлтэ. Киһи дьиктиргиирэ 
бу Игнатий Назарович Советскай Союз Геройа 
Федор Кузьмич Попов хаан-уруу аймаҕа, убайа 
буолар, аҕалара бииргэ төрөөбүт ини-бии 
дьоннор. Онон бу Поповтар аймахха дьылҕа-
хаан анаан оҥорбутун курдук дьикти түбэлтэ. 
Биирэ сахалартан бастакынан Советскай Союз 
Геройун үрдүк аатын ылар, иккиһэ сураҕа 
суох сүтэн баран кімµс уІуо±а алта уон то±ус 
сыл буолан баран кістін дойдутугар кэлэн 
хараллар. Киһи арааһы ырыІалыы саныыр, 
айылҕа биллибэт үрдүкү күүстэрэ соруйан 
оҥортороллор, орооһоллор дуу диэххэ айылаах 
түбэлтэтэ.

Игнатий Назарович хаан балта Филатова 
Марфа Петровна: «Кынаачай сэриигэ барыан 
иннинэ саҥа ыал буолан оҕолонон-урууланан 
эрэрэ. Кини Мэлдьэхситтэн Тоҥсуур Сүөдэр 
кыыһын, турбут-олорбут, мэлдьи түбүгүрэ-садьы-
гыра сылдьар, биирдэ да олорон турар диэни 
билбэт, ис-иһиттэн чэнчис, ыраас туттуулаах 
Өрүүнэни сµгµннэрэн тахсыбыта. Кэргэнэ Өрүү-
нэ, чочуонайа бэрт буолан, мэктиэтигэр: «Кини 
атаҕын анныттан кир-хах тэйэн биэрэргэ ды-
лыта», – диэн кэлин эмээхситтэр ахтыһа олорор 
буолаллара. «Былыргы Кынаачай Өрүүнэтэ 
курдук дьиэлээх-уоттаах», – диэн, эдэр кийиити 
хайҕаатахтарына, сүрэҕин-бэлэһин үрдүктүк 
сыа на лаатахтарына эрэ тыл ыһыкталлара. Кы-
наачай бэйэтэ киппэ көрүІнээх, кыайыгас-хо-
тугас хоһуун үлэһит киһи этэ дииллэрэ. «Биһи 
Кынаачайбыт курдук бэйэтин кыанар, тоҥ 
маһы тосту тардар киһи», – диэн хайаларын 
эрэ хайҕаан кэпсэтэллэрин истэрим. Сэриигэ 
барарыгар: «Уҥа илиитигэр уолун, хаҥас илии-
тигэр Өрүүнэтин сиэтэн баран, арҕаа тыа 
саҕатын диэки хаамса турбуттара көрөргө олус 
ыарахан этэ», – дииллэрэ дьонум. «Бу ку-
йааска ыраатымаҥ, бэйэҥ нэһиилэ сылдьан», 
– диэн тапталлаах Өрүүнэтин оҕолуу сүүһүттэн 
сыллаан, ыксары кууһан ылаат, уолун өрүтэ 
анньыалаабытыгар оҕо чачыгыраччы күлэрэ 
иґиллибитигэр бары ытаспыттар. Кийииттэрин, 
сиэннэрин аһынан бары кистээн ытаһа тур-
дахтарына, Куола а±атын сайыһан ытаан-соҥоон 

аймаммытыгар тэлгэһэҕэ турааччылар кыайан 
туттумматахтарын, олус уйадыйбыттарын бэркэ 
хараастан олорон кэпсиир буолаллара. Кынаачай 
оҕото айманарын истэн, кэргэттэрин аһынан, 
ыксал бөҕөнөн тииттэри быыһынан элэс-элэс 
гынан хаалбыт. Ити дьыл кыһыныгар оҕолонон 
баран өрүттүбэккэ Өрүүнэ бэйэтэ, кини кэнниттэн 
кыһыл кыыс оҕото өлөөхтөөбүттэрэ. Уолларын 
аһынан дуу, буруй туттан эбитэ дуу, куттаммыт, 
уолуйбут курдук балачча өр Кынаачайга су-
руйбакка сылдьыбыттар. Хомойуох иһин быраа-
тым Куола армияҕа сулууспалыы сылдьан, Со-
ҕуруу Сахалин Анива диэн куоратыгар, 1959 
сыллаахха тутуу маһын аллараа µІкµрµтµµ 
кэмигэр халты тэбинэн, хайаттан сууллан 
кэтэҕэһин уоллаҕаһын тобулу түспүтэ. Баара-
суоҕа сүүрбэ биир сааһыгар Кынаачайдар дьиэ 
кэргэн тиһэх киһилэрэ былаҕайга былдьаммыта. 
Убайым Михаил Егорович баран уҥуох тутан 
кэлбитэ. Ол олус ыарахан сүтүктэн биһиги аймах 
бүтµннµµ аймаммыта. «Сүрэх бааһын хастаата, 
сэрии илиитэ уһун диэн маны этэр буоллахтара», 
– диэн кырдьаҕастар көҕүс түспүттэрэ, оҕон-
ньоттор үгэстэринэн тылларыттан матан, эмиэ 
саҥата-иҥэтэ суох буолан хаалбыттара», – диэн 
ахтар.

Игнатий Назарович кырамтата Ленинград 
уоба  лаһын Кировскай оройуонунааҕы Синя-
вино бөһүөлэгиттэн икки биэрэстэлээх Синя-
винскай үрдэл киллэм хонуутуттан көһүннэ. 
Бу үрдэлгэ 1941 сыллаахха алдьархайдаах 
кы рыктаах кыргыһыы буолбутугар, аҥардас 
биһиги өттүбүтүттэн 360 тыһыынча саллаат 
сүтүктэммиппит диэн байыаннай историктар 
сабаҕалыыллар эбит. Үксүлэрэ Волховскай уон-
на Ленинградскай фроннар буойуттара. Буойун 
Игнатий Попов кырамтатын итиэннэ тус бэйэтин 
медальонун Дмитрий Корякин хамандыырдаах 
«Святой Георгий» диэн көрдүүр-ирдиир бөлөх 
булан таһаарбыт.

Игнатий Назарович Попов көмүс уҥуоҕа 
Санкт-Петербург куораттан 2010 сыл бэс ыйын 
2 күнүгэр төрөөбүт нэһилиэгэр Баатараҕа 
аҕа лан, туох баар сиэри-туому тутуһан, По-
повтар аймахтар көмүллэ сытар Тыттаҕатты 
алааһыгар хараллыбыта. Онно анаммыт кутур-
ҕан миитинигэр, биир дойдулаахпыт Санкт-
Петербурга Саха Республикатын баста йаан-
най бэрэстэбиитэлинэн үлэлээбит, буойун 
кы рамтатын дойдутугар аҕалыыга быһаччы 
кыттыспыт, үлэлэспит, сүүрэн-көтөн көмөлөспүт 
Матвей Васильевич Мучин: «Игнатий Попов 
сүрдээх хорсуннук сэриилэспит эбит. Окуопаҕа 
сытан элбэх гранаталары бырахпыта, бин-
тиэпкэтинэн уһуннук ытыаласпыта гильза, буул-
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дьа, гранаталар чекалара олус элбэхтэриттэн 
көстөр дэһэллэр булбут бөлөх уолаттара. 
Аттыгар улахан снаряд түспүт, ол дириҥ суола 
билигин да көстөр, баґаам µгµс буору логлу 
тэбэн таһааран кини 70 см халыннаах буорунан 
көмүллэн хаалбыт. Ол да иһин 69 сыл устата 
сир анныгар сыппыт. Оччо өр сыппыт киһиттэн 
туох ордоохтуой? Ханнык эрэ кырамталара 
ордубуттар. Каскалаах эбит, онтуката дьэбин 
буолан эмтэрийэ сылдьар. Бинтиэпкэтин тимирэ 
,маһа эмиэ. Ыстыыга өҕүллүбүт, котелога 
дьөллөн хаалбыт. Чэбэр баҕайы эбит, бытык 
хорунардаах, муос тараахтаах, тирии курдукка 
сууламмыт ачыкылаах, бачыыІкалаах эбит. 
Ойоҕоһунан сытан өлөөхтөөбүт, бойобуой до-
ҕорун – бинтиэпкэтин илиитигэр тута сы тан, 
геройдуу охтубут. Кини кырамтата Улуу Кыа-
йыы 65 сылыгар көстүбүтэ, бэйэтэ быйыл 
тіріібµтэ 100 сылын туолара олус бэлиэ, 
ураты түгэн. Игнатий Назарович Попов дойду-
тугар кэлбитинэн, кини дууһата төһө да ыраах 
сырыттар үөрэр-көтөр буолуохтаах диэн бүк 
эрэнэбин. Дойдубут, үрэхпит барахсан, Ийэ 
дойдубут барахсан бэйэҥ уолгун сылаас сыт-
тыккар сытыар, ыл», – диэбитэ. 

Игнатий Назарович Попов көмүс уҥуоҕа, ийэтэ, 
аҕата, эһэтэ, хос эһэтэ, тапталлаах кэргэнэ, 
төрөппүт кыыһа көмүллэ сытар Тыттаҕатты 
алааһыгар дьонун таһыгар көмµллµбµтэ.

Өссө улахан дьикти кини көмүллүбүтүн тоҕус 
хонугун кэнниттэн буоругар, оруобуна 69 саха 
маанылаах күндү сибэккитэ, ньургуһуннар үүнэн 
тахсыбыттара бар дьону соһуппута, улаханнык 
үөрпµтэ даҕаны. Ньургуһуннар, саас эрдэ үүнэн 
ааспыт сибэккилэр, иккистээн сайын, бэс ыйыгар, 
хос үүнэн тахсыбыттарын киһи эрэ сөҕөр, дьик-
тиргиир. Аны туран сибэккилэр ахсааннара 
буойун сураҕа суох сүппүт сылларыгар сөп 
түбэһэрэ бэйэтэ дьикти таабырын. Бу айылҕа 
дьиктитэ, буойун төрөөбүт Баатаратын сирэ-
буора уолун эргитэн аҕалан бэйэтин күөнүгэр, 
хаппаҕар үөрэ көрөн сылаастык кистээбитин, 
истиІник көрсөн ылбытын, дууһата дьэ уоскуйан 
астына үөрбүтүн туоһутун курдук. Ити кэнниттэн 
айылҕа модун кыаҕар, биллибэт сүдү кистэлэҥ 
күүһүгэр киһи эрэ итэҕэйэр, сүгүрүйэр буолара 
оруннаах курдук.

КЫЛAAХЫ БУЛУУРA

Өссө биир дьикти түбэлтэ биһиги биир дой-
дулаахпыт, бэрт дьоһун киһи Шергин Василий 
Назарович – Кылаахы, сэриигэ сыл дьан холкуоска 
бэйэтэ көлүммүт, мииммит аҕай атын, ааттыын 
Кылаахы Булуурун көрсө тµспµтэ буолар.

Василий Назарович 1942 сыллаахха бэбиэскэ 
тутан сэриигэ ыҥырыллан барыаҕыттан ууну-уоту 
ортотунан ааґан Берлинҥэ тиийэн Улуу Кыайыыны 
көрсүбүт хорсун-хоодуот буойун. Сэрии кэнниттэн 
дойдутугар эргиллэн кэлэн баран аатырбыт, 
сураҕырбыт тимир ууһа буо лан үлэлээн-хамсаан 
сэттэ уонун ааһан баран өлбүтэ.

Кылаахы Уус киһи быһыытынан олус үчүгэй 
майгылаах, үтүө суобастаах, дьон бары ула-
ханнык ытыктыыр, уус быһыытынан сүгүрүйэр 
ытык мааны кырдьаҕастара этэ. Бэйэтэ даҕаны 
айылҕаттан айдарыылаах, туһунан көрүүлээх-
истиилээх, мындыр өйдөөх үтүө киһи этэ. 
Төрдүлэригэр аата ааттаммат, Буруолааҕынан 
биллэр улуу ойуун баара таайара буолуо, бэрт 
ичээн, айылҕаттан мындыр, сахалыы толкуйдаах, 
санаалаах, киһи улаханнык сэҥээрэр, ытыктыыр 
киһитэ этэ.

Сэриигэ Молотовскай уобаласка сибээс пол-
катыгар аттары көрүүгэ сулууспалыы сылдьан, 
бэйэтин атын Булууру көрсө түһэн, соһуйуу 
бөҕөнү соһуйан, биир дойдулааҕын, доҕорун 
көрсө түспүт курдук үөрбэтэҕин үөрэн, долгуйан, 
уйадыйан ылбыт. Арай Илин Сибииртэн саҥа 
аттары аҕалбыттар диэн сураҕы истэн Ба-
һылай олору көрө тиийбит. Элбэх баҕайы 
сылгыны улахан хааччахха аһата тураллар 
эбит. Хааччаҕы эргийэ барардыы аттары 
сылыктыы көрө-кірі оргууй хааман истэҕинэ 
билэр баҕайы атын саҥата иҥэрсийэн ылбыт. 
Соһуйан тохтуу түһэн аттары болҕойон одуулуу 
турдаҕына, элбэх аттар быыстарыттан биир 
ат атыттары силэйтэлээн кытыыга тахсан, 
кинини көрөн тохтоон турбут. Байылай тө һө да 
өйүгэр сатаан батаран өйдөөбөтөр, итэ ҕэйбэтэр 
даҕаны бэйэтин атын Булууру, төһө да ырдар, 
киртийэн дьүһүнэ биллибэт буолбутун үрдүнэн 
тута билэн, атын аатын ааттаан ыҥырбытын 
бэйэтэ да өйдөөбөтөх. Ата эрэйдээх үөрэн 
уһуннук кистээн дьырылатаат иччитин диэки 
сиэлэн барбыт. Баһылай харса суох хааччах 
иһигэр киирээт, атыгар утары сүүрбүт. Көрсө 
түһэн атын моонньуттан хам кууһан сирэйин, 
муннун хайа түбэһиэх сыллаан, хараҕын уута 
сүүрэн ытыы-ытыы, хоһооно суох сахалыы са-
ҥаран баллыгырыы, долгуйан таалан турбут. 
Ата барахсан иҥэрсийэн ыла-ыла муннунан 
иччитин хонноҕун аннын сууралыы, тииһинэн 
сан нын, илиитин ытырбыта буола, илгиэлии, 
анньыалыы турбут, үөрэн тугу гыныан булбак-
ка тэпсэҥэлээбит. Харабыл уолаттар, ат аһа-
тааччылар бары соһуйан, айахтарын атан, ол 
эриэккэс көстүүттэн долгуйан, алааран тур-
буттар. Кэлин туох буолбутун, олох сэдэх тү-
бэлтэ тахсыбытын дьэ өйдөөн, саҥата суох 
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аттаах иччини бэйэлэрин эрэ хаалларан, мэ-
һэйдээбэт курдук туора хааман биэрбиттэр. 
Ба һылай уоскуйан атын сүүһүн, сиэлин имэ-
рийэ көннөрө туран сахалыы кэпсэтэн барбыт: 
«Хайа, бу эн манна хайдах кэлэн хаал лыІ? 
Дойдубутугар Өргөннөөххө туох солун баа-
рый, дьоммут хайдах олороохтууллар, от-мас 
үүнүүтэ хайдаҕый, эйигин ким көлүнэр этэй?» 
– диэн уонна да атыны, элбэҕи саҥара, тох -
тообокко баллыгырыы, кэпсэтэ турбут. Ата 
барытын өйдүүр курдук төбөтүн кэҕиІнэтэ-
кэ±иІнэтэ, муннунан анньа-анньа, таныытын 
тардырҕаппыт. Икки ахтыспыт сүрэхтэр, бэйэ-
бэйэлэрин толору өйдөһө, истиІник сэлэһэ, 
астына кэпсэтэ турбуттар. Атын, дойдутугар 
Өргөннөөххө «Сталинец» холкуоска Сылгыһыт 
Настааҕа – Санникова Анастасия Петровнаҕа 
сэриигэ барыытыгар туттаран хаалларбыта, 
кэнниттэн бэйэтин эккирэтэн ситэн кэлбитэ уонна 
бу үлүгэр Арассыыйа курдук киэҥ дойдуга чуо 
көрсүһэ түспүтэ, дьэ дьикти түбэлтэ буолбатах 
дуо? Өстөөҕү утары сэриилэһэ сылдьар саллаат, 
ыраах Саха сиригэр, төрөөбүт Баатаратыгар, 
иитэн, бүөбэйдээн, айааһаан, миинэ сылдьыбыт 
миҥэтин, таптыыр-ахтар сылгытын көрсө түс-
пүтэ олоххо суох сэдэх түбэлтэ. Баһылай олох 
аһыырын да, утуйарын да умнан туран, олус 
улаханнык үөрэн аһара долгуйбут.

Кэлин хамандыырыгар этэн, атын көҥүллэ тэн 
ылан, хас да күн бэйэтэ анаан-минээн көрөн-
аһатан дэлби бүөбэйдээбит. Булуур уһун айаҥҥа 
төһө да ырдар-дьүдьэйдэр, быһа түспэтэх, сэ-
ниэтин эспэтэх, санаата самныбатах. Саха 
ата барахсан айылҕаттан тыйыс усулуобуйаҕа 
төрөөбүт-үөскээбит, кыһыннары-сайыннары айа-
ҕын бэйэтэ булуна үөрэммит, тулуурдаах буолан 
атын сылгылартан таһыччы ураты ордук эбит. 
Баһылай олус сөхпүтэ диэн атын боруода аттар, 
көрдөххө уҥуохтарынан быдан бөдөҥ-садаҥ, 
модьу-таҕа көрүІнээх сылгылар, кыра-хара 
кини Булуурун атаҕастыыллара, туоратан үүрэ-
үтүрүйэ сылдьаллара буолуо дии санаабыта, 
букатын төттөрү буолбут. Булуур, хата, бэйэтэ 
дьорҕооттоһор, аты тииһин килэппитинэн ута-
ры түһэн, тырыта-хайыта тыыта сыһан, атах-
ха биллэртэрэр эбит. Олох барыларыгар то-
йон, кими да өрө көрдөрбөккө баһылык кур-
дук туттар-хаптар, ону анарааҥылар толору 
ылы нан өрөлөспөттөр да эбит. Саха сылгыта, 
Дьөһөгөй айыы оҕото барахсан айылҕаттан 
айдарыылааҕа, бэйэтин көрө, көрүнэ көҥүл-
босхо сылдьан кыһыннары томороон тымныыга 
хаары хаһан аһыыр, бөрөттөн, эһэттэн бэйэ-
тэ көмүскэнэр кытаанах-хабыр санаата, кинини 

атын сылгылартан быдан чорботор, уһулуччу 
туруорар буоллаҕа буолуо. 

«Сэриигэ сылдьан Булуурбун көрсө түспүтүм 
олохпор улахан оруоллаах, дьылҕам бэлэҕэ, 
улахан көмөтө буолбута дии саныыбын», – диэн 
БерлиІІэ тиийэ кыргыспыт буойун үөлээн-
нээҕэр Григорий Ефимович Захаровка кэп-
сээбит. «Ол курдук аппын булан көрсүһүүбүт 
кэнниттэн миэхэ сыһыан полкам иһигэр олох 
уларыйан, кэпсээн бөҕө тарҕанан, улаханнык 
убаастанар, сэҥээриллэр киһи буола түспµтүм. 
Аны аппыттан үөрэнэн, кини хайдах туттарын, 
атын аттарга адьас ата±астаппатын көрөн бэйэм 
эмиэ эрдийэн, урут нууччалары көрө толлор 
бэйэм олох уларыйан, тэҥҥэ туттар, сананар 
буолбутум. Кырдьык даҕаны, кинилэр миигиттэн 
туох улахан ордуктаах буолуохтарай, хата, бэ-
йэм хара үлэни кыайарым, сатаан уһанарым, 
аттарга үөрүйэҕим кинилэртэн үгүстэриттэн бы-
дан ордук буоллаҕа. Дьэ, нууччалыы сатаан 
саҥарбат улаханнык мэһэйдиирэ гынан баран, 
бэйэІ холобургунан саҥата суох үлэлээн, оҥо-
рон, тутан-хабан көрдөрөн бардахха тута өй-
дөһөҕүн, убаастаабытынан, ылыммытынан ба -
рал лар. Дьэ, оннук буолар эбит», – диэн кыр-
дьаҕас саллаат ахтар эбит.

Кини ол аҕыйах хонукка атынаан бииргэ сыл-
дьан, сахалыы кэпсэтэн, ахтылҕанын таһааран 
олус дуоһуйбут, дьолломмут. Бэйэтэ ахтарын, 
кэпсиирин курдук онтон сылтаан санаата күү-
һүрэн, бөҕөргөөн, дойдутугар тыыннаах эр гиллэр 
баҕата кµµґµрэн, эрэлэ улаатан, кэнэ ҕэскитин 
ол үлүгэрдээх кырыктаах, уоттаах сэрииттэн 
тыыннаах хаалан, дойдутугар тін нµбµт.

ЄСТЄЄХ БИЛИЭНИГЭР

 Биһиги Баатарабытыгар сэрии бары ыар 
содулугар түбэспит, ньиэмэстэргэ билиэҥҥэ 
сылдьыбыт, концлааҕырга киһи тулуйбат эрэ-
йин этинэн-хаанынан толору билбит, ол кы-
һалҕатын эрдээхтик тулуйан ааспыт дьоһун 
киһи эмиэ баара. Ол Семен Ели сеевич Вар-
ламов – Табына буолар. Кини 1941 сыл лаах-
ха, холкуоска суотчуттуу сылдьан, биир бас-
такынан сэриигэ барбыта. Ленинград, Смо-
ленскай, Орел куораттар туһаайыыларынан 
Ста рая Русса көмүскэлигэр сэрии саамай кы-
рыктаах, улахан уоттаах кыргыһыыларыгар 
кыттыбыт, сэриилэспит киһи. Иккитэ ыараханнык 
бааһыран, Ийэ дойдутун туһугар хаанын тохпут, 
чиэстээхтик, хорсуннук кыргыспыт буойун.

Билиэҥҥэ түбэһэр кыргыһыытыгар Сэмэн 
артиллерист буолан ньиэмэс таанкаларын ута-
ры киирсиигэ бааһыран түбэспит. Кини навод-
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чик эбит, икки өттүттэн улахан сүтүктээх ыны-
рык киирсиигэ Сэмэн тус бэйэтэ өстөөх икки 
таанкатын умаппыт. Кэлин бааһыран, өйүн 
сүтэрэн сыттаҕына ньиэмэс саллааттара тутан 
ыланнар билиэҥҥэ түбэспит. Хата, тута ытан 
кэбиспэккэлэр кэлин ынырыктаах эрэйи, сору-
муҥу да көрдөр, син тыыннаах ордон, төрөөбүт 
дойдутугар эргиллэн, ыал буолан, оҕолонон-
урууланан бэрт үчүгэйдик олорбута.

Семен Елисеевичтэн билиэҥҥэ түбэһэн 
ньиэ мэстэр концлааҕырдарыгар төһөлііх эрэ-
йи көрбүтүн, хайдах тыыннаах ордубутун туо-
һулаһан, ыйытан көрдөххө, олох сирэйдиин-
хаанныын уларыйан, сөбүлээбэккэ долгуйан, 
хараастан барара, тылыттан матан, хараара 
соІуоран хаалаахтыыра. Кини бэйэтэ эрэ 
билэн, өйүгэр-сүрэҕэр иҥэрэн, төһөлөөх эрэйи, 
кыһалҕаны, накаастабылы илэ көрөн, күн аайы 
өлүү-сүтүү кирбиитинэн, кыл саҕаттан иҥ-
нэн, тутуллан, тыыннаах хаама сылдьыбыта 
буолуой? Фашизм киһи аймахха хайдах курдук 
кырыктаах, расанан арааран, дьоҥҥо төһөлөөх 
алдьархайы, кыыллыы быһыыны көрдөрбүтүн 
бэйэтэ эт хараҕынан көрөн, ол суоһугар илэ 
хаарыллан, сиэртибэ буола сыһан, кыл-мүччү 
тыыннаах хааллаҕа... Ол иһин ону аҕыннаҕына, 
санаан-өйдөөн кэллэҕинэ Сэмэн эрэйдээх, 
харааста долгуйа, уйадыйан хараҕын уута 
бычалыйа, дьонтон тэйэ тутта, туора хааман 
бэйэтэ эрэ иһигэр ыар санаатын тута, эрэйдэнэ-
сордоно соҕотоҕун муҥнанара... Аны онно эбии 
бэйэтин үөлээннээхтэрэ, бэтэрээн фронтовиктар, 
оччотооҕу өйүнэн-санаанан, кинини билиэҥҥэ 
түбэспитинэн туоратан кырыы харахтарынан 
көрөллөрө-истэллэрэ, кини сµрэ±ин сиикэй 
бааґын ыарыылаахтык хаҕыс тылларынан 
хаарыйан ылаллара. Онтон төһөлөөх хомойоро, 
санаата оонньуура, дууһата айманара буолуой, 
бука, бэйэтэ эрэ билээхтиирэ эбитэ буолуо...

Кырдьаҕас сэрии бэтэрээнэ бэйэтэ: «Ол 
ааспыт эрэйбин-муҥмун былыт да саппат, 
бириэмэ да өлбөөдүппэт», – диэхтиирэ. «Конц-
лааҕырга төһөлөөх накаастаабыттарын, сор-
дообуттарын-муҥнаабыттарын тылынан сатаан 
кэпсиир кыах суох, туох да наґаа ынырык 
этэ диэн биир тылынан этэргэ тиийиллэр», – 
диирэ. «Фашистар диэн дьоннор буолбатах, 
кыыллааҕар куһаҕан, сидьиҥ, ынырык, аллараа 
дойду амырыын абааһылара буоллахтара. Ки-
һини уматар крематорийдара казарматтан олох 
чугас, күннэри-түүннэри өһөх хара буруо нан 
уґуутуу турар аад дьиэтэ этэ. Биһиги аҕай 
иннибитинэ наар еврейдэр эрэйдээхтэри сор-
доон-муҥнаан, ынырыктык накаастаан, ти рии-
лэрин сүлэн, өлөртөөбүттэр, умаппыттар этэ. 

Умаппыт дьонун күллэрин, уҥуохтарын лаа-
ҕырга оҕуруокка уоҕур дууга туһаналлара. Ки-
һи баттаҕыттан, тириититтэн араас таҥаһы, 
маллары оҥороллорун туһунан өстөөхтөрбүт 
киһиргэс оҥостон кэпсээн дьаабыланаллара. 
Сык кырыыр тыыммыт эрэ хаалбыт дьону, би-
һигини күн аайы ыарахан үлэҕэ үүрэн, умса-
төннө анньан таһаараллара. Мин ис тиибинэн 
ыалдьан, өй-мэй баран өлөөрү сыттахпына 
харабыллар крематорийга та һаа раары соһус-
путтарын доҕотторум – нуучча, казах дьоно 
көмүскэһэн биэрбэккэлэр, быыһаан ылбыттар 
үһү. Кинилэргэ өлүөхпэр диэри, үйэм тухары му-
ҥура суох махталлаахпын», – диэхтиирэ Сэмэн. 

Ол үлүгэр сору-муҥу көрсөн, күн аайы ілір 
ілµµнµ утары көрө сылдьан, киһи тулуйбат 
эрэйин, кыһалҕатын эҥэринэн тэлэн, кыл са-
ҕаттан салҕанан тыыннаах хаалбыт бэтэрээн 
буойун, ол да буоллар киһилии быһыытын, 
сиэрин сүтэрбэтэх бэртээхэй киһитэ этэ, Сэмэн 
барахсан. 

Мин өйбөр куруук Сэмэн, миигин, оччолорго кы -
ра оҕону дьээбэлээн: «Доҕоор, ыл мохуоркаҕыт-
тан бэрис эрэ», – дии-дии ытыһын холбоччу 
тутан тоһуйара тиллэн кэлэр. Мин онно дьээбэҕэ 
сөп түбэһэн, сымыйалаан сиэппиттэн мохуорка 
кымаахтаан ытыһыгар куппута буолбуппун ылан, 
муннунан күүскэ сыттаан эҕирийэн ылан, сүр 
күүскэ ытырдан тоҕо барбыта буолан баран, 
күлэ-күлэ оҕом мохуорката, дьэ, алдьархай 
уохтаах дии, олох сµрдээх үтүө киһи буолара 
буолуо дии-дии, үөрэн хараҕа көстүбэт буола 
күлэ-мичээрдии турара харахпар бу илэ көстөн 
кэлэр.

Оннук үчүгэй санаалаах, сытар ынаҕы ту-
руор бат сымнаҕас майгылаах, биир киһилиин 
этиспэтэх, мөккүспэтэх үтүө сүрэхтээх, ыраас 
дууһалаах, саха киһитин аламаҕайа, кэрэмэһэ 
этэ, Семен Елисеевич Варламов – Табына 
Сэмэнэ.

AЛБAН AAТ УОРДЬAННAAХ 
БУОЙУН ПОПОВТAР

Петр Павлович Попов сэрии саҕаланыаҕыттан 
бүтүөр диэри, 1941-1946 сылларга сулуус па-
лаа быта. Прибалтийскай, Волховскай, Ленин-
градскай, I Украинскай фроннарга, Курскай то-
ҕойго сэриилэспит, младшай сержант звание-
лаах, хас даҕаны бааһырыылаах, Албан аат 
III степенэ уордьаннаах, «Хорсунун иһин», «Ле-
нинграды көмүскээһин иһин» мэтээллэрдээх 
улахан буойун. Эйэлээх олоххо Саха АССР 
Верховнай Советын Президиумун Бочуотунай 
Грамотатынан наҕараадаламмыта, Саха Рес-
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публикатын норуотун хаһаайыстыбатын үтүөлээх 
үлэһитэ, Мэҥэ-Хаҥалас улууґун Бочуоттаах 
граж данина.

Петр Павлович сэрии устатын тухары аатыр-
быт 45 мм «сорокопятка» буускаҕа сылдьыбыт, 
кэлин наводчик-ытааччы буолбут. Ол бууска 
кыра буолан, аҕыйах да саллаат таах эргитэрэ-
урбатара, соһон оннуттан уларытара. Ол түмүгэр 
кини биир сиргэ турбат буолан маневрдыырга 
олус табыгастааҕа, оннуттан уларыйа сылдьар 
буолан, өстөөх буускалара үчүгэйдик сыаллаан 
кыайан таппаттар эбит. Бэйэтэ олус көнө 
сыаллааҕа, үчүгэй ытааччы таанкатыттан са -
ҕа лаан, массыынаны, бууска, пулемет «точ-
каларын» кэбэҕэстик табара, суох оҥороро. Пе-
хота саллааттара улаханнык убаастыыр, сөбү-
лүүр буускалара этэ диэн ахтара.

Кини Албан аат уордьаны ылбыт кыргы-
һыытыгар, биир улахан стратегическай суол-
талаах үрдэли тутан, онно обороналанан, өстөөх 
пехотата таанка көмөлөөх атаакалаан ыла 
сатыырын көмүскээн, күнү быһа сэриилэспиттэр. 
Фашистар элбэх атаакаларын төттөрү охсон, 
хас да таанкаларын уматан, бэйэлэрин сылбах 
курдук охторон, үрдэллэрин тутан сыппыттар. 
Биһиги да өттүбүтүттэн сүтүк элбээбит, сорох 
бааһырбыттары тыылга санчааска ыыта-
лаабыттар. Киэһээ биир эдэр нуучча уолунаан 
иккиэйэҕин хаалбыттар. Өстөөхтөр улахан 
утарсыыны көрсөн үрдэли кыайан ылбаккалар, 
эргийэ кітін ааһан барбыттар. Аны уола 
халымыр соҕустук бааһыран, онон албаһыран, 
бэрэбээскигэ бардым диэн сылтахтанан Бүөтүрү 
соҕотохтуу хаалларан баран хаалбыт. Бүөтүр 
иһигэр «сараһын уола куотта» дии санаабыт 
да, хайыаҕай, киирсэрдии оҥостон бэлэмнэнэн 
барбыт. Аны ботуруона бүтэн, өлбүт ньиэмэстэр 
сэптэрин, ботуруоннарын хомуйсан хаһааммыт. 
Ол курдук соҕотоҕун ньиэмэс үс автоматынан 
уларыта сылдьан ытыалаһан µрдэли биэрбэтэх. 
Кэлин өстөөхтөрө үрдэли эргийэн, иилии тө-
гүрүйэн ылан барбыттарыгар ыксаан, дьон-
но рун диэки сыыллан чугуйан барбыт. Борук-
сорук буолан син биллэрбэккэ баран испит да, 
эргиччи ханна да тиийдин барыта ньиэмэстэр 
буолан испит. Урукку бэйэлэрин траншеяларыгар 
арай соҕотох ньиэмэс саллаата харабыллаан 
хаама сылдьарыгар түбэспит. Бу киһини дьа-
һайан, окуопа нөҥүө түһэн мүччү түстэхпинэ 
эрэ табыллыыһы дии санаан кэтии сыппыт. Дьэ 
кинини кыайдахпына дьолум, кыайтардахпына 
сорум дии санаан, хаһан эргиллэн кини 
туһаайыытыгар кэлэрин кэтэспит. Ытан кэбис-
тэҕинэ тыас тахсан биллэн хаалыыһы, онон 
илиинэн киирсэргэ быһаарыммыт. Өстөөҕө чу-

га һаан аттыгар кэлээтин кытта Бүөтүр саҥата 
суох үрдүгэр ыстаммыт. Охторон түһэрэн, хам 
баттаан олорон икки илиитинэн кааскалаах тө-
бөтүттэн харбаат сµн ньµн булгу эрийбит. Онтон 
окуопа нөҥүө ойоот, бэйэтин дьонун диэки 
түһүнэн кэбиспит. Бүөтүр оччолорго күөгэйэр 
күнүгэр сылдьар, бэйэтин лаппа кыанара үһү. 
Сэрии иннигэр дойдутугар дьээбэлэнэн икки 
бууттаах гиирэни холкуос ыскылаатын сарайын 
нөҥүө быраҕар эбит. Онон лаппа күүстээх 
буолан ол саллааты киһилээбэтэх. Кэнниттэн 
туох да тыас тахсыбакка, өстөөхтөрө билбэккэ 
да хаалбыттар. Сотору бэйэтин дьо нугар кэ-
тиллэ түһэн, ыйыттахтарына «свой» дии-дии 
чааһын ыйыта-ыйыта ааһан испит. Үс ньиэмэс 
автоматын сүгэ сылдьарын көрө-көрө аһаран 
испиттэр. Сотору бэйэтин чааһын булан, дьоно 
оруобуна аһыы олордохторуна тиийэн кэлбит. 
Дьонноро кинини өллөҕө буолуо диэн сүтэрэн 
олорон, тыыннааҕын көрөннөр үөрүү бөҕө буол-
буттар. Үргүлдьү аһылыкка олордон, олус ач-
чыктаабыт, күнү быһа аһаабатах киһи ас үр-
дүгэр түспүт.

Аһыы олорон дьоно быыс булларбакка хай-
дах төлө көппүтүн ыйытыы, сураһыы бөҕө буол-
буттар. Баарынан барытын кэпсээн биэрбит, 
дьоно сөҕүү-махтайыы бөҕө буолан киһилэрин 
улаханнык хайҕаабыттар. Били бааһыран кинини 
быраҕан соҕотохтуу хаалларбыт саллаата он-
но баар эбит. Ол киһини дэлби күлэн, күлүү 
гынан сордообуттар, улаханнык сэмэлээбиттэр. 
Хамандыыра Бүөтүр ол хорсун быһыытын 
улаханнык сыаналаан Советскай Союз Геройун 
үрдүк аатыгар түһэрбит. Ону үөһээ командование 
уларытан «Албан аат» уордьан 3-с степенин 
биэрбиттэр. «Оччолорго наар чугуйуу буолан 
үрдүк наҕарааданы биэрбэтэхтэрэ, кимэн кии-
рии кыайыы-хотуу эбитэ буоллар, баҕар, 
тиксэриэхтэрэ эбитэ буолуо», – диэн Петр Пав-
лович ахтар буолара.

Кини сэрии кэнниттэн дойдутугар 25 сыл 
сэбиэттээбит, сэрии ыар сылларын содулун туо-
ратыыга, дьон-сэргэ олоҕо чөлүгэр түһэригэр, 
нэһилиэгин сайдыытыгар элбэхтэ үлэлээбит-
хамсаабыт киһи.

Мин дойдубар адьас эдэр сылдьан, совхоз 
Сыымахтааҕы отделениетын управляющайынан 
үлэлиирбэр, оҕонньордуун биир түгэҥҥэ ула-
ханнык үйэ-саас тухары умнуллубат гына ал-
тыһан турабыт. Ол саҕана, кини пенсиялаах 
кырдьаҕас, дойдутугар почтальонунан үлэлиирэ. 
Оҕонньор почтальон ааттааҕа этэ, чуолкайа, 
хойутаппата диэн, аны бэйэтэ общественнай 
корреспондент, онон хаһыат, сурунаал бириэ-
мэтигэр хойутаабакка кэлэригэр, дьоҥҥо тар-
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ҕанарыгар тус интэриэстээх этэ. Мин саҥа 
үлэлээн эрэр киһи бастакы сылбар үлэбэр 
улаханнык ыарырҕатан, бэрт элбэх эрэйи-моһолу 
көрсүбүтүм. Оччолорго коммунистическай 
пар тия муҥура суох былаастаах, барытын 
кини дьаһайан, тутан-хабан олорор кэмэ этэ. 
Нэһилиэк партбюротун секретарынан Тамара 
Семеновна Колесова үлэлиирэ, оҕонньор 
бюро чилиэнэ, кини этиитэ-саҥарыыта улахан 
ыйааһыннаах, кини тылыттан туораабаттар 
этэ. Миигин ый аайы отчуоттатан, мөҕүү-
этии, кириитикэ бөҕө, сотору-сотору миэрэлээн 
оройго охсуу кытаана±а. Оччолорго эдэр 
коммунист киһи бу партия бэйэтин чилиэнин 
көмүскээбэт, сүбэлээн-амалаан хайдах киһилии 
сыһыаннаспат диэн сүрдээҕин сөҕөр, кыһыйар 
буолар этим да, хайыыр да кыа±ым суо±а. 
Онтон биирдэ оҕонньорбут оройуон хаһыатыгар 
миигин улаханнык кириитикэлээн ыстатыйа су-
ру йан таһаартарбыт. Аны ону дьүүллэһэн бюро 
мунньаҕын ыыттылар, миигин эмиэ эппиэккэ 
тар дан сирэй-харах астылар. Мин баар итэ ҕэс-
тэри-быһаҕастары барытын билинэбин, ылы   -
набын ону туоратыыга сөптөөх тэрээһин үлэ -
ни ыыта сатыыбын, ону барытын көрө-би лэ 
сылдьаҕыт уонна тоҕо хаһыаттаан өссө күөр-
тээн-күүркэтэн биэрэҕит диэн мөккүһэн тур-
дум. Оҕонньорум өһүргэнэн быраҕаттанан тур-
да, устунан мөккүһэн киирсии буолла, хайа 
хайабыт иннибитин биэрбэккэ атыыр айдаан 
буолла. Онтон сотору оройуонтан партийнай 
хонтуруол хамыыһыйатын бэрэссэдээтэлэ Нико-
лай Иванович Ни ки тин бэйэтинэн тиийэн кэ лэн, 
сэбиэт хонтуоратыгар ыҥыртаран ылан мии-
гин кытта кэпсэтистэ. Оччолорго сэбиэт бэ-
рэссэдээтэлинэн И.Н. Ходулов үлэлиирэ. Кини: 
«Чэ бээ, мин мэһэйдээмиим, бэйэҕит кэпсэтэр 
инигит?» – диэтэ да, тахсан барда. Киһим миигин 
батары көрөн олорон: «Бу партия райкомугар 
П.П. Попов үҥсүү түһэрбит, ону билсэ-көрсө, 
быһаарыы ыла таҕыстым», – диэтэ уонна оҕон-
ньор суругун аах диэн туттаран кэбистэ. Сурукка 
оҕонньор миигин ыстатыйаҕа баар итэҕэстэри 
ылыммат, партия бюротун билиммэт диэн үҥсүү 
түһэрбит. Мин НикитиІҥэ: «Сүрүн итэҕэстэри 
көрөн туран хайдах билиммэт буолуохпунуй, 
утарсарым диэн киһи үлэлии сатыырын үрдүнэн 
кэлтэй мөҕө-этэ сылдьаллара, миэрэлииртэн 
атын туох да көмө, өйөбүл суоҕа буолар», – 
диэн быһааран биэрдим. Киһим истэн баран: 
«Чэ, буруйбун барытын билинэбин диэн 
быһаарыыта суруй, кыра миэрэ оҕотун тут-
туунан муҥурданыахпыт», – диэн улахан үтүө нү 
оҥорор курдук саҥарда. Мин кыһыйан: «Суох, 
суруйбаппын, оччо улахан буруйдаах буол лах-

пына дьүүллээІ да±аны, хайааІ даҕаны, үлэ-
биттэн да устуІ», – диэн өсөһөн турдум. Ки-
һим соһуйан хараҕын өрө көрө түстэ, кинилиин 
итинник быһаччы утаран кэпсэппит эдэр киһи, 
бука, олох аҕыйаҕа буолуо, онон саҥата суох 
барда. Балайда олорон толкуйдаан баран: «Мин 
сэбиэт председателин, бюро сэкирэтээрин кытта 
сүбэлэһиэхпит. Фермаҕа, гаражка сылдьан үлэ-
һиттэри көрсөн кэпсэтэн баран, өссө төгүл 
көрсүөхпүт, онон баар буолаар», – диэн буолла. 
Сотору соҕус киһим аны бэйэм хонтуорабар көтөн 
түстэ, сыгынньахтанан утары олорунан кэбистэ. 
«Дьону, үлэһиттэри көрүстүм, кэпсэттим, үлэни 
билистим, көрдүм-иһиттим, киһи наһаа соһуйар 
мөкү куһаҕан балаһыанньата суох эбит, кыра 
итэҕэс-быһаҕас ханна барыай, баар буоллаҕа», 
– диэн уоскутта. Саҥата суох паапкатыттан 
сурук таһааран: «Бу сэбиэт председателэ, бю ро 
сэкирэтээрэ илии баттаатылар, эн ааҕан баран 
эмиэ баттаан кэбис, онон бүтэбит», – диэтэ. Ылан 
аахпытым, дьонум: «Оҕонньор этии тэ барыта 
сөп, итэҕэстэрэ элбэх, ону эдэр киһи көннө-
рүө, туоратыа онон быы габарынан муҥурданар 
сөп», – диэн илии баттаабыттар. Мин аһары 
кы һыйдым, хомойдум аҕай, саамай эрэнэр, 
өйүүр диир дьонум икки сирэйдэммиттэриттэн, 
кө мүскэһэн да көрбөтөхтөрүттэн улаханнык 
кэлэйдим. Саҥата суох суругу төттөрү биэрдим. 
Никитиним: «Хайа, баттаабаккын дуо? – диэн 
сөҕөн төбөтүн быһа илгиһиннэ. – Эдэр киһи 
эрээри өһөс да эбиккин», – диэн мөҕөрө-
хайгыыра биллибэттик мөҕүттэн ылла. «Чэ 
сөп, мин оҕонньорбун көрсүүм, туох диир 
кырдьаҕас буолла, онтон киириэм, кэтэс», – 
диэн тахсан барда. Сотору соҕус киһим бэркэ 
үөрбүт-көппүт сирэйдээх-харахтаах төттөрү кии-
рэн кэллэ. Ону көрөн бэйэм соһуйдум, дьии-
бэргээтим. Николай Иванович олоппоско тиэ-
рэ түһэн кэбистэ, миигин тургутардыы бол-
ҕомтолоохтук көрөн ылла. Мин тулуйбакка: 
«Хайа, оҕонньор туох диэтэ, туохтан үөрдүІ?» – 
диэн ыйыттым. Киһим күлэн ылла уонна кэпсээн 
биэрдэ. Оҕонньор бииргэ µлэлиир дьонум илии 
баттаабыт суруктарын болҕойон үчүгэйдик аах-
пыт, Николай Ивановичтан лаппыйан миигин 
тоҕо баттаабата диэн сураспыт. Онтон ол илии 
баттаабыт дьонун: «Ол дьон тугу баҕарар 
баттыыр, киһи соһуйбат дьоно. Бу уол Боппуок 
буоллаҕа дии, тоҕо баттыай? Маладьыас эбит», 
– диэбит. Ол кэнниттэн бэйэтин үҥсүү суругун 
төттөрү көрдөөн ылбыт, онон дьыала хааллын 
диэн буолбут.

Ол түбэлтэ кэнниттэн оҕонньордуун сыһыам-
мыт олох уларыйан, кэлин тупсан, хара өлүөр 
диэри олус ытыктабыллаахтык санаґар, куруутун 
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көрсөн астына-дуоґуйа кэпсэтэр, сүбэлэһэр-
амалаһар киһим буолбута. 

Биһиги нэһилиэктэн иккис Албан аат уордьан 
кавалера Петр Кононович Попов. Кини ону 
таһынан «Хорсунун иһин» мэтээлинэн иккитэ 
наҕа раадаламмыт, туһугар бэйэтэ биир дьик-
ти дьылҕалаах бэтэрээн буойун этэ. Сэрии са-
ҕаланыаҕыттан бүтүөр диэри Петр Кононович 
аатырбыт маршал Рокоссовскай 16-с армиятын 
7-с гвардейскай дивизиятыгар пулеметчигынан 
сылдьыбыт. Кини биэстэ бааһыран госпитальга 
эмтэнэн баран, куруук бэйэтин чааһыгар төннөн 
салгыы сэриилэспит саллаат. Итинник сэрии 
историятыгар гвардейскай чаастарга эрэ олох-
томмут быраабыла эбит, бааһырбыт буойун 
үтүөрэн баран хайаан да бэйэтин чааһыгар 
төннөр бэрээдэгэ. Петр Кононович дьиҥ чахчы 
олус хорсуннук сэриилэспит сэриини сержант 
званиелаах, стрелковай отделение командира 
дуоһунастаах түмүктээбит гвардеец. Ол туоһу-
тунан кинини чааһын командира Советскай 
Союз Геройун үрдүк аатыгар түһэрбит эбит, 
итини таһынан өссө «Кыһыл Сулус» уордьаІҥа 
кытта түһэрбиттэрэ кэлбэккэ сүтэн хаалбыт. 
Ону туоһулуур суруктара хомойуох иһин, 
музей дьиэтэ умайан, онно сүтэн симэлийэн 
хаалбыттара. Билигин сиэннэрэ ирдээн архивка 
хасыһан, көрдөөн көрөллөр даҕаны, туох да 
биллибэккэ турар. Петр Кононович өссө ордук 
гвардейскай, «Ворошиловскай ытааччы» уонна 
«Фронтовик» диэн саллааттар бары улаханнык 
ытыктыыр, билинэр знактарынан киэн туттара, 
улаханнык астына саныыра. Олус харыстаан 
Гвардейскай Бойубуой Знамя таһыгар пуле-
метын иилиммитинэн түспүт хаартыскатын 
көр дөрөр буолара. Кырдьык ити сэриилэһэ 
сылдьар буойуҥҥа бэрт сэдэхтик тиксэр, улахан 
суолталаах, чиэстээх, саллаат аайы тосхойбот 
түгэн буоллаҕа.

Дьэ, биһиги нэһилиэкпититтэн Ф.К. Попову 
таһынан Советскай Союз Геройун аатыгар 
икки буойун, икки Бүөтүр Поповтар түһэ 
сылдьыбыттар. Табыллыбыта буоллар, ханна 
да, хаһан даҕаны буолбатах, дьикти буолуоҕа 
хаалбыт. 

Биир бырааппыт күлэ-оонньуу таарыйа бэр-
гэнник эппитин санаан кэлэбин. «Советскай Со-
юз Геройа Ф.К. Попов, икки Албан аат уор-
дьаннаахтар П.П. Попов, П.К. Попов, улууспут 
баһылыга А.М. Попов, нэһилиэкпит баһылы га, 
конезавод директора В.А. Попов, Саха Рес-
публикатын үтүөлээх үлэһитэ, тракторист     П.А. 
По пов, мэтээллээх соҕотох суоппар С.А. По пов, 
бары Поповтар баатаралар, астык буолбат дуо?» 
– диэн киһиргээн турбут. Этээччи эттэҕинэ эмиэ 

да сөрү сөп курдук буолан тахсар, киһи эрэ 
кырдьык астыныах, киэн туттуох курдук баатара 
ыччаттарынан!

ИНИ-БИИ БУОЙУТТAР

Советскай Союз Геройа Ф.К. Попов бииргэ 
төрөөбүт убайа Назар Кузьмич үс уола Игнатий 
уонна икки Петр сэриигэ ыҥырыллан барбыттара. 
Олортон биир уоллара эрэ тыыннаах хаалан 
дойдутугар төннүбүтэ. Игнатий Назарович дьик-
ти дьылҕатын, кырамтата алта уон то±ус сыл 
буолан баран көстөн, дойдутугар уҥуох тутуллан 
кистэммитин туһунан ахтан турабын.

Тиэрэгэй үрэҕэр олохтоох Назар Попов эмиэ 
үс уола – Афанасий, Никита, Семен – Ийэ 
дойдуларын уоттаах сэриигэ көмүскүү аттам-
мыттара. Аччыгый уол Семен Томскайдааҕы 
артиллерийскай училищены бүтэрбит. Кини 
1942 сыл олунньуга Москва анныгар Старай 
Рус са куорат таһыгар кыргыһыыга өлбүтэ. 
Старшай лейтенант званиелаах офицер, 5-с 
армия 43-с стрелковай биригээдэ артил-
лерийскай батареятын командира этэ. Сэрии 
бастакы, саамай ыарахан кэмнэригэр, мэтээли 
да ахсааннаахтык биэрэр түгэннэригэр, Семен 
Назарович «Кыһыл Сулус» уордьанынан наҕа-
раадаланан турар.

Улахан уол Афанасий 1943 сыллаахха Смо-
ленскай куорат таһыгар сэриилэһэ сылдьан 
сураҕа суох сүппүт.

Үс бырааттыылартан сэриигэ ыараханнык 
бааһырбыт Никита Назарович эрэ эргиллибитэ. 
Кини даҕаны ол ыарахан бааһырыытыттан 
оҕус таран үйэтэ уһаабатаҕа, эрдэ суорума 
суолламмыта. Ол да буоллар кэргэн ылан, ыал 
буолан, элбэх оҕолонон-урууланан, кэнчээри 
ыччаттардаах. Кини улахан уола Валериан Ни-
китич Попов эдэригэр Аркадий Алексеев аатыр-
быт «Айан» ырыа ансамбылын ырыаһыта, үлэ-
тинэн-хамнаһынан даҕаны дьоҥҥо-сэргэҕэ киэІ-
ник биллэр-көстөр үтүө-мааны киһи.

Балыктаах алааһыгар олохтоох ини-бии 
Дмитрий, Петр Варламовтар сэрии са ҕа ла-
ныытыгар бэбиэскэ тутан фроІІа аттам мыттара. 
Сэриини барытын ааһан баран Дмит рий Кыайыы 
олох чугаһаабытын кэннэ, 1945 сыллаахха 
Германияҕа, Петр өссө Кыайыы буолбутун кэннэ 
Венгрияҕа кыһыылаахтык іл бµттэрэ. Иккиэн 
«Кыһыл Сулус» уордьанынан наҕараадаламмыт 
хорсун буойуттар. Кэннилэригэр олохторун сал-
гыыр, ааттарын ааттатар кэриэс тугу да хаал-
ларбатах, ыарахан дьылҕалаах дьоннор. Тө-
рөөбүт таайдарыгар анаан, кинилэри ахтан-са-
наан, Саха Республикатын народнай артыыһа 
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Анастасия Варламова «Туос тууйастар» диэн 
ырыаны айбытын, саха тыллаах, ыарахан сү -
түктээх дьон уйадыйбакка эрэ истибэт ырыа-
лара, ол кинилэр уонна уоттаах сэрииттэн 
эр гиллибэтэх саха саллааттарын барыларын 
сырдык кэриэстэрэ буолар.

«Октябрь» холкуостан Николай Илла  рио но  вич 
Захаров – Куттууһа төрөппүт уолу наан Дмит рий 
Николаевичтыын оччолорго Баата ра сэ биэтин 
сэкирэтээрэ уонна бииргэ төрөө бүт бы  рааты наан, 
холкуос бырабылыанньатын чи  лиэ нэ, биригэдьиир 
Петр Илларионовыһы кыт та үһүөн бииргэ уот-
таах сэриигэ бэбиэскэ тутан, Аҕа дойдуларын 
көмүскүү барбытта ра. Ки нилэртэн соҕотох Ни-
колай Илларионо вич бэйэ тэ эрэ тыыннаах ордон, 
төрөөбүт дойдутугар эргиллибитэ.

Күөлэттэн ини-бии икки Бүөтүр, Арамаан 
Заровняев уолаттара, сэриигэ баран сураҕа суох 
сүппүттэрэ. Өргөннөөхтөн ини-бии Афанасий, 
Василий Назарович Тастыгыттар сэриигэ ыҥы-
рыллан баран иккиэн эргиллибэтэхтэрэ. Бу 
дьонтон ааттарын ааттатар ыччат хаалбатаҕа. 
Онон ыар дьылҕалаах, кырыктаах сэрии ыарахан 
тыына, алдьархайдаах содула, сиэртибэлэрэ 
буоллахтара.

Ини-бии Петр, Степан, Семен Кузьминнар 
уон на Тихон, Николай, Иннокентий Захаровтар 
сэриигэ аттаммыттарыттан, уоттаах сэрии кы-
рыыстаах толоонуттан төрөөбүт дойдуларыгар 
биирдиилэрэ эрэ Семен Кузьмин уонна Николай 
Захаров эргиллибиттэрэ. Үс ини-бии Захаровтар 
төрөппүт, олохторун салгыыр оҕолоро суох. Күн 
бүгүн кинилэри билэр, ахтар-саныыр аймахтара 
эмиэ суохтар. Олус ыарахан, киһи эрэ ха-
раастар, курутуйар, ыар дьылҕалаах дьону биир 
дойдулаахтара санаарҕыы ахталлар.

Баатара нэһилиэгиттэн сэриигэ баран Ийэ 
дойдуларын иһин тыыннарын толук уурбут, 
сураҕа суох сүппүт хорсун-хоодуот буойуттары, 
эдэр саастарыгар суорума суолламмыт, үгүстэрэ 
таптал диэни билбэтэх, кэргэннэнэн ыал буо-
лан, оҕо төрөтөн ааттарын ааттатар ыччаты 
хаалларбатах ыар дьылҕалаах дьону киһи эрэ 
аһынар. Арай төрөөбүт-үөскээбит Тиэрэ, Тиэ-
рэгэй, Күөлэ үрэхтэрэ, Ырыал, Сыҥаһалаах, 
Тыһаҕас Өлбүт, Өргөннөөх кырдьаҕас өтөхтөрө 
кинилэр тустарынан сырдык өйдөбүллээхтэрэ, 
курус кутурҕан аһыылаахтара, курутуйа суох-
тууллара буолуо. 

ФЕДОР КУЗЬМИЧ ПОПОВ 

Сахалартан бастакы Советскай Союз Геройа 
Ф.К. Попов аатынан совхоз делегациятыгар 
киирэн бэһиэ буолан, Геройбут көмүллэ сытар 

Белорусскай республика Гомельскай уобалаһын 
Лоевскай оройуонун Деражичи бөһүөлэгэр айан-
ныыр буоллубут. Салайааччыбыт совхоз парт-
комун сэкирэтээрэ Михаил Се менович Сан ников, 
сэрии бэтэрээна, икки Албан аат уор дьаннар 
кавалердара Семен Максимович Дмитриев, 
аатыр быт хортуопуй үүннэрээччи Ва лентин Цой, 
Герой Попов аатынан Сыымах аҕыс кылаастаах 
оскуолатын директора Аркадий Аркадьевич Мат-
веев уонна мин, оччолорго совхоз комскомун 
сэкирэтээрэ буолан, дойдубутуттан хомуллан 
ыраах айаҥҥа туруннубут.

Минскэй куоракка самолеттан түһээппитин 
кытта тута, «Ленинский стяг» холкуос сала-
йааччылара үөрэ-кіті көрсөн, ытыстарын үр-
дүгэр түһэрэн ылан, салгыы автобуһунан тии-
йиэхтээх оройуоммутугар айаннаатыбыт. Бу 
биһиги совхозпут шефтэһэр, социалистическай 
куоталаһыыга күрэхтэһэр, сыллата делегациянан 
хардары-таары сылдьыһар үтүө үгэстээх ха-
һаайыстыбабыт. Кыайыы күнүн көрсө биһиги 
барабыт, сайын ыһыахха ыалдьыттыы кинилэр 
кэлэллэр. Бэйэ-бэйэбитин куруук өйдөһөр, үөрэ-
көтө көрсүһэр, уһун сылларга салҕаммыт үтүө 
үгэспит. 

Сарсыҥҥытыгар, Кыайыы күнүгэр, Ф.К. Попов 
көмүллэ сытар братскай могилатыгар сылдьан, 
Сµідэрбит бюһугар венок ууран, ыраахтан 
кэлбит сорукпутун толорон, кинини кэриэстээн 
төбөбүтүн хоІкутан, бэлиэтээн ыллыбыт. Бу 
брат скай мо гилаҕа уопсайа балтараа тыы-
һынчаттан тах са, ол иһигэр уонтан тахса Со-
ветскай Союз Геройун үрдүк аатын ылбыт, 
Днепр өрүһү туо руур кырыктаах кыргыһыыга 
өл бүт буойуттар көмүллэ сыталлар. Өлбүт 
Советскай Союз Геройдарыгар барыларыгар тус 
туһунан бюстар оҥоһуллан туруоруллубуттар, 
онтон атын буойуттар барыларын ааттара 
мраморнай плиталарга толору суруллан бэ-
лиэ тэнэн тураллар. Братскай могила тимир ол-
буо рунан эргитиллэн, иһигэр сибэкки арааһа 
олордуллан, олус ыраастык тутуллан, көрүллэн-
хараллан турарын бары олус сөҕө-махтайа кө-
рөн, олохтоохторго махтана санаан, долгуйан 
ыллыбыт.

Биир бэйэм төрөөбүт-үөскээбит Баатарабыттан 
аатырбыт биир дойдулааҕым, киһини өйдүүр, 
оскуолаҕа үөрэнэ сылдьыахпыттан үчүгэйдик 
билэр, сүгүрүйэр ытык киһим, убайбыт Сүөдэр 
уҥуоҕар кэлэн турарбыттан, улаханнык долгуйан 
астынан дьылҕабар махтана санаан ыллым. 
Кыраман ыраах биһиги Баатарабытыттан ах-
сааннаах киһи бу ытык сиргэ кэлэн убайбыт 
Ф.К. Попов уҥуоҕар сылдьан, кинини кэриэстээн, 
ахтан-санаан ааспыттара буолуо. 
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Салгыы Ф.К. Попов Днепр өрүһү туораан, 
холобура суох хорсун быһыытын көрдөрбүт 
кытылын киирэн көрдүбүт. Түөрт уонча сыл-
лааҕыта умайар уот кутаа кытыастыбыт, ал-
дьархайдаах кыргыһыы буолбут сирэ билигин 
барытын мэлдьэһэн, оһорунан чээлэй күөҕүнэн 
симэнэн турарын хайдах эрэ киһи атыҥырыы, 
итэҕэйбэт курдук көрөр. Улуу суруйааччы Го-
голь Днепр өрүһү хоһуйан, ойуулаан суру-
йуутугар «биир эмит көтөр өрүс ортотугар 
диэри көтөн тиийэр» диэбитин санаан уонна 
бэйэбит эбэбитигэр Өлүөнэҕэ тэІнээн, хайдах 
эрэ мыына санаан сонньуйан ыллым.

Бу өрүскэ икки өттүттэн сэрии бөҕөнү мун-
ньан, оҥостуу бөҕөнµ оҥостон Аҕа дойду Улуу 
сэриитигэр биир саамай улахан эппиэттээх, 
инникитин ким сэриигэ кыайарын быһаарар 
кырыктаах кыргыһыыга кыттан, биһиги Сүөдэрбит 
өстөөх сэттэ уонтан тахса саллаатын кыдыйдаҕа. 
Ааспытын кэннэ санаан кірдіххі, ыраах Са-
ха сирин тыатыттан, төрөөбүт алааһыттан ула-
ханнык тэйбэтэх, тэлэһийбэтэх, эгэ, сэрии диэни 
билбэтэх кэнэн саха киһитэ, санаата кыайан 
өлөр өлүү диэни умнан, куттаммакка биир 
бастакынан өрүскэ киирэн харбаан, өс төөхтөр 
кэтэһэн, анаан-минээн оҥостон, өлө рөргө-өһө-
рөргө бэлэм олорор кытылларыгар ким хайа 
иннинэ талаһыаҕа диэҕэй? Аны туран соҕотоҕун 
туораан, автоматынан ытыалаан уонна илиинэн 
хапсыһыыга бастаан сүүрбэттэн тахса киһини 
кыдыйан, өстөөх траншеятын былдьаан ылар. 
Салгыы немецтэртэн былдьаабыт ручной пу-
ле метунан бэйэтин ротата туораан эрэрин 
кө рөөт, хардары атаакалаан киирэн иһэр өс-
төөхтөрү утары суостаах уоту аһан, ротата өрүс 
уҥа биэрэгэр туорууругар кыаҕы биэрбит. Ити 
ытыа лааһыныгар өстөөх биэс уонча саллаатын 
офицерын өлөрөн өстөөххө улахан хоромньуну 
таһааран, кини утары кимэн киирэр атаакатын 
чугуппута, онон биһиги сэриилэрбит Днепр өрүс 
уҥа биэрэгэр туоруулларыгар көмөлөспүтэ. 
Ити холобура суох хорсун быһыытын иһин 
саха ньургун уола Ф.К. Попов Советскай Союз 
Геройун үрдүк аатын ылбыта.

Сүөдэр ити үлүгэрдээх өлөр өлүү уонна олох 
иһин тыын былдьаһыылаах, биһиги сэриилэрби -
тин Днепр өрүскэ хаайан онно кыргаары, бэлэмнэ-
нии үлэтин бүтэрэн, хаһан саҕалыылларын кэтэ-
һэн, ону тоһуйан бөҕөргөнүү бөҕөтүн оҥостон, 
түүннэри күнүстэри кэтээн-манаан тиистэригэр 
диэри сэбилэммит бэлэм олорор өстөөххө бил-
лэрбэккэ тахсан, күдэн-таһаан оІорон, кыр ган-
кыдыйан ууга уокка түһэрдэ±э. Саха төһө да 
булчутун, бэргэн ытааччытын иһин биир күн 
сэттэ уонтан тахса куһу, куобаҕы да сууһарара 

бэрт уустук буолуо. Онтон үчүгэй сэрии сэптээх, 
сэриилэһэ, өлөрсө-өһөрсө үөрэхтээх, ахсаан 
өттүнэн баһыйар өрүттээх, бэйэҕин өлөрөөрү 
ытыалаһа-охсуһа сылдьар өстөөх саллааттарын 
итинник кыдыйыы киһиттэн таһынан сатабылы, 
күүһү-кыаҕы эрэйэр эбээт. Аны өстөөх сэриитин 
сэбин туһаныы, ону сатыырга µірэнии, эр-
чиллии түмүгэр эрэ ситиһиллиэн сөп. Итини 
ба рытын түмэн, сааһылаан көрдөххө Сүөдэр 
эрдэттэн анаан µірэтэн, бэлэмнэнэн, үчүгэйдик 
толкуйдаан, хара бастакыттан ханан өрүһү 
туораан, істііххі биллэрбэккэ саба түһэрин 
былааннаан, улаханнык өмүтүннэрэн, ууга-уокка 
түһэрэн, өстөөҕү өйүттэн таґааран, бас-баттах 
куотар аакка тµґэрэн, итиччэ элбэх хоромньуну 
таһаардаҕа. Онтон өстөөх өйүн-төйүн булан 
төттөрү атаакаҕа киирэригэр сөптөөх сиргэ 
тоһуйан, ыксаабакка булчуттуу кэтэһэн, ыкса 
чугаһатан баран, ручной пулеметунан бэргэнник 
ытыалаан, сылбах курдук охтортоон төттөрү 
куот тартаата±а. Иккистээн-үһүстээн хос атаакаҕа 
киирэллэригэр аны миэстэтин уларыта охсон, 
олох атын сиртэн ытыалаан, өлөртөөн-өһөртөөн 
эмиэ төттөрү үүртэлиир. Итинник хаһан бэйэтин 
ротата өрүһү туоруор диэри өстөөҕү биэрэккэ 
чугаһаппакка уопсайа тоҕус атааканы соҕотоҕун 
төттөрү охсубут.

Биир дойдулаахпыт, сэрии бэтэрээна, Албан 
аат уордьан кавалера Петр Павлович Попов: 
«Мин Сүөдэри олох кыра оҕо эрдэҕиттэн билэрим, 
быраатым курдук саныырым. Кини ийэтэ Боккуойа 
Березкина Мэлдьэхси Куохаратыттан төрүттээх, 
онон биир дойдулаахтар этибит. Сүөдэр үрдүк, 
180 см уҥуохтааҕа, кэтит сарыннаах, арыый 
нүксүгүр соҕус, илиитэ бэрт уһун, сүрдээҕин 
кыанар, тэтиэнэх этэ. Сэрии буолбатаҕа буоллар 
дьиІнээх саха бухатыыра тахсыаҕа хааллаҕа 
дии саныыбын. Сэриигэ барарыгар сүүрбэ эрэ 
саастааҕа, букатын оҕо буоллаҕа дии. 1943 сыл 
күһүөрү сайыныгар Днепр өрүһү туоруур кимэн 
киириигэ анал штурмовой бөлөхтөр тэриллибит 
буолуохтаахтар. Сүөдэр ол бөлөххө хабыллан 
үөрэммит, сылдьыбыт быһыылаах. Ол да 
иһин итинник илиинэн хапсыһыыга хорсун 
быһыыны оҥордоҕо. Кини ити сыл күһүнүгэр 
балачча бөҕөргөөбүт, сиппит-хоппут буолуон 
сөп. Оннук анаан тэриллибит бөлөхтөргө, 
этэрээттэргэ дэгиттэр сайдыылаах, күүстээх-
күдэхтээх саллааттары сүүмэрдээн, барыга-бары 
үөрэтэллэрэ: илиинэн хапсыһыы приемнарыгар, 
бэйэбит уонна өстөөх ытар саатын-сэбин бары 
көрүҥүнэн сатаан туттууга, бэл, минометунан 
уонна кыра орудиенан ытыыга, араадьыйанан, 
телефонунан сатаан кэпсэтиигэ тиийэ. Сүөдэр 
илиинэн киирсиигэ ханнык да өстөөх саллаата 
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кыайан тулуспат киһитэ буол бут буолуохтаах. 
Мин кинини кытта элбэхтик алтыспыт билэр киһи 
быһыытынан итини сэрэйиэхпин, сабаҕалыахпын 
сөп», – диэн ах тара. Сэрии саҕаланыаҕыттан 
бүтүөр диэри сылдьыбыт, сэриилэспит, бары 
ууну-уоту бары тын ааспыт кырдьаҕас саллаат 
санаата итинник.

Эмиэ итинник сабаҕалааһыны «Јйдібµнньµк» 
кинигэ редактора Михаил Прокопьевич Габышев 
Сыымахха Герой Попов үбүлүөйүгэр биирдэ 
этэн турар. Онон итинник толкуй, өй-санаа, 
сабаҕалааһын оруннаах, сөптөөх буолуон сөп. 

Сүөдэрдээх сэриигэ баралларыгар, 1942 сыл 
бэс ыйыгар, Баатараттан 68 киһи барбыт, оло-
ру атаарыы тиһэх миитинэ Өргүүдэк кулуубун 
таһыгар буолбут. Ол туһунан Баатара бы-
лыргытын, үһүйээннэрин, номохторун, аҕа уус-
тарын, төрүттэрин-төрдүлэрин туһунан олус 
үчүгэйдик билэр, барытын өйүгэр хатаан сыл-
дьар Петр Васильевич Попов – Ныаһар: «Сэ-
риигэ барааччылары атаарыыга Өргүүдэк ку-
луубун, Баатара бастакы улахан тутуутун, 
сэрии иннинээҕи көлүөнэлэр киэн туттуулара 
буолбут дьиэ таһыгар улахан миитин буолла. 
Сэрии бастакы кыһыныгар сүтүктэн, суттан 
кэһэлтэ буолбут дьон, бөтө бэрдэрбиттии, бука 
бары кыһалҕаҕа ылларбыт дьон быһыытынан 
ордук-хоһу туттуу да, атын саҥа-иҥэ да суоҕа. 
Миитин кэнниттэн барааччылар аттарын мии-
нэн, дьэ ол хоҥнон баран эрдэхтэринэ, арай 
халдьыы мыраан үрдүнэн дьахтар ыллаан 
куйуһутар саҥата субу турар курдук иһилиннэ. 
Киһи-киһи иннинэ Фома Григорьевич Заровня-
ев-Куома оҕонньор истэн: «Илбис кыыһа ыл-
лаата, дарбааннаах аартык арыллар буолла. 
Ити барбыттартан хайалара эрэ тыл уһугар 
тиксэр буолла», – диэбит. Дьон эмиэ ичээнэ 
киирбит быһыылаах диэн оҕон ньортон дьалты 
хаампыттар. Ол ырыа мырааны үрдүнэн көтө 
сылдьан, барар дьону батыһан, Үрүҥ Үөт са-
йылык диэки бара турбута. Дьон сирэй-си-
рэйдэрин көрсөн саҥата суох дьиэлээбиттэрэ», 
– диэн ахтар. Ити дьикти түбэлтэни Ф.К. Попов 
хаан балта Марфа Петровна Филатова эмиэ 
туоһулуур: «Кырдьыга убайым Ныаһар оҕонньор 
ол кэпсээнин «тааралыырым», соччо итэҕэйбэт 
этим. Ону баара Төҥүлүгэ олохтоох биир дой-
дулааҕым Марфа Афанасьевна Захарова– 
Баишева, мин эдьиийдэрим, убайым араа-ба-
раа саастыылаахтара, ол атаарыыга бэйэтэ 
сылдьыбыт, истибит киһи бигэргэтэн биэрэн, 
убайым Бүөтүр кырдьыгын таһаарбыта. Мин 
сыыһабыттан, кини кырдьыга тахсыбытыттан, 
мэктиэтигэр үөрбүккэ чэпчээбиккэ дылы буол-
бутум. Ыалбыттан дьиэбэр төннөн иһэн: «Ити 

барбыттартан хайалара эрэ тыл уһугар тик сэр 
буолла», – диэн Куома оҕонньор этиитэ са-
наабыттан арахпатаҕа. Икки атах тылы сыыһа 
туттубатаҕын сөхпүтүм».

Бу ахтыылартан сиэттэрэн, өйдөөн-дьүүллээн 
көрдөххө, Сүөдэр сэриигэ көрдөрбүт хорсун 
быһыыта, Герой үрдүк аатын ылыыта барыта 
үөһэттэн айдарыылаах, дьылҕа-хаан ыйааҕа, 
оҥоһуута быһыылаах.

Атахпыт анныгар уста сытар кырдьаҕас Днепр 
үгүс үйэлэр тухары төһөлөөх ууну сүүрүгүрдэн 
ааспыта, кини уйгу-быйаҥ кытылларыгар тө-
һөлөөх киһи төрөөн-үөскээн, олох олорон, оҕо 
төрөтөн, дьоллоохтук олорбута, араас үйэлэргэ 
кыргыс кэмнэригэр, уоттаах сэриилэргэ төһөлөөх 
хаан, харах уута тохтубута, үрүйэлии устубута 
буолуой? Улуу аймалҕаннар, алдьатыылар, ал-
дьархайдар дьон-сэргэ олоҕун урусхаллаан 
аймаабыттарын, ааІнаабыттарын бэйэІ эрэ 
биллэҕиІ, көрдөҕүІ, өйдүүрүІ буолуо Улуу Эбэ.

Биһиги Сүөдэрбит үгүс советскай саллааттары 
кытта бииргэ бу эн биэрэккэр Ийэ дойдуларын, 
төрөөбүт сирдэрин, дьоннорун-норуоттарын ту-
һу гар, кэлэр көлүөнэ эйэлээх-дьоллоох оло-
ҕун аҕалар инниттэн, бу эн кытылгар хаан-
нарын тохпуттара, олохторун, дьоллорун толук 
уурбуттара. Бу белорус доҕотторбутун кытта 
бииргэ эн биэрэккэр туран Улуу Кыайыы күн 
күлүм үөрүүлээх, ол быыһыгар харах уулаах, 
курус санаа сµгэґэрдээх, өрөгөйдөөх бы раа-
һын ньыкка сылдьан, Сүөдээр, эйиигин са наа-
тыбыт, төрөөбүт дойдугуттан Баатараттан, биир 
дойдулаахтаргыттан итии-истиҥ эҕэрдэ аҕал -
лыбыт. Эйигин умнубаппыт, эйигинэн киэн тут-
табыт куруутун өйдүүбүт-саныыбыт, эйиэхэ сү-
гүрүйэбит.

Кырдьаҕас Днепр уоскуйбуттуу наҕыллык 
уутун мөлбөһүтэ уһуннарар, саас кэлэн айылҕа 
уһук тан, сир-дойду көҕөрөн-наҕаран, силигилии 
ситэн, сылаас тыалга ото-маһа үөрбүттүү куо-
ҕаІныыр, күн чаҕылыччы көрөн күлүмнүүр, 
ыраас күөх халлаан дьиримниир, кытылга үөрүү-
лээх, өрөгөйдөөх ырыа дьиэрэйэр, дьоллоох 
олох салҕанар.
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AЙБЫТ AІA

Костя киґини ійдµµр буолуо±уттан Уйбаан 
диэн а±алаа±а. Уґуктаах тібіліі±і, хара 
бараан, а±ыйах саІалаа±а, о±олоругар бары-
ларыгар биир тэІ сыґыаннаа±а, учуутал идэ-
лээ±э. Костя ійдµµрµнэн, кыґыІІы іттµгэр 
Таас Томпо±о баран учууталлыыра. Дойдутугар 
сайынын кэлэрэ. Ол оннугар кыра Костяны 
булчут, балыксыт эґэтэ, Ньукулай о±онньор, 
кірірі, арыый улаатыыта батыґыннара сыл-
дьара. Костя да эґэтин олус таптыыра. Ол 
эрээри кинини то±о эрэ дьон-сэргэ а±атын 
аатынан буолбакка, Уйбаныап Јксµµ уола 
диэн ааттыыллара. Ол кистэлэІэ уол балачча 
улааппытын кэннэ биллибитэ.

Биирдэ саастыы уола туохтан эрэ бочооттоґон 
баран Костяны:

– Тэмэйэр, Тэмэйэр уола! – диэн µіхпµтэ. 
Ити хайаларын аатынан сирэй-харах аспытын 
биэстээх Костя ійдіібіті±і. Ол гынан баран 
арыт улахан да дьон, хаадьыларын быыґыгар:

– Бээрэ, бу уол µкчµ Тэмэйэр курдук хаамар 
буолбат дуо? – дииллэрэ. Оттон холкуостаах 
дьахталлар Тэмэйэр диэн киґини хоґуйан ыл-
лыыллара:

ЫйдаІалаах тµµннэргэ
Ыттар µрэн аймыыллар.
Тиэргэн иґэ тигинэс –
ТиІэґэлэр µргэллэр.

Ампаардарга киирээри
Ардьаахтары алдьаппыт.
Ґілэґинэн тµґээри
Јттµктэрин кыбыппыт.

Ити хоґуллар киґини, Костя биир алааска 
да олордор, харахтыы илигэ, билбэтэ. Уонна, 
кырдьыга, бэйэтигэр сыґыана да суох курдук 
саныыра. Ити кэмІэ а±ата Учур оройуонугар, 

Бэлгэчи оскуолатыгар учууталынан ананан, 
онно айанныыр буолбуттара.

Аллар сµµрµктээх Аллан эбэ таастаах 
тумулуттан борохуот аалга олорон хоІнуохтарын 
а±ай иннинэ, нуучча мотуруостара кинилэр 
салдьыр муостаах кырдьа±ас ынахтарын 
трап устун биирэ инниттэн соґон, биирэ кэн-
ниттэн µтэн (ынах µйэтигэр µктэммэтэх трап 
диэн кэрдиистэрдээх соччо кэтитэ суох дала-
ґаларынан тахсыан ба±арбакка, муІурунан кі-
рін, ічіґін турара) ынах а±ыйах хаамыыны 
оІордор да, кэдэІниир далаґаттан саллан, 
арааґа, иннинэн барар санаата суо±а. Ол 
тµгэІІэ борохуот хатан µлµгэрдик хаґыытаан 
дэлби барбытыгар, ынах эрэйдээх трабы мµччµ 
µктээн, ууга охтубута. Инники мотуруос, хата, 
быатын ыґыктыбакка эмиэ ірµскэ бар гыммыта. 
Айдаан буолбута. МуІар ынах ойо±оґунан 
охтон, ууга чачайан, µрµІµнэн-харанан кірін, 
тыын харбаґан, булумахтаммыта. Онуоха 
борохуоттан эбии быа быра±аттаан, хас да 
киґи ууга ыстанан, сорохтор кытылтан сосуґан, 
ына±ы тааска ньылбы соґон ылбыттара. 
Быыґаммыт ынах туруох курдук індіІніін 
эрдэ±инэ, биир мотуруос тугу эрэ µіхсэ тµґээт, 
ына±ы сµгэ інчі±µнэн сµµскэ сырбаппыта. Аты-
на ынах хабар±атын быґа±ынан туора сотон, 
хара хаанын халыппыта. Ити кэмІэ хапытаан 
дьонун тиэтэтэн тэллэгэр туруупканан µіґэттэн 
хамаандалыы турбута.

Костялаах ынахтарын аґыйан ытаспыттара. 
Ийэлэрэ о±олорун ити ынырык кістµµттэн кµрэтэн, 
борохуот биир іттµн диэки дэллэриппитэ. Кэлин 
дьоно кэпсээбиттэрэ: борохуокка айанныыр µп-
тэрэ суох буолан, кырдьа±ас ынахтарын туттубут 
µґµлэр. Уонна эппиттэрэ:

– Ынахпыт тібітµн, тылын быґан ылан ба-
ран, сµµрµккэ бырахпыттара, маІаас сµµґэ 
биир дэ-иккитэ кістін хаалаахтаата… Саатар 

Муус устар 13 кµнµгэр биґиги сµрµн редакторбыт Николай Егорович Винокуров-
Урсун 70 сааґын туолар. Ол µбµлµійµн кірсі суруйааччы µс кэпсээнин а±алла. 
Кини урут «Куорат уота» диэн кэпсээннэр уонна тылбаастар кинигэлээх. Ону 
салгыырдыы саІа суруйбут µс кэпсээнэ аа±ааччы бол±омтотун тардыа диэн 
эрэнэбит.

УРСУН
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бэйэбитигэр биэрбэтилэр. Бэл иґин тааска 
ороон, кітір-сµµрэр аґылыга оІордулар бы-
ґыы  лаах. Нууччалар, биґи курдук, ынах иґин 
ырыыпайдыы туруохтара дуо?!

Дьэ итинник, ынахтарын борогуоннанан ыраах 
Учурга хас да хонук ірµґµ іксійін, бэркэ сын-
далыйан тиийбиттэрэ.

Бэлгэчи диэн бэрт кыра дэриэбинэ эбит да, 
оскуолалаа±а уонна интэринээттээ±э.

Икки эдьиийдээх, биир саІа тіріібµт ба-
лыстаах, Кыра Маайа диэн о±о кірііччµнэн 
бар сыбыт 17-лээх тастыІ эдьиийдээх, ийэлэрэ 
Јксµµ, а±алара Уйбаан – бэрт ньыдьыры дьону 
кытыл µрдµгэр турар быычыкаа баанньык дьиэ-
тигэр тµґэрбиттэрэ.

Итиннэ а±алара лоп курдук биир сыл µлэ-
лээн, учууталлаан, доруобуйатын туругунан 
µлэтиттэн тохтоон, эмкэ барар буолан, оІочонон 
устан, µксµн сµµрµккэ о±устаран, ыйы быґа 
айаннаан дойдуларын кытылын булбуттара. 
Кинилэр кэлэн истэхтэринэ ыар буруйдаах хаа-
йыылаахтар кµрээн иґэн, эґэлэрин Ньукулай 
о±онньору, Аллан кытылыгар илимнии киирбит 
киґини, кыыллыы ілірін, тіріібµт ірµґµгэр 
дьаакырдаан тимирдибит этилэр. УІуо±а 
кістµбэтэ±э. Ол сайын о±олуун-уруулуун Хоспох 
диэн сиргэ сайылаан баран, кµґµнµгэр бары 
аны Дьокуускайдыыр буолбуттара.

Костя алта саастаа±ар куоракка, Сайсары 
кµіл µрдµгэр, олорбуттарын µчµгэйдик ійдµµр. 
А±алара «Ыстахаанабыс» артыал диэн кир-
пииччэ оІорор сиргэ µлэ±э киирбитэ. Ийэлэрэ 
о±о лорун кірін дьиэтигэр олороро. Икки 
эдьиий  дэрэ оскуола±а барбыттара. Кµнµс µчµ-
гэй дик оттуллубат тымныы хаптаґын бараах та-
рыгар Костя уонна µс саастаах балта Тамара 
хаалаллара. Сэрии кэннинээ±и сыллар буолан, 
олох ситэ кіні илик быґыылаа±а. ДьэІкир арыы, 
хара килиэп бэрт эрэйинэн кістірі. Ґлэґиттэрэ 
диэн а±алара эрэ этэ. Кос тя оччолорго ач-
чыктыырын умнубат. Балта Тамара сµµрэн иґэн, 
охтон, тиэрэ сытар кыра олоппос ата±ар айа-
±ынан атыллан, Аппа УІуор балыыґа±а сытан, 
сµґµрэн, ірµттµбэккэ ілбµтэ. Кыыґын а±алара 
куорат кылабыыґатыгар илдьэн кімтµм диэбитэ. 
Костялаах Даша иккиэн куордаан уґуннук о±о 
балыыґатыгар сыппыттара. Кµґµн муус ылыыга 
аны Костя Сайсары кµілгэ ууга тµспµтµн, а±а-
та быыґаабыта. Онон биир сыллаах куорат 
оло±о ыараханнык ааспыта. Дойдуларыгар 
кыыстара Марианна, ыалга уонна сµіґµлэрэ 
хаалбыта. Хара µлэ±э сылдьар а±аларын 
ыарыы та бэргээбитэ. Дьонноро сµбэлэґэн, 

ийэлэрин кытта о±олор дойдулуур, а±алара 
балыыґа±а киирэн эмтэнэр, µтµірдэ±инэ 
µлэлиир, кинилэргэ харчы ыытыах буолан, тус-
туспа барбыттара. Эмиэ борохуотунан ийэлэрэ 
о±олорун илдьэ дойдуларыгар айаннаабыттара. 
Костя кинилэри атаара бириистэІІэ киирбит 
а±атын сайыґан, борохуот тэйэн эрдэ±инэ ууга 
тµґµіхчэ буолбутун, саха дьоно тутан ийэтигэр 
илдьибиттэрэ. А±алара дьонуттан хаалан уонна, 
арааґа, ыарыытыттан харааран, со±ото±ун 
туран хаалбытын Костя уол ытаабыт кыламанын 
быыґынан кірірі. Тутан истэхтэринэ киґи 
аґыныах:

– А±аа, а±аа!.. Мин эйигинниин хаалабын! 
– диэн хаґыытаабыта. Кір, а±атын таптыырын 
кини онно аан бастаан сытыытык билбитэ…

Кинилэри, биллэр, ким да каютанан хата-
±алаабата±а. Пуш-паш тыаґыыр, паар кµµґµнэн 
тоІонох курдук хамсыыр ыстаал шатун, ол 
билигин санаатахха, борохуот эрдинэр кіліґітµн 
эргитэр эбит, аттыгар тыастаах да буоллар, 
кэм сылаас сиргэ о±олоох ийэлэрэ тµбэспитэ – 
табыллыылара эбит.

Итинник кинилэр эґэлэрэ, а±алара суох, чугас 
аймахтарын, таайдарын Сідµіт кімітµнэн, ыал 
муннугун кэрийэн, Јрµістээх диэн ынахтарын 
µµтµгэр ійінін, а±ыс сыл туспа олорбуттара. 
Куоракка хаалбыт а±алара эмтэнэн, доруобуйата 
кіні быґыытыйан, урукку µлэтигэр тіннін, 
биригэдьиирдээн, маастардаан, арыый хамнас 
ілірір буолан, харчынан уонна баґыылканан 
быспакка хааччыйара. Хам-тµм уоппускатыгар 
кэлэн барара. Ол эрээри а±алаах эрээри, 
а±ата суох буолар кыґал±атын со±отох уол, 
Костя, ити сылларга толору билбитэ. Онуоха 
эбии тыа дьоно о±олордуун, улаханныын, эмиэ 
уруккуларын курдук, ханнык эрэ Тэмэйэринэн 
хаадьылыыллара кµµґµрбµтэ.

Билигин а±ата суох буолар кыґал±атын билэ 
сылдьар Костя уол, дьон этэринэн, дьиІэр, аны 
икки а±алаах аатырбыта. Биирэ бэйэтин киэнэ, 
куоракка хаалбыт а±ата – Уйбаан, биирэ били 
хаадьы гынар Тэмэйэр Миитэрэйдэрэ – айбыт 
а±ата.

Быґата, кини бу кµн сирин кірбµтµгэр ол 
айбыт а±ата Тэмэйэр іссі µтµілээх µґµ!

Миитэрэй сэрииттэн бааґыран эрдэ кэлбит. 
Холкуоска биригэдьииринэн, бэл бэрэссэдээтэли 
солбуйааччынан µлэлии сылдьыбыт. Хаста 
да кэргэннэммит. Барыта уон µс о±оломмут. 
Ону таґынан, дьон кэпсээнинэн, Костя курдук 
дьыл±аламмыт хас да о±о баар µґµ. Дьон 
ону билэн тойуктарыгар туойар, ырыаларыгар 
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ыпсарар эбиттэр. Этэргэ дылы, Тэмэйэр тыын-
наа±ар атыыр сылгы курдук аатырбыт, элбэх 
сокуоннай уонна ону таґынан да о±оломмут 
эрдьигэн эбит.

Оттон а±ата Уйбаан Ар±аа сэриигэ µс сыл 
сылдьан, Дьоппуон сэриитигэр эмиэ кыттан, 
дойдутугар, икки кыыстаах кэргэнигэр 1946 сыл-
лаахха эргиллэн кэлбит. Онно кыґыл хааннаах, 
кугастыІы баттахтаах, сырдык харахтаах 
биирдээх бэдик бэрт диэн бэйэлээхтик, оонньуу 
олороро µґµ. Онуоха Уйбаан, холку муІутаан:

– Хайа, бу хантан кэлбит киґиний? – диэбэтэх. 
Кэлин да±анын кэргэнин, кыґарыйбатах. Аты-
Іырыы, атарахсыта кірбітіх. Хата, быґыы та, 
холбостохторун утаа тіріібµт, µс саастаа±ар 
куордаан ілбµт Коля диэн уолун оннугар 
кэлиэхтээ±ин кэлбит киґи курдук ылыммыт. 
Костя а±ыс сыл ата сылдьан баран, куоракка 
а±аларыгар иккистээн киирбиттэригэр, маІнай 
утаа туора ба±айытык иґиллэр «Уйбаан» диэн 
ааттыы тµґэн баран, сыыйа µірэнэн, о±о эр-
дэ±инээ±итин курдук, «а±аа» диир буолбута. 
А±атын таптыыр, онноо±ор атаахтыыр этэ. 
Оскуоланы, университеты, аспирантураны, кэлин 
партийнай оскуоланы а±алаах буолан кыґал±аны 
кірсµбэккэ бµтэртээбитэ. Кэргэннэммитэ, о±о-
ломмута.

Биирдэ сааґыары иккис курска µірэнэ 
сылдьан, дьиэтигэр тиийбитэ, хаІас диэки ийэтэ 
хара бэкир киґини чэйдэтэ олорор эбит. Уол 
кірііт, били Тэмэйэр Миитэрэй диир киґилэрэ 
кэлэн олорорун тута билбитэ. «Дорообо!» – 
диэт, хоґугар ааспыта. ТаІаґын уларыттан 
тахсан, суунан остуолга тиийбитигэр ийэтэ:

– Бу а±аІ Миитэрэй кэлэн олорор, дорооболос! 
– диэбитэ. Костя иккиґин дорооболоґордуу 
илиитин ууммута. Миитэрэй хара µлэттэн чэр-
дэммит баппа±айын ыга тутаат:

– Хайдах олордуІ? Бу туохха киирдиІ? – 
устудьуон киґи чобуотук ыйыппыта. 

– Ґчµгэй… – диэбитэ Миитэрэй.
Онуоха ийэтэ:
– А±аІ о±олор миитэрэпкэлэрин кірдµµ ар-

хыыпка киирбит. Аґаан баран, хата, сирдээн 
биэр эрэ, – диэбитэ.

– Ыґы! – диэн Миитэрэй соругун таба эттэрэн 
сібµлэспитэ.

Ити кэмІэ аны а±алара Уйбаан µлэтиттэн 
кэлбитэ.

– Хайа бу, дойду киґитэ, Миитэрэй, кэлэн 
олорор эбиккин дуу? – диэбитэ Уйбаан.

Биир дойдулаахтар быґыытынан икки сааґыран 
эрэр дьон иІнигэґэ суох кэпсэтэн барбыттара. 

Костя кинилэр кэпсэтиилэригэр кыттыспакка 
хардары-таары а±атын Уйбааны уонна айбыт 
а±атынан ааттанар Миитэрэйи одуулаґа олор-
бута. Миитэрэй µрдµктµІµ уІуохтаах, хара 
бараан, эгдэгэр имнэрдээх киґи эбит. Хайдах эрэ 
бэллигирээн саІарар. Аймахтыы буолбаталлар 
да±аны, араспаанньалара адьас биир.

Костя хоґугар киирэн мааны таІаґын таІнан 
тахсыбыта. Ону кірін ийэтэ:

– Миитэрэй, бука, тиэтэйэриІ буолуо… Уол 
сирдээн биэриэ… – диэбитэ.

Костя айбыт а±атынаан автобус тохтобулугар 
баран иґэн, улааппыт киґи быґыытынан туох 
да кыбыстыыта суох ыйыппыта:

– Миитэрээй, мин аны улахан киґибин, 
устудьуоммун. Онон… Дьон ити тугу этэрий? Мин 
эйигиттэн, бэйэ±иттэн, истиэхпин ба±арабын.

Миитэрэй то±о эрэ мэлдьэґэрдии эппитэ:
– Ээ, ити дьон балыыІката…
Ити хоруйтан Костя астыммата±а уонна тµгэ±ин 

билэн тэйэр ба±аттан, іссі чуолкайдаспыта:
– Суох, эн миэхэ быґаччы этиэхтээххин…
Итиннэ, быґыыта, Миитэрэй ыктарбыта уонна 

ыраа±ынан ханалытан хардарбыта:
– Костя, мин эн дойдугар кэлэргин-барар-

гын истэбин… То±о биирдэ да биґиэхэ сыл-
дьыбаккын? Бырааттаргын, балыстаргын кытта 
билсибэккин?

Ити аата айбыт а±ата, уолун Костяны, бэйэ-
тинэн билиммитэ! Кырдьыга да, Костя о±о 
сырытта±ына киниэхэ тугунан да кіміліспіті±і, 
иитиспэтэ±э. Ону ааґан іссі билиммэт да 
быґыылаа±а… Бу сырыыга улааппыт уолуттан 
ыктаран аан бастаан тыл ыґыгынна±а, мантан 
инньэ ыкса билсэргэ ыІырбыта.

Ол эрээри Костя дойдутугар барар-кэлэр этэ 
да±аны, Миитэрэйдээххэ то±о эрэ сылдьыбата±а. 
О±онньор о±олоруттан улахан уолу, Миисэни, 
улахан кыыґы, Маасаны, куоракка билсибитэ. 
Кірµстэ±инэ убай киґи быґыытынан кэпсэтэ 
тµґэн ааґара. Анаан-минээн дьиэлэригэр 
сылдьыбата±а.

Костя 40-тан тахсан баран биирдэ до±орунаан 
(композитор) Аркадий Самойловтыын сайыары 
кµґµн дойдутугар «Ракетанан» тахсыбыта. Ар-
кадийдаах Новосибирскай куоракка билси бит-
тэрэ. Костя онно Ґрдµкµ партийнай оскуола±а, 
оттон Аркадий консерватория±а µірэммиттэрэ. 
Икки сыл устата Костя±а Аркадий элбэхтик 
кэлэн, бэрт уґуннук сэґэргэґэр этилэр, бэркэ 
сібµ лэспиттэрэ. Аркадий консерваторияны бµтэ-
рэригэр Костя±а этэн биэрэн тµірт чаастаах 
«Би ґик ырыата» диэн хоґоон суруйтарбыта. 
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Ону кини пианино±а, виолончельга уонна куо-
ласка анаан уустук музыкальнай композиция 
суруйбута. Ол дипломнай µлэтин «туйгун» сыа-
на±а кімµскээбитэ. Кинини µірэппит профес-
сора Петр Николаевич Иванов Костя±а Аркадий 
туґунан µрдµк сыанабылын эппитэ: «У него 
абсолютный музыкальный слух… Он станет 
гордостью не только якутского народа», – диэн. 
Ґірэ±ин µчµгэйдик бµтэрэн кэлэн, айар µлэнэн 
бэркэ дьарыктанан, икки тігµл Композитордар 
союзтарын бэрэссэдээтэлинэн талыллан баран, 
доруобуйата эмискэ мілтіін, ыалдьан, кµн си-
риттэн кµрэммитэ. До±орун олус аґыйбыта, 
суохтаабыта. Кинилэр бииргэ µлэлэґэн, опера 
суруйан испиттэрэ… Костя Аркадий дойдутугар, 
Сунтаар Элгээйитигэр, хаста да сылдьыбыта, 
Аркадий ийэтин, балтын кытта билсибитэ. Оттон 
бу сырыыга тіріібµт дойдутун кірдірі диэн 
а±албыта.

До±ордуулар ыалга тµґэн баран, Костя урут 
олорбут сирдэрин кірі сатыы барбыттара.

– Бу Элэмэс диэн сиргэ Николай Денисович 
Неустроев а±атын дьиэтэ балыыґа буолан 
турбута. УІа диэки. Оттон хаІас Николай Ин-
нокентьевич Голиков диэн хорсун сэрииґит, хас 
да уордьаннаах убайым бала±аныгар олоро 
сылдьыбытым. БилиІІэ диэри турар учууталлар 
уопсайдара диэн дьиэ±э суруйааччы Афанасий 
Федоров олорбута. Ґс о±ото барыта манна 
тіріібµтэ. Манна олорон «Айан аартыга» диэн 
бастакы, «Хагдарыйбат лабаалар» диэн иккис 
кинигэтэ тахсыбыта. Бу µрдµк сир – оскуола 
томторо. Манна мин бэґис кылааґы бµтэрэн, 
6-стан Дьокуускай 2-с №-дээх оскуолатыгар 
µірэм митим. Олус эргэрбиттэрин иґин, сэбиэт-
тээн олорбут киґи уоттаан турар… – Костя кэп-
сии-ипсии, кірдірі испитэ.

Кинилэр оскуола томторун уґугар чікіллін 
турар кыра дьиэ±э чугаґаабыттара. Тэйиччиттэн 
тиэрбэс иґигэр биир кырдьа±ас от охсо 
сылдьарын кірбµттэрэ. Иккиэн сиэх быґа±ас 
µрµІ ырбаахылаах балачча толуу дьоннор 
оргууй чугаґаан кэлбиттэрэ.

– Аркадий, ол тиэрбэс иґин охсо сылдьар 
о±онньор мин айбыт а±ам… Тµірт уон сааспын 
ааґыахпар диэри саґан сылдьыам дуо? Баран 
кэпсэтиэххэ», – диэт, Костя тиэрбэскэ чугаґаан 
кэлбитэ. Аркадий соґуйбута: «Кырдьык дуо?» – 
диэбитэ. Онтон до±оро оонньуу оІостубатын, 
бэркэ туруммутун кірін, салгыы туоґуласпата±а. 
Куорат дьоно кµрµі таґыгар кэлбиттэрэ. О±он-
ньор ойо±олуу турар буолан ону ійдіін кір-
бітіх быґыылаа±а.

– Миитэрэй, дорообо! Хайа, бу оккун охсо 
сылдьар эбиккин дуу?

О±онньор билбэт дьоно кэлбиттэрин кірін, 
тохтообута. Хотуурун отунан сотон баран, 
чугаґаан кэлбитэ. Ыалдьыттар кµрµі таґыгар, 
о±онньор кµрµі иґигэр туран кэпсэтэн киирэн 
барбыттара. Миитэрэй Аркадийы саІа кірірі, 
оттон Костяны маІнай эмиэ билбэтэ±э. 
Хардары-таары кірµілµµ тµґэн баран, Миитэрэй 
дьэ билэн, Костя±а туґаайан эппитэ:

– Киґи сылгыттан тіріібіт. Айбыт а±аІ бу 
турабын! Кір!

Ити таба этииттэн, билинииттэн ыалдьыттар 
кµлсµбµттэрэ.

– Оттон оннук буолбатах дуо?! Хайа, бу хаґан 
та±ыстыІ? – Миитэрэй туоґуласпыта.

– Субу бµгµн «Ракетанан» тахсан, олорбут 
сирбин бу табаарыспар кірдірі сылдьабын, – 
Костя хоруйдаабыта.

Кµрµі ніІµі-маІаа туран кэпсэтэрин дьэ ій-
діін, о±онньор кыбылла-кыбылла бэттэх тах-
сыбыта.

– Бэйи, биґиги саатар дьиэ кµлµгэр оло-
рон сэґэргэґэ тµґµі±µІ, – диэбитэ уонна чу-
гас турар дьиэтин диэки хардыылаабыта. Кыр-
дьа±ас киґи диэтэххэ бачча куйааска соччо 
уу бычыгыраабатах, тібітµгэр дьахтар бы-
лааттаа±а, сырдык ырбаахылаа±а. Хара ба раан 
сирэйэ сонур±аабыт кірµІнэнэн, дьиэ кµ лµгэр 
олорбута.

– Чэ, эґиги эмиэ олоруІ, – диэбитэ. Уонна хас 
да сыллаа±ыта дьиэтэ умайбытын, малын-салын 
барытын былдьаппытын, бу быра±ыллан турбут 
дьиэни сіргµтэн олохсуйбутун, Дэбдиргэттэн 
баран соторутаа±ыта кэргэн а±албытын сэґэр-
гээбитэ.

Кэргэнэ кэпсэтиигэ кыттыбакка дьиэ таґыгар 
уот отто, ас астыы, имиІнии сылдьыбыта.

Ити кэмІэ Миитэрэй, быґыыта, уолун, куорат 
киґитин, холоон кірін, эппитэ:

– Бээрэ, Костя, бу хатыырынан дьиэ таґын 
да лайан кір эрэ, – уонна хотуурун ууммута. 
Костя дьиэ таґын кырпай отун биирдэ-иккитэ 
кыс таран кырылаппыта. Хотуурун отунан сотон, 
о±онньорго тіттірµ ууммута. Миитэрэй туох 
да диэбэтэ±э. Эбии ибир-сибир кэпсэтэ олор-
буттара.

Ити кэмІэ ыалдьыттары хатыІыр эмээхсин 
дьиэ±э, аска ыІырбыта. Киирэн кэлбиттэрэ 
дьиэ тэрилэ остуол, ыскамыайка бэрт судургу 
эбит. О±онньор эппитэ:

– Бу ыскамыайканы сирэн бырахпыттарын 
ылбытым. Уорбата±ым…
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О±онньор Таатта µрэ±эр туулуур эбит. Эмис 
ба±айы кµстэ±и ыґаарылаабыттарын ыал-
дьыттар сиэмэхтээбиттэрэ. СайыІІылыы сі-
рµµн чэй испиттэрэ. Дьэ бу олорон о±онньор 
уолут тан хайдах олорорун, кэргэнин, о±олорун, 
µірэ±ин-тойун да ыйыталаспакка, (ону дьонтон 
истибит буолла±а), маахта бэйэтэ аІаар 
уґугуттан кэпсии, сэґэргии олорбута. Балачча 
уґуннук олорбуттара. Кэлин уґугар ыалдьыттар 
тотон, махтанан остуолтан турбуттара. Айбыт 
а±атын ис сэбэрэтин сэгэтэн кірдірірµн иґин, 
о±онньор балачча уґун кэпсээниттэн соро±ун 
а±аллахха маннык:

– Элбэх о±олоох буолан, біґµілэккэ симил-
либэккэ, субан сµіґµ кірін, наар тэйиччи баар 
Балаакканан, Ынахсытынан олохсуйбутум. О±о-
лору аґатаары тайахтыырым. Хата, Байанайым 
кэмиттэн кэмигэр син ілµµлµµрэ. Оттон балыгы, 
кµстэ±и, мундуну туулуурум, быспат этим. Ону 
таґынан кэм ынахтаах, µрµІ астаах буоллахпыт.

– Эрдэ кэргэннэнэр µчµгэй эбит – о±олоруІ 
сотору улааталлар, туґа дьоно буолаллар. 
Эн курдук µірэ±и батыспаталлар да, бары 
иннилэрин кірµнэр µлэґиттэр, уолаттар сылгы-
ґыттар, техника±а да сыста±астар. Оту-маґы 
кыайа-хото булунар дьон. Инньэ гынан кырдьар 
сааспар кімілірі элбэх.

– Эн, Костя, кэллиІ да, илин дойдугар тута 
кэриэтэ ааґаргын истэбин. Наґаа дойдумсах 
киґи µйэтэ кылгас буолар… Уонна онно киґи 
олорбото±о ырааппыт, ітіхсµйбµт сиргэ то±о 
бара тура±ын? Тугу кіріірµ? Мин дойдубуттан 
тэйбитим тµірт уонча сыл буолла да, бара 
сылдьар санаам суох. (Итини Миитэрэй, араа-
ґа, бэйэтин уонна Костяны харыстаан этэр 
быґыылаах).

– Эн то±о элбэ±и суруйан, бэчээттэтэн ис-
пэккин? Мин кірµµбэр, эн ситэ µлэлээбэккэ 
сыл дьа±ын. Ону-маны тµбэстэхпинэ аа±абын… 
Алта кылаас µірэхтээх буолла±ым. (Ити аата 
о±онньор уолун туґунан син билэ, аа±а сылдьар 
эбит).

– Айыл±а хамсыырын-харамайын кэтээн 
кірдіххі, бэл µрэх балыга ійдііх курдук. Ба-
раайыны туора биир сиринэн наар илимниир 
буоллахха, тіннµµ балыга илимІэ киирбэт. 
Чµім пэтигэр тіннін, кыстаан хаалар. Оттон ол 
сиргиттэн арыый аллараа µттэххинэ, эмиэ туп-
путунан барар.

– Сэриигэ бастакы ыІырыыга барбытым. Онно 
да, хас да о±олоо±ум. Онон іліргі ба±ам суо±а, 
байыаннай µірэххэ, фроІІа барбакка, балачча 
уґуннук сылдьыбытым. Јйдіін кірбµтµм, кэн-

ники турбуттары элэниэйкэ курдук маґынан 
быґа анньан, инникилэр фроІІа аттана±ыт, 
кэнникилэр хаала тµґэ±ит дииллэр эбит. Ону 
мин ійдіін µксµгэр кэнники іттµгэр туран 
иґэбин. Ол иґин кыайтарыы, чугуйуу кэмигэр, 
тута барбаккабын, арыый уґаан, арааґа, ордон 
кэллэ±им буолуо… Атаака±а киирэн иґэн, уІа 
илиим тарбахтарын быґа ыттаран госпитальга 
сыппытым. Ону буолла±ына, хамандыырым: «Эн, 
наака, бэйэІ ытыммыккын, бэрэдиитэлистибэ 
оІоґуммуккун», – диэн баайсыбыта. Ама бэ-
йэм бэйэбин хайдах ытына туруомуй? Кір, 
кыра µірэхтээх, нууччалыы аанньа билбэт 
киґини итинник ата±астыыр этилэр. Ол иґин 
туох да мэтээлгэ, на±араада±а тµґэрбэтэхтэрэ, 
бэл бэтэрээн аатын ылбытым да а±ыйах сыл 
буолла… Биґиги, бастакылар, чугуйуу кэмигэр 
тµбэґэммит, ілбітіхпµтµгэр баґыыба, на±араада 
туґунан оччолорго ійгі да суо±а. Балыйдаллар 
да, хайыахтарай, бааґырбытым быґыытынан 
дойдубар ыыппыттара… Уот сэрииттэн тыыннаах 
кэллэ±им дии уонна туох наада? Кэлин о±олор 
туруорсан бэтэрээн оІорбуттара…

Ити курдук уґуннук кэпсэтэн, тахсан быра-
ґаайдаґан, Аркадийдаах Костя баран иґэр 
сир дэригэр ааспыттара. Балачча тэйэн иґэн 
Аркадий эппитэ:

– Дьэ, Костя, хайдах да мэлдьэґиннэрбэт 
биир тµгэн баар – ол куоласкыт тембрэ. Адьас 
µµт-µкчµ! Онон, чахчы, айбыт а±аІ эбит!

Дор±оону чинчийэр композитор идэлээх 
Аркадий Самойлов ити этиитэ Костя±а Миитэрэй 
айбыт а±ата буоларын чиІник ытаґалаабыта.

Кэлин Миитэрэй куоракка киирэ сылдьан 
Костя±а эппитэ:

– Эн мин ааппын ылыммаккын дуо?
Онуоха Костя быґаччы хардарбыта:
– Миитэрэй, бырастыы гын, эн миигин 

иип пэтэ±иІ. Эн ааккын ылар кыа±ым суох. 
Онноо±ор биир сааспыттан бачча буолуохпар 
диэри ииппит-аґаппыт а±ам Уйбаан аатын да 
ылыммакка сылдьабын. Ылыннарбын киниэнин 
ылыныам этэ… Тірµµрµм са±ана а±ам аатын 
халлаантан тµґэрэннэр «Дьігµірэбис» буо ла 
сылдьабын. Уларыппаппын… Хайдах ааттаа-
быт тарынан хааллын!

Миитэрэй «¤ы!» эрэ диэн хаалбыта, салгыы 
саІарбата±а.

Кини сµµс сааспар адьас тиийэбин дии 
сылдьан, то±ус уон то±ус сааґыгар эмискэ нукус 
гынан хаалбыт. О±олоро, сиэннэрэ уІуо±ун 
туппуттар. Костя иґиттэр да, кімсі барбата±а…

Јлµін иннинэ о±онньор оло±ун тµмµктµµрдµµ 
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о±олоругар эппит сурахтаа±а: «Эґигини киґи 
гынаары элбэхтик тµбµгµрдµм. Харым кµµґµнэн 
улаатыннардым. Ґп-харчы кырыымчык буолан, 
эґигини µрдµк µірэхтээбэтим. Ону баалаамаІ… 
Арай биир уол о±ону тµбэлтэ±э µіскэппитим 
µс µрдµк µірэ±и бµтэрбит дииллэр. Убайгытын 
кытта билсэр буолуІ. Онон син биир µірэхтээх 
уоллаахпын диэн бу Орто дойдуттан барыам 
буолла±а…»

Костя да, кырдьык, сылгыттан тіріібіті±і, 
кини да, атыттар курдук, айбыт а±алаах эбит.

МЭЇЭЙДЭЭЇИН

«Курашов» теплоход Даркылаахтан турбута 
балачча буолла. Элиэнэ эбэбит сааскы 
халаанынан дэбилийэн, сорох арыылары үрдүнэн 
охсон, бэс ыйынааҕы үрүҥ былыттардаах 
күөх халлааны урсунугар түһэринэн, киһини 
эрэ абылыырдыы нэлэһийэр. Бэл өрүскэннээх 
сүүрүгэ, хайа диэки устара да биллибэт курдук. 
Ол эрээри дьураа буолан көстөр от күөҕэ 
кытыллар нэстик, оттон чээлэй күөх иирэлэрдээх 
арыылар чугаһынан элэҥнээн ааһалларын 
умсугуйа одуулуу турар Костя билэр – кинилэр 
айаннара сүүрүк хоту. Бу Элиэнэни таҥнаран, 
ыкса киэһэ Аллан төрдүгэр тиийиэхтээхтэр 
уонна таас кытылларын кыһарыйа харылыы 
устар төрөөбүт өрүстэрин өксөйүөхтээхтэр. Оч-
чоҕо айаннара биллэ бытаарыа.

Куоракка олорор, оскуола сэттис кылааһыгар 
үөрэнэр хороччу улаатан эрэр Костя сайыҥҥы 
сынньалаҥар ахтылҕаннаах дойдутугар, Аллан 
орто сүүрүгэр баар алааһыгар, айаннаан иһэр. 
Кинини төрөппүттэрэ университекка үөрэнэр 
убайын Болдьумаары кытта аргыстаһарга кэпсэп-
питтэрэ, билиэттэрин бииргэ ылбыттара. Костя 
төһө да көрсүөтүн, балачча улаатан эрэрин иһин, 
адьас соҕотохтуу ыытыахтарын баҕарбатахтара. 
Олдьос сааһыгар сылдьар соҕотох уолларын 
төрөппүттэрэ харыстыыллара. Оттон уол кыра 
эрдэҕиттэн айылҕаҕа сылдьа үөрүйэх буолан, 
бэйэтин улахан киһилии сананара, улахан кө-
рүү гэ-истиигэ наадыйбат курдуга. Онуоха 
эбии быйылгыттан ыла урут билбэтэх иэйиитэ 
киирбитэ – кылааһыгар үөрэнэр хара харахтаах 
Ида кини диэки эйэлээхтик көрдөҕүнэ тоҕо эрэ 
долгуйан кэлэрэ, иэдэстэрэ итийэрэ, бадаҕа, 
даллаҕырдыҥы кулгаахтара кытараллара. Оч-
чоҕо кини икки астарынан сырдаан көстөр 
күкээркэйдиҥи баттаҕын имэринэргэ, от күөхтүҥү 
оҕолуу харахтарын кыыс көрөрүттэн куоттарарга 

тиийэрэ. Ол эрээри Ида хара харахтарын 
кыыма уол сүрэҕин көрбүтүнэн киирэрэ уонна 
өргө диэри нүөлүтэ сылытара.

Эн олороҕун кэнники паартаҕа,
Эргиллэн көрүөхпүн толлобун...
Эппиэттии тахсаҕын картаҕа,
Эйиигин одуулуур кыаҕым суох...

Салаҥ соҕус хоһоон тыллара Костяҕа кутуллан 
бараллара. Олору бэрт тиэтэлинэн кумааҕыга 
түһэрэрэ уонна кимиэхэ да көрдөрбөккө бүк 
тутара. Итинник иһигэр кистэлэҥнээх курдук 
сананан, Костя дьон хараҕыттан дьалты туттарга, 
соҕотоҕун ыра санааларыгар куустарарга дьу-
луһара.

Төһө да харахтарынан кэпсэтэргэ дылыларын 
иһин, дьиҥэр, Костялаах Ида бу баар диэн 
чугаһыспыттара, эгэтин эрэ ис санааларын 
аһыспыттара, бодоруспуттара эмиэ да суох 
эбит. Костя ардыгар Идаҕа саппыыска суруйуон 
баҕаран кэлэрэ. Ардыгар суруйара даҕаны. 
Ол гынан баран ону биэрэр эбэтэр тиэрдэр 
быһаарыныыны ылынар хорсун санаа уолга 
кыайан киирбэт этэ. Хаста-хаста суруйбут ку-
мааҕытын кум-хам туппута, умаппыта буолуой?!

– Костя, кэл, киир эрэ манна. Дьыала баар, 
– диэн убайа Болдьумаар түннүгүнэн ыҥырда.

Туохха ыҥырдаҕай дии саныы-саныы, Костя 
палубаттан икки оронноох дьоҕус каюталарыгар 
киирбитэ, арай убайа таҥас түҥэтээччи эдэркээн 
нуучча кыыһын санныттан кууһан олорор. Ол 
кыыска убайа Костяны билиһиннэрдэ. Кыыс 
буруйа суох халлаан күөҕэ харахтарынан Кос-
тяны утары көрдө, мичээрдээтэ. Туох эрэ диэтэ 
да, Костя болҕойон истибэтэ. Санаатыгар, 
киирэн кэлбит уолтан кыыс ордук үөрэргэ дылы. 
Оттон Болдьумаар, устудьуон киһи, быраатын 
ыҥыран, быһыыта, утуйар таҥас сыанатын 
түһэрсэр баҕалаах эбит.

– Я – студент, это – мой брат – школьник, так 
что хотелось бы, чтобы вы сделали скидку... – 
диир убайа уонна Костяҕа тоҕо эрэ хараҕынан 
имнэнэр.

Куустаран олорор нуучча кыыһын мичээр-
дээбит аһаҕас харахтара Костяны: «Эн үчүгэй 
уол эбиккин... Мантан тахсыма!» – дииргэ 
дылылар. Ол иһин уол орон уһугар олорунан 
кэбистэ. Уолга эмискэ бу кыараҕас хос олус 
истиҥ, олус күндү курдук көһүннэ. Кини эмиэ 
Идатыгар кыайан эппэтэх иэйиитигэр ылларан, 
ханна уонна тоҕо олорорун да өйдөөбөт курдук 
буолла. Ити түгэҥҥэ биирдэ өйдөөн көрбүтэ, 
убайа кыыс көрбөтүнэн атахха тэбэн имнэнэр 
уонна илиитинэн «бар» диирдии сапсыйар 
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эбит. Тылынан эппэт. Бука, этэр да кыаҕа 
суоҕа эбитэ буолуо. Оттон Костя бу айылаах 
истиҥ хостон, кыыс кинини кэрэхсээбит курдук 
көрөрүттэн тахсан барыан ончу баҕарбат. Бол-
дьумаар аны хаста да хараҕынан имнэннэ. 
Суох, Костя ону да баардылаабата. Ол түгэҥҥэ 
кыыс Болдьумаарга атаахтаабыт курдук тугу эрэ 
иһиллэр-иһиллибэттик эттэ, устудьуон түөһүгэр 
сыһынна.

Ити чуумпуран ылбыт түгэҥҥэ Костя киниэхэ 
эрэ анаммыт Ида түгэхтээх көрүүтүн өйдөөн 
кэллэ уонна, буоларыныы, мучумааҥҥа ылла-
ран, сүрэҕэ күүскэ тэбиэлээн эрэрин биллэ. 
Ол саҕана нуучча кыыһа Болдьумаартан бос-
холонон:

– Итак, на чем остановились? – диэн ыйытта. 
Болдьумаар эмиэ атаҕынан Костяҕа имнэннэ. 
Уола онуоха убайын диэки унаарыччы көрөн 
эрэ кэбистэ.

– За постель двадцать пять, – диэтэ кыыс 
чачархай баттаҕын көннөрүнэ-көннөрүнэ. Бол-
дьу маар, хайыай, сүүрбэ биэс солкуобайын та-
һааран биэрдэ.

– Ну, я пошла... – диэтэ кыыс уонна чэпчэки 
баҕайытык ойон турда, таҥаһын көннөрүннэ.

Каюта аана сабыллыбытын кэннэ Болдьумаар 
хайдах эрэ кэлэйбит куолаһынан:

– Ээ, быраат, быраат, – диэмэхтээтэ. Итинэн 
убайа тугу этээри гыммытын олдьос саастаах 
Костя уол өйдөөбөтө.

Кэлин, хас да сыл ааспытын кэннэ, Болдьу-
маар үлэһит буолбут кэмэ буолуо, оттон Костя 
оскуолатын бүтэрээри сылдьара, биирдэ көрсөн 
убайа:

– Дьэ, быраат! Биирдэ миэхэ мэһэйдээн ту-
раҕын... – диэбитэ. Ол саҕана Костя ону-маны 
өйдөөбүт, маҥнайгы таптал таарымтатын ам-
сайбыт, Идаттан атын кыыһы чахчы уҥа-таала 
таптаабыт буолан, балачча кэм ааспытын үр-
дүнэн ол түгэни адьас субу баардыы өйдөөн, 
кулгаахтара итийэн, олуһун диэн кыбыстан 
кэлбитэ.

КОМСОМОЛЬСКAЙ БИЛИЭТ

Комсомолга киирии диэн оччолорго бастыҥ 
ыччат кэккэтигэр кыттыһыы уонна олоххо биир 
кэрдиис үөһэ тахсыы курдук өйдөнөрө. Костя 
бэйэтин оннук үрдүүргэ ностойууна суох курдук 
сананан комсомолга өр киирбэккэ сылдьыбыта. 
Кини иннинэ киирбит Бүөтүһү: «Эн комсомолга 
киирбитиҥ да, миигиттэн туох ордуктааххыный?» 

– диэн үүйэ-хаайа тутара. Доҕоро да чопчу бу 
манан ордуктаахпын диэн кыайан булан эппэтэ.

Ол эрээри кэм кэлэн, хойутаатар да, Кос-
тя комсомолга син киирбитэ. Бэйэтэ этэригэр 
дылы, кини Бүөтүстүүн чахчы-бааччы тэҥнэс-
питэ, ол аата үүммүтэ-сайдыбыта оҕолор ха-
рах тарыгар быраҕыллар курдук килэйэн-
халайан көстүбэтэҕин да иһин, ис туругар туох 
эрэ уларыйыы – атыттары кытта тэҥнээхтик 
сананыы, арааһа, кырдьык үөскээбитэ. Сыыйа-
баайа кылаас уонна оскуола олоҕор кыттан, 
тардыллан барбыта. Уруккуттан да кылаас 
эркинин хаһыатыгар, улахан бырааһынньыктар 
чугаһаатылар да, хоһоон суруйан таһаартарара. 
Арааһа, ону истэн быһыылаах, биир күн ос-
куолаҕа «Бэлэм буол» хаһыаттан кэлэн: «Кос-
монавтар көттүлэр. Кинилэргэ анаан хоһоон 
суруйар оҕолооххут дуо? Өйүүҥҥү нүөмэргэ 
таһаарабыт», – дэстилэр. Оскуола комсомольскай 
тэрилтэтин сэкирэтээрэ, биир кылааска үөрэнэр 
Спартак Максимов Костялаах Ганяны тутан: 
«Эһиги суруйуҥ!» – диэн сорудах биэрдэ уонна 
уолаттары иллэҥ кылааска хаалларан, таһыттан 
кими да киллэрбэккэ усулуобуйа оҥордо.

Уолаттар кумааҕы ылан, сакааһынан хаһан 
да суруйа үөрүйэҕэ суох буолан, тус-туспа 
паарталарга сөҥөн олордулар. Эппиэттээх 
сорудах. Онон тугу эрэ таһаардахха сатанар диэн 
Костя икки илиитинэн кулгаахтарын саба туттан, 
тэтэрээт ыраас илииһин одуулаан олордо. Ол 
олордоҕуна арай ким эрэ кини кулгааҕар, радио 
саҥарарын курдук, эмискэ эттэ:

«Саҥарар Москва,
Саҥарар Москва!»

Ити икки тылтан тэптэн хоһооно дьэ кутуллан 
барда.

Космоска таҕыста
«Восток-2» хараабыл.

Салгыы уол өйүгэр ханна эрэ халлаан 
куйаарыгар көтө сылдьар Леонов уонна Беляев 
космонавтар аан бастаан хараабылларыттан 
тахсар түгэннэрэ илэ көстөргө дылы гынна. 
Сотору хоһоон түмүктэннэ. Ганя букатын атын-
нык саҕалаабыт да, онто салгыы тахсыбатах, 
иҥнэн хаалбыт. Инньэ гынан Костя хоһоонун 
кэлин өттүн уларытан, чочуйа түһэн баран, 
хаһыаттарыгар илдьэн биэрдилэр...

Өйүүнүгэр, кырдьык, кинилэр хоһоонноро 
«Бэлэм буол» хаһыат бастакы сирэйигэр бэ-
чээт тэммитэ. Ол олус да үөрүүлээҕэ! Көр, Костя 
итинник комсомол сорудаҕын толорон, кылааһын 
уонна оскуолатын ааттатан турар.

Ити күн Костя дьиэтигэр тиийэн В.И. Ленин 
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ПРОЗА

төбөтө ойуулаах комсомольскай билиэтин ары-
йан көрбүтэ.

Биирдэ күһүөрү кинилэр куорат таһыгар олорор 
дьиэлэригэр дойдутун икки уолаттара тиийэн 
кэлбиттэрэ. Кинилэр армияҕа ыҥырыллыбыттар, 
Чочур Мыраан бэтэрээ өттүгэр «Маяк» лааҕырга 
түһэ сытар эбиттэр.

Уолаттары Костя дьоно чэйдэттилэр. Онтон 
үс уол хонууга таҕыстылар.

Саҥарбыт-иҥэрбит, чорбоҥнообут хара ба раан 
Уоһук уол ону-маны, ардыгар олоҕо да суоҕу, 
кэпсиир. Оттон үп-үрүҥ, кугастыҥы бат тахтаах, 
мүчүк-мүчүк гына-гына саҥарар идэлээх Куонаан 
Уоһугу тэптэрэн биэрэр. Онон соччо дириҥэ суох, 
оонньуу-күлүү ыккардынан кэпсэтэ-кэпсэтэ, үрдүк 
сиргэ, дьабарааскы уйа тын аттыгар олордулар. 
«Беломорканал» бөп пүрүөскэлэрин уматтан, та-
бахтаатылар. Кос тя табахтаабат буолан, уолаттар 
бурҕатар бу руоларын сөбүлээбэккэ, илии тинэн 
киэр хаһыйбахтаата.

– Сулууспа уһун. Үс сыл. Ханнык чааска 
тү бэһэр биллибэт... – диир арыый оттомноох 
Куонаан.

– Оо, онно комсомол чилиэннэрин сордууллар 
үһү, саамай эппиэттээх сорудахтары биэрэллэр 
уонна наар сүүрдэн-көтүтэн тахсаллар дииллэр, 
– Уоһук кыараҕас харахтарын симириҥнэтэ-
симириҥнэтэ, омуннуран уоһа чорбоҥнуур. От-
тон Уоһуктаах Куонаан, колхозтаах ыччаттар 
быһыыларынан, комсомол чилиэннэрэ эбиттэр. 
Кинилэр билиҥҥитэ саллаат таҥаһын таҥна 
иликтэр, оччолорго толстовка диэн ааттанар 
эргэ бэйбириэт кууркалаахтар, халҕайа сы-
тый быт боростуой ыстааннаахтар. Уоһуга кир-
зовай саппыкылаах, оттон Куонаан тулламай 
бачыыҥкалаах. Иккиэн хоттуустаахтар.

– Бээрэ, мээнэ олоруохтааҕар, хата, уотта 
оттуохха, – диэтэ Куонаан уонна чугас эргин 
ыһылла сытар мас сыыстарын хомуйан барда.

– Ээ, манна, бу дьабарааскы уйатыгар оттуохха! 
– омуннурда Уоһук, бүппүт «Беломорканалын» 
таһын саһаҕалыыр санааланан бүк-тах тутан, 
күһүҥҥү хагдаҥ оту үргээн, онно Куонаан 
аҕалбыт маһын сыыһын быраҕан, уот ииттэ. 
Сотору кумааҕы уонна от умайан, мас сыыһа 
хабыллан, буруолаан, төлөннүрэн барда.

– Дьэ, Костя! Оскуолаҕын бүтэрдэххинэ эн 
эмиэ армияҕа барар күнүҥ үүнүө... – диэтэ 
Куо наан үгэһинэн мүчүк гына-гына. – Оттон 
биһиги, арааһа, сарсын аттанабыт быһыылаах. 
Бу киэһээҥҥи бэрэбиэркэ буолуон иннинэ, мүч-
чү туттардыбыт. Дойдубутун-сирбитин кытта 
быраһаайдаһабыт...

– Көҥүл олох – быраһаай! Аны барыта 
хаайыы-буойуу, хамаанда! – Уоһук турулус-ири-
лис көрдө, – ол эрээри өлөн-охтон биэриллиэ 
суоҕа, этиллиэ: «Жив, здоров – Иосиф Попов!».

– Хата, аал уоппутун аһатыаҕыҥ! – Куонаан 
бы һа түстэ.

– Тугунан, доҕоор, ол? – Уоһуга төтөлө суох 
ыйытта.

Куонаан толстовкатын сиэбин сомуогун аһан, 
ком сомольскай билиэтин ороон таһаарда:

– Сордуу сылдьыахтарын кэриэтин... Ком со-
молга киирбэтэҕим диэҕим. Син биир ылыах-
тара... – саҥатык билиэтин ымыр да гыммакка 
уокка бырахта. Уот, маҥнай соһуйбут курдук 
үрэл гына түһэн баран, үмүрүччү кэриэрдэн, 
сиэн барда. Костя ити кэр-дьэбэр быһыыттан 
соһуйан, саҥата суох тура ойдо.

– Миэнин эмиэ ыл! – Уоһук сабыс-саҥа би-
лиэтин уокка укта. Уонна акаары баҕайытык 
ымайа-ымайа өссө нууччалыы ыллаата:

Гори, гори, моя звезда!
Субу Советскай армияҕа сулууспалыы бараа-

ры турар, киниттэн аҕа икки биир дойду лаах-
тарын ити кэрээнэ суох быһыылара Костяны 
салыннарда.

Солуута суох Уоһук нууччалыы түмүктээтэ:
– Прощай, мой комсомольский билет!
Ити сатабыла суох дьайыыны саҕалаабыт 

Куонаан, туох да буолбатаҕыныы, умайан бүппүт 
билиэттэр чохторун буккуйда, уотун суулаата.

– Чэ, үс сылынан аны көрсүөххэ диэри! – 
Костяҕа илиитин уунна. Оттон Костя кини илиитин 
ыга тутуон, ибигирэтиэн, быраһаайдаһыан тоҕо 
эрэ баҕарбата уонна төҥкөйөн талах сытарын 
ылбыта буолла...

– Ээ, чэ! – диэтэ Куонаан уонна Уоһугар 
эргийэн: – Пошли! – диэн нууччалаата, санныгар 
тап гына оҕуста. Уолаттар «Маяктарын» диэки 
хаамса турдулар.

Костя саллаакка бараары сылдьар биир дой-
дулаахтарын хабыр быһыыларын туоһута буолан 
хаалбытыттан кыбыстан, атахтара ыараан 
хаалбыт курдуктар. Эргиллэн дьиэлиэн сөп эбит 
да, иэрэҥ-саараҥ санааларга эрийтэрэн, дьа-
барааскы уйатын аттыгар хараҕаланан турда. 
«Тоҕо?» – диирдии умуллан эрэр уот синньигэс 
буруота сыыйыллан иһэн, кыаҕын былдьатан, 
үрүллүбүт чүмэчи үгээрин курдук, сыыйа 
симэлийдэ.
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БЭТЭРЭЭН УЧУУТАЛ

Сэрии, үлэ бэтэрээнэ,
учуутал В.Г.Поисеевка.

Алдьархай аргыстаах
Ол ыраах кэмнэри
Эн эдэр түөскүнэн
Силэйэн кэлбитиҥ.

Бириэмэ эйигин
Харыстаан хаалларбыт,
Сэриини, өлүүнү
Кэпсээтин дэттэрбит.

Колхозтан саҕалаан
Олоххун олоортуІ,
Учуутал идэтин
Сөбүлээн талбытыҥ.

Оскуола о±отун
Үөрэтэр идэлээх
Эн кэрэ киһигин
Бэрт уһун уйэлээх.

Күүрээннээх үлэни
Дьолунан аа±арыҥ,
Дьон, сайдыы туһугар
Дьулуһар буоларыҥ.

Ыччаты кытары
Үлэлээн кэлбитиҥ,
Бэрт үгүс сүбэни
О±о±о анаатыІ.

Сэбиэскэй бириэмэҥ
Ис чахчы хоһоонун
Бар дьоҥҥо туһатын
Эн куккар иҥээртиҥ.

БОЙУОТ

Харыстааҥ кинини,
Бэтэрээн киһини –
Ол дьулаан бириэмэ
Бу тыыннаах туоһута.

ХОРГУППУТТУУ ТУРБУТА...

Алаас, сыһыы – айыл±а
Бастыҥ мааны айыыта
Лаглар±аркаан хатыҥа
Хоргуппуттуу турбута.

Түүнүн аайы хаар хаһыІ
Кэрэ талба мааныгын
Олох экчи аахсыбакка
Огдолутта, саһарта.

Салгын кускуур күүс тыала
Лоһуор лаглай сэбирдэххин
Кырбыы сынньан, быһытталаан
Кыырай үөһэ көтүттэ.

Куба курдук бэйэккэҥ
Киэргэл буолан бүттэ±иҥ.
Харах таптыыр көрүҥэ
Чахчы-быһа сүттэ±э.

Хоргутума, ытаама,
Олус хомнуу санаама, 
Кэм дьыл куруук кэрдиистээх,
Онон төннөн кэлиэхтээх.

Дохсун тымныы кыһын ааһан,
Сайар сааскы сатыылыа,
Хаара, сирэ кытта ирэн,
Ото-маһа кө±өрүө.

Оччо±уна оннуун тэҥҥэ
Күндү мааны көрүҥ ситиэ,

ПОЭЗИЯ



33Чолбон 4 №-рэ 20153. Зак. № 108

ПОЭЗИЯ

Тула өртүҥ кэрэ бэлиэ
Кут-сүр тыллар сирэ буолуо.

Ымыы таптал күнэ тахсан,
Кыыстаах уолан кэлэн туруо,
Сүрэх иэйэр сирин булан,
Ырыа ыллыа, тойук туойуо.

БАЎАР

Лира, ба±ар,
Са±ар кыымар
Таарыллыа±а
Кутуҥ кыла.

Оччо±уна
Матыып буолан,
Ырыа үөскээн
Айыллыа±а.

Дьоҥҥо тиийэн,
Дьолго тиксэн
Таптатыа±а,
Ґйэлэниэ.

СЫБААЙБАЎА АЛГЫС

Хараххытынан хай±аһан,
Сүрэххитинэн сөбүлэһэн,
Тапталынан угуттаґан
Ыал буола тэринэр
Үтүө кэрэ күҥҥүтүгэр
Үөрүүгүтүн үллэстэ
Ыҥырыллан кэллибит.
Дьоллоох, бэлиэ түскүтүнэн
Эгэрдэлээн эрэбит,
Сы±арымнаах сыбаайба±а
Алгыс бэрдин этэбит:
Майгылаах бастыҥа,
Өйдөөх үтүөтэ
Киһилии киһилэр
Кинилэр дэттэриҥ.
Ыччат саҥата ча±аардын,
Үгүс о±олоох ыал буолуІ,
Уҥа өртүгүтүгэр
Уолан уолаттарданыҥ,
Хаҥас хонноххутугар
Кытыан кэрэ кыргыттарданыҥ.
Төрүттэргитин тутуһуҥ,
Төрүччүгүтүн хаҥатыґыІ,

Дьоннордоох дьон буолуІ,
До±оттордоох дьон дэтиҥ.
Сылдьар ыалдьыт сыбыытаатын,
Хонор хоноһо хойуннун,
Дьон-сэргэ то±уорустун,
Баай-дуол олохтонуҥ,
Халыҥ харчы хаһыытаатын
Үгүс үп үөгүлээтин,
Сыыспай сиэллээх сырыыр±аатын,
Хоной муостаах хотолдьуйдун.
Олоххут оҥкуллара
Көмүс иҥэһэ буолан
Көччүйэ көтөргүтүгэр
Көмөлөстүннэр.
Кэрэ бэлиэ түгэннэр
Туманнырбатыннар.
Ыраас сайар санаа±ыт
Саппа±ырбатын.
Күлүм кыымтан са±ыллан
Күүдэмчийбит аал уоккут
Аймах, до±ор дьоҥҥутун
Тула өртүн сырдаттын.
Үрдүгүтүнэн үргүөр үргүйбэтин,
Алларанан аргыар аргыйбатын.
Күөх сөрүө тэлгэннин,
Тор±о буруо унаардын,
Уһун дьоллоох олохтонуҥ!
Алгыс баһа сыаланнын!
Айыыһыккыт аргыстастын!
Иэйэхсиккит эҥэрдэстин!
Сахалыы айхал!
УрааІхайдыы уруй! 
Айхал! Уруй!

КЫЛААБЫНАЙ СЭТИЭХЭНИК

Кылаабынай сэтиэхэник
Лаһыр айан, лаҥкыр ырыа
Учуонайбыт, сүбэһиппит
Оһуордара чочуллуо.

Кыырай барбыт сүбэтэ
Кырыытынан кутуллуо,
Сиппит-хоппут кымыстыы
Сыыйа кыынньыа, кырылыа.

Сэһэргэһэ, кэпсэтиһэ
Сэгэҥнэттэ күннэтэ.
Аллаах кунан миҥэтэ
Лаһыгыраан олордо.
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САЙЫўўЫ ТЫАЛ

Күүстээх тыал түстэ –
Сирилэтэн, чыhыыран, бур±айан,
Холоруктуу сыыhы-буору ытыйан,
Барчалыы оту-маhы сүргэйэн.

Хойуу, намчы лабаалар иэ±эІнэстилэр,
Лоhуор солко сэбирдэхтэр элэІнэстилэр,
Чиргэл тииттэр иІнэІнэстилэр,
Намыын хатыІнар куо±аІнастылар.

Дохсун тыал охсуллан,
Тэбиэhирэ сырылаан, ыйылыы оонньоон,
Күөрчэхтии ытыллан, куугунаан
Оркестр тэтимин дьүhүйдэ.

Эрчим тыал аймаата
Чуумпу тыа на±ыл оло±ун,
Чыычаахтар иhийэн састылар
Сиккиэр от сымна±ас ньуола±ар.

Түөрэм сыыдам тэлиэгэ
Сайыннары лүһүгүрүүр,
Кыра турку сыар±ата
Кыһыннары кыыкыныыр.

Бастыҥ үүттээх ына±ы,
Бөдөҥ садаҥ ньирэйи,
Бүөбэйдииргэ бө±ө сүбэ
Баһаам элбэх буолла±а.

Көҥүл барбыт ырыынак
Тэһииннэрэ мэлигир,
Баайы-дуолу ыскайдааан 
Алдьатыыта үлүгэр.

Сэтиэхэник сэҥээриллибэт,
Кылаабынай билиниллибэт
Сиэрэй, бороҥ күннэрэ
Сириэдийэн турбута.

Босхо барбыт ынахпыт 
Бадарааҥҥа сыһыллар,

ПОЭЗИЯ

Сыспай сиэллээх сылгыбыт
Сыһыы ахсын дыгдайар.

Сыалаах эттээх идэһэ
Сыата кэхтэр кутталлаах,
Өрүү үүттээх ынахпыт
Үрүлүппэт бадахтаах.

Сылгы, ынах, таба баайдаах
Сахам сирин дьоннорун
Ситиһиитэ биллибэт,
Көрдөрүүтэ көстүбэт.

Хайдах, хайдах буолабыт?
Ыппыт-куспут, ынахпыт,
Сыспай сиэллээх сылгыбыт
Аһы-үөлү дэлэппэт.

Сэтиэхэник туох диирий?
Өссө төгүл сүбэтин,
Саҥа солун этиитин
Тыалар өрүү күүтэллэр.

Изабелла МАТВЕЕВА-АЛААС ХОТУНА

Мэник тыал эргийэ көттө
YрэллэІнэтэн, ыгыта кууспахтаан, 
Ааhардыы аралдьытан,
Соhутардыы чыскыйан.

СайыІІы тыал өрүкүйэн у±арыйда,
Күөх тыа – мэлдьэспиттии дьэндэйдэ,
Ыраастаммыттыы сэргэхсийдэ,
Уоскуйбуттуу налыйда.

ЫАННЬЫКСЫТ КЫЫС

Ыанньыксыт кыыс
Ынах ыан сыйгытар,
Сылаас үүт ыа±аска
Күүгэннирэ кутуллар.

Ыанарыттан астынан
Ынахпыт аа-дьуо кэбинэр,
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Кутуругун хамсатан
Дэйбиирдэнэ оонньуур.

Ыанньыксыт кыыс
Ыкса сыстар ына±ар,
Yүт куугунуур тэтимэр
Музыка дор±ооно иhиллэр.

Ыанньыксыт кыыс үөрэр, 
Ыаммыт үүт дьүhүннүүн атын,
Күп-күөх оhуор оппут
YрүІ илгэ±э кубулуйар.

Ыанньыксыт кыыс
Ынах ыыр нарын илиитэ
Имигэстик үІкүүлүүр
Олох уйгутун уhансар.

ХАЛДЬААЙЫЛААХ АЛААСТАР

Ыра санаа кынатыгар уйдаран, 
Тиийэн кэллим,
Аламай күн сытыы уотуттан
Сир-симэх наскыйа нуурайар,
Көй салгын сүөгэйдии сылаанньытар,
Сыралыйар сыыр быардаах 
Халдьаайылаах алаастарбар.
Ол гынан, 
Өбүгэлэр олорбут
Өтөхтөрүн көрөммүн, 
Уйадыйан да, сө±өн да тураммын,
Уйан куппун уоскутан,
Санньыар тылы тиhэбин.

Айыл±а о±ото – саха ыала,
Саах сыбахтаах, хотоннуун силбэспит 
Саха бала±аныгар олорон,
Аан тумарык тымныыга
Саха оhо±ун тигинэччи оттоннор,
Үйэлэри туораатахтара…

Төрөөбүт дойдуга итии таптал,
Төгүрүк алаастарыгар төлөн сүрэх
Тоhуттар тымныыны кыайара… 
Талымаhа суох, татым олоххо,
Күн сирин сыламар
Тардыhар күүhү өрө тутан,
Саха омук – бачча±а диэри кэллэ±э.

Саха киhитин судургу оло±о
Айыл±а сокуонун истэрэ…

Ол да иhин,
Ааспыт кэмнэр кэпсииллэр:
Айыл±алыын алтыhыы
Сиэрин-туомун толорон,
Эйэ-дэм быhыынан
Олус бэркэ ситэрсэн,
Дьүөрэлии тутан, өйөнсөн, өйдөhөн
Саха дьоно олорбуттара, – диэн.

БилиІІи кэм – 
Тулалыыр эйгэтин, 
Айгыраабыт туругуттан
ӨІөйөн көрдөххө,
Өбүгэлэр кэмнэрэ 
Ордуктаах дуу, – дии санаан,
Сонньуйан, өрө тыынабын.

Айыл±а арылхай дьүhүнэ,
Бар±а бараммат баайа,
Баара±ай киэІ киэлитэ,
Алдьаммакка-кээhэммэккэ,
Силигилии ситэн, күөгэйэ нусхайан,
Дыргыйар мүөтүнэн тула тунуйан,
Эти-сиини чэбдигирдэрэ, 
Өйү-санааны бө±өргөтөрө…
СардаІалаах сандалы
ИІэмтэлээх, астык астара -
Баай байанай бэлэ±э, 
Аhыы уохтаах утахтара -
Кыынньар кымыс ыhыа±а!

Атын, талба олоххо таалалыыры,
 Билбэтэхтэрэ ээ, өбүгэлэрбит!
Ол гынан, барахсаттар,
Анаммыт эйгэлэригэр бас бэринэн, 
Үрэйбэккэ-киртиппэккэ,
Ааспыт түбүктээх күннэригэр, 
Айыл±а±а мааны сыhыаннара, 
Умсугута – ымсыырдар дуу?!

Үүммүт үйэ мөккүөрэ – 
Айыл±аны аhара куоhаран,
Балысханнык, харса суох туhаныы,
Сиэри таhынан албас маллары айыы,
Күн-ый тутаах эргииригэр 
Ханыыласпат тээбириннэри дэлэтии, 
Уолан, сүүдүллэн иІэн-сүтэн биэрбэт 
Бө±ү-сыыhы мунньунуу…

Аныгы олох хаамыытын, 
О±уруктаах ис тутулун,
Анаара эргитэн санаатахха,

ПОЭЗИЯ
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Алыптаах алааhым, 
Төрөөбүт уйакам,
КөрүстүІ, эн миигин,
Күөх урсун дьиримэр бигэтэн,
Күн көмүс сыламар нуурайан!
Алааhым холку, киэІ ньуура
Долгулдьуйа оонньоон, суугунуу тыаhаан,
Үрдүкү халлаанныын сиэттиhэн,
СайыІІы уо±унан күөрчэхтиир.

Маанылаах чыычаа±ым – күөрэгэй, 
Дьурулуу кутуллар, дьырылас ырыата,
Күөрэйэ уйдаран, уруйдуур тойуга,
Саймаархай алааспын үөрүүнэн толордо. 

Бэттиэмэм сиккиэрэр солотуу киистэтэ,
Күөгэйэр быйаІ, өлгөм үүнүү – тирэ±э,
Туруу-былдьаhык, от оттуур үгэІІэ,
Бугулун ахсаанын аа±аІІын сиппэккин.

Устугас былыкка уутуйбут таммахтар,
Күлүм күн ча±ылын тутаннар,
Дьэрэли кустугу солколуу сыыйаннар
Алааспар түhэрэн, бэлэхтээн аастылар.

Үкэр, кылыс оттордоох – чөІөрө чүөмпэбэр
Кус-хаас үөрдүhэн, көІүллүк көччүйэр,
КиэhээІІи налыйбыт чуумпуну уйгуурдан, 
Куhугуруу көтөллөр, чомполуу умсаллар.

Хойуу хомус тулалаах күндэ күөлбэр,
Лэhигирэс соболор үлүскэнник үөскүүллэр,
Сааскы ыамын са±ана, лапчааннарын лаhыйан,
Сылаас сүүрүк быыhынан элэІнэhэ усталлар.

Күөх сирэм сымна±ас кырсынан,
Сирийэн, налыччы хаамабын, 
Көй салгын сүөгэйин ыймахтыы,
Дуоhуйа тыынабын, иэйиибин эргитэн… 

О±о сааhым устан ааспыт,
Ылба±ай күннэрин, умнуллубат өйдөбүлүн, 
Санаабар саhыаран, сүрэхпэр иІэрэн,
Мин илдьэ сылдьабын ырабар суулааммын,
ЫІырар, сайа±ас алааспын -
Сандаарар Үчүгэй Үрэхпин! 

Эн нарын, кэрэ киэлигэр
От-мас лаглаhыйа сириэдийэн,
Талба, талыы мөссүөнүн у±араабатын.
Мөhүүрэ долгуннаах күөлүкэІ,
Сири-дойдуну ньүөлсүтэр,

Күөх Сирбит ньыгыл ньууругар,
Айыл±а тыынын хам тууйан,
Киhи-айма±ы, кыылы-сүөлү, оту-маhы,
Баар – бары дириІ ситими, 
Көппөх оІорон, кэбирэтэр түгэІІэ,
«Өйдөөх киhи» – 
Тулалыыр эйгэтин,
Сиригэр-уотугар, 
Алдьархай аартыктаах, 
МуІ-сор суоллаах, 
МуІур уhукка соhуччу тириэрдэр
ТыІааhыннаах куттал
АІааhыннаах аана суоhаабат, – дуо?!

Олохпут ситимэ – өбүгэ өйдөбүлэ!
Олорон ааспыт дьоннорбут -
Орто дойду эрэйин-буруйун
Самныбакка, сатабылы туhанан,
Ыарахан да кэмнэри үөрүүнэн,
Бэйэ эрэ күүhүгэр эрэнэн,
Дьикти кэрэ айыл±алыын чугасаhан,
Айыл±а о±ото – аатырбыттара!

Сүгүрүйэбин, Сахам удьуоругар,
ИстиІ иэйии махталынан,
Үйэлэри курдаттаабыт,
Өбүгэлэрим өтөхтөрүгэр-
Күүстээх санаа былааhынан,
Аар Айыл±алыын ыга куустуhан,
ДириІник алтыспыт 
Халдьаайылаах алаастарыгар!

ҮЧҮГЭЙ ҮРЭХ 
(Республикатаа±ы «Алаас Хотун» 
хамсааhын 20 сылыгар аныыбын)

Автор

Алааhым,
Алааhым барахсан – 
Үчүгэй Үрэ±им!
Иилии эргийэр
ТэІкэ тиит мутукчаларынан
Төгүрүччү күрүөлэнэІІин,
Толуу хатыІ чээлэй сэбирдэхтэринэн
Аартыктаргын арыаллатаІІын,
Арылыйар уулаах көлүччэ±инэн
Нэлэмэн иэІІин сэргэхситэІІин,
Налыы, дэхси хонууларгын 
Сытыы мүөтүнэн угуттааІІын, 
Кындыл, ойуу кырдалларгын
Кэрэмэн оhуорунан симээІІин,
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Ыраас уута хаhан да уолбатын.
Хоро±ор муостаах хойуннун,
Сыспай сиэллээх дэлэйдин,
Үрүлүйэр үрүІ ас үксээтин,
Кыынньар кымыс кутулуннун.
Ыраахтан манньыта ыныран,
О±о-аймах саІата чугдаардын, 
Дьиэ-уот күндээрэ дьэндэйэн,
СаІа үйэ сиэринэн
Саха ыала түстэннин!
Хотуур тыаhа хомустуу дьиэрэйэн,
Унаар буруо тэнийэ уhуннун,
Эн итии тапталгар уйдаран,
Эн сылаас олбоххор сууланан!

Биhигим ыйаммыт иhирэх ситимэ, 
Үс кутум тардыыта,
Үчүгэй Үрэ±им!
Арылхай ахтыл±ан күүhүгэр куустаран, 
Хаhан да, ханна да буолларбын,
Өрүүтүн, Эн, миигинниин бииргэ±ин!

ЫТЫК ӨЙДӨБҮЛ

Айылҕа – 
Оҕо сааһы бэлэхтиир –
Киһиэхэ,
Бэйэтин күүскэ 
Таптатаары.
Оҕо ыраас дууһатыгар,
Кини намчы өйүгэр,
Анаммыт олоҕун
Устатыгар 
Дириҥ иэйии буолан
Сөҥөөрү...

Оҕо саас 
Минньигэс күннэрэ
Ийэ-аҕа уйаҕас 
Тапталыгар уйдаран,
Арылыйар айылҕа 
КөІүлүгэр көччүйэн,
Сибэкки лыаҕыныы 
Ымсыырда кітүтэн,
Ааһаллар ээ, түргэнник 
Тахсар күнү сырсыһа 
Олох долгунун былдьаһан.

Төрөөбүт төрүт сиргэ 
Өйдөбүл,
Оҕо саас сылларын 

Иҥэрэн,
Тигинэс сүрэххэ
Саҕыллар,
Удьуор-хаан кынаттаах 
Илдьитэ...
Кэлэр кэм дьонугар 
Дьыл-хонук туоһута – 
Айылҕа – 
Бараммат сэһэнэ...

Төрүт сир 
Уйгулаах ньууругар, 
Биһигэ ыйаммыт
Тардыылаах дуолугар, 
Тапталтан умайар 
Толоно суһумнуур. 
Суугунуур чараІын
Сиккиэрэр тыалыгар, 
Олорон ааспыттар 
Куттара иһиллэр. 
Кыһыҥҥы буурҕатын 
Ытыллар хаарыгар 
Тохтообот айанньыт 
Сыарҕата кыыкыныыр...

Ол гынан, 
Дьиктилээх айылҕа 
Тулалыыр эйгэтин
Кээмэйдээх уйугун 
Айбардыыр тµгэҥҥэ, 
Дьүөрэлиир тэтимин 
Биир ньыгыл көстүүтүн 
Үрэйэр күрэскэ, 
Айылҕа Ийэбит, 
Күн Сирин олоҕор 
Алдьархай ааҥныырын 
Сэрэтии оҥорон 
Харысхал тылларын –
Истэри эрэйэр.

«Арчылыах, доҕоруом, 
Ахтылҕан дойдутун!
Инники кэскил –
КиІкиниир далайын.
Хотуту эргимтэ 
Киппэ-киэҥ
Киэлитин. 
Дьиримнэс дьүкээбил 
Сарадах сыдьаайын. 
Аргыардаах кырыалаах 
Ирбэт тоҥ муус 
Тирэҕин, 
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ПОЭЗИЯ

Төрөппүт иэйиилээх сүрэҕин 
Ханыылыыр тардыылаах үс кута.

Маҥнайгы эһээкэй ытааһын 
Кэтэспит күүтүүлээх түгэнэ – 
Түстэммит оҥоһууІ тускутун 
Күөх окко уруйдаан көрсүһүү.

Ааттаабыт аналгын харыстаан, 
Долгуйан сиэттиһэр эн күнүІ, – 
Айылҕа мичийэр мичээрэ, 
Өбүгэ арыаллыыр алгыһа.

Бу сиргэ маанылаах ыал буолуу, 
Алаһа буруотун унаардыы – 
Күн дьонун чороонун көтөҕөн 
Оһуохай оонньуутун дьиэрэтии.

Олоххо кынаттыыр ситиһии – 
Күүрүүлээх өй-санаа сыдьаайа, 
Удьуорбут хааныттан талыллан 
Утуммут кэрэһэ ситимэ.

Олоххо кыһалҕа эрэйэ – 
Өйдөспөт хом-санаа мөккүөрэ, 
Күннээҕи түбүгү уйбакка 
Сылайбыт санаабыт кыҥкыйа.

Бигэтик тэринэн – ыал буолуу 
Доруобай ыччаты хаҥатыы, 
Дьөһөгөй кымыһын кыынньаран 
Кэхтибэт кэскили тэнитии.

Астынан, дьоллоох ыал буолуу 
Дьылҕа-хаан ыйааҕын толоруу, 
Сир-дойду үөрүүтүн үллэстэн 
Кэлэр кэм кэрэтин кэтэһии.

Айылҕа – 
Ураты бэлиэтин! 
Харыстыах, доҕоччуок, 
Олоҥхо дойдутун! 
Этигэн хомуһун
Илбистээх тылларын. 
Дуорайа эҥсиллэр 
Тускулуур тойугун. 
Түһүлгэ киэргэлин – 
Оһуохай үҥкүүтүн. 
Ыраах-чугас ыаллардаах 
Күлүм-аллай сахаларын, 
Көмүс-алмаас ыпсарыылаах, 
Айылҕа оҕото ситэрсиилээх 
Айыы хаан 
Аймаҕын!

Умнумуох, оҕоккоом, 
Хотугу кыраайбыт 
Түөлбэтин буоругар,
Оҕо саас эргийэр 
Айылҕа бэлэҕэр,
Ытык өйдөбүл 
Бэриллибит иэһиҥ! 
Уоттаах чолбон суоһугар 
Төлөннүрэр андаҕар 
Энчирийбэт мэктиэтин! 
Өбүгэ саҕаттан салҕанар, 
Түстүүр олох түөрэҕэр 
Төрүүр-ууһуур билгэтин 
Кэнэҕэски төлкөтүн!

Өйдөтүөх, оҕоккоом! 
Барҕа бар дьоІҥо 
Өспөт кыыһар өйдөбүл 
Үгэс буолбут туоһутун! 
Айылҕа биһирэм ситимэр 
Өлбөөдүйбэт өрөгөй – 
Кирбии үйэ килбиэнин... 
Айыы дойду ымыылаах, 
Улуу олук ыйаахтаах, 
Саргылаах 
Сахабыт сиригэр, 
Кини – Үрдүк аатыгар 
Ирдэбиллээх 
Кэс тылы!!!»

БУ СИРГЭ ЫАЛ БУОЛУУ

Олоххо айыллан төрөөһүн,
Иһирэх махталын анатыы, 
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Саха сиригэр Суруктаах хайалары, ойуулаах-бичиктээх очуос-
тары аан бастакынан сурукка киллэрбит, бастакы научнай 
саба±алааґыннары оІорбут дьоннорунан Саха сиригэр сыылка±а 
кэлбит Сибиряковскай экспедиция кыттыылаахтара буолаллар. Ол 
курдук Г.Ф. Миллер, Д.А. Клеменц, Н.А. Виташевскай, И.И. Майнов, 
М.П. Овчинников уо.д.а. тірµт олохтоохтор кімілірµнэн Суруктаах 
хайаларга сыґыаннаах бастакы сибидиэнньэлэри хомуйбуттара 
уонна олору тµмэн, оччотоо±у бэчээккэ бэйэлэрин кірµµлэрин 
туґунан ыстатыйалары суруйбуттара. Туох да диэбит иґин Суруктаах 
хайалары бастакы чинчийээччилэр Уґук Хотугу дойду историятын 
чинчийиигэ, µірэтиигэ ілбіт-сµппэт, ілбіідµйбэт іІілііхтір. 
Тіґі да чинчийии методикатын іттµнэн билиІІи ирдэбилгэ 
ыраа±ынан эппиэттээбэтин иннигэр, бастакы чинчийээччилэр суру-

йан хаалларбыт µлэлэрэ этнографическай 
іттµнэн дириІ ис хоґоонноохтор. Ол курдук 
кинилэр кіннірµ, харах кірµµтµнэн (глазомерная 
зарисовка) µтµгµннэрэн уруґуйдаан ылыыны 
киэІ ник туттубуттара. Хас биирдии ойуу, таас-
ка уруґуй, метрическэй кээмэйдэрин харах хо-
лооґунунан кірін суруйаллара. БилиІІи кур-

ОЧЕРК УОННА ПУБЛИЦИСТИКА

СУРУКТААХ ХАЙА – СИИНЭ ЫТЫК ХАЙАТА
Ол суорба очумаас тааґыгар

Былыргы киґи суруйбут,
Мындыр илии соґо тааґынан

Ийэ сир тапталын туойбут.
Семен Данилов.

дук хас биирдии ойуу топографическай бы-
лааныгар географическай координаттарын ыйан 
туран хонуутаа±ы сиґилии чинчийии ситэ-
хото оІоґуллубат этэ. Оттон Суруктаах хайа 
ойууларын хаартыска±а тµґэрии олус сэдэхтик 
туттуллара. Ґксµн олохтоохтор кэпсээннэриттэн 
сирдэтэн уопсай барылын суруйа сатыыллара. 
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Олор Суруктаах хайалар ойууларын чинчийии 
историятыгар кэккэ мунаахсыйыыны µіскэтэрэ. 
Саха сиригэр Суруктаах хайалар петроглифтарын 
чинчийии уонна µірэтии историятын учуонайдар 
µс суол кэрдиис кэмІэ араараллар: 1880-1916 
сс. улахан систиэмэтэ суох уопсай былаанынан 
µірэтиллэн методика іттµнэн ситэтэ суохтар 
этилэр; онтон 1917-1938 сс. арыый научнай 
ха бааннаахтык кірін биирдиилээн историк ар-
хео логтарынан µірэтиллибиттэрэ. Ол эрээри 
бэчээттэнии іттµгэр улахан кµчµмэ±эйдэри 
кір  сµбµттэрэ. Ґґµс тµґµмэх 1939 сылтан са-
±а ланан баран билиІІи кэми хабар. Ол кур-
дук ССРС Наукаларын Академиятыгар бас 
бэринэн археологическай экспедициялар, Са-
ха государственнай университетын иґинэн тэ-
риллибит орто Јлµінэтээ±и археологическай-
эт нографическай экспедиция (1981) кэккэ сыл-
лар га Лена, Алдан, Амма, Мая, Јлµіхµмэ, Ток-
ко, Индигирка, Јліін уонна Сиинэ µрэхтэргэ 
µлэ лээн дьоґун суолталаах тааска ойуулары-
бичиктэри (петроглифтары) арыйбыттара.

Саха сиригэр кістµбµт Суруктаах хайалары 
ойуу лаах-бичиктээх очуостары µксµн кэриэтин 
СГУ урукку доцена, профессор, археология 
уон на этнография музейын директора Н.Н. 
Коч мар ір сылларга дьаныґан туран утум-
наах тык чинчийбитэ. Ол тµмµгэр уґун унньук-
таах, сындал±аннаах археологическай экспе-
дицияларга сылдьыбыт научнай µлэлэрин тµ-
мэн «Писаницы Якутии» 1994 сыллаахха Но-
восибирскайга бэчээттэмит дьоґуннаах моно-
графияны суруйан хаалларбыта. Кини бэйэтин 
кэмигэр бµтµн Сибииргэ тарбахха бат танар 
профессионал-археолог учуонай этэ. Хомойуох 
иґин саха бил лиилээх археолога Н.Н. Кочмар 
биґиги ор тобутугар билигин суох. Саха сирин 
ойуулаах-бичиктээх очуостарын (петроглифтар) 
СГУ (билигин ХИФУ 1969 сылтан са±алаан 
анал ар хеологическай экспедициялары тэрийэн 
былааннаахтык чинчийэр уонна тµмэр µлэлэри 
ыытар. Сиинэ аатырар Суруктаах хайатын 
аан бастаан Саха сиригэр биллибит краевед 
А.А. Саввин чинчийэн турар (1939 с.). Кини 
кэнниттэн µс тµґµмэхтээн Н.Д. Архипов, Е.И. 
Ми хайлова уонна Н.Н. Кочмар чинчийбиттэрэ 
биллэр. Ол туґунан мантан аллара сиґилии 
со±ус сырдатыллыа±а. 

А.А. Саввин диэн кимий? Кини П.А. Ойуу-
нускай тірµттээбит-салайбыт литература уонна 
култуура институтугар µлэлиир кэмигэр Бµлµµ 
ірµґµн умнаґынан Сэґэн Бололуун кэлин уґук 
хоту ДьааІы, Аллайыаха, Абый, Кэбээйи тµіл-
бэлэринэн, киин оройуоннарынан сыралаах 
уґун айаІІа сылдьан былыргыны µчµгэйдик 
би  лэр сэґэнньиттэртэн, олоІхоґуттартан, тойук-
суттартан тыыннаахтарыгар баттаґа, сыаната 

биллибэт духовнай баайы суруйан хаалларбыта.
А.А. Саввин туґунан Г.У. Эргис: «Рукописное 

наследство А.А. Саввина представляет большой 
интерес для лиц, изучающих устное творчество, 
старый быт и культуру якутов», – диэн µрдµктµк 
сыаналаабыта. А.А. Саввин сэмэй аата «Ученые-
исследователи Института языка и литературы и 
истории» диэн библиографическай справочникка 
киирбитэ. (Якутск, 1995, с. 188).

«ОЛ СУОРБА ОЧУМААС ТАА¤ЫГАР…»

Саха норуотун талба талааннаах лирик поэта 
Семен Данилов биир дойдулаа±ар, µілээннээ±эр 
П.Е. Агеевка анаабыт «Оппуоха Хайа» диэн 
хоґоонугар былыр-былыргыттан аакка-суолга, 
µґµйээІІэ киирбит Суруктаах хайа уустаан 
ураннаан ойууланар. Бу анабыл хоґоон хаґан, 
тіґі±і суруллубутун туґунан Прокопий Егорович 
маннык эппитэ баар: «Миэхэ, 1967 сыллаахха 
тахсыбыт хоґооннор, поэмалар диэн кинигэтин 
бэлэхтээбитэ. Онно суруйбута «Бу кинигэ±э 
хоґуллубут биир геройбар, до±орбор, уолбар 
Борокуоппай Дьігµірэбискэ, кини кэргэнигэр 
уонна о±олоругар дьолу-соргуну ба±аран туран 
бэлэхтиибин.

Уруйу кытта Сэмэн.
3.IV-1967 c.

Дьокуускай куорат.»

Суруктаах хайа – Сиинэ ытык сирэ. Бу соґо 
ойуулаах хайа Маатта тірдµттэн тµірт биэрэстэ 
холобурдаах сиргэ, Сиинэ хаІас биэрэгэр µрэ±и 
іІійін, саба барыйан турар.

Сиинэ уІуоргу іттµттэн Сµлµгэй диэн ааттаах 
таас µрэх сµµрдэн киирэр. Ол иґин бу сир 
былыргыттан Сµлµгэй быґыта диэн аатынан 
биллэр. Мытаах кырдьа±ас олохтоохторо Су-
руктаах хайаны соро±ор ханарытан Сµлµгэй 
хайата диэн ааттааччылар. Суруктаах хайаттан 
са±алаан инньэ Синскэйгэ диэри Сиинэ уІа-
хаІас биэрэктэрэ остуолба таастанан быста-
быста уґун субур±а очуостанан бараллар. То±о 
диэтэххэ, Сиинэ орто уонна алын сµµрµгµнэн 
былыргы кембрийскэй хайа боруодаларыттан 
дьапталлан µіскээбит Приленскэйдээ±и платонан 
хайа сµµрдэн ааґар буолан, Сиинэ аллараа 
сµµрµгµнэн 70-90 м µрдµктээх остуолба хайалар 
µіскээбиттэр эбит. ХаІалас олохтоохторо 
кэпсииллэринэн Сиинэ остуолбаларын сорох 
очуостара «Ыллыыр хайалар» диэн бэргэнник 
ааттаммыттар.

Плато диэн хапта±ай эбэтэр долгуннуран 
кістір, мілтіхтµк быґытталаммыт муора таґы-
мыттан улаханнык µрдээн кістір дэхси сир. 
Биґиги улууспут сирэ-уота Приленскэй платонан 

ОЧЕРК УОННА ПУБЛИЦИСТИКА
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тайаан сытар буолан Хайалаах улуус диэн 
саамай сіпкі ааттаммыт эбит. Кырдьык улууска 
халлааІІа харбаґар хайа суо±ун иґин, Саха 
сирин киин дэхси сиригэр со±отох физико-
географическай ааттаах улуус буолар.

Суруктаах хайа туруору, киґи хантайан кі-
рір очуос сирэйигэр, аата биллибэт былыргы 
худуоґунньук соґо кыраасканан тугу эрэ аа±ан-
суоттаан, хаІастан уІа киґи сімµйэтин са-
±а суоннаах сурааґыннары туруору тардан 
субуруппут.

Ол суорба очумаас тааґыгар
Былыргы киґи суруйбут,
Мындыр илии соґо тааґынан 
Ийэ сир тапталын туойбут.

«Оппуоха Хайа».
Бастакы ойууга улахан модьу-та±а кірµІнээх 

икки киґи таґааларын омооно харахха тута 
быра±ыллар. Јйдіін-дьµµллээн кірдіххі биир-
дии илиилэригэр ох саа курдугу анаабыллаан 
тутан турар курдуктар.

Уонна ол ойуу ортотугар
Охтоох бэйэтин туруорбут…
Ол оІоґуу µгµс сылларга
Јлбіт аат буолан турбут.

Икки сиргэ кириэскэ маарынныыр туора-
маары бэлиэлэр кістіллір. Кириэс эбэтэр 
«тэІ туора» – кµн бэлиэтэ буолар. Бу кылгас 
сурааґыннары, кириэстэри Сэґэн Боло «Лиэнэ±э 
нууччалар кэлиэхтэрин иннинээ±и саха оло±о» 
диэн дьоґуннаах кинигэтигэр киллэрбит 
сахалар ахсааны бэлиэтиир ньымалара диэн 
ааттаабыта. Атын ойууга дьарамай кіІдій 
тµістээх икки киґи сиргэ атахтарын ахчаччы 
тирэнэн тураллар. Толорута суох киґи тарба±ын 
сараадыппытын курдук киґи ытыґын са±а 
ойуу омооно чуолкайдык кістір. Ол аттыгар 
ортотугар кириэстээх киґи уІуо±ар маарынныыр 
ойуу баара киґини толкуйдатар моґуоннаах. 
Сиинэ аатырар Суруктаах хайатыгар биґиги 
баай хара тыабыт аарыма кыыла тайах кытта 
ойууламмыт бадахтаах. Тайах ойуута Горнай 
улууґун дьаралыгар ойууламмыта тµбэґиэхчэ 
буолбатах. Туох барыта сибээстээх. Сорох 
ойуулар дьыл-хонук уґун сыллаах іксµінµн, 
хаар-самыыр суурайыытын тулуйбакка алдьанан-
кээґэнэн, кіірінін суох буолбуттар. Бу наука±а 
суолталаах соґо ойуулар тµІ былыргылара 
бэрт буолан чуолкайдык кістµбэттэр.

Хоґуйбут уустук ойуунан
Хол дойдутун бар±а баайын
Тайах туґунан, таба туґунан,
Куґу-хааґы барытын аа±ан.

Суруктаах хайа ордон хаалбыт тµІ былыргы 
ойууларын дьиІ ис хоґоонун, хаґан, кимнээх, то±о 
уруґуйдаабыттарын таба таайар уустук суол. Бука 

чинчийбит, анаан µірэппит археолог учуонайдар 
ис хоґоонун тірдµн-тібітµн билэн-кірін эрдэхтэрэ. 
Биґиги кіннірµ боростуой ойуу курдук кµдээринэ 
кірібµт. Тааска ман нык хабааннаах ойуулар ула-
хан научнай суолталаахтар. Биллэрин курдук, аан 
дойдуга барытыгар бастакы буукубалар «уру-
ґуйдар» этилэр. Айыл±а дьикти кістµµлэрин, 
харамай дарын маарыннатан бастакы буукубалар 
айыллы быттара биллэр. Египет, Греция, Китай улуу 
цивилизацияларын иероглифтара, буукубалара ба-
рыта уруґуйтан са±аламмыта.

Саха сирин усталаах-туоратыгар маннык со-
ґо кыраасканан ойууламмыт очуос-хайалары 
биґиги ібµгэлэрбит Суруктаах хайалар диэн 
сµрэхтээбиттэр.

Сир-дойду ахсын киэІник тар±аммыт суорба 
таастарга уруґуйдаммыт былыргы ойуулары 
учуонайдар петроглифтар диэн ааттыыллар. 
Мытаах Сиинэтин Суруктаах хайатын петро-
глифтара киґи-аймах сµµґµнэн тыґыынча сыл-
лаа±ы историятын тыктаран кірдірір сµдµ 
научнай суолталаахтар. Сиинэни былыр-бы лыр-
гыттан дьон-сэргэ сібµлээн сир-дойду оІос-
тубута биллэр. Онон Сиинэ ойуулаах очуостара 
биир ханнык эрэ кэмІэ µіскээн хаалбатахтара 
чахчы. Ол курдук манна инньэ тµІ былыргы 
Таас µйэттэн са±алаан боруонса уонна іссі 
эрдэтээІІи тимир µйэтин са±анаа±ы  ойуулары 
да булаттыахха сіп диэн биллиилээх академик 
А.П. Окладников суруйан турардаах.

СИИНЭ СУРУКТААХ ХАЙАТЫН 
ОЙУУЛАРА – БЫЛЫРГЫ Ґ¤ҐЙЭЭўўЭ

Кырдьа±астар кэпсииллэринэн Суруктаах хайа 
ойуулара уоспа ыарыы туґунан ис хоґоонноох 
µґµлэр. Ону саха бастакы этнограф учуонайа, 
фольклориґа Г.В. Ксенофонтов «Шаманизм. Из-
бранные труды» диэн научнай ис хоґоонноох ки-
нигэтигэр уоспа ыарыы туґунан суруйбут «Ґітµµлээх 
Јргінтій» диэн µґµйээнэ бигэргэтиэн сіп. Бу 
былыргы µґµйээни Ар±аа-ХаІалас улууґун 2-с 
Малдьа±ар нэґилиэгин олохтоо±о Семенов Платон 
Саввич 1925 сыллаахха тох сунньу 16 кµнµгэр 
кэпсээбитэ кинигэ±э туох баарынан киирбитэ олус 
кэрэхсэбиллээх. Ону кинигэ±э хайдах суруллубутун 
курдук эґиэхэ билиґиннэрэбин.

ЕТЮЮЛЭЭХ ЕРГЕНТЕЙ 
(Ґітµµлээх Јргінтій)

(Борьба шамана с оспой)

Етююлээх Ергентей – дед Мытахского шамана. 
Боруочаан. Брат его (ЕЕ) Кыырчыт тоже был 
шаман. Последний бодался с оспой и бежал 
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от нее в тайгу, в Мытахский наслег. Когда он 
перекочевывал, сбежала одна кобылица с двух-
травым жеребенком. Шаман вернулся за ней 
назад, но в это время оспа подкараулила его 
и пожрала. Тогда его старший брат Етююлээх 
Ерген пошел и тоже стал бодаться с оспой. 
Он победил ее и взял обязательство не 
бывать среди его потомков. Свой договор как 
сказывают, они записали на утесах речки Сини.

(Г.В. Ксенофонтов. «Шаманизм. Избранные труды. 
Я. 1992. с.244).

Оттон атын µґµйээІІэ кэпсэнэринэн уоспа 
абааґыта дьахтар буолар эбит.

Былыргы кырдьа±астар уоспа абааґытын 
мааны ба±айы таІастаах дьахтар гына 
кэпсииллэрин туґунан кинигэ±э элбэхтик 
суруйаллар. Онно кэпсэнэринэн уоспа абааґыта 
дойду иччитэ буолан дьµґµн кубулунан, сири-
дойдуну уґаты-туора кэрийэ сылдьан, алаас 
дьонун барытын, ыалы ыалынан имири эґэн 
ілірін-іґірін барара µґµ. Арай сыччах «уот 
оттооччу» диэн ааттаан чороІ со±отох биир 
киґини тыыннаах хаалларара µґµ. Бука уот 
иччититтэн саллан, дьаахханан эрдэ±э…

Арай биирдэ уоспа абааґыта дьахтар буолан 
кубулунан Сиинэни ірі батан иґэн о±отун ата±ар 
бµттэтэ суох хатыы бі±і киирэн хаалбыт. О±о 
эрэйдээх ыарыытыттан уйа-хайа суох ытаан 
сэниэтэ эстэн хаалбыт. Онтон сылтаан дьахтар 
муІнаах киґи эрэ буоллар улаханнык айманан, 
о±отун аґыйан, уолуйан «Бу Сиинэ µрэх 
биэрэгэ киґи хаампат хатыыта бэрт эбит, аны 
бу дойдуга хаґан да кэлиэм суо±а, µктэммэтэх 
µктэннин», – диэн анда±айан амалыйбыт. Уоспа 
абааґыта ол хааннаах анда±арын ис хоґоонун 
Сиинэ Суруктаах хайатыгар µйэ-саас тухары 
соґо кыраасканан суруйан хаалларбыта µґµ. 
Ґґµйээн аата µґµйээн, ол гынан баран, былыр-
былыргыттан Мытаах нэґилиэгэ ойууннааґын 
кµµскэ сайдыбыт тµілбэтэ буоларын санатыа±ы 
ба±арыллар. АІаардас Дьаанай а±атын ууґугар 
44 улуу ойууттар тіріін-µіскээн олорон 
ааспыттара да элбэ±и туоґулуур.

Дьаанай ойуун,
МоІкурдаах
Сµдµ да ааттар эбит.
Ол ібµгэлэрбин удьуордаан,
Ойуумсуйуох баар эбит.

Мин ібµгэм МоІкурдаах
Сиинэ сиэмэх иччитин
Сотуун сукка буруйдаан,
Кµрэстэґэн эспитин.

«Удьуор» С. Данилов.
Бу былыргы µґµйээннэр бигэргэтэллэринэн, 

кырдьык Мытаахха хара уоспа турбутун туґунан 

уос номо±о кэпсээн суох. Арай 1932 сыллаахха 
уоспа ыарыыга Сиинэ µрэх уІуоргу іттµгэр, 
оччотоо±у кімµстээх Алдан аарыгырар айан 
суолун батыытынан тар±аммыта биллэр.

(«Иннигит диэки баран иґиІ…» Б.1991 с. 62 с.)

Ґґµйээннэр биґиги тµІ былыргы история-
бытын санатар, сиэргэ-майгыга иитэр-µірэтэр 
ібµгэлэрбит кэс тыллара буолаллар. Сорох 
ааптардар µґµйээннэри норуот былыр олорон 
ааспыт ыарахан оло±ун µґµ-бадах курдук кэпсиир 
чопчу историческай оло±о суох фольклорнай 
айымньы диэн сыыґа тойоннууллар. Мин ону 
ылыммаппын. Оттон сорох кырдьа±астар этии-
лэринэн µґµйээІІэ бигэтик киирбит Суруктаах 
хайалар тааска ойууларын былыргы дьон бы-
лыттара иІмит ытык мэІэлэрэ µґµлэр.

Мытаах Сиинэтигэр ордон хаалбыт Суруктаах 
хайа петроглифтарын аан бастаан кірін уонна 
мин ыстатыйабын аа±ан билсиґэн баран, 
Тааттаттан тірµттээх, олоІхону научнай кэр-
диискэ таґаарсыбыт философскай наука канди-
дата Акулина Попова «Суруктаах хайалар – 
ытык хайалар. Суруллубут суоруллубат. Уоспаны 
кыайыы бэлиэтэ» диэн научнай хабааннаах 
ыс татыйатыгар маннык эридьиэстээн суруйан 
турар:

«Ґґµйээн этэринэн икки ойуун уоспаны кытта 
охсуспуттар. Ону ойууга икки киґи илиилэригэр 
иккиэн тус-туґунан тугу эрэ тута сылдьаллара 
кірдірµін сіп курдук. Ойууннар µірбэнэн 
атаранан охсуґаллара биллэр. Бу ойууннар 
уоспаны кытта иккитэ охсуспуттарын икки сиргэ 
кириэскэ «маарынныыр туора-маары бэлиэлэр» 
кірдірµіхтэрин сіп. Оттон «дьарамай кіІдій 
тµістээх киґи…» – уоспа кістµµтэ буолуон 
сіп. Кини икки ойууну кытта охсуґар, ол иґин 
иккитэ уруґуйдаммыт. Охсуспут ойууннартан 
биирдэрэ ілір – «ортотугар кириэстээх киґи 
уІуо±ар» маарынныыр ойуу…» Иккис ойуун 
тыыннаах хаалар, кини ийэ кыыла тайах буолан 
ойууланыан сіп. Тааска анда±ары суруйуу ій-
ді бµлэ сахаларга былыргыттан баар эбит. 
Ол туґунан олоІхо±о этиллэр. Холобур, П.А. 
Ойуу нускай «Дьулуруйар Ньургун Боотур» 
олоІ хотугар Ньургун Боотур аллараа дойдуга 
киирэн ол дойду аатырбыт бухатыырын – Уот 
Уґуутаакыны кытта охсуґа сылдьан:

Сытар ынах ханнын са±а
Сымара хара тааска
ТоІолохпутугар дылы
Тобулута баттааммыт
Хайа хайабыт
Хааннаах анда±ары
Алдьархайдаах аллараа дойду
Аар-саарга ааттара ааттамматах

ОЧЕРК УОННА ПУБЛИЦИСТИКА
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Айыыларын ааттарынан
Анда±айан кірµі этибит… – диэн ол 

дойду «сымара хара тааґыгар» илии баттаан 
туран анда±айаллар.

(«Дьикти кэрэ Сиинэ±э…»
Акулина Попова. Б. 2004, стр. 11.)

Акулина Попова Сиинэ±э биирдэ эрэ сылдьан 
баран, Суруктаах хайа петроглифтарын ис 
хоґоонун аан бастаан білµґµіктµµ анааран 
быґаарбыта олус кэрэхсэбиллээх уонна со-
нун. Биґиги олохтоохтор Суруктаах хайа±а 
хас санаатахпыт аайы элбэхтик сылдьабыт, 
кірі бµт-истэбит эрээри кини курдук научнай 
хабааннаахтык быґааран суруйарбыт саарбах…

Сиинэ±э сылдьаммыт кірбµппµт
Ол очуос тааґыгар суругу,
Былыргы ібµгэм хаалларбыт
Ґйэлээх бэлиэтин-бичиги.

(«Сµгµрµй, бу ытык сирдэргэр»
1999 с. Акулина Попова.)

Тµгэнинэн туґанан этэр буоллахха ураты 
уран куттаах, туспа кірµµлээх білµґµік учуонай 
А.С. Попова (1947-2010 сс.) Сиинэ±э 1999 
сыллаахха кімµс кµґµн са±ана анаан-минээн 
биґигини кытта барса сылдьыбыта. Кини 1996 
сыллаахха философскай наука доктордара А.Г. 
Но викова, В.Д. Михайлов салайыыларынан 
«ОлоІ хо ійдібµллэрин бµдµмµк ій-санаа 
аан дойдуну анаарыытын быґыытынан кірін 
ырытыы» (олоІхо комсологическай ис хоґоонун 
логико-гносеологическай аналиґа) диэн тиэмэ-
±э философскай наука±а кандидатскай диссер-
тациятын аан бастакынан сахалыы суруйан 
кімµс кээбитэ. 

Онон Акулина Серафимовна саха омук µйэ-
лэргэ іскітіх тылынан уус-уран айымньы тын-
олоІхону дириІник ырытан кини ійдібµллэ-
рин, араас кістµµлэрин билиІІи наука уустук 
быґаарыыларын кытта тэІІэ алтыґыннаран 
научнайдык анааран суруйуута умнуллубат 
µтµі лээх.

САХА СИРИН ИДЭТИЙБИТ 
АРХЕОЛОГ УЧУОНАЙА, ПРОФЕССОР 

Н.Н. КОЧМАР АНААРЫЫТА

Саха сирин петроглифтарын 1976 сылтан 
са±алаан дириІник куоґаан чинчийбит уонна 
50 тахса научнай ыстатыйалары суруйбут 
биллиилээх археолог-учуонай Н.Н. Кочмар 
Сиинэ Суруктаах хайатын 1993 сыллаахха 
тірдµс тігµлµн сиґилии чинчийэн турар (науч-
ная инвентаризация). БилиІІи туругунан Саха 
сиригэр барыта реестрга киирбитинэн 118 

Суруктаах хайалар, ойуулаах-бичиктээх очуостар 
бааллара биллэр. Сорох суруктаах очуостарга, 
чуолкайдаан эттэххэ 19 Суруктаах хайаларга 
бэлэх-туґах, сиэртибэ биэрэр 56 аналлаах 
миэстэлэр бааллара этиллэр. Н.Н. Кочмар 
1988 сыллаахха Дьокуускайга бэчээттэнэн 
тахсыбыт «Петроглифы Якутии» диэн научнай 
ыстатыйатыгар Сиинэ Суруктаах хайатын 
туґунан сиґилии маннык сурулла сылдьар.

«Все писаницы Средней Лены расположены 
по левому берегу на известняковых скалах и 
останках. Некоторые писаницы нуждаются 
в уточнении географических пунктов место-
нахождения. Рисунки выполнены темно-красной, 
красной, светло-красной, бордовой, вишневой, 
малиновой охрой и углем. Сохранность удов-
летворительная. Петроглифы датированы от 
нео лита до позднего средневековья. 

(Саввин, 1940; Окладников, 1955; 
Окладников, Запорожская, 1972).

№85 Писаница Оппуохалаах-Хая расположена 
на левом берегу р. Синяя в 122 км. от устья 
и в 4 км. ниже р. Матта. Открыта в 1939 г. 
А.А. Саввиным, который отметил большое 
количество аморфных пятен, антропоморфные и 
зооморфные изображения. Рисунки выполнены 
красной охрой. Сохранность плохая. Повторно 
исследовалась в 1974 г. Н.Д. Архиповым, который 
обнаружил новый пласт с рисунками и в 1977 г. 
Е.И. Михайловой, которая зафиксировала более 
30 рисунков (антропоморфные и зооморфные 
фигуры, личина с 5 рогообразными выступами 
на голове, вертикальные линии, точки, птицы, 
амор фные пятна). Памятник предварительно 
да ти рован II-I тыс. до н.э. – I тыс. н.э. 

(Саввин, 1940; Архипов, 1975; 
Михайлова, 1977).

Мин санаабар, Суруктаах хайаттан ураты 
Сиинэ атын да салааларыгар ойуулаах-би-
чиктээх очуостар бааллара буолуо диэн сэрэйэ 
саныыбын. Кірбµттээ±эр сэрэйбит ордук. Хо-
лобур, Суруктаах хайаттан 16 биэрэстэни 
таІ нары бардахха былыргы булчуттар сиэр-
тибэ, бэлэх-туґах биэрэр, µіґээІІи µрдµк 
айыылартан кірдіґір-ааттаґар хайа хаспа±а 
(грот) баара биллэр. Онно а±ыс устуука киґи 
тібіті моґуоннаах сэргэ±э маарынныыр мас-
тар (идолы) бааллар µґµ. Хаспах айа±ар сылгы 
сиэлиттэн ірін оІоґуллубут былыргы са-
ламалаах, хапкааныгар тиийэ араас бэлэх-туґах 
ууруллубут анал миэстэлээх Суруктаах хайаттан 
наґаа ыраа±а суох Сиинэ хаІас салаатыгар 
Муустаах Хандаа±а улууска суох сµµнэ улахан 
тарыІ (наледь) µіскээн сытар. Муустаах Хандаа 
сорох биэрэктэригэр хайыр таастаах очуостар 
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бааллар. Бу µрэ±и ірі батар киґи тугу эмит 
булуо эбитэ буолуо.

Былыргы биґиги ібµгэлэрбит бултаабыт-
ал таабыт ахан сирдэрэ буолуо ээ. Мытаах 
Сиинэтигэр бу µрэххэ эрэ быйыт тахсан ыыр, 
µіскµµр сирэ. Муустаах Хандаа Сиинэ±э кэлэн 
тµґэр сиригэр ЭйимІэ кыстыыр. Былыр холкуос 
са±ана манна кэлэн муІхалыыллара µґµ. Быйыт 
тымныы уулаах сиргэ таптаан µіскµµр, ууґуур. 

Сиинэ саамай уґун салаата Чына, «Тыым-
пынай» бизонарий баар сирэ. Бу µрэх баґыгар 
Јлµіхµмэ быыґыгар баар ойуулаах-бичиктээх 
очуоґу баччааІІа диэри биир да археологическай 
экспедиция чинчийэ илик. БилиІІи талбыт 
техника µйэтигэр хайа ба±арар а±ыйах киґилээх 
археологическай этэрээт анаан-минээн тиийэн 
чинчийиэн сіп эбитэ буолла±а. Онноо±ор XVIII 
µйэ бµтэґигэр сыылка±а кэлбит народоволец 
И.И. Майнов, Ньурба±аан а±а ууґун кулубата 
А.А. Семеновынан ыйдаран тиийэн тайах, о±ус 
тібілііх ойуулаах очуоґу кірбµтэ история±а 
киирэ сылдьар. Ол туґунан Майнов маннык 
бэлиэтээґини оІорбута олус кэрэхсэбиллээх: 
«Загадочных начертаний, под которыми 
изображены головы лося и быка». Оценив их 
весьма своеобразно – как «пограничные знаки 
между территориями тунгусов – звероловов и 
якутов – скотоводов». И.И. Майнов (1861-1936 сс.)

В итоге пришел к выводу о том, «что в начале 
XVII в. юго-западным пределом распространения 
якутской народности служил именно бассейн 
реки Синей и, быть может, небольшая часть 
Ленского побережья несколько выше устья этой 
речки…»

(И.И. Майнов,Население Якутии. 
Сборник «Якутия». Л. 1927, с. 326)

Народоволец Майнов бу дириІ суолталаах 
тµмµктээґиннэрин уонна наука±а сонун бэ-
лиэтээґиннэрин биир эмит археолог учуонай 
суолта биэрэн бу ойуулар кистэлэІнэрин хасы-
ґан µірэтиэн, чинчийиэн ба±арабын.

ТҐМҐК ОННУГАР

Саха сирин киэІ киэлитигэр соґо ойуулаах-
бичиктээх араас дьикти кістµµлээх суруктаах 
хайалар киґи мээнэ сылдьыбат чиэски тµІкэ тэх 
сирдэргэ баалларын кірбµт дьон бигэргэтэллэр. 
Тіґі да Г.В. Ксенофонтов, А.А. Саввин, А.П. 
Окладников, Н.Н. Кочмар уо.д.а. археолог 
учуонайдар анаан-минээн чинчийбиттэрин µр-
дµнэн сорох суруктаах хайалар петроглифтара 
билигин да толору, ситэ-хото µірэтиллэ иликтэр 
диэн Н.Н. Кочмар бэлиэтээн этэн турар.

Былыргы µґµйээІІэ киирбит, хоґооІІо су-
руллубут. Сиинэ Суруктаах хайатын петро-

глифтара былыргы µгэґи уонна итэ±эли кытта 
сибээстээхтэр. Ону Суруктаах хайа биир туруору 
µрдµк очуоґугар мас кириэс туруоруллубута 
итэ±этиилээхтик бигэргэтэр. Ким, хаґан, туох 
сыалтан туруорбутун айбыт таІара бэйэтэ 
билэн-кірін эрдэ±э…

Дьиикимдэ орто оскуолатын о±олоро 70-
нус сыллардаахха Сиинэ уІуор Ба±алаахха 
балаакканан сытан оттуулларын са±ана тиит 
мастан баллырдаан оІоґуллубут кырыылаах 
кириэс турбута. БилиІІи баар кириэс са-
Іардыллан тігµрµк мастан оІоґуллубут. Мин 
санаабар, бастакы кириэґи Сиинэ±э олохтоох 
байанайдаах булчуттар туруорбут буолуохтарын 
сіп, быґыт быґа сылдьаннар. Кірбµттээ±эр 
сэрэйбит ордук.

Кірдіібµт кімµґµ буларын курдук, Сиинэ 
очуостаах салааларын бата кірдµµр киґи, саІа 
руналаах, петроглифтаах сирдэр кістµіхтэрин 
сіп дии саныыбын. Ордук Муустаах Хандаа 
уонна Чына µрэхтэр очуостарын аныгы научнай 
кірµµлээх археолог идэлээхтэр саІаттан тіх-
тµрµйэн чинчийэллэригэр кірдіґµµлээхпин. Ба-
±ар, биллиилээх археолог учуонай Н.Н. Коч-
мар 2006 сыллаахха Улахан Аан таґыгар 
соґуччу руна суругу булбутун курдук, наука±а 
суолталаах саІа ойуулаах-бичиктээх очуостар 
кістін хаалыахтарын сіп буолла±а. Туох 
барыта соґуччу, µійбэтэх-ахтыбатах іттµттэн 
диэлийэн тахсааччы. Ол айыл±а суруллубатах 
сокуона, быраабылата. Судургуга улуу кистэнэ 
сытар. Айыл±а ал±аґаабыта диэн суох, айыл±а 
барытын билэр.

Онон санааны тµмµктээн эттэххэ, сэрии 
инниттэн са±алаан тµірт тµґµмэхтээн си-
ґилии чинчийиллибит Мытаах Сиинэтин Сурук-
таах хайата республиканскай суолталаах 
археологическай пааматынньык уонна Горнай 
улууґун Ытык хайата буолар. Суруктаах хайалар 
– ытык хайалар. Былыргыны былыт саппат, 
суруллубут – суоруллубат.

Владимир ПАРФЕНОВ, 
Россия Суруналыыстарын сойууґун чилиэнэ, 

Кыраайы чинчийээччи.
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УМУЛЛУБАТ 
СУЛУС СЫДЬААЙА

90 сыллаа±ыта ахсынньы ый аам-даам тымныыта µгэннээн 
турдаҕына Чурапчы Мэлдьэхситигэр Екатерина Леонтьевна уонна 
Василий Федорович Бэґиэлискэйдэр дьиэ кэргэттэригэр норуокка 
Сир Симэ±инэн аатырбыт Аксиния Васильевна Посельская кµн 
сирин кірбµтэ. 

Биир дойдулаахтара, аймахтара, театрга бииргэ µлэлээбит ар-
тыыстара, алтыспыт дьонноро ахтыыларынан, кыра эрдэ±иттэн 
кини айыл±а, алаас, сайылык о±ото буоларын быґыытынан 
сµµрбµт-кіппµт, элэстэммит, сытыы-хотуу, сүрдээх эйэҕэс-сайаҕас 
кыыс эбит. Кини сырдык хааннаах, нарын, номо±он сэбэрэлээх, 
уґун суґуохтаах, кібµс-кінітµк туттан сиртэн-буортан тэйбит курдук 
чэпчэкитик хаамар, чэбэрдик-ыраастык туттан сылдьар, бэйэтигэр 
барар мааны таІастаа±ын туґунан µгµс киґи ахтар. Кірдііх-
нардаах майгытын, дьоІІо эйэ±эс, µтµі сыґыанын кинини кытта 
алтыспыт дьон бары бэлиэтииллэр. Биллиилээх балерина РСФСР 
µтµілээх, Саха АССР народнай артыыґа Е.А.Степанова «Птица 
летит, и я лечу за ней…» диэн кинигэтигэр: «Я помню ее такой 
прекрасной, в белом ажурном платке и свежепахнущей. Весной 
она ходила в пальто с красивым белым орнаментом. У нее была 
красивая легкая походка, и я всегда радовалась при виде ее 
светлых глаз, красивого, светлого и такого родного лица», – диэн 
сµрдээх иґирэхтик суруйар. 

Биґиги – култуурунай-сырдатар училище µІкµµгэ салаатын 
1971 сыллаахха бµтэрбиттэр Аксиния Васильевна±а иккис выпуґа 
этибит. Улахан буукубаттан суруллар киґиэхэ, учууталга µірэммит, 
µірэхпитин бµтэрэн да баран кинини кытта алтыспыт, сµбэ-соргу 
ылбыт киґибитин куруук сырдык санаанан, сылаас иэйиинэн 
ахтабыт, киниэхэ µірэммиппитинэн дьыл±абытыгар махтанабыт 
уонна киэн туттабыт. 

Аксиния Васильевна уонна кини «туйах хатарааччыта» 
Наталия Семеновна Посельскаялар саха балетын историятыгар 
кімµс буукубанан суруллубут ааттар. Профессиональнай балет 
искусствотын µіскээґиниттэн кµн бµгµнµгэр диэри сайдыытын 
историята кинилэр ааттарын, µлэлэрин, олохторун кытта ыкса 
сибээстээх. 

А. Посельская µІкµµ абылаІар ылларан олорон ааспыт оло±ун, 
айар µлэтин µс тµґµмэххэ араарыахха сіп: саха дьахталларыттан 
бастакы балерина сцена±а ча±ылхай уобарастары айбыта, театрга 
репетитор уонна туруорааччы быґыытынан ситиґиилээхтик µлэлээ-
би тэ, култуурунай-сырдатар училище±а уус-уран самодеятельноска 
µІкµµ коллективтарын салайааччыларын бэлэмнээґиІІэ педа-
гогическай талаана арыллан µгµс ахсааннаах специалистары бэ-
лэмнээн таґаарбыта. Бу µс тµґµмэхтээх айар µлэтигэр барытыгар 
баста кылары кытта са±алааччы, суол тэлээччи кини – биґиги 

А.В. Посельская

Аксиния Посельская уонна 
Мария Жорницкая

«Сир симэ±э»
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ренин 6 сыл лаах программаны кылгатан 4 сыл 
µірэппитэ. 

Аксиния Васильевна балетнай студия±а µірэнэ 
киирэригэр 16 саастаа±а (кыра саастарыттан 
µірэнэн балетнай училищены бµтэрэн эрэр 
о±олор саастара). Бу профессиональнай балет 
µірэ±эр улахан саас, ол гынан баран кини µІ-
кµµґµт быґыытынан сіп тµбэґэр даан найдарын 
туґунан саха балетын, Саха сирин норуоттарын 
µІкµµтµн чинчийиигэ, µірэтиигэ, сурукка-бичиккэ 
тµґэриигэ суолу тэлбит, сµІкэн кылааты кил-
лэрбит Саха АССР µтµілээх артыыґа, исто-
рическай наука кандидата М.Я. Жорницкая аан 
бастаан кірµµтµн маннык ахтар: «… Каково же 
было мое удивление, когда я пришла в здание 
бывшей церкви, чтобы позаниматься экзерсисом 
с разрешения педагога, и увидела стоящих у 
палки девочек и одного мальчика исполнявших 
классический экзерсис. …Среди них была Ксе-
ния, которая сразу обратила на себя вни мание. 
У нее были абсолютно выворотные «мяг кие» 
ноги, хороший шаг, приятная улыбка, хоро-
шенькое личико…» 

Сэрии ыар, аас-туор кэмнэрин тулуйбакка 1944 
сыллаахха баара эрэ 7 о±о студияны бµтэрбитэ. 
Кинилэр 1944 сыл саас нуучча театрыгар «Балет 
биэчэрэ» диэн ааттаан киэІ программалаах 
кэнсиэри бэлэмнээн кірдірбµттэрэ. Бу, анал 
балет µІкµµґµтэ µірэхтэммит саха о±олорун 
история±а киирбит бастакы академическай сµ-
рэхтэниилэрин кірііччµлэр µірэ-кіті кірсµ-
бµт тэрэ. Кинилэр ортолоругар саха балетын 
сайдыытыгар олук уурсубут, кылааттарын кил-
лэрсибит И.Д. Христофоров уонна А.В. По сель-
ская бааллара. 

Студиятын бµтэрээтин кытта 1944 сыллаах-
ха Москватаа±ы хореографическай учили ще -
±а ста   жи  ровка±а ыыппыттара. Н.И. Тарасов, 
Н.Т. Объед кова диэн биллиилээх педагогтарга 
дьа  рыктаммыта. Ґірэнэр кэмигэр Галина Ула-
нова, Ма йя Плисецкая, Софья Головкина, Рости-
слав Захаров курдук аатырбыт µІкµµґµттэр ре-
пе ти цияларын, спектаклларын кірірі. Улахан 
теат рга П.И. Чайковскай «Кубалаах кµілµгэр» кор -
дебалекка кытыннарбыттарын кэпсээбитэ уон на 
«саамай кэнники эрээккэ сылдьыбытым, туох та рын 
эрэ сатаабата±ым дуу, сыыспытым дуу буолуо» 
диэн кµллэрэн турардаах. Уопсайынан да, Аксиния 
Васильевна уобарастаан, дьээбэ лэ нэн этэрин сі-
бµлµµр, кірдііх-нардаах майгы лаах этэ.

Москва±а улахан педагогтарга µірэнэн толо-

убаас тыыр учууталбыт Аксиния Васильевна 
Посельская. 

Ийэ кэриэтэ туттубут учууталбыт туґу-
нан бэчээккэ балачча сырдатылынна; хаґыат-
тарга ахтыылар, бэлиэ тээґиннэр, туспа кини-
гэлэр та±ыстылар. Со±отох кыыґа Н.С. По-
сельская ийэтин µлэтин сал±аан ийэтэ ті-
рµт тэспит суолунан µІкµµґµт, репетитор бы-
ґыытынан айар µлэтин са±алаабыта. Ийэ тин 
сырдык ыратын толорон, кырыа кыґын наах 
хотугу сиргэ бастакы уонна со±отох хо рео-
графическай училищены тірµттээбитэ, ийэ-
тин аатын бэрдэрэн µйэтиппититтэн А.В. По-
сельская талааныгар сµгµрµйээччилэр уонна 
би ґиги – кини µірэнээччилэрэ µірэбит уонна 
астынабыт. Кини оло±ун, µлэтин сал±ааччыта – 
Наталия Семеновна ылыннарыылаах тыллаах, 
са±алаабытын тиґэ±эр тириэрдэр дьµккµірдээх 
µлэлээх салайааччы, киэІ билиилээх-кірµµлээх, 
талааннаах педагог быґыытынан дириІ убаас-
табылы уонна билиниини ылыан ылар. 

Аксиния Васильевна уонна Наталия Семеновна 
µрдµк айыылартан анаппыт миссияларын 
ситимниир тµгэннэринэн буолаллар: талан ылбыт, 
олохторун бµтµннµµ анаабыт профессияларыгар 
сі±µірµйбэт тапталлара, онно бэриниилээх сы-
ґыаннара, ыарахаттары аахсыбат дьулуур даах, 
кэскиллээх µлэлэрэ, инникигэ эрэллэрэ, ыччаты 
кэрэ±э-µтµі±э сыґыарыыга, иитиигэ-µірэтиигэ 
анаабыт олохторо. Наталия Семеновна бу олох-
тон барбытын кэннэ училище иккиэннэрин аат-
тарынан ааттанан µйэтитилиннэ.

Биґиги кілµінэ Аксиния Васильевна µІкµµ-
лµµ рµн кірбітіх дьон, кинини кытта бииргэ µІ-
кµµ лээбит, саха балетын тµстэспит, тірµт тэспит, 
олук уурсубут И.Д. Христофоров, М.Я. Жор ницкая,  
Л.И. Мекюрдянов уо.д.а. ах тыы ларыттан билэбит. 

История кэрэґилииринэн республика±а про-
фес сиональнай балет искусствотын сайдыы та 
Ис  кусство управлениетын соруда±ынан дуо га бар-
даґан анал µірэхтээх специалистары С.В. Вла-
димиров-Климовы, И.А. Каренины, Н.М. Хо деровы 
а±алан µлэлэтииттэн са±аланар. ҐІ кµµґµт идэтэ 
диэн баарын тµґээн да биттэммэтэх 30-ча о±ону 
сµµмэрдээн, 1940 сыллаахха ба летнай студия±а µірэ-
тэ ылбыттара. Балет ар тыыс тарын 9-10 саастарыт-
тан бэлэмниир буол лахтарына, И.Д. Христофоров 
ах тарынан 17-20 саастаах «бороо±удуйан хаал-
быт» ула хан дьон µірэнэллэригэр уонна пе да-
гогтар µірэ тэллэригэр µгµс ыарахаттары кір-
сµбµттэрэ чах чы. Студия салайааччыта И.А. Ка -
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рор техниката биллэрдик сайдан кэлбитин туґу-
нан: «При его (балет «Полевой цветок» М.С.) 
по становке балетмейстер (С.В. Владимиров-
Кли мов М.С.) использовал профессиональные 
дан ные балерины: «мягкие» выворотные ноги, 
большой шаг, природные линии, которые по-
зволили ей в достаточной хореографической 
слож ности исполнить большое классическое 
адажио первого и третьего актов. Крепкие паль-
цы способствовали выполнению технических 
дви  жений в сольных вариациях», – диэн М.Я. Жор -
ницкая ахтыытыгар аа±абыт. 

Аксиния Васильевна айар µлэтэ 1947 сылтан 
са±аламмыта. Саха АССР тэриллибитэ 25 
сылыгар М. Жирков, Г. Литинскэй «Сир симэ±э» 
балеттара туруоруллубута. Сµрµн оруоллары 
бастакы толорооччуларынан А. Посельская 
– Сир Симэ±э, И. Христофоров – Харахсын 
Бэргэн анаммыттара. Бу туґунан Иннокентий 
Дмитриевич бу курдук суруйан турар: «Урукку 
іттµгэр сцена±а соччо-бачча биллибэтэх, ити 
кэмІэ диэри µірэнэ сылдьыбыт, балайда 
уґун кэмІэ эрчиллиитин тохтото сылдьыбыт 
(Москваттан о±олонон тіннін кэлбит кэмэ) ки-
ґиэхэ сµрµн партия, оруол тиксиитэ улахан 
итэ±эл уонна чиэс этэ… Ксения бэйэтин кµµс-
тээх, дьулуурдаах сыралаґан µлэлээґинин 
тµмµгэр Сир Симэ±ин толорбут бастакы дьахтар 
буолар…Сэрии кэмигэр И.А. КарениІІа µірэм-
мит, кини икки кадра саха бастакы балета 
туруутугар иккиэ да буоллаллар сµрµн кµµс 
буолтара диэн билигин этэр кыахтаахпын. Ити 
биґиэхэ сµктэриллибит µрдµк чиэґи, улахан 
итэ±эли чиэстээхтик толорбут эбиппит диэн 
билигин, 37 сыл ааспытын кэннэ, киэн тутта 
са ныыгын». 

Норуот кинини балерина быґыытынан били-
ниитэ, кини талааныгар сµгµрµйµµтэ са±аламмыта. 
Саха нарын-намчы кыыґын уобараґын итэ±э-
тиилээхтик айан, аан бастакынан ата±ын 
тібітµгэр туран, классическай балет диэн тугун 
билиґиннэрбитэ. Тыллан эрэр сибэкки иґиттэн 
чэпчэкиттэн чэпчэкитик кітін тахсарын кірін 
,кинини бэйэтин сибэккигэ холообуттара, кини 
аата уос номо±о буолан тар±аммыта:

…Балет тыллар сибэккитэ,
Идэтийбит µІкµµґµтэ,
Талаанынан сіхтірбµтэ, 
Сир симэ±э дэттэрбитэ… 

Аркадий Филиппов «Сир симэ±э».
Сµрµн партияны толорбутун туґунан «Со-

циа листическай Якутия» хаґыакка маннык 
суруйбут: «Мне особенно радостно исполнить 
эту роль, потому что мне, дочери якутского 
народа близки и понятны чувства, выражаемые 
ею в танце. Для того, чтобы создать образ 
героини, мне пришлось много поработать над 
овладением техникой хореографии. В этом деле 
мне помог мой первый учитель – балетмейстер 
И.А. Каренин, а затем постановщик спектакля 
С.В. Владимиров. Я не считаю, что моя ра-
бота над образом Сир Симэгэ окончена. На-
оборот, я буду продолжать все больше со вер-
шенствовать свое исполнение». «Сир Си мэ±э» 
балет ситиґиилээхтик туруоруллубутун кэн нэ 
туруорааччы-балетмейстер С.В. Влади ми ров-
Кли мов, сµрµн оруоллары толорбут А.В. По -
сельская, И.Д. Христофоров, Н.Д. Сильва нович, 
М.Я. Жорницкая Саха АССР Верховнай Сэ-
биэтин Бочуотунай грамоталарынан на±араа-
даламмыттара. РСФСР уонна Саха АССР 
искусстволарын µтµілээх деятелэ, скульптор 
П.И. Добрынин «Полевой цветок со своим жени-
хом Бэргэном» диэн керамическай композиция 
оІорбута. 

Аксиния Васильевна иккис улахан оруола – 
Б. Асафьев «Бахчисарай фонтана» диэн бале-
тыгар Мария партиятын толоруута буолар. Бу 
икки партияны хайдах курдук итэ±этиилээхтик, 
дириІ иэйиилээхтик толорбутун суруйуулартан, 
ахтыылартан эрэ билэбит. Ону мин эридьиэстии 
барбаппын. 

1948 сыллаахха студия сабыллыбытын 
кэннэ а±ыйах µІкµµґµтµ саІа тэриллэр му-
зыкальнай-драматическай театрга кіґірбµт-
тэрэ. Студия базатыгар музыкальнай-худо же-
ственнай училище аґыллан, 1945-46 µірэх 
сылыгар ылыллыбыттар хаалбыттара. Театр-
га хаалларыллыбыт а±ыйах ах сааннаах µІ-
кµµ ґµттээх буоланнар улахан спек такл ла-
ры туруорар кыах суох буолан, µІ кµµ ґµттэр 
кон цертнай нµімэрдэри бэлэмнээн кыт тал-
ла ра. И. Христофоров, М. Жорницкая эл  бэх 
баай репертуары оІорбуттара. Аксиния Ва  си-
льевна классическай да, характернай да эл бэх 
µІкµµлэри толорбута. Олор истэригэр; К. Аб-
рамовтыын «Финскэй», «Былааттаах µІ кµµ нµ», 
М.Я. Жорницкаялыын сахалыы µІ кµµ   лэри, И. 
Хрис тофоров «Лезгинканы», «Ук раин скай µІ-
кµµнµ» туруорбутун сібµлээн толороро. 

Театртан уурайа сылдьан баран тіннµбµт 
кэмигэр театр салалтата, кэлэктиибэ кини-
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Аксиния Васильевна µІкµµлµµрµнээ±эр педагог-
репетитор быґыытынан µлэлиирин ордорор этэ 
диэн ахталлар. Онон сибээстээн, кинини педагог-
репетитор быґыытынан µлэлэтээри µірэттэрэ 
ыыталлар. 1959 сыл бэс ыйын 1 кµнµттэн 1960 
сыл тохсунньу 11 кµнµгэр диэри Москва±а 
клас сическай µІкµµ методикатын µірэтиигэ, 
педагог-репетитор идэтин баґылааґыІІа ста-
жи ровкаламмыта. Ону туоґулуур Улахан Театр 
уонна К.С. Станиславскай уонна В.Л. Не ми-
рович-Данченко аатынан музыкальнай театр 
администрациялара биэрбит справкалара, Т.П. 
Мест  ников кірдіґµµ суруга Аксиния Васи льевна 
дьиэ±э харалла сытар дьыалатын паап катыгар 
тиґиллэн уурулла сылдьарын Х.А. Сме танин 
кірдірбµтµн манна киллэртээтим. 1960 сылтан 
театрга бастакы педагог-репетитор быґыы-
тынан µлэтин са±алаабыта. Олус кыахтаах 
педагог быґыытынан астынарын уонна театр-
тан барбытын кэннэ суохтаабыттарын Л.И. Ме-
кюрдянов бэйэтин ахтыытыгар суруйан турар. 
Театрга туруоруллар «Ньургун Боотур» опера±а, 
«Кыталыктар кырдаллара» остуоруйа±а, «Хоту-
гу сибэкки» оперетта±а, «Лоокуут уонна Ньур-
гуґун», «Кыґыл ойуун» драмаларга сахалыы 
µІ кµµлэри туруортаабыта. Дьокуускай иґинээ±и 
µірэх тэрилтэлэригэр, Чурапчы, Уус-Алдан, 
Ґіґэ Бµлµµ онтон да атын оройуоннарга уус-
уран самодеятельность сайдарыгар быґаччы 
кі мі ліґµµгэ эмиэ бастакылар ахсааннарыгар 
киирсэр. Оройуоннарынан сылдьан µірэппит 
о±о лоро кинини µІкµµ туруорааччы, педагог 
быґыытынан кыахтаа±ын уонна киґи быґыы-
тынан боростуойун туґунан суруйбут ахтыы-
ларыттан билэбит.

1966 сыллаахха театртан уурайан Дьокуус-
кайдаа±ы култуурунай-сырдатар училище±а са-
Іа аґыллыбыт µІкµµ салаатыгар µлэлии кэл-
битэ. Бу иннинэ уґулуччулаах µІкµµґµт, пе-
дагог-репетитор, туруорааччы быґыытынан но-
руот билиниитин ылбыт буолла±ына, уус-уран 
самодеятельноска µІкµµ кэлэктииптэрин са-
лайар специалистары бэлэмниир педагог бы-
ґыытынан µµнэн-сайдан тахсыбыта. 

Аксиния Васильевна хас биирдиибитигэр ийэ-
лии амарах сыґыаннаа±а. ДириІ билиитин-
кірµµтµн, бол±омтотун, кыґамньытын ууран 
туран µірэтэрэ. Сааґыран да баран барытын 
бэйэтэ кірдірін µірэтэрэ, хамсанара киґи 
сі±µіх, олус имигэс этэ. Ону атын куурус о±о-
лоро холобурдаан эмиэ кэпсээччилэр. Биир 

ни µчµгэйдик кірсµбµттэрэ, айар µлэтин сал-
гыы рыгар кµµс-кімі буолбуттара. Урукку миэс-
тэтигэр балет артыыґын быґыытынан µлэ±э 
ылбыттара. Ону туоґулуур театр дириэктэрэ 
Т.П. Местников култуура министиэристибэтин 
аатыгар суруйбут кірдіґµµ суругар маннык 
этиллибит: «Мы просим дополнительно 
включить в смету две единицы артистов балета, 
так как они фактически имеются у нас. Из 
них одна реабилитированная бывшая артистка 
балета Посельская Аксиния Васильевна, которую 
мы обязаны были принять и другой приехал 
пос ле прохождения учебы из Ленинграда – 
Ефремов Афанасий Семенович». Театрыгар 
тінніітµн утаа Цезарь Пуньи музыкатыгар икки 
кавалеры кытта концертнай нµімэри бэлэмнээн 
сцена±а тахсыбыт олус долгутуулаах тµгэнин 
кірііччµлэр олус µчµгэйдик ылыныылара – ки-
ни ча±ылхай талааныгар сµгµрµйµµлэрэ сі ±µі-
рµйбэтэ±ин туоґутунан буолбута. 1957 сыл лаахха 
Москва±а ыытыллыбыт Саха лите рату ратын 
уонна искусствотын декадатыгар М.Я. Жор ницкая 
туруорбут «Былааттаах µІкµµтµн» К. Абрамовтыын 
ситиґиилээхтик толорбуттара. 

Айыл±а анаан, маанылаан биэрбитэ ха-
ґан да ілбіідµйбэт диэн ійдібµл баар. 
Акси ния Васильевна сааґырыар диэри µІ-
кµµ ґµт буоларыгар айыл±аттан анаппыта сі-
±µі рµйбэтэ±ин киниэхэ µірэммит о±олору ба-
рыбытын сіхтірірі. Мин биир маннык тµгэни 
ахтан аґарыахпын ба±арабын. Биґиги бастакы 
кууруска µірэнэ сылдьан тµбэстэхпитинэ (аан 
аґа±ас буолла±ына) µґµс куурустар уруоктарын 
сібµлээн кірір этибит. Биґиги кірдіхпµтµнэ, 
Зина Корнилова-Попова, Даша (Даника) Еф-
ремова-Максимова, Толя Филиппов, Василиса 
Романова, Дуся Афанасьева балекка сіп тµ-
бэґэр дааннайдарынан балет артыыстарын 
курдук этилэр. Арай биирдэ Аксиния Васильевна 
идэтинэн ойон тура-тура хамсаныыларын, поза-
ларын кірдірі сырытта. Оннук кірі турдахпына 
син сааґыран эрэр µрдµк уІуохтаах саха киґитэ 
ааґан иґэн тохтоон балайда кірін турда уонна: 
«Ок-сиэ туттара-хаптара адьас уларыйбатах, 
эдэр эрдэ±инээ±итин курдук эбит ээ», – диэн 
бэйэтэ-бэйэтигэр саІаран баран ааґа турбута. 
Ити – эдэркээн Аксиния µІкµµлµµрµн элбэхтик 
кірбµт, дуоґуйууну ылбыт, кини талааныгар 
сµгµрµйµµтµн сµрэ±эр-быарыгар иІэрэн сылдьар 
киґи сі±µµтэ-махтайыыта буоларын ійдіін 
хаалбыппын. 
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ман нык тµгэни ахтан аґарыахпын ба±арабын. 
Иккис кууруска µірэнэ сырыттахпытына балайда 
уустук qrand rond de jambe jete диэн хамсаныыны 
µірэттэ. Кини саІа хамсаныыны наґаа кµµскэ 
буол бакка, ата±ын µіґэ таґаарбакка уопсай 
ійдібµл эрэ биэрэр гына кірдірір идэлээх этэ. 
Бу да сырыыга оннук буолла. Онтон биґигини 
«ійдіітµгµт дуо, кірдірµІ» диэтэ, биґиги кини 
кірдірбµтµн курдук атахпытын µіґэ тэппэккэ, 
аргыый а±ай оІорор дьон буоллубут. Ытыс 
тыаґа ірі хабылла тµстэ да, учууталбыт 
ойон турда, станокка кэлэн тутуста уонна 
ата ±ын 90 кыраадыс µрдµккэ тэбэн, бэйэтин 
сааґыгар холооно суох сµрдээх чэпчэкитик 
уонна «выворотнайдык» эргитэ быра±аттаан 
кыыраталаата. Онно сіхпµппµт, айыл±а µІкµµґµт 
буоларга хата±алаабыт дааннайдарынан, дьа-
рык танан бµппµтэ быданнаабыт киґи диэтэххэ, 
хайдах курдук эдэрдии чэпчэкитик, классическай 
µІкµµ ирдэбилинэн олус «выворотнайдык» 
хамсанарын. Кини оччолорго дьарыктаныытын 
бырахпыта ырааппыт 44-45 саастаах этэ. Би-
лиІІээІІэ диэри тµмсэ эрэ тµстэрбит ол 
тµгэни харахпытыгар бу баардыы кірін, сі±ін-
махтайан, ахтан ааґааччыбыт.

Уруога мэлдьи уустук, интэриэґинэй буолара. 
Хайдах да дааннайдаах буол, ирдэбил хас 
биирдиибитигэр биир тэІ уонна кытаанах 
буолааччы. Бэйэтэ этэрин курдук «классическай 
µІкµµгэ саа да тэбиитигэр чугаґаабат» даан-
найдаах дьону тугу барытын «через не могу» 
диэнинэн салайтаран оІоруохтааххыт диэн 
µірэ тэрэ. Ґірэммиппит усталаах туоратыгар 
«че рез не могу» диэн кини сібµлээн туттар 
этии тин элбэхтик истэн, туруулаґан туран 
дьарыктанарбыт. Уруок бириэмэтигэр сыыґа-
халты оІоруу ханна барыай, ону сонно тута 
кінніртµµргэ кыґаллара. Сыыґар тµгэммитигэр 
«Заско-ох» диэн хаґыытаатар эрэ тугу сыыс-
пыккын тутатына ырыІалаан сіпкі быґаарына 
охсорго кыґалларыІ. 

Бастакы кууруска µірэнэ киирээппитин кыт-
та биґигини иккилии-µстµµ гына араартаан, 
µґµс куурус о±олоруттан сыґыартаан уруогу 
таґынан µірэттэрэрэ. Кинилэр классическай 
µІ кµµ экзерсиґигэр дьарыктыыллара, µІкµµ 
туруораллара. Чэ, быґата, µірэммит µірµйэх-
тэрин атын киґиэхэ тириэрдэр ньымалары 
баґылыырга уґуйбут эбит дии саныыбын мин 
билигин. Иккис кууруска µірэнэрбитигэр Улан 
Удэ хореографическай училищетыттан Валя 

Антонова (Наумова) кэлбитэ. Биґиэхэ холоотоххо, 
классическай балет дьарыгын баґылаабыт 
кыыґы куруутун холобур оІосторо, биґиги да 
киниттэн ыйыталаґан элбэххэ µірэммиппит. 
Ити холобурдарынан сыаналаатахха, Аксиния 
Ва сильевна кимтэн, хайдах µірэниэхтээххин, 
кими батыґыахтааххын, инники µлэ±эр педагог, 
тэрийээччи быґыытынан хайдах µлэлиэхтээххин, 
бэйэбит да билбэппитинэн, эрдэттэн µірэппит, 
та кайбыт эбит. Ити буолар кини педагог 
быґыытынан талаана, µлэтигэр муударай, кэс-
киллээх мындыр сыґыана. 

Мин Аксиния Васильевна «через не могу» 
диэн сібµлээн туттар этиитигэр іссі тігµл 
тохтуохпун ба±арабын. АІардас субу тирээн 
турар оІоруохтаах хамсаныыны кыґаллан сіпкі 
уонна µчµгэйдик оІорууга эрэ туґаайбакка, 
олоххо кірсір ханнык ба±арар ыарахаттартан 
ча±ыйбакка туруулаґан туран µлэлииргэ-хам-
сыырга, санаабыт санааны ситиґэргэ µірэппит 
эбит, муударай учууталбыт. Оттон бэйэтэ, ити 
этиитин оло±ун усталаах-туоратыгар: айар 
µлэтигэр, тус оло±ор кірсµбµт ыарахаттарыттан 
ча±ыйбакка, кэхтибэккэ тулалыыр эйгэтигэр 
µтµі сыґыанынан, дьулуурдаах µлэтинэн толору 
дакаастаабыта. 

Аксиния Васильевна классическай µІкµµ 
уруогун биэрэрин таґынан композицияны µірэ-
тэрэ. Ґірэппит о±олоругар тіґілііх элбэх µІ-
кµµнµ туруорбута буолуой? Аа±ан сиппэккин. 
Классическай хабааннаах, сахалыы намыын 
да, тµргэн да тэтимнээх уонна араас норуоттар 
µІкµµлэрэ. Ордук интэриэґинэйдик, саІа хамса-
ныылары айан киллэрэн, классиканы кытта 
ситимнээн, сахалыы µІкµµлэри кыайа-хото ту-
руоран ураты буочардаа±ынан биллэрэ. «Кы-
та лыктар кырдаллара», «Лоокуут уонна Ньур-
гуґун» диэн театрга туруортаабыт µІкµµ лэ-
рин µірэнээччилэрин бµтэрэр сылларыгар вы-
пускной кэнсиэргэ бэлэмнээн таґаарара. Бас-
такы выпуґугар «Кыталыктар кырдаллара» ком-
позициятыгар сµрµн оруоллары Зина Корнилова-
Попова, Толя Филиппов µІкµµлээбиттэрэ би ґиги 
ійбµтµгэр-санаабытыгар умнуллубаттык иІэн 
сылдьар. Итини таґынан, кини бэйэтин ту-
руоруутунан эрэ муІурдаммакка, биґигиттэн 
эмиэ айан, µІкµµ туруорарбытын ирдиирэ. 

1978 сыллаахха республикатаа±ы фестивалга 
µірэнээччилэригэр туруорбут «Фестивальная», 
«Лаглайбаана» диэн олус солун хамсаныылар-
даах µІкµµлэрэ лауреат буолбуттарыттан биґиги 
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Е. Афанасьева, Л. Таранова филармония, А. Ни -
колаев, Е. Алексеева, Г. Горохова, Л. Ам-
мосова, Д. Харлампьев, С. Бессонова µІкµµ 
теат рын, М. Стручков, В. Горохов, Л. Рехлясова 
«Мэнго» ансаамбыл  артыыстара буолан µµнэн-
сайдан тахсыбыттара. Аксиния Васильевна 
µірэнээччилэрин бэриниилээх, кэскиллээх µлэ-
лэрин туоґутунан «Саха сирэ µІкµµлµµр» диэн 
куонкурус уонна да атын киэІ хабааннаах, 
далааґыннаах, кырдьыга да, Саха сирэ ба рыта 
µІкµµлµµр, кыттар, сэІээрэр маассабай ис-
кусствотыгар кубулуйда. 

А. Посельскаяны кытта «Сир симэ±э» ба-
лекка µІкµµлэспит, кинини педагог, репе-
титор, туруорааччы быґыытынан µрдµктµк 
сыа налаабыт Саха АССР народнай артыыґа 
Л.И. Мекюрдянов маннык суруйбута: «Саха 
µІкµµтµн тірµттээбит, µірэппит педагогу биґиги 
хайдах да умнуо суохтаахпыт. Саха балетын 
историятын суруйар ыччаттар кэлиэхтэрэ, онно 
наада буолар гына биґиги, улуу дьоннору, саха 
бастакы µІкµµґµттэрин кытта µлэлээбит дьон, 
тіґі кыалларынан ійдібµнньµк хаалларар 
курдук ахтыылары оІоруо этибит. Оччо±уна 
матырыйаал баар буолуо±а». Оннук буоллун, 
кини ба±ата туоллун! 

1966 сылтан Аксиния Васильевна саха кул туурата 
сайдарыгар педагог быґыытынан спе циалистары 
бэлэмнээґиІІэ утумнаах, кэскил лээх µлэтэ са-
±аламмыта. Култуурунай-сырда тар училище±а 
µлэ лии кэлэригэр µірэтэр програм ма суо±а 
улахан ыарахаттары µіскэппитэ. Кини µІкµµґµт, 
репетитор, туруорааччы быґыытынан улахан 
маастардарга µірэммит билиитигэр оло±уран 
программа оІостон уонна ону µлэ тин уопутугар 
оло±уран сылтан сыл са йын наран, µлэлээбитэ. Ол 
программата кі дьµµс тээ ±э дакаастаммыта. Улан-
Удэттэн µр дµк ква лификациялаах аттестациялыыр 
ко мис сия кэлэн кини µірэтэр методиката сіп-
тііх ха йыс халаа±ын, туруорар µІкµµлэрин репер-
туа ра олохтоох норуот µгэґигэр, фольклоругар, 
майгытыгар сіп тµбэґэрин, тірµт µгэстэригэр, 
кул туураларыгар сыґыаран µірэтэрин, иитэрин 
µр дµктµк сыаналаабыта. Улахан буукубаттан су-
руллар Учууталбыт педагогическай µлэтин, µрдµк 
µірэ±и бµтэрэн кэлэн, педагог быґыытынан биир-
гэ µлэлээбит, алтыспыт µірэнээччилэрэ ыры тан 
суруйаллара, уопут курдук тар±аталлара буол-
лар – ол буолуо этэ кини педагогическай µлэтин 
суолталааґын, µірэтии, ыччакка ти риэрдии.

Инники ахтан аґарбытым курдук, Саха АССР 

олус диэн µірбµппµт уонна астыммыппыт. Фес-
тиваль кэнниттэн мустаммыт дьиэтигэр тии-
йэн сэґэргэспиппит. Онно: «Сµрдээх интэ риэ-
ґинэй хамсаныылары толкуйдаан, булан кил-
лэрбиккин», – диэбиппитигэр: «ЭмээхсиІІит, 
ха та, була сытар», – диэн кµллэртээбитэ. Манна 
да±атан іссі биири чопчулуом этэ. Ґірэнэ 
сыл дьан кинини – 40-тан тахсыбыт киґини ис-
тибэтигэр, бил бэтигэр бµк эрэнэн туран «эмээх-
симмит» диэн таптаан ааттыырбыт. Ону кини 
билэр буолан «эмээхсиІІит» диэбитигэр кµл-
сэн баран, сирэй-сирэйбитин кірсін эрэ кэбис-
тэхпит дии.

Кэлин кини µірэнээччилэрэ классическай ха-
бааннаах эбэтэр сахалыы да µІкµµлэригэр кини 
ураты буочарынан, атыттарга майгыннаабат 
гына туруоралларын Норуот айымньытын дьиэ-
тигэр 15 сыл устата методиґынан µлэлээбит 
Л.И. Мекюрдянов маннык бэлиэтээн турар: 
«Бу о±олор тыа сиригэр µлэлии сылдьалларын 
кірдіххµнэ – Аксиния Васильевна буочарын 
хайаан да булан ыла±ын, онтон µірэ±ин. Атын 
педагогтар о±олоруттан таґыччы атыттар, бил-
лэллэр, бэлиэлэр». Тэрийсибит µІкµµтµн са-
лаа  тыгар оло±ун тиґэх кµннэригэр диэри µлэ-
лээбитэ. Билигин киниэхэ µірэммит о±олоро 
рес публика±а биллэр-кістір, бэйэлэрин идэ лэрин 
баґылаабыт, ааттаах-суоллаах, специа листар. Ки-
нилэр саха µІкµµтµн тэнитиигэ, тар ±атыыга олус 
ситиґиилээхтик µлэлээбиттэрэ уонна билигин да 
µлэлии сылдьаллар. А.Ф. Кла кинова – «До±ордо-
ґуу», «Алгыс», В.Е. Ро ма нова – «Эркээни эдэр 
сааґа», З.Н. Попова – «Айылгы», Е.С. Прокопьева – 
«Кэнчээри», А. Фи  липпов – «ДьиэрэІкэй», «Кустук», 
З.Г. Ксе но фонтова – «Кэнчээри», «Чэчир», «Сир 
симэ±э», В.П. Винокуров, А.Г. Винокурова – 
«Кыталык», Д.П. Филиппова «Маранга», Г.Е. Скрябин 
«Чэчир», Л.И. Петрова Амма±а, К.И. Охотина Вер-
хоянскайга уонна да атыттар тірµттээбит уонна 
салайар ансаамбыллара республика±а эрэ 
буолбакка тас дойдуларга тиийэ биллибиттэрэ, 
талааннарынан сіхтірбµттэрэ. 

Аксиния Васильевна иІэрбит билиитэ-кірµµтэ, 
кыґамньылаах µлэтэ µірэнээччилэригэр, µірэ-
нээччилэрин µірэнээччилэригэр сал±анан ба ра 
турар. Ґрдµк µірэхтэрин бµтэрэн кэлэн учуу тал-
ларын кытта бииргэ алтыґан µлэлээбит, сµбэ-
соргу ылбыт, учууталларын аатын аат татар пе-
дагогтар З.Н. Попова, Р.П. Петрова, К.И. Охо-
тина, музыкальнай оскуола педагогтара А.Ф. 
Кла кинова, Н. Емельянова уо.д.а., µІкµµґµттэр 
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Верховнай Сэбиэтин Бочуотунай грамотата, 
скульптор П.И. Добрынин керамическэй ком-
по зицията кинини µІкµµґµт быґыытынан били-
ниилэрин туоґулууллар. 

Кини µірэппит о±олоро Саха АССР уонна 
Саха Республикатын µтµілээх µлэґиттэрэ: бас-
такы 1969 сыллаах выпуґуттан – А.Ф. Клакинова, 
В.Е. Романова, З.Н. Попова, А. Филиппов, иккис 
1971 сыллаах выпуґуттан М.З. Сивцева, А.Д. Ма-
каров, З.Г. Ксенофонтова, Л.А. Андросова, µґµс 
1972 сыллаах выпуґуттан – Е.М. Аммосова, 
К.И. Охотина, В.П. Винокуров, А.П. Николаев, 
И.В. Абрамова, кэнники 1977 сыллаах вы-
пуґуттан С.Г. Бессонова, А.Г. Винокурова, 
ити ни таґынан ССРС культуратын туйгуннара 
Е.С. Прокопьева, Д.П. Филиппова уо.д.а. рес-
публика±а киэІник биллибит специалистар. 
От тон ситиґиилээх, биллэр-кістір µлэлэринэн 
СР култууратын туйгуннарын, республика тас 
іттµгэр тиийэ араас таґымнаах куонкурустарга, 
фестивалларга лауреат, дипломант аатын сµгэн 
дойдуларын аатын чиэстээхтик кімµскээбиттэри, 
нэґилиэк, оройуон депутаттарынан талыллан 
общественнай µлэ±э актыыбынайдык кыттыбыт-
тары аа±ан да сиппэппит буолуо. Маны этэн 
эрдэхтэрэ «µтµі киґи µілэґэ кыымнаах, іті±і 
тіІµргэстээх» диэн. Онон Учууталбыт тиксибэтэх 
на±араадалара µірэнээччилэргэр иІэриллэн 
µйэлэргэ кини аатын ааттата, киэн туттунууну 
µіскэтэ туруохтара.

 Култуурунай-сырдатар училище±а µлэлиир 
кэмигэр ССРС култууратын туйгуна оІорон 
чиэстээбиттэрэ. А.В. Посельская ір сыллаах 
хо реографическай искусство сайдыытыгар кил-
лэрбит µтµілэрин иґин 1974 сыллаахха Саха 
АССР култууратын министиэрстибэтин уонна 
култуура µлэґиттэрин идэлээх Сойуустарын 
Бо чуотун Кинигэтигэр, 2000 сыллаахха улуус 
ба ґылыгын уураа±ынан Чурапчы улууґун 
XX µйэ±э 100 чулуу дьон ахсааныгар кил-
лэрил либитэ. Дьокуускайга З.Г. Ксенофонтова 
учууталын аатын ааттатар «Сир симэ±э» µІкµµ 
ансаамбылын О±о дыбарыаґыгар тэрийэн, 
саха µІкµµтµн ірі тутан ситиґиилээхтик µлэ-
лии сылдьар. Аксиния Васильевна «Весенняя», 
«Фес  тивальная», «Лаглайбаана» µІкµµлэрин 
µірэ  нээччитэ М.З. Сивцева суруйан, кинигэ±э 
кил лэрэн, култуура уонна искусство колледжын, 
хо реографическай колледж µірэнээччилэрин 
толорор репертуардарынан буолла. Тіріібµт 
дойдутугар – Чурапчы ДириІэр О±о музыкальнай 

оскуолатыгар кини аатын иІэрбиттэрэ. Саха 
сиригэр профессиональнай балет искусствота 
саІа тірµттэнэн эрэр кэмиттэн ыра санаа 
оІостубут иэйиитин толорон кыыґа тірµттээбит, 
тэрийбит балет артыыстарын бэлэмниир 
оскуолата Аксиния Васильевна уонна Наталия 
Семеновна Посельскаялар ааттарын чиэстээхтик 
сµгэр. Сыл аайы ахсынньы 24 кµнµгэр Аксиния 
Васильевна тіріібµт кµнµн бэлиэтииллэр, кол-
ледж иґинэн µІкµµ туруоруутугар куонкурус 
ыытыллар, кини аатынан бириэмийэ олохтонон 
туттарыллар. Наталия Семеновна ийэтин аатынан 
бириэмийэни колледж µірэнээччилэригэр эрэ 
буолбакка, колледж µлэтигэр кыттыспыт, ал-
тыс пыт, Аксиния Васильевна±а култуурунай-
сырдатар училище±а µірэнэн бµтэрбит дьон-
норугар махталын бэлиэтигэр эмиэ ана-
талаабыта. Колледжы бµтэрбит талааннаах 
ыч чаттар опера уонна балет театрыгар сµ-
рµн партиялары толорон кірііччµлэр биґи-
риир артыыстара буола µµннµлэр, араас та-
ґымнаах куонкурустарга ситиґиилээхтик кыт-
таллар. Хореографическай колледж уонна кул-
туура, искусство колледжын специалистара, 
вы пусниктара айар, педагогическай µлэлэринэн 
Саха сирин µІкµµтµн іссі да сайыннара, 
чэчирэтэ, аан дойдуну сіхтірі туруохтара диэн 
эрэнэбит. 

 
Мария СИВЦЕВА,

СР култууратын µтµілээх µлэґитэ, 
Уус-Алдан улууґун бочуоттаах олохтоо±о,

А.В. Посельская аатынан бириэмийэ лауреата,
Боро±он, 2014 с. 
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Алексей Дмитриевич Широких 1884 сыллаахха 
олунньу 2 кµнµгэр Ар±аа Ха±алас улууґун 
Хахсыт нэґилиэгэр орто сэнэх ыалга тіріібµтэ. 
1932 сыллаахха ілбµтэ. Педагогическай наука 
кандидата Панкратий Шадрин – «Хахсыт нэ-
ґилиэгин сирэ-уота аан бастаан Таба±а тумулун 
Эркээни Хочотугар турара, Мырсыкы µрэ±иттэн 
2-с Јктім нэґилиэгинэн быысаґара. Онон 
Јлµінэ ірµс биэрэгэр Таба±а уонна Тіхтµр икки 
ардыларыгар со±урууттан хоту диэки 7-8 км, 
онтон илинтэн ар±аа 15-20 км сытара. Нэґилиэк 
сирэ хайалаах, хочолоох уонна арыылаах этэ. 
Дьон сайынын хайалаах сиргэ сайылыкка, 
кыґынын – хочо±о кыстыкка олороллоро» – 
диэн суруйбут. Итинник іІ сиргэ олорбут 
Хахсык олохтоохторо хаґан да килиэбинэн 
быстыбаттара. Тиийимтиэтик олорор гына 
бурдук µµннэрэллэрэ, онтон ордугун таґынаа±ы 
нэґилиэктэргэ уонна куоракка киллэрэн атыы-
лыыллара. Атыы олус хама±атык барара. 
Ол харчытыгар кинилэр ынах, сылгы сµіґµ 
атыылаґаллара. Хас биирдии ыал ынах уонна 
сылгы µірµн ииттэрэ. Сµіґµ иитиитин таґынан 
Хахсыттар сир оІоруутунан дьарыктаналлара. 
Хочолордоох, хайалардаах уонна арыылаах 
сирдэргэ дьэґимиэн ыґаллара. Онтон о±уруот 
аґыттан хортуоппуй олордон, сыл аайы µµнµµнµ 
ілгімнµк ылаллара. Олохтоохтор истэригэр 
тутуу маастардара, болуотунньуктар, аа±ар-су-
руйар дьон уонна суруксуттар бааллара. Маны 
таґынан от оттууллара, мас мастыыллара. Хас 
саас аайы кімµіл барыыта маґынан болуот 
оІостон, Дьокуускайга киллэрэн, тэрилтэлэргэ 
уонна биирдиилээн дьоІІо оттук маґа атыы-
лыыллара. КыґыІІы іттµгэр іссі биир кірµ-
Іµнэн таґа±ас таґыыта буолара. 5-6 киґи 6-7 
аты кілµйэн, чуолаан, Дьокуускайтан Јлµіхµмэ±э 
диэри таґа±ас таґаллара. 19-с µйэ±э µгµс дьон 

Бодойбо кімµстээх бириискэлэригэр µлэ±э, Саха 
сирин со±уруу іттµгэр (Амурга тиийэ) киистии 
диэн бараллара. Ол эрээри бу сырыылар улахан 
баа йы да±аны, булду да±аны биэрбэт этилэр, 
эр дьон µксµн кэлэр суолларын харчытын эрэ 
нэґиилэ мунньуналлара, сорохтор аара суолга 
іліллірі. 

1917 сыллаахха нэґилиэккэ 57 дьиэ кэргэн, ол 
иґигэр 269 киґи олороро. Холобура, бу кэмІэ 
Покровскайга 20 ыал, 98 эрэ киґи олороро! 
Онон 20-с µйэ саІатыгар Хахсык нэґилиэгэ 
итинник майгылаахтык олорбута. Нэґилиэк 
ыалын ортотунан дьаам хоболоох суола ааґа-
ра. Революция иннинэ Хахсыт нэґилиэгэ эко-
номическай сыґыаннаґыыга Дьокуускай уоку-
ругар бастыІнар ахсааннарыгар киирсибитэ. 
Манна куораты кытта тэІІэ капиталистическай 
сыґыаннар киирэн барбыттара. Алексей Широких 
онон олох кыра сааґыттан норуот оло±ун 
кыґал±атын, кини кырдьыгы кірдµµрµн, кіІµлгэ 
тардыґарын ійдііх санаатынан билбитэ.

Кини реальнай училище куурустарын бµтэрэн 
Јктім училищетын учууталынан анаммыта. 1874 
сыл тохсунньутагр Ар±аа ХаІалас улууґугар 3 
сыллаах µірэх тэрилтэтэ аан бастаан Јктім 
нэґилиэгэр аґыллыбыта. «Биир кылаастаах 
тастыІ училище» диэн ааттаммыта. Бастакы 
учууталынан К.Г. Неустроев – Урсик убайа, нэ-
ґилиэк бочуоттаах олохтоо±о В.Г. Неустроев 
буолбута. 

1902-1906 сыллардаахха А.Д. Широких Јк-
тім оскуолатын салайааччытынан µлэлээбитэ. 
Ки  ни µлэлиир кэмигэр 1902 сыллаахха биир 
кылаастаах училище 5 сыллаах 2 кылаастаах 
учили ще буол бута. 1903 сыллаахха эдэр 
учуутал В.Г. Не устроев кыыґа, бэйэтин биир 
саастыылаа±а, дьахтар гимназиятын бµтэрэн 
тахсыбыт Зинаида Васильевнаны кэргэн ылбыта. 

АЛБАН ААТА СҐТҐЈ СУОХТААХ
(А.Д. Широких туґунан)

Историческай нау ка док тора И.М. Рома нов іс сі 60-с сылларга А.Д. 
Широких µлэтинэн олус ин тэриэґиргээбитэ. Ки ни ни эрдэттэн бил лиилээх 
обще ствен  най уонна госу дарственнай дея тель, саІа тэриллибит ав-
тономнай республика эдэр салайааччылара М. Аммосов, П. Ойуу нускай 
уонна И. Барахов сµбэґиттэрэ уонна на ставниктара диэн сыана лыыра. 

Широких диэн ірдіі±µтэ умнуллубут аат ким этэй?
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Кини эмиэ Јктім оскуолатыгар учууталлыыра. 
Бу сылларга учи лище эдэр салайааччытын 
инники кірµµлэрэ тіріібµт нэґилиэгэр µірэх 
сайдыытыгар улахан оруолу оонньообута. Ки-
ни бастакыттан да±аны В.В. Никифоров ли-
бе ральнай-демократичес кай кірµµлэрин туту-
ґа ра. 1908 сыллаахха Алексей Дмитриевиґы 
улуус быраабатын суруксутунан талбыттара. Бу 
сылларга улуус салалтатын суруксута Дьокуускай 
губернаторыгар, И.И. Крафт аатыгар, ЈктімІі 
саІа оскуола ту туу тун туґунан (Эґэ Баґа, билигин 
Чапаевка турар оскуоланы) туруорсар. Оскуоланы 
1914 сыллаахха туппуттара. Алексей Дмитриевич 
1915 сыллаахха бэс ыйын 7 кµнµгэр Дьокуускай 
уобалаґын салалтатыгар делопроизводитель µлэ-
ґит дуоґунаґын толорооччунан киирэр. 

Сахалар истэригэр бэйэни салайыныыга тар-
дыґыы уруккуттан баара. Бу боппуруоґу іссі 
17-с µйэ иккис аІаарыгар Тыгын тойон сиэнэ 
Маґары уонна 18-с µйэ±э Тыгын хос сиэнэ, 
дьокутаат Сыраанап уонна Боро±он баґылыга 
Ардьакыап кіті±і сылдьыбыттара. Онно кинилэр 
бэйэлэрэ талан ылбыт дьонноро уобалаґы 
салайалларыгар кірдіспµттэрэ. Маннык бэйэни 
салайыныы 1827-1838 сылларга Степной Дума 
µлэтин кэмигэр буола сылдьыбыта, ол эрээри 
сотору кэминэн умулла быґыытыйбыта. 

Саха сиригэр либеральнай идеялар кэлин 
Россия политическай сыылынайдарыттан, уоба-
лас губерниятын салайар салалталар ли бе-
ральнай толкуйдаах чиновниктарыттан тар-
±ам  мыттара. Маннык идеялар бэйэни сала йы-
ныы иґин охсуґар сахалар санааларын кытта 
холбоґон чиІник оло±урбуттара. 20-с µйэ са-
±аланыытыгар ол общественнай-политическай 
хамсааґын уонна либеральнай идеялар тірµт-
тэниилэрэ В.В. Никифоров аатын кытта ыкса 
сибээстээхтэр.

В.В. Никифоров бэйэтин соратниктарын:  И.С. 
Го воров, В.Н. Ксенофонтов, Г.В. Ксено фон тов, 
П.А. Афанасьев, П.Н. Соколь ников, А.Д. Ши роких, 
Р.И. Оросин, Г.С. Ефимов, С.А. Нов городов, А.И. 
Софронов, А.Е. Кулаковский, И.Г. Со ловьев о.д.а. 
буоланнар біліх тэриммиттэрэ.

1912 сыллаахха кинилэр 14 буолан Дьокуускай 
уобалаґын губернаторыгар инородецтар си-
йиэс тэрин ыІырар туґунан сайабылыанньа тµ-
ґэрбиттэрэ. 1912 сыллаахха буолбут сахалар 
сийиэстэрин µлэтэ общество ійі-санаата саІалыы 
уґуктуутун кірдірбµтэ. Сийиэґи сайдыыга ту-
руммут интеллигеннэр салайан ыыппыттара. Си-
йиэс атырдьах ыйын 25 кµнµгэр Дьокуускай куорат 

дууматын дьиэтигэр аґыллыбыта. В.В. Ни кифоров 
сийиэс бэрэссэдээтэлинэн та лыл лыбыта. Сийиэс 
Романовтар Дьиэлэрин µбµ лµійµн бэлэмнээґин 
боппуруостарынан эрэ муІурдаммата±а. Си-
йиэскэ араас министерстволарга уонна салайар 
тутулларга ходатайстволары тµґэрии туґунан 
боппуруостар ылыллыбыттара. Маны тэІэ, сири 
оІоруу, аччыктааґын, аґынан хааччыйыы, иэс-
кµµс туґунан, Дьокуускай реальнай училищетыгар 
саха кылаастарын арыйыы, Дьокуускай куоракка 
учуутал семинариятын арыйыыны тµргэтэтии, 
улуус дьадаІы уонна алын, орто, µрдµк µірэх 
кыґаларыгар µірэниэн ба±алаах о±олору ійµµр 
стипендиальнай фонданы тэрийии, олохтоох 
кустаарнай промышленноґы сайыннарыы, ма-
монт муоґуттан оІоґуктар мастерскойдарын 
тэрийии, кыраайы µірэтэр µлэни ійііґµн, куо-
рат музейыгар олохтоох, этнографическай са-
лаа лары арыйыы, сахалар олохторун-дьа ґах-
тарын, дьиэлэрин-уоттарын тупсарыы о.д.а боп-
пуруостар кірµллµбµттэрэ. Сахалар сийиэс тэрэ 
µрдµк тэрээґиннээхтик ааспыта. Онон сийиэс 
быґаарыылара олохтоох нэґилиэнньэ ортотугар 
улахан сэІээриини ылбыта. 

Ар±аа ХаІалас улууґун суруксута А.Д. Широ-
ких кыґамньылаах µлэтин иґин Станиславскай 
лиэнтэлээх тµіскэ кэтиллэр µрµІ кімµс уонна 
Романовтар Дьиэлэрэ ыраахтаа±ылаан олор-
буттара 300 сылыгар аналлаах мэтээл лэринэн 
на±араадаламмыта. 

Широких биир кэмІэ хас да общественнай 
комитеттарга кіхтііхтµк кыттыбыта. Ол кур-
дук, Кыґыл Кириэс Россиятаа±ы тµмсµµтµн 
Дьо куускайдаа±ы кэмитиэтин салаатын чилиэ-
ни нэн буолбута (бэрэссэдээтэлэ Г.В. Ксено-
фон тов). Кыґыл Кириэс Дьокуускайдаа±ы кэми-
тиэтэ (26.11.1916) Иркутскайга университет 
тутар туґунан боппуруоґу кірбµтэ. Комитет чи-
лиэттэрэ губернатор аатыгар бу университеты 
тутарга сиэртибэлээґини хомуйар туґунан улуус 
баґылыктарыгар суруйан ыыталаа диэн кір-
діґµµ сурук бэлэмнээбиттэрэ. Мунньахха В. Ни-
кифоровтан уонна Г. Ксенофонтовтан ураты   
А. Ши роких, А. Софронов, К. Гаврилов уонна да 
атыттар кыттыбыттара. Широких Потанинскай 
сыр датар общество±а бэрэссэдээтэл солбу йаач-
чыта этэ (Бу общество 1916 сыллаахха кулун 
тутар 16 кµнµгэр Дьокуускайдаа±ы норуот аа±ар 
библиотекатын босхо базатыгар олохтоммута). 

1916 сыл сэтинньи 25-26 кµннэригэр Дьокуус-
кай уокуругун улуустарын мунньа±а буолбута. 
Мунньахха маннык боппуруостары кірбµттэрэ: 
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1. Сэриигэ нэґилиэнньэттэн сиэртибэлээґини 
хомуйууну сал±ааґын. 2. Иркутскайга уни вер-
ситеты арыйар наадатын уонна ол тутуутугар 
сиэртибэлээґини хомуйуу. 3. Сиэмэ саппааґын 
тэрийии уонна харайыы. 4. Бµтэґик иэс 
ылыы га нэґилиэнньэ кыттыыта. 5. Олохтоох 
нэґилиэнньэни (инородецтары) чаайынан уонна 
саахарынан хааччыйыы. 6. Быраас уонна биэк-
сэл пууннарын арыйыы.

А.Д. Широких бу мунньахха сэкирэтээринэн 
талыллыбыта. 

Олунньутаа±ы революция бастакы кµннэ-
ри гэр, Дьокуускай куорат дуумата бэйэтин 
боломуочуйатын хаалларан, ЯКОБ-ка (Куттал 
суох буолуутун кэмитиэтэ) куорат дууматын 
саІа састааба талыллыар диэри Дьокуускай 
куорат общественнай салалтатын эбээґинэґин 
бэйэтигэр ыларыгар этии киллэрбитэ. 

Сахалар уонна бааґынайдар бастакы си-
йиэстэрэ 1917 сыл кулун тутар 20 кµнµгэр 
буолбута. Сийиэскэ кыраай оло±ун таґыччы 
наадалаах боппуруостара кірµллµбµттэрэ: 
Олох тоох компания быыбарыгар бэлэмнэнии, 
бэ  йэни салайыныы, земство, балаґыанньатын 
би  гэргэтии, «инородецтар» балаґыанньаларын 
саІаттан кірµµ, сууттары уларытыы, сири 
µллэриини тэІнээґин, ас-µіл боппуруоґа о.д.а. 
Сийиэс бэрэссэдээтэлинэн Г.В. Ксенофонтов 
талыллыбыта, сэкирэтээринэн А.Д. Широких. 
Сийиэс земскэй бэйэни салайыныы бала-
ґыанньатын баар усулуобуйа±а оло±уран оІор-
бута, Дьокуускай уобалаґын сиригэр-уотугар 
улуустар (инородецтар), нэґилиэктэр (родовой) 
салалталарын оннугар земстволары киллэрэр 
наадалаа±ын быґаарбыта. Ол эрэн земстволар 
1917 сыл кµґµнµгэр киирбиттэрэ. Бу олунньу 
ый революциятыгар бастакы кыайыы буолбута. 
А.Д Широких Сийиэскэ – «Биґиги хата земскэй 
мунньах аґыллар кµнµгэр диэри кэллибит. Бары 
кыґал±алар бу мунньахха быґаарыллыахтара. 
Земство бастакы хардыылара улуу революция 
усулуобуйаларын кытта сибээстээх буолуохтара. 
Уоттаах сэрииттэн уонна дойду умса тµґµµтµттэн 
ыарахаттары кірсµіхпµт. Революция хас биир-
дии норуокка бэйэтин дьолун оІосторго 
кыах биэрдэ, ол эрэн кэккэ эбээґинэстэри 
толоруохтаахпыт. Экономическай олох чілµгэр 
тµґэриллиэхтээх» – диэн эппитэ.

1917 сыл кулун тутар 4 (17) кµнµгэр Дьо-
куускай куоракка олорор сахалар кіІµл мун -
ньахтара буолбута. Бэрэссэдээтэлинэн В.В. Ни -
ки форов, кини кіміліґііччµтµнэн – М.Ф. Слеп-

цов, сэкирэтээринэн – С.А. Новгородов та лыл-
лыбыттара. Мунньахха Дьокуускай куо рат об-
щество±а куттал суох буолуутугар эп пиэттиир 
кэмитиэт бэрэстэбиитэллэринэн М.Ф. Слепцов, 
Е.М. Егасов, В.В. Никифоров, Г.В. Ксе нофонтов, 
А.С. Слепцов уонна А.Д. Широких талыллыбыттара. 

Кулун тутар 26 – муус устар 16 (8-9) кµн-
нэригэр Дьокуускай уобалаґын сахаларын уон-
на Дьокуускай, Јлµіхµмэ уонна Бµлµµ уоку-
руктарын бааґынайдарын сийиэґэ буолбута. 
Маннык боппуруостар ырытыллыбыттара: 1. 
Оло х тоох мунньах быыбарыгар бэлэмнэнии. 
2. Земскэй бэйэ салайыныы балаґыанньатын 
оІо рон биэрии. 3. А±абыт айма±ар, уокурук 
полициятыгар уонна земство µбµнэн хааччыллар 
тэрилтэлэргэ нэґилиэнньэ сыґыана. 4. Земство 
сметатын саІаттан кірµµ. 5. Инородецтар 
балаґыанньаларын саІаттан кірµµ. 6. Сууттар 
уларыйыылара. 7. Аґынан-µілµнэн кіміліґµµ. 
8. Уопсай уонна национальнай µірэхтээґин 
боппуруоґа. 9. Сири µллэриини салайыы. 
10. Саха норуотун тµмсµµлээх буолуута уон-
на сийиэскэ кіті±µллµін сіптііх атын боп-
пуруостар. 11. Уобаласка суол-иис туруга. 12. 
Бы раас µлэтэ. 13. Агрономическай кімі. 14. Та-
ба±ы, аґыы ута±ы уонна хаартыга оонньууну 
утары охсуґуу.

Сийиэскэ Г.В. Ксенофонтов бэрэссэдээ тэл-
лээ битэ. Кини кіміліґііччµлэринэн В.В. Ни-
кифоров, Г.О. Охнянскай, П.Ю. Пивоваров уонна 
П.И. Габышев, сэкирэтээрдэринэн – А.Д. Ши-
роких, П.А. Слепцов-Ойуунускай, Р.И. Оросин 
уонна Покровскай волоґын бааґынайа В.Н. При-
пузов буолбуттара. Сийиэскэ тірµт тылынан 
уопсай µірэхтээґин, церковнай-приходской ос-
куо лалары светскэй диэІІэ уларытыы, бастакы 
сахалыы букубаары таґаарыы, таІара дьиэтин 
государствоттан араарыы, бары причтовай 
уонна манастыырыскай сирдэри тыа сирин 
тэрилтэлэрин бас билиитигэр биэрии, оттуур 
сирдэри киґи ахсаанынан µллэрии, эр киґини, 
дьахтары уонна 18 сааґын туолбуттары быыбарга 
тэІ бырааптаах оІоруу, µлэ кµнэ 8 чаастаах 
буоларын уонна бары µлэ кірµІэр хамнас алын 
кээмэйин туґунан быґаарыныылары ылбыттара. 

Бу барыта олунньу ый революциятын бастакы 
кµннэригэр сырдыктык кістµбµт либеральнай 
идея лаах демократическай союз «Свобода» 
(«Кі Іµл») диэн политическай тµмсµµ баар буол-
бута (Дьокуускайдаа±ы федералистар µлэґит 
сойуустара). Тµмсµµнµ Г.В. Ксенофонтов, В.В. Ни -
кифоров, С.А. Новгородов, А.И. Софронов, 
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Р.И. Оросин, К.О. Гаврилов, А.Д. Широких (бэ-
рэссэдээтэл), Р.И. Оросин (сэкирэтээр), К.О. Гав-
рилов, В.И. Осипова-Кулаковская, Н.П. Гер -
могенов, М.И. Шадрин салайбыттара уон на 
«Дьо куускайдаа±ы федералистар µлэґит со-
йуус тарын» Киин Кэмитиэтигэр (ЦК ЯТСФ») 
киирбиттэрэ. Федералистар толоруулаах былаас 
хамсаныыларын барытын хонтуруоллуур пар ла-
ментскай тииптээх демократическай рес пуб лика 
иґин охсуспуттара.

1917 сыл муус устар 14 (27) кµнµгэр 
Общество±а куттал суох буолуутун Дьокуус-
кайдаа±ы кэмитиэтин (ЯКОБ) ситэриилээх 
бюротун уларытыы буолбута. Ситэриилээх бю-
ро чилиэннэринэн Г.В. Ксенофонтов, А.Д. Ши-
роких, С.А. Новгородов уонна М.К. Аммосов 
талыллыбыттара. 

1917 сыл атырдьах ыйын 6 кµнµнээ±и мунньах 
боротокуолуттан (Ф.1. Оп.1. Д.1. НА РС (Я).

Бэрэссэдээтэл Сабунаев. 
А.Д. Широких тыл эппитэ: «Сибииргэ 

автономия наадата суох, Сибииргэ маннык 
матыыптаах федерация наада: Сибиир киин 
салалтаттан ыраах сытарын уонна айыл±ата 
ураты усулуобуйалаа±ын, туспа материкка 
сытар олус улахан сирдээ±ин-уоттаа±ын иґин 
Сибиири колония курдук кірбµттэр. Ман на 
ардыгар сир тиийбэтэ±инэ нэґилиэги нэґи-
лиэгинэн кіґірін а±алаллар, эбэтэр сокуону 
кэспит дьону сыылка±а ыыталлар. Онон бу 
µіскээбит балаґыанньа бэйэтэ да намыґах 
таґымнаах промышленноґын сайдыыта эбии 
міл тііті, ону ааґан тутулуга суох буолуу 
баттанна. 19-с µйэ бастакы аІаарыгар Сибииргэ 
сир оІорооччулары тар±атыы туґунан сокуон 
тахсыбыта. Дьону кіґірµµ помещиктарга бы-
рачыаґы µіскэппитэ, то±о диэтэххэ кинилэр 
бэйэлэрэ да±аны чэпчэки сыаналаах, босхо 
кэриэтэ µлэґиттэриттэн маппыттара. Ылыл-
лыбыт миэрэлэр буккуллубуттара. Ол тµ мµгэр 
сахалар уонна бааґынайдар сирдэрэ кыа-
раабыта. ИлиІІи Сибиир дьону кіґірµµттэн 
аккаастанан, ыґыллыбыт дьиэ кэргэттэр µгµстµк 
Россия±а тіннін кэлбиттэрэ. Бу боппуруоґу 
Сибиир бэйэтэ эрэ быґаарыан сіп. Сибиири 
бас бэриннэрии кэмигэр, сахаларга дьаґаах 
тілібµрэ олус µрдµк этэ. Биир дууґа 11 
киискэ тиийэ тілµµрэ, маны тілµµр онноо±ор 
µтµі сылларга ыарахан буолара. Сибииргэ 
кэлбит эргиэмсиктэр а±албыт табаардарын 
хаачыстыбата олус мілтіх этэ, кинилэр сирэйэ-
хара±а суох Сибиир баайын-дуолун уорбуттара. 

Сиртэн хостонор баай барыта государство 
туґугар оІоруллан таґаарыллара. Метрополия 
оІорон таґаарар табаарыгар наадыйыы µр-
дээбитэ, онтон кыраныысса таґыттан чэпчэки 
табаар кэлэрэ уустугурбута. Онноо±ор ки-
лиэпкэ араас хааччахтар баар буолбуттара. 
Уопсайынан, туора дьайыы баар буолуо диэн 
Россияны Сибииртэн хаххалыы сатыыллара. 
Томскайга икки факультеттаах универститет 
арыйалларыгар Сибиир улахан іІітµн уурбута. 
Сибиир уратыта дьон ійµгэр-санаатыгар эмиэ 
дьайбыта. Јссі Ядринцев кэмиттэн маннык 
боппуруостар ырытыллыбыттара: туспа ба-
рыы, намыґах усулуобуйа±а олоруу, айыл±а 
баайын экспедицията уонна тэІэ суох буолуу, 
маннык балаґыанньаттан тахсыы сибиирдээ±и 
интеллигенция уонна публицистар этиилэринэн 
уобаластааґыны тэрийии буолара. Бу санаа 
хайдах да сатаан баттаммакка іссі дириІээн 
испитэ. БилиІІи кэмІэ Томскайдаа±ы гу-
бернскай норуот мунньа±ын уураа±ынан – 
Сибиир земствонан бэйэтин киэІник салайынар, 
улахан бюджеттаах автономия буолуохтаах. 

Уобаласка арахсыбыт Сибиир оло±у уларытыы 
киэІ боппуруостарынан дьарыктанар кыа±а 
суох. Онон федеративнай Сибиир оІоруохха 
наада, ол эбэтэр Хотугу Америка Холбоґуктаах 
Штаттарын федерациятын холобуругар оло±уран 
Сибиир уобалаґын бэйэтэ туспа сокуоннардаах 
Дуумалаах, бюджетнай хамыыґыйалаах, ис олох 
эйгэтигэр бэйэтэ дьайар кыахтаах буолуохтаах. 
Бары кµµґµ-уо±у мунньан, халтайга ааспыт 
кµннэри ситиґэн, оло±у тутан са±алыахха наада. 
Билигин Томскайдаа±ы сийиэскэ, Учредительнай 
мунньах кыттыылаахтарыгар, Сибиир бэйэтин 
кірµµтµн туруорсуохтаах диэн телеграммата 
ыытыахха. То±о диэтэххэ Сибиир федерация 
буолбакка, автономиялаах хаалла±ына, 
бэйэтин бэйэтэ бас билэр, салайынар кыа±а 
суох. Тыл этээччи оІоґуллубут телеграмманы 
иґитиннэрэр уонна КОБ бэйэтин санаатын 
этэригэр кірдіґір». 

(А.Д. Широких личнэй дьыалата. ф. 12о11. 
302 №-дээх дьыала).

Гр. Олейников: – БилиІІи кэмІэ Сибиири 
федерациялааґын туґунан боппуруоґу кіті±µµ 
– бу бэйэмсэх буолуу. Россияттан араараІІыт 
кини кµµґµн сµтэрэ±ит.

Гр. Сабунаев: – Олейников эппититтэн 
соґуйдум. Федеративнай республика олохтоох 
уонна государственнай бюджеттаах буолар. 
Сибиир тыынын хаайбакка, тµгэнинэн туґанан 
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олоххо µтµі усулуобуйаны оІорорго сіптііх 
салайыыны ылыныахтаахпыт. 

Гр. Широких: – гр. Олейников Сибиирдээ±и 
федеративнай республиканы тэрийии туґунан 
утары этиитэ туохха да оло±урбат дии са-
ныыбын. Сибиир демократическай тутула хара 
маІнайгыттан буржуазнай федерация буо луо 
суо±а. Томскайдаа±ы губернскай норуот мун-
ньа±ар иґитиннэриллибитинэн бюджет олох тоох 
уонна государтсвеннай диэІІэ арах сар. Сибиир 
федеративнай республика буо луон ба±арабыт, 
Олейников Сибиир сэрии сабы дыалыттан туспа 
барыан ба±арар диэн этиититтэн соґуйдубут. 
Олейников бэйэ тин этии тигэр Потанин феде-
ративнай респуб ли каны утарар, ол эрэн Том-
скайдаа±ы норуот мунньа±ын уураахтарын ійµµр 
диэтэ. Миэрэ лэр кіґірµллµбэккэ миэстэтигэр 
быґаа рыллыах таахтар, Сибиир тутулуга суох буол-
ла±ына бэйэтин наадатын ордук бы ґаарсыа±а. 
Хас биирдии кытыы сир сайдыыта государство 
оло±ор µтµі ірµттээх эрэ буолар.

1917 сыл атырдьах ыйын 26 кµнµгэр (бала±ан 
ыйын 8 кµнµгэр) уобалас комиссара В.Н. Со-
ловьев бэрэссэдээтэллээх олохтоох сууттары 
уларытыы туґунан Дьокуускай уокуругун суу-
тун, куорат былааґын уонна тэрилтэлэр 
салайааччыларын мунньа±а буолбута. Манна 
пристав эрэллээх кіміліґііччµтэ Г.В. Ксе-
нофонтов уонна Саха сирин уокуругун комис-
сарын дуоґунаґын толорооччу А.Д. Широких 
кіхтііхтµк кыттыбыттара. 

1917 сыл бала±ан ыйын 11-24 кµннэригэр 
Дьокуускай куоракка, урукку губернатор дьиэтигэр, 
федералистар сийиэстэрэ аґыллыбыта. Манна 
А.Д. Широких бэрэссэдээтэлинэн талыллыбыта. 
Сийиэскэ Учредительнай мунньахха Г.В. Ксе-
нофонтов уонна В.С. Панкратова кандида-
тураларын ійіібµттэрэ.

Дьокуускайдаа±ы µлэ союґун федералистара 
элбэх міккµґµµ кэнниттэн Саха сирин уобалаґын 
усулуобуйаларыгар оло±уран социальнай-по ли-
тическай боппуруостары быґаарбыттара, Са ха 
сирин уобалаґын бэрэстэбиитэллэригэр Олохтоох 
мунньахха Сибиир тутулуга суох федеральнай 
уокурук буоларын ситиґэллэригэр эппиттэрэ. 

11-16.10.1917 сыллаахха ыытыллыбыт Саха 
сирин дьокутааттарын сийиэстэригэр А.Д. Ши-
роких Саха сиринээ±и Национальнай кэмитиэт 
чилиэнинэн талыллыбыта уонна 27.01.1919 
сыл га диэри бэрэссэдээтэл кіміліґііччµтµнэн 
µлэлээбитэ.

1917 сыл тохсунньу 18-25 кµннэригэр (тох-

сунньу 31 – олунньу 6) Дьокуускайга Саха си-
рин уеґын дьокутааттарын бастакы Ыксал лаах 
зем скэй мунньахтара буолбута. Мунньах А.Д. 
Широки±ы уезд быраабатын салайааччытынан 
талбыта. Бу сыл тохсунньутугар ыытыллыбыт 
бары земскэй мунньахтар дьокутааттара уонна 
талыллыбыт быраабалар сэбиэскэй былааґы 
билиммэттэрин уонна Учредительнай мунньа±ы 
ыІырыы туґунан эппиттэрэ. А.Д. Широких олун-
ньу 9 кµнµгэр Саха сирин уобалаґын Сэбиэ тин 
састаабыгар киирбитэ.

Сибиир уобалаґын кытары бииргэ µлэлиир 
олохтоох либераллар Саха сирэ Сибиир 
автономиятын састаабыгар киирэн бэйэтин 
бэйэтэ салайынар земскэй уобалас курдук са-
ныыллара. Оттон земство бэйэни салайыныы 
толору национальнай-терроториальнай автоно-
мия кэлэригэр бастакы хардыы курдуга. Бу 
процесс Учредительнай мунньах ніІµі де-
мократическай суолунан оІоґуллуохтаа±а. Бу 
уларыйыылары киллэриигэ биир бастакынан 
А.Д. Широких буолбута. 

Олунньу революциятын кэнниттэн µгµс ин-
теллигеннэр Бириэмэннэй правительство олох-
тоох органнарын састаабыгар киирэннэр де-
мо кратическай уларыйыыны ійіібµттэрэ. Ки-
нилэр истэригэр А.Д. Широких эмиэ баара. Бу 
кµннэргэ кини национальнай интеллигенция 
аптарытыаттаах бэрэстэбиитэллэриттэн биир-
дэс тэрэ буолбута. Саха сиригэр земствоны 
киллэриигэ, саІа демократическэй былаас суута-
сокуона уларыйыытыгар кµµстээхтик µлэлэспитэ. 
1917 сыл ахсынньытыгар федералистар салайар 
бары киин земскэй мунньахтара уонна Саха 
сирин оччотоо±у салалтата сэбиэскэй былааґы 
уонна бассабыыктары утары турбуттара. Онон 
федералист А.Д. Широких салайбыт Саха сирин 
уеґын быраабатын мунньа±а «большевизмы» 
утары охсуґуу туґунан уураа±ы ылыммыта. 

01.01.1918-05.10.1918 А.Д. Широких Саха 
сирин Земскэй быраабатын бэрэссэдээтэлинэн 
µлэлээбитэ. Саха сирин земствота 1918 сыл-
лаахха тохсунньу 30 кµнµгэр тірµттэммитэ. 
Широких Дьокуускай куорат земскэй быраабатын 
бэрэссэдээтэлинэн 1918 сыл аІаарыгар диэри 
µлэлээбитэ. Онтон Р.И. Оросин талыллыбыта.

23.02.1918 сыллаахха земскэй куораттар бэйэни 
салайыныыларын уонна политическай тэрилтэлэрин 
мунньахтарыгар Широких Саха сирин уобалаґын 
Сэбиэтин бэрэстэбиитэлинэн талыллыбыта уонна 
Уобалас земствотын бу эбээґинэґин 1919 сыл 
атырдьах ыйыгар диэри толорбута. 
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01.01.1919 сыллаахха Саха сирин уеґын 
земствотын дьокутаатынан талыллыбыта.

05.10.1919 сыллаахха МВД дьаґалынан А.Д. 
Широких Саха сирин уеґын комиссарынан 
анаммыта.

«Онон, саха бэйэни салайыныытын доку-
муоннарын µірэтэн кірдіххі, земство икки сыл 
устата уобалаґы киинтэн тутула суох салайан 
олорбут. Тіріібµт кыраай патриоттара киэІ 
маасса±а оло±уран µлэлээбиттэр, кинилэр ис 
политикаларын нэґилиэнньэ улахан аІара 
ійіібµт. Кинилэр ханнык да партия±а бас 
бэриммэккэ нэґилиэк бары араІатыгар, поли-
тика±а туґаайан µлэлээбиттэр». (Е.Е. Алек сеев. 
Национальный вопрос в Якутии. с.78.)

Тохсунньу 15 кµнэ µµнэр тµµнµгэр Дьокуус-
кай куорат байыаннайдара уонна ірі турбут 
µлэ ґиттэрэ переворот оІорбуттара, маныаха 
олох тоох былаас утарыласпата±а. Сэбиэскэй 
былаас олохтоммута. 1920 сыллаахха муус 
устар 20 кµнµгэр Сибверком уураа±ынан Дьо-
куускай уобалас бэйэтэ салаллан олорбута 
тохтообута, ол оннугар Иркутскай губерния 
оройуона тэриллибитэ. Бэс ыйын 5 кµнµгэр 
урукку Саха сирин уобалаґыгар, Сибревкомун 
боломуочунайа М.К. Аммосов бирикээґинэн, 
Дьокуускай оройуонун (уобалаґын) ревкома тэ-
риллибитэ. Бэрэссэдээтэлинэн М.К. Аммосов, 
чилиэннэринэн Х.А. Гладунов уонна П.А. Слеп-
цов-Ойуунускай буолбуттара. 

1922 сыл атырдьах ыйын 23 кµнµгэр Саха 
сирин байыаннай хамаандатыгар бэґис 
аармыйа штабыттан генерал Пепеляев µрµІ 
гвардейскай этэрээтэ Саха сиригэр кимэн 
киирэргэ бэлэмнэнэрин туґунан бастакы сурах 
кэлбитэ. Алтынньы 19 кµнµгэр Саха АССР 
ревкома Пепеляев этэрээтин утары охсуґарга 
Саха норуотун революционнай добровольческай 
этэрээтин (нарревдот) тэрийэр туґунан быґаа-
рыныы ылбыта. Этэрээти Г.Ф. Сивцев салай-
быта, штаб начальнигынан И.Я. Карпель анам-
мыта. Сэтинньигэ этэрээккэ номнуо 200 киґи 
суруттарбыттара. 

1922 сыл ахсынньы 27 – 1923 сыл тохсунньу 
19 кµннэригэр Дьокуускайга Бµтµн Саха сири-
нээ±и Сэбиэттэр бастакы Учредительнай си-
йиэстэрэ буолбута. Сийиэскэ Дьокуускай, 
Бµлµµ, Јлµіхµмэ уонна Ленскэй уокуруктартан 
102 делегат кыттыбыта. Онно повстанческай 
хамсааґыны утары охсуґар уокуруктар Си-
йиэстэри кэмигэр тэрийбэккэ хотугу уокуруктар 
делегаттарын ыыппатахтара. Сийиэскэ маннык 

дакылааттар буолбуттара: 1. Саха АССР но-
руоттар икки ардыларынаа±ы уонна ис туруга 
(К.К. Байкалов). 2. СНК ЯАССР уонна ревком 
отчуоттара (П.А. Слепцов уонна И.Н. Барахов). 
3. Саха АССР хаґаайыстыбатын туруга (А.Л. 
Бах сыров). 4. Биир кэлим натуральнай нолуок 
(А.Л. Бахсыров). 5. Бюджет (А.А. Семенов). 6. 
Сэбиэскэй былаас уорганнарын тутула (А.Д. 
Стефанюк). 7. Саха сиригэр сир боппуруоґа (А.А. 
Назаров). 8. Саха АССР норуотун сырдатыытын 
сыала (С.Н. Донской). 9. Юстиция наркоматын 
µлэтэ (А.Д. Стефанюк). 10. Сэбиэскэй былаас 
миэстэлэринэн тутула (С.М. Аржаков). 11. До-
руобуйа харыстабылын салалтатын отчуота 
(И.Н. Скрябин). 12. Олохтоох транспорт (Г.А. 
Бу шуев). 13. ЯЦИК быыбардара.

Бу сийиэс государственнай былаас органна-
рын µлэтин са±алааґыныгар олук уурбута. 
Саха АССР Киин Ситэриилээх кэмитиэтин 
(ЦИК) састаабыгар 25 киґи уонна 9 кандидат 
та лыллыбыта. ЯЦИК бэрэссэдээтэлинэн П.А. 
Слеп цов (Ойуунускай), кини солбуйааччытынан 
А.Д. Широких талыллыбыттара. ЯЦИК прези-
диумугар П.А. Слепцов, М.К. Аммосов, К.К. 
Бай калов, А. Д. Широких, С.Н. Донской-1, А.Л. 
Бах сыров киирбиттэрэ. И.И. Горохов ЯЦИК 
сэкирэтээринэн анаммыта.

Саха АССР Правительствота тэриллибитэ 
– Народнай Комиссардар Сэбиэттэрин сала -
йаач чытынан И.Н. Иванов (Барахов), кини 
сол буйааччытынан С.Н. Донской-1 талыл лы-
быт тара. Бу кэмтэн ыла саха национальнай 
интеллигенциятыгар анаан Саха обкомун РКП 
(б) пленума µіскээбит усулуобуйаларга обком 
іттµттэн эрэнии баар буолуохтаах диэн эппитэ 
уонна партия чилиэттэрэ «интеллигенция±а 
анаммыт урукку этиилэриттэн туттуналларыгар» 
ыІырбыта. Аммосов Дьокуускайтан РКП (б)  
КК аадырыстаан 1922 сыл атырдьах ыйын 10 
кµнµнээІІи Саха сирин ис туругун туґунан 
маннык суруйбут: «Биґиги µлэґиттэрбит маннык 
геркулесовай остуолбаларга тиийбиттэр, экспе-
диционнай этэрээттэргэ секретнэй дирек-
тивалары биэрбиттэр уонна Агеев, Козлов 
уонна Лебедев эйэлээх нэґилиэнньэ хас бэ-
ґис киґитин ытар туґунан бирикээс биэр-
биттэр диэн санаа±а олох сіпсіспіппµн. 
Маннык бирикээстэр тохсунньуга, хамсааґын 
на циональнай кірµІнэммиттэрин кэнниттэн 
бэриллибиттэрэ. Бу директивэлэри толорбут 
дьон алдьархайы оІордулар. Лебедев уонна К. 
курдук µірэхтээх дьоммут маннык олорбуттара 
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уонна охсуспуттара. Салгыы: Туруулаґыы 
кэмигэр нэґилиэнньэ интеллигенцияны кытта 
ыкса чугаґаспыта. Политика сµрµн сыала – 
интеллигенцияны бэйэтигэр тардыы». 

(М.К. Ам  мосов. Неизвестные страницы жизни и 
дея тельности. к, 1998. С.60 и 65-66).

1923 сыл олунньу 2 кµнэ µµнэр тµµнµгэр 
Пе  пеляев генерал инникилээн иґэр этэрээтэ 
полковник Рейнгард офицерскай батальоннаах 
Петропавловскай нэґилиэгин тумнан, Ар±ааттан 
киирэн (Уус-Миилэнэн) соґуччу Амма нэґилиэгин 
ылбыта. «Генерал сыала – Саха сиригэр 
сэбиэскэй былааґы суулларан, салгыы Колчак 
адмирал кыайбата±ын ситиґии буолуохтаа±а. 

Олунньу 7 кµнµгэр ЯЦИК пепеляевщинаны 
утары охсуґарга республика нэґилиэнньэтин 
ыІырбыта. Амманы босхолуурга Дьокуускай ба-
йыаннай балаґыанньаны ылыммыта.

Байкалов опергруппатын кытта ЯЦИК бэрэс-
сэдээтэлин солбуйааччы А.Д. Широких, РКП 
(б) обкомун бюротун чилиэнэ С.М. Аржаков, 
губвоенком П.А. Рубин, Якнарревдот хамандыыра 
Г.Ф. Сивцев, ЧОН хамандыыра И.Л. Карпель, 
быраастартан Г.А. Антипин уонна И.Н. Скрябин 
барсыбыттара». 

(Г.П. Башарин. Общественно-политическая обстановка 
в Якутии в 1921-1925 гг. С. 253).

Генерал Пепеляевы µлтµрµтµµ кэнниттэн, ыам 
ыйын 1 кµнµгэр ЯЦИК Президиумун уураа±ынан, 
бу сэриигэ хорсуннарын кірдірбµттэр тµіс-
кэ кэтэр µрµІ кімµс бэлиэлэринэн на±а-
раадаламмыттара. Кинилэр истэригэр Пепе-
ляевы утары охсуґууга суґал соруда±ы то-
лорсубутун уонна кыттыспытын иґин урукку 
повстанец, Якнарревдот этэрээтин хамандыыра 
С.М. Михайлов эмиэ киирбитэ. 

Бала±ан ыйын 20-26 кµннэригэр ЯЦИК µґµс 
сессията буолбута. Тэрээґини кылгас киирии 
тылынан М.К. Аммосов арыйбыта уонна тыл 
эппитэ. Онтон ЯЦИК бэрэссэдээтэлин солбу-
йааччы А.Д. Широких президиум отчуотун 
иґитиннэрбитэ. 

Ахсынньы 10-15 кµннэригэр А.Д. Широких 2-с 
Бµтµн Саха сиринээ±и Сэбиэттэр съезтэри гэр 
суут-сокуон органнарыгар уларытыы туґунан 
иґитиннэрбитэ. 1924-1925 сылларга А.Д. Широ ких 
эмиэ ЯЦИК бэрэссэдээтэлин солбуйааччыты нан 
талыллыбыта. Бала±ан ыйын 17 кµнµгэр ЯЦИК 
Президиумун уонна СНК Саха АССР уураа±ы-
нан «Алданзолото» олохтоох тэрилтэни саІа 
союзка биэрэргэ Аммосов бэрэссэдээтэллээх, 
А.Д. Широких уонна П.Д. Яковлев чилиэннээх 

правительственнай хамыыґыйа тэриллибитэ. 
А.Д Широких оло±ун уонна общественнай-

государтсвеннай µлэтин элбэх тµгэннэрэ бу-
лулла иликтэр. Билигин В.В. Никифоров, А.Д 
Ш и роких салайбыт саха интеллигенциятын 
боппу руостарыгар киэІ-куоІ, кырдьыктаах кі-
рµµ наада. Интеллигенция М.К. Аммосов, П.А. 
Ойуунускай, С.М. Аржаков курдук бэрэстэ бии-
тэллэрэ сыылынай революционер дартан иитил -
лэн тахсаннар большевик буолбуттара, рево-
люционнай лаа±ырга µлэлээбиттэрэ. В.В. Ни-
кифоров, Г.В. Ксенофонтов уонна А.Д. Широких 
кіІµл уонна демократия, земствонан бэйэни 
салайыныы иґин хардата суох охсуспуттара. 
Либерал-демократ А.Д. Широких уон сылы 
быґа большевиктары кытта тэІІэ µлэлэспитэ 
уонна сэбиэскэй былааґы туругурдуу туґугар 
охсуґууга кіхтііхтµк кыттыбыта. А.Д Широких 
кіІµллээґининэн урукку повстанецтар бэйэлэрин 
ба±аларынан Нарревдотка суруттарбыттара, Кы-
ґыл Армияны кытта тэІІэ сэбиэскэй былааґы 
кімµскээбиттэрэ. 

Ленин ілбµтµн кэнниттэн обком политиката 
национальнай интеллигенцияны кытары сы-
ґыанын уларыппыта, сібµлэспэт буолуута 
кµµґµрбµтэ. 1923 сыл ахсынньы 26 кµнµгэр 
Ам мосов маннык суруйбута: «Никифоров 
мин экономическай бюробар µлэлиир. Онтон 
о±олор (устудьуоннар), арааґа, кини µлэлиирин 
сібµлээбэттэр быґыылаах, ол эрэн кинилэр 
сыыґаллар. Кини биґиэхэ туґалаах... Онон 
µлэлээтин». Олунньу 5 кµнµгэр Максим Аммосов 
Москваттан Исидор Бараховка сурук суруйбута: 
«Устудьуоннар санаалара олох атын. Чуолаан, 
Широких ЦИК СССР чилиэнинэн талылларын 
утарарга бэлэмнэнэллэр. Кими да кытта са-
таан кэпсэппэтим. Бу туґунан бэ±эґээ саІа 
билбитим... Никифоровка эмиэ сыґыаннара 
міл тііті. Бу тірµітµнэн дьыала±а олус ака-
демическай, абстрактнай уонна кітµмэх кірµµ 
дии саныыбын...» 

(М.К. Аммосов. Неизвестные страницы жизни
 и деятельности. с.113).

1925 сылтан КК чилиэннэрэ, Сталин, Саха 
сирин эдэр республикатын салайааччыларыгар 
сыґыаннара биллэ тымныйбыта. Кинилэргэ 
«Социал-националистар» курдук сыґыаннаґар 
буолан барбыттара. 

«1926 сыл олунньутугар Дьокуускайга 4-с 
Бµтµн Саха сиринээ±и Сэбиэттэр сийиэстэрэ 
буолбута. Сийиэс µлэтигэр оччолорго Саха 
сиригэр баар общественнай-политическай 
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охсуґуу сабыдыаллаабыта. Эрдэ бэлэмнэммит 
тезиґинэн кыттыахтаах сийиэс делегаттарын 
аІаара «партията суох фракцияны» тірµт-
тээбиттэрэ. Кинилэр истэригэр туспа дьис-
сипилиинэ олохтоммута. Бу фракция сµрµн 
кыттыылаахтарынан И. Афанасьев, М. Вино-
куров-Индигирскай, А. Широких, М. Суздалов 
уо.д.а. салайааччылаах олохтоох буржуазнай 
интеллигенциялар буолбуттара». (История Якут-
ской АССР. И-во АН СССР, М., 1963, том 3, с. 118). А.Д. 
Широких бу сийиэскэ партията суохтартан 
делегатынан талыллыбыта. 

1927 сыл бала±ан ыйын са±аланыытыгар 
ГПУ органнарынан Ксенофонтовы-Артемьевы 
кыт та киксиигэ уорбаланар дьоннору хаайбыт-
тара. Кинилэр истэригэр уобаласка биллэр 
интеллигенция бэрэстэбиитэллэрэ: А.И. Софро-
нов, И.Ф. Афанасьев, В.В. Никифоров, Ґіґээ 
ДьааІыттан В.И. Новгородов, Боро±онтон А.И. 
Говоров, Г.И. Готовцев, Тааттаттан П.И. Оросин, 
В.М. Оросин, Амматтан Н.Н, Божедонов уо.д.а. 
бааллара. 

1927-1928 сылларга П.В. Ксенофонтов са-
лайааччылаах конфедералистар партиялара 
автономия быраабын союзтаах республика±а 
тиийэ тэнитэргэ хамсааґыны са±алаабыттара. 
Кинилэр Программаларыгар бэйэлэрэ социализм 
уонна Сэбиэскэй былаас диэки буолалларын 
этэн туран хомуньуустары утары барбыттара. 
ВКП (б) революционнай партия буолан бµппµтµн 
ыйбыттара. 

Бу хамсааґыІІа Алексей Широких элбэх билэр 
уонна чугас дьонноро бааллара. Сорохторун 
кытары чугас до±ордуу сыґыаннаа±а, сорохторун 
кытары бииргэ µлэлээбитэ. 

1927 сыллаахха А.Д. Широких болдьохтоох 
кэмІэ ЯЦИК бэрэссэдээтэлин эбээґинэґин 
толоро сылдьар буолан ЯЦИК 11-с сессиятын 
µлэтин салайбыта. Оло±ун бµтэґик кµннэригэр 
ГосплаІІа µлэлээбитэ. 

Саха интеллигенциятын уонна национальнай 
либеральнай-демократическай хамсааґын биир 
бастакы лидерэ, саха парламенын, феде ра-
листар политическай партияларын, земскэй бэ-
йэ салайыныыны, автономнай республика со-
куоннарын тірµттээччи уонна салайааччы Алек-
сей Дмитриевич Широких оло±ун трагедията   
В.В. Никифоров, Г.В. Ксенофонтов, К.О. Гав-
рилов, М.К. Аммосов, И.Н. Барахов, П.А. Слепцов 
аат тарын кытта быґаччы сибээстээх. Кинилэр 
бары пролетарскай революция бириэмэтин 
сиэр тибэлэрэ буолбуттара. 

Сэбиэскэй историктар земство кэмигэр 
ханнык да айымньылаах µлэ оІоґуллубата±а 
диэн суруйуулара, коммунистическай идеология 
ирдэбилинэн суруллубут буолан кырдьыкка 
оло±урбат. 

«Хомойуох иґин, 70 сылы быґа биґиги 
ійбµтµгэр-санаабытыгар олохсуйбут классовай-
партийнай ыґыллыы, вульгарнай социологизм, 
догматизм элбэх киґиэхэ бэйэтин тірµтµн 
умуннарбыт. Саха норуотугар биґиги исто-
риябыт 1917 сыл алтынньытыттан, онтон 
гражданство 1922 сылтан киирбит ійµн-санаатын 
соІнообуттар. Революция иннинэ биґиги суру-
йааччыларбыт, талааннах ученайдарбыт, сай-
дыылаах общественнай деятеллэрбит суох-
тар этэ диэн санаа µіскээбит. Арай Емельян 
Ярославскай куруґуогуттан тахсыбыт сµµрбэччэ 
эдэр большевиктар эрэ бааллар этэ диэн. 
Міккµспэппин, кинилэр бары олус талааннаах 
ыччаттар этэ, ол эрээри саха обществотын 
историятын кинилэр партийнай-сэбиэскэй µлэ-
лэринэн эрэ хааччахтыыр табыллыбат! Саха 
норуота киэн туттар, сµгµрµйэр, ійдµµ-саныы 
сылдьар дьоннордоох!» 

(И.С. Клиорина. В.В. Никифоров (Кµлµмнµµр) – 
человек и личность. с. 123).

Саха либеральнай-демократическай интел-
ли генциятын ча±ылхай бэрэстэбиитэл лэрит-
тэн биирдэстэрэ, «Свобода» (ЯТСФ) демо-
кратическай союз бэрэссэдээтэлэ, Саха на-
циональнай комитетын бэрэссэдээтэлин сол-
буйааччы, Земскэй управа Саха сиринээ±и уеґын 
бэрэссэдээтэлэ, Саха сирин уеґын комиссара, 
ЯЦИК бэрэссэдээтэлин солбуйааччы, Саха 
АССР юстициятын наркома, Бµтµн Россиятаа±ы 
12 съезд делегата, ССРС КСК чилиэнэ Алексей 
Дмитриевич Широких албан аата биґиги ій-
бµтµттэн сµтµі суохтаах..

П.Н. ХАРИТОНОВ-ОЙУКУ.
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«СЭРГЭЛЭЭХ УОТТАРЫН» СЫРДЫК КЫЫМА
(Н.Е. Винокуров-Урсун 70 сааґынан)

«Сэргэлээх уоттара», «Сэргэлээх уоттара» 
элбэх кілµінэ саха суруйааччыларын, іІ буор-
га µµнээйи сиэмэтин ыґан кэбистэххэ тыл-
лан тахсарыныы, айар µлэ±э уґуйбут тµмсµµ 
буолла±а эбээт.

Бу литературнай куруґуогу, пединститукка 
учууталлыы сылдьан, саха народнай поэта Семен 
Данилов аан бастаан тэрийбитэ, салайбыта диэн 
кэпсииллэрэ. Ол кырдьык да буолуон сіп. Аан 
бастаан «Сэргэлээх уоттарын» туґунан хаґан, 
кимтэн иґиттим этэй? 1960-1961 сс. эргин 
эбитэ буолуо. СайыІІы сынньалаІар кэлэ 
сылдьар СГУ саха тылын уонна литературатын 
салаатыгар µірэнэр убайым Григорий Иванов 

оттоґо сылдьан, университекка «Сэргэлээх 
уоттара» диэн литературнай куруґуок баарын,  
Р. Ба±атаайыскай, Н. Босиков, Н. Рыкунов уо.д.а. 
эдэр поэттар µірэнэ сылдьалларын туґунан сі-
±і-махтайа, киґи иґиттэр истиэн курдук уус-
таан-ураннаан кэпсиирэ. Р. Ба±атаайыскайдаа-
±ы «уолаттар да уолаттар» диэмэхтиирэ. Мин 
ій бір-санаабар «Сэргэлээх уоттара» аІардас 
поэт тары эрэ бэлэмнээн, µірэтэн таґаарар 
сыр дык уоттаах кыґа, сµрдээх да «дойду» 
кур дук, то±о эрэ, хатанан хаалбыта. Аны хас 
да сылы нан бу куруґуокка бэйэм сылдьыам, 
кэлин саха биир кілµінэ суруйааччылара буол-
бут талааннаах ыччаттардыын алтыґыам, эн-

БИ¤ИГИ ЮБИЛЯРБЫТ

«Сэргэлээх уоттара» литературнай тµмсµµ 
кыттыылаахтара Кµннµк Уурастыырабы кытта.
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БИ¤ИГИ ЮБИЛЯРБЫТ
мин дэґиэм диэн санаа тыа о±отугар хантан 
кэлиэ±эй?

1967 сыллаахха улахан кµрэ±и (куонкуруґу) 
ааґаммын, биирдии миэстэ±э а±ыстыы киґи 
этэ, быраас буолар ба±алаах СГУ меди-
цинскэй факультетыгар µірэнэ киирбитим. Сэр-
гэлээх иккитигэр 12-с корпуска олорбутум. Ал-
тынньы ортотун эргин биир киэґэ биир дой-
дулаа±ым, Кэбээйи орто оскуолатыгар биир 
кэмІэ µірэммит, «Кµннээх сарсыарда» диэн 
литературнай куруґуокка бииргэ дьарыктаммыт, 
ийэбинэн чугас айма±ым, СГУ саха тылын уонна 
литературатын салаатыгар II кууруска µірэнэр 
Кеша Левин хоспор кітін тµґээт, «Сэргэлээх 
уоттарыгар» барыахха» диэн µµйэ-хаайа тутта. 
Кеша оскуола±а µірэнэр кэмнэригэр оройуонугар 
хоґоон суруйарынан биллибит, оройуон «СаІа 
олох» хаґыатыгар хоґооннорун таґаартарар 
«сµрдээх уол» этэ. Кэлин поэт, прозаик, дра-
матург быґыытынан киэІник биллэн, Россия 
Суруйааччыларын сойууґугар киирэн баран 
олохтон эрдэ барбыта.

Кµнµс «Сэргэлээх уоттара» куруґуок буо-
ларын туґунан киґи хара±ар быра±ыллар бил-
лэрии аллара этээскэ ыйанан турарын олус 
сэІээрэ, долгуйа да диэххэ сіп, аахпытым. 
Суруйааччылары эрэ иитэлээн, µірэтэн та-
ґаарар куруґуокка, кэнэним дэлэ дуо, кінні-
рµ, мээнэ киґи сылдьыа суохтаа±ын курдук 
ійдібµллээхпин. Онон да±аны бастаан утаа 
барымаары кэтэмэ±эйдии тµґэн баран, ол 
«сµрдээх куруґуогу» муІ саатар биирдэ кірір 
ба±а санаа баґыйан барыстым.

Куруґуок Короленко уулуссатыгар турар 
икки этээстээх эргэ мас дьиэ±э буолбута. 
Уота-кµіґэ мілтіх, кыара±ас со±ус аактабай 
саала±а балачча элбэх ыччат мустубут этэ. 
Ґксµлэрэ уолаттар. СаІа дьылга диэри ол 
дьонтон аІаардара эрэ хаалбыта, сыл бµтµµтэ 
онноо±ор а±ыйах. Биир факультекка µірэнэр 
буоланнар билсиґэр дьон курдук тутталлара. 
Атын факультеттартан мин эрэ баарым.

«Эдэр коммуниска» ітір-ітір хоґоонноро 
тахсар, сорох хоґоонноро ырыа буолбут, бадык-
бµдµккэ кырыытыттан кірдіххі В. Брюсовка 
маарынныыр эдэр поэт В. Дедюкин боччумуран 
а±ай олороро. Киниттэн чугас со±ус А. Ахматова 
эдэр эрдэ±инээ±и хаартыскатыгар маарынныыр 
лэппээґиннээх кылгас баттахтаах В. Потапова 
кіссµітµк туттан олороро. Сэргэстэґэ олорор 
Кешам син элбэх киґини кірдіртіін, ааттарын 
ааттаан билсиґиннэрбитэ эрээри, то±о эрэ 
Дедюкиннаах Потапова мин бол±омтобун ор-
дук тардыбыттара. Тастарыттан да кірдіххі 

дьиІнээх поэттар эбит диэн ій-санаа хаалбыта. 
Оччолорго билиІІи курдук биир эмэ хоґоонноох, 
кэпсээннээх киґини суруйааччы, поэт диэн 
кµµркэтэ сµрэхтээбэт этилэр. Онноо±ор эдэр 
поэт, эдэр суруйааччы диэн тылы туттубаттара. 
Сааґыттан эІин тутулуга суох саІардыы 
суруйан эрэр киґи эдэр ааптар диэн быґаччы 
ааттанара. Ол са±ана ССРС Суруйааччыларын 
сойууґугар киирбит, тіріібµт норуоттарыгар 
киэІник биллибит биэс уонча суруйааччылаах 
этибит. Билигин икки сойууґунан икки сµµсчэкэ 
кэриІэ суруйааччылаахпыт быґыылаах.

Куруґуок ыстаарыстатынан салайааччыбыт 
Е.П. Шестаков-Эрчимэн Коля Иванов диэн бэйэ-
тин сааґыгар сірµ-сіп тµбэґэр кістµµлээх, орто 
уІуохтаах, омос кірµµгэ то±о эрэ умсаах о±отун 
санатар, чо±улуччу кірбµт куорат уолун анаан 
кэбиспитэ. Кешам µчµгэй хоґооннору суруйар 
уол диэн сибигинэйбитэ. Онтон ылата Коля биэс 
сылы быґа тигинэччи ыстаарысталаабыта, ол 
дуоґунаґын сібµлµµр быґыылаа±а. Эрчимэн уІа 
илиитэ буолан хаалбыта, Егор Петрович киниэхэ 
ордук тирэ±ирэрэ. Ыстаарыстабыт кэлин Саха 
сирин Суруйааччыларын сойууґун ір сылларга 
салайсыбыта, элбэх талааннаах эдэр ыччаты ли-
тература±а сирдээн киллэрбит µгµс, элбэх µтµілээх 
киґи. Уус Таатта±а суруйааччы А. Федоров са-
лайбыт литературнай куруґуогар дьарыктаммыт, 
куоракка иккис оскуола±а µірэнэ сылдьан, кэлин 
биллиилээх историк буолбут Е.Е. Алексеев биир 
кэмІэ салайа сылдьыбыт литературнай куруґуо гар 
кіхтііхтµк кыттыбыт, іссі 1961 с. «Бэлэм буол га» 
бастакы хоґоонун бэчээттэппит «алдьархайдаах 
киґи» буолан биэрбитэ.

Иннибитигэр сцена±а куруґуок салайааччыта, 
СГУ преподавателэ Е.П. Шестаков-Эрчимэн 
имик-симик уот сырдыгар мичээрдээбит хара 
ба раан сирэйигэр ордук маІан тиистэрэ кэчи-
гирээбиттэрэ харахха тута быра±ыллаллара 
уон на биґигини тургутардыы кірµµтэ…

Јйдіін кірбµтµм кэбээйилэртэн куруґуокка 
µґµі эбиппит – Кеша, Петр Кобяков уонна 
мин. Петр Кобяков кµн бµгµнµгэр диэри ыллана 
сылдьар «ТаайыІ эрэ, кыргыттар» ырыа тыл-
ларын ааптара этэ. I кууруґу бµтэрэн ба ран, 
ыарытыйар буолан кэтэхтэн µірэххэ кіспµтэ. 
Лµксµгµн диэн сиргэ кырса пиэрмэтигэр дириэк-
тэринэн олорон сааґын ортолоон иґэн, ыалдьан 
ілбµтэ. ДэІ-дуІ кірµстэхпитинэ, «хоґоон су-
руйабын, билигин хоґоонунан роман суруйа 
сылдьабын» диир буолара.

Дьэ итинтэн ылата «Сэргэлээх уоттарыгар» 
адьас бэйэ киґитэ буолан хаалбытым. Миэхэ 
«Сэргэлээх уоттара» литературнай лицейинэн 
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буолбута. Алта сыл устата (медфакка алта 
сыл µірэнэрбит) «Сэргэлээх уоттарыгар» ірµµ-
тµн сібµлээн туран сылдьыбытым. Айым-
ньыларбытын ырытыґыы кіхтііхтµк барара, 
арыт ардыгар іґµргэнсии да тахсыах кур-
дук буолуталыыра. Биирдэ В. Скрябин-Идэл-
ги хоґооннорун дьµµллэґиигэ, бары да сібµ-
лээбиппит µрдµнэн, В. Дедюкин: «Скрябин хо-
ґоонноро мілтіхтір. Поэт буолуо суоххун, 
аты нынан дьарыктан», – диэн быґа-бааччы 
сыа на быспыттаа±а. Ааптар халыІ уопсай тэ-
тэрээтин тыастаахтык сабан кэбиспититтэн сы -
лыктаатахха іґµргэммитэ быґыылаа±а. И. Ле-
вин хоґооннорун ырытыыга, миигин туох аат-
таах имнэммитэ эбитэ буолла, хоґооннорун 
бука бары хай±аабыттарын µрдµнэн, мин сирэр 
киґи буолан биэрбитим, поэзияны «ійдііґµнµм» 
соччо эбитэ буолла±а. Ол хоґооннор «Сааскы 
µірµµ» диэн бастакы кинигэтигэр киирбиттэрэ. 
Кинигэни поэт М. Тимофеев кірін-истэн та-
ґаарбыт этэ. Кеша ол кинигэтин µірµµнэн 
бэлэхтээн турардаах. Салайааччыбыт Эрчимэн 
хаа-дьаа, «наґаалаатахпытына» «кириитикэ ба -
рыта сіптііх буолбат, санаа±ытыгар тутан иир-
сэ сылдьаайа±ытый» диэн сµбэлиир кэриэтэ 
сэрэтэр буолара. Бэйэтэ кириитик киґи, саха 
литературатын тиґэх бідіІ кириитигэ этэ 
диэххэ сіп, билэн эрдэ±э. Кини бэйэтин кэмигэр 
М. Горькай аатынан литературнай институт ки-
риитикэ салаатын сахалартан аан бастаан 
бµтэрбит анал µірэхтээх, литература теориятын 
дириІник билэр буолан, саха оччотоо±у бил-
лиилээх поэттарын сорох айымньыларыгар ди-
риІ ис хоґоонноох критическэй ыстатыйалары 
суруйан аа±ааччылар киэІ сэІээриилэрин ыл-
быта, элбэх кэпсэтиини таґаарбыта.

Биґиги, устудьуон аймах, олох хаґыІнарыгар 
хаарылла илик, оло±у кµннээх халлаан курдук 
кірір эдэркээн дьон ол сібі, сібі суо±а 
биллибэт хаІыл кэпсэтиилэрбитин Сэргэлээх 
иккитэ уопсайбытыгар тиийиэхпитигэр диэри та-
ґыччы умнан кэбиґэрбит. Санаа±а эІин тутуґар 
кэлиэ дуо?

Ити кэмнэргэ, бу сааґыран олорон санаатахха, 
саха биир кілµінэ суруйааччылара «Сэргэлээх 
уоттарыттан» куорсун анньынан тахсыбыттар 
эбит. Ол курдук, В. Дедюкин, В. Потапова,      
И. Левин, И. Баишев, В. Скрябин-Идэлги, Н. Ви-
но куров-Урсун, С. Попов-Тумат, П. Харитонов-
Ойу ку, А. Тарасов уо.д.а. тахсыбыттар.

Урсуннуун аан бастаан 1967 сыллаахха ити 
курдук «Сэргэлээх уоттарыгар» билсибиппит. 
Онтон бэттэх µйэ аІаарын кэриІэ элбэх да кэм 
ааспыт эбит.

Ол са±ана кини Коля Иванов диэн аат-
таа±а, кэргэннэнэн баран Винокуров диэн арас-
паанньаланан хаалбыта. Ол туґугар атын ос-
туоруйа. Урсун диэн псевдонимын хойутуу 
со±ус ылыммыта быґыылаа±а. Биирдэ Урсун 
диэн поэт баар буолан хаалбыта. ДьиІнээх 
аатынаа±ар Урсунунан ордук биллэр. Николай 
Егорович диэн аат элбэх, онноо±ор элбэх 
Винокуров диэн араспаанньа. Онон Урсун 
диэн хос аата, дьиІнээх аатын кэриэтэ буолан 
хаалла. Ол µчµгэй ээ.

Колялаах бэс чагда ортотугар Сайсарыга 
олороллоро. Ол са±ана тутуу, дьиэ-уот а±ыйа±а. 
Кыґыннары, сайыннары ірµµ кµіх бэс чагда 
Чочур Мыраан диэки субуллан бара турара. 

А±ата Иван Яковлевич Винокуров бэрт нµґэр 
кірµІнээх, саІата-иІэтэ суох киґи Сайсары 
кирпииччэтин собуотугар маастардыыра. Эдэр 
сааґыгар учууталлаабыт, А±а дойду Улуу 
сэриитигэр кыттыбыт, бэйэтин кэмигэр, дьо-
ґун оло±у олорбут киґи этэ. Биґиги По-
кровскайга µлэлии олордохпутуна биирдэ кµґµі-
рµ автобуґунан тахса сылдьыбыта, кэргэнэ 
эдэр сылдьан эмтэммит санаторийын кірі 
таарыччы отоннуу диэн ааттаан. Ол курдук 
кэргэнин истиІник саныыр эбит этэ. Биир кµн 
П. Харитоновтыын-Ойукулуун матасыыкылынан 
отоннуу бара сылдьыбыттара да±аны, отон 
µµммэтэх дьыла буолан, кураанах тіннµбµттэрэ. 
Павел Николаевич «урут отоннуур сирдэрбин 
барытын кэрийдибит да±аны мэлийдибит» диэн 
абарбыта ахан. 

Ийэтэ Јліксііґі ол са±ана сааґыран, дьиэтин-
уотун кірін-истэн олороро, эдэр эрдэ±инэ хоґоон 
суруйара µґµ. Колялыын билсиґээт, кинилэргэ 
сылдьар, устунан бэйэ уола буолан хаалбытым. 
Сайын каникулбар барарбар таІаспын-саппын, 
кинигэлэрбин уурдарар чугас дьоннордоох 
буолан хаалбытым. Ол са±ана куоракка уруум-
айма±ым суо±а, сахалар тыаттан кіІµ анньан 
киирэн олохсуйа илик кэмнэрэ. Куорат барыта 
нуучча.

1969 сыллаахха атырдьах ыйын бµтµµтэ 
сайыны быґа Уус Алдан оройуонугар Майа±ас 
диэн сиргэ сµµсчэкэ ынах киирэр хотонун 
тутуутугар µлэлээн бараммын дойдулаары куо-
ракка киирдим. Республика±а устудьуоннар тутар 
этэрээттэрэ µідµйэн эрэр кэмнэрэ. СайыІІы 
іттµгэр устудьуоннар кµµстэрин таба туґаныы 
сіп да эбит. Бастакы куурус кэнниттэн МэІэ 
ХаІаласка Јлічійгі сайыІІы титиик туппуппут. 
Иккис куурус кэнниттэн, бастакы, иккис куурустар 
холбоґон «Мичээр» диэн сµµсчэкэ киґилээх 
тутуу этэрээтин тэринэн, µіґэ эппитим курдук, 
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µлэлээбиппит. Сиэбиппит-аґаабыппыт ор  дугун 
иккилии міґііхтін тахсалыыны илии битигэр 
ылан байан-тайан кэлбиппит. Ол са±ана алын 
куурустар стипендиябыт ыйга 49 солкуобай 
буолара. Кыаммат устудьуоннарга сайын ити 
µлэлээн ілірбµт µптэрэ-харчылара улахан кімі-
тирэх буолара.

Ол сайын кэлин биллиилээх мелодист буолбут 
Виталий Андросовтыын чугастык билсибиппит. 
Кини музыканан олорор, музыканан тыынар 
киґи быґыылаа±а, баянын сµгэ сылдьара. Ол 
сайын бэйэтин тылларыгар «Туундара» диэн 
ырыаны суруйбута. Ырыа тылын бэйэтэ суруйан 
баран миэхэ кірдірін редакциялаппыта. Ик-
киэн да поэт И. Федосеев «Туундара» диэн 
хоґоонноо±ун билбэт этибит. Федосеев хоґоо-
нуттан туох да итэ±эґэ суох быґыылаа±а. Ол 
ырыа «Эдэр коммуниска» тахсыбытын кірін 
баран, мин «Туундарам» хатыламмыт эбит 
диэн саба баттаан бэйэтин хоґоонун µІµлµппµт. 
Ону о±о киґи Виталий соччо утарса барбатах. 
Мелодиспыт эдэрэ да бэрт буолла±а уонна 
оттон И. Федосеевы туох ааттаах кыайыа 
баарай? Онон «Туундара» диэн ырыа И. Фе-
досеев тыллара, В. Андросов мелодията буолан 
хаалбыта. Айдааннаах «Туундара±а» мин эмиэ 
кыттыгастаах этим ээ диэн ырыаны иґиттэрбин 
эрэ испэр санаан ылабын.

Биэс киґилээх этэрээт сэбиэтэ (онно мин 
эмиэ баар этим) этиитинэн дуу, кірдіґµµтµнэн 
дуу этэрээппит историятын сайыны быґа 
кµннэтэ суруйбутум кµґµнµгэр тиийэн, биир 
уопсай тэтэрээт буолан хаалбыт этэ. Онтукабын 
кµґµн тутуу этэрээттэрин µлэлэрин-хамнастарын 
кірдірір быыстапка±а ылбыттара эрээри тін-
нірбітіхтірі. Ол айыыта онон. Сµттэ±э ол. 
Бэйэм да ирдэґэ барбата±ым.

Хата, Коля дьиэтигэр баар эбит. Ийэтэ 
тымныйан ыалдьа сытар. Дьиэ±э силбэґэ турар 
хоспоххо утуйабыт, быґата онно дугуйданабыт, 
аґыырбытыгар эрэ дьиэ±э киирэбит. Коля куорат 
таґыгар кустуурун, куобахтыырын туґунан кэп-
сиир да, соччо сэІээрбэппин. Бултаах-алтаах, 
эмис собо балыктаах баай Кэбээйи киґитэ 
ону сэІээриэм баара дуо, іскµірµтµн истэн 
эрэ кэбиґэбин. Биґиэхэ, Кэбээйигэ, кµґµІІµ 
ба рыы куґа µірдээн былыт курдук кітірµн, 
оттон куобахтар хаар тµґэн эрэринии ойуур 
быыґынан хойуутук туналыґалларын туґунан 
эбэн-сабан кэпсиирбин кини сі±ір да сі±ір, 
хара±а уоттанан кэлэр. Устунан миигин кытта 
кустаґа барсар буолан хаалла. Эдэр дьон эдэр 
дьон курдук быґаарыныыбыт да тµргэн. Мин 
барыс диэбитим дуу, кини барсабын диэбитэ дуу 

билигин ійдіібіппµн. Куорат уола бугуґуйан 
да олордо±о уонна оттон оччолортон бачча±а 
диэри булт диэн баран муннукка ытаабыт киґи 
буолла±а. Ийэтэ, тіґі да ыалдьа сыттар, ыраах 
Кэбээйигэ барарын кіІµллээбитэ. Бэйэтин 
кытта саатын илдьэ бараары гыммытын ону 
таґа±ас оІостума, биґиэхэ саа эрэ элбэх диэн 
тохтоттум. Тµірт уоллаах тыа ыалыгар, биґиэхэ, 
кырдьык саа элбэ±э. Онон туох да илгэ-
талгы тутуура суох турар бэйэбитинэн буола 
тµстµбµт. Сарсыныгар «Механик Кулибин» диэн 
БулуІІа тиийэ барар хаар маІан теплоходунан 
Сангаардаатыбыт. Сангаарга тохтоон ааґар. 
Даркылаахха омук тылын факультетыгар µірэнэр, 
сайын педпрактикатыгар ханна эрэ пионерскай 
лаа±ырга µлэлээбит, эмиэ дойдулаан иґэр 
Тима Гуляев биґиэхэ холбосто. Кини кірдііх-
нардаах, элбэх саІалаах-иІэлээх, бэйэтэ хаама 
сылдьар театр.

Тималыын биир біґµілэктэн сылдьабыт. 
Дьон норбут біґµілэк хоту баґыгар чугас-чугас 
оло роллор. О±о эрдэхпититтэн бииргэ оонньоон, 
мэниктээн, биир оскуола±а µірэнэн улааппыт 
дьоммут. Ийэтинэн суруйааччы, буойун Тимо-
фей Сметанин чугас айма±а, кини аатын сµк-
пµт киґи. Тима ийэтэ Кэтириинэ Тимофей Сме-
танин а±ата Кугун Дьігµірдµµн бииргэ ті ріібµт 
дьон. Ол иґин Тималаахха аґыыр остуолларын 
µрдµнэн Тимофей Сметанин улахан мэтириэтэ 
ыйанан турара. Ону суруйааччы бииргэ ті-
ріібµт быраата худуоґунньук Петр Егорович 
арыы лаах кыраасканан уруґуйдаан ба ран, 
эдьии йигэр Кэтириинэ±э бэлэхтээбит. Ол мэти-
риэти, быґыыта, худуоґунньук «ОлоІхо си рин 
суруйааччылара» биобиблиографическай ыйын-
ньыкка киирбит хаартыскаттан оІорбут этэ.

Т. Сметанин сиэрэй синиэлин кэтэн олороро. 
Ол хаартыскатын быраатыгар хайаан да 
бэлэхтээбит буолуохтаах. Тима Гуляев этэринэн 
Куокуй оскуолатыгар музейга ол мэтириэти 
ылбыттар µґµ да сµтэрэн кэбиспиттэр этэ. 2005 
сыллаахха саІатык со±ус мас оскуола биир 
тµµн бµµс бµтµннµµ умайан кµл-кімір буолан 
хаалбыта. Онно кытта умайбыт буолуон сіп. 

Кімµс кµґµн буолан ірµс икки эІээрэ 
іІнііх географическай картаны тэниччи тар-
дан кээспиттии кэрэтийэн кістір. Айыл±а 
барахсан ордук бу кэмІэ тупсар, араас эгэл-
гэ іІµнэн оонньоомохтоон ылар, ол да курдук 
уларыйан, дьµґµн кубулуйара тµргэн. Уу 
чуумпу ірµс кµн уотунан кутааланан устан дол-
лоґутар. Фотоаппараттаах киґибит Коля айыл-
±а бу кэрэ кістµµлэрин устар да устар, ол 
быыґыгар биґигини да умнубат. Эдэригэр кини 
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хаартыска±а тµґэриинэн µлµґµйэ сылдьыбыта. 
Бµгµн ол хаартыскалары кірдіххі идэтийбит 
фотограф тахсыа±а хаалбыт эбит. Ити курдук 
µірэ-кіті айаннаан сарсыныгар сарсыарданан 
таас чохтоох Сангаарга тиийдибит. Ол кµн 
µґµін µчµгэй ба±айытык дойдубутугар Куокуйга 
кітін хааллыбыт. Айаммытыгар, кырдьык, хаґан 
да±аны табыллыбатахпытын табылынныбыт. 
Онуоха Колябытыгар махтанабыт, айаныгар 
бааттаах киґини кытта айаннаан табылынныбыт 
диэн. Урукку іттµгэр Сангаарга элбэхтик хаай-
таран эрэйдэммит дьоммут. Айаннаан иґэн 
хайаан да кустуу барыахпыт диэн сµбэлэґэн 
кэбистибит. 

Дьонум аах µірэ-кіті кірµстµлэр. Худо жествен-
най училище±а µірэнэр орто быраатым Сааба 
кэргэннэнэн кэлэн сыбаайбалаан барбыттар, 
онтон кыыс дьонугар Ленскэйдээбиттэр. Уруу 
µірµµтµн тыына, аґа-µілэ биллэр. Ыалдьыппын 
куорат уола Коля Иванов диэн билсиґиннэрдим. 
Дьонум эдэркээн уолу тута сібµлээтилэр. Олох-
тон барыахтарыгар диэри «били Уйбаныап 
Куолабыт хайдах сылдьарый, олороруй?» диэн 
сураґар буолаллара. Ол курдук сібµлээбиттэрэ 
быґыылаа±а. Убайым Јліксій республикатаа±ы 
балыыґа±а ілір ыарыытыгар ыалдьан эмтэнэ 
сытта±ына баран кірсµбµтµн туґунан улаханнык 
махтанара, «µчµгэй киґи» эбит диэбитэ.

Хас биирдии нэґилиэккэ, біґµілэккэ саІа 
кэлбит ыалдьыттары кытта билсиґиннэрэр кэрэх-
сэбиллээх сирдэр, ону ааґан ураты бол±омтону 
тардар дьоґун дьоннор баар буолааччылар, 
биґиэхэ, куокуйдарга, оннук кэрэхсэбиллээх си-
ринэн эбэбит ЛуІха буолар. Бу кэмІэ ЛуІха 
киґи сі±µіх курдук ураты киэргэйэр. Ґіскээбит 
µрэ±им устун мотуордаах оІочонон айаннаан 
турабыт. Ыалдьытым сіхпµт ахан. 

Ол са±ана біґµілэккэ ураты бол±омтону 
тардар дьоннордоох этибит. Биирдэрэ – 
кырдьа±ас учуутал, поэт, репрессия сиэртибэтэ 
Иван Романович Петров, иккиґэ суруйааччы – 
буойун Т.Е. Сметанин эдьиийэ Гуляева (Сме-
танина) Екатерина Николаевна. Иккиэн да дьо-
ґун-мааны дьон этилэр. Кэлбиппит иккис дуу, 
µґµс дуу кµнµгэр бастаан И.Р. Петровтуун 
билсиґиннэрдим. Оччолорго Иван Романович 
олохтоох оскуола±а µлэлиирэ, биґигиттэн чугас 
аймахтарыгар олороро. Иккиэн, биирдэрэ кыр-
дьа±ас учуутал, поэт, биирдэрэ СГУ саха тылын 
уонна литературатын салаатын устудьуона, 
саІардыы суруйан эрэ хоґоонньут уол, бэркэ 
диэн тапсан литература туґунан, оччотоо±у 
санаабар, ууларыгар-хаардарыгар киирэн оло-
рон кэпсэппиттэрэ. Мин, медик-устудьуон, оччо-

лорго литератураттан ыраах киґи, киэґэни 
быґа кинилэри истэ сатаан-сатаан бараммын, 
сылайаммын дьиэбэр тахсан утуйан хааллым. 
Оттон Коля сарсыарда биирдэ киирбитэ. Ити 
курдук хас да киэґэ хатыламмыта. Коля куо-
ратыгар тіннµбµтµн кэннэ, Иван Романович: 
«Табаарыскыттан µчµгэй киґи тахсыыґы», – 
диэн хай±аабыта. Иккис киґим – Екатерина 
Николаевна, быґата Кэтириинэ эмээхсин, та-
баарыспыт Тима Гуляев ийэтэ. Кинилэргэ эл-
бэхтик сылдьыбыппыт эрээри, Коля тугу кэп-
сэппитин ійдіібіппµн, арай Т. Сметанин мэ-
тириэтин кірін кэрэхсээбитэ.

Бу икки баар суох дьоґун дьоммун, Коля±а 
этэн, хаартыска±а тµґэртэрбэтэхпиттэн билигин 
кэлэн хомойо саныыбын. Киґим фотоап па-
раа тын сµгэ сылдьара эбээт. Ґчµгэй да µйэ-
лээх ійдібµнньµк буолуо±а хаалбыт. Ол кыр-
дьа±астарбыт олохтон барбыттара ыраатта.

Айаннаан иґэн кэпсэппиппит курдук ааттаах 
кустаах Ґс Тамах диэн сиргэ хас да хоно, 
кустуу бардыбыт. Бастаан утаа µґµін эрэ ба-
рыах курдук этибит эрээри, барарбыт са-
±ана бэґиэ буолан хаалбыппыт. Сарсыарда 
барардыы тэринэ сырыттахпытына, биґиги кус-
туу барарбытын кимтэн эрэ истэн, медфакка 
µірэнэр устудьуон Петя Игнатьев киэґэ тиийэн 
кэллэ. Сангаарга оскуола±а бииргэ µірэммит 
уола киниэхэ ыалдьыттыы кэлбит эбит. Биґигини 
илдьэ барыІ диэн кірдісті. Сібµлэстибит. 
КµґµІІµ куска элбэх киґи µчµгэй. Кµіллэр аайы 
тар±аґан олорон кітµтµґэн ытыалаатаххына 
биирдэ бултуйа±ын. КµґµІІµ кус бараары тіґі 
да µірдээтэр, тµµнµн кµіллэр аайы ыґыллан 
аґыыр µгэстээх.

Ґс Тамах ірµстэн чугас сир. Мин сылдьыбатах 
сирим. Онон а±ам каарта оІорон биэрдэ. Тµµ-
лээхсит буолан бу сири биэс тарбах курдук 
билэр эбит. Убайбыттан уларсыбыт биир ат-
таах пытыгар ійµібµтµн, балааккабытын, биир 
миэстэлээх эрэґиинэ тыыбытын, ботуруон нар-
бытын ындаммыт эбиэттэн киэґэ айаІІа ту-
рун нубут. «Уоккутун кытаатан кірµнэ, сэрэнэ 
сылдьаарыІ», – диэн а±ам сэрэтэ хаалбыта. 

Киэґэлик сааґыттар уруккуттан элбэхтик 
отуу ламмыт сирдэригэр, хатыІ тумуґахха, тии-
йэммит тохтоотубут. Балааккабытын тардан, хас 
да хонор маспытын мастаан баран, уот оттон 
на±ылыччы чэйдээтибит. Булчут дьон сиэринэн 
Байанайбытыттан кірдіґін аал уоппу тун 
арыылаах алаадьынан айах туттубут. Тіґі да 
устудьуоннарбыт иґин, тыа сиригэр тіріібµт, 
µіскээбит дьоннор буоллахпыт дии. Сиэр-туом 
хаґан да кэґиллиэ суохтаах.
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А±ам оІорон биэрбит каартатынан сирдэтэн, 
Петялаах Туора Кµіл диэн ааттаах кыґын 
муІхаланар кµілгэ бардылар, биґиги, µґµін, 
Коля, Тима, мин БыраІаатталаах диэн ірµс 
диэки іттµттэн µрэх кэлэн тµґэр кµілгэ киир-
дибит. Колябытын µрэх тірдµн диэки іттµгэр 
ыыттыбыт, биґиги сэргэстэґэ со±ус олордубут. 
Кус то±о эрэ аанньа кіппіт киэґэтэ буолла. 
Эбиитин хаґыІнаары тымныйда ахан. Салгын 
кус кынатын тыаґынан туолан иґэн эмискэ 
хам баран хаалла. Биґиги бадык-бµдµккэ кµ-
лµ гµлдьµґэн кэлбит µір кустары хаста да 
кµірэтэлээтибит да, биири эмэ ал±аска да 
хаалларбатыбыт. «Ити ханан ытарбыт буо-
луой?» – диэн Тима мі±µттэрэ иґиллэр. О±о 
сааспытыттан сааламмыт дьоммут. Этиэн этэр. 
Колябыт олорор сириттэн хараІа±а субу-субу 
уот кылам гынар. Табахсыт киґи хамсатын 
уотун санатар. КµґµІІµ тµµн сааскылыы саа 
тыаґа сатараабатын, адьас да иґиллибэтин, 
онно аан маІнай билбитим. Уот кыламнаатар 
эрэ ууну кэґэр тыаґа иґиллэр. Хата, ол 
тыас бу турар… Итиччэ элбэхтик тугу ытар 
ба±айытай диэн муодаргыы саныыбын. Лаппа 
хараІарбытыгар тахсаары µігµлээбиппитигэр 
Колябыт уонтан тахса моонньо±ону икки илии-
тигэр ыарыр±ата тутан, хойуу окко соґор 
кэриэтэ сыналытан тиийэн кэллэ. Киниэхэ кус 
бі±і тµспµт, саата итийиэр диэри ыппыт, кэлин 
ботуруона бµтэн хаалбыт, «о, иккиэбит эбитэ 
буоллар» диэмэхтиир. Туора Кµіллэрбит эмиэ 
мэлийбиттэр. Кµірэтии бі±інµ кµірэппит курдук 
кµлсэллэр, биир эмэ хаалбыт буолла±ына сар-
сын сырдыкка булуохпут дэґэллэр. Саамай 
элбэх куґу бултаабыт киґибитигэр, сири-уоту 
аґатарга анаан ылбыт биир буоккалаахпытыттан 
(арыгы ас дэлэйэ илик кэмэ) курууска тµгэ±эр 
бэрт кыраны кутан биэрдибит. Колябыт ону иґэн 
баран холуочуйда быґыылаах, саІата-иІэтэ 
іссі элбээн кэллэ. Ону биґиги «бу киґибит 
адьас тоІус эбит, сµµтµк са±а арыгыга итирэр» 
диэн кµлµµ гынабыт. Хас да хонон кустаатыбыт. 
Наар Колябыт бултуйар. Ону кэлэн а±абар 
кэпсээбиппэр, «сир-дойду саІа сонун киґи кэл-
лэ диэн ыалдьыттаата±а. Оннук буолааччы 
уонна оттон Байанайа батыґа сырытта±а дии» 
диэн судургутук быґааран кэбиспитэ.

Николай Егорович тіґі да о±о сааґыттан, 
Алдан µрдµгэр олорбут тіріібµт, µіскээбит 
Уус Тааттатыттан тэйэн, куоракка олохсуйдар, 
саха киґитин сиэринэн бултуурун-алтыырын 
бачча сааґыгар диэри бырахпакка кэллэ. Эґэни, 
тайа±ы да буолбатар, кустуурун, куобахтыырын 
сµрдээ±ин сібµлµµр. Саас аайы куорат таґыгар 

тахсан, кітір кіІµлµн са±ана, уоппускатын ылан, 
хайаан да кустуур µгэстээх. Уонча чыркымайы 
ілірді±µнэ, дьэ, бултаабыт аатырар. Ол эрээри 
биир саас биир хааґы ілірін, іргі диэри ол 
кэпсэлэ буола сылдьыбыттаа±а. Биир саас 
Чурапчы ааттаах андыґыта Сэмэн Туматы илдьэ 
тахса сылдьыбыта. Уонча хонон киирбиттэрэ. 
Тумат кµн уота, сааскы салгын харааччы сиэн 
сирэй-харах бі±і буолан киирбититтэн, µлэ-
битигэр кµлсµµ бі±і буолбуппут.

Саха суруйааччылара Ойуунускай са±ат-
тан, бары да кэриэтэ, булт диэн баран мун-
нукка ытаабыт дьоннор. БилиІІилэртэн саха 
норуодунай суруйааччыта Н. Лугинов байа-
найдаах булчутун туґунан элбэх киґи билбэт 
буолуохтаах, И. Осипов-Ойуур киис, куобах 
бі±інµ илин-кэлин кэбиґэн саалаах турар хаар-
тыската баар этэ, Сэмэн Тумат, бэйэтэ кэп-
сииринэн, кµґµІІµ куобах кµрэ±эр биир ытыы-
нан икки куоба±ы ілірін турардаах, Д. Макеев 
тайах соноругар Алдан эІэрдэрин элбэхтик 
кэрийбит киґи, Сэмэн Капитонов, хоґоонноруттан 
сылыктаатахха, улахан булчут, балыксыт киґи 
быґыылаах… 

Тыл сонордьуттара, мин билэрбинэн, ордук 
булт сонордьуттара буолар эбиттэр. То±о эбитэ 
буолла?

Урсун ол сылдьан а±ам о±онньору кытта 
сэґэргэґэн тахсар, ол быыґыгар тугу эрэ суруйара. 
А±ам, биґиги оскуола±а µірэнэр эрдэхпитинэ, 
киэґэ аайы остуоруйалыыр идэлээ±э. Соро±ор 
ба±атынан, соро±ор µлэґиинэн. Остуоруйа 
наар µчµгэйинэн тµмµктэнэрэ. Мин ону ордук 
сі бµлµµрµм. Саха хоґууна хаґан да±аны µгµс 
мо ґоллору ааґан, кыайыылаах-хотуулаах тах-
сара. Геолог, суруйааччы К. Гурьев Сангаарга 
µлэлии сылдьан а±абыттан хас да µґµйээни 
устубутун, олохтон барыан иннинэ, туохха 
эмэ туґанаар диэн биэрбитэ. Мин кэлин а±ам 
улаханнык кырдьыбытын кэннэ, остуоруйаларын 
магнитофоІІа устаары, остуоруйалаа диэн 
кір дістіхпµнэ, барытын умнан кэбиспиппин, 
ірµµ остуоруйалыы сылдьар киґи идэтийэн 
остуоруйалыыр ба±айыта диэн кыккыраччы 
аккаастаан кэбиґэрэ.

Коля а±абыттан сирдэр ааттарын, суолта-
ларын, хас да µґµйээни уонна тугу эрэ мын-
дырдаан суруйан ылбыт этэ. Сахалар былыр 
кыылы-сµілµ, онноо±ор туттар сэптэрин-сэбир-
гэллэрин, сирэйинэн буолбакка, харыстаан аат-
тыыр тыллардаах этилэр. Ол итэ±эллэрин кытта 
ыкса сибээстээ±э. Устудьуон уол «тугу эрэ 
ол мындырдаан» ылбытыттан биир холобуру 
а±алыым.
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«Эґэ – тыатаа±ы, эґэ сыата – ытырыма, хор-
гуна – чээлбээнэ, этэ – хабыыта, хаана – хап-
та±аґа, эґэ іллі – му±арыйда, эґэни кірдµм 
– анаардым, эґэ о±ото – аґыІаґа, эґэ хара±а 
– кылатара…». Дьэ ити курдук балачча элбэ±и 
суруммут этэ. Биґиги кілµінэ суругунан эрэ кэп-
сэтэр µйэ±э олорон ааспыппыт. БилиІІи кур дук 
сибээс араас кірµІэ µідµйэ илик кэмэ этэ. 

Ол саґарбыт суруктар билигин тіґілііх 
кµндµлэрин, суолталаахтарын, олохпут ол 
кэмнэрин эргитэллэрин этэ да барыллыбат. 
Суруктар дьиІ иґигэр µйэлээх ійдібµнньµктэр, 
киґи тугунан да кэмнэммэт кімµстээ±эр кµндµ 
баайа буолар эбиттэр. Эдэр сааспытыгар уоллаах 
кыыс курдук Урсуннуун элбэхтик суруйсар этибит. 
Ол суруктарбытыгар эдэр дьон туохтан дууґабыт 
айманара, сµрэхпит долгуйара, ійбµт-санаабыт 
міккµірэ – барыта бааллара. Ордук Урсун 1976 
сыллаа±ы суруктарыгар оччотоо±у кэм тыына, 
саха тылын µірэхтээхтэрин ортолоругар дириІ 
силистээх-мутуктаах міккµірдэр тустарынан си-
ґилии суруйуулар бааллар эбит. Ол са±ана 
кини тыл, история институтугар аспирантура±а 
µірэнэ сылдьара, кандидатскай диссертациятын 
суруйара.

Николай Егорович бу биир суругун кытта 
билсиґиннэрэбин. 1975 сыллаахха алтынньы 23 
кµнµгэр суруйбут эбит. Тµµн икки чааска диэн 
эбиилээх. Мин ол кэмІэ Новокузнецкайга (Ке-
меровскай уобалас) быраастар билиилэрин µр-
дэтинэр институкка µірэнэ сылдьарым. 

«…Бу кµннэргэ сонун бі±і, событие бі±і… 
Эдэр суруйааччылар сµбэ мунньахтара буолла… 
«Хотугу сулус» 10-с №-рэ та±ыста. Н. Лугинов 
«Сэргэлээххэ» сэґэнин 1-гы чааґа бэчээттэммит. 

Мунньах µчµгэйдик ааста. Биґиги Колялыын 
наар бииргэ сырыттыбыт. Дакылааты били 
нуучча-саха поэта Алексей Михайлов оІорбута. 
Эн тускунан, кинигэІ туґунан итиитик ахтан 
аас та… Истиэххэ µчµгэй… Мин тус бэйэм 
хай±аммыт са±а сананным… Оттон семинарга 
проза±а Лугинов эрэ сылдьыбыта, мин – поэзия 
семинарыгар этим. Кинигэтин ордук Н. Габышев, 
С. Никифоров бэрт улаханнык сыаналаабыттар. 
Били В. Гаврильева айдаанын утаран, «Идэґэ» 
дьиІ сахалыы, хатыламмат, психологическай 
айымньы диэн сыана быспыттар. Проза±а да, 
поэзия±а да иэл-тиэл бииргэ анньан иґэр эдэр 
ыччаттар бааллара тоґо±олонно. 

Сайдар-µµнэр кыахтаах эбиппит, эдэрдэрбит 
кэскиллээхтэр эбит диэн тµмµккэ кэллилэр… 
Н. Лугинов миэхэ икки хонно. Кэпсэтии баґаам 
этэ… Ити икки кµн хойутун хойут эдэр саас биир 
бэлиэ кµнµн, тµгэнин быґыытынан ійдібµнньµк 

буолуо±а… Тіріібµт тірµт буоргар µктэниэххэр 
диэри этэІІэ сырыт!..»

Урсун ити кэмнэртэн Н. Лугиновтыын до±ордуу-
атастыы буолбуттар эбит. Хаґан билсибиттэрэ 
эбитэ буолла диэн мунаара саныырым.

П. Харитоновтыын-Ойукулуун Покровскайга 
µлэ лиир сылларбар чугастык билсибитим. Биґиэ-
хэ Урсун сыл аайы Ньукуолун са±ана хайаан 
да ±аны тахсара. П. Харитонов литература±а 
поэт быґыытынан киирбитин сорохтор, «Хобо-
лоох суол» романыгар кµлµктэтэн кэбиґэн, бил-
бэт тэрэ буолуо. Ол туоґутунан «Хаар кыыс», 
«Тойон арыы», «Бэлэх» о.д.а. хоґоон кини-
гэлэрэ буолаллар.

Кини ол кэмнэри бу курдук биир хоґоонугар 
холбоон турардаах.

Ураты саас кэлиэ сотору,
Урукку буолбатах, ураты.
Умнуспат до±оттор мустуохпут,
Уоттаахтык оргуйан туруохпут.
Ньукуолун арда±а тµґµі±э,
Ньукуолун кэ±этэ этиэ±э.
НуґараІ, кэрэкэ киэґэ±э
Ньукулай куораттан тахсыа±а.
Балыыґа дьиэтиттэн халааттаах
Баґылай утары хаамыа±а.
БырааґыІ тыла да былаастаах:
«Бардыбыт!» – диэн быґа баттыа±а…

Ити кэмнэртэн кинилэр уу тэстибэт до±ордуу 
дьон буолбуттара.

Устудьуоннуу сылдьаммын Коля Ивановка 
(Винокуров буола илигэ) анаабыт биир хоґоом-
мор маннык тыллар бааллара:

«Сэргэлээхпит уоттарын»
Сырдык кыыма буоламмыт,
Олох сµрµн µіґµгэр
Јрµµ сырдыы сылдьыахпыт.

Ол алгыс курдук эппит тылларым киниэхэ, 
кырдьык да, тиийбит эбиттэр.

Урсун билигин тіріібµт норуотугар киэІник 
биллэр поэт, прозаик, кириитик, тылбаасчыт, 
сахалар кимтэн кииннээхтэрин, хантан хаан-
наах тарын µірэтээччи, чинчийээччи, П.А. Ойуу-
нускай аатынан судаарыстыбаннай бириэмийэ 
лау реата, Казахстан «Алаш» диэн литературнай 
би риэмийэтин лауреата…

«Сэргэлээх уоттарын» сырдык кыыма 
буолаІІын бу курдук олох сµрµн µіґµгэр ірµµ 
сырдыы, сыдьаайа сырыт диэн алгыыбын.

Василий ИВАНОВ,
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ААСПЫТ АНЫГЫЛЫЫН АЛТЫ¤ЫЫТА
(Урсун 70 сааґыгар)

Урут дойдулар историялара µчµгэйдик сурул-
лар эбит буолла±ына, саІа кэмІэ норуоттар 
историяларыгар, тірµттэригэр, утумнарыгар 
бол  ±омто ууруллара улаатта. Онон кэлиІІи 
кэм Іэ Саха сирин нэґилиэктэрин историятын 
кірдірір кинигэлэр тахсыылара норуот бэйэтин 
историятын µірэтэргэ турунуутун туоґута буолар. 
Маны таґынан араас идэлээхтэр: историктар, 
этнографтар, генетиктэр, тыл µірэхтээхтэрэ, 
археологтар уо.д.а. чинчийэр µлэлэрэ, кірµµлэрэ 
норуот историятын µірэтиигэ тирэх буолаллар.

Суруйааччы Н.Е. Винокуров-Урсун сахалар тµ-
гэх ібµгэлэрин туґунан ір сыллаах чинчийиитин 
«Быралыйбат былыргы» уонна «Умнуллубат 
урукку» диэн кинигэлэргэ суруйда. Аа±ааччы 
биґирэбилин ылбыт «Быралыйбат былыргы» 
кинигэ кэнниттэн тахсыбыт «Умнуллубат урук-
ку» диэн иккис кинигэтин суруйаары, Н.Е. Ви-
нокуров-Урсун Тыва, Алтай, Бурятия, Мон-
голия сирдэринэн айаннаан, чинчийэр µлэнэн 
дьарыктанна. «БаччааІІа диэри биґиги нау-
кабыт таас, боруонса, тимир µйэлэрин балач-
ча дириІник µірэппит буолла±ына, ол кэлин 
іттµнээ±и биґиги эрабыт са±аланыытын чин чи-
йэр, билэр кыа±а то±о суо±уй?» – диэн сиэр-
дээхтик ыйытар. Онон Урсун бу икки кинигэтэ 
ити ыйытыыга туґаайыллар ис хоґоонноохтор.

«Умнуллубат урукку» диэн саІа кинигэтигэр 
Урсун былыргы дьыллар мындааларыгар оло-
рон ааспыт саха ібµгэлэрин эйгэтин уонна 
тµргэн тэтимнээх билиІІи биґиги кэммит оло-
±ун кэрэхсэбиллээхтик, умсугутуулаахтык алты-
ґыннаран сэґэргиир. Бу тиэмэни сырдатары гар 
Н.Е. Винокуров-Урсун саха норуотун тірдµн-ууґун 
µірэтэр биллиилээх учуонайдар Г.В. Ксе    нофон -
тов, А.Н. Алексеев, С.И. Николаев-Со мо±отто, А.И. 
Эверстов, В.В. Фефелова, З.И. Ива нова уо.д.а. 
тирэх оІостор.

История хаґан ба±арар міккµірдээх тµгэннээх 
буолар. Ол курдук баайа±алар урут монгол 
тыллаахтара дуу, тµµр тыллаахтара дуу диэн 
балаґыанньаттан Урсун кэнникитин тутуґар. 
Јссі уйгуур тыллаахтара диэн чопчулуур. 
Ону таґынан баайа±алар тар±аабыт, олорон 
ааспыт сирдэрин хаІаластары, бахсылары, 
эбэІ килэри кытта ситимниир. Баайа±а диэн 
тыл µіскээбит тірдµн, баайа±алар тывалары, 
былыргы тµµрдэри, монголлары, алтаецтары, 
бµрээттэри, уйгуурдары, хакастары, казахтары 
кытта ситимнэрин сыныйан суоллуур. Ол эрээ-
ри Баайа±а – Байа±антай уруккулуу туспа 

улуус буолара сµтэн, «История туманыгар симэ-
лийдэ±э», – диэн хомойуу дэгэттээхтик эттэр 
да, Урсун саІа кэм тыыныгар сіп тµбэґэр 
саІалыы кірµµнµ киллэрэр. Кини этэр: «Элбэх 
норуоту ситимниир былыргы биис аатын 
умнарбыт сатамматын тоґо±олуубун. Биґиги 
бэйэбит ыырбытыгар эрэ бµкпэккэ, былыргылыы 
киэІ сыґыаннарга киириэххэ, оччотугар норуот 
быґыытынан ыырбытын кэІэтиэххэ диэхпин 
ба±арабын. Јскітµн урут атын омуктартан ту-
гунан уратылаахпытын ордук бэлиэтии сатыыр 
буоллахпытына, билигин тµІ былыргыттан чу-
гастыыбытын, уруулуубутун ірі тутарбыт, онон 
атын омуктардыын биир силистээхпитин-му-
туктаахпытын ійдµµрбµт наада», – диэн санаата 
билиІІи 21-с µйэ духовноґын ис хоґоонугар 
сіп тµбэґэр.

«Телелэр – биир дьоґун тірµппµт» диэн тµ-
ґµмэххэ хууннар сыдьааннара телелэр тµµр 
тыллаахтара олохтоохтук дакаастанар. Аны 
туран, телелэр элбэх биистэр холбоґуктара 
(гаогюй) эбит: уйгуурдары, баайа±алары, ту-
валары уо.д.а. тµмэрэ. Ол аата Чурапчыга олорор 
тілійдір уйгуур тыллаах телелэр сыдьааннара 
эбит. Ону таґынан теле сыдьааннара Хайалаах 
Алтайга тар±анан олороллор. Телелэр бы-
лыргы да, аныгы да кэмІэ олохторун Урсун 
сиґилии кэпсиир. Чурапчы тілійдірµн, Алтай 
телеуттарын, теленгиттэрин, телецтэрин олох-
торун-майгыларын сэґэргиирэ олус интэ риэ-
ґинэй. Тюрколог Ю.И. Васильев-Дьаргыстай 
са лал татынан алтай тылын, культуратын µірэ-
тэр студеннар алтаецтарга тиийэн, кинилэр 
бэ йэ лэрин тылларынан ыллаан, хоґоон аа±ан 
сіхтірір эбиттэр. Ити курдук аныгы кэмІэ 
норуоттар икки ардыларыгар сыґыан араас 
дэгэтин хайдах ба±арар байытыахха сібµн бу 
тµгэн кірдірір. Ол иґин: «Тірµт дойдуларыгар 
олорор теле удьуордарын кытта аныгы тілійдір 
сыґыан олохтууллара наада», – диэн Урсун 
сіптііх санааны этэр.

Илин эІээргэ олохсуйбут уустарга (тілій-
діртін, баайа±алартан ураты) биир туспа 
тµґµ мэх анаммыт. ХаІаластар былыргы сака-
лартан (скифтэртэн) хаан тардалларын, саха 
диэн ааты кинилэр а±албыттарын ыйар. Са-
халары кытта силлиспит хара са±ыллар ха-
кас норуотун сор±ото буолар са±айдары кыт та 
уруулуулар эбит. ХаІаластары кытта бааты-
лылар, туматтар, хоролор, байдылар, игидэй-
дэр, то±устар, бахсылар, сылаІнар, тандалар, 
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баргылар со±урууттан бииргэ кэлэн тутуспутунан 
илин эІээргэ олохсуйбуттара диэн Урсун этии-
тэ ылыннарыылаахтык иґиллэр. Кэлин ыраах-
таа±ы былааґын кыґар±аныттан Саха си рин 
киэІ кыйаардарынан тар±аммыттара диэн 
санаа оруннаах курдук. «Бµлµµ эІээр саха-
лар, ба±ар, Г.В. Ксенофонтов этэринэн, бы-
лыргыттан тиийбиттэрэ буолуо гынан баран, 
дьиІ сириэдийиилэрэ-тэнийиилэрэ Саха си-
рин кииниттэн, ордук хаІаластартан, намтар-
тан, хоролортон кµргµімµнэн тиийиилэр кэн-
нилэриттэн буолбута чахчы быґыылаах», – 
диэн саба±алыыр. Итини Л.Н. Гумилев этии-
тинэн бигэргэтэр: «Биллэн турар, сахалар 
маІ най Јлµінэ сµнньµгэр сытар µс улуу хочо-
лору – Эркээнини, Туймааданы, ЭІсиэлини 
баґы лаабыттара міккµірэ суох». Л.Н. Гумилев 
этэринэн, хайа да омук саІа сиргэ кэллэ±инэ, 
урут олорбут сиригэр майгынныыр сиргэ эрэ 
олохсуйар. Сахалар былыр Јлµінэ истиэп, 
истиэп аІаардаах хочолорун, онтон салгыы 
Илин эІээр от µрэхтэрин (айыл±а бэйэтэ 
нµілсµтэр, нµіл оттоох сирдэрин), алаастарын 
сібµлээн аараабыттар.

Сахалар сакалартан (скифтэртэн) силис-
сы дьаан тардалларын курдук, итэ±эллэрэ 
эмиэ сакалар курдук тэнгрианство этэ диэн 
ба ла ґыанньаны Урсун бигэргэтэр. Саха-
лар итэ±эллэрин уонна тэнгрианствоны тэІ-
нээн чинчийэр. Ону ааґан тэнгрианство хрис-
тианствоны, ойууннааґыны, саха иччилэрин 
уон на синтоизмы кытта ситимин чинчийэр.

Саха итэ±элигэр да, тэнгрианство±а да биир 
µрдµк ТаІара±а уонна айыл±а±а сµгµрµйµµ кіс-
тір. Оттон тэнгрианство уонна ойууннааґын 
бэйэ-бэйэлэрин кытта ситимэ суох тус-туспа 
кірµµлээхтэрэ биллэр. Тэнгрианство итэ±элин 
µлэґитэ µрµІ ойуун, айыы ойууна. Ол эрээри 
кэ лин µіскээбит Айыы µірэ±ин Урсун хара 
ойууннары кытта биирдэр диэх курдук этэрэ 
чуолкайдааґыны эрэйэр.

Христианство Византиятаа±ы салаата тэн-
грианствоны ылыныыта православнай хрис-
тиан ство тірді буолбута история±а биллэр. 
Ол иґин христианство сахаларга чугаґын олох 
кірдірір. Ол эрээри, дьиІэр, тус туґунан 
эйгэлээхтэрэ биллэр. Тэнгрианство уонна саха 
иччилэрэ µгµстµк сіп тµбэґэр тµгэннээхтэр. ҐрµІ 
ойууннары (айыы ойууннарын, жрецтэри) хара 
ойууннартан араарбакка, µрдµттэн ойууннааґыны 
тилиннэриэ±иІ диэґин міккµірдээ±ин Урсун 
сіпкі ыйар. Иччилэргэ итэ±эйии хара ойуун-
нааґын сµрµнэ буоларын, оттон иччилэр тэн-
грианство±а эмиэ киирбиттэрин да иґин, сµрµн 
суолта ТаІара±а сµгµрµйµµ буоларын ійді-
тµллµіхтээ±э буолуо.

Япония±а µіскээбит синтоизм итэ±элэ тэн-

грианствоттан силис тардарын чинчийэригэр 
ааптар µгµс интэриэґинэй чахчыларга оло±урар. 
Аа±ааччы бу тµмµктэн история, итэ±эл сай-
дыытын туґунан µгµс интэриэґинэй билиини 
ылар. Синтоизм тыа сирин олохтоохторугар сіп 
тµбэґэр итэ±эл эбит. Ити іттµнэн тэнгрианство 
сахаларга эмиэ айыл±аны кытта ситимниир 
оруола улахана, синтоизмІа чугаґа кістір. 
Тэнгрианство атын тµµр, монгол норуоттарыгар 
христианство±а, исламІа, буддизмІа баґый-
тарбыт буолла±ына, сахалар тіґі да хрис-
тиан ствоны уратытык ылыммыттарын µрдµнэн, 
тэнгрианство уларыйбакка билиІІи кэмІэ диэ-
ри тиийэн кэлбит эбит. Ол иґин сэбиэскэй 
кэмІэ да±аны сахалар христианствоттан тэйи-
тиллибиттэрин µрдµнэн, норуот сиэрдээх ітті 
ТаІараны (Христоґу буолбатах) итэ±эйэллэрин 
умнубатахтара диэн Урсун баар чахчыны этэр. 
Кини сахалар уонна сакалар тэнгрианство итэ-
±элин кытта ситимнэрин киэІник сырдатар, 
оттон генетиктэр µлэлэригэр тирэ±ирэн, сахалар 
Эллэйтэн тірµттээхтэрин бигэргэтэр.

Сакалар Казахстантан Алтайга, Тыва±а, Ха-
кассия±а, Байкалга тар±аныыларын Николай 
Егорович сиґилии кірдірір. Ол туґуттан Тыва, 
Алтай сирдэригэр уоппускатын кэмигэр сылдьан, 
сакалар итэ±эллэрэ, культуралара саха киэнигэр 
ханыылыытын µірэтэр. Уон сэттэ сыл устатыгар 
чинчийбит µлэтин тµмµгэр Урсун сахалар уонна 
сакалар биир омуктар эбит диэн санаа±а кэлэр. 
Итинник тµмµккэ кэлэригэр сµнньµнэн казах 
учуонайа Кудайберды–улы Шакарим уонна саха 
А.И. Эверстов µлэлэригэр тирэ±ирбит. Сакалар 
культураларын чинчийэригэр µгµс музейдарга 
сылдьыбыт, анал литератураны µірэппит. Ка-
захстан, Укок, Сµµс Тиит, Аржан, Кікірµ, Па-
зарык курганнарыгар, Монголия±а, Бурятия±а 
анаан-минээн сылдьан чинчийбит.

Кургааннары µірэтэр саха археолог билиІІитэ 
суох. Онон Урсун: «Музейга баары эридьиэстээн 
эрдэ±им. Ол биллэр, ситэтэ суох, дьиІ чинчийии 
ахсааныгар киирбэт – саба±алааґын эрэ буола-
ра чахчы. Ол да буолтун иннигэр, бэйэм 
кыахпынан уу харахпынан кірін, эт мэйиибинэн 
эргитэн, биэс биппинэн бигээн кірірµм, дьиІэр, 
омнуота суох буолуохтаах», – диэн суруйар. 
Јскі Урсун курдук энтузиастар элбээтэхтэринэ, 
кургааннары µірэтэр археологтар тахсан кэ-
лиэхтэрэ буолла±а. Тіріібµт норуокка таптал, 
ааспыт кэмІэ ытыктабыл, кэлэр кэмІэ тарды-
ґыы ніргµінэ Урсуну ити курдук ыраах айаІ-
Іа-сырыыга, чинчийэр µлэ±э тардан, айан сы-
лаа тын, ороскуотун уйан, билбэт сиргэ дьон-
сэргэ ійібµлµн-кімітµн кылбардык ылан, 
си тиґиилээхтик сылдьарыгар тирэх буо лар. 
Кэнэ±эс да±аны іттµгэр компетентнай, креа тив-
най, сатабыллаах, сайдам-сайа±ас дьон тахсан 
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иґэллэригэр Урсун суол тэлээччи буолуохтун. 
Ханна да сырыттар Н.Е. Винокуров-Урсун 

суолу-ииґи булан тобулар, дьон кутун-сµрµн 
тутар, ійµн-санаатын бэйэтигэр сатаан тардар, 
ол иґин дьон киниэхэ аґыллар, сыстар буолар 
эбит. Ол курдук Алтай, Тыва кургааннарыгар 
тиийэр аартык аґылларыгар Ю.И. Васильев-
Дьаргыстай, Иоган Максимов, Аржан Адаров, 
Бронтой Бедюров, Виктор Майхиев, Ондар 
Чыл гычы, Э.В. Челоков уо.д.а. µтµі санаалара-
сµбэлэрэ кынат буолар. Алтайга кірсµбµт 
казахтарын кытта кинилэр тылларынан кэпсэ-
тиитэ бэрт элбэ±и этэр.

Ол эрээри барыта эриэ-дэхси буолбат эбит. 
Олох оннук буоларын эрэйии да сыыґа. Олох 
утарсыылаах, уратылаґыылаах буолан, сайдыы 
барарын ійдµµр киґи ханнык да тµгэІІэ уолу-
ґуйбат, сµргэтин тµґэрбэт, іґµргэммэт. Н.Е. Ви-
нокуров-Урсун айаныгар оннук тµгэннэр элбэхтэр. 
Олортон а±ыйах холобур. Улаган музейа саргы-
сата±айа, Пазарык кургааннарын ыґан-сµргэйэн 
баран, сааґылаабатахтара сіхтірір, сµім 
тµґэрэр эбит. Аны туран культура отделын биир 
тойоно скифтэр (сакалар) алтайдарга, сахаларга 
улахан сыґыана суохтарынан аа±ар эбит. Оттон 
сорохтор ону ирдэґэн, бачча ыраах сиргэ, 
буолаары буолан со±ото±ун кэлбитин сі±іллір. 
Пазарык эґиэхэ туох сыґыаннаа±ый диэх курдук 
этэллэр, бэккиґииллэр. «Оттон мин бу сытар 
дьон хаґааІІыта эрэ эґиги да, биґиги да 
тірµттэрбит буолаллар диэн чиІ ійдібµллээх 
турда±ым. Ол ама итэ±эґим буолуо дуо?» – 
диэн Николай Егорович сонньуйар. Икки араас 
сыґыан: тіґі да уопсай тірµт буолалларын 
билбиттэрин иґин, ону аахайбат буолуу уонна 
µІэ-сµктэ сµгµрµйµµ-ытыктааґын ніргµінэ. Баа-
ра-суо±а быыкаа кµµс ити икки ардын быґаарар: 
таптал. Ол иґин этэллэр: олох тыын суолтата 
(смысл) ТаІара да, итэ±эл да, баай-дуол да, 
билии да буолбакка – таптал буолар диэн. 
Элбэх турист ыгыллан-ырыллан олорор сиригэр 
суолу-ииґи тобулан-кэпсэтэн сылдьыы чахчы 
улахан ис кыахтан, эр сэниэттэн тахсар – ону 
таптал, сµгµрµйµµ, ытыктабыл эрэ биэрэрин Ур-
сун айана іссі тігµл кірдірір.

Алтай Суруйааччыларын союґун бэрэссэ дээ-
тэлэ Бронтой Бедюров литературалар до±ор-
доґууларын салгыыры сіптіі±µнэн аа±ар 
эбит. Кини УрсуІІа кімі киґини Николай 
Его рович Багыровы аныыр, оттон кини Юрий 
Иванович Васильевы-Дьаргыстайы, Сэмэн Го-
ро ховы µчµгэйдик билэр. Урсун тус бэйэтин 
дьµккµірµнэн Алтай кайчитын Алексей Калкины 
кірсін, кай толоруллуутун истэр. Кµчµмэ±эй 
суол лаах-иистээх Алтын Кµілгэ дьаныґан туран 
тиийэр. Ол сылдьан саха тірµттээх алтаецтар 
баалларын билэр.

Ити курдук киэІ билсии, эйэ±эс майгы, 
сылаас сыґыан Урсун аартыгын аґаллар, суолун 
тобулаллар диэн санаа бигэтик олохсуйар, бу 
кинигэни аа±а олорон. Ґійбэтэх іттµттэн кімі 
кэлиитэ Урсун Монголия±а барарыгар Улан-
Удэттан са±алаан биллэн барар. Улан-Удэ±а 
олорор Архип Павлов Монголия±а барар ви-
за булан биэрэр. Кини кімітµнэн Николай 
Его рович хууннар оло±урбут сирдэрин кірір-
истэр. Онтон Архип уола Олег Монголия±а 
ба рар суолун тэрийэр. Монголия±а УрсуІІа 
сирдьит буолуохтаах Баатыр диэн монгол уолун 
булан кэпсэтэр. Оттон Баатыр Энхэни сирдиир. 
Аны Энхэ Урсуну сирдиэхтээх Энхболд диэн 
µтµікэннээх киґини билсиґиннэрэр. Дьэ бу 
Энхболд Урсуну ЧыІыс Хаан киин куоратыгар 
ХарахорумІа, Билгэ Хаан, Кµл Тэгин мэІэ 
таастарыгар, национальнай паарка±а сыры тын-
нарар.

Н.Е. Винокуров-Урсун тіґі да сааґырдар, 
эдэр киґи курдук, билэр-кірір дьулуура улахана 
ити курдук суолун тобулан истэ±э. Бу сырыыга 
Николай Егорович монгол норуотун историятын, 
билиІІи оло±ун іссі дириІник билсэр, былыргы 
тµµрдэргэ аналлаах Цайдам диэн Музейга 
сылдьар. Сакалар, хууннар тустарынан саІаны 
билэр. Ол сылдьан Монголия телевидениетыгар 
интервью биэрэр, монгол Суруйааччыларын 
союґугар билсиґэн ааґар.

Дьэ ити курдук Н.Е. Винокуров-Урсун Тыва±а, 
Алтайга, Бурятия±а, Монголия±а сырыытын 
кір дірір ис хоґоонноох кинигэ биллэрэр-са-
йыннарар кыа±а олус баай, кэрэхсэбиллээх. Ону 
тэІэ аныгы кэм сахата элбэх омук ааллаґар 
киэІ эйгэтигэр тахсар быґыытын-майгытын 
аа±ааччыга тиэрдии бэйэтэ туспа иитэр-µірэтэр 
суолталаах.

Н.Е. Винокуров-Урсун кинигэтин аа±ыы кэн-
ниттэн то±о эрэ Эрнст Холмс эппит кынаттаах 
тыл лара тиллэн кэлэллэр: «Атмосфера, соз-
даваемая тем, кто действительно любит все 
человечество, обладает такой силой, что в 
ответ и весь мир будет любить его, пренебрегая 
какими-то недостатками». Бу тыллар Н.Е. Ви-
нокуров-Урсун саргылаах санаата, инникигэ 
сирдиир соргулаах дьулуура ааспыт уонна би-
лиІІи кэмнэр аартыктарынан айаныгар ал-
гыстаах аргыс буолбуттарын кэрэґилииллэр.

Е.К. ИЕВЛЕВ, 
педагогическай наука кандидата.
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Николай Егорович Винокуров-Урсуну кытары 
түөрт уон сыл усталаах туоратыгар саха ли-
тературатын киэІ хонноҕор суолбутун-ииспитин 
тэІІэ ууран кэллэхпит. Ол тухары биирдэ эн-мин 
дэспэккэ, уһаты-туора тылласпакка, санаабытын 
сайа кэпсэтэн, айылгыбытын уйгуурдубаттыы, 
сылаастык, сымнаҕастык сыһыаннаһан сэттэ 
уон сааспытын туоллубут.

Поэзия жанрыгар, оскуолатааҕы сааспытыттан, 
эмиэ биир кэмІэ сыстыбыт, биир кэмІэ рес-
публикатааҕы эдэрдэр мунньахтарыгар ыІы-
рыл лан сылдьыбыт, бастакы кинигэлэрбит тэІ-
Іэ тахсыбыт, тэІІэ суруйааччы сойууһугар 
ылыллыбыт эбиппит. Норуоппут ааспыт исто-
риятын уонна бүгүІІү олоҕун ааспыт кэмин 
тэІІэ анаарыыбыт, кіІүл туһугар олохторун 
толук уурбут геройдарбыт ааттарын үІэр таІара 
оІосто сылдьарбыт, ити барыта биһигини убай-
быраат тэІэ уруулуу оІортообут.

Түөрт уон сыллар усталаах-туораларыгар би-
һиги олохпутугар араас барыта буолан ааста. 
Ол иһигэр героическай даҕаны, таІнарыылаах 
даҕаны, өрөгөйдөөх даҕаны, өстөһүүлээх да ҕа-
ны күннэр-дьыллар. Иитиллибит ийэ дойдубут 
дьиэ кэргэнэ үрэллэн, аІардас хаалбыт аҕа 
көрүүтүгэр-истиитигэр хаалыыбыт, ол иһигэр 
төн нөр-түөстэр, санааны буомурдар өй ханан 
эмит, кыратык даҕаны охсуллубата. Үлэһит үлэт-
тэн илиитин араарбатын, үтүөттэн, кэскил лээх 
суолтан атыны санаабатын курдук. Доҕорум, 
Урсун, тутуспут суолуттан тутум туораабакка, 
хата, эбиитин өрө тэптэн, үрүлүйэ-харалыйа үлэ 
үөһүгэр сылдьан кэллэ. Онтон мин үөрэбин эрэ.

Билигин өйдөөтөхпүнэ, кинини бастаан «Сэр-
гэлээх уоттарыгар» Эрчимэн түмсүүтүгэр, ол 
кэннэ Ярославскай уулуссатыгар турар, урук-
кута таас реальнай училище икки этээстээх 
дьиэтигэр, историческай-филологическай фа-
куль  тет студеннарын научнай-практическай кон-
фе ренцияларыгар көрбүтүм. Мин Таллан Бү рэ 
айымньытыгар, кини Платон Ойуунускай «Оп-
поһустаан Боотуругар» тыл эппиппит. Оччолорго 
үөрэҕин бүтэрэн аспирантураҕа үөрэнэ сылдьар 
эбит. Кини этиитин умсугуйан олорон истибитим. 
Олус сонун уонна саІа тиэмэ этэ. Ленин өл-
бүтүн кэнниттэн оччотооҕу былаас иһигэр уІа-
хаІас хайдыспыт оппозиция охсуһуутун Ойуу-
нускай ханалытан суруйбутун, ис геройдара 

кимнээх буолалларын, итэҕэтиилээхтик ырып-
пытын Эрчимэн уонна Г.Г. Окороков ону эмиэ 
бэлиэтээбиттэрэ. Мин кинини наука суолунан 
бардаҕына, улахан ученай тахсыыһы дии са-
наабытым. Оччолорго кинилиин чугастан билсэ 
илигим.

70-80-с сылларга литератураҕа кэлбит көлүөнэ 
дьон айымньылара үксэ үрдүк культуралаах, 
киэІ интеллектээх поэзия этэ, кэлин онтон 
проза тахсыбыта. Ол проза оччотооҕу олох 
эйгэтиттэн туораан, норуот ааспыт историятын, 
төрдүн-ууһун ааҕааччыларга саІалыы ары-
йан, хаттаан сыаналыыр айымньылары биэр-
битэ. Ону бастаан народнай суруйааччы Да-
лан саҕалаабыта. Урсун Даланныын уһун кэм-
Іэ «Хотугу сулус» редакциятыгар бииргэ үлэ-
лээбиттэрэ. Кини «Быралыйбат былыргыта» ол 
кэмтэн олук охсуллубут буолуон эмиэ сөп.

Урсун поэт, прозаик, историк, критик быһыы-
тынан үлэлэригэр олус бэриниилээхтик, ис 
сүрэҕиттэн тартаран туран үлэлиирин хайгыы-
бын. Сорох ардыгар кинини сырдатааччы бы-
һыы тынан эмиэ сыаналыыбын. Кини лите ра-
тура жанрдарынан эрэ буолбакка историяны, 
этнографияны, археологияны, тылы уонна лите-
ратураны кытары тэІІэ дьүөрэлээн, тэІнээн 
суруйталыыр идэлээх. «Чолбон» сурунаал хас 
нүөмэрдэрин ахсын кини «Хаппаргар хатаа» 
эргэрбит тыллар суолталарын, номохторун дэ-
гиттэрдик быһаарталыыра ааҕааччылар киэІ 
сэІээриилэрин ылла. Урсун «Быралыйбат бы-
лыр гытын» үтүөтэ-махтала итиниэхэ сы тар. 
Ааҕааччы барыта билинэр, кэрэ-чуор кэп сээн-
нээх, кэтэһиилээх суруйааччыта буолан, П.А. 
Ойуу нускай аатынан Государственнай бириэ ми-
йэ лауреата буолбута. 

Урсун суруйааччы хаһан даҕаны ойом-со-
йом түһэн, үрдүнэн-аннынан көтүөккэлэппэккэ, 
сыалын-соругун иннигэр көрөн олорон үлэлээччи. 
Кини аҕа табаарыстарыгар, литература туһунан 
суруйбут ыстатыйалара, интервьюлара, ааҕаач-
чылар иннилэригэр тахсан кэпсээбитэ ба ры-
та дириІ ис хоһоонноох буолааччы. От тон 
са ха суруйааччыларын айымньыларын про-
пагандалааһыІІа, тарҕатыыга, араас көр сү-
һүүлэри, үбүлүөйдэри тэрийиигэ киниэхэ хо-
лооннооҕу ылбычча булбаппыт буолуо. Урсун 
бүгүн Бэрдьигэстээххэ, сарсын Чурапчынан, 

КӨНӨ СУОЛУНАН БИИРГЭ
БИ¤ИГИ ЮБИЛЯРБЫТ
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Тааттанан, өйүүн Муоманан, Мирнэйинэн сыл-
дьыталыыр. Күнү-түүнү аахсыбат айанньыт. 
Дьо  куускайы түүн оройугар булан баран, сар-
сыарда үлэтигэр син-биир баар буолар. Ити 
барыта кини күннэтэ тугу эрэ толоро, ситиһэ 
сыл дьыахтааҕын этэр. Оннук улгум, сайаҕас. 
Олоҕо даҕаны, айана даҕаны, билиитэ-көрүүтэ 
даҕаны айар үлэ тардыытынан ситимнэнэр, 
силистэнэр, үүнэр-сайдар.

Урсун биир суол дьиктитинэн, айаІІа сылдьан, 
саха уонна нуучча норуоттара уостан түһэрбэтэх 
ырыаларын икки тылынан тэІІэ түһэрэн Ытык 
Күөлтэн – Аллараа Бэстээххэ, Бэрдьигэстээхтэн 
– Дьокуускайга, Иһиттэн – Покровскайга диэри, 
тохтообокко, ыллаан кэлэринэн сөхтөрбүт киһи. 
Кини курдук Сэмэн Данилов, Бүөтүр Тобуруокап, 
Баал Хабырыыс, Леонид Попов, Дьуон Дьанылы, 
Чаҕылҕан ырыаларын холбоон попури ыллааччы 
чугаһынан эмиэ көстүбэт. Туһугар бу бэйэтэ 
эмиэ итиччэ элбэх ырыа тылларын төбөҕө 
тутан сылдьара, биһиги ортобутугар чыпчаал 
быһыылаах. Ол, баҕар, былыргы хараІа үйэ-
ҕэ тыл искусствотын баһылаабыт норуот ырыа-
һыттарын, олоІхоһуттарын үөрүйэхтэрэ, аныгы 
сайдыылаах үйэ киһитигэр бэриллибитин биир 
туоһута диэххэ сөп. Ол эрээри Урсуну бэйэм 
билэрим бэрт буоламмын, итиниэхэ кини элэк-
кэйэ, сайаҕаһа, үтүөҕэ-мааныга үөрүнньэІэ, кэ-
рэҕэ сыстыгаһа бэрт буолан, уһуннук дьарык 
оІостубутуттан тахсара буолуо диэн саныыбын.

* * *
Урсун ырыаһыт бөтүүгэ 
Уһуннук ыллаан чоргутта. 
ХараІаны хайа тардан, 
Хатас ыалларын туруортаата.

Кини хаһаайынын курдук,
Көр, тохтообокко ыллыыр. 
Дьоннор ыксыыллар, түргэнник, 
Ким оскуолаҕа, ким куоракка.

Олбуорун маныы хаалбыт ыт 
Соҕотоҕун дьону куттуур. 
Суоһурҕанар, үрэн киллэрбэт, 
Дуунньаҕа доҕор буолар.

– Харас, эн, ымыылаах ыккын, 
Истэрим, иччин хайҕыырын. 
Миэхэ дьоһуннаах ааккын 
Түһэн биэримэ, уордайаннын.

Кэпсиим эйиэхэ, «Саха былытын»,
«ҐрµІ ыа±айалаах» поэтын.
Кини киэІ-холку майгылаа±ын,
АйаІІа ырыалаах сылдьарын.

Тыа сирин куораттан ордорон,
Хатаска тахсан олохсуйда.
Бітµµктэнэн, ыттанан, о±уруоттанан,
«Быралыйбат былыргыны» суруйда.

Уус Майаттан тіннін иґэн. 2004 с. Хатас.

ОЙУКУ,
биллиилээх поэт, прозаик, критик,

Урсун чугас до±оро.

БИ¤ИГИ ЮБИЛЯРБЫТ
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ФРОНТОВИК СУРУЙААЧЧЫЛАРБЫТ 100 СЫЛЛАРА

Аҕа дойду Улуу сэриитин кыттыылааҕа, саха норуодунай 
суруйааччыта В.С. Соловьев-Болот Боотур айымньылары-
гар Саха сирин историята, омук ураты майгыта дириҥник, 
сонуннук арыллыытыгар сир уонна киһи икки ардынааҕы 
сыһыан «Уһуктуу» (1975-1987), «Сааскы дьыбардар» 
(1971) романнарга ураты өйдөбүл быһыытынан киирэр.

Маныаха культуролог К.Г. Юнг: «В филогенетическом 
отношении мы произрастаем из темных и тесных глубин 
земли. В результате этого самые непосредственные фак-
торы превратились в архетипы, а эти первообразы и 
влияют на нас в первую очередь…» диэн этиитин кытта 
сөбүлэһиэххэ наада [4; 137].

Болот Боотур «Сааскы дьыбардар» уонна «Уһуктуу» 
романнарыгар икки бэйэ-бэйэлэригэр майгыннаспат эйгэ 
сырдатыллар, онон икки ураты көрүҥнээх хронотоп үөс-
күүр. Олох-дьаһах усулуобуйата, айылҕа, ландшафт ура-
тыта, итэҕэл бу саха уонна эбээн олоҕун көрдөрөр ураты 
эйгэлэргэ тус ментальнай бэлиэлэр үөскүүллэригэр тосхол 
буолар. 

БОЛОТ БООТУР РОМАННАРЫГАР 
СИР УОБАРАС БЫҺЫЫТЫНАН

Ол курдук романнарга саха уонна 
эбээн омук олоҕун майгыннаспат 
өрүт тэрэ, национальнай-ментальнай 
ура ты бэлиэ хатыламмат көрүҥнэнэр 
буо  лан, саха уонна көс омук эйгэтин 
дьэҥ кэрдэр бу романнары икки уус-
уран систиэмэ (тиһик) курдук көрөр 
сөп. «Сааскы дьыбардар» ромаҥҥа 
Уйаан дьы бөһүөлэк дьонун, туундара 
олохтоохторун олоҕо-дьаһаҕа көстөр, 
оттон «Уһуктуу» ромаҥҥа саха но-
руотун дьылҕатыгар олус уустук 
кэм, XIX, XX үйэ саҥатынааҕы олох 
сырдатыллар.

Эбээн булчута, туундараҕа бүччүм 
олохтоох Сэргэчээн Никулин, кини 
дьиэ-кэргэнэ уонна Уйаандьы бөһүөлэк 
эй гэлэрэ утары көрүҥнэммит атын-
атын айылгылаах икки пространство 
буолаллар. Сэргэчээн дьиэ-кэргэнин 
бө һүөлэктэн тэйиччи Тааска олоҕун-
дьаһаҕын ойуулааһын айылҕа эргии-
рин кытта сөп түбэһэр. Бу сир – ур-
банизация тыыныгар оҕустаран эрэр 
бөһүөлэктэн уратылаһар, пограничнай 
пространство. Туундараҕа, айылҕа 
туо натыгар олохтоох булчут чуумпу 
оло ҕо бытааннык сайдар бириэмэҕэ 
оло ҕурар. Аргыый аҕай устар айылҕа 
кэмэ (темпоритма) хоту дойду киһитин 
сэмэй майгытын арыйарга дириҥ 
суол   таланар. Ол курдук бултааһыны, 
та банан, ытынан айаны, араас ритуал 
толоруллуутун, айылҕа көстүүтүн си-
һилии ойуулааһын айымньы тэти мин 
бытаардар. Тулалыыр эйгэни кыт-
та ураты чараас сыһыан эмиэ ити 
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бытаан, аргыый аҕай устар чуумпу кэм бэлиэтэ 
буолар. 

Оттон Уйаандьы бөһүөлэги атын эйгэ, өй-санаа 
уларыйбыт эйгэтин быһыытынан сыаналыахха 
сөп. Бөһүөлэк олоҕун-дьаһаҕын, майгытын-си-
гилитин сырдатыы уратытык оҥоһуллар. Кэм 
атын тэтимнэнэр, сюжет риитимэ түргэтиир, 
бө һүөлэк олоҕо дьалхааннаах, аймалҕаннаах. 
Уйаандьы бөһүөлэккэ хас эмит сылы быһа 
олохсуйан кэлбит олох укулаата хамсаан, хай-
дыһыы үөскүүр, Үрэкиин кинээс кыаҕын, күүһүн 
сүтэрэр – ити курдук хотугу киһи улам үгэс буо-
лан кэлбит коллективнай өйтөн-санааттан арах-
сан, тус индивидуальнай толкуйга көһөр.

«Сааскы дьыбардар» ромаҥҥа сүрүн топо-
логическай реалия буолар айылҕа эйгэтэ то-
лорутук сырдатыллар. Географическай миэстэ 
аата айымньыга олус аҕыйахтык ахтыллар. 
Уйаандьы, Таас, Сүгэһэрдээх хайа, Даһимча 
аар тык, Халлаан Алыы толоон – тиэкискэ 
көстөр хотугу сир характеристиката манан бү-
тэр. Топологическай эйгэ маннык абстрактнай 
хабааннаныыта бу сиргэ-уокка олорор эбээн 
киһитин киэҥ, көҥүл, тутулуга суох майгытын 
бэлиэтиир. 

Тас эйгэ бэлиэтин сүрүннээн
– метереологическай көстүү (роман тиэкиһигэр 

сотору-сотору уларыйар климат, тымныы, хаар, 
буурҕа, силлиэ, үрүҥ түүн, хотугу дьэргэлгэн 
уо.д.а.),

– ландшафт көстүүтэ (сир, толоон, намтал, 
туундара, хайа, үрдэл уо.д.а.) арыйар.

Эбээн киһитэ олоҕу анаарыыта уратытын 
ааптар бэрт бэргэнник бэлиэтиир. Онуоха «Саас-
кы дьыбардар» ромаҥҥа национальнай кос мос 
бэлиэтин көрдөрөр символ, архетип кэккэтигэр 
дьиэ архетиба ураты миэстэни ылар. Кыра 
про странство ромаҥҥа чум, ураһа, балаҕан 
архетиптарын нөҥүө бэриллэр уонна хоту дойду 
киһитин суолталыыр бэлиэ буолар. Чуум иһигэр 
олохтоох ыал маныаха зародыш туругар сылдьар 
саҥа үөскээн эрэр оҕону кытта тэҥнэниэн 
сөп. Маныаха эбээн киһитэ бэйэтин төрдүн 
быһыытынан билинэр кыыла Торгани – эһэ – 
саас аайы сир анныттан тахсара (а.э. ик кистээн 
төрүүрэ) бу этиини эмиэ бигэргэтэр курдук. 

Г.Д. Гачев бэлиэтииринэн, хас биирдии на-
циональнай эйгэни Космо-Психо-Логос курдук 
көрүөххэ сөп. Ол аата айылҕа (Космос), норуот 
характера (Психея), толкуйун уратыта (Логос) 
биир тиһиккэ киирэллэр. Ол да иһин көс олох-
тоох эбээн айылҕалыын ыкса ситимнээх, кини 

ыстаадатын кытта биир айылҕа чааһын курдук 
көрүллэллэр. Эбээн киһитин, көс омук олоҕо 
айылҕаттан, халлаан уларыйыытыттан, ыстаада 
наадыйыытыттан улахан тутулуктаах. Маныаха 
майгынныыр олох эйгэтэ Пл. Ламутскай «Сир 
иччитэ» романыгар, А.В. Кривошапкин «Кочевье 
длиною в жизнь» сэһэнигэр уо.д.а. айымньыларга 
бэлиэтэнэр. 

«Сааскы дьыбардар» ромаҥҥа кэпсэнэр хотугу 
көс олох эйгэтин горизонтальнай хайысхалаах, 
динамикалаах эйгэ диэххэ сөп. Эбээн олоҕо 
горизонтальнай хайысханы тутуһар (ыт, таба 
көлөнөн айан киһини сиргэ балачча чугаһатар). 
Чуумҥа олохтоох хотугу киһи сиргэ олорон 
аһыыр, сиргэ сытан утуйар үгэһэ кини сиргэ 
дэбигис чугаһын эмиэ бэлиэтиир. 

Хотугу киһи хамсааһына балысханнаах, кэ-
лиилээх-барыылаах, айана хаотичнай. Нэ-
лэ мэн туундара айаҥҥа хас сырыы аайы 
араас хайысхаттан арыллар, ураты, сонун кө-
рүҥнэнэн иһэр. Дохсун айаҥҥа сылдьар ки-
һи хараҕын далыгар киирбит көстүү ордук кэ-
ҥиир, ландшафт хас сырыы аайы саҥалыы 
сиэдэрэйдэнэн арыллан иһэр. Ол гынан көһө 
сылдьар коллектив бэйэтин кытта дойдутун 
илдьэ сылдьар буолан, кини саха курдук биир 
пространствоттан тутулуктаммат. Көс омукка сир 
диэн төрүт сир буолбатах, ким да баһылаабат, 
түмүгэ көстүбэт куйаар буолар.

Ити курдук кэм уонна эйгэ сыһыана хотугу 
хронотопка чопчута суох. Киһи миэстэҕэ сыстыбат, 
бириэмэ эмиэ миэстэттэн тутулуктаммат. Эбээн 
эйгэтэ космическай, абстрактнай, онон көс 
олохтоох эбээн мифическай толкуйу илдьэ сыл-
дьааччы быһыытынан көстөр диэхпитин сөп. Ол 
курдук көс омукка айылҕаны бастааҥҥы уонна 
модун күүс быһыытынан ылыныы айылҕа (Ийэ-
Матерь) уонна норуот (оҕо) диэн сыһыаҥҥа 
арыллар. Хотугу киһи олоҕор ыкса ситимнээх 
кыыллары, ыты, табаны, кытта биир кэлим 
организм буолаллар. Кумах куйаар олохтооҕо 
Бураннай Едигейгэ, Чингиз Айтматов геройугар, 
Верблюд – кини дьиэтэ-уота, сүрэ. Едигей 
Казан гап верблюдун кытта биир кэлимник өй-
дө нөллөрүн кэриэтэ эбээн табатын кытта 
бииргэлэр.

Хоту тарҕаммыт кыыл-көтөр культа киһи 
икки – антропоморфнай уонна зооморфнай – 
айыл гылаах диэн өйдөбүлгэ олоҕурар. Роман 
тиэкиһигэр кыыл аҥаардаах дьон, Чучунаа 
туһунан номох, ийэ кыыл, Торгани, Тэрге, 
Эһэ туһунан остуоруйа киллэриллибиттэр. Ол 
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да иһин мифологическай толкуй аан дойдуну 
уратытык өйдүүр азиатскай өй-санаа бэлиэтэ 
буолан, сылгы («Прощай, Гульсары!»), маралья, 
Ийэ-Таба («Белый пароход»), Балык, ыт («Пегий 
пес, бегущий краем моря»), бөрө («Плаха») 
уобарастарын туһаммыт Ч. Айтматов уонна 
Болот Боотур айымньыларын ситимниир өрүт 
буо луон сөп.

Суруйааччы тас эйгэни: айылҕаны, сири, 
тыа ны, хайаны, туундараны – ойуулаан, климат 
уратытын сэһэргээн, кыыл-көтөр, от-мас эйгэтин 
сонурҕаан, киһи ис туругун, психологическай 
мэтириэтин оҥорорго туһанар, ол хотугу киһи 
кэрэ диэн өйдөбүлүн критерийдэригэр сөп 
түбэсиһэр. Холобура, киэҥ нэлэмэн ыраас ма-
ҥан хаарынан бүрүллүбүт туундара – ыраас, 
нарын-намчы кыыс Аанча таптыыр эйгэтэ. Бэрт 
холку эрээри, дохсун санаалаах Сэргэчээн 
булчут быһыыта-таһаата эмиэ да чуумпу, эмиэ 
да өксүөннээх хотугу сир майгытын кытта 
ханыылаһар.

Ити курдук хотугу көс олоҕу сырдатар 
«Саас кы дьыбардар» ромаҥҥа сиргэ, дойдуга 
сыһыан мифологическай толкуйу кытта ыкса 
ситимнэнэр. Сир ытык (хамсаабат, тыытыллыбат, 
уларытыллыбат) өйдөбүллээх, ол да иһин хо-
тугу киһи Сэргэчээн айылҕаны кураанахха хам-
сатартан, аймыыртан, ытыалыыртан, тыа һыыр-
тан дьаахханар.

Саха эйгэтэ хотугу көс хронотоптан таһыч чы 
атын. «Уһуктуу» ромаҥҥа сиргэ-уокка, дойдуга 
сыһыан олох туспа, саха эйгэтин биир уратытын 
быһыытынан саха киһитэ олорор сирин-уотун 
уларытыыта, сир маҥнайгы көрүҥүн алдьатан, 
бэйэтин олоҕор сөптөөх гына кубулутуута ойуу-
ланар. Сири оҥорооччу (земледелец) – ула-
ры тааччы. Ол да иһин роман тиэкиһигэр сири 
уларытар араас үлэ, сири хорутуу, бурдугу хомуйуу, 
оттооһун, муҥха, куйуур, күөлү көһөрүү туһунан 
дириҥэтэн, кэҥэтэн суруйуу үгүс. Уоп сайынан, бу 
ромаҥҥа сир уустук боппуруоһа айым ньы идея тын 
иилиир-саҕалыыр диэхпитин сөп.

Ромаҥҥа арыллар сир боппуруоһа анаан-
ми нээн ырытыыга наадыйар. Ол курдук бу 
проблема саха төрүт култууратыттан, итэ ҕэ-
литтэн силис тардар. Сир географическай 
өй дөбүл быһыытынан олох-дьаһах тэриллэр 
миэстэтин быһыытынан өйдөнөр. Ону ааһан 
религиознай-культурнай араҥаҕа эмиэ киэҥ 
суолталанар. С.К. Колодезников этэринэн, «для 
обык новенного созерцателя географическое 
про странство выступает в двух ипостасях: не-

по средственно как физическое строение и 
как явление трансцендентального мира. Они 
выступают в диалектическом единстве как 
органическое целое, как взаимодействие проти-
воположностей самого мира вещей, предметов 
и явлений» [2; 15]. 

«Уһуктуу» ромаҥҥа ханнык эмит чопчу сиргэ-
уокка сыстыы улахан суолталаах. Киһи уонна 
сир икки ардыларынааҕы ситим, утум өйдөбүлэ 
дэбигис кэҥиир. Ону ромаҥҥа киэҥник уонна 
олус сиһилии ахтыллар сири оҥоруу культа, 
айымньы геройдара сиргэ сыһыаннаах араас 
проблемаҕа ылларыылара сиргэ ураты сыһыаны 
чопчулуур.

Айымньыга сири уларытыы киэҥ хабааннанар: 
сир айылҕа бастааҥҥы көрүҥүттэн кубулуйан, 
култуурунай эйгэ хаачыстыбатын ылынар: сири 
оҥоруу, тиэрии, бурдук ыһыыта, оттооһун, сир 
үллэһигэ, балыктааһын, Халаҥаатта эбэни кө-
һөрүү о.д.а. үлэ хабааннаахтык ыытыллар.

Киһи бэйэтин өйүн-санаатын ылынан толору 
тутулуга суох майгыланыыта сиргэ сыһыаныттан 
тутулуктаах. Саха киһитэ сири оҥорор, ал-
дьатар, бастааҥҥы ландшабын уларытар. Кини 
айылҕаттан баһылыыр, туһанар, көннөрөр 
кыахтаах. Саха өйдөбүлүнэн, сир куруук ула-
рыйа, уларытылла турар. 

Саха геотопикатыгар бытовой эргимтэ, мал-
сал эйгэтэ толору. Суруйааччы олоҕу-дьаһаҕы, 
туттар малы-салы, дьиэни-уоту олус сиһилии 
дьэҥкэрдэр, нууччалыы эттэххэ, «освоенное 
про странство» бэлиэтэ олус элбэх. Киһини ту-
лалыыр бу предметнэй эйгэни бүтүннүү «түөл-
бэ» диэн өйдөбүлгэ түмүөххэ сөп. Онон бу 
романынан сирдэтэн саха эйгэтин сааһыламмыт 
пространство диибит. Саха олоҕун-дьаһаҕын 
киинниир, кини эргимтэтин ортотугар турар сэргэ 
эмиэ биир миэстэҕэ чопчуланыыны бэлиэтиир. 
Оннук санааны сакральнай эйгэ киинигэр, үс 
дойдуну тутан турар Аал-луук мас уобараһа 
да дакаастыыр. Сахалыы этнотопос ромаҥҥа 
сүрүннээн алаас, балаҕан, ураһа, сэргэ, түөлбэ 
өйдөбүллэринэн бэриллэр. 

Хотугу көс эйгэттэн уратыта диэн саха эйгэ-
тэ туруору (вертикальнай) хайысхалаах. Су-
руйааччы ордук таптаан ойуулуур сүрүн объек-
тара үөһэ дьулуһар хайысхалаахтар: ураһа, 
балаҕан, сэргэ, көмүлүөк, сылабаар, олоппос, 
остуол, наара орон киһини сиртэн тэйитэр, үр-
дэтэр аналлаахтар. Аты айааһаан миинэр киһи 
олорор позата – эмиэ сиртэн тэйии көрүҥэ. 

Тас эйгэ рельеф, пейзаж киэҥ көстүүтүнэн, 
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киһиэхэ быһаччы сыһыаннаах мал-сал, бытовой 
эргимтэ ойуулааһынынан толору буолан, маннык 
хабааннаах хронотоп романнай толкуй аргыый 
аҕай социализацияланыытын, о.а. урукку курдук 
халандаар (айылҕа хаамыытынан, сири оҥоруу 
бэрээдэгинэн) циклынан буолбакка, сэбиэскэй 
дойдуга буолар социальнай-общественнай ула-
ры йыылар тэтимнэригэр киирэн иһэрин көр-
дөрөр.

Ромаҥҥа сир-дойду аатын биэлиэтээһин олус 
киэҥ. Халаҥаатта, Талбаарытта, Туоллаҥа, Чуо-
раайы диэн ааттар олоҥхо сиригэр-уотугар көс-
төр ааттарга хабаатталлар. Халаҥаатта күөл 
роман хронотобугар сүрүн миэстэни ылар, сак-
ральнай топос статустаах. Ол Иһиччит Ньу-
кулай эбэни уруйдаан-айхаллаан ыллаабыт 
ыры  а тыттан да сэрэйиллэр.

Ааптар ромаҥҥа сири-дойдуну, күөлү, алааһы, 
үрэҕи анаан-минээн ааттаан-суоллаан кэбиһэр. 
«Сааскы дьыбардар» ромаҥҥа холоотоххо, 
бу айымньыга сүүсчэкэ топонимическай аат 
ахтыллар. Хонордоох сайылык, Амыдай хочото, 
Бараада, Кулаады, Маталаах, Ханньаахы, Ку-
лаада алаас, Буор Холума, Улуу Сыһыы, Дириҥ 
күөл, Майы-Баалы, Кулаада, Таралай, Имэҥиттэ, 
Балыктаах күөллэр, Амыдай үрэх, Улахан 
Алаас, Булуҥ, Бүөр алаас, Тэйэ үрэх, Ойбон 
күөл, Куохарытта, Байахы алаас, Имэҥиттэ, 
Холболоох, Куохара, Буоратай күөллэр, Тал-
баарытта улуустара, Кыйы, Баай-Балы, Үс Күн-
дэлээх, Маралах уо.д.а.

Сир-дойду чуолкай аатын-суолун ыйан, суру-
йааччы саха киһитин сиргэ сыһыарар, сиртэн 
тутулуктааҕын, геоцентрическай көрүүлээҕин 
бэ лиэтиир. Романнарга сыһыаннаан саха норуо-
тун тылыгар олохсуйбут «буор саха» (сиртэн 
үөскээбит саха, «дьиҥ саха») диэн ситим 
маныаха бөлөһүөктүү хабааннанар диэххэ сөп.

Киһи төрөөбүт сиригэр чугас сырыттаҕына, 
кини эйгэ киэҥин, дириҥин ордук күүскэ эти-
нэн-хаанынан билэр. Дириҥ, киэҥ-куоҥ диэн 
пространственнай характеристикалар киһи ис 
эйгэтин бэлиэлэрэ буола кубулуйаллар. Маныа-
ха роман геройдара сиргэ сыһыаннарын туһунан 
боппуруос күөрэйэн кэлэр. Ол курдук сиргэ-
буорга сыһыаннаах үлэлэр: сири хорутуу, бурдук 
олордуу, уонна быйаҥ ылыы, хомуйуу – олох 
салҕаныытын, төрөөһүн, силигилии чэчирээһин 
курдук өйдөнүөн эмиэ сөп. Сиргэ ордук чугас, 
норуоттан тахсар уобарастарга сыһыаннаан бу 
өйдөбүл суолтата дириҥиир. 

Ромаҥҥа персонаж тиһигэр сүрүн миэстэни 

норуот эстетическэй идеалын, кутун-сурун тута 
сылдьар киһи Иһиччит Ньукулай ылар. 

Бэлиэтээн аһарбыппыт курдук, сирдиин си-
тим ураты айылгы, талыллыбыт, уһулуччу ки-
һи бэлиэтэ буолар. Сиргэ чугас герой ураты 
күүстээх, киниэхэ сир ийэ дьикти айар-тутар 
кыаҕа бэриллэр. Иһиччит Ньукулай, кини кэргэнэ 
Огдооччуйа, уоллара Силис Куонаан («силис» 
диэн тыл суолтатын болҕойуҥ) хтоническай, 
дьикти геройдар. Сиртэн тимир руданы булан 
уһаарар эриэккэс дьарыктаах, мастан, алтантан 
иһит оҥорор сатабыллаах Ньукулайы, кини 
кэр гэнэ, туой маастара Огдооччуйаны творец 
(айааччы) функциятын илдьэ сылдьар геройдар 
диэххэ сөп. Кинилэр туһанар атрибуттара, 
тимир, мас, туой, туос – бу сир бэлиэтин илдьэ 
сылдьар, сиртэн ылыллар матырыйааллар. 

Иһиччит Ньукулай – талааннаах ырыаһыт, 
олоҥхоһут, ураты куттаах-сүрдээх айааччы. 
Кис тэлэҥ эйгэҕэ сыһыаннаах олоҥхоһут, тимир 
ууһа, туой ууһа буолан, Ньукулай, Огдооччуйа 
айылҕа, сир стихиятыгар сыһыаннаахтар, онон 
кинилэр култуурунай демиург-геройдар кэккэ-
тигэр киирэллэр. 

Роман персонажтарын тиһигэр икки аҥыы 
өрүт өйдөбүлэ (бинарность) биллэр суолталанар. 
Ол курдук роман эр дьон-персонажтара уоба-
растаан эттэххэ, сиртэн төрөөн-үөскээн тахсы-
быт уобарастар буолаллар. Томороон Ньукулай, 
Силис Куонаан, Сомоҕоллой, Боһомо кулуба, 
Суон Бүөтүр, Сабардам Тэрэнтэй уо.д.а. күү-
һү-уоҕу, ымыттыбат, хамсаабат туругу көрдө-
рөллөр. Персонажтар ааттарыгар даҕаны сир 
ийэ муҥураабат күүһэ таайыллар курдук. Онон 
кинилэр нөҥүө сир уобараһа сирэйдээн көрдө-
рүллэр (персонификация) диэххэ сөп: 

Боһомо – «Ордук бөдөҥ, улахан, толору 
көс түүлээх» («Особенно крупный, большой, 
видный» или «большими кусками, глыбами или 
в большие куски, глыбы») (Большой толковый 
словарь якутского языка. Новосибирск: Наука, 
2005. Т. 2.); 

Сомоҕоллой – от сомоҕо «арахсыспакка, 
бытарыйбакка, бүтүннүү кэлим сылдьар (туох 
эмэ модьуну, кэлимсэни этэргэ)» (цельный, 
неотделимый, нераздельный (о чем-л. крупном) 
(Большой толковый словарь якутского языка. 
Новосибирск, Наука, 2011. Т. 8.); 

Сабардам – «туох эмэ улаханнык (устатынан, 
туоратынан уонна үрдүгүнэн бүтүннүү) сабар-
дыыр кээмэйэ, тилэри киэбэ», от сабардаа – 
«киэҥ сири (улахан миэстэни) ыл, былдьаа» 
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(занимать собой много места, большую пло-
щадь, территорию) (БТСЯЯ, Новосибирск, Нау-
ка, 2011. Т. 8);

Суон – «туоратык төгүрүччү мээрэйинэн 
улахан» (толстый), «Сүдү, сүҥкэн, улахан» 
(Огромный, значительный) (БТСЯЯ, Новосибирск: 
Наука, 2012. Т.9);

Силис – корень;
Томороон – «модороон, салаҥ оҥоһуулаах» 

(простой, лишенный изящества, топорный), «на-
ры на суох, улахан» (грубый), «модьу, толуу» 
(большого размера, внушительный) (БТСЯЯ, 
Но восибирск: Наука, 2013, Т. Х).

Дьахтар роман уобарастарыгар биир бэлиэ 
миэс тэни ылар. Дьахталлар уобарастара күүс тээх, 
тутулуга суох гына ойууламмыттар, стихияны, 
уоту кытта тэҥнэниэхтэрин сөп. Эр дьон мону-
ментальнай, модьу-таҕа уобарастарыгар утары 
ромаҥҥа ойууланар дьахталлар мээнэ киһиэ хэ 
өйдөммөт, таайыллыбат айылгылаахтар. Суру-
йааччы кинилэр сытыы-хотуу майгыларын, абы-
лыыр, угуйар, таайтарар айылҕаларын олус 
та бан сиһилиир, ол курдук ромаҥҥа көстөр 
дьах тар үксэ даҕаны күүстээх эротизированнай 
уоба рас буолар диэххэ сөп. 

ХIX-XX үйэтээҕи саха дьахтарын уобараһыгар 
соччо-бачча сөп түбэспэт күүстээх уобарас ман-
нык тииптэргэ арахсар: удаҕан, салайааччы 
дьах тар, эр дьону ымсыырдар, «иирдэр» дьах-
тар (соблазнительница), атын омук дьахтара 
– Дьэб дьиэ Кырбыйдаанаба, удаҕан Маарыйа, 
Тумара Киргиэлэйи «иирдэр» Фатихатта та-
тарка, атыыны-эргиэни, дьону-сэргэни да табы-
гастаахтык салайар Кушнарева хотун, Саввишна 
уо.д.а.

Дьахтар – айымньы ис кыаҕын тутан сылдьар 
күүстээх толору уобарас. Маныаха роман тиэ-
киһигэр киирбит Болугур Айыытын туһунан 
сэһэргиир киллэһик-тиэкис (нарратив) роман 
идеятын күүһүрдэр суолталаах – общество со-
куон нарыгар бэриммэтэх күүстээх санаалаах 
дьахтар туһунан сэһэргиир киллэһик ромаҥҥа 
көстөр дьахтар характердарын өссө төгүл бө-
ҕөргөтөн биэрэр соруктаах. Болугур Айыытын 
туһунан сюжет хайа эрэ өттүнэн Дьэбдьиэ Кыр-
быйдаанаба дьылҕатыгар майгыннаһар өрүт-
тэрдээх буолуон сөп. 

Кырбыйдаанаба инфернальнай уобараһыгар 
айылҕа күүһэ, уот стихията, майгылыыр, ол да 
иһин Тэрэнтэй Сабардам түүлүгэр Дьэбдьиэ уот 
сүрдэнэн көстөр, кутталы, ыксалы, ыһыллыыны 
кытта тэҥнэнэр. Дьэбдьиэ толкуйун, санаатын, 

баҕатын бэйэтэ да чопчулаан быһаарбат:
«Оттон эмискэ, айдаан турбут сураҕын ис-

тээт, Дьэбдьиэ тоҕо эрэ олус өрүкүйбүтэ, наһаа 
тэһииккээбитэ. Биир кыараҕас балаҕаҥҥа оло-
рон тыына-быара хаайтарыах, тэһийиэ-тулуйуо 
суох курдук буолбута, өйө-санаата, кута-сүрэ 
кур даттыы ханна эрэ ыраахха, туох эрэ ула-
хаҥҥа тардыспыта, дьалхааннаах киэҥ сир, 
далааһыннаах күргүөм олох, киһи-сүөһү угуйарга 
дылыта. Дьэ, ол иһин, хайаан даҕаны куоракка 
киирэр биир бигэ санааны ылыммыта»1. 

Дьэбдьиэ социальнай балаһыанньатыгар сөбө 
суох сытыы тыла, мындыр өйө, кырасыабай 
сэбэрэтэ Тэрэнтэй Сабардамы, уоруйах Халлай 
Хабырылланы, улуус кулубатын Боһомону эмиэ 
да салыннарар, эмиэ да кэрэхсэтэр. Ки ни 
огдообо статуһа тутулуга суох, кими да билим-
мэт хоодуот майгытын ордук чопчулаан биэрэр.

Хаос (ыһыллыы) төрдө-ууһа дьахтартан ситим-
нээҕин удаҕан Маарыйа уобараһа эмиэ ыйар. 
Ол курдук кини күөл иччитин көрөр иччилээх 
түүлэ, Халаҥаатта эбэ кытылыгар кутуруута но-
руот эбэни көһөрүүнү утарсан айманыытын күө-
дьүтэр.

Дьахтар обществоҕа олоҕурбут бэрээдэги 
ыһар хтоническай күүһү бэлиэтиир. Онуоха Тума-
ра Киргиэлэй майгытын-сигилитин холобурдуур 
сөпт өөх. Дьэбдьиэ Кырбыйдаанаба ыйыытыгар-
кэрдиитигэр киирбит Тумара эр киһиэхэ дьүөрэтэ 
суох сэлээр, эмоцияҕа бэринимтиэ, чэпчэки 
май гылаах. Эрин туһунан Дьэбдьиэ маннык 
бэрт сөпкө этэн аһарар:

«Кини курдук куттас киһи оннукка-манныкка 
кыттыа суохтаах этэ» эбэтэр «Төрүт чэпчэки 
киһи туохха эмэтэ умньаспыта чуолкай», «От-
тон Киргиэлэй куттаҕас муҥнаах, саа тутан 
кыр гыспатаҕын иһин тугунан эмэтэ кинилэргэ 
көмөлөспүт буолуохтаах». 

Тиэкискэ биир дьоһун суолталаах персонаж 
– Ньургун Кырбыйдаанап. Киниэхэ ийэтэ Дьэб-
дьиэттэн олоххо дьулуур дьүһүн кубулуйан бэ-
рил лэр – дьахтар энергията эр киһи энер гия-
тыгар, эргэ саҥаҕа кубулуйар. Роман тиһигэр 
Ньургун уобараһа хара маҥнайгыттан сүрүн 
суолталанар – айымньы саҕаланыытыгар оҕо 
төрөөһүнүнэн саҥа үйэ киһитэ кэлбитэ бэлиэ-
тэнэр, символическай ис хоһооннонор. 

Маны таһынан норуоттан тахсыбыт сибэтиэй 
сир өйдөбүлүттэн талыллыы (избранничество) 
туһунан санаа ромаҥҥа чаҕылхайдык арыллар. 

1. Соловьев В.С.-Болот Боотур. Уһуктуу: Роман. – 
Якутск: Кн. изд-во, 1987. – Кн. 3. (на як.яз.) – С. 397.
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Улахан сиртэн үүрүллэн кэлээччи политическай 
сыылынайдар Курнатовскай, Лев Теслер, Куд-
рин, Розенталь, Никифоров, Теплов, Жук, Лейба 
уо.д.а. Саха сиригэр, хаһааҥҥыта эрэ тоҥ муус 
дойдуга, эрэґиэІкэтэ суох түрмэ диэн аатырбыт 
кыраайга кэлэн, бу сир саҥа саҕахтарын 
арыйаллар. Кинилэр үөрэҕи тарҕатар, сири 
оҥо рорго саха дьонун сыһыарар, араас чин-
чийиини ыытар үтүө идэлэрэ бу дьон хотугу 
сиргэ иккистээн тиллиини, өй-санаа, дууһа тил-
лиитин билбиттэрин, саҥа сири түстүүргэ күүс 
ылбыттарын бигэргэтэр.

Мантан сиэттэрэн сири кытта ситим икки 
өрүттээхтик көрүллүөн сөп. Биир өттүнэн, са-
ҥа кыах, дьоҕур, сонун көрүү арыллыыта – 
бу политическай сыылынайдар олохторугар-
дьаһахтарыгар, үлэлэригэр көстөр. Иккис өт түт-
тэн, ситим быстыытын, эстии матыыбын бы-
һыытынан быһаарыллар. Ол курдук ромаҥҥа 
аттакылар туһунан бэрт интэриэһинэй киллэһик 
баар. Киһи сиртэн (ийэ айылҕатыттан) тэйиитэ 
майгы-сигили сатарыйыытын, общество сокуон-
нарын билиммэт буолуутун тэҥэ төрүүр-ууһуур 
анал эстиитин бигэргэтэр. Саха түөлбэ титтэн 
тахсыбыт модьу-таҕа эр дьоҥҥо (Силис Куо-
нааҥҥа, Томорооҥҥо, Сомоҕоллойго уо.д.а.) 
тэҥнээтэххэ, аттакы – эр дьоно дьахтардыҥы 
бы һыылаахтар-майгылаахтар, оҕолонору бобор 
дьик ти сокуоннаахтар. Бу барыта төрүүр-ууһуур, 
олоҕу салгыыр, чэлгитэр сир ийэттэн тэйии ма-
тыыба буолар.

Урукку кыаҕын, былааһын сүтэрэн эрэр Тэ-
рэнтэй Сабардам сир үллэһигэр кыайта рыы-
лаах хаалар. Тумара Киргиэлэй сири сатаан 
тиэрбэтэ кини силиһэ-мутуга суох, маргинальнай 
киһи буоларын бэлиэтиир. Ол аата сири кытта 
ситими сүтэрии герой олоххо кыаҕа сүтэн эрэ-
рин бэлиэтиир буолуон сөп. 

Сир – обществоны уларытар, хамсатар, ки-
ни иерархическай бэрээдэгин сааһылыыр 
күүс. Онуоха бу боппуруос нөҥүө роман про-
бле матикатын биир өрүтэ – социальнай про-
бле ма тахсан кэлэр. Ромаҥҥа дьадаҥы-баай, 
революционердар, үрүҥнэр икки ардыларыгар 
сыһыан ордук сытыытык арыллар. Ол конфликт 
эмиэ, биллэн туран, сири былдьаһыы, кыра-
ныыссаны үллэстии, эйгэни баһылааһын диэн 
тиэмэлэри тумнубат.

Сир саҥаттан төрөөһүнэ, дьүһүн кубулуйуута 
(хамсаабат, ымыттыбат сиртэн ытык сир буола 
уларыйыыта) өлүүнү, үйэлээх буолууну кытта 
ситимнэнэн, тыыннаах хаалыыны, олоҕу, чэчи-

рээһини кытта атылыы өйдөбүллэнэр, киһи 
статуһун үрдэтэр. Киһи сири уларытыан баҕата 
сиртэн-буортан төрүттээх, силистээх-мутуктаах 
саха киһитин толкуйа тосту уларыйыытын бэ-
лиэтиир. Киһи ханнык эмит чопчу миэстэҕэ 
сыһыана кини сирдээх-уоттаах, бэйэтэ терри-
ториялаах буоларыттан ордук кэҥээн, киһи 
дойдулаах, Ийэ сирдээх буоларын туоһулуур. 
Онон роман идеята, омос көрдөххө, кыараҕас 
проблематтан саҕаланан, национальнай про-
бле матика буола кэҥиир. 

Ити курдук саха чулуу суруйааччыта В.С. Со-
ловьев-Болот Боотур айымньылара омук ураты тын, 
киһи кэрэтин, киһи аналын туһунан дириҥ толкуй га 
аҕалар, үөрэтэр-иитэр, умсу гутар дьикти күүстээх-
тэр. Болот Боотур ро ман нара саха литературата 
сайдыытыгар суол талара улахан. Поэтика өттүнэн 
күүстээх, омук менталитетын арыйар дьиктилээх 
буо лан, ааҕааччыны да, чинчийээччини да умсу-
гутуохтарын умсугуталлар, саҥаттан саҥа ыры-
тыыны, көрүүнү үөскэтэ, өйү-санааны долгута, 
күө дьүтэ туруохтара диэн эрэл улахан.

Саргылаана НОЕВА, 
ф.н.к., Гуманитарнай чинчийии уонна
 аҕыйах ахсааннаах хотугу омуктар
 проблемаларын үөрэтэр институт 

научнай үлэһитэ 

Туһаныллыбыт литература:
Гачев Г.Д., Национальные образы мира: Цен-

тральная Азия. – М., Издательский сервис, 2002. – 
784 с.

Колодезников С.К. Категории традиционной куль-
туры якутов: пространство, время, движение // Ду-
ховная культура в жизни этноса. – Якутск, 1991.

Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб: Искусство-СПб, 
2001.

Юнг К.Г. Душа и земля // Проблемы души нашего 
времени. – М.., 1993.
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Аан Ийэ дойдуну аты йахтаах уу курдук ай-
маабыт, хороҕор муос таах мэччийбит, сыспай 
сиэллээх үөр дээбит күөҕүнэн чэл гийбит алаас-
тарга ті ріі бµт, улааппыт, µірэм мит охсуһуулаах 
кэм оҕолоро, олоҥ хоҕо этиллэринии айыы 
сирин араҥач чылыырга, күн сирин көмүскүүргэ 
айыл ҕат тан айыллыбыт, үөһэт тэн үөтүллүбүт 
көлүөнэ дьонтон биирдэстэрэ этэ биһиги бүгүн 
эһиэхэ кэпсиэхтээх геройбут, Макар Хара…

Мин маҥнай Макар Хараны дойдубар, Таат-
таҕа, Уус Таатта орто оскуолатыгар сэттис 
кылааска үөрэнэ сылдьан аахпытым. Ол онтон 
ыла саҕаламмыт эбит Улуу Кыайыы кынаттаах 
ырыаһытыгар сүгүрүйүүм, ааҕааччы быһыытынан 
ахсаабат умсугуйуум. «Этэҥҥэ олордоххо, сыл 
– хонук», – диэн сир түннүгэ кырдьаҕастар 
этэн кэбиспиттэрэ сөрү-сөптөөҕүн сөҕө эрэ 

саныыгын. Күн-дьыл күөйэ көтөн аастаҕын 
аайы, Макар Хара хомоҕой хоһооннорун хаста-
хаста, өйдөөн-санаан, эргиллэн кэлэн, аахпытым 
буолла?! Оччотооҕу кэмҥэ кинигэни утаппыттыы, 
утуйаргын даҕаны умнан, ааҕар, эргиччи са-
ҥаны, сонуну, ким барыта, тугу, кэрэни, үчүгэйи 
ирдээн туран, кµннэтэ билиэн-көрүөн, сайдыан-
саргыланыан баҕарар көлүөнэ кэлэн, сэмэй суо-
лун-ииһин хаалларбытын, билигин эрэ са наан-
ахтан, суох таан, туоххаһыйан ылаҕын.

Макар Хара ойор күннээх оҕо сааһа таалар 
налыы хонуулаах, кыталыктаах кырдаллардаах, 
аҥааттар алаастардаах, чыычаах ыллыыр ча-
раҥнардаах, кэрискэ күөх мырааннардаах, 
көтөр-сүүрэр таптаан мустар күндэ күөллэрдээх 
Таатта эбэ хотун кэрэ сиригэр-дойдутугар 
ааһар. Ол өйтөн сүппэт, ахтар-саныыр алааһын 
поэт маннык хоһуйбуттаах:

Санаабыттан арахпат
Кыра оҕо саастарым,
Күөлгэ тамныы бырахпыт
Кыра хара таастарым;
Дьоллонорбор дьулуспут
Ийэбинээн кµіх сайын
Бурдук быспыт, от муспут
Тыымпы кµіллээх Чыычайым.

Оччотооҕу олох сиэринэн, ханна баҕарар 
буоларын курдук, Чыычай кыстыга, кытыйанан 
кырбаһа, тэллэх баттаһа уонча ыаллааҕа, айан 
суолуттан тэстэн турарынан, олоҥхоґут олоҥ-
холуура, ойуун, удаҕан таарыйара, кийиит сүк-
тэрэ, күтүөт кэлэрэ. Ордук поэт сайылыкка көһүү, 
урууларга ыҥырыллыы, куска, андыга сытыы, 

Егор Гаврильевич Винокуров Таатта оройуонугар Хара Алдан нэһи-
лиэгэр төрөөбүтэ.

М.К. Аммосов аатынан Саха государственнай университетын ис-
торико-филологическай факультетын саха салаатын ситиһиилээхтик 
бүтэрбитэ.

Билигин философскай наука кандидата, Чурапчытааҕы физическэй 
культура уонна спорт государственнай институтун доцена. Россия 
Суруналыыстарын союһун чилиэнэ. Саха Рес публикатын үөрэҕириитин 
туйгуна.

МАКАР ХАРА – УЛУУ КЫАЙЫЫ ЫРЫАҺЫТА

ФРОНТОВИК СУРУЙААЧЧЫЛАРБЫТ 100 СЫЛЛАРА
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муҥхаҕа сылдьыы умнуллубат түгэннэрин то-
ҕоостоохтук ахтан ааһар.

Бэйэтэ ахтыбытыныы, Макар оҕо эрдэҕиттэн 
µлэҕэ-хамнаска, бүгүрү булка-алка сыстаҕас 
буола улааппыта. Чыычай бэйэтэ даҕаны кус-
хаас тохтуур, сымыыттыыр, собо, мунду, күөнэх 
баайдаах күөллэр ортолоругар сытар. Оттон 
хара тыаҕа куобах, туртас, тайах таптыыр 
түбэлэрдээх, мас көтөрдөрө – куртуйах, улар, 
бочугурас тохтуур налыылардаах. Ол да 
иһин буолуо, манна оҕо барыта, кыыһыттан 
уолуттан уратыта суох, сааһыттар, тууһуттар, 
туһахчыттар… Онно ким даҕаны соһуйбат, 
буойуу-хаайыы суох. Хата, ол оннугар оҕолорго 
ким барыта сµбэһит, көмөлөһөөччү, сирдээччи.

Кини оҕо сааһа, оскуолатааҕы сыллара тө-
рөөбүт төрүт буоругар Дьөҥкүүдэйгэ көтөн-
дайан ааһар. Кырдьаҕастар кэпсииллэринэн, 
оч чотооҕуга Уолба эбэтэ төгүрүччү ыаллаах. 
Бу уһук сир диэххин, Байаҕантай улууһун 
чугастааҕы нэһилиэктэрин ыччаттара эрэ 
буолбакка, ырааҕын аахсыбакка, Өймөкөөнтөн 
тиийэ кэлэннэр үөрэнэр үчүгэй оскуолалаах, 
улуус культурнай-сырдатар киинэ этэ

Оттон айар улэҕэ ордук эппиэтинэстээх, 
улахан ирдэбиллээх буолууга саха билиҥҥи 
литературатын төрүттээбит Платон Алексеевич 
Ойуунускай үтүө холобура уһуйбута диэх тус-
таахпыт. Тоҕо диэтэххэ, талааннаах поэт саха 
поэзиятыгар силлабо-тоническай системаны 
киллэрсибитэ уонна олоҕун арахсыспат аргыһа 
оҥостубута. Кини улуу Ойуунускай «Уус-уран тыл 
эдэр µлэһиттэрин бөлөхтөрүн соруктара» диэн 
ыллыктаах сүбэтин ыйар, суолдьут сулус оІостор. 

Макар Хара кыргыс халбас харата буолбут 
кырыктаах толоонугар сэрииһит, офи цер, ко-
ман дир быһыытынан ситэн-хотон, баара ҕа-
дыйан испитэ. Кµннээҕи олохтон, дьон-сэргэ 
сэргэстэһэ сылдьар көстүүтүттэн, судургуттан 
уустук тургутууга тиийэр тобуллаҕас толкуйга, 
ситимнээх саргылаах санааҕа сирдиир буолан, 
поэт айымньылара дириҥ иэйиилээхтэр, ки-
һиэхэ тиийимтиэлэр. Ол аата поэттар олох 
бары көстүүлэрин биһигиттэн, көннөрү дьонтон, 
атыннык ылынар, уратытык көрөр-өйдүүр буол-
лахтара. Бука, биһиэхэ маарыннаабаттык, ха-
тыламматтык күлэллэр-үөрэллэр, хоргуталлар, 
хомойоллор, тугу баҕарар, кыра-улахан диэн 
араарбакка, дууһалара долгуйан, сµрэхтэрэ сө-
бү лээн, эттэринэн-хааннарынан чугастык, уйа-
ҕастык ылынан эрдэхтэрэ. Макар Хара поэзиятын 
бэлиэ уратытынан, киэҥ-куоҥ, философскай 

санааны, түмүктээһини лирическэй герой олоҕор 
сыһыаран, дириҥэтэн, ылыннарыылаахтык тиэр-
дэрэ буолар.

Киһи киһи буоларыгар төрөөбүт-үөскээбит сирэ-
уота, тулалыыр айгыр силик айылҕата сүҥкэн 
суолталаах. Ол курдук, эн кыра эр дэххиттэн 
дойдуҥ дьыбардаах тымныытыгар тоҥон, уот 
куйааһын сыралҕаныгар буһан, булка-алка, хара 
үлэҕэ эриллэн улааттаҕына, итиннэ барытыгар, 
эргиччи этиІ-хааныІ, сµ рэҕиІ-быарыІ, өйүҥ-са-
нааҥ, характерыҥ, во ляҥ иитиллэр. Кэлин оч-
чоҕо эн саха дьоно, тулалыыр айылҕата хай-
дахтаах курдук сөпкө ииппиттэрин, олох эрэ-
йин-кыһалҕатын тэлэн, саадьаҕай оҕус кэриэтэ 
муннуІ чурумчутуттан сиэттэххинэ, киһи дэтэн 
кииллийдэххинэ эрэ өйдүөхтээххин. Оттон дойдубут 
бараммат барҕа баайын, улуутун, сүдүтүн, киниэхэ 
киһи буолбут иэһин төлүөхтээҕин, бу бэриллэр 
соҕотох олох сыанатын, ытыктаһыы, доҕордоһуу 
күүһүн, ким кыһылын, ким үрүҥүн арааран, 
дьиҥнээх доҕор, эрэллээх табаарыс диэн кимин-
тугун, хара хаан тохтуута туһата суох хаалбатын 
– барытын Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэрии 
уот-буурҕа, кыһалҕалаах сыллара киһиэхэ ордук 
тиийимтиэтик, итэҕэтиилээхтик өйдөппүттэрэ. Ол 
этэ, поэт этэринии «мин саастыы көлүөнэм» 
олорбут олоҕо, охсуспут охсуһуута, эстибэт 
эрчимэ, кылбар кыайыыта.

Профессор Н.В. Егоров ахтар: «Макар Хара 
сэрии, буорах сыттаах хоһоонноро «Кыымҥа» 
тиґигин быспакка кэриэтэ бэчээттэнэллэрэ 
уонна оччотооҕуга тута кэриэтэ ырыа буолан 
радионан толоруллан, киэҥ Саха сирин тилийэ 
көтөллөрө, саха киһитин сүрэҕэр тиийэллэрэ. 
Ырыалары тута мелодияҕа таһааран радио-
нан, театр, тыа кулуубун сценаларыттан ар-
тыыстар, онтон да атын ырыа толорооччулар 
норуокка тиэрдэллэрэ төһө патриотическай, 
пропагандистскай суолталаммытын билигин 
дьыллар-күннэр ааспыттарын кэннэ быһаарар 
уустук соҕус. Уопсайынан эттэххэ, талааннаах 
поэт М. Хара уонна профессиональнай ырыаґыт, 
мелодия айааччы А. Егорова өр сылларга, 
олохторун устата бииргэ алтыһан, олус тах-
сыылаахтык үлэлээбит, айбыт феноменнара 
саха культуратын, искусствотын историятыгар 
бука аҕыйах буолуо.

Ырыатын истэбин
Ыраах да сылдьаммын,
Долгуйа үөрэбин
Тойугар кыттаммын…

диэн Макар Хара 1942 сыллаахха сэриилэґэр 
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Аармыйаттан суруйбут строкаларыттан, хайдах 
икки чугас-чугастыы талан бэйэ-бэйэлэрин си-
ти һиилээхтик толорсоллорун өйдөөн, поэт эппи-
тинии, киһи билигин да долгуйа үөрэр».

Ырыаһыт, РСФСР народнай, Саха АССР 
үтүө лээх уонна народнай артыыскатын Анна 
Ива новна Егорованы билбэт, өйдөөбөт, кини 
чаҕылхай талааныгар сүгүрүйбэт саха тыллаах 
саастаах дьоҥҥо, бука, суоҕа буолуо. 

Биһиги кырдьаҕастарбыт эдэр саастара Улуу 
Октябрьскай социалистическай революция ньир-
гиэрдээх этиҥэр, күөгэйэр күннэрэ Аҕа дойдуну 
көмүскүүр Улуу сэрии сылларыгар, кырдьар 
кэмнэрэ киһи-аймах космос эйгэтин баһылыыр 
баҕалаах сайдыылаах социализмыгар ааспыт-
тара. Кинилэр геройдуу олохторо, охсу һуу-
лара – бу Ийэ дойду историята. Ол да иһин 
кырдьаҕастар көмүс дууһалаахтар, эр сµрэх-
тээхтэр, булгуруйбат майгылаахтар, киэҥ-куоҥ 
көҕүстээхтэр, олоҥхоҕо кэпсэнэр Сээркээн 
сэһэннии бөлүһүөктэр.

Макар Хара тэгил тэҥнээхтэрэ, үтүө үөлээн-
нээхтэрэ, биир дойдулаахтара, Таатта оройуо-
нун уонна Уолба нэһилиэгин кырдьаҕастара 
киһи быһыытынан дьикти сайаҕас дууһалаа ҕын, 
ала маҕай майгылааҕын, бөдөҥ талааннааҕын 
чор ботон бэлиэтииллэр. Олохтоохтор ахталла-
ры  нан, сайын куораттан тахсаат да, кини туох 
хан нык иннинэ, унаарыйар Уолбатын эбэтин 
куула тыатын саҕатынан, быллаардарын быы һы-
нан, наҕылыччы, нус-хас, туохха даҕаны арал-
дьыйбакка, саргы сатыы эргийэн кэлэрин ордорор, 
ол аата төрөөбүт төрүт буоругар ахтылҕанын 
аһарар, иһирэх тапталын иэритэр идэлээх эбит.

Биллэн турар, поэт төрөөбүт дойдуга муҥура 
суох тапталын, олоҕун охсуһуулаах кэрдиис кэ-
мин нөҥүө тыктаран, сэрии силлиэрэр силлиэтэ-
холоруга аны ааспыта, көҥүл, дьол, эйэ, үлэ 
күнэ күлүмүрдүү тыкта диэн хоһуйар-ыллыыр. 
Кини сэрии кэннинээҕи көлүөнэ үөрүүнү-көтүүнү, 
күүрээннээх үлэни таптыыр, үөрэххэ, үлэҕэ мэл-
дьитин инники буоларыттан, өрүү дьол-соргу 
аргыстанарыгар эрэнэрэ.

Суруйааччы, чинчийээччи, Саха Республи-
катын культуратын үтүөлээх үлэһитэ, Саха 
Республикатын П.А. Ойуунускай аатынан Госу-
дар ственнай бириэмийэтин лауреата Нико-
лай Егорович Винокуров-Урсун кыраҕытык бэ-
лиэтээбитэ: «Сэриигэ эрэ буолбакка, эйэлээх 
олоххо, саха литературатыгар эмиэ, элбэх 
ыардары көрсүбүт эрдээх сүрэҕэ тэппэт буолуор 
диэри бэриниилээх саллаат этэ кини».

Макар Хара саха литературатыгар Аҕа дой-
дуну көмүскүүр Улуу сэрии ырыаһытын бы-
һыытынан умнуллубат кэрэ-бэлиэ суолу-ииһи 
хаалларбыта. Кини аан Ийэ дойдуну атыйахтаах 
уу тэҥэ аймаабыт алдьархай аргыстаах, эрэй-
муҥ эҥэрдээх уот сэрии саҕаланыаҕыттан 1941 
сыл бэс ыйын 22 күнүттэн 1945 сыл ыам ыйын 
9 күнүгэр диэри кыргыс толоонуттан, уулаах 
окуопаттан хоһоон-ырыа суруйбут са ха соҕотох 
поэта-летописеһа этэ. Поэт сэ рии, буорах сыт-
таах хоһоонноро «Кыымҥа» ти һи гин быспакка 
кэриэтэ бэчээттэнэллэрэ уонна оччотооҕуга тута 
кэриэтэ ырыа буолан көтөллөрө. Ырыалары 
кини олоҕун аргыһа, саха музыкальнай ис-
кусствотын сайдыытыгар уһулуччулаах кылаа-
тын киллэрбит, бэйэтэ туспа суоллаах-иистээх 
профессиональнай артыыска, искусство дея-
телэ, Саха Республикатын уонна Российскай Фе-
дерация народнай артыыската Анна Ивановна 
Егорова айан, дьон-сэргэ ортотугар таһаарбыта.

Макар Хара айар µлэтигэр – кини олоҕо, 
Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэрии уот-буурҕа 
сылларынааҕы саха ыччатын, поэт бэлиэ тии-
ринии «мин саастыы көлүөнэм» олоҕо, олох 
туһугар, дьол-соргу туһугар бэйэни харыстаммат 
охсуһуута ойууланан көстөр. Ол да иһин айбыт 
айымньылара, хомоҕой хоһоонноро үүнэр көлүө-
нэни Ийэ дойдуну, төрөөбүт норуоту, тулалыыр 
силигирии сиппит, үтүө µіскээбит айгыр-силик 
айылҕаны таптыырга, эт-хаан, өй-санаа, сиэр-
майгы өттүнэн чэгиэн-чэбдик, буспут-хаппыт, бө-
ҕө-таҕа буоларга, өстөөҕү, өлүүнү-сүтүүнү өтөрү 
көрөргө, эр санааҕа, хорсун быһыыга иитэллэр.

Улуу Кыайыы ырыаһыта Макар Хара эп пит-
тыыммыт эриэккэс, киэҥ эҥсиилээх эти гэн тылла ра, 
көмүс строкалара барыта ди риҥ түгэхтээх, курда-
ры куоһуулаах, түөрэ түөһүү лээх, философскай ис 
хоһоонноохтор. Онон, түмүктээн эттэххэ, кини поэ-
зиятыгар Айылҕа уонна Общество, Олох уонна 
Охсуһуу, Киһи уонна История, Кырдьык уонна 
Көҥүл, Кэм уон на Дьол тустарынан тобуллаҕас 
толкуй, саргы санаа, сырдык эрэл, кэрэ кэскил, 
ымыы ыра аргыс буолбуттара ааҕааччыны абы-
лыыр, эргиччи кэрэхсэтэр, иитэр-µөрэтэр өлбөт-
сүппэт үйэлээх, умнуллубат аналлаах.

Е.Г. ВИНОКУРОВ,
Чурапчы.

ФРОНТОВИК СУРУЙААЧЧЫЛАРБЫТ 100 СЫЛЛАРА
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РОССИЯ ЛИТЕРАТУРАТЫН СЫЛА

Саха сирин Суруйааччыларын сойууһун бырабылыанньатын бэрэс-
сэдээтэлинэн олоҕун тиһэх күннэригэр диэри үлэлээбит, норуот хаһаа-
йыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ, П.А. Ойуунускай аатынан Государственнай 
бириэмийэ лауреата, Саха Республикатын Духуобунаска академиятын 
дьиҥнээх чилиэнэ, филологическай наука кандидата, Дьокуускай куорат 
бочуоттаах гражданина И.Г. Спиридонов 1930 сыллаахха олунньу 10 
кү нү гэр Сунтаар оройуонун Кириэстээх нэһилиэгэр төрөөбµтэ. 17 саа-
һыгар Дьокуускай куо ракка уу суолунан ыйы быһа айаннаан кэлэн 1947 
сыллаахха учуутал институтугар үөрэнэ киирбитэ. 1953 сыллаахха пед-
институт саха тылын уонна литературатын салаатын кэтэхтэн бүтэрбитэ. 
1954-1958 сыллардаах «Эдэр коммунист» хаһыакка бастаан редакторы 
солбуйааччынан, онтон редакторынан үлэлээбитэ. Москваҕа Киин ком-
сомольскай оскуола журналистика салаатын бүтэрбитэ. 1958 сыллаахха 
Дьокуускайдааҕы горком пропагандаҕа салаатын сэбиэдиссэйинэн, 
сотруднигынан, онтон 1994 сылтан литература уонна искусство отделын 
сэбиэдиссэйинэн үлэлээбитэ. Ис дууһатынан сөбүлүүр эйгэтигэр төн-
нөн, науканан утумнааахтык дьарыктанан, эдэр ыччаты өй-санаа, май-
гы-сигили өттүнэн иитиигэ боччумнаах кылааты киллэрбитэ, саха литера-
туроведениета сайдыытыгар, саҥа наука кандидаттара, доктордара үүнэл-
лэригэр бары дьоҕурун, кыһамньытын уурбута.

И.Г. Спиридонов үлэтигэр наар кэскиллээҕи өтө көрөн тэрийэр этэ. 
Ол курдук историко-филологическай факультет деканынан үлэлиир кэ-
мигэр юридическай салааны арыйары ситиспитэ, журналистика идэтин 
киллэрбитэ. Институкка отдел үлэтигэр эмиэ саҥа сүүрээннэр киирбиттэрэ. 
Репрессияламмыт суруйааччылар олохторун, айар үлэлэрин үөрэтии 
утум наахтык саҕаламмыта: В.В. Никифоров-Күлүмнүүр, Н.Н. Павлов-Тыа-
һыт тустарынан Н.З. Копырин монографиялары, Иван Григорьевич та-
лааннаах поэт-тылбаасчыт Иван Арбита туһунан кинигэни суруйбуттара.

И.Г. Спиридонов республикаҕа улахан салайааччы-управленец бы-
һыытынан биллэр. Дьокуускай куоракка партия горкомун I секретарынан 
үлэлиир кэмигэр национальнай кадры иитиигэ сүрүн болҕомтотун уура-
ра. Куоракка саха культуратын тарҕатыыга утумнаахтык үлэлээбитэ. Ол 
курдук «Сарыал» диэн үҥкүү ансаамбыла тэриллибитэ, Союзка уонна 
кыраныысса таһыгар биллибитэ. Билигин бу биир саамай опыттаах, бил-
лиилээх государственнай ансаамбыл буолан хас да көлүөнэ ыччаты үҥ -
күүгэ уһуйда. Иван Григорьевич республикаҕа спорт сайдыытын көҕү-

ҮТҮӨ ААТА ӨЛБӨӨДҮЙБЭТ
(И.Г. Спиридонов 85 сылынан)
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пыт араас идэлээх дьон, үөлээннээхтэрэ, до-
ҕотторо Иван Григорьевиһы киһи кэрэмэһэ диэн 
сыаналыыллар. Кини кырдьык да олоххо дьу-
луурунан, кэрэҕэ, үтүөҕэ тардыһыытынан киин 
сиртэн ыраах сытар кыра нэһилиэктэн бэйэтин 
баҕатынан кэлэн саха интеллигенциятын биир 
чаҕылхай бэрэстэбиитэлэ буолбута.

Олоҕун суолугар сүрүн төһүү-көмө буолбут 
кэргэнин, оҕолорун, эрэллээх доҕотторун тум -
нуохха сатаммат. Кини кэргэнэ А.Е. За харо-
ва комсомольскай үлэттэн үүнэн тахсыбыт 
дьо ҕурдаах тэрийээччи, учуонай, доцент, пе-
да гогическай наука кандидата Иван Гри го-
рьевиһы тиһэх күнүгэр диэри өйөөн, ыара-
хан ыарыыга ылларбыт киһини көрөн-харайан, 
ыарыы лаан тэҥҥэ сылдьыбыта. Аймахтара бэ-
лиэ  тииллэринэн, кинилэр элбэх Сунтаар дьо нун 
оҕолоругар үөрэнэллэригэр, киһи-хара буо лал-
ларыгар көмөлөспүттэрэ. Мин тус бэйэм кинилэри 
профессор Г.П. Башарин уонна К.И. Платонова 
эрэллээх чугас доҕотторун бы һыытынан билэбин. 
Маннык үйэлээх доҕор доһуу, бэйэ-бэйэни өйдө һүү, 
өйөһүү бэйэтэ үтүө холобур буолар кэриҥнээх.

Түмүктээн эттэххэ, И.Г. Спиридонов-бөдөҥ са -
ла йааччы, мындыр учуонай, үтүөкэннээх киһи, 
эрэл лээх доҕор быһыытынан чаҕылхай олоҕо, 
киэҥ далааһыннаах үлэтэ төрөөбүт норуотугар ха-
һан да умнуллуо суоҕа, сыл-хонук аастаҕын аайы 
науч най үлэтин суолтата өссө үрдээн иһиэҕэ.

З.К. БАШАРИНА,
ф.н.д., СГУ профессора, 

Саха Республикатын Суруйааччыларын 
сойууһун чилиэнэ, Учуонай дьахталлар 

түмсүүлэрин вице-президенэ. 

лээбит салайааччы этэ. Көҥүл тустуу Фе-
дерациятын президенэ буолан утумнаах үлэни 
ыыппыта. Саха сиригэр араас таһымнаах кү-
рэхтэһиилэр ыытыллаллара. Куба тустууктара 
кэлэ сылдьыбыттара, олимпийскай чем пионнар 
Р. Дмит риев, П. Пинигин, А. Иванов үүммүттэрэ.

1998 сыллаахха кини Саха сирин Суру-
йааччыларын сойууһун бырабылыанньатын бэ-
рэс сэдээтэлинэн талыллыбыта. Бу кэмҥэ үс 
томнаах саха ли тературатын антологията бэ-
лэмнэнэн бэчээт тэммитэ, төрөөбүт лите ра-
турабыт 100 сыллаах үбүлүөйүнэн сибээстээн 
үгүс өрүттээх үлэ ыытыл лыбыта. 2003 сыллаахха 
ку лун тутар 29 кү нүгэр кини ыарахан ыарыыттан 
өлбүтэ.

И.Г. Спиридонов күүрээннээх олоҕор сүрүн 
миэстэни оҕо эрдэҕиттэн сөбүлээбит төрөөбүт 
тылын уонна литературатын историята ылар. 
Кинини талааннаах учуутал быһыытынан 
Тойбохой оскуолатыгар 6-с кылааска саха ты-
лыгар, литературатыгар үөрэммит үөрэнээч чи-
лэрэ, СГУ-га саха салаатыгар үөрэммит усту-
дьуоннара ахталлар. Бөдөҥ литературовед-
чин чийээччи быһыытынан коллегалара бука 
ба ры биир санаалаахтар. Кырдьык да, Иван 
Григорьевич литература теориятын, саха, нуучча, 
омук литературатын историятын, төрөөбүт 
норуотун барҕа баайын-фольклорун, тылын, 
куль туратын бэркэ билэр, киэҥ эрудициялаах 
мын дыр чинчийээччи этэ. 

2005 сыллаахха кэргэнэ А.Е. Захарова, уола 
Г.И. Спи  ридонов «Сырдык Ыра» диэн бэртээхэй 
ах тыы кинигэтин таһаарбыттара. Онно Иван 
Гри го рьевич Уйбаан Дуол диэн псевдонимынан 
эдэр эрдэҕиттэн айар үлэнэн дьарыктаммытын 
бил лим. Кинилэр дьиэ кэргэннэрин истиҥ до-
ҕоро У.Н. Нестерова-Аргунова бэлиэтииринэн: 
«Дьэ кыр дьык даҕаны Дуол диэн аат киниэхэ 
олус сөптөөх. Дьиҥнээх холку, киэҥ дэлэгэй 
дуу һалаах, үрдүк культуралаах буолара та-
һыт тан өтө көстө сылдьара». Суруйааччы П.Д. 
Ав вакумов ахтарынан кини олоҕун тиһэх күн-
нэригэр «Чолбон» сурунаалга анаан «Кынат сүү-
рүк» диэн кэпсээнин ыыппыта, 2003 сыл № 5 
тахсыбыта. Кинигэҕэ рукопиһынан хаалбыт биэс 
кэп сээнин бэчээттээбиттэрэ. Бу айымньылар 
Иван Григорьевич бар дьонугар кэриэс ты лын 
быһыытынан тиийэллэр. Кинини кытта ал тыс-
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ÑàІà 2015 Ëèòåðàòóðà ñûëà ñà±àëàíûûòûí 
êіðñі ñóðóéàà÷÷û Åëåíà Ñëåïöîâà-Êóîðñóííààõ 
«Ààí Òàë±à» äèýí áіäіІ ðîìàíûí ñóðóéàí êµí 
ñèðèí êіðäіðіí òûґûûí÷àíàí àà±àà÷÷ûëàðûãàð 
òàð±àòòà.

Êóîðñóííààõ õîґîîííîðóí óîííà êýïñýýííýðèí 
àа±àà÷÷ûëàð íîìíóî áýðêý áèґèðýýáèò áóîëàí 
êèíè ñàІà àéûìíüûòûí äüîí-ñýðãý ñµäµ áýëýõ 
êóðäóê ûëûííà. Åëåíà Ñëåïöîâà óîí ñûëëààõ 
óґóí ñûðàëààõ, êµµðýýííýýõ, іðі êіòі±µëëµµëýýõ 
àéûìíüûëààõ µëýòý ÷à±ûëõàé òµìµêòýíýí Áûëà-
òûàí Îéóóíóñêàé ààòûíàí Ñóäààðûñòûáà áèðèý-
ìèéýòèíýí áýëèýòýíèýí áýëèýòýííý.

Ìèí «Ààí Òàë±àíû» Äüîêóóñêàéãà Ìåäèöèíà 
êèèíèãýð ýìòýíý ñûòàí äüîíóì ÑàІà äüûëëàà±û 
áýëýõ êóðäóê àòûûëàґàí áèýðáèòòýðèí àõñûííüû 
24-28 êµííýðèãýð ààõòûì. Îííî ýáèèòèí õàñ äà 
êèýґý эпэрээссийэëýíýí äîðóîáóéàëàðûí òóï-
ñàðûììûò ýäýð ýð äüîí êіðäіґµµëýðèíýí ðîìàí 
êûëãàñ èñ õîґîîíóí êýïñýýí êýðýõñýòòèì.

Îðóîґóòòàð à±à óóґà (àéìàõ) îëî±óí èñòî-
ðèÿòûí êýïñèèð ðîìàí áûґà õîëóéàí 1904-1934 
ñûëëàðû õàáàð.

Ðîìàí «Áýýґýêýýí» äèýí áàñòàêû êèíèãýòèí 
«Êµííýýõ î±î ñààñ» äèýí áàñòàêû áàґà àéûìíüû 
ñµðµí äüîðóîéäàðûí Òààòòà êýðý àëààñòàðûãàð 
ààñïûò îéîð êµííýýõ êіìµñ î±î ñààñòàðûí òó-
ґóíàí êýïñèèð. Ìàííà Àðàìààí óîííà Áі òµðµµñ 
äèýí óîë÷ààííàð ñàІàðäûû òіðііáµò êûґûë î±î 
áûðààòòàðûí Áààñêàíû àìïààðãà óòóéà ñûòàðûí 
êіðіí µіðýëëýðý áýðò èґèðýõòèê ñóðóëëóáóò 
óîííà äîëãóòóóëààõòûê àà±ûëëàð.

ÐîìàІІà ñûûëûíàéäàð Âñåâîëîä Äüóîíàï, 
êýðãýííèè ßí Õðèñòîô óîííà Êëàâäèÿ Íèêî-
ëàåâíà Ðÿáèöêàéäàð, Ýììà Èñìàèëîâíà êýðãý íý 
Áîãäàí Ìåðåøêîâñêàéäûûí, Øàèíñêàé, Ý. Ïå-
êàð ñêàé, óî.ä.à. î±îëîðó µіðýòýí ñàõà äüîíóí 
áè ëèèãý-êіðµµãý, êóëòóóðà±à ñûґûàðàí, îëî±óí 
èñòîðèÿòûí, òûëûí-іґµí µіðýòýí, êýñêèëèí òµñ-
òýñ ïèò óëàõàí µòµіëýýõòýðý áýëèýòýíýð.

Áàñòàêû êèíèãý «Ûґûàõ» äèýí èêêèñ баґыгар 
Îðóîñòàð äüîííîðóí-ñýðãýëýðèí ìóííüàí ûґûàõ 
ûґàëëàðà, Êèðèëë Íüîñòóðóîéàï êèíýýñòýý±è êûò-
òà Ìýõýýëýëýýõ Ìààðûéà óîëëàðûí Ìèèòýýíè êèíè 
êûûґûí Áàëáààðàíû êûòòà áèëèґèííý ðýí àéìàõ-
òûû áóîëàðãà äüóëóґóóëàðà, óîëëààõ êûûñ êіðñµ-
ґýí êýïñýòýëëýðý, àò ñµµðäµµòý, ûґûàõ ûàëäüûò-
òà ðûí µіðµµëýðý-êіòµµëýðý ñóáó êіñ òіðäµµ-èґèë-
ëýð  äèè ñóðóëëóáóòóí êèґè ýðý òàòòàðàí àà±àð.

«Óîë±àìäüû ñàíàà» µґµñ áàñêà Áµіòµð Îðóî-
ґóí áàëòûí êýðãýí ûëàð ñàíààòûí òàґûãàð 
òàґààðáûòûãàð èéýòý, à±àòà, àéìàõòàðà óëàõàí 
àíüûû êóðäóê ûëûíàí іðі êµµðêýéýí ñàІà-

ðàëëàðà, іáµãý µéýëýýõ µãýґèòòýí òóîðóóðãà äüó-
ëóґàðûí áîõñî ñàòûûëëàðà èòý±ýòèèëýýõòèê ñó-
ðóëëàð.

Áàñòàêû ààí äîéäó ñýðèèòý ñà±àëàíûûòûãàð 
ñàõà óîëàòòàðà ïàòðèîòòóó ñàíààëàðà êµµґµðýí 
іñòіі±µ µëòµðµòµґý áàðàðãà äüóëóґàëëàð. Òі ґі 
äà ñýðèè áóîëàí îëîõ-äüàґàõ ûàðààòàð, Ìýõýý-
ëý Îðóîґóí êі±µëýýґèíèíýí íýґèëèýê áàñòààõ-
òàðà èííèêèíè, êýñêèëëýý±è àíààðàí, îñêóîëà 
àñòà ðààðû áàñ áèëýð äüèýëýðèí áèýðýðãý ñàíà-
íàëëàð.

Îë ãûíàí áàðàí ìàííà ñóðóéàà÷÷û ñàõà 
µіðýõ òýýõòýðèí òóðóîðñóóëàðûíàí ûðààõ òàà ±û 
ñàõàëàðû ñýðèèãý ûëáàò òóґóíàí áû ґàà ðûì-
ìûòûí àõòûáàòà±ûí èòý±ýñ êóðäóê ûëû íûàõõà 
ñіï. Èòèííý ýáýí ýòòýõõý, îë ÷óëóó äüîí ðîìàí 
ãåðîéäàðûíàí áóîëàëëàð.

Ðîìàí èñ õîґîîíî êèìèýëëýýõòèê àõñûì àò 
äüóëóð±à, ñûûäàì àéàíûíàí ñàéäàí èґýð.

«Áóäóë±àí» äèýí òіðäµñ áàñ ûðààõòàà±û 
ñóóëëóáóòóí òóґóíàí ñµëëýð ýòèІ êóðäóê ñî-
íóíóíàí ñà±àëàíàð. Ñàõà ñèðèí îëî±óí óðóê-
êó óêóëààòà òµІíýðè ûòûëëûáûòûíàí, äüîí 
іéі-ñàíààòà іðі êµµðêýéáèòèíýí, ñàІàòà-èІý-
òý ñàòàëàììûòûíàí áàðàð. Ñûûëêà±à ñûë-
äüàð ðåâîëþöèîíåðäàð Å. ßðîñëàâñêàé, Ã. Ïåò-
ðîâñêàé, Ñ. Îðäæîíèêèäçå, Îõíÿíñêàé ñà ëàë òà-
ëàðûíàí ààí áàñòààí îëîõ-äüàґàõ àéãû ðààáà  òûí, 
îãäîëóéáàòûí õàà÷÷ûéàð ßÊÎÁ (ßêóò ñêèé êîìè òåò 
îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè) òýðèëëýð. Áûëààñ 
áûëäüàґûûòà ñà±àëàíàð. Ðåâîëþöèîíåðäàð 
îëîõ òî ðóí àíààáûò îõñóґóóëàðûí ñûàëûí-ñîðó-
ãóí ñèòèґýëëýðý áó êýëáèòèãýð áµê ýðýíýí áèãý 
ñî ðóíóóëààõòûê òóðóíàëëàð, ñµãý-áàëòà òûë-
ëàðû óîòòààõòûê-òіëііííііõòµê ýòýëëýð. Êèíè-
ëýðãý ýäýðêýýí Ìàõñûûí Îìóîґàï, Áûëàòûàí 
Îéóóíóñêàé òóîõ äà ñààðáà±àëààґûíà ñóîõ 
êûò òûґàëëàð. Ãóáåðíàòîð Òèçåíãàóçåí, ïîëèö-
ìåéñòåð Ðóáöîâ, èñïðàâíèê Õîäàëåâè÷ ñîëîëîðóí 
óñòóíàí áûëààñòàðûí òóðàí áèýðýëëýð. Èòè 
êýì íüèðãèýðý-íüàðãûàðà, àéäààííààõ, àòààííà-
ґûылààõ, óîëóêòàґûûëààõ ìóííüàõòàð, äüîí 
êû ґûë áûëààõòààõ, áûëàêààòòààõ óóëóññàëàðû 
êèýï òýýí êµðãµіìíýýõòèê õààìñûûòà, êèèíý±ý 
êіñòіðäµµ уус-ураннык îéóóëàíàð.

Îë áûûґûãàð Â. Íèêèôîðîâ-Êµëµìíµµð íóó÷ ÷à 
óëóó ïîýòà Àííà Àõìàòîâàíû êûòòà Êûíòàëäüû-
éà Ìààéà êіìіòµíýí Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà äîëãóòóó-
ëààõ êіðñµґµµòý ðîìàí áèèð ÷à±ûëõàé òµãýíèнýí 
áóîëàð.

Јêòііï іðіáіëµµññµéýòý áóîëáóò êýìèí áàñòà-
êû êµííýðèòòýí Ì. Àììîñîâ Á. Îéóóíóñêàéäûûí 
áó ñîáûòèåíû óðóéäóó-àéõàëëûû êіðñіëëіð óîí-
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íà ñóґàëëûê, òýòèìíýýõòèê òóòòàí-õàïòàí, µëý-
ґèò-õàìíà÷÷ûò äüîíó êіІµë îëî±ó îІîðсîðãî 
õîëáóóðãà, ñàõà µіðýõòýýõòýðèí іðіáіëµµññµéý 
òóґàòûãàð µëýëèèðãý ûІûðàëëàð.

1918 ñûë êóëóí òóòàðûãàð áóîëáóò ñàõà óîí-
íà íóó÷÷à µëýґèòòýðèí áàñòàêû ñèéèýґèãýð 
Ã.Â. Êñåíîôîíòîâ «áýéýáèò äîéäóáóòóí áàñ áè-
ëèíýðáèòèí ñèòèґèýõòýýõïèò. Îíîí áýéýáèò íà-
öèîíàëüíàé ñóäààðûñòûáà ûñòààòûґûí ûëû  íàí 
Àðàñ ñûûéàòòàí òàõñàðáûòûí òóðóîð ñóîõ òààõ   ïûò» 
äèýí ýòýí õàáûëûннàðàð. Êèíèíè Ñ. Íîâ ãî  ðî äîâ, Â. 
Íèêèôîðîâ, Ð. Îðóîґóí ñî ðó íóó ëààõ  òûê іéµµëëýð 
óîííà Ñàõà ñèðý íàöèî íàëü íàé ñóäààðûñòûáà 
áóîëàð êûàõòàà±ûí òó ðóó ëà ґàë ëàð. Êèíèëýð, 
«Ñà õà àéìàõ» õîëáî ґóêòàðà, òóñïà ìóííüóñòàí, 
Ñàõà ñèðèí áàñ áèëè íèèòèí õàëáàІíààáàêêà òó-
ðóîðñàры ñèòèґýðãý áûґààðûíàллаð.

Áàñòàêû êèíèãý «Õàëáàñ õàðàòà» äèýí îëóñ 
áýðãýí ààòòààõ áàґûãàð ðåâîëþöèîíåðäàð ñî-
±ó ðóó áàðáûòòàðûí êýííèíýý±è òîñòó-òóîðà 
óëàðûéûûëàðäààõ äüàëõààííààõ êýì òóґóíàí 
êýïñýíýð. Â.Â. Íèêèôîðîâòààõ ñî±óðóóІІó іðі-
áіëµµññµéý áûëààґûãàð áàñ áýðèììýêêý Ñàõà 
ñèðèí òóòóëóãà ñóîõ áóîëóóòóí ñà±àëûûð 
óîáàëàñòàà±û çåìñêýé óïðàâàíû ñàëàéàëëàð, 
îëîõ ñàòàðûéáûòûíàí àґûíàí-òàІàґûíàí õàà÷-
÷ûéûûíû áýðýýäýêòèèð èííèòòýí «Õîëáîґó» 
òýðèéýëëýð. Èòè êýìІý ãðàæäàíñêàé ñýðèè ñà±à-
ëàíàí µðµІ-êûґûë áûëààґà õàñòà äà ñîëáóéñàð. 
Àíû Êîë÷àê áûëààґà áµòµí Ñèáèèðè ñàáàðäààí 
èґýí ýñòýð. Ñàõà ñèðèãýð õààí òîõòóóëààõ ààñ-
òóîð îëîõ áµðµµêµµð. Èòèíè Êóîðñóííààõ î÷÷î-
òîî±ó Äüîêóóñêàé ýìñý±ýëýýáèò, äüàäàéáûò 
êіñòµµòµíýí óîáàðàñòààí êіðäіðіð: «óðóêêó 
ìàñ ûëëûêòàð êіòµëëýí îòòóêêà áàðáûòòàð, 
àäàðàéäàðà ýðý ëààІêûëàíàí ñûòàëëàð. Õà-
ґààІ Іû ýðý ìàñ îëáóîðäàð êіòµëëýí, òèèґý 
ñóîõ î±îííüîð àéà±ûí ñàíàòàëëàð. Ëààïïûëàð, 
ýð ãèýí äüèýëýðý áàðû ñàáûëëàí ûñòààáàííàðà 
õàðààðàëëàð. Óóëóññà±à ûò îõñîð êèґè ñóîõ».

«Áýýґýêýýí» áàñòàêû êèíèãý áµòµµòµãýð «Ñàõà 
àéìàõ» õîëáîґóê ÷èëèýííýðý «êûàõïûòûí òµ-
ìýí, áó ñûðûûãà áýéýòèí áýéýòý áèëèíýð 
Ñàõà ñóäààðûñòûáàòûí òóðóîðñóî±óІ» äèýí 
áûґààðûíàëëàð. Ñîííî òóòà êèíèëýðè áàðûëàðûí 
òóòàí ûëàëëàð óîííà Ñàõà ñèðèí Àðàññûûéàòòàí 
àðààðàí, ñýáèýñêýé áûëààґû ñóóëëàðàí áàðàí, 
ßïîíèÿ±à õîëáóóð ñûàëëààõ-ñîðóêòààõ ñààãûáàð 
êûòòûûëààõòàðà äèýí áóðóéãà òàðäàëëàð.

Ñàõà äîéäóòóí ñèðý-óîòà óðóêêóëóó ÷іë áóî-
ëàðûí, Ñàõà ñèðèí áûðààáûí ëàïïà êýІýòýðè 
òóðóîðñóáóò ñàõà ÷óëóó äüîíóãàð ûàð áóðóé ñîІ-
íîíîí õààéûûãà ñèìýëëýðèí Êóîðñóííààõ èòý-
±ýòèèëýýõòèê àà±àà÷÷ûãà òèýðäýð.

Ðîìàí «Àðãûàðäààõ ààðòûêòàð» äèýí èêêèñ 
êèíèãýòèí «Î±îòóê îðäóî êýìíýð» äèýí áàñòàêû 
áàґûãàð «Ñàõà îìóê» õîëáîґóê ñààãûáàð òýðè-

éýí òóòóëëóáóò, ûґûëëûáûò µґµ äèýí ñóîґàð 
ñóðàõ òèèéýí Ìýõýýëýëýýõ Ìààðûéà àéìàíàëëàð. 
Ýáèèòèí îë ñààãûáàðû «Îðóîґóí ñààãûáàðà» 
äèýí ààòòààáûòòàð. Ñàõà ñèðèí î÷÷îòîî±ó ñà-
ëàëòàòà íààð ñàõà µіðýõòýýõòýðèí áûëààñòàí 
òóîðàòàð, áýë, «ñàõàëàðû áàðûëàðûí êûäûéà 
èëèê êèòèíý, ìàííà іðіáіëµµññµéý áûëààґûí 
îëîõ òóóð êûàëëûà ñóîõ» äèýí Ìîñêóáà±à èëäüèò 
ûûòàí, îíó êіІµëëýòý ñàòààáûòòàð.

Áèèð òµµí Áàґûëàé Îðóîґóí óëàõàí ñýðèè 
áóîëàí ýëáýõ êèґè іëіðµí áèëãýëèèð ûíûðûê 
òµµëòýí ýòý ñàëàґàí óґóêòàð.

×іðêііõõі áàññàáûûê áààðòûéàòûí äüîíî 
Äüîêóóñêàéòàí êýëýí ìóííüàõòûûëëàð. Êèíèëýð 
ñààãûáàð, êóîìóííàґûû µіñêýýòý±èíý òûëëààí 
èґýðãý ýòýëëýð. Ìàííà ñµðµí áîïïóðóîґóíàí 
áààéäàð ñèðäýðèí µëëýðèè áóîëàð.

Ìóííüàõ êýííèòòýí Áàґûëàé Äüîêóóñêàéòàí 
êýëáèò Ìàøà-áîëüøåâè÷êàíû êûòòà êіðñµґýí 
ñà íààëàðûí µëëýñòýëëýð. Ìàøà áààé äüîí 
áààéäàðûí, ñèðäýðèí òóîõ äà àéäààíà ñóîõ 
äüàäàІûëàðãà µëëýðýí êýáèґèýõòýýõòýðèí ýòýð. 
Îíó Áàґûëàé ñіáµëµµ èñòèáýò.

Èòè êóðäóê áààé òіðµòòýýõ ñàõà µіðýõòýýõòý  ðèí 
äüàêûéûûòòàí, ñèðè áûëäüààґûíòàí òіðµіòòýíýí 
ñýðèè óîòà êµµäýï÷èëýíýí áàðàð.

ÊûðáàґààІêûí óîííà Øòàéíåð ýòýðýýòòý ðý 
êýë áèòòýðèãýð Áµіòµð óîííà Áàґûëàé µðµІíýðãý 
õîë áîґîëëîð.

«Óîë î±î àò óîð±àòûãàð» äèýí èêêèñ áàñêà 
µðµІíýð, êûґûëëàð êûäûéñûûëàðûí, àëààñòàð-
ãà îëîðîð êèìèýõý äà êûòòûñïàòàõ äüîíó áààé-
ñàí, іëіðµµ-іґіðµµ òóґóíàí êýïñýíýð. Ìàííà 
Âàñÿ óîííà Ñåðàôèì ûòûàëàґûûãà áààґûðáûò 
Ìàøà±à òàïòàëëàðà äîëãóòóóëààõòûê õîґóëëàð.

Ñàëãûû Áàґûëàé êûðàêûé Ìµ÷÷µíµ (Ìèòÿíû) 
êûòòà ýðýéäýýõ-áóðóéäààõ àéàíûí òóґóíàí êýï-
ñýýíè êèґè õàðààñòà àà±àð.

Áóäóë±àííïààõ êýì Îрóîґóòòàð àéìàõ іéµí-
ñàíààòûí êµіð÷ýõòèè ûòûéàð, êèì µðµІíýðãý, 
êèì êûґûëëàðãà êûòòûґàí óòàðûòà òóðñóó ñà-
±àëàíûàõ êóðäóê áóîëàí áàðàð.

1922 ñûëëààõõà ìóóñ óñòàð 27 êµíµãýð Áыла-
тыан Îéóó íóñêàé Ñàõà ñèðý Ñàõà Аâòîíîìíàé Ñî-
âåòñêàé Ñîöèàëèñòè÷åñêàé Ðåñïóáëèêà áóîëáóòóí 
µіðµµëýýõòèê áèëëýðáèòèí äüîí-ñýðãý îëóñòóê 
іðі êіòі±µëëýí ûëûíàð. Èòè іð êµµòµµëýýõ 
ñîíóíòàí µðµІíýð óòàðñûûëàðà à±ûðûìíààí, 
ñî ðîõ ýòýðýýòòýðý ñààëàðûí-ñààäàõòàðûí óóðàí 
áèý ðýëëýð, àìíèñòèÿ áèëëýðèëëýð.

Ñàëãûû Íàì ñèðèãýð Íèêîëüñêàéäàà±û ñýðèè-
ëýґèè òóґóíàí êûëãàñòûê ñóðóëëàð. Áó ñµµґµíýí 
ñàõà ñóîðóìà ñóîëëàììûò êûðãûґûûтын òóґóíàí 
àðûû÷÷à êèýІíèê êýïñýíèýõòýý±ý õààëáûò äèè 
ñàíààòûì.

Áµіòµð ýòýðýýòý êûґûëëàðòàí òýñêèëýýí, Јé-
ìіêііí ñèðèãýð òµґýð. Ìàííà êèíèëýðè Íüóêóëàé 
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ÊûðáàґààІêûí àñ-µіë òàðäàí êіðñіð. Ñóðóéàà÷÷û 
ààòûðáûò àòûûґûò óîáàðàґûí áýðò êûëãàñòûê 
äà áóîëëàð ÷à±ûëõàéäûê, êèґè ýðý іéµãýð èІýí 
õààëàð êóðäóê îéóóëóóð, êèíè ÷èІ îëîõòîîõ, 
ûëëûêòààõ òûëûí-іґµí ñèòýðè ÷î÷óéàí òèýðäýð.

Îðóîґóòòàð óîëàòòàðûí ìµ÷÷µðãýííýýõ áûґû-
ëààííàð ñàëãûû àðûàëëûûëëàð, êèíèëýð õàñ-
òà äà áàëûûðãà òµáýґýí õààéûëëàëëàð, êûðáà-
íàëëàð. Áàґûëàéû µіðý±èòòýí µµðýëëýð. Îíîí 
áààé òіðµòòýýõ äüîí іéµãýð êèíèëýðè ñàІà 
áûëààñ õàґàí áà±àðàð áóðóéäóóð, ûãàð-òµµðýð, 
ñàáà µêòµµð êûàõòàà±ûí òóґóíàí ñàíàà áèãýòèê 
îëîõñóéàð.

Ðîìàí «Êіìµñ êіëµіíý» µґµñ êèíèãýòèãýð ñàõà 
äüîíóí êûґàë±àòûí µêñýòýí, îííóí-òîéóí áóëàí 
èñïèò îëî±óí ñàòàðûòàí àíû Ïåïåëÿåâ ãåíåðàë 
ñýðèèíýí êýëýð. Áó ñûðûûãà ñàõà µіðýõòýýõòýðý 
ñýáèýñêýé áûëààґû õàëáàІíààáàêêà іéµµë ëýð. 
Äüіãµіð Ñèèïñýï, Јëіêñіé Êóëàêîâñêàé, Àëàìïà 
Ñîôðîíîâ, Íüóêóëàé Íåóñòðîåâ áýë ñàà-ñààäàõ 
òóòàí іñòіі±µ ñàáà áàòòàґàðãà áýëýìíýðèí 
áèë ëýðýëëýð. Îòòîí Áµіòµð Îðóîґóí ýòýðýýòý 
µðµІíýðè òûëëàðûãàð êèëëýðýýðè êýëáèò Àëàì-
ïà Ñîôðîíîâû, Íüóêóëàé Íåóñòðîåâû óîí-
íà Æàðíû±û áîñõîëîîí áàðàí, ñýðèèëýґýðòýí 
àêêààñ òàíàí òàð±àґàí õààëàð.

Èòè áàðûòà ñàõà èíòåëëèãåíöèÿòà ñàõà 
íîðóîòóí òóґóãàð ñýáèýñêýé áûëààґû êûòòà áèèðãý 
µëýëèèð ñµІêýí áà±àëàà±ûí, äüóëóóðäàà±ûí êý-
ðýґèëèèð. Îë êýìІý ñàõà íîðóîòà Í. Íîâãîðîäîâ, 
À. Êóëàêîâñêàé êóðäóê ÷óëóó äüîíî іëіí ûàð 
ñµòµêòýíýð, òóëààéàõñûéàð, ñàõà µіðýõòýýõòýðèí 
êіìµñêýëëýðý ëàïïà ìіëòµµð.

Àíû Áàéáàë Êñåíîôîíòîâ ñàëàéàà÷÷ûëààõ 
êîíôåäåðàëèñòàð áààðòûéàëàðà Ñàõà ñèðèí 
ÐÑÔÑÐ-òàí àðààðàí ÑÑÐÑ ñàñòààáûãàð òóñïà 
ñóâåðåííàé ðåñïóáëèêà áûðààïòàíûàõòàà±ûí 
òó ðуîðñàí, ñààëààõ-ñààäàõòààõ ýðýýðè ýéýëýýõ 
іðі òóðóóíó òýðèéýð.

Èòè õàìñààґûí êûðûêòààõòûê ñàáà áàò-
òàíûëëàð óîííà ñàõà èíòåëëèãåíöèÿòûãàð, ñàõà 
äüîíóãàð àґàðû ûàð îõñóóëàíàð.

Óîíóíàí ÷óëóó äüîí ûòûëëàð, ñµµґµíýí áàñ-
òûІ äüîí õààéûûãà, êîíöëàà±ûðãà, ñûûëêà±à 
óòààðûëëàð.

Êóîðñóííààõ Ñîëîâåöêàé ëàà±ûðû «äüіëіðµ 
µòµðãýí òµãý±ý», «іëµµ ÷іðêі÷µіõ äîéäóòà» 
äèýí ààòòààí ñàõàëàð áàðàõñàòòàð іëіð іëµµ 
ìàІàëàéà òóîëáàò àðäàé àґûûëààõ àéà±àð 
ñèìèëëýí, ûàð µëý±ý óìñà àííüûëëàí ñûðäûê 
òûûííàðà áûñòàðûí òóґóíàí áó èííèíý êèì 
äà±àíû ñàòûû èëèãèí êóðäóê óóñòààí-óðàí-
íààí, îííîî±ó ûíûðûê îëî±ó, õààéûûëààõ îðîñ-
ïóîí íüóêòàð áûäüàð µіõñµµëýðèí, áàñ áàòòàõ 
áàðûûëàðûí, õîíáóîéäàà÷÷ûëàð êýðýýíý ñóîõ 
áûґûûëàíàëëàðûí áó áààðäûû, èґèëëýðäèè ñó-
ðóéáóòà ñі±µìýð.

Èòèíè áàðûòûí ìèí èêêè àáà±àëàðûì Ìýõýýëý 
óîííà Äüіãµіð Òàïïûûéàïòàð Ñîëîâêèãà ûûòûë-
ëàí іëáµòòýðèíýí îëóñ ÷óãàñòûê ûëûíàí ñàíààì 
òóóéóëëà, äóóґàì õàðààñòà ààõòûì.

Ґñ íüµêýí òµãý±èòòýí òіëіðµéáµò Áàґûëàé 
óîííà Áµіòµð Îðóîґóòòàð äüûë±àëàðà êýëèí 
õàé äàõ áóîëáóòà áèëëèáýêêý õààëàð.

Îòòîí Îðóîґóòòàð àéìà±û áèëè ñèýìýõ îéóóí 
Õààííààõ Áèëý êіðµµëýììèòèí õîòó õààííààõ 
õàðà õàïñûê ñóîëëààí, іëµµ áèèòèí óñòóí õààìàí 
áààéäàðà-äóîëëàðà áûëäüàíàí, áèèð-áèèð іëіí-
ñµòýí, òîíîíîí ñèð µðäµòòýí ñèìýëèéýí èґýëëýð.

Îë ýðýýðè ðîìàí áµòýґèê µґµñ êèíèãýòý «Ñè-
òèì» äèýí áàґûíàí òµìµêòýíýð. Ìýõýýëýëýýõ 
Ìààðûéà ñî±îòîõ êûûñòàðà äüèýòý-óîòà ñóîõ 
µµðµëëý ñûëäüàí µòµі ñàíààëààõ Áîïïîéîîòòîðãî 
òèèéýí óóñ ÑîïïóðóîІІà êýðãýí òàõñàí, µñ î±îíó 
òіðіòіí, Îðóîґóòòàð óäüóîðäàðûí ñàëгûûð ûòûê 
èýґèí òîëîðîð.

Àíû «Ààí Òàë±à» ðîìàí òûëûãàð-іґµãýð 
áýðò êûëãàñòûê òîõòîîí ààґûàì. Àéûìíüûíû 
Ìî  äüóêààí Áі±і, Òèґèêýýí Áі±і, Êûðûûòûíàé 
Óîґóê, Ñèýìýõ Îéóóí, Õààííààõ Áèëý òóñòàðû íàí 
õî ìóґóííààõ µґµéýýííýð êèýðãýòýëëýð. Ìàííà, 
êý ìè-êýðäèèíè, àéûë±àíû òûûííàà±ûìñûòàð, 
àéûì  íüû òûëûí-іґµí êûëààííûûð ýòèèëýð 
áààë ëàð. Õîëîáóð, «áûëûò, µіðµí êóîòòàðáûò 
ñûëãûґûòòûû õîðóñ ãûíààò, àëàìàé ìàІàí êµíµ 
êèñòýýí òóðáóòóí óìíàí, êіìµіëµ ñûðñà óñòàí 
íüîëáîéäî», «ñýðèè ûàð êýìý à÷÷ûê õàðà±ûí 
ñèììýêêý, áóîðàõ, іëµµ ñûòûíàí òóíóéàí, áû-
òààííûê õààìàí èñòý», «ñààñ, èëý áàà÷÷û êýëýí, 
êóîðàò êèðäýýõ óóëóññàëàðûíàí èëèéáèò àòà±ûí 
ñóîëóí õààëëàðà êýðèéýð», «...õàëûІ àéìàõ äüîí 
ààòûòòàí ààґàð êûðûûñòààõ êýìíýðý õààííààõ 
ûòûґûí íýëýïïèòèíýí áîðóîêòàðûí àòûлëààí 
òóðàð», «õààðäààõ-ñàìûûðäààõ õàõñààò òûàëû-
íàí õàґûûòûû, ûòûû òóðàð... Ñîëîâêè ñèáýòèýé 
àðûûòûí... êóìà±àð áààðñà äüèãèґèñ ãûíûàð 
äèýðè àííüûëûííà», «Јëµіíý áàðàõñàí, õà-
ëûІ ìóóñ ñóîð±àíûí êèýð èëãýí, õàðà ñîëêî 
äîëãóííàðûíàí îîííüóó ñûòàð», «Јëµіíý ýáý 
ýñòýýðè õàéäàõ ýðý òàëûûòà êèèðáèò äüàõòàð 
êóðäóê іðі ýïïýІíèè ñûòàð».

Ñóðóéàà÷÷û ñûëãûíû ñàõà òàïòàëûíàí ààò òûûð 
áóîëàí Äüіґіãіé î±îëîðóí äüèêòèòèê õîґóéàð, 
àéûë±à êіñòµµëýðèí êûòòà êèíèëýðäèèí òýІíèèð. 
Îë êóðäóê,  «õàëëààí áàéòàґûí áèý õàòòàòûí êóð-
äóê áûëëàðûòòà îéîí òàõñûáûò áûëûòòàðûíàí 
áµðµëëµáµò», «...êèýІ ñûґûûãà ýòèýõòýí êýðý 
äüі ґіãіé î±îëîðî ñààáûëààí áàòàñ êóðäóê êûë-
áàëäüûґà ñµµðýí òà±ûñòûëàð, «àòòàð... ýðèýê êýñ 
êýðý ñèìýõòýðý äüèðèìíèè îîííüîîòóëàð, µðµІ 
êіìµñ ûІûûðäàð ñèðýéäýðý... êµëµìµðäýñòè ëýð», 
«àò òîІ ÷èãäèíè òî±î áèäèëèòýí, èííèí äèýêè 
äüóëóðóéàð». Ñûëãû, àò òóґóíàí òèýìýíè àðûûé 
êýІýòýð áóîëëàõõà ðîìàí óîáàðàñòàðûòòàí áèèð 
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÷à±ûëõàéäàðòàí ñûëãûãà іëіðäµµ áýðèíèèëýýõ 
Áàëäüàé Óéáààí óîáàðàґà áóîëàð. Õîìîéóîõ 
èґèí, êèíè îëî±î Îðóîґóòòàðûí êóðäóê óîííà 
êûðãûґûû õîíóóòóòòàí ýòýІІý òіííµáµò µІýð 
òàІàðà îІîñòóáóò ààòûðáûò Õîðóî÷àé àòûí 
êûòòà ûнûðûêòûê òµìµêòýíýð.

ÁіäіІ àéûìíüûãà òûëû òóòòóóãà àë±àñòàð 
áààëëàðà áèëëýð. Îíîí óñêóîïêà±à ñіïòііõ òûë-
ëàðû ñóðóéäóì. Õîëîáóð, «...òµІ áµòýé òûà èґèãýð 
áûґàõ óãóí ñà±à (êûñòûê óãóí ñà±à) áàëà±àІІà 
îëîðáóò», «...ìààíûìñûéáûò òàІàґà áµòµííµµ 
èí ÷ýéýí (èëèéýí)», «µðµµìêýëýðèí ñûë ãûëàґàí 
(êіðäііí) ýðýð êûûґû àґûíàí...», «êі ±іí êіòòі±µíý 
êіïïіõ îðãóéàð (êі÷÷іõ êіòіð) äèýáèêêý äûëû», «...
áàññàáûûêòàðãà êûòòûñ, î÷ ÷î±î òûûííààõ õàà-
ëûàІ» äèýí ûãàð-áûãàð (ûãàð-òµµðýð), «ýð êèґè 
(óîë î±î) àò êóëóí áóîëóîõòààõ! – äèýí õààëëà», «µñ 
î±îíó òіðіòіí óëóó óäüóîðäàðûãàð (іáµãýëýðèãýð) 
ûòûê èýґèí òіëііáµòý».

Àíû ýëáýõ àõñààí îííóãàð áèèð àõñààíû 
òóґàììûò îðäóê áóîëóîõòààõ ýòèèëýðý áààëëàð. 
Õîëîáóð, «...äüîí-ñýðãý ûàðàõàí äüûëû ýòýІІý 
òóîðààí ýðýëëýðèòòýí ñàíààëàðà (ýðýðèòòýí 
ñàíààòà) êýëáèò êóðäóê, «µëýґèò-õàìíà÷÷ûò 
õîë áîґóãóí ààòûòòàí óîí÷à êèґè òî±î ñóóëëàí 
êèèðäèëýð (êèèðäý)», «...óëàõàí õîñ îñòóîëóãàð 
õàñ äà êèґè àґûû îëîðîëëîð (îëîðîð) áû-
ґûûëààõ...», «µñ ó÷óóòàë ñµµðáý÷÷ý î±îíó µіðý-
òýëëýð (µіðýòýð)».

Ñàëãûû íóó÷÷àëûû òàòòàðûûëààõ òóòóëëààõ 

ýòèèëýðãý òîõòóîõõà. Õîëîáóð, «îë èґèí áýòýðýýëýð 
êіìµñêýíýðãý áýëýìíýíèè µëýòèí ûûïïûòûíàí 
(êі ìµñêýíýðãý áýëýìíýíýí) áàðäûëàð», «èòè êýì-
Іý Äüîêóóñêàéãà áі±іðãіòµíµµ µëýòý áàðà òóðäà 
(Äüîêóóñêàé áі±іðãіòµíý òóðäà)», «ñîòîðó àðààñ 
ý÷ýéèèíè ûëáûò (àðààñòûê ý÷ýéáèò)... äüîíó 
íààðà àííûãàð ñèìòèëýð».

Êóîðñóííààõ àéûìíüûòûí áèèð µòµі іðµòµíýí 
êèíè äüîí ààòûí-ñóîëóí, íóó÷÷àëûû ñóðóëëàð, 
ñàІàðûëëàð àðààñ òûëëàðû ñàõàòûïïûòà áóîëàð.

Ґіґý àõòûëëûáûò àë±àñòàð «Ààí Òàë±à» 
óóñ-óðàí òûëûí õàéäàõ äà ñûìñàïïàòòàð. Áó 
êèë áèýííýýõ àéûìíüû äüàõòàð ñóðóéàà÷÷ûëàð 
ààñïûò óîííà àíûãû µéýòèíýý±è àéàð µëýëýðèí 
áèëèІІèòý ìóІóòóóð ÷ûï÷ààëûíàí áóîëàð äèý-
òýõõý іðі äýáäýòèè áóîëóî ñóî±à.

Ëèòåðàòóðà ñûëûí êіðñі êµí ñèðèí êіðáµò 
ñàІà ðîìàí ñàõà àà±àà÷÷ûëàðûãàð êµíäµ 
áýëý±èíýí áóîëàðûí õàòòààí áýëèýòèèáèí óîííà 
òûґûûí÷àíàí àà±àà÷÷ûíû óìñóãóòóî, äüîІІî-
ñýðãý±ý äüèІ-÷àõ÷û êèýІíèê áèґèðýíèý äèýí 
áèãýòèê ýðýíý ñàíûûáûí.

Åëåíà Ñëåïöîâàíû-Êóîðñóííàà±û áó äüîґóí-
íààõ àéûìíüûòûíàí èñ ñµðýõïèòòýí ý±ýðäýëèèáèí 
óîííà àéàð µëýòèí èýéèèòèí êóòààòà êіìµñ 
êûûìíàðûíàí іëãіìíµê ûґûàõòàíà êûòûàñòà, 
іðі êµµäýï÷èëýíý òóðàðûãàð áà±àðàáûí.

Бииктэр ТАППЫЫЙАП.
ÕàІàëàñ óëóóґà.

РОССИЯ ЛИТЕРАТУРАТЫН СЫЛА

«ТЫЫННААХ» АЙЫМНЬЫ 
(Уус-уран айымньы туһунан)

Киһи хараҕа - кини өйө, сүрэҕэ, тыына.

Уус-уран айымньы бэйэтэ эйгэлээх. Ол 
эйгэттэн айымньы ис хоһооно үөскүүр. Ис хо-
һооно айымньы «тыынын» биэрэр. Айымньы 
«тыына» кэрдиис кэмтэн, ол кэминээҕи общество 
туругуттан тутулуктаах. Онон эйгэ, ис хоһоон, 
кэм – айымньы «тыынын» үөскэтэллэр. Төһөнөн 
уус-ураннык, дьиҥник, олохтоохтук айымньы 
ойууланар да, соччонон «тыына» ааҕааччыга 
тиийэр, өйдөнөр, күүстээх буолар. Бу «тыын» 
ааҕааччыны айымньы ис хоһоонугар сиэтэн 
киллэрэн долгутар, толкуйдатар, ытатар-со ҥо-
тор. Маннык «тыыннаахтар» дьоллоох, табыл-

лыбыт, сиппит айымньыларынан ааттаналлар. 
Чинчийээччилэр ыйалларынан айымньы сайда-
рыгар олук буолар* (лирическэй төхтүрүйүүлэр) 
ойуулааһыннар, хоһуйуулар, кэпсэтиилэр, оон-
ньуулар о.д.а. көстөн ааһаллар. Холобур: тап-
тал – интимнэй, айылҕа – лирическэй, бы һы-
лаан – аба-сата, ону тэҥэ киэн туттуу тыы-
нын айымньыга күүһүрдэр аналлаахтар. Ха-
йалара ордук күүстээхтик, дьэҥкэтик, нарын нык 
бэриллибит айымньыны сүрүннүүр тыыҥ ҥа 
кубу лутар. Олук буолар (лирическэй төх тү рү-
йүүлэр) ойуулааһыннар, хоһуйуулар, кэпсэ тии -
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лэр, оонньуулар о.д.а. поэзия, драма уон на 
проза жанрыгар, үһүөннэригэр бааллар. Хо-
лобур: поэзияҕа – биирдии тылынан эбэтэр 
бүтүн хастыы эмэ строканан; прозаҕа – этиинэн 
эбэтэр хастыы эмэ страницанан; драмаҕа – 
биирдии тылынан, этиинэн, строканан, стра-
ницанан бэриллиэхтэрин сөп. Онон олук буолар 
ойуулааһыннар, хоһуйуулар, кэпсэтиилэр, оон-
ньуулар о.д.а. уус-уран айымньыга олус улахан 
суолталаахтар. Ол быһыытынан сорох эпическэй 
айымньыларга жанрдарын быһаарар олус кү-
чүмэҕэй: «Кыһыл Ойуун», «Один день Ивана 
Денисовича», «Ойуун түүлэ», «Төрөөбүт дойду» 
уо.д.а. Холобур: «Один день Ивана Денисовича» 
айымньы кээмэйинэн уһун кэпсээн эбэтэр кылгас 
сэһэн эрэ саҕа. Оттон ис хоһоонунан улахан 
эпическэй айымньыга хабааттар. Дьэ бу түгэҥҥэ 
хайа тыын айымньыны сүрүннээбититтэн көрөн 
жанрын быһаарыахха сөп.

Биһиэхэ, сахаларга, үгүс литературнай жанр 
тылынан уус-уран айымньыбытыгар сө-
ҥөн сылдьар. Сурук-бичик, үөрэх күүскэ сай-
дыытын кытары тэҥҥэ саха литературатыгар 
литература араас жанрыгар айымньылар дыг-
дас гына түспүттэр. Литературабытын тө рүт-
тээбит классиктарбыт литература сүрүн жанр-
дарын олохтообуттара. Поэзия, проза, дра-
ма баар буолбута. Кэлин туойсуу, үгэ, роман 
суруллубуттара. Литература жанра маннык, 
эмискэ, биир кэмҥэ үөскээһинэ сахалар үрдүк 
культуралаах улахан омук сорҕото буоларбытын 
көрдөрөр. Тыл үөрэхтээхтэрэ этэллэринэн, түүр-
монгол сыдьааннаахпыт. Ол биһиги тыл бы-
ты гар, хааммытыгар эрэ көстүбэт, ол биллэр 
уус-уран литературабытыгар. Аҥардас уус-уран 
литература жанрдарыгар көстөр. Холобур, түүр-
монгол тыллаах омуктарга, бука барыларыгар, 
ойуумсуйуу хоһоонноро (шаманский стих) баал-
лар. Уруккута туспа литература жанра буолуон 
сөп. Ол сүтэн-оһон кэлин уус-уран ньыма 
эрэ быһыытынан хаалбыт. Оннук ньыманы 
Ойуу нускай, Өксөкүлээх суруйар идэлэригэр 
туттубуттара, биһиги уус-уран литературабыт 
классическай айымньытын быһыытынан сыл-
дьаллар. 

ПРОЗА. Роман жанра саха литературатыгар 
олохтоохтук Аҕа дойду Улуу сэриитин кэмигэр 
үөскээбитэ. Ол иннинэ Бэс Дьарааһын уонна 
Тыаһыт холонон көрбүттэрэ. Улахан эпическэй 
жанр уус-уран литератураҕа олоҕуруута ли те ра-
тура ситиитин-хотуутун, кыаҕын көрдөрөр. Оннук 
кэм өр кэтэһиннэрбэтэҕэ: бастаан Эрилик Эрис-
тиин «Маарыкчаан ыччаттара» 1942 сыл лаах ха, 
Амма Аччыгыйа «Сааскы кэм» 1946 сыллаах ха, 
Ни колай Якутскай «Төлкө» 1948 сыллаахха утуу-
субуу күн сирин көрбүттэрэ. Баара-суоҕа биэс 
эрэ сыл иһигэр саха литературата үс романы 

биэр битэ. Үйэ аҥаарын эрэ кэрдиис-кэмҥэ саха 
литературата туспа литература быһыытынан 
сай дыыта, биһиги сахалар, былыыр-былыр уус-
уран литературалаах улахан норуоттан ой дон 
сылдьарбытын кэрэһилиир. Биһиги, ол урук-
ку уус-уран литературабытыттан тугу ту тан 
хаалбыппытын билиҥҥи литературабыт көр-
дөрөр. 

Е.П. Неймохов «Алампа» романа 2009 сылга 
бэчээттэнэн тахсыбыта. Ромаҥҥа ааспыт үйэ 
20-30-с сыллара көрдөрүллэллэр. Ааптар ол 
кэм трагедиятын ойуулаабыт. Айымньыга Алам-
па трагедията көннөрү биир дьахтартан тахсан 
хаалбыт курдук ойууламмыт, дьиҥэр кини тра-
гедията саха аймах алдьархайа эбээт! Ол 
эбэтэр, Алампа санаатын баттыыр сүгэһэр са-
ха интеллигенциятын аҥар кырыытыттан кыр-
гыы, кини үтүөтүн мэлдьэһии, туора сотуу этэ. 
Дьиҥинэн, саха интеллигенциятын бастакы кө-
лүөнэтэ бэлэмнээбит ньүөл кырыстарыттан үтүө-
кэн ыччаттар М.К. Аммосов, П.А. Ойуунускай, 
И.Н. Барахов уо.д.а. үүнэн-сайдан тахсыбыттара. 
Иккиһинэн, саха норуотун чаҕылхай ыччаттарын 
Алампа туох күүтэрин өйдөөбүтэ. Өйдөөбүтэ ол 
ону саха интеллигенцията бүтүннүү. Холобур, 
Н.Д. Неустроев бэйэтин санаатын «Ээ, Сахаада! 
Эрэйдээх Сахаада!» хоһоонунан биллэрбитэ. 
Үсү һүнэн, тус олоҕун аймалҕана. Ону роман 
бы лаһын тухары Дьэбдьиэй сырыытын ойуу-
лааһын ылан, айымньы ис этэр санаатын, 
«тыынын», күлүктээбит. Онон айымньы ис хо-
һоонун сүтэрбит. Ааптар этэр сүрүн санаата хас 
биирдии геройга (биһирэбиллээх, омнуолаах 
да геройга буоллун, ол онтон тутулуга суох) 
сөҥөн сылдьыахтаах. Хас биирдии хаахыныыр 
мас, аан тыаһа, иһит лыҥкынааһына ааптар 
этэр санаатын бигэргэтиэхтээх. Хас биирдии 
дорҕоон, саҥа аллайыы ааптар этэр санаатын 
хатылыахтаах. Манна Алампа саҕанааҕы тап-
тал уратыта, ол истиҥ сыһыаннарын өһүүтүн 
төрүөтэ көстүбэт. Ол кэм уратыта, Алампа хай-
дах эйгэҕэ олорбута, үлэлээбитэ сиһилии ойуу-
ламмат. Айымньы кэмэ уонна эйгэтэ Алампа 
тус олоҕор самалык быһыытынан көстөллөр. 
Эйгэ уонна кэм бэйэлэрэ тыыннаахтар, ки-
нилэр айымньыга сүрүн геройтан кырата суох 
суолталаахтар. Бу икки сүрүн суолта бол ҕом-
тоҕо ылыллыбатаҕын түмүгэр айымньы «тыы-
нын» сүтэрэн күлүккэ кубулуйар. «Алампа» 
роман Анемподист Иванович Софронов оло-
ҕун эрэ көрдөрүүнэн муҥурданыыта тутах. 
Айымньы жанра ону көҥүллээбэт. Хайдах да 
биир киһи олоҕун ойуулаан романы суруйар 
сатаммат. Сүрүн герой дириҥ ис хоһоонноох 
айым ньыны биэрэргэ төрүөт, тирэх буолар 
аналлаах. (Софрон Данилов «Сүрэх тэбэрин 
ту хары» романын саныахха). Айымньы герой 
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тула буолбакка, герой айымньы устата сайдар. 
Дьэбдьиэй атын киһиэхэ барыыта кини олох 
кэрэтин, дьолун сыыһа өйдүүрүттэн тахсар. 
Хайдахтаах да үтүө киһи мөлтөх өрүттээх 
буолар, µтүө киһи уратыта диэн мөкү киһитээ ҕэр 
мөлтөх өрүттэрин билинэр уонна олорун чорбото 
сатаабат да, кистээбэт да. Роман сахаларга 
Алампанан киэн туттууну үөскэтиэхтээх этэ. Ол 
оннугар ааптар Алампа тус олоҕун аймалҕанын 
көрдөрүүгэ үлүһүйүүтүн түмүгэр ааҕааччыга 
аһыныыны үөскэтэр. Бу саха норуотун биир 
чаҕылхай уолун аһара уйан, намчы оҥорон 
көрдөрүү киэн туттууну үөскэппэт. Киһини 
аһыныы кини кыаҕын өһүлүүгэ тиэрдэр. Түмүгэр 
ааптар Алампа тус олоҕун трагедиятыттан 
кыайан тэйбэккэ айымньытын буомурдан кэ-
биспит. Ол эрэн биһиги, сахалар, сүдү дьом-
мут олоҕун ойуулуур уус-уран айымньылар 
бааллара киһини үөрдэр. Маннык хабааннаах 
айымньылар бэйэ норуотунан, дьонунан-сэр-
гэтинэн киэн туттууну (патриотическай) үөс-
кэтэллэр. ХХ үйэ саҕаланыытынааҕы саха 
ин теллигенциятын дьылҕатын ойуулуур про-
занан уус-уран айымньы суоҕун кэриэтэ. (Ха-
рысхал – Күлүмнүүр, Лугинов Н.А. – Алампа, 
Баһылай Бырдьахаанап – Ойуунускай туһунан 
драматическай айымньыларын аахпакка ту-
ран). Биһиги интеллигенциябыт дьылҕатын 
про за холобуругар көрдөрүүгэ биир маҥнайгы 
айымньы. Ол быһыытынан «Алампа» роман саха 
литературатын сайдыытын историятыгар үрдүк 
суолтаны ылар. Манна айымньы суруллубут 
уус-уран сатабылынан буолбакка, көрдөрөр кэ-
минэн үрдүк суолтаны ылар. ХХ үйэ 20-30-с 
сыллара бэйэтэ тыҥааһыннаах, күүрээннээх, 
буккуурдаах, мөккүөрдээх кэм быһыытынан 
Россия судаарыстыбатын историятыгар үрдүк, 
олус улахан суолталаах. Ол кэми биһиги, 
сахалар суруйааччыбыт, уус-уран айымньы 
киэбигэр киллэриитэ сүҥкэн суолталаах. Роман 
маҥнайгы холонуу буоларын быһыытынан уус-
уран, ис хоһоон өттүнэн ситэтэ суох өрүтэ үгүс. 
Онон тылбаастанара өссө да эрдэ. Репрессия 
сылларын ойуулуурга ааптар кыахтааҕын 
көрдөрөн турар. 

Е.П. Неймохов 1992 сыллаахха тахсыбыт 
«Хаһыы» сэһэнэ букатын атын таһымнаах 
айымньы. Сэһэҥҥэ репрессия кэминээҕи ыар 
тыын олус үчүгэйдик сиһилии ойууламмыта. 
Сүрүн герой, Тыымпылыырап, олоҕун эйгэтэ си-
һилии көрдөрүллүбүтэ. Кини мөккүөрэ, сымыйа 
уонна кырдьык мөккүөрүн тыктаран көрдөрүү 
быһыытынан ойууламмыта. Айымньы түмүгэр 
сүрүн герой өлбүтүн да иннигэр кырдьык 
кыайарыгар ааҕааччы саарбахтаабат. Ол тө-
рүөтүнэн сүрүн геройу «сымыйа» «кырдьыкка» 

хотторбут абатын ситиһэ сатаан өлөрөр. Бу 
сырыыга «сымыйа» саһан кэлэн сүрүн геройу 
өлөрөр. Сымыйа саһыыта – кини кыаҕар эрэммэт 
буолуутун, мөлтөҕүн, мөккүөргэ хотторуутун 
билиниигэ тэҥнээх. Хаһан да «арыы үрдүгэр уу 
дагдайбат, кырдьык үрдүгэр сымыйа ыттыбат». 
Бу ааптар литература эйгэтигэр биир сүҥкэн 
кыайыыта этэ. Роман жанрыгар аҥаардас биир 
киһи дьылҕатын көрдөрүү, ол тула айымньыны 
сайыннарыы тутах. Ааптар айымньыга «тыыны» 
үөскэтэр кыахтаах, ол эрэн кэлиҥҥи икки 
кинигэтигэр «тыыннааһына» кыайтарбатах. 

1992 сыллаахха Сэмэн Тумат «Улуу кыыл 
тыына» диэн аатынан айымньыларын хо-
муурунньуга тахсыбыта. Хомуурунньукка киирбит 
икки сэһэн (кэпсээннэргэ тохтообоппун), «Мууска 
быстарыы» уонна «Улуу кыыл тыына», чахчы 
уһук хоту дойду тыынын илдьэ сылдьаллар. 
Сэһэннэргэ бэриллибит Хотугу муустаах байҕал 
тыына – бу айымньыларга арыллыбыт сүрүн ис 
хоһоон. Ааптар ону көннөрү байҕалы ойуулаан 
ситиспэт, кини байҕал олоҕун ааҕааччыга 
иһиттэн бүтүннүү тиэрэ тардан көрдөрөр. Сүрүн 
герой, Уһун Өндөрөй, олорор кэмин, үлэлиир 
эйгэтин сиһилии ойуулаабыта. Холобур: хоту 
алдьархай буолбут бэлиэтин биллэрэн улахан 
кутаа уматаллара, балык тутан эрэр үөрүүлээх 
сураҕа. Балыктааһын уһук хотугу дьон биир 
сүрүн тыын суолталаах дьарыктара. Онон 
дьон бу сурахтан үөрүөхтэрин үөрбүттэрэ олус 
итэҕэтиилээхтик бэриллибитэ. Кыракый оҕолор, 
дьахталлар балык соһуулаах ыалларынан сыр-
сыылара кинилэр үөрүүлэрин хайа да уус 
тыллааҕар бэргэнник биэрбитэ. Ааптар дьон 
олох уустуктарын көрүстэхтэринэ көхсүлэрэ 
кэ ҥээн, уһуну-киэҥи толкуйдуур туруктарын 
итэҕэтиилээхтик ойуулаабыта айымньыны 
тыын ныырга биир төрүөтүнэн буолбута. Ол 
айым ньы былаһын тухары мууска быстарбыт 
дьон кэпсэтиилэригэр, кинилэр хайдах бэйэ-
бэйэлэрин харыстаһалларыгар көстөр. Уһук 
хотугу олохтоох омуктар тулалыыр эйгэттэн 
улахан тутулуктаахтарын быһыытынан түүлгэ, 
биккэ-билгэҕэ итэҕэйиилэрэ киин сиргэ олорор 
дьоннооҕор күүстээх. Маннык уһук хотугу 
дьон олоҕун сиһилии ойуулааһын сэһэннэргэ 
тыын үөскүүрүгэр төрүөт буолар. Ону таһынан 
сиһилии бэриллибит кыыллар, балыктар, кө-
төрдөр эйгэлэрин көрдөрүү. Хотугу эргимтэҕэ 
олохсуйбут икки атах олоҕо ийэ айылҕаттан 
олус улахан тутулуктааҕын балыксыттар ал-
дьар  хайга түбэһиилэрэ көрдөрөр. Сэмэн Ту-
мат маны бүтүннүү сиһилии ойуулаан, эт-
тээн-сииннээн, сахатын тылынан уустаан-
уран наан, олус үчүгэйдик хоһуйбута. Түмүгэр 
айымньыларга байҕал тыына олохтоохтук иҥэ-
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риллибитэ, бу олоххо киһи киһинэн олорорун 
туоһулуур хартыына ойууланан тахсыбыта. Ки-
нигэ ааҕааччыны долгутар, толкуйдатар дьол-
лоох аналламмыта. «Улуу кыыл тыына» хо-
муурунньугунан Сэмэн Тумат чахчы үрдүк 
маас тарыстыбалаах суруйааччы буоларын көр -
дөрбүтэ. Дьиҥ проза «тыына» кини кыр дьык-
тааҕар, дьиҥнээҕэр, нарыныгар биллэр. 

Поэзия этэр санаата, ис хоһооно икки арда 
көстөр көстүбэт, биллэр биллибэт. Бу көстөр 
көстүбэт дьэргэлгэни таба тутан хоһуйуу, 
ойуулааһын, ис хоһооннооһун олус уустук 
дьарык. Манна поэт кыраҕы харахтаах, аһа-
ҕас эттээх, уус тыллаах, эр санаалаах буо-
лара ирдэниллэр. Өксөкүлээх Өлөксөй саха 
былыргы тылын, бөлүһүөк өйүн тилиннэрбит 
эрэ буолбатах. Кини умнулла быһыытыйбыт 
литература жанрдарын хат сөргүппүт уонна саха 
билиҥҥи уус-уран литературатын төрүттээбит 
үтүөлээх. (Эллэй: умнулла сыспыт саха тылын 
сурукка-бичиккэ аспыт үтүөлээх диэн саамай 
сөпкө эппитэ). Поэзияҕа үгүс ааптар бэйэлэрин 
санааларын олус сэмэйдик суруйаллар. Ол ки-
нилэр хоһоонноро тыыннанарын мэһэйдиир. 
Со рох ардыгар сэмэйдик суруйуу сахалар 
хаам мытыгар баара буолаарай диэн санаа ох-
суллар? Ол эрээри тута уларыта тутуу саҕана 
хайдахтаах дохсун айымньылар суруллубуттарай 
диэн санаа утары турар. Оннук хабааннаах 
хоһооннору Уххан, В. Власов, Умсуура, Сайа 
уо.д.а. суруйбуттара. Ол кэминээҕи өрө күүрүүгэ 
бэйэлэрин куоластарын иһитиннэрбиттэрэ уон-
на сүппүттэрэ. Кинилэр күлүм гынан ааспыт 
көстүүлэрин төрүөтэ айымньыларыгар көннөрү 
дохсун санааларын аһаҕастык эппиттэригэр 
сытар. Маннык бэйэ санаатын аһаҕастык этии 
айымньы дьиҥ «тыына» буолбатах. Дьиҥинэн 
бу көннөрү ааптар кутун-сүрүн хаһыыта. Ону 
кини түгэн көстүбүччэ мүччү туппакка дохсун 
санаатын аһаҕастык хаһыытаан этэн кэбиспит. 
Ол эрэн бу хаһыыны биир киһи хаһыытын 
курдук ылынар сыыһа. Бу хаһыы, өр кэмнээх 
улугурууттан төрөөн-үөскээн тахсыбытын туоһута 
– уларыта тутуу кэмигэр этиллибититтэн көстөр. 
Кут-сүр хаһыыта ааһарын кэриэтэ, ол дохсун 
санаа тыына сыыйа симэлийэн иһиллибэт 
буолар. Олох олорорго биир сүрүн санаа (идео-
логия) суох кэмигэр көстөр ньыма. Көннөрү 
ойууннааһын, айыы, абааһы диэн өйдөбүллэр 
са халарга быдан чугастар. Биһиги ону олус 
ыкса ылыныыбыт омук быһыытынан сайдыыбыт 
таһымын көрдөрөр. Маннык ньыманы үксүн 
бэйэлэрин суолларын көрдүү сылдьар саҥа 
суруйан эрэр дьон туһаналлар. Онон ойуумсуйуу 
ньымата бу саҥа суруйар киһи дьиҥ куолаһа 
буолбатах! Көннөрү бэйэ санаатын аһаҕастык 
этэргэ туттуллар уус-уран форма (киэп). Бу уус-

уран суруйар ньымалартан хайата да саха уус-
уран литературатын сайыннарар кыаҕа суох. 
Уус-уран литература тулалыыр эйгэни, олоҕу, 
тыынар-тыыннааҕы, киһини кинилэр кэрэлэрин 
кырдьыктаахтык, дьиҥник, тупсаҕайдык, хор сун-
нук хоһуйан сайдар аналлаах.

Семен Даниловы сахалыы ньыманан суруйбат 
диэн кириитикэлии сылдьыбыттара. Кырдьык, 
кини сорох хоһоонноро саха тылынан уус-уран 
айымньыларын киэбигэр сөп түбэспэттэр. Бу 
көннөрү тас киэп эрэ көстүүтэ. Онтон ис хоһоон 
өттүнэн ылар буоллахха поэзията сахалыы 
ди риҥ тыыннаах поэзия. Семен Данилов хо-
һоонноро уус-ураннарынан, тупсаҕайдарынан, 
ис хоһооннорунан, хорсунунан уонна дохсун-
нарынан ааҕааччы сүрэҕэр кыым сахпыта. Кини 
дохсун айымньыларын «тыына» сахатын кэрэтин 
туһунан олус тупсаҕайдык, уустаан-ураннаан 
суруйбутугар биллэр. Ол тыыны илдьэ сылдьар 
айымньыларынан ааттыахха сөп «Саха үҥкүүтэ», 
«Саха тыла», «Саха саҥата» о.д.а. Холобур: 
«Саха саҥата» айымньы биир өттүнэн саҥарар 
саҥа туһунан, иккис өттүнэн сахалыы саҥа 
туохтан биһиэхэ, сахаларга, «Кустук өҥнөнөрүй, 
кымыс сыттанарый, таптатарый, ыллатарый, 
байытарый, өлбөт мэҥэ буоларый?» Тоҕо диэ-
тэр сахалыы саҥа биһиги сахалар төрөөбүт 
тылбыт, ол иһин кини «кырыыр, алгыыр, эр-
дээх хоһуун санаалыыр, тыыннаах, сырдык 
дууһалыыр» биһигини, сахалары. Омук бэйэтин 
уратытын туһунан туойара хаһан баҕарар кэрэ. 
Ийэ оҕотун таптаан ымманыйарын кэриэтэ, поэт 
төрөөбүт тылын таптаан хоһуйар. Онтон атын 
буолуох туһа суох. Биһиги төрөөбүт тылбыт, 
биһиги ийэбит кэриэтэ. Атын да омуктарга 
бэйэлэрин төрөөбүт тылларын туһунан маннык 
хабааннаах айымньылар үгүстэр. «Саха үҥкүүтэ» 
хоһооно анабыл быһыытынан суруллубут айым-
ньы. Манна олус бэргэн тэҥнэбиллэр суол-
талара улахан. «Үрүмэччи үөрэ, арыы-дьэҥ-
кир халлаан, көөнньөрүүлээх кымыс, көҥүл 
са наа кыыма, нуоҕай лабаа, чуумпу Лена, 
туундара үрүҥ кубата, алаас хатыҥа, атан 
эрэр ньургуһун» бу тэҥнэбиллэр бүтүннүү Саха 
сирин кэрэтин туһунан кэпсииллэр. Манна 
Саха сирин кэрэтэ үксэ мунньуллан сылдьар. 
Айымньы анабыл киэбиттэн тахсан дириҥ ис 
хоһооннонор. Поэт сахатын саарыннарыгар 
анаабыт хоһоонноро Саха сирин туойууга оло-
ҕураллар. Саха саарыннарын ааттарын иһит-
тибит да, биһиги Саха сирин саныы түһэбит. 
Манна поэт саха саарыннарын төрөөбүт 
дойдутуттан итэҕэс таптаабата көстөн тахсар. 
Кырдьыга да, ханнык да анабыл анала дириҥ 
ис хоһоонноох буоларга олоҕурар. Айымньы 
норуотун, дойдутун туһугар үлэлиир, охсуһар 
киһиэхэ ананар. Оннук эрэ киһиэхэ анаммыт 
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айымньы дириҥ ис хоһооннонор, тыыннанар. 
Бу айымньылар национальнай боппуруос сэ-
биэскэй сойууска өссө да ситэ быһаарылла 
илигинэ суруллубуттара. Семен Данилов поэ-
зиятын иккис уратыта улуу дьон ааттарыгар 
сүгүрүйүү, көннөрү таҥара эрэ оҥостон үҥпэккэ, 
поэт ол дьоннуун тэҥҥэ сэһэргэһэн, арыт ол 
дьон төрөөбүт сирдэринээҕэр бэйэтин дойдута 
ордугун бэлиэтээн хоһуйар. Ол хоһуйуу тү-
мү гэр улуу дьон кини поэзиятыгар мэлдьи 
баал лар, аргыстаһа, сэһэргэһэ сылдьаллар. 
Төрүөтэ ааптар бэйэтин норуотун аатын-суолун 
мэлдьи өрө тутан, ону тэҥэ атын омуктар ытык 
дьоннорун хоһуйан кэлбитигэр сытар. Айым-
ньыларыгар да, ыстатыйаларыгар да үгүс  түк 
Семен Данилов бэйэҕитин сэнэнимэҥ диэн 
ыҥыран эппитэ. Мантан көстөр ааптар са-
хатын кэрэтин туһунан төһөлөөх хорсуннук, 
уолуйбакка уонна хаһыытаабакка саха киһитин 
сиэринэн холкутук, аргыый наллаан хоһуйуута. 
Үһүс уратыта саха уонна нуучча тылын туһунан 
айымньылара, санаалара ылаллар. Ити санаа 
саха литературата төрүттэниэҕиттэн утумнанан 
кэлбит этии. Өксөкүлээх Өлөксөй «Ойуун түүлэ» 
айымньытыгар сахалары нууччалардыын до-
ҕор доһуоҕуҥ диэн ыҥырбыта биллэр. Ити 
ыҥы рыыны Семен Данилов «Нууччалыы мин 
билиим» о.д.а. хоһоонноругар ситэрэн биэрбитэ. 
Бу идея гражданскай лирикатын сүрүн ис 
хоһоонун ылар. Түмүгэр айымньылара үөрүү-
көтүү тыыннанан бүтүн сойууска биллибитэ. 
Кини талаанын, хорсунун иһин үөлээннээхтэрэ, 
нуучча доҕотторо, олус ытыктаабыттара. Айым-
ньылара саха кэрэтин, саарыннарын, хор-
суттарын хоһуйан дириҥ ис хоһооннонор. 
Дьиҥнээх эрэ поэт бэйэтин норуотунан киэн 
туттар аналлаах. Бэйэтин норуотунан киэн тут-
туу Семен Даниловка үгүстүк көстөр. 

Дьиҥ поэзия хаһан да санаа түһүүлээх тү-
мүктэммэт, төттөрүтүн өрө күүрдэн, көтүтэн 
түмүктэнэр. Поэзия «тыына» кини дьиҥэр, 
нарыныгар уонна көтүтүүтүгэр сытар. 

ДРАМА. Василий Егорович Васильев-Харыс-
хал «Аммаҕа саас этэ...» айымньыларын хо-
муурунньуга 1992 сыллаахха тахсыбыта. Ха-
рысхал пьесаларын тыына сэргэх юморга 
тирэнэр. Ситиһиилэрэ иккиэн кэрэни, олох 
иһин охсуһууну туойаллар. Биирэ күлүү нө-
ҥүө, иккиһэ трагедия нөҥүө. Айымньы ха ра 
саҕаланыаҕыттан ааҕааччыны сэрии кэннинээҕи 
олох кэмигэр киллэрэр. Кыра оҕо: «Ийээ! 
Солобуода диэкиттэн биир саллаат таҥастаах 
киһи иһэр! Баҕар, биһиги тээтэбит буолуо!» – 
диэн кыра оҕо хаһыытаабытынан дьиэ аанын 
тэлэйэ баттыыр. Бу этииттэн көстөр сэриигэ 
аҕатын сүтэрбит дьиэ кэргэн. Кинилэр саҥата 
суох, ээр-сэмээр эрдэрин, аҕаларын, убайдарын, 

бырааттарын кэтэһэр эрэллэрэ. Ол эрэл оҕоҕо 
хайдах түмүллүбүтэ. «Баҕар, биһиги тээтэбит 
буолуо!» – диэн хаһыы хайдахтаах эрэли, күү-
түүнү, кэтэһиини илдьэ сылдьарын көрдөрөр. 
Ийэ саха дьахтарын сиэринэн долгуйуутун бил-
лэрбэт. Көннөрү: «Ханна иһэрий?» – диэн ыйы-
тыы биэрэр. Хайдахтаах холкунуй бу?! Ол эрээри 
ити тас эрэ көстүү. Дьиҥэр дьахтар иһигэр 
долгуйуу өрө туран кэбиһэр. Ол иһин кини: «Ким 
иһэрий?» – диэбэт, «Ханна иһэрий?» – диир, бу 
кини ыксаабыт саҥата. Хотугу киһи сиэринэн ис 
мучумаанын биллэрбэт. Бу кылгас сурааһыннар 
ааптар саха киһитин сиэрин, майгытын билэрин 
туоһулуур. Сэрии трагедиятын маннык биэрэр: 
«Кинилэр аймахтан ким да хаалбата». Бу биир 
этии сэрии аймаҕы аймаҕынан, ыалы ыалынан 
эспитин кэпсиир. Ааптар бу трагедияны си-
һилии сатаабат. Кини соруга атын. Айымньы 
сүрүн герой өлүүтүнэн түмүктэнэр. Кини сиргэ 
саҥа киһи кэлэрин туһугар сырдык тыынын 
аныыр. Бу олус трагическай түмүк. Ол эрээри 
айымньы оптимистическай тыыннаах, ол көстөр 
сүрүн герой саҥа күнү көрсөрүгэр, кыһыл оҕо 
ытыырыгар. Саҥа күн үүнүүтэ уонна кыһыл оҕо 
ытааһына – бу олох салҕанарын көрдөрөр. Онон 
айымньы хайдах да трагедия диэн ааттанар 
кыаҕа суох. Көннөрү трагическай түгэннэр 
айымньы ис хоһоонун арыйарга туттуллаллар. 
Онто суох драматическай айымньы сатаммат. 
Арай ааптар, ону уустаан-ураннаан сэргэхтик 
хоһуйан, трагедиятын күлүктэтэр. Драма «тыына» 
манна Аҕа дойду Улуу сэриитин кэннинээҕи 
Саха сирин олоҕун, дьонун кырдьыктаахтык 
сиһилии көрдөрүүгэ сытар. Бу ааптар сатабылын 
(мастерствотун), кыайыытын көстүүтэ. Пьеса-
ҕа сахалар олохторо, нуучча киһитин судургу 
майгыта сиһилии ойууланан айымньы «тыы-
на» үөскүүрүгэр тирэх буолбуттар. Драма 
«тыына» дьиҥнээҕэр, трагедиялааҕар, сэргэх, 
уодаһыннаах күлүүлээҕэр көстөр. 

Саха литературатыгар эдэрдэр куоластарын 
иһитиннэриилэрэ олус сэмэй. Эдэр саас дохсун 
санаата, тугу сэҥээрэрэ, үрдүктүк тутара, сир-
дэтинэрэ, сиргэнэрэ, туохха үҥэрэ букатын 
биллибэт. Хайдах ыччат үүнэн иһэрин дьон-
сэргэ билсэр кыаҕа суох.

*Олук буолар – лирическэй о.д.а. төхтүрүйүүлэри 
ааттаатым. Урут туорааһын, халыйыы диэн аат-
тыыллара семантикатынан этиигэ, ыстатыйаҕа сөп 
түбэспэт.

Н.Н. РЫКУНОВ,
П.А. Ойуунускай аатынан литературнай 

музей үлэһитэ.

РОССИЯ ЛИТЕРАТУРАТЫН СЫЛА
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Бµгµн биґиэхэ народнай суруйааччы, П.А. Ойуунускай аатынан 
Государственнай бириэмийэ лауреата В.С. Соловьев-Болот Боотур 
кыргыттара: Наталья Васильевна Соловьева – Федеральнай 
казначейство Саха Јріспµµбµлµкэтигэр салалтатын сµрµн казначейа 
уонна Татьяна Васильевна Соловьева М.Н. Жирков аатынан 
музыкальнай училище µірэх чааґыгар дириэктэри солбуйааччыта 
ыалдьыттыы кэллилэр.

«АЎА СЫЛААС ТАПТАЛЫГАР 
БИГЭНЭН УЛААППЫППЫТ...»

(Сэґэргэґии)

Болот Боотур кімµс чыычаахтарыныын, 
Натальялыын, Татьяналыын. 
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– Эґиги а±а±ытын, Василий Сергеевиґи, билэр 
дьон, кинини ыраас дууґалаах, олус µірµнньэІ, 
элэккэй майгылаах, µрдµк култуу ралаах киґи этэ 
диэн сыаналыыллар. Онон ура ты сылаас эйгэ±э 
иитиллэн улааттаххыт.

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА: Оо, оннук бі±і 
буол   ла±а! Биирдэ мі±µллэн-этиллэн кірбітіх 
бэйэккэбит. Уу-чукурук диэн сахалыы таптал аат-
таах этибит.

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА: Ас амтаннаа±ын, 
мин ньигэґин биґиги диэки µтэрэ. А±абыт кур дук 
собону минньигэстик фаршируйдуур, хортуоп  пуй 
пюретын астыыр киґини булар саарбах. Аны 
эти нэн кэтилиэтэ сыттыын, амтанныын ураты 
буо лара.

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА: Мин кефири олус 
сі бµлµµрµм. Оскуола±а барыам иннинэ, а±ам 
ке фирбин булгуччу бэлэмнээн, атыылаґа ох-
сон кэлээччи. Даачатыгар кµґµн іргі диэ  ри 
олорооччу. Ахтан-суохтаан тиийдэхпитинэ, оґо -
±ун тигинэччи оттон, биґиэхэ сонун аґы бэ  -
лэм нииргэ тµбµгµрэрэ. «Уу-чукуруктарым, кэ-

лэн аґааІ», – дии-дии ті бібµтµттэн сыл ла-
талыыра.

– Учуутал идэлээх киґи дьиэ±э µірэххитин 
хонтуруоллуура буолуо…

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА: Биґиги µірэ±и кэ-
бэ±эстик ылынарбыт. Онон долгуйарга, µірэтэ-
такайа сатыырга тірµіт суо±а. Ґірэммитим ту-
хары а±ам тіріппµт мунньа±ар сыччах иккитэ 
эрэ сылдьыбыта. (Кµлэр). Айар киґи ірµµ солото 
суох буолла±а дии.

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА: А±абыт хаґан да 
кіІµл бµтµн кµімчµлээбэтэ±э. Идэни таларга 
кі  Іµлµ биэрбитэ. Мин СГУ омук тылыгар фа-
куль  тетын бµтэрбитим.

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА: Ийэм мин быраас 
буолуохпун ба±арара эрээри, олус кµґэйбэтэ-
±э. Томскайдаа±ы политехническай институкка 
µірэ нэн инженер-электронщик идэтин ылбытым.

– Ийэ±ит Анна Ильична омугунан нуучча эбит 
дии. Кэрэ бэйэлээх быраас кыыґы саха киґитэ 

КЈМҐЛҐЈК СЫЛАА¤А

Олороллор: Болот Боотур, кэргэнэ Анна Ильична, Саргылаана Платоновна Ойуунускайа.
Тураллар: Сардаана Платоновна Ойуунускайа, кэргэнэ С.П. Соловьев.
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ханна кірсін,тор±о буруону унаарыппыттарай?
НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА: Сэрии кэнниттэн, 

1948 с. ийэбит Москватаа±ы мединституту бµ-
тэрбит. Ол кэмІэ быраас идэлээх элбэх ыччаты 
биэс сылга болдьохтоон Саха сиригэр µлэлэ-
тэ ыыппыттар. Чурапчы улууґун Мында±аайы 
нэ ґилиэгэр анаабыттар. Онно биэс сыл µлэ-
лээбит. Ыраах-ыраах сытар нэґилиэктэргэ 
аты нан сылдьара µґµ. Ґлэлиир дуогабара бµ-
тэн, Москва±а тіннірµн долгуйа кіґµппµтµн 
кэпсиирэ. Онтон… онтон дьыл±ата тиэрэ эр-
гийэн тахсыбыт. (Кыргыттар ити тµгэІІэ тэбэ-
нэттээхтик кµлсэн баран: «Чтоб не отпустить ее, 
подсунули папу…» – дэспиттэрэ).

А±абыт ол кэмІэ сэрииттэн тіннµбµт, Албан 
аат III истиэпэнэ уордьаннаах, эдэр, кыра-
сыабай бі±і киґи буолла±а. Сэрии иннинэ 
хол куостаах ыччат оскуолатын бµтэрэн баран 
учууталлаабыт. Фронтан тіннін кэлэн баран кэ-
тэх тэн Дьокуускайдаа±ы пединститукка киирбит.

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА: Холбостохторун 
эґии  лигэр, 1953 с. мин тірµµбµн, 1959 с. балтым 
Та ня. Ийэбит то±ус сыл балыс этэ. Сµрдээх ил-
лээхтик тµірт уон сыл бииргэ олорбуттара.

– Кі-рі, атын-атын омук дьоно олорон кэлбит 
олохторун укулаатын уратытыттан, µгэґи, сиэри-
туому, ону кытта аґы-µілµ, майгыны да±аны 
атыІыраґан, тыл-тылга киирсибэт буолуохтарын 
эмиэ сіп ээ. Эґиги ону бэлиэтии кіріргµт дуу?

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА: Су-уох. Ол іттµнэн 
киІир-хаІыр саІарсыы букатын тахсыбат этэ.

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА: Ийэм бэйэтэ дэ-
риэбинэ кыыґа буолла±а. Тульскай уобаласка 
тіріібµтэ. Аны манна кэлэн, оччотоо±у тµІкэтэх 
тыа сиригэр саха дьонун кытта ір булкуґан 
олорор. Саха дьонун оло±ун, быґыытын-май-
гытын кірі µірэнэр. Јссі бэртээхэйдик сахалыы 
саІарара. Онон ыал буолан олоруу ларыгар 
атыІыраґыы суо±а.

– Эґиги да оччо±о, син сахалыы саІа рыах-
хытын сіп эбит дии. 

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА: Дьиэ±э-уокка саха-
лыы саІарар, кэпсэтэр µірµйэ±и иІэрбэтэхтэ рэ. 
Оннук оскуола да суох быґыылаа±а. Онон са-
халыы билбэппит.

– Оо… А±а±ыт саха народнай суруйааччыта 
дии. Кини «Сааскы дьыбардар», «Уґуктуу» ро-
маннара нууччалыы тылбаастаммыттара. Ону 
аахтыгыт ини оттон?

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА: Аа±ан буолла±а. 
Тыла-іґі баайа, ылба±айа сµрдээх.

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА: Кини киэІ билии-
лээх-кірµµлээх, историяны, этнографияны, фоль  -
клору хасыґан µірэтэрэ. Кинигэ баайдаах ыал 
этибит. Ону таґынан сурунаал арааґын су-
руй тараллара. «Новый мир», «Современник», 
«Мо сква», «Нева» сурунааллар билигин га-
рааспытыгар кыстанан тураллар. Ийэлээх а±а-
быт элбэхтик аа±ар буоланнар, аа±ыынан µлµ-
ґµйµµ тіріппµттэрбититтэн бэрилиннэ±э.

– ДьоІІут уоппускаларыгар дьиэ кэргэнинэн 
ханна эмэ сынньанар этигит дуо?

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА: Суруйааччылар айар 
дьиэлэригэр дьиэ кэргэнинэн баран сынньанар 
этибит. А±абыт аан дойдуну кэрийэрин дьэ сі-
бµлµµрэ. Египеккэ, Италия±а, Индия±а, Гре ция-
±а, Арабскай Эмираттарга, Монголия±а сыл  дьы-
талаабыта. Баґаам сонуннаах буолара, сэр  гээн 
ахан кэлэрэ. КиэІ сиринэн тэлэґийии, сонун 
сирдэри кірµµ суруйааччы хара±ын эбии аґар, 
кыа±ын кэІэтэр буолуохтаах.

– 1939 сыллаахха Василий Сергеевиґы 
репрессия тымныы хаґыІа хаарыйан, 7 сыл 
хаайыыга уураахтанан баран, 16 ый сытан тах-
сыбытын билэр буоллаххыт. Ыйыттаххытына 
тугу сэґэргиирэй?

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА: Оло±ун ити кэрчи-
гин ійдітін кэлэри сібµлээбэт этэ. Арай ій-
дµµбµт, кып-кыара±ас ыскаапка туруорбутунан 
ха  тыыл ларын. Сылайан бокук гыннаххына, ол 
уґун ыскаап иэ±эІнээн баран µлтµ тµґµін сіп-
тіі±і µґµ.

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА: Хайалара эрэ хо-
бу лаан ол тµбэґиннэрэ сылдьыбыт. Уот Су-
буруускай бартыґаан а±абыт эдэригэр ілбµт 
бастакы кэргэнин убайа дуу, чугас айма±а дуу 
эбит. Онон ситимнээн, биир куомуннаах курдук 
кірµллµбµт. Хаайыыга киирбит кэмигэр Пуш-
кин, Лермонтов, Крылов хоґоонноро, бэйэтэ 
суруйбут кэпсээннэрэ сµппµттэрэ µґµ.

– Василий Сергеевич іссі да олоруон, 
айыан-суруйуон А±а дойду сэриититтэн ылбыт 
ыар баастара сарбыйдахтара…

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА: Оннук. А±абыт Ка-
ли нинградскай, Ленинградскай уобаластары, 
Лит   ваны, Белоруссияны уонна Польшаны бос-
хо   лооґуІІа кыттыбыта. Германия±а тиийэ сэ-
рии лэспитэ. Орджоникидзе куорат госпита лы-
гар ата±ын быґар туґунан боппуруоґу кіті ±і 

КЈМҐЛҐЈК СЫЛАА¤А



94 Чолбон 4 №-рэ 2015

сылдьан баран тохтоппуттар. Онно µс ый эм-
тэммит. Сµґµіхтэрин ньиэрбэтин ыарыы тыт-
тан олус эрэйдэнээхтиирэ. Тугунан-тугунан эм-
тэммэтэ±э баарай?! Уринотерапиянан эмтэ ниигэ 
кытта тиийэ сылдьыбыта. Хантан эрэ аа±ан, 
алтан харчы кімілііх эбит диэн 1961 сылга 
диэри таґаарыллыбыт манньыаттары олорор 
сириттэн тилэ±эр тиийэ пластырынан этигэр 
сыґыартаан кэбиґэрэ. Манньыаттара хараар-
да±ына, ити ыарыыбын ыллылар диэн тµмµк 
оІосторо. Кырдьык чэпчиирэ. Манньыаттарын 
эрэґиинэнэн ыраас таан, аныгыскы сеансыгар 
бэлэмнээн уурара.

– Айартан-суруйартан атын іссі тугунан ум-
сугуйарай?

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА: Бултуура, уґанара. 
ОІорбут остуола, ыскаамыйата даачатыгар 
билигин да туттуллар. Булуус хаґан, сайыны 
быґа ыраас муус уутун иґэрбит. Аны о±уруоччут 
бэрдэ. Уонча биэдэрэ±э тиийэ моонньо±ону 
хомуйарбыт. Биир дьикти дьо±ура – билгэґит. 
Буолуохтаа±ы оруобуна тойоннуура. Сиэнэ ким 

буоларын тµµлµнэн билгэлээн олороро. Бастакы 
сиэн уола тірµін иннинэ сµгэни тµґээтим, уол 
о±о кэлси диэн буолбута. Ол уолга Топорик 
диэн хос аат иІмитэ. Иккис сиэнигэр аны 
тµµлµгэр быґах, µсµґµгэр сµгэ кістµтэлээбит. 
Онон УЗИ олох да наадата суох этэ (кµлэр). 
Аны ким олохтон барарын эмиэ эрдэ билэн 
олороро дьикти этэ.

А±абыт дьиктилэрдээ±э олох кыратыгар 
биллибит. Игирэ аІара уолчаан кµґµн сµіґµ 
сµттэ±инэ чопчу ыйан биэрэр эбит, сµтµктээхтэр 
анаан сиэтэн илдьэ бараллара µґµ.

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА: Хоту дойдуну наґаа 
ахтара. Эдэригэр Уйаандьыга учууталынан µлэ-
лии сылдьыбыт. Туундараны, ілгім булду, хо ту 
сир µтµі майгылаах олохтоохторун ахтан-санаан 
кэлэрэ. Кэлин командировка ылан Бере зовка±а, 
Уус-ДьааІыга, Нелемнэйгэ сылдьы талаабыта. 
Айар-суруйар сµргэтэ кіті±µллэн тін нірі. Хоту 
сир дьонун кытта ір алтыспыт буолан «Сааскы 
дьыбардар» ромаІІа дьон характердара олус 
итэ±этиилээхтик арыллар.

– Тыа±а олорор аймахтаргытыныын тіґі бил-
сэр этигитий?

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА: Билсэн бі±і буол-
ла±а. А±абыт инитэ Бµітµр уон о±олоо±о. Би-
ґиги кырабытыгар, Мир (билигин Кулаков скай) 
уулусса±а мас дьиэ±э олордохпутуна, тыаттан 
киирэр дьээдьэ Бµітµр о±олоро µірэх туттарсар, 
уопсайа суох хаалар тµгэннэригэр биґиэхэ 
дьиэлэнэллэрэ. Бµітµр Сергеевич улахан уола 
П. Ойуунус кай кыыґын Сардаана Платоновнаны 
кэргэн ылбыта. СаІаспыт эдьиийинээн Саргы-
лааналыын биґиэ хэ элбэхтик сылдьаллара. 
А±абытын: «Дядя Вася…» – диэн истиІник аат-
тыыллара.

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА: Биґигини кытта іс сі 
а±абыт балта, Настя олорсоро. Кµн солото суох 
сылдьар дьоммут дьиэ тµбµгµн сµксэр киґилээх 
буолан абыраналлара. Тетя Настя о±о-уруу тэ-
риммэккэ оло±ун со±отох моІообута. Биґигини 
олус таптыыра, кыґамньылаахтык кірірі-истэрэ.

– Анна Ильична туґунан ыйыппакка хааларым 
сатаныа суох. Кэлин медицинскэй факультекка 
µлэлээбит курдук истэрим.

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА: Уґуннук тера пев-
таабыта, кэлин кардиолог хайысхатынан идэ-
тийбитэ. Ме дицинскэй факультекка ір µлэ-
лээ    битэ. Сту деннарыгар ийэлии бол±омтотун 
уурара.

Хас биирдии устудьуон тугунан тыынарын, 
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туох кыґал±а±а кыпчыттарбытын, µірµµтµн-хо-
молтотун, ким кими таптаан хам хаппытыгар 
тиийэ билэрэ. А±абыт айар µлэнэн дьарык-
танарыгар усулуобуйа олохтуу сатыыра. До-
руо буйатын туругун кэтиирэ, тугу аґыыра сі-
бµн, сібі суо±ун кытта ыйара. Ыраах ко-
мандировкаларга барарыгар таІаґын-сабын 
бэрийэрэ, ійµітµн тэрийсэрэ. Ґлэттэн уурайан, 
айар µлэнэн дьарыктанарыгар сµбэлээбитэ. Ону 
ылынан, а±абыт µлэтиттэн эрдэ тохтоон, оло±ун 
литература±а анаабыта.

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА: Ийэлээх а±абыт 
айыл ±аны олус таптыыллара. Даачаларын ото-
маґа, сибэккитэ тыллыытыттан о±олуу µірэл-
лэрэ. А±абыт муус устар 10-тан оґо±ун оттон, 
кіґіргі тэринэн барара. Биґигиттэн чугас 
поэт Леонид Попов, «Дворянское гнездо» диэн 
ааттыыр кілµччэбит ніІµі Семен, Софрон 
Даниловтар, балачча тэйиччи Амма Аччыгыйа 
аах олороллоро. А±абыт Николай Егоровичтыын 
хардары-таары сылдьыґаллара. Хайа хайа-
лара атахтарынан иэдэйдэллэр да, икки-µс 
кµн кірсµбэтэхтэринэ ахтыґар курдуктара. Су-
руйааччылар суоппардара Софрон Николаев 
уонна а±абыт сиэн быраата Сергей Соловьев 
куска, куобахха сырытыннарар буолаллара.

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА: Амма Аччыгыйа 
оло ±ор ыар сµтµктэри ылбытыгар до±орун кутур-
±анын тэІІэ µллэстибитэ. Туох кыалларынан 
ійµµ-убуу сатыыра.

Мин о±олорум кыраларыгар, улаханым то±ус-
таа±ар, кырам тµіртээ±эр огдообо хаалбытым. 
Э¤элэрэ уолаттарбар а±аларын солбуйбута. 
Тулаайах аІардаах о±олор кэм ійібµллээх, 
тирэхтээх курдук сананаллара. Били Топорик 
диэн хос ааттаммыт уолум Илья билигин 
Америка±а олорор. Юрист идэлээх. Бастакы 
сиэнэ буолан ордук чугастык тутара.

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА: Сайын тіріп пµт тэр-
бит даачаларыгар до±отторун ыІыран ыал дьыт-
таталлара. Федоровтар, Трапезников тар дьиэ 
кэргэн кэрэ аІардара эмиэ нуучча дьахталлара 
этилэрэ. Бу µс ыал бырааґынньыктарга о±о, сиэн 
тіріібµт кµннэригэр хардарыта ыІырсаллара. 
Ырыа бі±і ылланара, о±о аймах кµлµµтэ-
оонньуута чугдаарара.

СР µтµілээх артыыската Наталья Трапезни ко-
ва а±ата ол кэмнэргэ Саха АССР Ґрдµкµ Сэбиэ-
тин кэнсэлээрийэтигэр начаалынньыктаабыта. 
Наташа Москва±а µірэнэр сылларыгар биґиги 
эбэбитигэр дьиэлэммитэ. Ол курдук бу µс дьиэ 
кэргэн бэйэ-бэйэлэрин ійіґіллірі.

– Эґэ±ит уґун кыґын айарыгар-суруйарыгар 
дьиэ±э усулуобуйалаах этэ дуо?

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА: Дзержинскэй уулус-
са±а тµірт хостоох дьиэлэммиппитигэр дьэ 
каби нет тэриммитэ. СаІа миэбэл ылыммыта. 
Кэ лин «Уґуктуу» романын бастакы томугар 
ылбыт гонорарынан аны арабскай миэбэли тэл-
гээбитэ. Билигин да турар. Ол кабинетын мин 
уолум хос гынан олорор. А±ам уопсайынан 
миэбэли олус сібµлµµрэ, сыаналыыра. Кэлин 
ылыммыт миэбэлэ киґи кыайан сы±арыппат 
ыарахан. Арааґа дууп мастан быґыылаах. Эргэ 
остуолун Хатылыга, музейыгар таґаарбыппыт. 
Чурапчы улууґун Хатылы орто оскуолата кини 
аатын сµгэр.

– Суруйааччы киґи кµнµн хайдах аттаран 
µлэлиирэй?

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА: Суруйар остуолугар 
сарсыарда олох эрдэ, тµірт чааска туран, µлэтин 
са±алыыра. Ол быыґыгар дьиэ иґинээ±илэрэ 
µірэххэ, µлэ±э аґаан баралларын тэрийэрэ, 
тугу эмэ сылытан, эбэтэр астаан, остуолун тар-
пыт буолара. Ол кэнниттэн эмиэ салгыы айар 
µлэтигэр турунара. Кулгаа±ынан дійµІµ буолан, 
араадьыйатын саІата улахан буолара. Инньэ 
гынан биґиги эрдэ уґуктан хааларбыт. Киэґэ 
эрдэ,  а±ыс чааґы аґарбакка утуйара. Биґигини 
оннук эрэсиимІэ киллэрэ сатыыра.

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА: Олус µлµґµйэн µлэ-
лиирэ. Чэй иґиэх курдук чаанньык холбообут 
буолааччы уонна хантан? Айар илбискэ киирэн, 
«орто дойдуттан арахсан» олорор буолара. 
Ааны бэйэбит арыйан киирдэхпитинэ, до±оор, 
куукунаттан тар±аммыт ыыс быдаан буруо ор-
тотугар тµгэх хоско олоІхолоон хоІкулдьуйа 
олорор буолааччы. Ону «сиргэ тµґэрэн», ба-
ґаары ыыта сыспытынан сэмэлээччибит. Оо 
дьэ, элбэх чаанньыгы уматан турар.

– ССРС µрэллиитин хайдах ылыммыттарай?
ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА: Иккиэн коммунист 

этилэр. Путч буолбутугар, улаханнык долгуй-
буттара. ҐрµІ дьиэни ытыалааґын кэмигэр, 
дойдуга тыІааґын тахсыбытын кинилэр сирэй-
дэрэ-харахтара кэпсиирэ. Тэлэбиисэрдэрин иґи-
гэр киирэн хаалыахтыы, моонньуларын ууннаран 
ірі мыІаан ахан олорор буо лаллара.

Хаґыат кэллэ±инэ ким урут харбаабыт быраап 
этэ. Ийэм олус бытааннык аа±арыттан а±ам 
тулуйбакка эґэ тардан ылара. Тµргэнник аа±ар 
буолан ис хоґоонун этэ, быґаара охсоро. Союз 
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ыґыллыытын ыараханнык ылыммыттара. Ийэм 
Борис Ельцини хара ааныттан сібµлээбэтэ±э.

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА: Ол кэмнэргэ µлэ-
бититтэн кэллэххэ, дьиэ±э олорооччуларбыт 
политика±а оройдорунан тµґэн олорор буолаач-
чылар. Арыт санаалара икки аІы хайдан, 
міккµґэн ылар этилэрэ.

– Атын дьиэ кэргэттэртэн ураты со±ус туох 
µгэс баарай, Соловьевтарга?

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА: Ґлэґит буолбуппут 
кэннэ хамнаспытын олоччу ийэбитигэр туттарар 
µгэс баара. Уопсай хааґына±а ким тіґінµ 
укпутуттан тутулуга суох, ийэбит харчы туохха 
ороскуоттанарын сатабыллаахтык тыырара. 
«Хаа ґына±а» киирбит µптэн «Москвич» мас-
сыына ыларга анал «статья» арыллыбыта. Уол 
о±ото суох, сµґµі±µнэн эрэйи кірір а±ам миигин 
автошкола±а µірэнэрбэр кірдіспµтэ. Кµґэйбитэ 
диир ордук буолуо. Ба±арбатарбын да µірэнэн, 
билигин тимир кілінµ айааґаабытым µйэ чиэп-
пэрэ кэм буолла. 

– Кµндµ а±а±ытыттан хаалбыт малтан тугу 
ордук кµндµргэтэ кірі±µт?

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА: А±ам алта уону-
гар дуу, алта уон биэґигэр эбитэ дуу, Соба-
кин худуоґунньук олордон эрэ мэтириэтин 
уруґуйдаабыт этэ. Олус табыллыбыт а±абыт 
мэтириэтэ – сыаната биллибэт кµндµ мал. Кіс-
тµµлээх сиргэ ыйаан туруорабыт.

– Василий Сергеевич баай архыыптаах 
буолуохтаах дииллэр билэр дьон. Боотуруускай 
улуустан тахсыбыт интеллигенция туґунан ро-
маны суруйууга матырыйаал хомуйара эбитэ 
µґµ. Ол да кэннэ эдэр эрдэ±иттэн кыраайы 
µірэтиигэ булбут, бэлиэтэммит µлэлэрэ элбэх 
буолуон сіп ээ.

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА: Ийэбит кэриэґинэн, 
а±абыт архыыбын олоччу тіріібµт дойдутугар, 
Хатылыга тэриллибит музейга тиэйэн таґаар-
быппыт. Ол музейы ыкса аймахпыт тэрийэн, 
дьаґайан олорор.

– Ытык киґи ыччаттара Наталья Васильев на, 
Татьяна Васильевна, сахалыы аахпат дьоІІо 
билиґиннэрэр курдук эттэххэ, Болот Боотур 
оло ±ун, айар µлэтин чинчийиигэ, µйэтитиигэ 
наука µлэґиттэрэ: ф.н.д. Д.Е. Васильева, ф.н.к 
Н.З Копырин, ф.н.к. М.П. Алексеев-Дапсы, 
литературнай критик Е.П. Шестаков-Эрчимэн, 

эдэр учуонай, ф.н.к. С.Е. Ноева, народнай 
суруйааччылар С.И. Тарасов, С.А. Попов-Сэмэн 
Тумат дьоґуннаах ыстатыйалары суруйбутта ра. 
Итиниэхэ эбэр буоллахха Јріспµµбµлµкэтээ ±и 
лицей дириэктэрэ, ф-м.н.д., Ил Тµмэн депутата 
И.И. Шамаев биир интервьюга эппиттээх: 
«…«Уґуктуу» роман саха аа±ааччытыгар «Саас-
кы кэм», Россия олохтоо±ор «Война и мир» 
кэриэтэ, хас биирдии саха киґитэ аа±ар сµрµн 
айымньытын быґыытынан билиниллиэхтээх», – 
диэн. Роман Саха сирин оло±ун бары ыпмыгын-
чымпыгын дьо±ус кэрчик кэмІэ бµµс-бµтµннµµтµн 
биир ситимІэ уус-ураннык арыйан кірдірірµнэн 
саха литературатыгар тэІнээ±э суо±ун ыйбыта 
ылыннарыылаах.

Ыччаттаргыт а±а±ыт нууччалыы тылбаас там-
мыт романнарын аа±алларын кі±µлээІ диэри 
итини этэбин. 

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА: А±абыт сыралаах 
µлэтин µйэтитээччилэргэ, норуокка тиэрдиигэ 
µлэлэґэр дьоІІо уонна тус бэйэ±эр улахан 
махтал.

– Тµбµктээх µлэттэн быыс булан сэґэргэґэн 
ааспыккытыгар эґиэхэ эмиэ махтанабын. Элэккэй 
майгыгытынан, сылаас мичээргитинэн бу курдук 
дьону µірдэ, тула±ытын сырдата сылдьыІ!

Сэґэргэстэ АЙЫСХААНА.

Болот Боотур Монголия±а.


