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РОССИЯ СУРУЙААЧЧЫЛАРЫН СОЙУУ¤УН 
ПЛЕНУМА
В.Н. ГАНИЧЕВ. Јлµінэ эйгэтигэр кірсµґµµлэр. 
Ыстатыйа.

ДОЎОТТОРБУТ ХО¤ООННОРО
Магомед АХМЕДОВ. ***Тугу гынабыт до±ор? 
***Борук-сорук чуумпуга. ***Хаар тµґэрэ 
биґигини кµійэр. Хоґооннор.
Анатолий ПАРПАРА. ***Тираннар µйэлэригэр. 
***Миигин ыІырдылар. Такубокуну µтµктэн.
Хоґооннор.
Игорь ТЮЛЕНЕВ. Таптал кууґар буолла±ына. 
Муоста±а. Былыттар. Хоґооннор.
Ренат ХАРИС. ***Олох сµгэґэрэ биллэн иґэр. 
Кµґµн. Ардах. Хоґооннор.
Сайлыкма КОМБУ. ***Олох нµґэр сµгэґэрэ 
ыараата. ***Эйигин кµµтэбин кірсµґµµнµ 
тµстµµ. ***Чааскылаах арыгыга уоскун да±айа..
Хоґооннор. 

ПРОЗА
П. ОЙУУНУСКАЙ. Алексаандыр Македуонускай. 
Кэпсээн.
ДЭХСИ. Уктаа Дьаарын. Роман салгыыта. 
Марфа СОЛОВЬЕВА. Хара кістµµм уонна холо-
рук. Кэпсээннэр.
ДОЛУН. Сайыына кыыс. Кэпсээн.
Владислав АВДЕЕВ.  Омо±ой уонна Эллэй. 
Романтан быґа тардыы. В. Луковцев-Дьурустаан 
тылбааґа.
Николай ПЕТРОВ. Силип баар буолан. Кэпсээн.

ПОЭЗИЯ
УОСТУМААНЫ. Холонуу. Јр да. ***Иннибэр кµµ-
тэр айар. ***Иэйиим ханна барда? Хоґооннор.

ЧИГДИ. Јлµінэ очуостара. Ода.

ОЧЕРК УОННА ПУБЛИЦИСТИКА
Анна ВАРЛАМОВА. Сылаас биґик тэІэ этэ.
(ХаІалас улууґун I Дьіппін санаторнай ос-
куолатын 50 сылыгар). Ыстатыйа.

2015 СЫЛ – САХА РЕСПУБЛИКАТЫГАР 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО СЫЛА
Иван ОСИПОВ. Ґтµі санаалаах урбаанньыт.
Ыстатыйа.

РОССИЯЎА ЛИТЕРАТУРА СЫЛА
Ульяна ЗАХАРОВА. Маайыґап кэпсиир. Очерк.

БИ¤ИГИ ЮБИЛЯРБЫТ
Суруйааччы Н.Р. Калитин 75 сааґыгар
Андрей КРИВОШАПКИН. Саха литерату ра тыгар 
саІа кістµµ. Бэлиэтээґин.
ТУМАРЧА. Ядернай дэлби тэптэрии урусхаллаа-
быт сиригэр. Ыстатыйа.
НҐ¤ҐЛГЭН. СаІа аартыгы арыйар айымньы. 
Ыстатыйа.

УЛУУ КЫАЙЫЫ 70 СЫЛА
Дмитрий ЖЕГУСОВ. Таатта талааннаах буо йун 
поэта. (Макар Хара 100 сылыгар).  Ыстатыйа.
Семен НИКИФОРОВ. Берлин анныгар. 
Ыстатыйа.
С.Д. ФЛЕГОНТОВ. «Ким санаабыта баа рай ол 
44 сыллаа±ыта...» (Фронтовик Семен Дмит
риевич Флегонтов тыл этиитэ). 
Ыстатыйа.
П. СОЛОВЬЕВ. Кыргыґыы хонуутугар 
бааґырбыта. Ыстатыйа.

К.Н. ДЬЯЧКОВСКАЙ-
КОНСТАНТИН ТУЙААРЫСКАЙ 100 СЫЛА
И.М. СОСИН. «Мутукчаттан» тыллан. Очерк.
Клара КСЕНОФОНТОВА. Хоґоонноруттан сылаас 
илгийэр. Ыстатыйа.
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Россия Суруйааччыларын сойууґа ураты 
эйгэлээх тэрилтэнэн буолар: норуоттар 
тылларын эгэлгэ кэрэтэ, суруйуу уратылаах 
кістµµтэ, историческай тірµіттэр, хайысхалар 
суруйааччылар айар µлэлэрин кэрэґиттэрэ 
буолан кутулланнар кинигэлэринэн бэчээттэнэн 
тахсаллар. Нуучча норуотугар, Россия киэІ 
эйгэтин бары норуоттарыгар, кинилэр тыл
лараістірі сайдыыларыгар убаастабыл, бол
±омто ууруллан, А±а дойдуну кімµскµµр Улуу 
сэрии кыайыынан тµмµктэммитин кэннэ, Рос
сийскай Федерация Суруйааччыларын сойууґа 
тэриллибитэ. ССРС Суруйааччыларын сойуу
ґугар уґулуччу биллэкісті сатааґыІІа дьу
луспатар да±аны айымньылаахтык айбытаµлэ
лээбитэ, Россия норуоттарын историяларын, 
национальнай ійдірµнсанааларын бідіІ айым
ньыларынан сырдатыыга суолталаах хар дыы
лары бу сойуус суруйааччылара оІор буттара, 
оІороллор да±аны. Бу дьоґуннаах хаачыстыба 

ЈЛҐЈНЭ ЭЙГЭТИГЭР КЈРСҐ¤ҐҐЛЭР

Россия Суруйааччыларын сойууґун уратытынан 
буолар.

Олор ортолоругар Михаил Шолохов, Леонид 
Леонов, Сергей Михалков, Петр Проскурин, 
Михаил Алексеев, Расул Гамзатов, Валентин 
Распутин, Федор Абрамов, Николай Рубцов, 
Юрий Бондарев, Василий Шукшин, Аркадий 
Кошеков, Станислав Куняев, Софрон Данилов 
онтон да атыттар тіґі да±аны эпохальнай 
айымньылары биэрдэллэр, хаґан да±аны бэ
йэлэрин уґулуччулаах суруйааччыларынан, 
атын нык эттэххэ, сулустарынан аа±ымматах сэ
мэй дьоннор этилэр.

Биґиги сойууспут билиІІи суруйааччылара ол 
µтµі µгэґи кµн бµгµн айымньылаахтык салгыыллар 
уонна Россия киэІ эйгэтигэр хоннохтоохтук 
уусуран µтµікэннээх айымньыларын айансу
руйан µлэлиихамныы сылдьаллара биґигини 
астыннарар.

Биллэрин курдук «уларыта тутуу» сыллара 
са±аламмыттара, 1991 сыл, ССРС µрэллиитэ, 
ҐрµІ Дьиэни ытыы, баайдуол былдьаґыыта, 
суруйааччылар сойуустара (сообществолара) 
кризискэ хабыллыылара тахсыбыта. Сорох су
руйааччылар бу сытыырхайбыт хайдыґыыга 
уок ка арыыны кутардыы сыґыаннаспыттара, 
«сидьиІи ибили µктээІ» диэн биллибиткістµбµт 
ыІырыыны да суруйартан, Сэбиэскэй Сойууґу 
кытары сибээстээ±и, кини айбыт культуратын, 
ону ааґан литературатын µлтµ тэпсэртэн да±аны 
туттумматахтара. ССРС Суруйааччыларын со
йууґун µлтµркэйигэр тирэнэн «Апрель» диэн 
либеральнайдемократическай сойуус баар буо
ла охсубута уонна бэрт сотору кэминэн сµтэн
оґон хаалбыта.

Патриотическай кµµстэр – нуучча классикатын 
µтµі холобурун утумнааччылар, санаалара
оноо лоро биллэрдик тµспµтэ. Олорго харданан 
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бил лиилээх суруйааччы Василий Шукшин: «Бы
раат тар, бу биґигини хайаан эрэллэрий?», 
поэт Михаил Ножкин: «Нуучча сирин тµмэр кэм 
кэллэ!» диэн ійсанаа угар кынаттаах этиилэрэ 
буолбуттара. Кыраныысса таґыгар биллэкісті 
охсорго дьулуґааччыларга буолбакка, Рос
сия аа±ааччытын дьыл±атыгар ыалдьааччы, 
талааннаах, эдэр айар суолга туруммут кµµс
тэри, суруйааччылары биир сыалгасорукка тµ
мэр кыґал±а биґиги иннибитигэр турбута.

1994 сыллаахха буолбут XI съезд кэнниттэн 
Суруйааччылар сойуустара А±а дойду иннигэр 
сулууспалыыр, реалистическай, классическай 
ли тература принциптэрин тутуґар, литератураны 
бар ±ардар туґугар айартутар кµµстэри тµмµµгэ 
турунуу буолбута. Бу бутуурдаах уларыта тутуу 
кэмигэр аан бастаан Россия киинигэр баар Орел 
уобалаґыгар губернатор Строев тус бэйэ тин 
ыІы рыытынан кірсµґµµпленуму тэрийэн ыып
пыппыт. Бу оччолорго суоссо±отох пленум мут 
этэ. Бу тэрээґин биґигиттэн сылайыыныэлэ
йиини, ээлдээл буолууну уґулбута, тірµт ли
тературабытыгар тыын угар сырдык сыккыґыгар 
тін нірбµтµгэр кыа±ы биэрбитэ, ол иґин биґиги 
Орел куораты дойдубут µґµс литературнай 
столицатынан ааттыыбыт. То±о диэхтэххэ, Иван 
Тургенев, Лев Толстой, Фете, Лесков, Иван 
Бунин, Пушкин, Л. Андреев курдук µтµікэннээх 
суруйааччылары биэрбит дойду буолла±а дии.

Биґиги айар сойууспут саІа усулуобуйа±а тэ
риллиитэ Башкирия, Дагестан, Мордовия, Бу
рятия, Саха Республикаларыгар баар биир идэ
лээх бырааттарбытыгар, суруйааччыларга тыл 
кіті±µµгэ суолу аспыта. ТаІара кімітµнэн диэн 
этиэхтээхпин, Саха сирин Президенэ М.Е. Ни
колаев уонна АЛРОСА АК биґигини бэйэлэри гэр 
ыІырбыттара уонна суруйааччылар кµµстэ рин 
тµмэр туґуттан Россия литератураларын кір
сµґµµлэрин тэрийэн ыытарга улахан суолталаах 
этиини киллэрбиттэрэ. Бу дьаґал, іссі да сэ
биэскэй кэм тыына баарына, 20 сыллаа±ыта 
Саха сиригэр олоххо киллэриллибитэ, оччо
лор го саІа тэрээґиннэр уонна кутталлаах ха
йысхалар да±аны кµірэйтэлии турар кэмнэрэ 
этэ. Чааґынай бас билиигэ тардыґыыны кы
та ры сэргэ норуот оло±ун культурнай эйгэ тэ 
ірі охсон уґуктуутун курдук киґи сі±імах
тайа кіріріылынара оччолорго да баара. 
Ону кытары сэргэ кэрээнэ суох буолууну ар
±ааІ Іы дойдулар кµіттээґиннэрэ олох сорох 

эйгэлэригэр сирдойду аайытын кістµтэлиир 
ин нэкэннэ ійдінµллэ охсубат хамсааґыннара 
Россия былаґын тухары тахсыталыы тураллара, 
ол дойду экономикатыгар, культуратыгар, оло
±ун эйгэтигэр улахан охсуулаа±а барыбытын 
тэІинэн санаар±атара.

Этэллэр: «Тугу оІоруохха? Глобализация!» 
– дииллэр. Норуоттар национальнай ірµттэрэ 
литература уонна искусство эйгэтигэр сµтэр 
куттала баар буолбута. Ону кытары но
руот доруобай ійдііхсанаалаах кµµстэрэ сі
бµлэґиэхтэрин ба±арбатахтара. Ону кытары, 
этэрбит курдук, национальнай, классическай 
уобарастар холобурдарыгар оло±урбут биґиги 
тірµт ійбµтсанаабыт сібµлэґиэн ба±арбата±а. 
Россияны ірµґµйэрхомуйар туґугар тµмсэр кэм 
тиийэн кэлбитэ! А±а дойдубут литературата 
уонна биґиги сойууспут бу улахан суолталаах 
уонна олус диэн наадалаах хамсааґыны иилиир
са±алыыр оруолун хаґааІІытаа±ар да±аны 
дьэІ кэтик ійдіібµтэ. Маныаха 20 сыллаа±ыта 
Саха сиригэр ыытыллыбыт пленуммут сµІкэн 
улаханнык туґалаабыта. ДьиІинэн ылар буол
лахха, бу кіннірµ кіґі сылдьан µлэлээн ааспыт 
пленум буолбатах – бу туохханнык иннинэ 
национальнай литературалары ірµґµйэргэ уон
на тµмэргэ туґаайыллыбыт, кэмигэр буолбут 
форум этэ. Ону кірсµґµµлэргэ буолуталаабыт 
санаа µллэстиилэрэ, поэттар хоґооннорун 
аа±ыы лара, айар µлэ туґунан кэпсэтиилэрэ, 
µтµі ба±а санааларын хардарыта ол пленумІа 
этиниилэрэ национальнай литературалар тµм
сэргэ дьулуґууларын іссі тігµл чиІэппитэ. 
Саха сирин киэІ эйгэтин былаґын тухары 
кірсµбµт дьоммутсэргэбит биґигиттэн ійібµлµ, 
иллээхтик µлэлээґини эрэйэрдии кіріллірі
истэллэрэ, ити барыта биґиэхэ эрэли µіскэппитэ, 
санаабытын кµµґµрдµбµтэ уонна национальнай 
литературалары ірµґµйµµтµмµµ хайдахтаах 
курдук наадалаа±ын ійдіппµтэ.

Јлµінэ ірµс на±ылхолку, нэлэмэн киэІ 
иэнин, кі±ірін кістір кытылларын, суорба 
таас хайаларын ама хайа киґи ійісµрэ±э 
ірµ кµйэ кірбіт буолуо±ай?! Онно оройуоннар 
сирдэригэруоттарыгар олох уотакµіґэ кµідьµйэн 
эрдэ±э. Јлµінэ – бу ТаІара бэлэ±э, Саха си
рэ, Россия уонна Аан дойду тµмсэр эйгэтэ. 
Јлµінэ улуу ірµс, киниэхэ убаастабыллаахтык 
сыґыаннаґары эрэйэр, кини сібµлээбэтэ±инэ, 
бааллара халааннаан турда±ына тугу барытын 

РОССИЯ СУРУЙААЧЧЫЛАРЫН СОЙУУ¤УН ПЛЕНУМА
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сотон кэбиґиэн сіпкі дылы, ол иґин кини 
µтµі майгытын кытары аа±ыстаххына, µтµі 
санаалаахтык сыґыаннастаххына сатанар. Суру
йааччы тылынан эрэ айар буолбатах – кини 
айыл±а сµдµ кµµґµн, бу ірµс сырдык тыынын 
иІэриммит уонна онно ійіммµт киґинэн буо
лар. Бу нэлэґийэр, тигинии устар Јлµінэ ірµс 
биґиэхэ сµдµ кµµс эІсилгэнин, Аан Ийэ дойдуну 
кытары ійсанаа биир буолуутун улуу кистэлэІин 
хас биирдиибитигэр сайбытабиэрбитэ, итинник 
модун кµµс улуу эрэ ірµскэ баар буолан эрдэ±э!

Бу Пленум 20 сыл анараа іттµгэр буолбута. 
Ол дьоґуннаах суолуииґи аспыт биґиги кµн
дµргэтэ саныыр чахчыбыт (датабыт) эмиэ са
Іалыы кµµґµнэн тиллэн, кµµґµрэнуо±уран, саІа 
тэтиминэн тиийэн кэлбитэ биґигини µірдэр. 
Ол курдук, биґиги Россия Суруйааччыларын 
со йууґа уонна Саха сирэ эмиэ литература 
эйгэтин тула кірсір буоллубут. Саха сирин 
Москватаа±ы посольствотын дьиэтигэр – Саха 
Јріспµµбµлµкэтин баґылыга Е.А. Борисов ыІыр
да, кини бэйэтэ да±аны сирдойду силиґиттэн 
чиІник тирэнэн тахсыбыт киґи курдук – Саха 
сирин, Россия сириттэнуотуттан. Ол истиІ 
уонна наадалаах кірсµґµµгэ улуу полководец 
туґунан «Ушаков» диэн кинигэбин бэлэхтиирбэр 
эппитим: «Егор Афанасьевич, бу кинигэбин 
Мордова а±а баґылыгар бэлэхтээбиппэр ки
ґим эттэ эбээт: «Валерий Николаевич, эн, 
Мордовияны муоралаах держава оІордуІ!» – 
диэн. Эйиэхэ эмиэ бу кинигэбин бэлэхтиибин: 
Эґиэхэ Саха сиригэр Хотугу муустаах бай±ал 
баар, онон сэдиптээн эттэххэ «океанныы» киэІ
куоІ ійдііхсанаалаах буолууну олохпут эрэйэр 
диэн тураммын бу µлэбин эн кірµµгэристиигэр 
туттарабын», – диэбитим.

Егор Афанасьевич буолла±ына, тус бэйэтин 
ійµнсанаатын тµмэн таґаартарбыт кинигэтин 
миэхэ±э бэлэхтээбитэ. Сорох дьон маннык 
хабааннаах кинигэлэрин аахтаххына чуІкуйан 
киирэн барарын баар буолааччы, оттон бу кини 
кинигэтэ – µлэлиир ійсанаа ситимэ буолан 
аа±арга интэриэґинэй, онно Јріспµµбµлµкэни 
билиІІи кэмІэ салайар киґи эрэлэ, сµрэ±ин 
тэбиитэ иІэн сылдьаргы дылы. Онуоха саха 
оло±ун тµллэр µіґµттэн µµнэнсайдан тахсыбыт 
киґи деятельноґа бары кэрдииґэ сµрдээх 
µчµгэйдик кістірбиллэр. Бµттµµн кинигэни 
ыры та барбакка эрэ чопчу Егор Афанасьевич 
Борисов «О духовном потенциале Якутии» 

іріспµµбµлµкэ форумугар (мунньа±ар) этиитигэр 
тохтоон ааґарым ордук буолсу дии санаатым. 
Ол этиитигэр Егор Афанасьевич Борисов «туох
ханнык иннинэ норуот ис кыа±ын, кµµґµн
кµдэ±ин уґугуннарыахха», – диэн Софрон Да
нилов этиитин холобурдаабыт эбит этэ. Бу 
этиини санатан туран, саха норуотун иннигэр 
сµІкэн µтµілээхіІілііх саха бастакы 
интеллигеннэрин уонна Суорун Омоллоону 
(Дмит рий Кононович Сивцеви) ааттаабытын 
дол гуйа, сэІээрэ аахпытым. Биґиги Дмитрий 
Кононовиґы µчµгэйдик билэбит, кини ис сµрэ
±иттэн эппит этиилэрин ійдµµбµтсаныыбыт, 
хас биирдии сэґэргэґиибин (мин кини туґунан 
уочарка суруйан турардаахпын), билиІІэ диэри 
ол сµдµ киґини суохтуубут.

Егор Афанасьевич Борисовтыын кэпсэтиибэр 
кини литературалар до±ордоґууларын, уусуран 
литератураны ійµµр туґуттан, Суорун Омоллоон 
аатынан Россия бэлиэ бириэмийэтин олохтуохха 
сіп этэ диэн санааны эппитэ.

Саха сиригэр 1995 сыллаахха буолбут Рос
сия Суруйааччыларын сойууґун Кіґі сыл дьар 
Пленумун ситиґиилээхтик ыытыы кэн ниттэн – 
Ула хан Литературнай бириэмийэни олох туур 
ба±а санаа баар буолбута. Олоххо киллэриллэн 
балайда ір кэмІэ µлэлээн испитэ эрээри, со
торутаа±ыта АЛРОСА компания бу бириэмийэ
ни µбµнэн ійіібітµн биллэрбитэ, дьадьайбыта 
оччо эбит буолла±а дуу? Билигин саІа санаа 
кµірэйдэ, саІа суолиис тыырыллыах курдук 
буолла, Россия «Јлµінэ са±ахтара» диэн Суорун 
Омол лоон аатынан далааґыннаах би риэмийэ тин 
олохтуурун туґунан кэпсэтиилэр баран эрэллэр.

Бу буолаары турар Дьокуускайга кірсµґµµ, 
Литература сылыгар, дьоґуннаах хардыынан 
буолуо±а, национальнай литературалары ірі 
кіті±іргі, кинилэр айар кµµстэрин µµннэриигэ, 
суруйааччылар уонна поэттар истиІ быґыыга
майгыга кірсµґµµлэрэ национальнайпатрио тичес
кай позицияны кµµґµрдµі±э, литературнай дьыа
ла±а тирэх буолары биэриэ±э диэн эрэнэбит, 
онно тирэ±инэн норуоттарбыт до±ордоґуулара 
бі±іргµі±э.

САХА ГОМЕРА

Биґиги суруйааччыларбыт пленума 1995 
сыл лаахха Дьокуускайга тиийэн кэлии тигэр 
кэмкэрдии сµрдээх тыйылла±ас этэ. Со то
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ру таа±ыта ҐрµІ Дьиэни ыппыттара, он но 
би ґиги парламеммыт баарга дылыта. Кав
казка буолла±ына сэрии бара турара. Ге не
рал Дудаев то±о эрэ КииІІэ бэриммэтэ±э, 
вакхабизмы кытары арахсыан ба±арбата±а. 
Ельцин «тіґі кыайаргытынан суверенитеты 
ылыІ» диэн ыІырыыта олоххо киирэн эрэрэ. 
Нуучча дуу, еврей дуу олигархтара, Гусинскай, 
Невзлин, Березовскай курдук, дьон оло±унан 
эргинээччилэр, дойдуну уоранталаан ахан 
эрэллэрэ. Хайа диэки хардыылыыра биллибэккэ 
олорор держава±а – барыта кµппµлµµ барбыта, 
ыґыллыбытато±уллубута, арахсыбыта. Оннук 
буолбута биґиги литературабытыгар. Ити этэ
рим Башкирия Суруйааччыларын сойууґугар 
быґаччы сыґыаннаа±а. Кинилэр арахсыбыттара, 
тіґі эмэ Россия Суруйааччыларын сойууґугар 
сор±олоро баарын µрдµнэн, оттон Татарстан 
сойууґа Россия суруйааччыларын сойууґугар 
ол курдук эмиэ киирбэтэ±э. Башкирдаа±ы со
йуус бэрэссэдээтэлэ кµін туттуулаахтык миэ
хэ эппитэ: «Анкара±а икки сµµс суруйааччы 
(хаґааІІыттан оччо буолбуттарай?) баар. 
Биґиэхэ эрэннэрдилэр, бэрт сотору кэминэн, 
башкир суруйааччыларын бµттµµн Азия аа±ар 
буолуо±а», – диэн. Кинилэргэ бол±омто ити 
курдук тµспµтэ, ол курдук сэбиэскэйи утарыы 
сыалынсоругун сиппитэ, оттон дьиІнээх нууч
ча литературатын дьыл±ата Европаны интэ
риэґиргэппэтэ±э, оттон Азия±а, онно литература 
туґугар кыґаллыы тірµт да суо±а.

Бу кэмІэ ійдііх, туохха барытыгар сэрэх
тээхтик сыґыаннаґар, деятельнэй, сайдыылаах 
µрдµк культуралаах киґи Саха Республикатын 
Президенинэн µлэлиирэ, ол киґи Михаил Ефи
мович Николаев этэ. Кини уларыйыытэлэрийии 
бары дэгэтин, бары хайысхатын ис дьиІин ій
дµµрэ, ыґыллыыто±уллуу кини сµрэ±ин ыарыы
лаахтык аалара. Киниэхэ сирэй кірµмсэх се
па ратизм, Киинтэн аІардастыы чабыланыы да
±аны туспатуора этэ. Михаил Ефимович саха 
культурата, операта, театра, тірµт µгэстэрэ 
ыґыл ланто±уллан хаалбата±ар сµІкэн улахан 
µтµілээхіІілііх киґинэн буолар. Кини, киэІ 
кірµµлээх киґи буолан, тыл уонна литература 
биир буолууларын хааччыйыыга сіптііх дьа
ґал лары ылынан бу туллар тутаах эйгэ кэ
мигэр тыыннаах хаалбыта, сµґµі±µн булбута 
диэхтээхпит.

Кэлин, Михаил Ефимович Николаев Феде

рация Сэбиэтин чилиэнинэн µлэлиир кэмигэр, 
Константиново куоракка, Сергей Есенин дой
дутугар кірсµспµппµт: «Манна кэлэммин маас
тарыстыба сэкириэтин аґар алыптаах тааґы 
кірдµµ сылдьабын», – диэбитэ онуоха Михаил 
Ефимович кµлэоонньуу. Ба±ар тірµт да оннук 
буолбата±а буолуо, ба±ардар кини тµгэх са
наатын кµлµµгэоонньууга кубулутан эппитэ 
буолуон эмиэ сіпкі дылыта. 

Президент Михаил Николаев 1995 сыллаахха, 
лоп курдук сµµрбэ сыллаа±ыта, суруйааччылары 
тµмэргэ суолталаах хардыыны оІорбута. Кини, 
АЛРОСА компанияны кіміліґµннэрэн, ИЛ62 
диэн кµтµр улахан самолету сакаастаан ыл
быта уонна Россия суруйааччыларын, биґиги 
айар сойууспут дьонун, ол самолетунан Дьо
куус  кайга кітµтэн а±албыта. Јріспµµбµлµкэ 
улуустарынан сырытыннарбыта. «Кµµс – бииргэ 
буолууга» диэн Пленум мунньахтара элбэх 
сирдэргэ ыытыллыбыттара. Ол Москва±а буол
бата±а, Ельцин да кабинетыгар, Культура ми
нистерствотыгар да ити санаа, ити ій дьµµл
лэґиллибэтэ±э, ити ійсанаа Саха си риттэн 
тіріін, ситэнхотон тахсыбыта. Ону муударай 
киґи Николаев ситиспитэ, тылынан эрэ ыаґах
танааччылар буолбатах. Орел куоракка буол
бут Пленум мунньа±ын кэнниттэн дойдубут киэІ 
нэлэмэн эйгэтигэр тµмсµµлээх ійµсанааны, ли
тератураны ійііччµлэри кірдііґµІІэ бол ±ом
тобутун уурбуппут, быґатын эттэххэ, лите ратура 
кµнэ тахсар толоонун кірдіібµппµт.

Быґаччы этэбин, бу кіннірµ самолет буол
батах этэ – киниэхэ суруйааччылар баал лара. 
Нуучча уонна бµттµµн российскай литература 
кыґал±атын іссі иІэнтоІон ійдµµ илик дьон 
эйгэтэ кµйгµірэрэ. Хас да чааґы быґа устата
туората биллибэт аар тай±а, µтµікэннээх µрэх тэр, 
хайалар µрдµлэринэн самолетунан кітін иґэн нэр 
кинилэр санааларын µллэстибиттэрэ, ійдірµн
санааларын сааґылаан чочумча чуумпуран иґи
йэн ылбыттара, оттон эмиэ литература µтµі
кэннээх холобурдарыттан хоґооннору, бэр гэн 
этиилэри аахпыттара, ити ис сµрэхтэн тах сан 
кэпсэтиилэр кииннэринэн национальнай ли
те ратуралар, олор билиІІи российскай ли те
ратура±а хайдах курдук наадаларын уонна ол 
тіґі ійі бµллээ±ин туґунан сиэрдээх кэпсэтии, 
са нааны билсиґии кµідьµйбµтэ… Римтэн Лон
доІІа диэ ри нэлэмэн киэІ сиргэ биґигини 
булчуттар, табаґыттар, алмааґы хостооччулар, 

РОССИЯ СУРУЙААЧЧЫЛАРЫН СОЙУУ¤УН ПЛЕНУМА
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биґигини ыраах сирдэргэ тиэрдэр летчиктар 
кµµтэллэрэ санаабытын кітіхпµтэ. Ол дьон 
эрэллэрин би ґиги хайдах толоруох бэйэбитий? 
Биґиги эппиэтинэспит ханнаный? Онно бил
либитэ іскітµн дойду бідіІ бааннара, кор по
ра циялара, биллэрин курдук, оннук муоґаны 
хайыыµйэ±э туппуттара ырааппыт буолла±ына 
би ґигини тµмэр, салайар муоґаларбыт (рычаг
тар) суох тара,.

Бу иннэкэннэ биллибэт кэмІэ µтµі санаалаах 
дьоннор биґиэхэ эппиттэрэ: «Убаастабыллаах 
суруйааччыларбыт, эґиги сµрэххитигэр, ійгµ тµ
гэрсанаа±ытыгар, айартутар эйгэ±итигэр, сµдµ 
кµµс баар – ол кµµс µтµінµ тірµттµµр, кэрэни 
тµстµµр, µтµінµ, µйэлээ±и тэнитэр кыахтаах, 
куґа±аны куттуур, эрэли µіскэтэр – бу µтµі тыл, 
нуучча тыла, бары тыллары тµмэрсаргылыыр 
оруоллаах эбээт», – диэн.

Дьокуускайга тиийиибитигэр кіннірµ, кэтээн 
кірііччµлэр, дьаарбаІ эрэ кі±µн ірі туппут 
дьоннор буолбатах, «эрэл этэрээтин» дьонноро 
буоламмыт Саха сирин буоругар µктэммиппит. 
Ол µтµікэннээх дьоннор ортолоругар Валентин 
Распутин, Василий Белов, Михаил Алексеев, 
Петр Проскурин, Виктор Лихоносов, Юрий 
Кузнецов, Станислав Куняев бааллара. Ону тэІэ 
национальнай литературалар суруйааччылара 
эмиэ бааллара. Олор ортолоругар чулуу ійдііх
санаалаах, айар µлэнэн ірі кµµрэ сылдьар, 
дойду уобараґа этигэрхааныгар иІмит – µтµі 
санаалаах, аґа±ас дууґалаах, µтµі сµрэхтээх 
киґи баара, ол Суорун Омоллоон, Сивцев 
Дмитрий Кононович, улуу сырдатааччы, саха 
уонна нуучча норуоттарын µйэлэргэ мунньуллубут 
µтµікэннээх µгэстэрин сµрэ±эр сіІірін илдьэ 
сылдьар бэртээхэй киґи.

Ґс тµгэни ійдµµбµн. Пленум µлэлиир кэмигэр 
биґиги µс улуус дьонугарсэргэтигэр тиийбиппит. 
Баайынандуолунан килэйбэтэххалыйбатах да 
буоллаллар хопдьип курдук хомуллуулаах, кі
рµµлээххарайыылаах дьиэлэргэ тиийбиппит. Он
но биґигини клюквалаах моруоска, кырылаччы 
кыґыллыбыт тоІ балык, тэІнээ±э суох ыраас 
уу утахтаах олохтоохтор дэлэгэй остуоллары 
тардан кірсµбµттэрэ. Холуодьас уута дуо бу 
диэн ыйыппыппыт, онуоха олохтоохтор ир бэт 
тоІ мууґун уута бу диэн соґуппуттара. Би
ґиги бу арыйыыбытыттан Суорун Омоллоон тус 
бэйэтинэн адьас о±олуу µірбµтэкіппµтэ. Ки
ни биґигинниин тэІІэ Јлµінэ ірµс улуу кэ

рэтин сі±ірімахтайара. Кырдьыкпын этэбин: 
бу курдук улуу сі±µмэр эйгэни о±о тіріін 
баран кірі илигим, Днепр, Дон, Волга, Обь, 
Енисей ірµстэринэн уґуннум ини, устубатым 
ини, бу Јлµінэ ірµс курдук на±ылхолку, кэрэ 
кістµµлээх, киэІ эйгэлээх ірµґµ кірі илигим.

Ити кэнниттэн Дмитрий Кононович тіріібµт
µіскээбит улууґун, чыычаах кітір µрдµгµттэн, 
вертолеттан кірдірбµтэ. Сотору кэминэн Сугун
наах Суотту сиригэруотугар тиийэн тµспµппµт. 
Кини бу эйгэни µрдµктэн кіріргµт ордук буолуо 
диэтэ уонна мастан тутуллубут, бµім сир кэрэ 
чуумпутугар алабэлиэтик кістір Эйфелевэй 
баш ня баарын кірдірді. Ґрдµгэ сµрдээх. «Мии
гин, миигин батыґыІ!» – диэбитинэн 85 саас
таах Дмитрий Кононовичпыт инникилээтэ, биґиги 
а±ылаґамэІэлэґэ сэттис сµґµіх кирилиэскэ 
тии йээт, кыбыстыахпыт иґин, эстэн бардыбыт. 
ТэІ нэґиэхпит дуо, онус сµґµіххэ сынньанныбыт. 
Оттон кини буолла±ына, µіґээ ыттарбытыгар 
ыІыра турар. Сі±µмэр кістµµ кэрэ эйгэтэ 
биґиги иннибитигэр арыллыбыта: кµпкµіх тыа 
балаґата, аппалардьаппалар, кµіллэр, ыраах 
Јлµінэ сі±µмэр киэІ иэнэ кµлµмµрдµµ нэ
лэґийэр. Хайдахтаах кµµстээх, улуу кістµµнµй 
бу! Бу Дмитрий Ко нонович кµµскµдэх, ійсанаа 
ылы нар эйгэтэ эбээт!

Иккис тµгэн. Пленум мунньа±а бара турар, 
араас сирдэртэн кэлбит суруйааччылар тыл 
этэллэр, саала±а – эдэр ыччат. Сµр бол
±омтолоохтук, кыґалланмµґэллэн туран сиргэ
буорга тµґэрбэккэ истэллэр. Арай онно эдэркээн 
сахаларга туґаайан: «Норуокка тиийиІ, кинини 
бол±ойон истиІ, µтµі тірµттэн µірэниІ. Эґиги 
– сахаларгыт. Онон киэн туттуохтааххыт. Ол 
эрээри эґиги аан дойду культуратын, нуучча 
культуратын, кини абылаІнаах тылын ніІµі 
иІэриммэтэххитинэ, туохха да остуойута суох 
буолан хаалыаххытын сіп, бу улууканнаах тыл 
кыа±ынкµµґµн баґылааІ!» – диэн этэр саІата 
утары ис хоґооннонон дуораґыйбыта. Кини 
уґуннук тыл эппитэ, ол тухары мустубут дьон 
бары атахтарыгар туран дохсуннук ытыстарын 
таґыммыттара. Олор ортолоругар ытык кыр
дьа±астар, эдэркээн саха уолаттара, Саха сирин 
Президенэ, академиктар уонна биґиги баарбыт. 
Нуучча культуратын туґунан маннык тіліннііх, 
абыраллаах этиини мин урукку іттµгэр истэ 
илигим.

Биґиги былааспыт урукку іттµгэр ытык кыр

РОССИЯ СУРУЙААЧЧЫЛАРЫН СОЙУУ¤УН ПЛЕНУМА
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дьа±астары тµмэн сµбэлэспэт этэ. Эгэ кэлэн 
экспертэр, миллиардердар, баай дьоннор сµбэ
лэґиэхтэрэ дуо, суох буолла±а дии. Арай 1991 
сыллаахха Леонид Леоновы (Михаил Шолохов 
ол кэмІэ тыыннаах бэйэтэ суо±а), Михаил 
Алексеевы, Расул Гамзатовы, Кайсын Кулиевы, 
Мустай Каримы уонна Суорун Омоллоону 
ыІырбыт, кэпсэппит, тыл этиппит буоллуннар, 
оччо±о кинилэр, арааґа, Сэбиэскэй Сойуус 
µрэллибэтин туґугар этиэ эбиттэрэ буолуо.

Чувашия±а сырыттахпына, энтузиаст, учуо най, 
норуоту сырдатааччы Иванов «Слово о рус ском 
народе» диэн лекциятын истибитим, онно ки ни 
ис сµрэ±иттэн нуучча норуотугар махтаммыта. 
Мин іртін саныыр биир µтµі ба±алаахпын: ол 
до±ордоґуу, бииргэ буолуу туґунан тылыіґµ 
хомуйан суруйарга дьулуґабын.

Ґґµс тµгэн. Биир µтµі кµн телефонум ірі 
кыыра тµстэ. Суорун Омоллоон: «Мин 90 сааспын 
туолбуппун бэлиэтии Москва±а тиийиэхпин 
ба±арабын ээ», – диэн иґитиннэрдэ. «Сіп, 
биґиги бэйэбит Эйиэхэ тиийиэхпит буолла±а…» 
«Суох, суох, мин Суруйааччылар сойуустарын 
иннигэр µлэм отчуотун иґитиннэриэхпин 
ба±арабын».

Кµµтэбит. Сойууспут саалатын кірсµґµµгэ бэ
лэмнээтибит. Саала киґинэн ыга туолла. Рас
путин, Проскурин, национальнай культураны 
билэр А. Парпара уонна А. Дементьев, дагестанец 
Магомед Ахмедов, Петербург олохтоо±о И. Са
било, В. Молчанов, учуонайдар В. Гуминскай, 
Е. Белозерцев, С. Переверзенцев, ону тэІэ 
со  йууспут бастакы сэкирэтээрэ, поэт И. Ляпин 
тыл эттилэр. Дмитрий Кононовиґы Бочуоттаах 
Грамотабытынан на±араадалаатыбыт. Бары 
кининэн киэн туттабыт, сі±ібµтмахтайабыт, 
µірэбиткітібµт. Онно Дмитрий Кононович би
ґи гини биир суолунан сіхтірбµтэ. Быыс кэ 
тэ ±иттэн арай туран Суорун Омоллоон мі
ґііччµктээх тахсан кэллэ эбээт! Ытыс тыа ґа 
ірі хабылла тµстэ. Кини буоларын курдук, 
нірµін ніргµйдэ уонна балайда халыІ кинигэни 
таґаарда уонна: «Сахалыы тылынан тахсыбыт 
бу кубаарым, мин оІорбутум». Ытыс тыаґа ха
былла тµстэ. Дмитрий Кононович іссі биир 
кинигэни міґііччµктэн хостоото: «Бу мин 
прозам, кэпсээннэрим бастакы кинигэтэ. 1926 
сыллаа±ы таґаарыы», – диэтэ. Ытыс тыаґа 
хабылла тµстэ. Јссі биир кинигэни хостоото: 
«1928 сыллаа±ы таґаарыы. Бу хоґооннорум 

бастакы хомуруунньуга», – диэтэ. Ытыс тыаґа 
іссі кµµскэ хабылынна. Тохтуу тµстэ. Сµім тµґэн 
чочумча саІата суох турда. Јрі тыынна уонна: 
«Оттон бу кинигэм иґин µлэбиттэн уґулбуттара 
уонна сэрэтии биэрбиттэрэ, быґатын эттэххэ 
хаайа сыспыттара (сонньуйа быґыытыйбыта), 
Саха сириттэн ыраах ханна ыытыахтарай, – 
диэбитэ, уонна ірµкµйµµтэ суох, – оттон бу 
кинигэбэр на±араадалаабыттара», – диэн іссі 
биир кинигэтин кµірэччи кіті±ін кірдірбµтэ.

Суорун Омоллоон міґііччµгµн тµгэ±э кіс
тµбэт этэ, ол курдук дэлэгэй ис хоґоонноо±о. 
Биґиги ити курдук Ийэ дойду туґугар туґалаах 
эрэ оло±унан олорбут сµдµ киґилиин, Дмитрий 
Кононович Сивцевы кытары биир салгынынан 
тыынан, биир ійµнэнсанаанан кµµрэнхааран 
олорон аастыбыт. Кинилиин истиІник кэпсэтэн, 
ійµнсанаатын дьµµлµн ійдіін хаалбыппыттан, 
олохпор Дмитрий Кононовичтыын кірсµбµппµт
тэн сµрдээ±ин µірэбин, астынабын.

Валерий ГАНИЧЕВ,
Россия Суруйааччыларын 
сойууґун бэрэссэдээтэлэ.

Тылбааґы саха народнай суруйааччыта 
Сэмэн Тумат оІордо.

РОССИЯ СУРУЙААЧЧЫЛАРЫН СОЙУУ¤УН ПЛЕНУМА
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ДОЎОТТОРБУТ ХО¤ООННОРО

Магомед АХМЕДОВ,
Дагестан Республикатын народнай поэта, 
Дагестан Суруйааччыларын сойууґун 

бэрэссэ дээтэлэ.

* * *
Тугу гынабыт, доҕор?
Хоруйу булуохпун баҕарабын 
Таптал ааста,
Өстµйүү сүттэ,
Мин үйэм куттаҕастык 
Куотта миигиттэн,
Кынчаалым бүрүлүннэ 
Дьэс дьэбининэн,
Мин дьонум 
Чиэстэрин
Толук угар кынчааллара. 
Сүрэхпэр киирдилэр 
ТаІнарыы уонна албын хайҕал 
Хайдах олоруохха?
Өйүм өһүллэр,
Төрөөбүт дьиэм
Кубулуйда хаайыыга...
Инибиилэр
Өстіһіннір
Сэриинэн турдулар,
Эмээхситтэр сүктүлэр
Умнаһыт котуомкатын.
Кинилэр таІараҕа үҥүүлэрин

ДьылҕаХаан
Өлүү тааһыгар эргиттэ,
Сүттэ ырыа
Күлүү, мөккүөр уоһунна. 
Саатсуут сибэккилэрэ 
Хайатааҕар үрдүктүк
Сириэдийдилэр,
Доҕорум, биһигини 
Биирдиилээн сотоллор, 
Былыргы эйэҕэ 
Буулдьа туочука туруорар, 
Хараҥа хойдор –
Сырдыгы баһыйар,
Ыллаабат буоллахха,
Олох туохха нааданый?

* * *
Боруксорук чуумпуга 
Хара истиэнэ аттыгар 
Ытыллаары турдахпына
Туман быыһынан,
Үрүҥ туман быыһынан 
Күн күлүөҕэ миэхэ.

Чэбдик салгын сытыытык 
Аһытыа абытайдык 
Мин кыараабыт түөспүн, 
Буулдьалар
Сулустар быыстарынан 
Чаҕаан суолу тэлиэхтэрэ.

Кыһыл хаантан соһуйбут 
Тэлгэһэ күөх ото
Онно миэхэ сипсийэрэ
Дьикти, кэрэ тыллары.

Халлаан күөҕэр тимирэ 
Бороҥ өлүкпүттэн 
Арахсан
Аанньалым мичээрдиэҕэ 
Миэхэ
Үрүҥ туман быыһынан.
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* * *
Хаар түһэрэ биһигини күөйэ.
Маска, ыллыкка, кырыыһаҕа, дууһаҕа.
Хаар кэлэрэ муораттан, халлаантан, сиртэн, 
Хаар түһэрэ – биһиэхэ иҥэрэ.

Бакаалга кыһыл арыгы –
Онно – уот чаҕыла, көмүһэ.
Гранат хаана, рубин хаана –
Бакаалга имэҥнээх арыгы.

Хоһоон быстахха үөскүүрэ,
Туох да суолтата суох,
Соҕотох музыка тыаһыыра –
Хоһоон хаары төрөтөрө.

Хаар сылайбакка көтөрө,
Били биллэр эриэн ыттыы 
Тыаһа суохтук, көҥүллүк 
Дьаалытынан хаар көтөрө...

Анатолий ПАРПАРА,
Россия поэта, драматура, М.Ю. Лермонтов 

аатынан Фонда бэрэссэдээтэлэ

* * *
Тираннар үйэлэригэр 
Улуу поэттар 
Сэрэхтик олороллор.

КөІүллэринэн төлүүллэр 
Айар кыахтарын 
КөІүлү туойар поэттар.

Тираннар үйэлэригэр 
Баттаммыт норуоттар 
Сүгүрүйэллэр поэттарыгар.

Оттон көҥүл күннээтэҕинэ,
Демос турунан
Көҥүлү көҥүлүнэн тэпсэр.

Көҥүл оннук күннүүрүгэр 
Улуу поэттар тыллара 
Иһиллибэт буолар.

* * *
Миигин ыҥырдылар... 
Соһуйдум.
Харахпын астым:
Күн тахсар сырдыгар 
Хоһум хачайданара.

Мин аата суох акыйааҥҥа 
Устан иһэрим,
Суоҕа миэхэ наадыйбыт 
Биир да дууһа...
Тоҕо миигин ыҥырдылар? 
Билиэм дуо?
Уонна тоҕо сүттүлэр? 
Хантан кэллэ ити ыҥырыы?

Миигин ыҥырдылар.
Мин олус да баҕарбытым 
Көмөлөһүөхпүн!

ТАКУБОКУНУ ҐТҐКТЭН

Эн – дьахтаргын.
Ыам ыйын сибэккитинии 
Тупсан, киэркэйэн кэллэххинэ, 
Мин туох баар тэІнэбиллэрим 
Эмискэ өлбөөрөн, хатан хаалаллар.

Наталья ХАРЛАМПЬЕВА тылбаастара.

ДОЎОТТОРБУТ ХО¤ООННОРО



11Чолбон 6 №-рэ 2015

ДОЎОТТОРБУТ ХО¤ООННОРО

Игорь ТЮЛЕНЕВ, 
Россия Суруйааччыларын сойууґун чилиэнэ

ТАПТАЛ КУУҺАР БУОЛЛАҔЫНА

Агдакам иһигэр сүрэҕим 
Аймана, үөрэ мөҕµстэ.
Өрµһүммүт өйүмсанаам 
Өрөгөйдүү, үрдүү тилиннэ.
Пульс тэбэр. Таҥараҕа махтал!
Суолга хорсуннук тахсыахха,
Өйү сүтэрэ таптыахха,
Онтон эрэ охтумуохха.

МУОСТАҔА

Ууну көрө, ону сөҕө 
Уһуннук муостаҕа турбуппут.
Ким баҕардар маннык туруох этэ 
Күннээххэ, сырдыккасылааска.
Бүгүн тымныы тыаллаах,
Баргыһа долгуннар күүрэллэр,
Бу барыһан тиийэн кэлэллэр.
Түөспэр ыга тардабын,
Тыалтан көмүскүү сатыыбын.
Онтон ыла энмин дэһэбит,
Онтон ыла бииргэбит.
Нэдиэлэ буолта. Емелэ ааһан иһэн:
– Кэлиҥ, дьиэҕитигэр тиэрдиэм! 
Көҕөрө тоІмуккут! – ыҥырар.
– Эн миигин ыһыктыма...
Эриэккэс да этэ ол этииҥ 
Эйэнэн, сылааһынан тыына...

Кыһын да, сайын да буоллун 
Кыйдыам эрэ суоҕа эйиигин.
Ааһа оҕуста отут сыл 
Абыраллаах үс сыла.
Дьэ, тоҕо билигин кэлэн,
Доҕоор, «Суох» диэнтэн 
Халлаан үүттураан туран 
Хаардыырардыыр буолла?

БЫЛЫТТАР

Худуоһунньук киһи холустатыгар 
Хомоҕойдук былыттар көһіллөр.
Арыгыттан, сүрэх эмигэр тиэрдэ 
Арыаллыыллар биһигини үрүҥ илиистэр. 
Уһун үйэлэнии өрүһүнэн 
Уһуннараллар илиһиннэрэ!
Ытыскар дьоҕус да таас киэркэйэ 
Ыраас кустук өІүн түһэрэр.
Онтон поэт былыты ааһа күөрэйэр,
Ону, дьэ, кимҥит сатаан күөйэр!

Сэмэн ТУМАТ тылбаастара.

Ренат ХАРИС,
Татарстан народнай поэта, 

РФ Государственнай бириэмийэтин, 
Татарстан Республикатын Г.Тукай аатынан 

бириэмийэтин лауреаттара

* * *
Олох сүгэһэрэ биллэн иһэр, 
Олох үөрэҕэ кытаанах.
Мин нөҥүө кэмкэрдии ааһар, 
Сүүрүгэ ханан салаллар?
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Сайлыкмаа КОМБУ,
Россия Суруйааччыларын сойууґун чилиэнэ, 

поэт, критик, литературовед, фил.н.к.

* * *
Олох нүһэр сүгэһэрэ ыараата – 
Ороһуйбут дууһам сибэккитин хам баттаата.
Сүрэхпэр эн үтүө сэбэрэҕин сөҥөрдүм. 
Саныыбын көрсүөхпүн. Эрэйи да көрдүм.

Хаспахха да түстүм, обоччоҕо да батылынным, 
Хатаастан тахсан истим, инним хоту дьүккүйдүм. 
Түҥ хараҥаҕа сүрэҕим уотунан сырдатынным, 
Тоҥ суолу эйиэхэ тиийэр туһугар хайдым.

Хабырына хабылыктанар буурҕа 
Харса суох суолбун хаарынан типтэ!
Ону ол диэбэккэ эрэнэрим биир суолга –
Ол эн тапталыҥ быыһыан, ититэ!
Эн биһиги дьолбутугар буолуоҕа баҕардар – 
Эрэл кутаатын кыыма сүрэхпэр сойботоҕо!

* * *
Чааскылаах арыгыга уоскун даҕайа, 
Чахчы баарынан, Эн, миэхэ сэһэргээ – 
Син биир көрсөрбүтүн сэрэйэтаайа, 
Сордоох арахсыыны, кур хобу үтэйэн.

Күн уота, кумах сыралҕана,
Көҕүс суоһааһына, уос хатырыыта, 
Көлөһүн хараҕы аһытыыта,
Күтүр хоптооҕор улахан дуо, охсуута?!

Сэһэргээ баарынан, саассааһынан, 
Сэгэриэм билэбин ээ – толору кэпсэммэтин, 
Ситтэрбэтин, ол эн биһиги олохпутугар...

Чэ, доҕоор, кыайыыбытын бэлиэтиэххэ!
Чэпчэкитэ суох буому аастыбыт диэххэ...

Сэмэн Тумат тылбаастара.

ДОЎОТТОРБУТ ХО¤ООННОРО

Мин хара төбөбүн 
Үрүҥ күүгэнинэн 
Саба ыһан
Ала буркун ханна көтөр, 
Долгуннары көтөҕө?

Тоҕо, тоҕо силбик кэмҥэ 
Сыллар иэҕэллэрий 
Тапталбын –
Дьолтон эрэйгэ,
Сүрэхпин –
Хара буорга...

КҮҺҮН

Бу күһүн.
Дьаабылыка төкүнүйдэ үөһэттэн –
хомуй.

Бу күһүн.
Остуол хотойдо быйаІтан – 
тулуй.

Бу күһүн.
Тапталлааҕым хараҕар 
Сүүс ый...

Бу күһүн!

АРДАХ

Ардах түстэ, чалбааттанна. 
Халлааны туора сотто.
Ойууламмыт чиэскитик, –
диэтэ кини. – 
Халымааргы, бүтэй! –
Иэдэстэри туора сото 
Харах уута субулунна. 
Ыйытыылаах буолта:
–Эмиэ буруйдуу 
таайтараҕын? – 
Уонна...
Сирэйи туора сотто.

Наталья ХАРЛАМПЬЕВА 
тылбаастара.
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Былыргы дьылларга, ааспыт күннэргэ, кыһына
кырыата суох, сандалас сайын дойдуга, үрдүк 
хайа анныгар, итии байҕал эҥэригэр, аан саарга 
аатырбыт, үтүө сурахтаммыт, үрдүк ааттаммыт 

ПРОЗА

Алек саандыр Македуонускай диэн – дьүһүннээх 
үчүгэйэ, өйдөөх бэрдэ, уот аргыстаах, кыргыс 
дьайдаах, хаан олбохтоох ыраахтааҕы баара 
эбитэ үһү.

Алексаандыр Македуонускай аҕатын кыһыл 
көмүс туруонугар олорон баран, тойотунхотутун 
мунньан сүбэлэһиэн иннинэ сэриигэ таҥнар 
таҥаһын таҥынна. Кыһыл көмүс куйаҕын кэттэ, 
убайа олорор күндү таас сулустаах, холорук 
ытыйбытын курдук кутурук киэргэллээх, уот
садаҕа моҕой ойуулаах кыһыл көмүс бэргэһэтин 
кэттэ, чомпо сүллүгэһин тоҥолоҕор иилиннэ, 
саабылаан батаһын таІнары тайахтанна. Кыыс
пыт былыт курдук кытара убайа олорор бы лааҕын 
үрдүгэр туруоттарда. Кыа хаан олбохтонор 
кыргыс дьүһүнүн ылынна, бэргэһэтин сулуһа 
убайда, хараҕа уоттанна, туруоннуунбэйэлиин 
хааннаах төлөнүнэн өрө күлүмнээтэ.

Дьэ, ол кэнниттэн тойотунхотутун ыҥыттаран, 
улуу малааһыны тэрийдэ, ас үтүөтүн аһатта, 
арыгы бастыҥын иһэттэ. Үөрэнкөтөн бардылар. 
Икки атахтаах улуу бөлүһүігэ Аристуотел оҕон
ньор – арай кини эрэ үөрбүтэкөппүтэ көстүбэт, 
арай кини эрэ туох да саҥатаиҥэтэ суох умса 
кірөн олордо.

– Оо, улуу бөлүһүөк, ытыктабыллаах учуу
талым, тоҕо үөрбэккинкөппөккүн, тоҕо биир 
наадалаах, өлбөт тылы эппэккин? Сассын эн 
дой дулуоҥ, сассын мин өрөгөй тардыһа, аат
сурах быльдьаһа барыам... Эн үрдүк, күүстээх 
өй гүнэн үйэттэн үйэҕэ икки атахтаахха аатыҥ 
ааттаныа, эн улуу үөрэҕиІ икки атахтаах ыллыгын 
арыйан, кинилэргэ кэнэҕэски кэскиллэрин күнэ
ыйа буолан өрө күндээриэҕэ... Өскітүн мин 

Былатыан ОЙУУНУСКАЙ

АЛЕКСААНДЫР МАКЕДУОНУСКАЙ1

Иван Осипов уруґуйа. 1. Тыл орфографията уруккутунан барда.
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аатым ааттанар да эбит буоллаҕына өйбүттэн 
аатырыа суоҕа, кыа хаан олбохтоох кыргыс 
илбиһэ буолан аатырыаҕа, – диэн Алексаандыр 
Македуонускай тыл эппитэ үһү.

– Ол иһин биир тылы эппэккэ олоробун... Эн 
суолуҥ хаан, мин суолум – өй үрдүк билиитэ, 
үөрэх үрдүк кыайыыта. Икки атахтааҕы уһун 
уҥуоҕун урусхаллаан, кыа хаанын тоҕон, алаһа 
дьиэтин альдьатан, тірітір оҕолорун түҥнэрэн 
– ілбіт ааттан, үрдүк сурахтан диэхпин тылым 
барбат, санаам буолбат. Хас өлбөт өйдөөҕү 
өлөрүөҥ буолуой? Ол барыта икки атахтаах 
µрдµµр, µµнэр кэскилин сарбыйан кэ±иннэриэ… 
Суох, суох, мин үөрүөхпүн сатаммат. Эн суо луҥ 
туспа, бырастыы! Мин бардым, – диэн ту ран 
үстэ сүгүрүйэн баран Аристуотел тахсан бар
быта үһү…

– Күн судаар, улуу баһылык, эн үрдүк ааккар, 
үтүө сураххар, уруйтуску тутабын! Өстөөхтөргүн 
өлөрөн өрөгөйµІ үрдээтин! Саастаахтаргын сар
быйан саргыҥ улааттын! Бу аан дойдуга улуу 
баһылыктарга – үрдүк ааттан, үтүі сурахтан 
атын улуу дьол суох! Кыайыыхотуу үрдүк 
µірүү түттэн атын үөрүү суох! Хааннаах болоту 
дьэ бин сиэбэт, кыайыылаах баһылыгы өстөөх 
утары көрбөт... Хотун ойох таптала – өрөгөй
сар гы өлөр өлүүтэ, үрдүк аат тостор тостуута.. 
Сассыҥҥы күн саабылаан батаһыҥ кыа хаанынан 
утахтанан, өргөстөөх үІүµҥ субай хаанынан 
улайданан – аар саарга аатырыаІ, үйэттэн 
үйэ ҕэ үрдүк ааттаныаҥ, өлбөт сурахтаныаҥ! – 
диэн сэрии тойоно, күн судаарын уруйдаан үстэ 
сүгүрүйэн баран, кыһыл көмүс бакаалын өрө 
ууммута үһү. Онуоха туох баар бары то йото
хотута ойон туран сүгүрүйэсүгүрүйэ: «Уруй
айхал! Уруйайхал! Үрдүк баһылыкпыт, Алек
саандыр Македуонускай ірігійө үрдээтин, ал
бан аата аар саарга аатырдын!» – диэн кы һыл 
кімүс бакаалларын көтөҕөн уруйдаабыттара 
эбитэ үһү.

Бүтүн Миидийэ бүтүннүү кутаа уотунан убай
быта, күн сырдыга көстүбэт хара буруо ор гуй
бута. Дьон хааныттан харааччы иирбит сал
лааттар оҕо буоллун, оҕоньньор буоллун, ким 
түбэспити үҥүүгэ үөлэннэр кутаа уот ортотугар 
илгэннэр уот өрө күлүмнээн, өһөҕө оргуйан, 
дьон этэ баґыгырыы убайан, иҥиирдэрэ тар
дан түрдэҥнэһэ түстэхтэринэ – Алексаандыр 
Ма кедуонускай саллааттара айахтарын атаата 
лаһыгыраччы күссэллэрэ.

Тыыннаах ордубут эр дьон хандалы кэтэн 
кулут буолара. Дьахтар өттө, кыыс өттө – 

кыай быттар дьоллоро, тэллэнэр тэллэхтэрэ, 
саатыыр сааталлара буолбуттара... Јлбµт хаана 
тохтубута, тыыннаах хараҕын уута тохтон, 
ата ҕа ада±а кэтэн, суон моонньугар бакаайы 
кэтэрдиллэн, ынчыга иґиллибитэ, кырыыстаах 
олоххо умса быра±ыллыбыта.

Биир үтүө дыбарыас убайан уота ірі күн
дээрбитэ, іһіхтііх хара күдэн буруота халлааҥ
ҥа ірі оргуйан тахсыбыта. Үс саллаат дыба
рыас ааныгар биир хаар маҕан баттахтаах ытык 
мааны оҕоньньору үс іттүттэн үҥүүнэн дьілүтэ 
түһэннэр ірі үілэн таһаараннар, тіттірүтаары 
эйэҥнэтэн хаанын саккыраттылар. Оҕоньньор 
ба рахсан уоллаах кыыһа хаһыытаспытынан 
сыс сан кэлэннэр, үс саллааты атахтарын куу
һан туран: «Уой, күный буолуҥ! Аһыныҥ! 
Аҕа быт үтүі аатын альдьатымаҥ, ытык этин 
киртитимэҥ, тэпсимэҥ!.. Кімүс унуоҕун кіті
ҕін, алтан уҥуоҕун араҥастаан – кириэһин 
килбэтиэхпит, чардаатын сандаардыахпыт этэ... 
Аһыныҥ, абырааҥ, аҕалыҥ!» – диэн аймана 
түспүттэрэ эбитэ үһү... Онуоха үс саллаат 
оҕонь ньору сирэйинэн умса быраҕан бараннар 
иһэх гынан тэпсибиттэр. Онтон уолу ылан 
тыын наахтыы уокка умса бырахпыттар... Кыыһы 
таҥаһын хайыта тыытан, сыгыньньахтаан баран 
быльдьаһан барбыттар. – «Миэнэ!» – «Миэнэ!» 
– «Суох, суох, эһиэнэ буолбатах – миэнэ!» – 
дэһэн охсуһан тунайдаспыттар. Икки саллаат 
биир саллааты икки іттүттэн ірі үөлэннэр 
уокка умса бырахпыттар. Онтон бэйэбэйэлэрин 
үөлсүбүтүнэн барбыттар. Јлбүт саллаат үҥүүтүн 
сулбу тардан ылан, кыыс биир саллааты кіхсүн 
хараҕынан дьілі түһэн баран: «Аҕаа! Убаай! 
Хаан – хааҥҥа! Ситистим!.. Бу дыбарыас мин 
дьоллоох кімүс ньээкэ уйам этэ... Билигин 
аҕалаахийэм, соҕотох убайым алтан араҥастара 
буолла», – диэн часкыйа түстэ уонна үҥүүтүн 
тілі охсон ылан, ірі туппутунан кэннинэн 
хаамта, уламулам уокка чугаһаан барда. Ордон 
хаалбыт үһүс саллаат кыыһы батыһан, тутан 
ылаары кээгэйдээн испитэ.

– Тохтоо! Сүгүн бэриниэм суоҕа! Мин эрим 
– кутаа уот!.. Аламай күнүм, бырастыы! Аан 
дойдум, бырастыы!.. Эһиги кыыскыт этинэн
хаанынан істөіх саатаан, эһиги күлгүт үрдүгэр 
үҥкүүлээбэтин! – диэн хаһыытыы түһээт, үҥүү
түнэн істіөх саллаатын уолугун үүтүнэн тобулу 
бырахпыт. Саллаат ірі харбаспытынан, кэннинэн 
титирэстээн олоро түспүт... Кыыс икки илиитин 
ірі уунан: «Уруй! Хаан – хааҥҥа!» – диэн өрі 
көтүіх курдук туттан турдаҕына, дыбарыас 

ПРОЗА
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ПРОЗА

үрдэ сууллан, өһөх хара буруо өрө ыһылынна, 
кытыастар төлөн төлүтэ ыстанна. Үрдүк аат
тарын, үтүі сурахтарын альдьатыахтарын кэ
рэй биттэр, дойдуларындьоннорун өстөөх ата ҕа 
үлтү тэпсэн иһэх оҥосторун көрүөхтэрин ба
ҕарбатахтар, ол курдук охсуһан бу күн сириттэн 
туораабыттара эбитэ үһү... Ол курдук өлөртөн 
куттаммат өрүөллэр, охсуспут улуу туйгуттар, 
хотой хоодуот сэрииһиттэр хайҕалга тураннар, 
өлбөтсүппэт үрдүк ааттара туругурбуттара эби
тэ үһү...

Күн киириитэ, былыт кытыаста кыыһан эрдэ
ҕинэ, убайбытуоттаммыт дьиэлэр чохторо 
кыта ран, күллэрэ туртайан, күдэн буруо үөһэ
нэн устан эрдэҕинэ, үрдүк томтор үрдүгэр, 
тоҕус ат сухсурҕалаһа көлүллүбүт кыһыл кө
мүс кэлиэсиниссэҕэ олорон Алексаандыр Маке
дуонускай холорук курдук өрө көтүтэн кэллэ. 
Күдэн буруо ортотугар, киэһээҥи сардаҥа тө
лө нүгэр Алексаандыр Македуонускай кыһыл 
кө мүс куйаҕа хаанынан убайан, хараҕа уот
танан, сулуһа күндээрэн, саабылаан батаһын 
таҥ нары тайахтанан, аллара диэки таҥнары 
көрөн олорбута... Томтор анныгар Миидийэ 
ыраахтааҕыта, тыллаах урана, өйдөөх үтүөтэ 
Солуон оҕоньньор кыаттаран, аата альдьанан, 
сураҕа сууллан, хандалы кэтэн, сааттаах хара 
остоолбоҕо көхсүттэн дьөлө хараҕаланан оло
роро. Кыаттарбыт ааньньа буолуо дуо? Тол
бонноох ньуура хаанынан устан, ытыкта был
лаах хоруоната туура охсуллан, хаар маҕан 
баттаҕын уот салаан, тыал охсон, умса көрөн 
олорор эбит...

Кыайбыт дьүһүнэ атын буоллаҕа дии... Куорат 
бөҕөлөрү үлтү тэпсэн, уоттаан, кириэппэс бі
ҕөлөрү сири кытта тэҥнээн, дьон бөҕөнү, сэрии 
бөҕөнү урусхаллаан, хаан бөҕөнү тоҕон, үрдүк 
ааттанан, үтүө сурахтанан, өрөгөйө үрдээн, 
хара ҕа уоттанан, үс өргөстөөҕүнэн өрү тэ көр
бөхтөөн, халыҥ хамаандатын, бүтүн аар мы
йатын Алексаандыр Македуонускай: «Өрөгөй 
үр дээтэ! Аатсаргы улаатта! Кыайбыт дьолго – 
уруй! Бука барыгытыгар – махтал!» – диэн тыл 
эппитэ үһү. Онуоха халыҥ хамаандата, ааттаах 
аармыйата, үс төгүл халлаан сатарыаҕынан, 
сир ньиргийиэҕинэн, күдэн буруо доргуйуоҕунан, 
күл ыһыллыаҕынан: «Алексаандырга, улуу ба
һы лыкка, кыайбыкка – Уруй!!! Уруй!!! Уруйай
хал!!!» – диэн уруйдуу түспүттэрэ үһү. Кыай
быт – дьоло, кыаттарбыт – соро! – диэн Алек
саандыр Македуонускай сэриитин тойоно Солуон 
ыраахтааҕы араас күндү, убайакүлүмнүү олорор 

таастардаах кыһыл кімүс хоруонатын аҕалан 
Алексаандыр Македуонускай атаҕын анныгар, 
кыһыл кімүс икки, күндү таас икки киэргэллээх, 
уу оҕуһун муоһунан оҥоһуллубут туруонугар 
уурда, Солуон оҕоньньор тайаҕын, саабылаан 
батаһын аҕалан, хоруона икки өттүгэр уурда. 
Ол гынан баран: 

– Дьоллоох Миидийэ улуу баһылыга, күн 
су даара – Алексаандыр Македуонускай туру
гурдун! Уруй! – диэн хааннаах үҥүүтүн өрүтэ 
аспы тыгар халыҥ хамаанда, ааттаах аармыйа 
үс тігµл: «Уруй!!! Уруй!!! Уруйайхал!!! Алек
саан дыр Македуонускай туругурдун!!! – диэн 
уруйдаабыттара эбитэ үһү... Онуоха бии өлбүт 
дьон хааныгар дабдаҥнаспыт суордартураахтар 
ірө көтөн тахсаннар – хааҕырҕаһахааҕырҕаһа, 
тіттөрүтаары көтін суксуспуттара үһү. Алек
саандыр Македуонускай иһиттэн имэҥирбит 
кур  дук ойон туран, Солуон оҕоньньор атаҕын 
иннигэр хааннаах болотун сиргэ тобулу быраҕан 
баран: «Таай!» – диэн үөгүлээбит саҥата өрө 
сатарыы түспүтэ үһү... Онуоха Солуон оҕонь
ньор этэ тардан, дьик гына түспүт. Дьон саҥата 
ах барбыт. Солуон оҕоньньор хараҕа уоттанан, 
хан далытын тыаһа халырҕаан, көхсүн этитэн 
баран: «Ити дуо?.. Ити күүстээх – дьоло, өйдөөх 
– соро!» – диэбит.

Алексаандыр Македуонускай хаана кубарыс 
гы на түспүт, учуутала Аристуотел тылын өйдүү 
биэрбит. «Мин ійбүнэн аатырыам суоҕа, хаан
наах болоппунан аатырыам, онон сөпкө да 
таайда», – диэн ах баран олордо... Сөҕө са
наата: «Кини өйдіөх, кыаттарбытын иһин, өйүн 
күүһүнэн, син биир аата ааттаныа... Онон, 
өлөрдөхпүнэ, хата, мин аатым альдьаныаҕа, 
килбиэннээх сураҕым киртийиэҕэ», – диэн са
наан баран: «Эн кырдьыгы эттиҥ! Кырдьык 
туругурдун!» – диэн Солуон оҕоньньору уруй
даан баран, сааттаах хара остоолботтон сүөр
дэрэн, хандалытын уһултаран, бэйэтин таһыгар 
олорпута эбитэ үһү...

Кыайбыттар үірэнкітөн, аһаансиэн бар
быт тар. Түүн үөһэ кутаа біҕө оттуллубут, ты
һыынчанан ахсааннаах элбэх сымалалаах дьүі
кэт біҕө убайбыт. Дьон күлүгэ барыҥнас, сар
баҥнас буолбут. Алексаандыр Македуонускай 
холуочуйан барбыт, өйдіөҕі эбитэ буоллар, 
баҕар, ыйыппат да дьыалата эбитэ буолуо, 
Солуон оҕоньньортон: «Кырдьыгы этэргиттэн 
кут таммаккын дуу?» – диэн ыйыппыт.

– Оо, кырдьыгы этэр кутталлаах дьыала, 
кырдьыктан сорох – баһа быстар, сорох – аата 
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үрдүүр, – диэн Солуон оҕоньньор хоруйдуу 
олорбута эбитэ үһү.

– Оннугу билэр буоллаххына, кэпсиэ эрэ, 
ійдүүсаныы сыльдьыам, – диэн Алексаандыр 
Македуонускай көрдіспүтэ эбитэ үһү.

* * *
Хаанынан устубут, күлүнэн бурҕайбыт, 

буруонан оргуйбут Миидийэ саарыстыбатын 
урукку улуу баһылыга, Солуон оҕоньньор, 
кырдьык туһунан биир кэпсээни кэпсээн 
биэрбитэ үһү...

Былыргы ааспыт күннэргэдьылларга Персия 
биир улуу баһылыга үрдүк сололоох тойотторун
хотуттарын муньньан, бөлүһүөктэрин ыҥыран, 
ку дай айыы ытык бахсыларын түмэн олорон, 
хоруонатын кэтэн, маантыйатын бүрүнэн, саа
былаан батаһын туруонугар өйөннөрөн, үр
дүк солотун туппут тайаҕын ылан тайанан 
олорон: «Кырдьыгынан сыльдьыах буолаҥҥыт 
хааннаах андаҕары андаҕайбыккыт, мэктиэ 
тыл гытын биэрбиккит... Дьэ, кырдьыгы этитэр 
күнүм кэллэ... Кырдьыгы эппит – аата үрдүөҕэ, 
наҕыраада ылыаҕа, сымыйаны эппит – хаан
наах былаахы үрдүгэр балаас илиититтэн ба һа 
быстыаҕа... Мин аналымчааһым тугуй? Дьол
лоох буолсубун дуу? Сордоох буолсубун дуу? 
Мин кэлэр кэскилим тугуй?» – диэн хараҕа уот
та нан, хаана альдьанан, ыйыта олорбута үһү.

Онуоха бар дьоно соһуйанкуттанан ах бар
быттар. Ким даҕаны биир тылы этиэх көстүбэтэ... 
Имньим буолла. Ыраахтааҕылара ордук аба
ранальдьанан барда, хаана ооньньоото, ха
ра ҕа уоттанан, уламулам ыараан, уһун 
саабылаан батаһын илиитинэн туппахтаан 
барда. Дьонун диэки дьэбидийэдьэбидийэ то
булу кірөн олордо. Ол олордохторуна «Мин» 
диэн бэрт дириҥ, бэрт ыар саҥа, түөт түптүр 
үтүгэн түгэҕиттэн өрө ньиргийэн иһиллибит 
кур дук, бардьон уллуҥахтарын аннынан өрө 
ньиргийэн иһилиннэ... Соһуйбут курдук өрө 
көрө түспүттэрэ: санныгар дылы саба түспүт 
хаар маҕан баттахтаах, уоттаах харахтаах, 
түі һүн тылыгар дылы сэбирийэ үүнэн түспүт 
бытыктаах, бэрт сүдү дьүһүннээх оҕоньньор 
киһи – аҥар илиитин өрө ууммутунан, аҥар 
илиитинэн тайаҕын туппутунан, күн судаарыгар, 
улуу баһылыгар тыл этээри утары тахсан 
иһэр эбит... Дыбарыас иһинээҕи тойотхотут 
арыыйда чэпчээн, көхсүлэрин этитэн, ах 
баран иһиллээн олордулар. Күн судаардара 
соһуйбут курдук ойон турда уонна кудай айыы 

ытык бахсыларыгар: «Эт!» – диэн баран аҥар 
илиитинэн саабылаан батаһыгар тайанна, аҥар 
илиитинэн өттүк баттанан кэбистэ, оҕоньньор 
диэки тонолуппакка таҥнары көрөн турда...

– Эн, үрдүк айыыттан куттаммакка, аналгын
чааскын ыйыттыҥ... Иһит! Бу күн сиригэр эн 
курдук хараҥа аналлаах суох, эн курдук кэннигэр 
хаалбат кэччэгэй кэскиллээх суох... Эн туох баар 
оҕоҥурууҥ, эн бары баар халыҥ аймаҕыҥ бука 
барылара быстаннар, эн үүтүкчү улуу тыаны 
уот сиэбититтэн соҕотох биир хоруолаах тимир 
төҥүргэс ордон чоройон турарын курдук ордон 
хаалаҥҥын, икки хараҕыҥ хааннаах уутугар 
суунаҥҥын, бүдүк буолан олордоххуна, ыал 
ыраахтааҕыҥ кэлэн, аан дойдугун альдьатан, 
улуу норуоккун урусхал оҥорон, мооньньоох 
баскыттан быалаан, ыт курдук атын кутуругар 
состоруоҕа, – диэн киһи куттаныахтык, этэ са
лаһыахтык, куйахата күүрүөхтүк эппитэ үһү.

– Оо, хара сордоох, мин дьолбунсоргубун 
умса кырааҥҥын – мин өстөөхтөрүм өрөгөйдөрүн 
көтөҕөн, хара суор курдук хааҕыргыы турар 
абаҕын көрөллөөркөрбөттөөр?!! Истэллээр
истибэттээр?!! Миигин умсарбыт, өстөөхпүн 
үөрпүт халыҥ аньыыгар, хараҥа буруйгар 
моонь ньоох баһыҥ хааннаах былаахы үрдүгэр 
бы һыннын, – диэн күн судаардара, улуу ба
һылыктара абаран хаһыытыы түспүт.

Оҕоньньору баһын быһаннар, куоньньайын 
үүтүттэн үөрбэҕэ ыйааннар, өстөөххө атыы
ламмыт буруйдаах төбөтүн курдук, хааннаах 
бы лаахы үрдүгэр, сааттаах хара остоолбоҕо 
ань ньан туруорбуттар.

Ыраахтааҕылара, дьэ, эбии өйөсанаата аль
дьанан, өссө ордук этэхаана ооньньоон барбыт. 
Тойотторохотуттара кутталлара улаатан: «Ким
митхайабыт эрэ аналачааһа туолан баһа 
быс тар, хаана тохтор буолла? Оо, арахарах, 
сассыҥҥы күн сырдыгын көрөбүт эрэ, көрбөппүт 
эрэ!» – дэһэн, бэрт улаххан санааҕаонооҕо 
ылларбыттар эбит.

* * *
Үс ыйы мэльдьи күн судаардара мунчааран 

эрэй бөҕөнµ эрэйдэнэн баран, үрдүк соло
лоохторун, үтүі ааттаахтарын, тойотторунхо
туттарын, улуу бөлүһүөктэрин, ахтар айыы ытык 
бахсыларын – бука барыларын ыҥыттаран ылан: 
«Мин кэлэр кэскилбин ким кэпсиэх баарый?» 
– диэн ыйыта олорбута үһү. Иньньэ диэн 
ыйытарын аҕай кытта, дыбарыас аана аһылла 
түстэ, сототугар дылы үүнэн түспүт бытыктаах, 

ПРОЗА
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куругар дылы сабырыйан түспүт хаар маҕан 
баттахтаах, хааннааҕынан хаһылыччы көрбүт 
уоттаах харахтаах оҕоньньор киһи киирэн 
хатан дьыбарга мутук тоһуттубутун курдук чуор 
куолаһа иһилиннэ. Дьонсэргэ куйахата күүрдэ, 
этэ саласта: «Оо, арахарах, эмиэ бас быстара, 
хаан тохторо кэллэҕэ!» – диэн куттанар кыайан 
саҥата суох олордулар.

– Күн судаарбыт, улуу баһылыкпыт, эн кэлэр 
кэскилгин билиэххин баҕараҥҥын, бэрт эрэйи 
эрэйдэммит, ыар санааҕа түспүт сураххын ис
тэммин, үрдүктэн ыйыллан, үіһэттэн ананан 
кэллим... Иһит! Бил! Бу күн сиригэр эн курдук 
уһун саастаах, дьоллоох үйэлээх киһи эн ха
лыҥ аймаххыттан, кэтиткиэҥ уруугуттан суох 
буолсу. Хайалара даҕаны тіһө даҕаны эн үрдүк 
туруоҥҥар тахсан, эн ыар хоруонаҕын кэтэн, 
улуу баһылык буолуохтарын баҕарбыттарын 
иһин, эн сааскын сааһыа суохтар, эн уһун үйэ
ҕин тосту олоруо суохтар. Эн хайа да оҕо ло руҥ, 
эн эрдэ іліҥҥүн ыраахтааҕы буола ох суохтарын 
баҕарбыттарын иһин, тіһө да хара санаала рын 
ииппиттэрин иһин, кинилэр хара санаалара туо
луо суох. Эн билиҥҥи баар элбэх ыал ыраах
тааҕыларыҥ, элбэх өстіөхтөрүҥ эн өлөргүн кэ
тэспиттэрин иһин, эн кинилэр тыын наахтарына 
өлөн үірдүі суоххун... Уһун үйэ лэнэҥҥин, элбэх 
саарыстыбалары илиигэр хол бооҥҥун, аар саарга 
аатыран олорууһуккун! Эн кэлэр кэскилиҥ үрдүк 
ыйыытынан, үіһээ ана лынан оннук эбит. Үөр! Кіт! 
Күн судаар, эйиэхэ – уруй! – диэн үстэ сүгүрүйэн 
тоҥхох гыммыта үһү.

Манна баар тойотхотут көҕүстэрэ кэ ҥээн, 
сүрэхтэрэ үөрэн, харахтара сырдаан ойон 
тураннар, күн судаардарыгар, улуу баһылык
тарыгар: «Уруй!!! Уруй!!! Уруй!!!» – диэн айхал
лыыайхаллыы сүгүрүйбүтүнэн барбыттар. Онуо
ха улуу баһылыктара үөрэн күлүм аллайан, хара 
санаата халбарыйан, хараҕасирэйэ сырдаан, 
туруонуттан туран, үрдүктэр анаабыт аналларын 
эппит улуу кырдьаҕаска: «Аналбын эппит үтүө 
тылгар махтал!» – диэн сүгүрүйэн баран бэлэх 
біҕөнү бэлэхтээн, бастыҥ олоххо олордон, 
мааны бөҕөнү маанылаан ыыппыта үһү, – диэн 
Солуон оҕоньньор кэпсээбит эбит... Ону истэн 
баран Алексаандыр Македуонускай: «Ооксиэ! 
Маҥ найгы эрэйдээх кырдьыгы толоостук, сүрэх
хэ киирбэттик этэн, баһа быстыбыт, иккис 
буоллаҕына, кырдьыгы сытаан этэн, аатасуола 
үрдээбит, баайаталата улааппыт... Санаан көр
дөххө, иккиэн биири эппиттэр эбит ээ!» – диэн 
сөҕө санаабыта үһү.

– Бу ыраахтааҕы үөрүүтүн туохха холуохха 
сөбүй? – диэн Алексаандыр Македуонускай 
ыйыппытыгар, Солуон оҕоньньор: «Улуу ку
мах ха таммах уу таммалаабытын курдук диэх
хэ сөптөіх», – диэбит. Ону истэн баран Алек
саандыр Македуонускай: «Ооксиэ! Дириҥ тылы 
эттэ эбээт... Мин даҕаны билиҥҥи үөрүүм – 
улуу кумахха таммах ууну таммалаппыттан 
атына суох. Сассын биир улуу сэрииһит үөс
кээн мин кыайбыт кыайыыбыттан тугу да ор
дорбокко хоруо курдук үлтү тэпсиэҕэ, мин улуу 
саарыстыбабыттан тугу да ордорбокко үл тү 
сыньньан, бэйэтэ билэринэн саҥа, атын саа
рыстыбаны оҥоруоҕа... Мин дьолум – хаан
наах болот дьоло, ол оннук дьол суолтата ту
гуй? Туһата тугуй?» – диэн иһигэр санаан ба
ран, таһыгар таһаарбата... Уламулам үөрбүт 
үөрүүтэ, кыайбыт кыайыыта суолталарын сүтэ
рэн, кини хараҕар күдэн буолан көттүлэр, туман 
курдук уостан, сүтэн бардылар... Алексаандыр 
Македуонускай абатыйан, хааннаах болотугар 
таҥнары тайахтанан олорон: «Мин кырдьыгы 
билбитим – миэнэ кырыыһым буолла. Бу аан 
дойду саарыстыбаларын уоттааммын, урусхал
лааммын, бар дьон хааннарын тоҕоммун, дьол
лоох уйаларын умсараммын, мин аан дойду 
үрдүк арҕаһыгар тахсаммын, хааннаах болоппун 
таҥнары аньньаммын, кэннибэр хааннаах, кы
рыыстаах бэлиэ хаалларыам. Мин дьолум – 
ол!» – диэн, үйэттэн үйэҕэ аахсылла, иэстэнэ 
турар кырыыска этиллибит курдук санаан, сү
рэҕэр оспот баастаммыта үһү... Ол бааһын ту
луйбакка, эдэр сааһыгар өлбүтэ үһү диэн бы лыр 
былыргыттан бар дьон кэпсэтэллэрэ эбитэ үһү.

1935 с.
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4. ТИИТТЭЭХ КҮӨЛ БЭЛЭҔЭ

Хотоҥҥо киирии, кыстыкка бэлэмнэнии сүпсүл
гэнэ бүтэн, Уктаа Дьаарын дьоносэргэтэ сылтан
сыл хатыланар кыһыҥҥы отмас тиэйиитин, 
хо тон бүтэн биэрбэт үлэлэригэр сыстыһан бы
лыргыттан буоларын курдук куолуларынан уолу
һуйбаккадолгуйбакка үлэлээнхамсаан бар быт
тара. 

Хас биирдии дьыл кэмэ бэйэтэ дьикти түгэн
нэрдээх, киһи эрэ сэҥээрэр кэмнээхкэрдиистээх, 
онно эрэ сөп түбэһэр олоҕудьаһаҕы оҥостор 
үлэлээх, толоруллар дьарыктаах. Дэлэҕэ да
ҕаны: «Күһүҥҥү киһи күлбүтүнэн», – диэн аат
тыахтара дуо. Ол курдук кыстыкка киирии Саха 
Урааҥхайыгар былырбылыргыттан биир кэрэ 
бэлиэ кэмэ буолаахтаатаҕа. 

Ыалыал аайы идэһэ бөҕө өлөрүллэн, ба
лаҕаттар оһохторун хорото түүннэри тох тообокко 
кыымынан ыһыахтанар. Чохочу сыа чоххо үтүл
лэн сырдьыгыныы «оонньуур» минньигэс сы та 
ыал тэлгэһэтин аайы дыргыйар. Идэһэ си мэ
һиннээх сэмсэтиттэн былдьаһатарыһа, то то
хана аһаабыт ыаллар ыттара уҥуохтарыгар 
оҕустаран, ыараан үрбэт да буолбуттар. Кө ҥүл 
сылдьан мэччийбит алаастарыттан кыстык сир
гэ үүрүллэн киирэн уйуһуйбут ураа муостаах 
айманар айдаана, сайын устата салгылаабыт 
сылаас хотонноругар киирэн ньим барбыт. Бэл, 
тохтообокко куугунуур тымныы тыал ойуур
дар, тыалар саһарбыт көмнөхтөрүн ыраас
таан, сылайбыттыы уоскуйбут. Арай күһүҥҥү 
бү тэй түүҥҥү чуумпуга эт эттиир, онноман на 
ба  лаҕан, ампаар ааннарын аһылларса был лар 
тыастара, оҕодьахтар киирэртахсар сүп сүл   гэ
нэ, сибигинэһиилэрэхобугунаһыылара, кыр     гыт 
тар сүтэсүтэ улаатан кэлэр сэргэх күл сүү  лэ
рин дорҕооно холбоһон биир күдьүс кул гаа  ҕы 
манньытар, аһынанүөлүнэн дыргыйар тыас 
буолан күһүҥҥү хараҥаны тиирэ киэптээн ха
лыйа устар. Маҥнайгы кылбаа маҥан хаарынан 
бүрүллүбүт Уктаа Дьаарын кыс ты гын киэҥ
куоҥ киэлитин одурууннаах олох охсуутуттан 

ДЭХСИ

УКТАА ДЬААРЫН
(Роман салгыыта)

хаххалаабыттыы күһүҥҥү дьикти түүн саба 
халыйан турбута. 

Аарыма кырдьаҕас саас баттаан ыыра кыа
раан, кэлэрэбарара аҕыйаан үксүн дьиэ эр
гин эрэ сылдьар. Уруккутун курдук киэҥкуоҥ 
буомнардаах, тахсыылаахтүһүүлээх олох хам
саа һынын кэрэһэлээн көрөрө сылтансыл 
аҕыйаан былыр үйэҕэ хаарынан сабыллыбыты, 
ааспыты саныыра, ону түөһэрэ элбээн иһэр 
курдуга. Түүлэбитэ да тоҕо эрэ ол эргин ха
йысхаламмытын кырдьаҕас Уктаа билбэтэ, 
сэрэйэ санаабата кэлиэ дуо? Ордук кэнники 
түүлэ, кини Улуу эбэтин очуос таас хайаларын 
курдук сүдү кутунсүрүн хам баттаабыта. Ол 
курдук соторутааҕыта түһээбит түүлэ ааһан
араҕан биэрбэккэ бэркэ эрэйдээтэ. Урут да син 
араас түүллэр киирэр буолаллара, ол эрээри 
маннык ааһанараҕан биэрбэккэ кутунсүрүн 
аймаабыт түүҥҥү көстүүлэри кини өйдөөбөт 
курдуга. Уктаа санаата эмиэ түүлүн тула эргийдэ.

Арай утуйа сытан бµтэй чуумпуга куустаран, 
лµ²кµр былыкка уйдаран устан эрэр курдуга. 
Бэйэтэ чэпчээн, к³рµµтэистиитэ уларыйан т³
рµт сирэ буолбут КыылБастаа±ынан эргийэ 
к³т³н иһэр. Сирэдойдута отунмаһын сиигин 
таһааран, кылыгырас кырыанан кылбачыйан, 
дьы бартан салгына сатараан кыһыҥҥы хаба
раан тымныыларга бэлэмнэммит. Ол икки ар
дыгар хантан эрэ иринньэх эрдэ±иттэн и²мит, 
умнуллан эрэр сµрэ±и ньµ³лµтэр, мэйиини 
туймаардар ийэтин Уунаалдьы Куо минньигэс 
сыта илгийбитэ, эйэ±эс, холку намыын са²ата 
илэбааччы и´иллибитэ.

– Хайа, тоойуом, утуйа сытар эбиккин дуу? 
Илин э²эртэн э´э² аах, Дьуон Дьа²ылы дьон
норунуун кэллилэр, туран к³рсµ³² этэ. 

Уктаа Дьаарын ийэтин к³р³ сатыыр, адьас 
чугас аттыгар баар курдук да хара±ар таба 
к³стµбэт. Тулата ха´ан да к³рб³т³х сирэуота, 
билбэт дьонноро кµлµк курдук аалы²на´аллар. 
Лµ²кµр тиит мастарынан сэлэлэммит куула тыа 
ыга анньан киирбит µрдµк тумулугар са²а ба
ла±ан холло±о´ун туруорбуттара киирэн эрэр 
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кµн хара²а кµлµгэр ыраахтан иччилээхтик кµ
лµгµрэн к³ст³р. Ол икки ардыгар аба±алара 
Чаллаайылаах Б³дь³к³ ха²ыл аттарын µрдµгэр 
олорон куула тыа са±атынан Со±уруу Ытык хайа 
диэки айаннатан а±ыйахта к³ст³н аастылар. 
Тиэтэйбиттэрэ сµр. 

Эмиэ да хаар кыыдамныыр курдук, кµ´µ²²µ 
добдур±а буолбут, аттар туйахтарын тыа´а 
ыраахтан хабыллан и´иллэр, ойо±о кэрэчээн 
Тµстээнэ то²мутхаппыт, та´ырдьаттан киирэн 
о´ох холумтанын аттыгар ³й³н³н са²атаи²этэ 
суох иттэ турар. О´ох уота то±о эрэ улахан 
ба±айытык тас гыммыта, онтон оро´уйан Ук
таа Дьаарын у´уутаабытынан олоро тµстэ. 
Ба лаҕан и´э уучуумпу. Арай холумтан уос
тан эрэр симириҥниир уотун боруҥуй сыр ды
гар көхөлөргө ыйаммыт тирии соннор, түү лээх 
чомпойдор сүтэсүтэ күөрэҥнэһэр, өҕүл лэҥниир 
күлүктэрэ илэ бааччы анараа дойду иччилэрэ 
бэйэлэринэн киирэн аһаарысиэри сар баҥна
һал ларын курдуктар. Кырдьаҕас этэсиинэ эмис
кэччи муустаах уунан саба ыстарбыттыы тым
ныйталаан ылбыта, куйахата күүрбүтэ, тымныы 
көлөһүн саба биэрбитэ. Эмиэ да түүл, эмиэ да 
илэ курдуга. 

Сµрэ±ибыары туймуулуур ыарахан тµµлтэн 
тэ ́ииркээн ис кута уйу´уйбута. Тµ´ээбитин т³л
к³л³³т³±µнэ, билгэ хаан ыйаа±а этэринэн, тµ³рт 
³ттµн эргиччи к³рµнэр кэмэкэрдиитэ ыга ан
ньан, ыбылы тутан кэлбит курдуга. «Тµстээнэм 
барахсан со±отохсуйан, укусакы буолан, кэ
тэспитэ ыраатаахтаабыт. Кырдьа±астарым да
±а ны анараа дойдуга тиийдэхпинэ то±о эрдэ 
кэлли² диэн аты²ырыа суох курдуктар. Ол 
аата кэнним у´аан, инним кылгаан, тутум саҕа 
эрэ олох олорорум хаалаахтаата±а. Ол эрээри 
Айбыт Айыы Тойонум µрµ² хара±ынан к³р³н, 
Айыы´ыт Хотунум алгы´ынан биир олоххо с³п 
хаары сµктµм, туйах хатарар, удьуор у´атар 
уоланнары уу´аттым, кыптыый кутун мµччµ туп
патым, дьомморсэргэбэр да сирдэрбэтим. Онон 
бу орто бараан туруу дойдубуттан огдо луйар 
да буоллахпына кэмсинэн кэтэмэ±эй диирим, 
суохтаан суланарым суохха дылы», – дии 
санаата. 

Бүтэһиктээх биир бигэ быһаарыныыны ылы
нан, буккуллуутатэккиллиитэ тохтоон, Уктаа 
бэ йэтэ да холкутуйда, санаатаоноото да чөл
лө рүйдэ. Дьылга үктэнэр былдьаһыктаах кэмҥэ 
са наа хамначчыта буолан туһата суох олорон 
хаалбытыттан бэйэтэ да сонньуйда.

Уктаа Дьаарын сааһырбыт киһи быһыытынан 

нүксүччү туттан саҥата суох балай эмэ олордо. 
Јссө да олоруон олохтоох суордар идэһэ харыҥа 
ыраастаммыт сиригэр сатабыла суох мустубут 
куорсуннарын тыаһа биир кэм тохтообокко 
сур дургуурун истэн: «Сарсыарда буолан эрэр 
эбит ээ!» – диэн аргыый туран сөҕүрүйэн эрэр 
оһоҕун уотун күөдьүтэн бэлэм хайытыллыбыт 
хардаҕастартан ылан эбии быраҕаттаан биэрдэ. 
Холумтан уота тиллэн, куура хаппыт куруҥ мас 
хардаҕастарын өрө салаан тахсан үөрбүттүү 
таһыгыраата, күөх төлөнүнэн күүдэпчилэннэ, ба
лаҕан иһин сырдатан тохтобула суох өрө үөмэх
тэнэн оһох үөлэһинэн үөһээ диэки харбыаласта. 

Уктаа Дьаарын таҥнан, балаҕанын ыараабыт 
аанын аргыыйдык аһан таһырдьа таҕыста. Сар
сыардааҥы дьыбар тымныы салгынын эҕирийэ 
тыынан дьэ сэргэхсийдэ. Билгэлиирдии тула 
өттүн көрүннэ, үөһээ диэки олоотоото. Эрдэһит 
ыаллар оһохторун буруота бииртэн биир эбил
лэн, сайсат саҥа сатараан, кэлиибарыы 
сыы йа хойдон барда. Ити курдук Хаҥаластар 
биир улахан аҕаларын ууһун күһүҥҥү элбэҕи 
эрэн нэрэр күннэрэ, айыыларын алгыстарынан, 
сайсат диэнинэн арыаллатан, Эркээни киэҥ 
хочотугар түүҥҥү хараҥаны тоҕо анньан, 
дьоґуннаахтык киирбитэ. 

Чараас хаардаах добдурҕа кэмин батта һа 
кэлиибарыы кэҥээбитэ, сырыыайан сыыдам
сыйбыта. Дьонсэргэ биллэ сэргэхсий битэ. Эдэр 
да, эмэн да кэпсэтиилэрэ үксэ булт, ордук то
ҕоостоох кэм кэлбитинэн сиэттэрэн барылы 
баай даах уу иччитин Уу Чоҥкуруун уола Уукун 
Тойон, саасүйэ тухары аһатансиэтэн кэлбит 
күөллэрин иччитин ДахханХотун тула эргийэрэ. 
Аһыныгас санаалаах улуу Хотуннара, күөллэрин 
иччитэ хайа сиргэ, хаһан көтөр кынаттааҕынан, 
көмүс хатырыктааҕынан куду анньан биэрбитин, 
туохханнык үөрүүлээхкөтүүлээх да, олоххо 
ох суулаах да түгэннэр буолтарын сэлэһэн кү
һүҥҥү укусуку хараҥа киэһэлэри дьиктикэрэ 
кэмҥэ кубулуппуттара. Ол кэмҥэ дьон өйү гэр
санаатыгар дьикти бэлиэ буолан биллэнкөстөн 
хаалбыт, аймахбилэ дьоннорун уһу луччу бы
һыы ларын киэн тутта ахтансанаан ааһыы ла
ра эдэрдэри ымсыырдара, көҕүтэрэ, туох эрэ 
үчүгэйгэ, дьиктигэ угуйара. 

Биир оннук күһүҥҥү киэһээ Уктаа Дьаарын 
аарыма уораҕайыгар уолаттара уонна аҕа ууһун 
баскөс өттүлэрэ мустубуттара. Куруҥ мас хар
даҕастарынан ыбылы симиллибит симии оһох 
барахсан үөрэкөтө күлүбүрэччи умайара. 

Буолумуна даҕаны, Байанайы алы гынан булт 
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суолун сонордоһуу, күөх далай иччитэ Күөх Бол
лох тойоҥҥо үҥэнсүктэн көмүс хатырыктааҕыт
тан халбыйсыы, ити барыта аҕа баһылыктарын 
көҕү лээһининэн, ыйыытынанкэрдиитинэн, кини 
са табыллаах салайыытынан барара. Былырбы
лыргыттан олохсуйбут тэриллии быһыытынмай
гытын билигин даҕаны ким да уларыта илигэ, 
оннук буолуохтааҕын курдуга. Дьонсэр гэ ол 
быһыытынан баһылыктарын олохтоох быһаа
рыытын, алгысбилэ тылын ээрсэмээр кэтэс
питтэрэ. 

Уктаа Дьаарын холумтанын иннигэр балачча 
ір саҥарбакка аргынньахтаан олордо. Онтон 
дьонун биллэбиллибэт сибигинэһиилэрэ уһугун
нарбытыныы ходьос гына көнө түстэ уонна ар
гыый аҕай сөҥөдүйдэ:

– ДахханХотун үтүө хараҕынан көрдөҕүнэ, 
Баай Байанайбыт баалаабатаҕына көмүс ха
ты рыктааҕы күөйэ тутар, муҥха хараҕын толо
рор кэрдиис кэммит кэлбит курдук. Былыр да, 
быйыл да эрилийэр долгуннаах эбэлэрбит ба
рахсаттар атарахсыппыттара диэн суоҕа. Онуо
ха эбии Дьылҕа Хаан оҥоһуута олохтоох, 
дьыл быт быһыыта быйаҥнаах курдук. Оннук 
эбит буоллаҕына аһаттаҕына аһатыа диэбит, 
биэрдэҕинэ биэриэ диэбит эбэбитигэр Тииттээх 
күөлгэ холонон көрдөххө хайдах буолуо эбитэ 
буолла? – диэн аҕа баһылыктара ыйытардыы 
дьонун эргиччи көрөн кэбистэ.

– Эн эттэҕиҥ буоллун. Тииттээх күөл ба
рахсан балыга байымынан, бөдөҥүнэн киһи эрэ 
эбэлээхпин диир эбэтэ. Дьэ ол эрээри нэ мин 
биллэрбэтинэн, сүнньүн туттарбатынан биир 
ураты туспалаах буолаахтаатаҕа. Кэлин биир 
үксүн ол да иһин киниэхэ санаммыт диэн суо
ҕа. Арай Улуу Тунах ыһыахпыт арылы кус
тук алгыһа тиийбит буоллаҕына, онно эбии 
айыы лартан айдарыылаах, ичээн киэнэ киэли
лээҕинэн Аан ДахханХотуҥҥа анаан алгыс 
тылын этиттэхпитинэ, арыынансыанан ас кэ
бис тэхпитинэ, аал уоппутугар сиэл быраҕан 
сыт таһаардахпытына хайыа эбитэ буолла? 
– диэн сири сиксигинэн сылдьымахтаспыт, кы
лааннааҕы, хатырыктааҕы балай да халбый
сыбыт байанайдаах булчут Сүлгэ кырдьаҕас 
санаа тиэрдээччи буолла. Кини тылын бары да 
өйдөөн, сэҥээрэ иһиттилэр. Онтон сөпсөһөллө
рүн көрдөрөн төбөлөрүн кэҕиҥнэттилэр. 

Уктаа Дьаарын Сүлгэ олохтоох тылынөһүн 
атарахсыппатаҕа сирэйигэрхараҕар көстөрө. 
Бэйэтэ да итиниэхэ майгынныыр санааны тутан 
олорбут быһыылааҕа. Инньэ гынан кэпсэтии 

сүнньэ көнөн сүрүннээн сэпсэбиргэл төһөхай
дах туруктааҕын, кими ханнык кынакка туруо рар, 
күөл хайа баһынатаҕын, билиитин, тумуһун ны
рыылаан муҥха суолун көннөрөр уонна да атын 
иппэйтуппай үлэлэри тэрийии, аттарыы туһу
нан буолла. Балыктааһыны саҕалааһын сиэ
рэтуо ма, аал уоту оттуу, Аан Уххан тойоҥҥо 
сү гү рүйүү, Аан Даххан Хотуҥҥа, Күөх Боллох 
тойоҥҥо ааттаансуоллаан аманөһү амалыйыы 
барыта үөһээттэн үүйүүлээх, ааттаммат сиртэн 
айдарыылаах Эргискэ сүктэрилиннэ. 

Ити кэпсэтии иккис күнүгэр, Тииттээх күөл 
соҕуруу атаҕар оҕус, ат көлөлөөхтөр, чугас 
эргинтэн сатыылаабыттар балай да үмүө
рүстүлэр. Эбэлэрин куула тыатын лиҥкир тиит 
мас тара дьоннорунсэргэлэрин көрөн үөр бүттүү 
күһүҥҥү сөрүүн тыалга оҕустаран, тө бө лөрүн 
хоҥкуҥнатан, тоҥхолдьуһан ылар кур дуктара. 
Тулалыыр сирдойду иччитэхсийэн тур бута күр
гүөмнээх саҥаттаниҥэттэн, эдэрдэр тэ  бэ нэттээх 
күлсүүлэриттэн ханна да суох буо лан, чахчы
бааччы сырдаан, сэргэхсийэн олох сиригэр 
кубулуйбута. Илинтэн айыы тыал илгийбитэ. 

Саха барахсан былырбылыргыттан муҥха 
тэ рииригэр балыктаары эрэ диэн буолуо дуо, 
муста түспүччэ кэпсэтээриипсэтээри, сайыҥҥы 
үлэхамнас хайдах барбытын, добдурҕа кэмигэр 
ким ханна барар санаалааҕын истээрибилээри 
мустан эрдэхтэрэ. Эдэрдэр үксүн көстөөрү
көрөөрү, сэргэхтик туттан, сөбүлүү көрбүттэрин 
чугаһынан биллибэтинэнкөстүбэтинэн элиэтии 
эргийэн, эбэлэрин налыы кытылын хаарын чиг
ди гына тэбистилэр. 

Кэрэһит Мохсо Холотой аҕатын ууһун дьо
нун илдьэ кэлбит. Уҥа кынат муҥхатын ки ни
лэр аҕалбыттар. Онон муҥха түһүүтүн тэрии
ригэр эриллэн солото суох сырыттар да биир 
кэм Хараанай көмүс чуоччахтаах, тииҥ куту
руга буодьулаах бэргэһэтэ дьон быыһыгар 
элэҥн иирин көрө сатаан соторусотору олбу 
диэки олоотуур. Ону таба көрөн Нөмүгү, до
ҕорун кэнниттэн аргыыйдык сыбдыйан кэлэн, 
дьээбэлэнэн куолаһын сонотон: 

– Холотой кырдьаҕас уола туох ааттаах буо
лан хаппыт тиит төргүү мутугар булдун кэ тээн 
олорор хаххан кыыл курдук биир кэм төбөтүн 
лэкэрэҥнэттэ бу? Хайа, доҕоор! Бултуйуох 
курдуккун дуо? Сонордьут омунуҥ киирбитэ то
ҕо сүрэй, хараҕыҥ уоттанан, имиҥ кэйэн, – диэн 
көөҕүнээтэ. 

Кэрэһит Мохсо доҕорун саҥатын билэн эргичис 
гына түстэ. Кистэлэҥ санаатын таайтаран имин 
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хаана оонньообутун кистээн, тымныы илиити нэн 
сирэйин имэрийбэхтээтэ. Ону сэрэйэн Нөмү
гү билбэтэхкөрбөтөх курдук туттан доҕоругар 
илиитин уунан нөрүөн нөргүйдэ. 

Сүрэҕэ сөбүлүүр, хараҕын араарбат Хараа
найын убайа аттыгар кэлэн күлэоонньуу тура
рын көрөн сүргэтэ көтөҕүлүннэ, чэпчээтэ, 
үөрүөхкөтүөх санаата балысхан долгун буолан 
ки нини эрийэ көттө. 

Сүркут сылаас ухханыгар буккулла туран 
ха раҕын кырыытынан көрбүтэ киэргэллээх си
мэхтээх, саһыл саҕалаах бууктаах соно күһүҥҥү 
ыраас хаарга толбоннура оонньоон Хараанай 
дьон быыһыттан тэйэ хааман, Кэрэһит Мохсо 
сөхпүт, сөбүлээбит хараҕар устан эрэр курдук 
дайа көтөн кинилэр диэки бу иһэр эбит. 

Ахтылҕаннаах ымыыта, сүрэҕин чопчута 
иһэ рин көрөн ойон тиийэн көтөҕөн ылыахтыы 
иннин диэки нөрүс гыммытын бэйэтэ да бил
бэккэ хаалла. Сүүрэн тиийэн күөйэ көтөн ылыан 
Нөмүгү илиититтэн иҥиннэ. Былдьатыам диэ
биттии олбу диэки көрүөлээтэ. Мэһэй буолар, 
туора турар суоҕун көрөн дьэ арыый уоскуйда. 
Хараанай күлэүөрэ мичилиспит харахтара сыр
даан, күһүҥҥү дьыбартан, ыраас ымыы са
нааттан имэ тэтэрбитэ үчүгэйиэн. Уол сүрэҕэ 
кыл туһахха иҥнибит сааскы туллук курдук 
толугураата.

 Убайыгар Нөмүгүгэ кэлэн иһэн Кэрэһит Мох
сону саҥа көрбүттүү Хараанай эҕэрдэлээн биллэ
биллибэттик тоҥхос гынна. «Эргис кэллэ, бары 
мустан эрэллэр. Аҕам эйиигин ыҥыттарар», – 
диэн баран Хараанай упуһун кыламаннаах кип
киэҥ хараҕынан Мохсо диэки бэрт сылаастык
сымнаҕастык унаарыччы көрөн ылла. Оо, ол 
ыраас таптал уотунан ыһыахтанар хара харахтар 
сылаастарыттан уолан дохсун сүрэҕэ сибилигин 
тохтуохтуу ыбылыта тутан ылла, итии көлөһүн 
муннун төбөтүгэр бычыгыраан тахсыбытын хап
сабар туора сотунна. Дьолго Нөмүгү аҕатыгар 
бараары тиэтэйэн бу уларыйыыны өйдөөн 
көрбөтө. 

Хараанайдаах Мохсо сүбэлэспит курдук арыый 
бытааран аҕыйах да кэрдии кэмҥэ буоллар 
бэйэлэрэ эрэ хааллылар. Аргыый тохтоон тур
дулар. Бу маннык саҥарбакка, сэргэстэһэ, бэ
йэбэйэлэрин чугастарыттан туймааран, тугу ба
рытын умнан арахсыбат эрэ баҕаттан кинилэр 
төһө баҕарар өр туруох курдуктара. Бу дьикти 
түгэн төһө да уһаабыта буоллар кинилэр онно 
да сөп буолла диир кыахтара суоҕа. Ол курдук 
куттарынансүрдэринэн бииргэ холбоһон, тап тал 

долгураҥар уйдаран күннэриндьылларын умнан 
турбуттара. 

Олох күлүм гынан ааһа охсоору ыга ан
ньар хабытайхалыан хамсааһына кинилэри өр 
туруоруох бэйэлээх буолуо дуо, Нөмүгү ыҥы
рар саҥата ыраас халлааҥҥа этиҥ эппи тинии 
сатараан, абылаҥнаах ыра санааларын уйгуур
дан, бүгүҥҥү күн түрбүөннээх хаамыытыгар ки
ни лэри баҕарбатахтарын да иһин ыбылы тардан 
ылбыта. Кэрэһит Мохсо өй ылан Хараанай 
кулгааҕар сибигинэйэн: «Муҥха кэнниттэн ха
йаан да көрсүөхпүт!» – диэтэ уонна Уктаа Дьаа
рын аттыгар мустан, үмүөрүспүт дьон диэки 
тиэтэйбиттии сулбухалбы хаама турда. Ол 
кини тас эрэ күлүгэ этэ. Өйөсанаата, кутасүрэ, 
таптал дьикти сылааһынан угуттуу Хараанай 
аттыгар туран хаалбыта. Аһаҕас эттээх Ха
раанай барахсан ол сылааска сыламныы, бигэнэ 
түһээри, үргүтүмээри күһүҥҥү хахсаат тыалтан 
күлүктээн, өр хамсаабакка кинини батыһа көрөн 
хаалбыта.

Устан ааспыт үйэлэр үмүрүтэ тутар тыйыс 
дьыл ҕаларын күөнүнэн көрсөн, хабырынар дьы
бардарыныын хадьырыйсан, эбэлэрин куула кы
тылын өҥөйө үүнэн тахсыбыт, былыргы боо тур 
дьапталҕа тимир куйаҕын курдук быһытахайыта 
баран хосхос хатталаспыт харыс халыҥ
наах логлоруспут хатырыктаах аарыма тиитин 
аннынааҕы ырааһыйаҕа Уктаа Дьаарын улуу 
ойуун буолар улахан уола Эргис, күөх төлөннөөх, 
аалыы алтан арҕастаах кулуһун уотун уматан 
Аан Уххан эһэтигэр сөһүргэстээн олорон, 
Эбэтин Тииттээх күөл иччититтэн Аан Даххан 
хотунуттан, күөх далай аарыма ааттааҕыттан 
Күөх Боллох тойонтон өллөөххүттэн өлүүлээ, 
хайыылааххыттан ханыылаа, сөргүөхтээххиттэн 
сүктэриий дуу диэн көрдөһөн аман өс амалыйда, 
аал уотун ас киэнэ амтаннааҕынан аһатта, талыы 
сиэл түүтэҕин уотугар куду анньан сыт таһаарда. 
Силигин ситэрэн, айыыларын айхаллаан Аар 
Айылҕа Аарыматын, сүдү бэйэлээх тиит маһын 
салама киэнэ сиэдэрэйин ыйаан киэргэттэ. 
Эбэтигэр киирэн алларыллыбыт ойбоҥҥо арыы
нансыанан алларый, хайыылааххынан ханарый 
диэн үүт кутан күүгүнэттэ, арыы быраҕан ал
ҕаата. 

Сиэртуом толоруллан, албаҕалаах алгыс 
ич чи лээх тылларыгар баттатан хамсаабакка
саҥарбакка ньим баран турбут дьон уһуктан, 
муҥха алыптаах күрэҕэр үлүмнэһэ охсоору үтүмэх 
соһуулаах, муҥха тиэйиилээх сыарҕаларын 
кэнниттэн, нырыыларын, анньыыларын адаа
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рыччы сүгэн айдаарбаккатыаһаабакка сэгэччи 
соҕус туттан эбэлэригэр киирэн үс аҥы арах
сан эрдэттэн бэлиэтэммит миэстэлэригэр тар
ҕастылар. 

Уҥа кынат муҥханы Кэрэһит Мохсо дьоно 
иилээн саҕалаан ыытаары Тииттээх күөл илин 
эҥэригэр түмүстүлэр. Күөйүү хаҥас кынатын 
түһэрээччилэр тумус киһилэрин Нөмүгү кэнниттэн 
күөл арҕаа кирбиитин диэки хайысхаланан 
субустулар. Сүрүн таһаарыы ортоку ийэ муҥханы 
Сүлгэ кырдьаҕас уола Өргөн салайыахтаах. 

Муҥха уопсай хаамыытын, урутхойут хам
сааһынын, үүрүү, күөйүү нырыытын кэмин кэр
диитин, хайысхатын барытын Сүлгэ кырдьа ҕас 
быһаарар.

Муҥхаһыттар түһүү чардааттара алларыллар 
сиригэр тиийэн кыл муҥхаларын түһэртээн, 
иэнин дэхсилээн тэлгэтэ соһуталаабыттара, уҥа 
хаҥас кынаттарын бэрийэн, бэлиэ баайыыларын 
чиҥэтэлээн, ыт мастарыгар түһүмэх быаларын 
баайталаан бэлэмнээбиттэрэ. Ол икки ардыгар 
сааскы уу хаспыт, муҥха иэнэ кыайан ылбат күөл 
соҕуруу дириҥ атаҕын чараас мууһун тэһитэ 
охсуталаан, оҕодьахтар, кырдьа барбыттар, 
сүрүн үлэҕэ тиксибэтэхтэр мустан нырыылаан 
балык үүрэн силлиргэттилэр. Бары да күһүҥҥү 
балыктааһыҥҥа эриллибит буоланнар уонна 
Сүлгэ кырдьаҕас кытаанах быһаарыыта кым
ньыылаан, нырыыһыттар күөл атаҕын киэҥ 
иэнин барытын хабан биир дэхситик ыган муҥха 
тү һэр чардаатыгар балай да чугаһаатылар. Аны 
балык төттөрү түспэтин диэн биир сиргэ туран 
эрэ нырыылыыллар. 

Балыгы куоттарымаары муҥха түһэрээччилэр 
алларыллан сүүрүнэн ыраастаммыт чардааттар
га арыый да урутаан икки кынат муҥха үтү
мэхтэрин анньыталыы охсон муҥхалары тү
һэртээн үлүм нэстилэр. Ортоку ийэ муҥха кынат 
муҥ халары кытта силбэһиннэри түһэрин кытта 
тэҥҥэ нырыыһыттар кыра туорай атахтартан, 
билиилэртэн, тоҥолохтортон үүрээри хайдыһан 
тэһитэ охсуллубут ойбоннорго нырыыларын 
батарыта анньаат тыаһаанууһаан булкуйбутунан 
бардылар. Муҥхалары, нырыыны хаамтарыы 
тэтимэ, Сүлгэ ыйыытынанкэрдиитинэн биир 
тэҥ ҥэ барыахтаах. Үс муҥханы иэннэринэн 
тэнитэн, киэҥ сири хаптаран, тахсан эрэр 
саҥа ый кэлтэкэтин курдук быһыылаан тэҥҥэ 
хаамтарыыны муҥха салайааччылара: Өргөн, 
Кэрэһит Мохсо уонна Нөмүгү көрөллөристэллэр. 

Күһүҥҥү балыкка нырыыһыттары күөл быһыы
тын көрөн таба туруортаан, муҥха хаамыытыгар 

сөп түбэһиннэрэн балыгы үүрдэрии, тоһуйуу, 
мунхалары түһэрииттэн, тардыыттан итэҕэһэ 
суох ымпыктаахчымпыктаах үлэ. Нырыы таба 
тэрилиннэҕинэ балык куоппат уонна муҥха 
сүрүн суолугар салайыллар. Онон нырыыны 
балыктанар күөл быһыытын, уутун олоҕун, 
маһынотун, балыгын сырыытын барытын үчү
гэйдик билэр киһи салайар, ыйанкэрдэн биэ
рэр. Оннук тутаах киһинэн бу эбэ чугаһыгар 
олохтоох, эбэтин кытары энмин дэһэн эрийсэн 
кэлбит, кини тугу дук гыммытынан аһаансиэн 
олорор, сааһын тухары эбэтигэр үҥпүтсүктүбүт 
Биттэх оҕонньор анаммыта. 

Оо, Биттэх оҕонньор төһө да кырыйдар өйө
санаата, көрөрөистэрэ билигин даҕаны бэрт 
ыраас, чэбдик. Барахсаныҥ аны майгыта үчү
гэйэ, хаһан эмэ кыыһыран тордурҕаабыта диэн 
баара дуу. Бүтэһик балыктаах тымтайын туран 
биэрэр кырдьаҕас буоллаҕа. «Ылыҥ, ылыҥ, 
кэ тэмэҕэйдээмэҥ, эбэм баарын тухары туора 
уобардаах одьунаас буолуом ээ», – диидии 
күлэн ыртайа турар буолар. Онуоха тииһэ суох 
сыҥааҕын омурда хапсыҥныыра нырыы ойбонун 
уута хамсыырыгар маарыІныыра. 

Биттэх илиитэ эрэ күөрэҥниэ кэрэх, киһи дэ
бигис иилэн ылбат нырыыһыттар халыҥ бө
лөхтөрө, араасараастаан да хамсаналлар, киһи 
сөҕүөн курдук үгүс киириилээхтахсыылаах, 
ол быыһыгар чуумпуран ылар тохтобуллаах, 
тыаһы күүһүрдэн биэрэр лүҥсүйүүлээх, эмиэ 
да сүүрүүлээх үлэни сыыспакка, тэбистэҥ
ҥэ толороллор. Кинилэр араас арбаспытсар
баспыт таҥастарасаптара, туттахапта сыл дьар 
быһыыларатаһаалара, тута сылдьар нырыы
ла рын хатыҥ мастара, бэл хамсаныылара, 
хай дах эрэ өбүгэлэрин кыргыска мустубут ха
даар хааннаах халҕаһаларын кыайыыга, баай
гадуолга дьулуурдарын санатан ааһарга ды
лыта. Ол курдук нырыыһыттар балык үтүмэн 
үөрүн кыайахото үүрэн иһэллэрэ сирэйдэригэр
харахтарыгар чахчыбааччы көстөр курдуга, ки
нилэр онно толору эрэллээх этилэр.

Арахарах, эбэлэрэ баччаҕа диэри отунан
маһынан эрийэн иҥиннэрбэккэ, үс улахан муҥха 
Тииттээх күөл илин эҥэрин киэҥ иэнин халбыйа 
тардан, арҕаа баһын нырыыһыттарынан кып
чыттаран, балай да киэҥ сиринэн тайаан, тох 
тобула суох тахсыахтаах сирин диэки тэ тим
нээх соҕустук сыҕарыйан истэ. Тахсыы туо ната 
чугаһаан истэҕин аайы ыытааччылар сэ рэ
хэдийэн сэрэммиттии бэйэбэйэлэрин көрсөн, 
им нэнсэн ылаллар. Хайа эрэ кынат кыратык да 
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ыараатаҕына муҥхаҕа үөрүйэх кырдьаҕастар 
кэлэн тардыалаан көрөн, от тардыспыт, балык 
охсубут эҥин диэн көҥүллээтэхтэринэ эрэ күүскэ 
тардаллар. 

Тахсыы чугаһаан, кэлиибарыы, сүүрүүкө түү 
сыыдамсыйан, дьонсэргэ сэргэхсийбитэ ха
рах ха быраҕыллар буолла. Ол икки ардыгар 
ан ньыыһыттар үс муҥха тахсар чардааттарын 
алларан, ыраастаан бэлэмнии охсон кэбистилэр. 
Сотору соҕус ыгыы кынаттар үтүмэхтэрин соһон 
лоһугуратар тыастара иһилиннэ. Кынаттар ыт 
мастара күөрэс гыныыта икки кынат самахчыттара 
муҥха таастыйалаах алын быатын тэҥнии 
тутан сыыйа тардан истилэр. Кэтэспит дьон 
санааларыгар ийэлэрэ кэллэр кэлэн биэрбэт, 
балык баар бэлиэтэ эмиэ биллибэт. Сотору 
уу отун, ньамаҕы кытта булкуспут дуона суох 
балыктаах кынат мунхалар ийэлэрин соһуталаан 
таһаардылар.

Элбэх балык хайдах тахсарын көрөөрү үмүө
рүспүт муҥха дьоно барахсаттар хоргутанхо
мойон балай да ах баран турдулар. Дьон үгүстэрэ 
мэлийдибит диэн быстах санааҕа баттатан ийэ 
муҥха тахсыытын үчүгэйдик өйдөөндьүүллээн 
көрбөккө да турдахтарына балысханнык анньан 
кэлбит балык чардаат уутун күүгүнэччи охсор 
тыаһа барыларын уһугуннартаата. Муҥхаһыттар 
өтөрүнэн көрбөтөхтөрүн көрөн, эбэлэрэ барахсан 
күөйэ анньан аҕалбыта балысханыттан атахтара 
сири билбэт гына үөрбүттэрэ. Кырдьык да киһи 
эрэ сөҕөр көстүүтэ этэ. Муҥха ийэтэ кэлиэн 
инниттэн икки өттүттэн кынат муҥхаларынан, 
нырыы лүҥсүүрүнэн ыгыллыбыт балык хал
ҕа һалыы анньан чардаат уута биир кэм күү
гэннирэн, кылбаа көмүс хатырыктаах эмис со
болор уҥахаҥас охсууларыттан өрө бирилии, 
үллэҥнии сытара. 

Аан бастаан Нөмүгүлээх Кэрэһит Мохсо 
сүүр дэрин хаба охсон ылаат чардаат икки өр
түгэр туран, өрөһөлүү аспыт балык оргуйар 
уутун балысханыгар оҕустаран, эмис соболору 
күрдьүллүбүт ыраас мууска харса суох эЇэн 
күдээритэн барбыттара. Ол курдук аҕа ууһун 
модьулара, бииртэнбиир киирэн солбуһа 
сылдьан эспиттэрэ. Мууска өрө лаһыйар соболору 
атыт тар туора күрдьэҕинэн чардааттан тэйитэ 
анньан, бугулбугул чөмөхтөрү оҥортообуттара. 

Күһүҥҥү хараҥа түргэнник түспүтэ. Ситэри 
эһиллибэтэх соболору муҥха айаҕын чардаат 
кытыытыгар ыбылы тардан хоннорорго тиий
биттэрэ. Куттала диэн үгүс балык уҥахаҥас 
халыҥнаан муҥха ийэтин көҥү түһэн куотуон 

сөп этэ. Онтон сэрэхэдийэн сорохтор, ордук 
тэйиччи олохтоох Холотой аҕатын ууһун дьоно 
балыгы түүннэри эґээри тииспиттэрэ, атыттар 
ак каастанан буккуллуутаккыллыы салҕанан мөк
күөр оргуйан тахсыах курдук буолан барбыта. 
Бөҕөтаҕа нырыы хатыҥ мастара: «Ґҥкүүлүүр 
күммүт үүнэр кэмэ кэллэ дуу?» – диэбиттии 
иччилээхтик күөрэҥнэспиттэрэ. Онуоха Эргис 
айдааннаахтар ортолоругар сулбу хааман киирэн: 
«Тохтооҥ! Уоскуйуҥ! Бу үлүгэрдээх бултуйан 
ба ран эриэн ыт элэгэр, күөрт ыт күлүүтүгэр 
бараары гынныгыт дуо? Түүҥҥү хараҥаҕа эбэни 
аймыыр, тыа, уу иччилэрин үргүтэр үчүгэйинэн 
ааҥныыра биллибэт, хараҥаны харбыалаһан 
ОботМэнэгэй илбиһин иҥэринэн, ИҥсэМэнэгэй 
хаан наах айаҕар киирэн, аатаахсаана суох 
айдааны хайа тардыахпыт. Адьарай аймаҕыныы 
түүннэри харахтанар айыы киһитигэр алҕас 
буолуо. Эбэбит иччитэ Аан Даххан хотун аты
ҥырыы көрбөтө, Күөх Боллох тойоммут дьо
нунсэргэтин аһатаары барҕа баайыттан ба лай 
да бэристэ курдук. Биэрээри биэрдэҕэ, кут
танарга, саарбахтыырга төрүөт суох», – диэ
тэ. Ону истэн уонна аргыардаах айдааны күлүк 
санаа күөмчүтүгэр киирэн тоҕо тарда сыс
пыттарын өйдөөн, сөбүлэһэн, санаалара көнөн, 
муҥхаһыттар бары түмсэн, чугас эҥэр олохтоох 
алаас ыалларынан тарҕаһан хонор, көлөлөөх 
өттө дьиэлиир буолбуттара.

Уктаа Дьаарын уолаттара Эргис Нөмүгүлүүн, 
араас иэҕии өйөнөрдөөх, эһэ тэллэхтээх хачыма 
сыарҕаҕа көлүллүбүт ахсым аттарыгар олорон 
кыстыктарыгар Ойго тэбиннэрдилэр. 

Аара баран иһэн Эргис санааҕа түспүттүү 
туттан быраатыгар Нөмүгүгэ туһаайан: 

– Хараанайдаах Кэрэһит Мохсо төрүт бэйэ
бэйэлэриттэн тэйсибэт буолан иһэр курдуктар. 
Ону эн өйдөөн көрдүҥ дуо? Туох диэн санаа
лааххын?

– Мохсо Хараанайдыын бэйэбэйэлэрин сөбү
лэ һэллэрин туһунан миэхэ кистээн кэпсээбитэ 
ыраатта ээ. Мин саныахпар ыал буолаллара, 
халыҥ аймах Холотой аҕатын ууһун кытта 
уруур ҕаһарбыт туох куһаҕаннаах буолуой диэн 
мин улаханнык сэҥээрбитим, – диэн Нөмүгү 
уба йыгар санаатын эттэ.

– Оннугун оннук буолуон сөп этэ да, ай
дарыыбытайыллыыбыт атын хайысхалааҕын, 
улуу ойууттары, удаҕаннары араҥаччылыыр 
Улуу туйар Улуу тойон, кини сыдьааннара, ал
тыс халлааҥҥа олохтоох үөһээ дойду аҕатын 
уустарын баһылыктара билэнкөрөн олордохторо. 
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Кинилэр тыйыс ыйаахтарын, ыйбыт суолларын 
кэспит, сүктэриллибит сүгэһэрдэрин булгуйбут, 
анабыл бэлэхтэриттэн аккаастанан айыыны 
кэс  пит диэн суоҕа. Баар да эбит буоллаҕына 
үчү гэйинэн түмүктэммитин өйдөөбөппүн. Хаһан 
ханна истибиккиний ойуун икки, удаҕан икки 
ыал буолан күөх буруону унаарыппыттарын, 
оҕоуруу тэниппиттэрин? – диэтэ Эргис бэрт нү
һэрдик. – Түүлбит туох да үчүгэйэ суох. Ама 
бэйэлэрэ сэрэхэдийбэттэрэ буолуо дуо? 

Нөмүгү убайын ыарахан, нүһэр тылларын 
ис тэн, балтын Хараанайы аһына санаан олус 
уйуһуйда. Кини хараҕар үөрбүт–көппүт балтын 
тырымнас харахтара бу элэкис гынан аастылар. 
Сүрэҕин туох эрэ ыгыта туппахтаата. «Суох 
оннук буолуон табыллыбат! Ама Аан Алахчын 
Арылы Кэскил Хотун, Аан Чэлбэр айылҕа 
айыы һыт аймаҕа кыыс ыраас тапталын халыҥ 
хахха буолан харыстыахтара, үрүҥ илгэ буолан 
үөрдүөхтэрэ суоҕа дуо? Эн кинилэртэн көрдөһөн, 
күный буолуҥ диэн үҥэнсүктэн көрдөххүнэ 
туоххайдах буолуой? – диэн Нөмүгү Эргиһи 
үүйэхаайа тутта.

Эргис өр саҥата суох хам баран олордо. 
Онтон хайдах эрэ тоҥмуттуу титирэстээтэ. Нө
мүгү санаатыгар убайыттан тахсар тымныы 
тыын сыста олорор ойоҕоһун салаамахтаан 
ылар га дылы гынна. 

– ДьалыІ, дьалыІ, айыы да абааһы да 
эҥэрдээх, үрүҥү хараны да билиммэт буолбут 
ДьалыІ Айыыта чалахай курдук сыстан баран 
ыытыах бэйэлээх буолуо дуо. Дириҥник иҥэн 
киирэ илигинэ киниттэн босхолонуохха баара. Оо, 
абатын, эн арыый эрдэ эппэтэҕиҥ, мин атыҥ ҥа 
аралдьыйан, эн Мохсолуун доҕордоһуугуту гар 
балыйтаран сэрэхэдийбэтэҕим охсуута туох ха
туохха тиэрдэр. Мин кэлин Хараанайдаах Мох
со табыллар кэскилэ суох сыһыаннарын олох
торугар охсуута тугунан чаалыйыан элбэхтэ эр
гитэ санаан көрдүм, босхолонор үүтүхайаҕаһы 
көрдөөн айыыһыт аймахтарыгар, айбыт таҥара 
ааттаахтарыгар ымыылаах алгыс тылыгар уйда
ран хаста да тиийтэлии сырыттым. Ыйаах тыла 
ыараханын. Дьылҕа Хаан анала кытаанаҕын эп
питтэн энньэ биэрэн, хааммыттан сулуу кутан 
кыайан алы гымматым. Хаһан баҕарар, үчүгэй 
уйан оҥоһуулааҕа, куһаҕан алдьатар күүстээҕэ, 
үчүгэй харысхалы, көмүскэли эрэйэрэ, куһаҕан 
хаҕыстан, хадаартан күүс ылара олорон ааһар 
олохпут оллурдаах оҥоһуута буоллаҕа. 

Хараанайдаах Мохсо олохторун суолугар бы
ра ҕыллыбыт ыар хайгыаттан босхолонор, олох

торун суолун ыраастыыр биир суол баарын 
көрөбүн. Хараанайы ДьалыІ Айыытыттан бос
холооһун, – Эргис туох эрэ ыарахан санааттан 
босхоломмуттуу үөһээ тыынан ылла. Нөмүгү 
убайа тугу этэрин өйдөөн салла санаата: 

– Дьэ ким билэр, ол сүгүнсаҕын табыллара 
биллибэт. Кыайтарара буоллар Хараанай бэйэтэ 
да дьалбарыйбыт, ол кутсүр имэҥнээх иэйиитэ 
атын хайысхалааҕын билэн босхоломмут буо
луохтаах этэ. Бука Кэрэһит Мохсо аттыгар 
баарын тухары үчүгэйинэн кыайтарбат суолу 
то булбут курдуккун дуу хайдах? – диэн сэрэ
хэдийбиттии Нөмүгү Эргис диэки хайыста. 

– Чэпчикитик быһаарыллар суол диэбэппин, 
эрэйэмуҥа, кэнэҕэскитэ тугунан эргийэнэрил
лэн тахсыа биллибэтэ киһини ытырыктатар, 
ыар санааҕа түһэрэр, – Эргис атын тиэтэтэн 
муо һатын тардыалаата, тугу эрэ санаан, сонун 
хойуу түүлээх бэдэр саҕатыгар сыҥааҕын ан
ньан умса нөрүйэн олордо.

Нөмүгү убайа тугу санаабытын этээрэй диэн 
кэтэһэ сатаан баран: 

– Аҕабытыгар этэн, киниттэн сүбэлэтэр хай
дах буолуой? 

– Ким билэр, оҕонньор Хараанайын күҥҥэ 
көрбүт көмүс чыычааҕым диэччи. Кини туһа 
диэтэҕинэ… – Эргис ситэри эппэккэ саҥата 
суох барда. Инитэ ону өйдөөтө. 

Хараҥа күлүктээх халбаҥ санааны аһара ох
соору, Нөмүгү атын тиэтэтэн кымньыытын күө
рэҥнэттэ, улугурбут чуумпуну уйгуурдан дуо
рааннаахтык һайдаата. Эрчимнээх ат туйа ҕын 
өрө хабыллар тыаһа, сыарҕа ыллыгын сыр
дыргыырсырылыыр ырыатыгар холбоһон Эр
гистээх Нөмүгү иннилэригэр сэргэх бэриэччит, 
истиҥ аргыс буолан көтөдайа истэ. 

Бу кэмҥэ, Тииттээх күөл соҕуруу кытылын 
тула хойуутук үүммүт үөттэр быыстарыгар, ха
чыма сыарҕаҕа көлүллүбµт бар дьаҕыл сылгы 
баайыллыбытыттан тэһииргээбиттии таас дьэҥ
кир туйахтарынан хаардаах тоҥ сири хаһан 
күрдүргэтэрэ. 

Сиэдэрэй оҥоһуулаах хачыма сыарҕа эһэ ти
риитэ олбоҕор Хараанайдаах Кэрэһит Мохсо 
сэргэстэһэ олороллоро. Икки таптаспыт эдэр 
дьон бэйэлэрэ эрэ бииргэ, тымныынытыалы 
билиммэккэ, тугу барытын умнан, хараххарах
тарынан таптаһан, саҥарбаккатыыммакка төһө 
баҕарар өр олоруох курдуктара. Сүрдэрэкуттара 
таптал сылаас долгураҥар уйдаран, кинилэр 
туохха да тэҥнэммэт кэрэ турук эйгэтигэр 
киирэн туймаарыйа устар курдуктара. Кэрэһит 
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Мохсо тугу эрэ истиҥтэнистиҥи, минньигэстэн
минньигэһи сипсийэрэ Хараанай кулгааҕар дьик
ти ырыа буолан иһиллэрэ, сүргэтин көтөҕөрө, 
бэл тула өттө тэлибирии оонньуур күөх чэчир 
киэргэллээх курдуга. Эчи сылааһын, эчи чэбди
гин, эчи сырдыгын. Ама олоххо мантан ордук кэм 
баара буолуо дуо диэх курдуга. Кини нохтолоох 
сүрэҕэ бу дьикти түгэнтэн ыллыантуойуон 
эмиэ да ытыан баҕаран кэлэрэ. Туохтан эрэ 
сэрэхэдийэр, тэһииргиир санаа кыырпаҕа ааһан
араҕан биэрбэккэ кыыс ыраас кутун биллэ
биллибэттик ыбылыта тутарга дылыта. «Барыта 
үчүгэйгэ дылы дии. Тоҕо, тоҕо манныгый? То
ҕо мин кутумсүрүм оннун булбатый? Баҕар 
бу дьикти күннээҕи кылгас түгэн уһуур кыаҕа 
суоҕуттан, баҕар өр көрсүспэккэ сылдьар ах
тылҕан тохтообокко сүрэҕи аалар ыарыытын са
наан, эбэтэр атын сиртэн айдарылааҕым, туора 
сиртэн тутулуктааҕым иэйэркуойар иэйиэх
ситтэрэ охсуллан ааһалларыттан буолуо дуо? 
Тоҕо бу таптыыр, таптатар аналлаах кур дук 
эрээри онуманы, үөйбэтэҕиахтыбатаҕы эр ги
тэн көрөбүнүй?» Санаатыгар баттатан Ха раанай 
кыратык дьигиһис гынан ылла. Кэрэһит Мохсо 
ону билэн «сэгэрим киэһээрэн эрэр күн күһүҥҥү 
тымныытыттан дьгдьайбыта буолуо» диэн 
тапталлааҕын ыбылы кууста. Ону эрэ кэтэс
питтии долгуйбут кыыс киниэхэ сыста түстэ. 

Мохсо туох эрэ күндүттэнкүндүнү мүччү тутуом 
диэбиттии бэркэ сэрэнэн аргыыйдык бэйэтигэр 
эргитэ тардыбыта уонна кинини ыйытардыы
ыҥырардыы көрбүт кипкиэҥ, түгэҕэ көстүбэт 
хапхара арылхай харахтары, кыыс этиргэн 
иэдэһин, нарыннык болтоспут тэтэркэй уоста
рын имэҥнээхтикэрчимнээхтик уураансыллаан 
барда. Уол кытаанах ытыһа кырыллыбытынан 
ыраас кыыс нарын түөһүн, имигэс биилин, та
лыы таһаатын имэрийбэхтээбитэ. Таһынан 
дьалкыҥныыр таптал оргуйар уоҕуттан туймаар
быт кыыс тыына хаайтаран уолун сэрэм мит тии 
туора аспыта, тыын ылан исиһиттэн эппэҥнии 
олорбута. 

Бу дьикти түгэн, ыраас таптал хамсаныыта, 
өчөһүүтэөмүрүүтэ, дукдах туттунуута Кэрэһит 
Мохсо хараҕар Хараанайы өссө тупсаран, 
кэрэтитэн көрдөрбүтэ, кини кутугарсүрүгэр сүп
пэт тии, суураллыбаттыы дириҥник иҥмитэ. 

Хараанайдаах Мохсо саҥа, ыраас таптал ыга 
тардар абыгар ылларан төһө өр олоруохтара 
эбитэ буолла, өскөтүн биир сиргэ турбут ат 
барахсан тоҥон, аччыктаан баайыллыбыт үөтүн 
тоҥ лабаатын тостурута хадьырыйан, силиһин

мутугун модьутаҕа атахтарынан тоҕута табыйан 
лаһырҕаппатаҕа буоллар. 

Дьөһөгөй оҕотун дохсун модьуйуута тула
лыыр эйгэни барытын умнубут эдэр дьоҥҥо дьэ 
тиийэн, барар кэмнэрэ быдан ааспытын би лэн, 
саха майгытынан бэйэлэриттэнбэйэлэрэ кы
быстан, күннээҕи эриирдээхмускуурдаах олох
торугар баҕарбаталлар да төннөллөрүгэр тиий
бит тэрэ. Кэрэһит Мохсо олоҕуттан түһэн, атын 
баайыытын төлө тардаат, саҥардыы олорон 
эрдэҕинэ тоҥмут, бугуһуйбут ат хонук сирин 
диэки түһүнэн кэбиспитэ. Күһүҥҥү тымныы, 
хараҥа киэһээ Тииттээх күөл киэҥ киэлитин үр
дүнэн, сытыы туйах суол чигдитийбит хаарын 
тоҕута үктүүр тыаһа, этигэн хомус дьикти дьү
рүлгэнигэр кубулуйан, икки таптаспыт сүрэх тэри 
арыаллаан тохтобула суох чыбыйанчабыйан 
үөрбүттүү өрө хабылла тµспµтэ. Кэннилэриттэн 
салама киэргэлинэн сырдаабыт Тииттээх күөл 
иччитэ Аарыма тиит, модун лабааларынан 
сайыспыттыы далбаатыы, сүдү бэйэтэ сүгүрүйэ, 
тоҥхоҥнуу, хаардаах чыпчаалынан куоҕаҥныы 
ту ран хаалбыта.

Куула хойуу мастарынан, өлгөмнүк үүммүт 
үөт талахтарынан хаххаланан сытар Тииттээх 
күөл барахсан ийэ чардааттан бурҕачыйан 
тах сар уу туманынан сыыйа бүрүллэн, биллэ
биллибэттик тымныы салгын хамсааһыныттан 
иҥиэттэн ыларга дылы гынна. Күһүҥҥү чараас 
хаарынан бүрүллүбүт улахан күөл сарсыҥҥы 
күнү кэтэспиттии тыас таһааран, киһи хараҕар 
биллибэтинэн аргыый аҕай үөһээ тыына, үл
лэҥниихотоҥнуу сытта. 

Туох баары барытын сабардаабыт түлэй 
түүн сириуоту көстүбэт күлүктэринэн ыбылы 
баттаан сытыан төһө да баҕарбытын иһин, 
Дьылҕа Хаан үйэлэргэ хаалларбыт ыйааҕын 
кыайбакка, биллибэтинэн, көстµбэтинэн син 
борук суйан, сырдыы быһыытыйан барда. Онуо
ха эбии алаасалаас аайыттан эбэлэригэр 
эрдэлээн харбыаласпыт муҥхаһыттар, балык 
кэл  битин истиспит ыалдьыттар айаннарын тыа
һа көй салгынныын кыттыһан өрө сатараан, 
өссө да ааһанараҕан биэрбэккэ бөлүөхсэн 
турар күһүҥҥү халлаан бүдүөбадаа боруҥуйун 
туора анньан, ыраассырдык саҥа күнү уруйдуу 
көрсүбүтэ. 

Үөрүнньэҥ майгылаах саха дьоно барахсаттар 
эбэлэрэ күндүлээбититтэн санаалара көтөҕүл
лэн, саарбаттан итэҕэһэ суох саныыр нэк 
соннорун, көмүс курга бэриллибэт илииатах 
буолар тирбэҕэ быаларынан туора курданан, 
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саха тэҥэ суох сананан күөллэрин налыы 
кыты лыгар мустубуттара. Ким көхнэм буолан, 
ким илииатах үлэлэргэ илинкэлин түсүһэн, 
муҥхаһыттарга көмөлөһөн үлэ күргүөмнээхтик 
барбыта. Бары да балык баарыттан, эбэлэрэ 
ис тиҥ хараҕынан көрбүтүттэн үөрэн, санаалара 
көтөҕүллэн, көтүөхтэрин кынаттара эрэ суох 
буолан сирэйдиинхарахтыын сырдаан мичийэ 
үөрэ сылдьаллара. 

Сотору мууска сыстыбыт муҥхаларын ийэтин 
иитин хоҥуннаран, үрүҥ көмүс хатырыктаах, 
биир тэІ лаһыгырас, бөдөҥ соболору солбуһа 
сылдьан эґэн күдээритэн барбыттара. Инчэҕэй 
балыгы бэҕэһээҥи тоҥмут балыгы кытта 
булкуйбакка чөмөх оҥортоон үллэстэргэ бэлэм
нээбиттэрэ. Ол курдук бары кэриэтэ саба түһэн 
үлэлэрин үмүрүппүттэрэ. 

Муҥхалар ыраастанар, сэпсэбиргэл хомуллар, 
бастаахтар салайыыларынан балыгы үллэрии 
кэтэһиилээх кэмигэр, эдэрсэнэх өттө байым 
астан сүргэлэрэ көтөҕүллэн, саха таптыыр 
оон ньуутун тоҕо тардан кэбистилэр. Атах тэп
сэн сэгэлдьистилэр, кыыртаах кус буолан 
сырбалдьыстылар, миэстэ былдьаһыспыта буо
лан биллибэтинэнкөстүбэтинэн илииилиилэ
ринэн имэҥнээхтик ыбылыта тутустулар, сыс
тыһа түһэн биилбииллэриттэн куустуһан ылы
талаатылар, онтон хаарга үҥкүү ойуута үктээн 
күөгэҥнэстилэр. 

Күөгэйэр күннэригэр сылдьар эрчимнээх 
эдэр дьон имэҥнэрэ кэйиэлээн, баардаахтарын 
кэрэ куоларга көрдөрө ыраас хаарга кылыйан 
кыыраҥнаттылар, ыстаҥалаан ыллаҥнаттылар, 
куобахтаан куһурҕаттылар. Онно сөп булбакка 
модьутаҕа өттө түөстэрин өтөтөн, санныларын 
дагдатан, баабыр саҕа сананан, бобута ту ту
һан сымнаҕас сыа хаарга бырахсан баһыр
ҕатыстылар. Маанытык таҥныбыт кыргыттар 
кы рыыкырыыларынан кынчыатаһан, көрөкөрө 
көрбөтөҕө буолан, ол көхтөөх көрнар тула 
элиэтии көтө сырыттылар. 

Кыргыттар ортолоруттан хойуу кыламан быы
һынан чоҕулуччу көрбүт киэҥ харахтаах, уолан 
эрэ сэҥээриэх үүт чөчөгөйүн курдук тиирэ тэбэн 
тахсыбыт толору түөстээх, этиргэн бөтөҕөлөөх, 
уһун көнө атахтаах, чочуллубут курдук бы
һыы лаахтаһаалаах, сытыыхотуу көрүҥнээх 
кыыс сулбу ойон тахсан илиитигэр тута сыл
дьар былаатынан талбаатыыталбаатыы: «Кыр
гыттаар! Кэлиҥ манна, чороҥнууру оон ньуо
хайыҥ» – диэн күлэкүлэ дьүөгэлэрин ыҥыртаата. 

Бу Биттэх оҕонньор күҥҥэ көрбүт соҕотох 

кыыһа Сайыада этэ. Килбигийэн турар кыргыттар 
быыстарыттан Холотой а±атын уу´ун үс кыыһа 
улгумнук утары сүүрэн киирдилэр. Саҥа ситэн
силигирээн эрэр эдэркээн барахсаттар былаат 
түөрт муннугуттан тутуһан биирдиибиирдии, 
утуусубуу кус курдук уҥахаҥас атахтарыгар 
чохчоҥноһон, быыһыгар: «Эгимдуо, эгийдуо, 
эгим диэдиэ, эгимдиэ», – диэн ыллыыыллыы 
күн эргиирин батыһа сэгэлдьистилэр. 

Кыргыттар күһүҥҥү ыраас салгыҥҥа эмиэ да 
иэйиилээхтик, эмиэ да тэбэнэттик чугдаарар 
ырыалара, ийэ буолар быһыыларынтаһааларын, 
эрчимнэрин, сатабылларын көрдөрөр түргэн
тарҕан, онтон эмиэ да бытааран кэлэр на
рын хамсаныылара, уолаттары ыбылы тардан 
ылбыта. Бу кэрэ көстүүнү сааһыра да барбыт
тар, оннооҕор бытыктарын быһа үктээбит кыр
дьаҕастар, бары абылатан, сүрэхтэринэн сөбү
лээн үмүөрүһэн турбуттара. Тэпсиллибэтэх, 
чаҕылыҥныы оонньуур ыраас хаар га саха омук 
кэрэчээн куолара куба курдук куоҕалдьыһа, кус 
курдук түөрэҥнэһэ, туллук курдук чурустаһа 
көтөдайа сылдьаллара кырдьык да±аны көрөргө 
дьикти, өссө да кэпсэнэ илик сэһэн дьоллоох 
олоҕун санатара. 

Барахсаттар эчи эдэрдэрин, чэпчэкилэрин, 
быһыыларатаһаалара, хамсаныылараимсэнии
лэрэ имэҥнээҕин. Уоланнар көрүүлэригэр бу ба
рыта ыҥырарымсыырдар курдуга. 

Күһүҥҥү балыктааһын көрдөөхнардаах тү
һүл гэтигэр үмүөрүспүт элбэх дьон быыһыттан 
Өксүө Сайыаданы таба көрөн, киниттэн сөхпүт, 
дьиибэргээбит хараҕын кыайан араарбакка 
турбута. Уруккуттан көрөр, абырахтаах таҥас
таах, хаһан да хомуллар диэни билбэтэх ар
бахачыйбыт баттахтаах, хатырбыт илиилээх 
Биттэх оҕонньор кутуйах курдук кыпкыра кыыһа, 
маннык кэрэтийэ улаатыа диэн саныырга да 
хайдах эрэ сатабыла суох курдуга. Ама хайа 
бэйэлээх, күөл ньамах ардайдаах хаппыт ку
луһунун быыһыттан кэрэнарын ньургуһун си
бэкки үүнэн тахсыа дии саныай. Онтуката бу 
тугуй? «Түүл дуу, илэ дуу? Уолан эрэ хараҕа 
халтарыйар кыыһыгар кубулуйбут кыра Сайыада, 
кини дии, кини быһыылаах?» – Өксүө түһүлгэҕэ 
сүүрэн киирэн, тутан ылан Сайыаданы көрүөн 
санаталаан ылла.

Убайа Эргис, инитэ Нөмүгү бу дьыл биир 
кэрдиис кэмин тэрийсиигэ кинини тэҥҥэ кы
тыннарбатахтарыттан, аҕата Уктаа Дьаарын 
кырдьаҕас, уоллаахпын диэн иичээн эҥэрдээҕин 
билэр эрээри сүбэама ыйыталаспатаҕыттан 
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санааҕа түһэн тууйулла сылдьар кэмигэр, Сайыа
да ыраас, арылхай көстүүтэ Өксүө туоххаһый быт 
санаатын сайгыырга, сүрүнкутун иччилииргэ 
дылы гыммыта. Уол хаһан да билбэтэх дьикти 
иэйиитигэр куустаран, сэргэхсийэн, оҥорон 
көрөн санааоноо батталыга оҥостубут туора 
тумуллара солуута суох хара күлүккэ кубулуйан, 
уостан, сүтэн салгыҥҥа суураллыбыттара. Туох 
барыта сырдаабыта, тулалыыр эйгэтэ, дьоно
сэргэтэ эйэҕэс тыынынын илгийбитэ. 

Өксүө биллибэтинэн, уолаттары кытта атах 
тэпсэн тэйэ сылдьар доҕотторун көрө турар 
кыыс аттыгар чугаһаан: 

– Сайыада, бу эн эбиккин дуу? Мин эйигин, 
бачча үчүгэйдик ыллыыр, үҥкүүлүүр хантан 
сылдьар кыыс буоллаҕай дии санаабытым. 

– Онтукаҥ? Баарасуоҕа Биттэх оҕонньор 
кыы һа эрэ буолан хомотто дуу? – диэн Са
йыада кинини кэтэһэн турбут курдук эмиэ да 
хатыылаахтык, эмиэ да тугу эрэ кэтэспиттии 
ыйытан чап гыннарда. Итинник эрэ аһаҕас 
ыйытыыны бу кэрэчээн кыыстан кэтэспэтэх 
Өксүө ах бэрдэрэн, били кэпсэтэн чугастык 
билсиэм диэбит санаата күдэҥҥэ көтөн, саҥата 
суох агдаллан туран хаалла. 

Тоҕо итинник олуурдаах тыллар ойон тах
сыбыттарын Сайыада бэйэтэ да билбэккэ хаалла, 
этэн бүтэн баран биирдэ соһуйда. Бука уол
кыыс сыһыана тугунхайдаҕын удумаҕалатан, 
ол аата олоҕу анааран, арааран көрөр буолан 
эрэр кыысчаан кыһыытаабата, урут хоргуппут
хомойбут санаата уһун кэмҥэ хаатыйаланан 
хаайтара сылдьыбыта тоҕо көтөн таҕыстаҕа. 

Сайыада тоҕо эрэ адьас кыра кыысчаан эр
дэҕиттэн бу уолу сэҥээрэ көрөрө. Өксүө кыыс 
аҕатыгар биирдэ эмэ, туох эрэ сорукка кэлэн 
бардаҕына, масот быыһынан уоран көрө 
сатыыра, кини саҥатын өр да өр истиэн, өрүү 
барбакка кинилэр алаастарыгар баар буолуон 
баҕарара. Хайдахтаах курдук кэтэһэрэй, Өксүө 
кыратык да буоллар кини диэки көрөн ылыан, муҥ 
сатаатар аҕыйах тылынан бырахсан кэпсэтэн, 
сэмээр мичээрэн ааһыан. Суох, оннук дьикти 
тү гэн биирдэ да көстөн кыыс ыраас сүрэҕин 
сы лааһынансымнаҕаһынан угуттаабатаҕа. Муҥ 
сатаатар кыра, бүрэ да буоллар кыыс оҕо турар 
диэн элэс көрөн ааспатаҕа. 

Сайыада улаатан истэҕин аайы хаһан эрэ 
дьоллоох түгэн көстүө диир оҕо санаата улам 
уостан, ыраатан испитэ. Аарыгырар Айыы То
йон биирдэрин олох үрдүкү баайдуол хат
тыгаһыгар, иккиһин тиийбэттүгэммэт олох 

алын кырыытыгар анньан кэбиспитэ дьэҥкэтик 
көстөр буолан испитэ. «Ол да иһин, мин 
туҥуй сурэҕим дьол суолун көрдөөн хаһан 
да тиийбэт үөһээтигэр тарбачыһаахтаабыт 
эбит», – диэн Сайыада барахсан хомолто
хор гутуу ыар долгунугар оҕустаран төһөлөөх 
хараҕын уутун тохпутун айбыт таҥара бэйэтэ 
билэн эрдэҕэ. Төһө да ыараханын иһин, Са
йыада Өксүө уол туһунан санаабат, ахтан 
ааспат буола сатыыра. Кини сүрэҕэ туохтан, 
тоҕо чуҥкуйарын, кими ымыы гынан илдьэ 
сыл дьарын кимиэхэ да биллэримээри ыраах 
сү рэҕин чопчутугар хатаан кэбиһээхтээбитэ. 
Онтукатын бу бүгүн ыарыылаахтык астаран, 
Сайыада тугу да сэрэйэн көрбөт Өксүө аттыгар, 
хаҕыс тылларынан хаххаланан уолга иэйиитин 
биллэримээри туох баарынан туттуна сатыы, 
бэйэтин мөҕүттэ турбута. «Барыма даа, муҥ 
сатаатар кыратык тохтоон тура түһүүй!» – дии
рэ кыыс ис санаата. Оттон тас көрүҥэ, ыган 
таһаарар саҥата Өксүөнү оччо сэҥээрбэт 
курдуга.

Төһөлөөх элбэх таптаһар сүрэхтэр, маныаха 
маарынныыр бастакы алтыһыы мунуулаах
тэниилээх буор кутугар олуйтаран, дьоллорун 
булан көрсүбэтэхтэрэ, төһөлөөх элбэх эдэр дьон 
онтон сылтаан сыыһа, табыгаһа суох олоҕу 
олорон аламай үрүҥ күннэрин кылгаппыттара 
буолуой? Ол эрээри Өксүө бу буому туоруур 
олому була сатаабыта, булуохтаах да этэ. 
Дьылҕа Хаан оҥоһуута баҕар оннук эбитэ буо
луо. Ону ким билиэй. Оттон билигин Өксүө, 
туох да диэн этэн Сайыадалыын уопсай тыл 
бу лан кэпсэтиэн билбэккэ, бэйэтиттэнбэйэтэ 
кэлэйэн тэпсэҥнии турдаҕа. Бу турдаҕына, 
биир эдэркээн уол ыстанан кэлэн Сайыаданы 
саҕаланан эрэр, Эбэлэригэр махталларын этэр, 
үҥэллэринсүктэллэрин көрдөрөр, алгыс тылын 
сыалыыр оһуохайдарыгар көрдөрбүтүнэн туран 
илдьэ барда. Сайыада баран иһэн: «Хайа тоҕо 
туран хааллыҥ, мин эн аттыгар баар буолуохпун 
баҕарабын, кэлиий!» – диэбиттии кэннин хайы
һан кипкиэҥ арахсарыттан хомойон алаадыйбыт 
харахтарынан Өксүөнү көрөн эрэ хаалла.

Айыыһыт Хотун алыптаах айдарыыта, Иэйиэх
сит хотун иэнигийэр имэҥнээх илбистээх кыыһа 
Таптал диэн баар эбит бу аарыгырар айгыстар 
Аан Ийэ дойдуга туохха да кыайтарбат, туохтан 
да иҥнибэт, кимитугу барытын сіґµргэстэтэр. 
Үөһэттэн да үүйүүлээхтэр, алларааттан да ай
дарыылаахтар истэркөрөр тухары тапталы 
кыайбыттара диэн суоҕа. Ийэ кут төрүүрүөскүүр 
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айылгытын бас билэр Дьылҕа Хаан биир сү
дү көстүүтэ, оҥоһуута, таптал, атын сиртэн 
айдарыылаах, кытаанах сиртэн кырыллыылаах 
Өксүө кутунсүрүн бэрики баардаах эбит 
диэбэккэ, хамсаппакка хам ылбыта. Ол да иһин 
Дьалыҥ Айыыһыт сүрүгэр сөрүү тардыллан, 
көрөн туран көрбөтөх, тутан туран туппатах 
курдук буолан бу күрүлүүр күнүс Сайыадатын 
мүччү туттардаҕа. 

Кыһыытыттанабатыттан кыбдьыгыраан ылла, 
баардааҕа киирэн ама киһи көрбөт суоссуодал 
кыымнара субуруҥнастылар. Өксүө аттыгар 
үмүөхтэһэр дьон кутусүрү баттыыр көстүбэт 
күүстэн куйахалара күүрэн, баттахтара туран, 
соһуйбуттуу туттан туора хаамтылар.

Өксүө оргуйан үллэҥниир көҥөһүн уоҕун 
уоскутаары тура түһэн баран, үҥкүүлүү сыл
дьар уоллаах кыыс икки ардыларыгар киирэн, 
Сайыадаттан илгийэр иэйии тыыныттан уос
куйан, чэпчээн оһуохайдаан сэгэлдьийдэ. Атты
гар турбут уол бэйэтэ да билбэтинэн көстүбэт 
күүстэн ыктаран оһуохай эргиириттэн тахсан 
барда. 

Сайыада барахсан кутасүрэ сааскы сибэк
килии тыллан, өссө эбии кэрэтийэн, тупсан 
Өксүөнү кытта тэҥҥэ үктэһэн көтөдайа истэ. 
Сайыадалаах Өксүөҕэ бүгүҥҥү күнтэн ордук үтүө 
күн суоҕун курдук этэ. Эчи барыта сырдыгын, 
сылааһын, дьонсэргэ эйэҕэһин, истиҥин. Бары 
үөрэллэркөтөллөр. 

Бу дьикти күнү кинилэргэ, отмас иччилэрэ 
ОйууБичик оҕолору үмүрү тарпыт Аар Айылҕа 
Аарымата Тиит мас харабыллаах Эбэлэрэ 
Тииттээх күөл бэлэхтээбитигэр махтанан, үөр
бүткөппүт Сайыадалаах Өксүө оһуохай уус
уран тылынан эҥээритэ туойдулар, уруйайхал 
эттилэр. 

Күһүҥҥү сырдык күн кылгас, оонньуукөр 
баҕарбатахтарын да иһин бүтэн, дьонсэргэ 
сүрдэрэ көтөҕүллэн, кэлэн иһэр кыһыҥҥы 
кыыдааннаах тымныыны кытары хапсар са
наалара күүһүрэн, эбэлэрин бойум бэлэҕин 
тэҥҥэ үллэстэн сыыйабаайа дьиэлэригэр барар 
суолларын төрдүн диэки субустулар. 

Тииттээх күөл айыыһытын икки атахтаах 
иччитэ буолбут олохтоох кырдьаҕас Биттэх 
оҕонньор дьонунсэргэтин атааран, эбэтин киэҥ 
нэлэмэн иэнин бэрийэн кэлэн балаҕаныгар 
тахсаары өлүү балыгар кэлбитэ хаалларбыт 
си ригэр суох буолан соһутта. Онтон өйдөөн 
көрбүтэ, хатыҥ, талах мастарынан саба үүммүт 
күөл тумуһун анныгар кыыһа Сайыада Уктаа 

Дьаарын уолунуун, Өксүөлүүн, кинини ыҥыран 
илиилэринэн далбаатыы тураллар эбит. Хаһан 
да манныгы көрүөм эрэ диэбэтэх Биттэх 
оҕонньор, аҕа баһылыгын биир мааны уолун 
күүттэрбититтэн оруһуйан: «Туох ааттаах сору
даҕын этээри кэтэспит буоллаҕай?» – дии 
санаан сүүрбүтэ буолан бэдьэйдэ. Бу тухары 
баарсуох кыыһын туһунан кылап гына санаан 
ааһаахтаабата. Бука бэйэ киһитэ оннооҕор 
буолуоҕу тулуйбута, тулуйуо диэн былыр
былыргыттан иҥэн хаалбыт, тойоҥҥо бас бэри
нэ үөрэммит саха эрэйдээх санаата баһы
йаахтаатаҕа. 

Биттэх кырыа буолбут чомпойун билэтин 
соттосотто бу бэдьэйэн кэллэ. Көрдөҕүнэ туох 
да алдьархай буолбут быһыытаһаа көстүбэккэ 
дылы, хата төттөрүтүн кыыһа Өксүөлүүн ми
чээрдээн ымаһа туралларын көрөн холкутуйан 
«һуу» диэтэ. 

– Аҕаа, Өксүө биһигини балаҕаммытыгар 
таһаараары бу эйигин кэтэһэн турабыт, – 
диэн Сайыада тойон оҕо аттыгар турарыттан 
килбигийбэккэ, толлубакка урутаан саҥарбыта 
саха майгытынан Биттэх кулгааҕар хайдах эрэ 
олуонатык иһилиннэ. Ону сөбүлээминэ кыыһын 
диэки кынчыатыы көрөн ылла. 

Сайыада кутсүр үөрүүтүн үлүскэнигэр ба
һыйтаран саха киһитин сыһыаннаһыытыгар су
руллубатах биир кытаанах ирдэбили кэспитин 
сэрэйэн, киэһэ аҕам сэмэтинсуҥхатын истэр 
киһи буоллум диэн буруйданан, саҥата суох 
барда.

Ол эрээри Биттэх оҕонньор бэйэтэ да эбэтэ 
балысхан манньатыттан, санаата көтөҕүллэн 
сылдьар буолан, уоллаах кыыс эйэ дэмнээхтик 
үөрэкөтө туралларын көрөн, сэксэс гына тү
һээхтээтэ. Онуманы тиэргэн иһинээҕини кэп сэтэн 
күөдьаа буолан, оҕонньордорун орто лоругар 
олордон Өксүө ахсым атын Биттэх оҕонньор 
балаҕанын диэки салайа тардан кэбистэ.

Аһаталларасиэтэллэрэ, Эбэлэрэ Тииттээх 
күөл барахсан кинилэр кэннилэриттэн алгыыр
дыы халлаантан саккырыыр кыраһа хаарын 
кыырпахтарын өрүкүтэн, киирэн эрэр күһүҥҥү 
күн тиһэх саһарҕатыгар күлүмнэтэ оонньотто. 

Өрөтөр буолбакка, кинилэр Биттэх оҕонньор 
кыстык угун саҕа кыра самнайбыт, кыараҕас 
түннүктэрдээх туруорбах балаҕаныгар аҕыйахта 
үктэннэрэн кэллилэр. Саха олох сирэ диэх 
курдук, балаҕан хоту өттүнэн силбэһэ тутуллубут 
икки ынах, икки ньирэй биир бургунас бииргэ 
турар, балай эмэ көстүүлээх хотон, хатыйыы 
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мас күрүөлээх тиэргэн, ол иһигэр араас бөх
сах угуллар синньигэс мастарынан хабарҕалыы 
охсуллан тутуллубут хатырык сабыылаах хап
пахчы сыыһа, үүтас уурар умуһах үгэҕэ, кыра 
кыбыыхаһаа көстөр. Ыалыалынан буккураһа 
олороллоро харахха быраҕыллар. 

Өксүө ынах киитинэн сыбаммыт куһаҕан 
ба лаҕаҥҥа кэллим диэн кэтэмэҕэйдии тур
бата, ыстанан түһэн хас да эргэ тирии бэрэ
мэдэйдэргэ толору симиллибит ньыгыл собо
лору балаҕан кыра күүлэтигэр илдьэн үрүт
үрдүлэригэр уурталаата. Оҕонньор эрэйдээх 
даллайан туран эрэ хаалла. Үйэтинсааһын 
тухары эбэтин элбэх хатырыктааҕын соҕотоҕун 
эрэ соһонсыһан кэлбит бэйэтэ тойон оҕонон 
сүктэрбитин улахан буруй оҥостон, балаҕанын 
диэки харбыаласта. Киирэн оһоҕун холумтанын 
күлүнэн бүрүллэн сөҥмүт чохтору күөдьүтэн, 
толору куруҥ мас хардаҕастарын симитэлээбитэ 
сотору соҕус буолан баран үөрэкөтө умайан 
күлүбүрээн, бэрики кыра балаҕан оһоҕобун 
диэн хом санаабакка, аал уот барахсан күөх 

төлөнүнэн оонньоон, кэнчээри олох салҕанар 
кэскилин түүйэн хоро киэҥ холлоҕоһунан өрө 
уһууран киэҥ халлаан сиксигин былдьаспыта. 
Онуоха Биттэх кырдьаҕас, туох ааттаах тэһэ 
аспыта буолла, балаҕан өһүөтүн уҥа баһыгар 
кы бытыллыбыт кыл сүүмэҕин сулбу тардан 
ылан, сирэйиттэнхараҕыттан көрдөххө олоххо 
бэрт суолталааҕы оҥорордуу туттан, ботугуруу
ботугуруу уотугар быраҕан сыт таһаарда. 

Баҕар баай оҕото бардам, кыыһырбатар 
ханнык диэн албыннаһан муҥнаммыта, баҕар 
Өксүө көмөама буолбут сымнаҕас сыһыаныгар 
махтанан алгыс сылаас тылларын эппитэ, ол 
эбэтэр күҥҥэ көрбүт соҕотох кыыһа дьоллоох
соргулаах буоллун диэн Үрүҥ Айыыларга 
үҥпүтэ буолуо. Туох да диэбит иһин, Дьылҕа 
Хаан ыарахаттарыттан толлон турбакка иинэҕэс 
күөнүн сыыһынан күккүрэччи күрдьэн, аастуор 
олоҕу санаатын күүһүнэн туораан кырдьар 
сааһыгар тиийэн кэлбит, саха үтүө санаалаах 
оҕонньоро үчүгэйтэн атыны эппэтэх буолуохтаах.

(Салгыыта бэчээттэниэ) 

Марфа Соловьева 
1950 сыллаахха 
УусАлдан оро

йуонугар, Бороҕон 
сэлиэнньэтигэр 

төрөөбүтэ. 
1967 с. Курбуһах 
орто оскуолатын, 
1975 с. СГУ омук 

тылын факультетын 
бүтэрбитэ. Уус Алдан 

улууґун Бэйдиҥэ, 
Лөгөй, Чэриктэй 
оскуолаларыгар 
учууталлаабыта. 

Саха Республикатын үөрэҕириитин 
туйгуна, «Учууталлар учууталлара», Саха 

Республикатын бастакы Президенин «Билиинэн 
кыайыаІ» анал стипендиятын лауреата. 
УусАлдан улууґун Чэриктэй нэһилиэгин 

бочуоттаах олохтооҕо.
Кини хоґоон, кэпсээн суруйуутугар холонор. 

Бµгµн аа±ааччыларбытыгар Марфа Соловьева 
биир кэпсээнин билиґиннэрэбит.

Марфа СОЛОВЬЕВА

ХАРА КЈСТҐҐМ 
УОННА ХОЛОРУК

Миитэрэй кыргыґыы хонуутугар µс тігµл 
бааґыран, этэсиинэ сэймэктэнэн, кыл тыына эрэ 
ордон, 1943 сыллаахха дойдутугар эргиллибитэ. 
Оччотоо±у сиэринэн кэлээт да, µлэ µіґµгэр 
тµспµтэ. Холкуос бэрэссэдээтэлинэн ананан 
кэлэрэбарара элбээбитэ, онон Улаанчык диэн 
ааттаах сиэр соно±оґу атах тардыґан миинэр 
буолбута. 

Маайа кэргэнэ тыыннаах эргиллэн кэлэн саха 
тэІэ суох µірбµтэ. Кэргэнэ тµµнµн ыалдьан 
аанньа утуйбата±ына, уута кітін хаалара. 
Тугу билэринэн эмтии сатыыра, баттатаары 
гынарын эрдэттэн сэрэйэн, уґугуннара охсоро. 
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Миитэрэй тµµн аайы кыргыс толоонугар ілбµт 
табаарыстарын кытта тэІІэ «сэриилэґэрэ». 

Маайа бэрэссэдээтэл кэргэнэ буоллум диэн 
хаґан да киэн тутта, іІні санаабат этэ. От
тон ма±аґыыІІа атыыґыттыыр сурдьа Сэ мэ
ни санаата±ына, исиґиттэн µірµіх, киэн тут
туох санаата кэлэрэ. Тіріппµттэрэ эрдэ ілін
нір Маайа Сэмэнчиги бэйэтэ о±олоон улаа
тыннарбыта. О±о±о ілµµлээх былыргы ыал 
ула  хан кыыстара уонна оґо±ос тµгэ±инээ±и 
Сэ мэнчик икки ардыгар биэс о±о тіріін іл
бµтэ. Сэмэн эминньэхтээх о±о эрдэ±иттэн 
Маайа о±олуохтаах аналын курдук этэ, кµнµ 
быґа сµгэ сылдьан оонньуура, ынах хомуйара. 
Эрдэ тулаайах хаалан эрэйи эІээрдэринэн 
тэлбит, элбэхтэ куустуґа сытан бииргэ ытаабыт 
буолан Сэмэнчик Маайа±а тіріппµт о±отун 
курдук кµндµ этэ. Бэйэтин наадатыгар соххор 
да солкуобайы туттубакка, уолун µірэттэрэн 
атыыґыт оІорбутуттан Маайа оло±ор туох эрэ 
µчµгэйи, суолталаа±ы оІорбут курдук сананан, 
чахчы µірµін µірэрэ. Бу кини ситиґиитэ этэ.

Миитэрэй сылы быґа сэрииттэн кэтэн кэл
бит форматынан сылдьыбыта, атын таІас
сап да суо±а. Ыалдьара кµнтµµн бэргээн, 
онно эбии дьµдэйэн, киґи аґына кірір киґи
тигэр кубулуйбута. Бэс ыйыгар куоракка хол
куос бэрэссэдээтэллэрин мунньа±ар киирэр 
буолбутугар, Маайа тугу таІыннаран ыытабын 
диэн толкуйга тµспµтэ. Миэтэрэнэн таІас ылан 
ырбаахы, ис таІас тиктэрбитэ. Ма±аґыыІІа 
ыйанан турар хара кістµµмµ ылар харчыта суох 
буолан, тиийэтиийэ имэрийэн эрэ кірірі. 

Утуусубуу ынырыктаах кураан дьыллар буо
ланнар хонууга кµіх быкпата±а. Миитэрэй бэ
йэтин туґун умнан, о±о уонна улахан диэн 
араарбакка барыларын кыґал±аларын эйэ
±эстик, лопбааччы быґааран, сµбэлээн, дьо
нунсэргэтин туґугар тугу да кэрэйбэккэ µлэ
лээбитэ. Эгэ куоракка тугу таІнан барар ту
ґунан толкуйдуо дуо? Ол Маайа эрэ толкуйа, 
кыґал±ата курдуга. 

Миитэрэй куоракка киириэхтээх кµнµн инни
нээ±и киэґэ, Сэмэн µлэтиттэн туох эрэ суу
лаа±ы илдьэ кэлбитэ. Маайаны хаппахчы 
иґи гэр ыІыран киллэрэн а±албыт кістµµмµн 
кір дірбµтэ уонна: «Сыыйа тілµµр инигит», – 
диэбитэ. Бу кістµµм µс киґи дьыл±атын тиэрэ 
эр гитиэхтээ±ин билбит курдук, Маайа то±о эрэ 
наґаа долгуйбута, сµрэ±э сµр кµµскэ тэппититтэн, 
бэл тиритэргэ дылы гыммыта... 

Кістµµм иэс ылылларын кµµтэ сылдьыбыт 
курдук, Миитэрэй куораттаабыт кµнµгэр, эбиэт
тэн киэґэ ма±аґыын табаарын аа±а, икки киґи 

киирэн кэлбиттэрэ. Сэрии кэминээ±и суутсо
куон сиэрэ суох кытаанах этэ. Сэмэни тутан 
куоракка киллэрбиттэрин истэн, Маайа ілбµт 
киґини аґыйардаа±ар ордук аймаммыта. «То±о 
да ылбытым буолуой? Ол да кістµµмэ суох 
мунньахтаан кэлиэ этэ» диэн кэмсинэр санаа 
тµµннэрикµннэри кэрбээбитэ. Биир ый тµµл
бит курдук ааспыта. Кэмсинии ааспатарахпат 
силлиэтэ дууґатын кµірэлаІкы ытыйан, барар 
сирэ ба±ана µµтэ, кэлэр сирэ кэлии µµтэ буолан 
тіґілііх муІатыммытын, муІнаммытын ким да 
билбэт. 

От ыйын іІµрµк куйааґыттан сойботох сы
лаас, сырдык тµµн кыайан утуйбакка Маайа 
та ґырдьа тахсыбыта, ампаар кµлµгэр киґи 
сірµістэн турара.

– Эдьиий, бу диэки кэл эрэ.
– Сэмэн, Сэмэнчик то±о итиннэ тура±ын? Кэл 

дьиэ±э киириэх.
– Улаханнык саІарыма, дьон истиэ.
Маайа сµрэ±э толугуруу тµспµтэ, сурдьун кірін 

µірбµт санаата кутталга кубулуйбута. «Ол аата 
кµрээбит!» дии санаан чэчэгэйэ кэйиэлээбитэ, 
сµрэ±э ытырбахтаабыта. Бокуойа суох сµµрэн 
тии йэн, кууґан туран сурдьун сыллаабыта, 
уураа быта. 

– Аччыктааммын дьоммут ітіхтірµттэн, наар 
хара тыаны кэтэн, ас ыла эйиэхэ кэллим.

– Ол ітіххі отчуттар тахсыахтаахтар.
– Тыа±а буор хаґан, сиртэн кістµбэт µµтээн 

тутта сылдьабын.
– Оо, сор да эбит.
Ол тµµнтэн са±аламмыта Маайа куобах кур

дук, хардыытын аайы туохтан барытыттан кут
танан салыбырыыр, икки уот икки ардынаа±ы 
оло±о. Кµрµійэх аатыран саґа, кµрэнэ сылдьар 
дьыл±аламмыт сурдьун аґынан иэдэйбитэ. 
Ыанньыксыттар Маайа±а тугу кыайалларынан 
кіміліґіллірі. Нэдиэлэ±э иккитэ Маайалаах 
Сэмэн болдьоспут сирдэригэр тµµн кірсін, 
дуоґуйа кэпсэтэн баран, сарсыарда кµн тахсыан 
а±ай иннинэ, халлаан ньуура дьэІкир таас 
курдук курдары кістіргі дылы буолла±ына 
биирдэ арахсаллара. Ол тµгэІІэ Маайа: «О±ом 
хаайыыга эрэйи кірі сылдьыа±ынаа±ар, кµ
рээбитэ да ордук», – дии санаталаан ылара.

Кімµс кµґµн ааґан, алтан кµґµн кэлиитэ ыан
ньыксыттар уопсай оґохторун таґыгар кµідьаа 
кµістэнэн, бары тустуспа аґыы тар±аспыттара. 
Маайа Миитэрэйин иннигэр сибиэґэй эт хото
рон, миин кутан баран, саІата суох лэппиэскэ 
кырбыы турбута. Миитэрэй кыыґырбыт омунугар 
тугу да кыайан саІарбакка, бабыгырыы тµґэн 
баран, кытыйалаах миини сиргэ то±о сотон кэ
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биспитэ. Маайатын охсуох курдук дугдуІнаан 
баран, охсубакка, ба±ананы сутуругунан иккитэ
µстэ сырбатаат, таґырдьа ойбута. Улаанчыгын 
сµірэ тардан, хотой курдук ат µрдµгэр биирдэ 
баар буола тµґээт, кітµтэ турбута. Ол тµµн 
дьиэтигэр эргиллибэтэ±э. Сарсыныгар кµн дьаа
ґы гырыыта наґаа сылайбыт, ыалдьыбыт, ха
ра ±ын уота іспµт Миитэрэй киирэн кэлбитэ, 
таІаґын да сыгынньахтаммакка, ула±а хайыґан 
сытынан кэбиспитэ. Маайа туох диэн кэпсэтиэн 
билбэккэ, остуолга ас тардан баран, таґырдьа 
тахсан ір ытыы олорбута. Ыкса тµµн киирбитэ, 
ас тыытыллыбатах этэ. 

Кµрээн уонна сµіґµ ілірін сиэн, Сэмэнчик 
буруйа хас эмэ тігµл ыараабыта. Ыкса кµґµн 
инчэ±эй хаар тµспµтµн, іксµін са±аламмытын 
кэннэ куораттан анал этэрээт тахсан Сэмэни 
тутан, эдьиийин дьиэтигэр а±алан, боротокуол 
толорбуттара. Тутуллуон иннинэ ма±аґыыІІа 
кµлэµірэ, мичээрдии турар о±отук Сэмэнчиккэ 
ханан да майгыннаабат киґи, кіхсі холбойон 
олоппоско хандалылаах олороро. Дьµдьэйэн 
сирэйэ синньээбит, хараарбыт, батта±а, бытыга 
уґаабыт буолан чахчы кµрµійэх, тыатаа±ы 
кірµІнэммит этэ. Чугас эргиннээ±и ыаллара, 
о±олоро бары мустан, ким тугу кыайарынан ійµі, 
таІас бэлэмнээбиттэрэ. Илдьэ баралларыгар 
µгµстэрэ, кыатаммакка, харахтарын уутун сотто, 
ытаґа хаалбыттара.

Маайа ійµі да бэлэмниир кыа±а суо±а, ійµттэн 
тахсыбыт киґи курдук, мээнэнэн кірін баран, 
наар сурдьун кууґа, сыллыы сатыыра. Уолу 
дьиэттэн таґааралларыгар биирдэ ійдіммµт 
курдук, кылана тµґээт Сэмэнчиккэ ыстаммытын, 
а±амсыйбыт милиция капитана дьиэ ортотун 
диэки тµІнэри анньыбыта. Миитэрэй ааны ха
таан баран, Маайатын уоскута сатаабыта. 
Маа йа сиргэ тобуктаан олорон, батта±ын µр
гэнэµргэнэ, балайда уґуннук ытаабыта уонна 
устунан уІан хаалбыта. Ый курдук суор±аІІа
тэллэххэ сытан эмтэнэн, ата±ар турбута. Бэйэтэ 
нэґиилэ сµідэІнии сылдьар Миитэрэйгэ бу 
улахан охсуу этэ. Кэргэнэ µтµірэн туруута, 
хаґан да ірµттµбэт, ілір охтуутугар охтубута, 
сылтан ордук сыппыта. Маайа ол кµґµн уол 
о±оломмута, Миитэрэй диэн ааттаабыта… 

Кыырпах да былыт сыстыбатах халлааннаах, 
ча±ылыччы тыкпыт арылхай кµн – Кыайыы кµнэ 
– кіґµтµµлээх кµндµ кµн тиийэн кэлбитэ. Ыны
рыктаах ыарахан сыллары ааспыт дьонсэргэ 
µірµµтэ µтµмэн этэ. Арай Миитэрэйдээх дьиэлэрэ 
боруксорук, уучуумпу. Миитэрэй хара±ын симэн 
утуйбут курдук сытара, ыараханнык тыынара 
ыраахтан иґиллэрэ. Маайа Миитэрэйин аттыгар 

утуктуу олороро. Ыам ыйын бµтµµтэ Миитэрэй 
бараахтаабыта…

Ол сайын от бі±і µµммµтэ. Маайа ыан ньык
сыт кыргыттардыын от мунньан баран, сайы
лыкка чугаґаан истэхтэринэ, біґµілэк диэ
киттэн холорук ытыллан кэлбитэ. Хаґан да 
кірбітіх улахан холоруктарыттан куттанан, 
кыр гыттар бµтэйи кууспуттара, хатыІ уктаах 
кыраабылларын, атырдьахтарын кириэстии туп
путтара. Ґір сылгыттан тэйиччи, со±ото±ун 
аґыы сылдьыбыт Улаанчык кистиикистии, буу
та быстарынан сылгыларга тиийиитэ, холо
рук ситэн кэлбитэ. Сылгылар холорук ор
тотугар, ыІырыа уйатын то±о тарпыт курдук 
кистиикистии, биир сиргэ µімэхтэґэ, эргийэ 
сылдьыбыттара. Холорук суол устун кыргыттар 
диэки кэлэн иґэн, сылгыларга туораабытын 
бары да дьиктиргии санаабыттара. Саамай дьик
титэ – сылгылар холоруктан туох эрэ тыынар 
тыыннаахтан, дьулаантан, куттаммыт курдук 
уолуйбут харахтара этэ. 

А±ыйах хонон баран Улаанчык ілі сытарын 
булбуттара. Миитэрэй 40 хонуга туолар кµнµгэр, 
былыргы сиэритуому тутуґан, Миитэрэй уІуо
±уттан ар±аалыы, сµµрбэччэ хаамыы тэйиччи, 
иин хаспыттара уонна ар±аа диэки бастаан, онно 
Улаанчыгы ойо±оґунан сытыаран кімпµттэрэ.

Сэмэнчик уонтан тахса сыл хаайыыга олорон 
тахсыбыта. Сайылык о±олоро µс µµт бµтэй 
ортоку сиэрдийэтин µрдµнэн ыстана, кµрэс 
былдьаґа сылдьаллара. Саамай сымса, саамай 
кытыгырас уолу хайгыы кірі туран, эмискэ 
сµрэ±э мі±µл гыммыта, нµілµйтэлээн ылбыта. 
Нэґиилэ саІа таґааран «Миитэрэй» диэбитин 
истэ охсон, уол Миитэрэй курдук арылхай ха
рахтара кини диэки сандаарыччы кірбµттэрэ. 
Сэмэнчик хаґан да кірбітіх, билбэтэх о±отун 
исиґиттэн истиІник хам кууґуон, сыллыан
ууруон ба±арбытын сэрэйбит курдук, Миитэрэй 
кэннинэн тэйэн биэрбитэ уонна а±ата кыыґыр
да±ына кірірµн курдук, хааґын сабыччы тµ
ґэрэн, сµр кытаанахтык тонолуппакка кірін 
турбута. Ол кірµµттэн Сэмэн дууґатыгар туох 
эрэ биллибэт хараІа быыс аґылларга, уґун 
кэмІэ аалбыт ыар санаата харахтан сыыґы 
ылбыт курдук ырааґырарга, дьэІкэрэргэ дылы 
гыммыта. Сэмэнчик инники оло±ун сыалын 
булбут киґилии, µгµс сыл кэнниттэн дьэ µірµін
кітµін, µлэлиэнхамсыан ба±аран кэлбитэ… 
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Тыа устун эриллэІниир омоох суол устун, 
ірт уотун бµдµібадаа буруотун быыґынан ыт 
оҕото батыһыннарыылаах кыракый кыыс туохха 
эрэ ыксаан сүүрэн иһэр. Буґурукка саспыт 
аарыма мастар көппөрүһэ сытар силистэрин 
кыпкыра саппыкылаах атаҕынан тэбинэн нэ
һиилэ ыстанан ааһар. Тобугунан тэстибит ча
раас колгуотката, эргэрэн өлбөөрбүт кылгас 
былаачыйатын кытары тэҥҥэ тэлэмээттэнэр 
курдуга.

Субу сүүрэн иһэр быычыкаайык киһи ытаа
быт, аймаммыт хараҕар, өйүгэрсанаатыгар ту
гу көрөрө, толкуйдуура буолуой? Дьиэтиттэн 
мээнэ баран сураҕа суох сүтэрин дуу, мунарын 
дуу? Суох! Бу оҕоҕо итинник өй киирбэт этэ, 
кини аҥардас иннин эрэ диэки харбыалаһара: 
үөһэ мэҥэ халлааҥҥа тиийэ өрүтэ көтүтэр 
аҕатын өссө биирдэ кууһаары… Кини кэтит түө
һүгэр көтөхтөрөн саатар аҕыйах чаас сыстан 
тураары…

– Паапа, кэлиий. Паапа, ханна бааргыный?.. 
– диэн ытамньыйбыт куолаһынан соторусотору 
хаһыытыыра.

Куруҥ мас эмэҕин хасыһа олорбут киргил 
кыыл кыыстан соһуйан тыа үөһүн диэки кітін 
кµлµпµччµйэн иґэн, тугу эрэ сэрэйбиттии ай
манан ытаан сыналыйда. Кµн сырдыгын хахха
лаабыт тэңкэ тииттэр, хараІа харыйа ойуур, 
суостаахтык чугаһаабыт баһаартан куттанан 
иһиллээбит курдук уу чуумпута. Арай сүүрэн 
иһэр тиІилэх тыаһа уонна аҕылыыр тыас бу 
чуумпуга иһиллэн ылара…

Саха сирэ! Саха омук! Саха сирэ барахсан 
бэйэтэ манна иитэнүөскэтэн таһаарбыт норуо
тун көрөнистэн, аһатансиэтэн этэҥҥэ 2014 
сылга үктэннэрдэ. Сылтан сыл ахсын кутуйах 
хаамыытынан да буоллар, ахсааммыт син 
эбиллэн иһэр курдуга үөрдэр. Биһиэхэ хас биир 
саҥа киһи төрөөн, күн сирин кірµµтэ таҥара 
биэрбит бэлэҕэ буолар. Билиҥҥи туругунан 500 
тыһыынча кэриҥэ буоллубут, бу үчүгэй көрдөрүү! 
Тоҕо диэтэххэ, төһөлөөх элбэх өлүүнүсүтүүнү, 
эрэйимуҥу көрбүтэ буолуой, бу кыракый но
руот?! 1642 сыллааҕы биэрэпис докумуона 
туоһулуурунан, уйаараку йаара биллибэттии 
тэнийбит хотугу кыраайга 18 тыһыынча дьаһаах 
төлөөччү баар эбит (18 сааһын ааспыт эр 
киһитэ). Историктар са баҕалааһыннарынан 
оччолорго быһа холоон, дьахтардыын оҕолуун 40 
тыһыынча эрэ саха бачча улахан сиридойдуну 
баһылаан олорбут. Билиҥҥинэн көрдөххө, биир 
улахан улуус дьонун ахсааныгар тэҥнэһэр...

Ити суруйбут тылларбын ааҕааччым, баҕар, 
сүөлүргүөІ, дьиибэргиэІ. Муммут кыыс туһу

Егор ФЕДОРОВ-ДОЛУН

САЙЫЫНА КЫЫС
(Муммут оҕо быһылааннара)

Иван Осипов уруґуйа.
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нан аа±аары гыммыппыт баара, тоҕо эмиэ 
кэпсээҥҥэ тірµт сыһыана суохха халыйан хаал
ла диэн. Саамай сөпкө өйдөөтүҥ! Баҕар, мин 
татым өйбүнэн сыыһарым буолуо. Ол эрээ ри 
кэннибитин хайыһан көрүөххэ син биир наада 
эбээт. 

Миигин илим хото±оґунуу салҕанан бара 
турар иэдээннээх сурахтар, букатын кыра о±о
лор араас быґылааннарга тµбэґэн суорума 
суол ланыылара дьиксиннэрэллэр. Кинилэр тиһэх 
кыланыылара, ытааһыннара, ийэлээх аҕаларын 
көмөҕө ыҥыраллара үйэ саас тухары биһиэхэ, 
Саха сирин үрдүнэн хара мэҥ буолан ыйанан 
хаалыа турдаҕа, мэлдьитин! Оҕо ілµµтэ диэн 
киһи тылынан кыайан кэпсээбэт да, суруйбат 
да үлүгэрэ. Дьиҥинэн айылҕа сокуонунан оҕо 
төрөппүтүн көмүөхтээх, оттон биһиэнэ, хомо
йуох иһин, төттөрү эргийэн эрэр. Биһиэхэ, са
халарга, биир тыллан эрэр кэнчээри сүтүүтэ, 
улахан омукка, холобура, нуучча норуотугар 
киирдэҕинэ, 30 киһиэхэ тэҥнэһэр (сахаҕа икки 
оҕо, нууччаҕа 60 оҕо). Бу кыракый омукка 
улахан охсуу буолар… 

Мин ытыыбын!.. Ытыыбын суруйа олорон 
уонна абаккарабын. Бу манна ким буруйдааҕый?! 
Биллэрин курдук, бастатан туран, төрөппүттэр 
уонна общество ньµдµбалай дьонноро, ол 
иґигэр – биһиги!.. 

Ол курдук биир иэдээннээх быһылаан 2014 
сыл сайыныгар буолбута. Быһаччы эттэххэ, 
түөрт саастаах Сайыына кыыс сүтүүтэ. Дьон 
бары маньяк сиэртибэтэ дии санаабыттара 
чах чы, тоҕо диэтэххэ Өлүөхүмэ улууһа Сиинэ 
дэриэбинэтиттэн субу турдаҕа. Биллэрин кур
дук, биир оҕо туһугар республика бүттүүн ай
маммыта, ол быыһыгар мин эмиэ! Баҕар, бу 
аньыыхара наһаа халыҥаан, Айылҕа хотун би
һиэхэ сэрэтэр моһуона эбитэ дуу, туох билиэй? 
Сөпкө сабаҕалыыр буоллахпына, иэдээн! 

ТҮӨРЭХПИТ ЭРЭ 
ТҮҤНЭСТИБЭТИН…

Сайыына Федорова Өлүөхүмэ улууһугар Ол гуй 
диэн ааттаах үс эрэ дьиэлээх, аҕыс киһилээх 
кыракый дэриэбинэҕэ 2010 сыллаахха төрөөбүтэ. 
Кыыс төрөппүттэрэ тыа боростуой үлэһит дьоно 
этэ: сүөһүас ииттэн, оттоонмастаан, айахтарыгар 
Баай Байанай тугу биэрэринэн үссэнэн, онон 
түбүгүрэн тахсаллара. Бу дойдуга бэл рация, 
телефон, тэлэбиисэр да ситимэ суох буолан, түҥ 
хааһах сиринэн ааҕыллара.

Олгуй дэриэбинэ диэн ааттанара эбитэ дуу, 
суоҕа дуу? Кус оһоҕоһунуу эрийэбуруйа сµµрэр 
Бүрүк үрэхтэн аһаансиэн олорор дьаҕа баһын 
дьоно олохсуйбут сирдэрэ арааһа булчуттар, 
балыксыттар учаастактара дэнэрэ буолуо. 
Сайынын киин сири кытары сибээстиир суол
иис диэн ончу суох этэ, хамтүм мотуордаах 
оҥочолор эрэ сылдьаллара. Оттон тулата хас 
эмэ уонунан көһүнэн тайаан сытар эґэбірі 
дойдута, аар тайҕа этэ.

От ыйын 29 кµнэ тигинээн тиийэн кэлбитэ. 
Сайыына сарсыарда соһуччу уһукта биэрбитэ. 
Күөдэл буола ыһыллыбыт кирдээх дьиэтин 
иһигэр, таныыта хаһыҥыраан утуйа сытар эбээтэ 
Балбаараттан ураты ким да суо±а. Тута бэҕэһээ 
кэһии бөҕөлөөх күүлэйдии кэлбит аҕатын саныы 
биэрбитэ. Арба даҕаны бүгүн оҥочонон үрэх 
устун күүлэйдии барыахтаахтар этэ дии. Кини 
ыксалынан колгуоткатын, былааччыйатын булан 
кэтэ оҕуста, атаҕар кылгас остоох саппыкытын 
булан анньынна уонна таһырдьа ойон тахсаат, 
ытын оҕотун ыҥырда:

– Саарык… Саарык... Паапа ханна барбытай? 
– тута киниэхэ сүүрэн кэлбит ыт кыыс саҥатын 
өйдөөтө быһыылаах, кутуругун эйэҥэлэппитинэн 
аллараа үрэх диэки такынайда. Кини кэнниттэн 
Сайыына кыыс баттаҕа кулунчук кутуругунуу 
тойтойон эккирэтэн сэрбэкэчийдэ. Онно үрэххэ 
аҕатын кытархай өҥнөөх оҥочото кытылтан 
тэйэн µрэх ортотугар тиийэн номнуо долгуҥҥа 
өрүтэ күөрэҥнээн эрэрэ. Оҥочоҕо иккилэр этэ 
– кинилэр мотуору собуоттуу сатаан тугу эрэ 
гынан букунаһаллара. Кыыс хаһыытыан икки 
ардыгар уу сэбэ күөх буруонан уһууран бирилии 
түспµтэ да, иннин диэки тумса хантайбытынан 
куугунуу турбута. Аҕа эргиллэн оҕотугар туох 
эрэ диэн хаһыытаан айаҕа оҥоҥнообута уонна 
илиитинэн далбаатаабыта: 

– һыллыый, дьиэҕэр ба…  ити быстаҕас ха
һыы биллэн туран ситэ иһиллибэккэ, салгыҥҥа 
туора оҕустаран көтөн хаалбыта. 

Кыыс хараҕын уута субурус гынна. Ытаата! 
Кытыл кумаҕар батары анньыллыбыт оҥочо 
баайар тоһоҕо маһы илиитинэн тарбыы, ыты
наан икки эрэ буолан тулаайахсыйан туран 
хааллылар…

Оҕо барахсан хантан билиэй, биирдэ эмэ 
аанньал курдук көстөн ааһар тапталлаах аҕа
тын ойуур баһаарыгар ыксалынан ыҥыран 
ылбыт тарын… Кыыс барахсан хантан билиэй, 
ийэлээх аҕата арыгыттан сылтаан былыр үйэҕэ 
арахсаннар тус туһунан олороллорун… 
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«Итинник буоллаҕына мин бэйэм даҕаны 
эйиэ хэ тиийиэҕим» дии санаата уонна эбээ
тинээн аҕата олорор дэриэбинэтигэр хаста да 
бара сылдьыбыттарын өйдүү биэрдэ… 

БАСТАКЫ КҮН

Күнү быһа хара тыаҕа аҕатын көрдөөн сирэйэ
хараҕа дарбаччы иһиэр диэри ытаан, кутасµрэ 
айманан атахбалай мэскэйдэнэ сылдьыбыт оҕо, 
киэһээнэн ибили сылайан, µіІІэкійµµргэ дэл
би сиэтэн, сыІыргыысыІыргыы ытын кытары 
сэргэстэґэ кумуччу туттан олорунан кэбиспитэ. 
Халлаан хараҥарыыта дьиэтигэр барыахтаа ҕын, 
утуйарыгар тугу эрэ аһыахтааҕын дьэ өйдөөбү
тэ даҕаны, суолун ончу бутуйан кэбиспитэ. Урут 
эмиэ дьоно аһыы ууну итириэхтэригэр диэри 
истэхтэринэ ньамалаһыыларын, охсуһан сах са
раҥ наһалларын сөбүлээбэккэ бу курдук дьүө
гэлэрин солбуйбут чөҥөчөхтөөх ойууругар, эбэ 
тэр тапталлаах үрэҕин устун мэнээк баран хаа
лар этэ. Уонна хаһан «уһуктуохтарыгар», кы ра 
киһилээх этибит дуу диэн дьэ өйдөөн ыҥы ран 
хаһыытыахтарыгар диэри онно ытын кытары 
(кинилиин оонньоһор оҕо суох этэ) оон ньуу, µрэх 
кырыылаах таастарынан дьиэ тут та, ыаллаах 
буола күнү күннүктээн тугу да аһаа бакка, аҥардас 
сиикэй уунан куртаҕын то лорон сылдьар этэ. 

Сотору аламай күн барахсан кытара кыыс
пытынан саҕахха киирэн хаалбыта, ону кытары 
халлаан сөрүүдүйэн чараас былаачыйа лаах 
кыыс тоҥон барбыта. Айылҕа хотун сороҕор 
икки атахтаахха наһаа тоҥкуруун буолааччы, 
оттон билигин тоҕо эрэ сүрэҕэбыара сымнаан, 
кыракый кыыска көмөлөһө сатаабыта. Аргыый 
аҕай үөһэнэн көтөн кэлэн, Сайыынка оройун 
үрэн сирилэппитэ уонна:

– Чэ, тоойуом, киһи буолаҕын дуу, кии буо
лаҕын дуу? Эрэйдээх дьылҕаҕын бэйэҥ илиигэр 
чуобааччы туттарабын… Дьонуҥсэргэҥ оҥор
бут аньыыларахаралара билигин эйиэхэ сүктэ
рилиннэ… Кытаат! Јрөйөнчөрөйөн биэр, – диэт, 
отумаһы барчалаан ийэ холорукка кубулуйан 
тус илин диэки куугунуу турда. 

Ити тыллартан оҕо тыынабыара тыҥаабыта 
төлөрүйэн, арыый уоскуйбут курдук буолбута. 
Кини сиртэн ойон турбута уонна эмиэ үлүбээй, 
сирэйин хоту хаампытынан барбыта, хата, чэл
гиэн салгын охсон үөнкөйүүр намыраабыта. 
Арай Саарыга туохха да кыһаллыбат этэ, ич
читин иннигэркэннигэр түһэн кутуруга сах
сыллан эйэҥэлии сылдьыбыта.

Кыыс иннигэр көстөр ыллыгынан бара сатыыр, 
төннөн кэлэн туора салаллар, ол да буол лар 
хараҕар билэр сарайдара көстөн биэрбэтэ ҕэ. 
Онтон кини куттаныах санаата кэлбэтэ, буо
луохтааҕын курдук санаабыта, баҕар, олоҕо 
кытаанаҕыттан, иитиитэ итиннигиттэн, эбэтэр 
Айыл ҕа хотун киниэхэ сибигинэйбититтэн эби
т э дуу? Оттон, мин санаабар, тµіртбиэс саа
һын туолбут хас биирдии оҕо мэйиитигэр, ити 
кэмІэ «животный инстинкт» диэн ааттанар кис 
тэлэҥ килиэккэлэр сайдаллар, оччоҕуна кы
ра кый киһи элбэ±и ырыта санаабат, аһара 
тулуурдаах уонна тыйыс буолар эбит. Биир 
тылынан эттэххэ, сааґын сиппит эбисийээнэ 
саҕа өйдөнөр. Инньэ гынан кыыс сирэйэ хайа 
диэки хайыһар да, онно салаллан, иһирдьэ, түҥ 
тыа диэки бардар бара турбута. Били нуучча 
норуотун «Маша и медведь» диэн остуоруйатын 
ис хоһоонун хатылыырдыы. Ити гынан баран 
биир арыый уратылааҕа – биһиги «Машабыт» 
доҕор ыттааҕа, ону кэпсээнтэн туора хаһыйан 
кэбиһэр быраабым да, кыаҕым да суох…

Күндү ааҕааччыларым! Мин бу дьиҥнээх олох 
«Машенькатын» кэнниттэн тилэх үктэһэрбин 
көҥүллээҥ. Аргыый аҕай киниэхэ биллэрбэккэ 
эрэ саһа сылдьыаҕым диэн эһиэхэ эрэннэрэбин, 
ол эрээри эһигини хомоторбор тиийэбин. Кыыһы 
мин эрэ батыспатаҕым, кинини суор баҕайы 
эмиэ бэлиэтии көрбүтэ.

ИККИС КҮН 

Оҕо барахсан тулуурдаах даҕаны эбит (си
рэйин дуомугар бырдах тохтообокко саба түһэрэ, 
ону ытыһынан ньалҕарытан туора соттон иһэрэ). 
Түүнү быһа утуйбакка ойуур устун охтоохто, 
иннин диэки бардар баран испитэ, таарыйа 
сиикэй отону итигэстээн айа±ар быра±ара уонна 
чалбах уутугар түбэстэҕинэ умса сытан иһэн 
сыпсырыйара. Ол быыһыгар эмиэ даҕаны ытын 
кытары кэпсэтэрэ. 

– Саарык, эбээ бырда±ы мас лабаатынан 
охсуолаан суох оҥороҕун диэбитэ. Мин эмиэ 
инньэ гыныам сөп дуо? Бу турааччы мас наһаа 
үчүгэй, – диэт, бэйэтиттэн эрэ өндөс хахыйахха 
ойон тиийэн, лабаатын тоһута сатаабыта. Син 
ырычаахтаһан, ынчыктаан, балачча уһуттары 
туура тардыбыта уонна барытын бобо тутаат 
сапсынан барбыта. 

Халлаан сырдыыта кимнээх эрэ мас кэрдибит 
дэлээнэлэригэр тахсан кэлбитэ. Бу солооһуну 
туоруубун дуу, суох дуу диэбиттии тулатын кы
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лапхалап кірі турбута. Үөнтэнкөйүүртэн ха
рыстанан маһын лабаатынан быыстала суох 
туорамаара охсуолуура.

Сотору кини, күн уотун сылааһыгар таттаран 
көхсө сылыйан, утуктаан тоІхоІнообута. Түбэ
һиэх сиргэ олоро тµґээт, төбөтө хоІкуйан бар
быта…

Үрдүгэр кынат тыаһа субу куһурҕаабытыгар 
кыыс куттанан олоро биэрээт, илиитинэн уҥа
хаҥас далбаатанан бэйэтин көмүскэммитэ 
буолаахтаабыта. Күүстээх кынат оҕо баттаҕын 
«сыр» гына даҕайан ааспыта, эбиитин салгына 
сирэйгэ охсубута! Хамсаабакка сытар өлүккэ 
такыр тыҥыраҕынан хатанаары үөһээттэн 
сарбайан түспүт хара кµлµк, соһуйан өрүтэ 
даллаахтыы түспүтэ уонна кыһыытыттан хара
ҕын быччаччы көрөкөрө, сиэртибэтигэр утары 
хааҕырҕаабытыгар иҥсэлээх бэлэһэ кытаран 
көстүбүтэ. 

– Хуух, хуух! Бу баҕайы өлбөккө сытар эбит 
дуу?!

– Бар мантан! – диэт кыыс аттыгар сытар 
мутугу харбаан ылаат, суору быраҕан кыыратта.

Суор абаккарбыттыы өрө көтөн күөдэллэнэн 
тахсыбыта уонна отой чугас, аҕыйах хаамыылаах 
сиргэ иккиэннэрин сэнээбиттии, сиргэ олоро 
биэрээт, түөһүн мэтэппитинэн туорамаара 
хаамыталыыхаамыталыы бэлэһэ хайдарынан 
иккистээн хахаарбыта. 

– Хуух! Сотору син биир өлүөҕүІ, минньигэс 
уулардаах харахтаргын оҥуоҕум. Хуух… Хуух…

Ити тыллартан абаккаран ыт оҕото суор диэки 
ыстаммыта. Саарык барахсан собул±аґыты 
кыһаллакыһалла эккирэтэн көрбµтэ да, 
халлаанынан дайа сылдьар сытыы кынаттаах 
ба±айы киниэхэ ситтэрбэтэ±э.

Ґ¤ҐС КҐН

 Кыыс бэҕэһээ суор саба түспүтүттэн дьик
синэн, ытын кытары иннин диэки күнү быһа 
харса суох барбыттара уонна ырааһыйа түгэҕэр 
турар кэҥэс соҕус мас кэрдээччилэр кыһыҥҥы 
үүтээннэрин булбуттара. Ааны арыйан киирээт 
дэлби сылайбыт оҕо орон диэки харбыаласпыта.

Сарсыарданан онно уһукта биэрдэ. Бастаан 
ханна баарбыный дии санаата быһыылаах. 
Дьиэтиттэн отой атын истиэнэлээх дойдуга 
тиийэн кэлбит этэ, мастара туруору тураллара 
уонна түннүгэ кыпкырачаан этэ. Муннук диэки 
төкүнүк тимир буочука оһоҕун аана аҥайара. 
Хата, ытын оҕото орон анныгар тугу эрэ 

булан иҥсэлээхтик көмүллээн тииһин тыаһа 
кµчµгµрµµрэ. Кыыс нааратыттан ойон турда. 
Ґµтээн иһигэр бырдах, үөнкійµµр суох буолан 
үчүгэйдик утуйан чэбдигирбит, сэниэлэммит 
курдуга. Аһыан сүрдээҕин баҕарбыт этэ. 

Остуол үрдүгэр хаппахтаах миискэ турара, 
ону арыйа баттаабыта, түүнүгүнэн бүрүллэн 
эрэр курсуйбут килиэп аҥара сытара. Ону хар
баан ылаат, таҥаһыгар ононманан аалбыта 
буолаат, муннугуттан кыратык эмти ытыран ыл
ла. Ойо ытырыллыбыт куһуок бастаан кыбыс
кытаанах уонна апаһыы курдуга, онтон ити аһа 
тылыгар минньийдэрминньийэн наґаа µчµгэй 
амтаннанан барбыта. Кыыс килиэп хоруоскатын 
болточчу тутан олорон, кутуйах оҕотунуу сып
сытыы тиистэринэн кэбийэн барбыта… 

Оттон бу кэмҥэ Олгуйга, оҕону дьэ саҥа 
сүтүктээн, (үһүс хонугар биирдэ) алдьархайдаах 
түрүлүөн саҕаламмыта.

– Ийээ, оҕом Сайыынка ханна барбытай? 
– диэн Балбаараттан от үлэтиттэн саҥардыы 
кэлбит кыыґа Татыйаас ыйыппыта.

– Сайыынка аҕатын кытары барсыбыт этэ, 
мин утуйа сыттахпына. Саарык кытары суох, 
– эбээ барахсан буруйданан муннун анныгар 
киІинэйбитэ.

– Эс, хайдах?! Ол киһи ойуур баһаарыгар 
отой атын сиргэ барбыта дии, кыыһын тоҕо 
ылыаҕай, – Татыйаас хаһыыра түспүтэ…

Сити мүнүүтэттэн саҕаламмыта, унньуктаах 
тоҕус күн устата кыыс чугас дьоно утуйар 
ууларын умнуулара. Иґитиннэрэр сулууспалар: 
араадьыйа, телевидение, хаһыат, интернет – 
бары Өлүөхүмэ улууһугар туһаайыллыбыттара… 
Ытааһынсоҥооһун… Оо, онно көрүө этигит, 
ийэлээх эбээ тапталлаах о±олорун сүтэрэн хай
дах айманалларын. Кырдьаҕас киһи ытыыра 
ынырык! 

Инньэ гынан оҕону көрдүүр уонунан биригээдэ 
ірөспүүбүлүкэ үрдүнэн түмэ тардыллан тэриллэ 
охсубуттара. А±ыйах киґилээх Олгуйга сүүһүнэн 
киһи кутуллан кэлбитэ. Арааһынай чыыннаах 
полиция, ыксаллаах быґыымайгы салаатын 
үлэ һиттэрэ. Бөртөлүөт үөһэ бөртөлүөт. Бэл, 
биир бөлөрүүс тыраахтар кытары баара. Тимир 
көлө бырысыабын соспутунан хайдах манна 
тиийэн кэлбитин айбыт таҥара бэйэтэ эрэ 
билэн эрдэҕэ. 

* * *
Бу үүтээҥҥэ Сайыына икки хоммута, онно 

килиэбин олоччу сиэн бүтэрэн кэбиспитэ (кинини 
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көрдүү сылдьар көтөр ааллары кыыс күн ахсын 
көрөрө, оттон анарааҥҥылар билбэккэлэр ааһа 
тураллара). Чахчытын эттэххэ, кыыс кинилэргэ 
эрэ наадыйбата. 

БЭҺИС КҮН 

– Саарык, паапаны көрдүү бардыбыт, – диэт, 
оҕо ыллык суолу тутуһан бара турбута. Кыыс 
кэнниттэн – ыт оҕото. 

Дьиҥинэн, Сайыынка, бу булбут үүтээнигэр 
өссө да сылдьымахтыа эбитэ буолуо, ону иһэр 
уу суоҕа барарыгар кыһайбыта. Буочуканы 
ортотунан быһан сарай анныгар ууну тоһуйа 
туруорбут иһиттэригэр түспүт уу, дьэбининэн 
бүрүллэн сытыйан хаалбыт этэ. Кыыс төһө 
даҕаны буочукаттан даҕаны, чалбахтан даҕаны 
сиикэй ууну иһэ үөрүйэҕин үрдүнэн, тоҕо эрэ 
маны сөбүлээбэтэҕэ. 

Сайыына хааман иһэн ытын кытары кэп
сэтэн айаҕа хам буолбат. «Саарык, ууга тии
йэрбит чугаһаата даа? Саарык, уута булан 
иһиэххэйиий… Саарык, билигин паапа ханна 
баара буолуой?» Кыыс тыаҕа эбээтинээн отон
нуутэллэйдии мэлдьи сылдьар буолан, тут
тардыынхаптардыын тыа±а сылдьа үөрүйэх этэ. 
Кини дьиҥинэн сааһа эрэ кыра этэ, ол эрээри 
уҥуоҕунан обургу соҕус уонна эбэтэ мэлдьи 
такайан, саастыыларынаа±ар өйөсанаата бы
дан эрдэ сиппитэ.

Бириэмэ!.. Бириэмэ – түөрт бырааттыылар: 
Сарсыарда, Күнүс, Киэһэ уонна Түүн. 

Биһиги сирдээҕи олохпут бириэмэттэн наһаа 
улахан тутулуктаах. Стивен Кинг «Ланголье
ры» романыгар бириэмэни симэлитэр (по жи
ратели времени), салгынынан көтө сылдьар 
«черная дыра» диэн харамайдар бааллар. Ол 
«ха рамайдар» кыыһы эмиэ сиэри тилэх үктээн 
кэнниттэн эккирэппиттэрэ. Холобура, Сайыына 
биир сиргэ тохтоото да түгэҕэ биллибэт «ньµкэн 
тµгэ±эр» эргиллибэттии барыахтааҕа.

Былдьаһыктаах мүнүүтэлэр!.. Баҕарыылаах 
сөкүүндэлэр!..

Алдьамматах бүтүн чаһыга бириэмэ чыпчыл
±ан да тµгэнэ тохтоон турбатын курдук, Сайыына 
эмиэ бүтүн оҥоһуулаах буолан, биир кэм иннин 
диэки хардыылаан иһэрэ…

Халлаан боруорсуйан, киэһээҥи ыам чуга
һаабыта. Ити кэмҥэ, иннигэр тэйиччи соҕус, уу 
оҥочото дыыгынаан кэлэн тохтуур тыаґын уонна 
дьоннор хаһыытаһан кэпсэтэллэрин тыал охсон 
аҕалара иһиллибитэ. Кыыс чөрөс гына тµґээт: 

– Саарык, онно паапа, – диэбитинэн үөрүү
түттэн иннин диэки сүүрбүтэ буолан та кы
ныйаахтаабыта. Хара тыа маһа икки өттүгэр 
силэллэн быһылааннаах мультик уруһуйунуу 
хамсыыхамсыы күөгэҥнии түспµттэрэ. Хатыҥ 
суугунас сэбирдэхтэрэ «кытаат, кытаат, ыксаа» 
диир курдуктара уонна хатыылаах сарбын
ньахтартан харыстаан төбөтүн, сан нын имэрийэн 
ылаллара. Сотору кинилэр Бүрүк эмпэрэтин 
үрдүгэр аҕылаһан тахсан кэлбиттэрэ. Үрдүк 
модьоҕо хаһаайыттара – буор хараҥаччылара 
– туох ааттаах абааһылара тиийэн кэллилэр 
диэбиттии айманан, «чирикчирик» диидии туо
рамаара көппµттэрэ. Кылбаа маҥан хоптолор, 
солуута суох тыыраахылар дьиибэргээбиттии 
үрдүлэринэн «кыыхкыых» диэн кыланакылана 
элиэтээбиттэрэ. Оттон оҥочо баҕайы собуоттана 
охсон, номнуо оолол тэйиччи, аһара түргэнник 
куугунаан эрэрэ. Кыыс эрэйдээх ыксаан: 

– Паапа, тохтоо!.. Миигин кэтэс!.. – диэн 
хаһыытаабытынан эмпэрэттэн аллара ыста
нан кэбиспитэ уонна тібітµн оройунан кулаха
чыйбытынан эргийээргийэ сурулаан үрэх диэки 
төкүнүйбµтэ. Бу сордоох барбыт чэй курдук 
өҥнөөх, сүүрүгүрэн дьирибинии сытар тымныы 
ууга сирэйинэн баран түһээт, булумахтана 
түспµтэ. Атаҕа сири булбакка төбөтө үөһэал
лара күөрэҥнии сылдьан, син биир аҕатын 
көмөҕө ыҥыра сатаабыта: 

– Аа.. аа.. Паапа.. паапа кэлиий!.. Аа.. аа.. 
Тохтоорууй!.. Аа… 

Онто хантан?! Оҥочолоох дьон дьалаҕай
дарыгар буолан оҕону да, ыты да өйдөөн 
көрбөккөлөр тоҕой кэннигэр киирэн хаалбыттара. 
Хата, Саарык барахсан ыйылаабытынан сүүрэн 
эйэҥэлээн кэлэн доҕорун быыһаары ууга 
ыстанан кэбиспитэ, ол кэмІэ кыыс номнуо 
сүүрүккэ оҕустаран, дэлби ууну иһэн, чачайа
чачайа күөрэйэн, илиитинэн далбаатана 
сылдьан, ыты түбэһиэхчэ кутуругуттан харбаан 
ылбыта. Саарык кыыһы соспутунан кытыл диэки 
харбаан ньолойбута. Иккиэн ырычаахтаһан, 
оттонмастан тардыһан, саппыкыларын тыйыс 
үрэххэ бэлэх хаалларан, абыраллаах биэрэккэ 
нэһиилэ сыһыллан тахсыбыттара.

Кыыс тобуктаан туран ытыыытыы испит уутун 
дэлби хотуолаабыта, онто сороҕо муннунан тахсан 
сөтөллөн, ытырдан күпсүйээхтээбитэ. Ол кэннэ 
кыратык тыын ылбычча эргимургум көрөөт, өссө 
үөһэ диэки сыҕарыйбыта уонна сэниэтэ эстэн 
умса баран тµспµтэ. Бу сытан устунан утуйан 
хаалаахтаабыта. Ол кэмҥэ ханна эрэ сис тыа±а 
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хаанымсах хара суор «халыпчулуп, хааххаах, 
хаанна хаптар, хаанна хаххаах» диэн кыланара 
иһиллибитэ. Јрітір буолбатаҕа тымныы үрэх 
устун Туман хотун устан сундулуйан кэлэн, кыыс 
эрэйдээҕи үрүҥ суорҕанынан үллүйэ саппыта 
уонна аттыгар кинини харабыллаан, туналыйар 
көппөх буолан ыйанан турбута. 

АЛТЫС КҮН

Күн саҕахтан мичилийбитинэн тэмтэйэн тах
саат, туохтан эрэ кыбыстыбыттыы былыт кэннигэр 
саһан хаалбыта. Кыыс били үрэх кытыытыгар 
ибисинчэҕэй таҥастаах утуйан, сарсыарданан 
дэлби титирээн уһукта биэрбитэ уонна ытын 
батыґыннарбытынан эмиэ тыа диэки барбыта.

Ойуур устун мээнэ баран иһэр оҕо атах 
сыгынньах, саппыкыта суох этэ. Бастаан 
чараас колгуотка нөҥүө да буоллар хаамарга 
чэпчэки курдук этэ. Кэнникинэн мутукка, силискэ 
дьөлүтэ үктээн атаҕын тилэҕэ бааһыран 
барбыта. Үктэннэҕин ахсын алларааттан тахсар 
абытайдаах ыарыыны төһө да тулуйдар, суох, 
кини ытаабат этэ! Синигэр түһэн эрэр оҕо 
ытыыр диэни умнубут курдуга.

Кыыс охтубут сүүнэ мас кэннигэр атаҕын 
имэринэ олордоҕуна, соһуччу дьон үөгµүтэ 
иһиллибитэ. Саарык чөрөс гына түспүтэ.

– Аууу! Сайыынаааааа… Ханна бааргыны
ыыыый? Аауу! Сайыынаааа…

Көрдөөччүлэр хаһыытыыхаґыытыы субу 
тиийэн кэлбиттэрэ. Дьон хаґыытыттан куттанан 
Сайыына сүрэҕэ «дыр» гыммыта. Кыыс тµірт 
атах буолан токурмакыр силистэр быһыта 
кымаахтыылларыгар кыһаммакка ытын 
кууспутунан охтубут мас сыгына±ын анныгар 
сыылан киирбитэ уонна аттынан ааһан иһэр 
дьону саарба кыыл оҕотунуу сыпсытыытык 
кэннилэриттэн батыһыннара көрө сыппыта. 
Муҥар ыта баҕайы саатар үрэн, ыйылаан бэйэтин 
биллэрбэккэ хаалбыта, инньэ гынан бөлөх дьон 
оҕо баарын билбэккэ бара турбуттара.

Айан суола! Симэлийэн эрэр былыргы айан 
суола. Бу суолунан 19с үйэҕэ Бүлүү эІэрдэр 
сүүһүнэн сыарҕалаах атынан эт, арыы тиэйэннэр 
көмүстээх Бодойбоҕо түһэллэрэ. Бу суолунан 
1941 сыллаахха Бүлүү улуустарыттан сэриигэ 
ыҥырыллыбыт тыһыынчанан киґи Турукта±а 
сатыы тиийэллэрэ, онтон борохуокка олорсон 
соҕуруу айанныыллара. Бу суолунан Сунтаартан 
Өлүөхүмэ Төгөөнүгэр аастуор сылларга уонунан 
быстарбыт киґи быһалыы бараллара. Кыыс 

барахсан муммутун сэттис күнүгэр бэйэтэ да 
билбэтинэн бу иччилээх туһаайыыны тутуспута. 

Кыракый оҕо хантан билиэй, субу нэһиилэ 
түөрэІэлээн хааман иһэр ыллыгар сэрии кэ
минээҕи ыарахан дьылларга төһөлөөх эл
бэх киһи сутаан өлбүтүн. Кинилэр хоргуйан, 
быстаран охтоллоро. Бу манан этэ дии – 
илбиркэй таҥастаах, хам аччык умнаһыттар 
тоҥуу хаары кэґэн µнµіхтэґэллэрэ. Бу манна 
этэ дии – уон биир саастаах Кириэстээх нэ
һилиэгин кыыһын, Агаасканы, ыһык астан 
уоран сиэтэ диэннэр маһынан быһыта сынньан 
баран хаалларбыттара. Онтулара тоҥон хаалан 
кэлин µіргэ кубулуйуута… Бу манна этэ дии – 
суол кытыытыгар маска өйөнін олорон тоҥон 
эрэр хара бэкир киһини, хаанымсах суордар 
сирэйинхараҕын тыыннаахтыы тоҥсуйуулара… 
Кырыктаах сыллар! Иэдээннээх кэмнэр! 

Сайыына киэҥ соҕус ырааһыйаҕа тахсан 
кэл лэ. Сыгынньах тилэҕин баастарын аны кы
рыылаах от дьілµтэ кэйэн амырыыннык ыары
тыннарбыта. Эбиитин кини сүрдээҕин утап пыт 
этэ. Чалбах дуу, күөл дуу баара буолаарай 
дии санаан нэґиилэ бадьаалаан алаас саҕатын 
диэки бараахтаабыта. Ол түөрэ ҥэлээн иһэн 
дулҕалардаах сиргэ тиийэн кэлбитэ. 

– Саарык, миэхэ уута булууй, – утатан иэдэйбит 
кыыс доҕоруттан көрдөһөн кыыкынаабыта. Ыт 
оҕото саҥаны ійдіібµтэ дуу, хайдах дуу? 
Салгыны сытырҕалаат, иннин диэки эйэҥэлии 
турбута. Өр буолбата±а, доҕорун ыҥыран 
үөрбүттүү үрэн чаІырҕаабыта.

– Саарык. Саарык, итиннэ тугу булан үрдүІ? 
Уу баар дуо? Билигин тиийиэм… Барытын иһэн 
кэбиһимэ, – диидии кыыс дулҕалар быыстарынан 
ыт үрэр сирин диэки барбыта. Сотору кини умса 
түһэн сытан дул±а быыґынаа±ы ууну иґэ төһө 
ыларынан иһэн киллиргэппитэ. Аата µчµгэйин! 
Сөрүүн уу барахсан кыыс этинсиинин устун 
тарҕанан сирэйинхараҕын арыый сырдаппыта. 
Билигин аны тугу эмэ булан үссэннэрбин дии 
санаан, тула өттүн кыҥастаста. Тыа са±атыгар 
тэйиччи соҕус, мэник оҕо баттаҕыныы туора
маары сарайбыт ыарҕа талах быыһыгар 
хаптаҕас уга көстөр курдуга.

– Иэхэйбиин, – диэт кыыс үөрүүтүттэн ыты
һын «тас» гына охсуммута. Кини оччолорго 
билбэтэҕэ, бу утаҕын ханнарбыт бадарааннаах 
уута икки хонугунан кубарыччы кууруоҕун. Кини 
оччолорго билбэтэҕэ, бу манна инчэҕэй сиргэ 
атаҕын суолун бэчээт хаалларан, ол түмүгэр 
тыыннаах хаалыахтааҕын.
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Быыкаайык кыысчаан тыынын уһатар абы
раллаах ас тулатыгар ким эрэ соруйан бэ
лэмнээбитин курдук кістін иґэрэ. Ол эрээри, 
ону ылан айа±ар угуор диэри кыысчаан 
балачча сыраласпыта. Субу көстөн турар кып
кыґыл хапта±ас дьірбітµгэр илиитэ тиийбэккэ 
ірµтэ ууналыы сатаан ынчыктаспыта. Суох, 
тиийбэтэ±э! Саатар хаптаҕаска өссө чугаһыаҕын, 
хаппыт лабааларынан ірі адаарыйа сытар 
абыр±ал сыгынньах этин тэһитэ кэйиэлиирэ. 
Кыысчаан онтон санаатын түһэрбэтэ±э, тобуктуу 
тµґээт түөрт атах буолан укка аллараанан ыкса 
сыылан киирбитэ уонна синньигэс лабаалары 
бүүрэ тардатарда, ымсыылаах төкүнүктэри 
аһыырҕаппака да±аны минньигэс бэйэлээхтик 
сиэн ньэмэҥнэтэн барбыта. Ол олорон аччыктаан 
курта±а курулуура ааґан, эбиитин сылайбыта 
бэрт буолан, утуйан буккураан хаалаахтаабыта. 
Ситэ µстµірт мүнүүтэ буолбатаҕа, оҕо үрдүнэн 
суор кітін суксулдьуйан ааспыта… Ол аайы 
Саарык баар! Үөһээнэн сылдьар сиэмэх кітір 
уруккуІ курдук өмүтүннэрэн саба түһүөІ суоҕа. 
Саарык билигин барытыгар бэлэм этэ, доҕорун 
ким эмэ атаҕастыыр күннээх буоллаҕына, 
тыынын биэрэн да туран көмүскүөҕэ. Ыт оҕото 
суор диэки іґіхтіі±µнэн көрбүтэ. «Манна 
кэлэн көр эрэ суолас, көрдөөбүккүн ылыаҕыІ» 
диэбиттии ырдьыгынаан ылбыта. 

Түүл! Киһи иччилээх түүлэ! Сорох дьон түүлү 
итэҕэйээччилэрэ суох. Түүл диэн түүл, сымыйа 
буолааччы диэччилэр. Оттон Сайыына илэ
чахчы этин сааһа аґыллан түһээн барбыта. 
Баҕар, ол тыыннаах хаалар дьылҕалаах буолан 
эбитэ дуу? 

Арай түһээтэҕинэ, киниэхэ тыйыс баҕайы 
сирэйдээххарахтаах кыыс оҕо тиийэн кэлбитэ 
уонна маннык диэн саҥалаах буолбута:

– Эн аатыҥ Сайыына диэн дии, мин билэбин 
ээ, – диэбитэ. Оттон кыыһы тобулу одуулаан 
туран:

– Өйдөө! Бу сиртэн, бу мантан ханна да 
барыма. Аҕыйах хонугунан эйиигин быыһыы 
дьон кэлиэҕэ, онуоха диэри биһиги, эйиэхэ кө
мөлөһүөхпүт. Көр эрэ, ол, – диэн баран илиитинэн 
иннин диэки ыйбыта. Кыыс көр дөҕүнэ тэйиччи 
соҕус туох эрэ улахан хара бөкүнүІнµµрэ – ол 
эһэ этэ. Тыһы эһэ, сайыны быґа кутааламмыт 
өрт уотуттан күрэнэн, эбиитин икки ыйдаах 
оҕотун бөрөлөргө былдьатан баран, Бүрүк 
үрэх үрдүнээ±и сэтиэнэҕинэн туолбут маарга 
олох суйбута. Манна, Өлүөнэ өрүс сүүрүктээх 
тымыра төһө да чэлгиэн салгыннааҕын үрдү

нэн, син биир буруолаах этэ. Кини бу бас 
билэр ордуутугар ыҥырыллыбатах дьукаахтар 
кэлбиттэрин билбитэ. Кыйаханыан сүрдээҕин 
баҕарара да туох эрэ биллибэт күүс кинини 
тохтотор курдуга, баҕар, ол ыалдьыттара ик
киэн кыраларыттан, туох даҕаны куттала 
суохтарыттан эбитэ дуу?! 

Сайыына тоҕо эрэ куттаммакка, кинилэри 
бэйэтигэр чугастык ылыммыта.

– Оттон эн аатыҥ кимий?
– Мин Сунтаар кыыһа Агааска диэммин, – 

диэбитэ.
– Агааска, оччоҕо эн биһикки бииргэ оонньуур 

буолуохпут дуо?
– Мин эйиэхэ эдьиий буолабын. Ол иһин 

эдьиий диэн ыҥыраар. Мин эйиэхэ утуйдаҕыІ 
аайы түүлгэр кэлиэҕим, оччоҕо оонньуохпут. 
Миэхэ мас туорааҕа наһаа элбэх, олору оҕо 
оҥостооччубун…

– Сөп, эйиигин эдьиий Агааска диэҕим. Ол 
тоҕо утуйдахпына эрэ миэхэ кэлэҕиний? 

Ити тылтан Агааска кыыс дьүһүнэ тута 
уларыйан барбыта. Кини ытыыр этэ… Ытыыр 
этэ күөх тайҕа суугунуур тыаһын курдук… 

Ол кэмҥэ тэйиччи хаһыы иһиллибитэ уонна 
хара киһи көстүбүтэ. Кини Агааска кыыһы 
далбаатаан ыҥырара.

– Агааскаааа, – хаһыы ой дуораана буолан 
бэйэтиттэнбэйэтэ тэптэн эҥсиллэн көтө турбута. 

– Балтыкааным, мин бардым. Сарсын эйиэхэ 
эмиэ кэлиэҕим, онно барытын кэпсиэҕим, – 
диэбитэ Агааска.

ТОХСУС КҮН

Күн үөһэ ойбута. Сирэйэ сиэккэ сабыылаах, 
кугас аттаах эдэр киһи киІинэйэн ыллаан 
кэбиһэкэбиһэ, киэҥ толоон устун айаннатан 
батыччахтатан иһэр. Көхсүгэр үрүксээгэ уон
на саата сахсыллар. Бу кэмҥэ аттыгар маа
рыҥҥыттан батыһан эйэҥэлии сылдьыбыт эриэн 
ыта, дулҕалаах маар диэки туораан тахсан тугу 
эрэ булан үрэн маргыйара иһилиннэ. Сылгыһыт 
улаханнык тириппит, бµгµлэхтээн тохтоло суох 
баґын булкуйбахтыыр, ірµтэ кэ±ийбэхтиир атын 
хантаччы тардан тохтотто уонна ыт үрэр сирин 
диэки дьиктиргээбиттии көрөн олордо. Оттон 
ытын ыҥыран хаһыытаата. 

– Моойто, Моойто. Кэл, кэл, – диэтэ. Ыта 
иччитин тылын истиэх быґыыта суох этэ. Биир 
сиргэ тула кіті сылдьан кутуруга сырбаІалыыра, 
ыйылыыра, эмиэ да µрэн ылара. Киґи «Туох 
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ааттааҕы булан итиннэ тиҥсирийдэ, оҕону бул
ла дуу? Баран көрүөххэ», – дии санаата. 

Оттон ити кэмҥэ түүҥҥү тымныыттан уонна 
бырдаҕыттан мэһэйдэтэн үчүгэйдик утуйбатах 
кыыс, дул±а быыґыгар кµн уотун сылааґыгар 
таттаран ыт µрэригэр эрэ кыґаммакка кытаа
нахтык утуйа, түһээн Агааска кыыһы кытары 
оонньуу сытара. Саҥа билсибит дьүөгэтэ ман
нык кэпсээннээҕэ. 

– Дьиэбитигэр аспыт отой бүтэн хаалбыта. 
Ийэм ытыыр этэ, оттон аҕам сэриигэ барбыта. 
Биһиги хас да буолан тыбыстымныыга, 
будулуйар туман быыһынан хара суор 
арыалдьыттардаах ханна эрэ баран испиппит. 
Биир күн ийэм суолтан тэмтэриҥнээн тахсан 
тибиигэ охтон хаалбыта, ону илиититтэн 
тардыалаан туруора сатаабытым даҕаны 
кыайбатаҕым. Дьоннор көмөлөспөтөхтөрө. 
Салааскаларын соспутунан бара турбуттара. 
Ийэм тыла булдьуйан, тымныыга кыайан 
саҥарбакка тыына эрэ бурҕаҥныыр этэ. Кини 
миигин сэниэтэ суох илиитинэн бэйэтигэр 
ыбылы тардан, өссө да сойо илик хатырбыт 
уостарынан сыллыы сатаабыта уонна ытыы
ытыы сиэппэр туох эрэ суулааҕы укпута.

– Оҕом сыыһа быдан дьылларга быраһаай! 
Хойутунхойут эн кырдьыбытыҥ кэннэ биирдэ 
көрсүөхпүт. Бу килиэп! Эйиэхэ анаан муспутум, 
маны дьоҥҥуттан кистээн сиэр. Миигин билигин 
хаарынан көмөн кэбис уонна дьоҥҥун эккирэт, 
– диэн сибигинэйэн нэһиилэ эппитэ.

Мин бастаан тугу гынарбын билбэккэбин таах 
талбааран турбутум. Ол кэмҥэ аттыбытыгар 
этим дырылыар диэри суор баҕайы кыланара 
иһиллибитэ. Ийэм:

– Тоойуом, ыксаарыый, – диэн кыыкынаан 
саҥарбыта. Онно дьэ ытыы ытыыбын ийэбин 
хаарынан көмпүтүм. Өйбөрсанаабар билигин 
да баар – бүтэһик ытыс хаары ийэм иһэлийбит 
сирэйигэр саба кутарбар, тоҕо эрэ кини муу
һуран эрэр хараҕар мичээр олохсуйбут курдугун 
өйдөөн хаалбытым...

Өлүү! Өлүү уонна Олох эдьиийдии балыс 
дииллэр. Хайата эрдэ үөскээбитэ биллибэт. 
Өлүү диэн кэлэр олоҕу салҕааһын буолар. 
Олох диэн…

Күндү ааҕааччым! Маныаха диэри кэпсээни 
ааҕан кэлбит буоллаххына эйиэхэ махтал 
буоллун. Эн билигин, дьэ, өйгүнсанааҕын тү
мэҥҥин бэйэҕин тургутан көр эрэ, хайдах 
олоххо олороргун – үчүгэй дуу, куһаҕан дуу? 
Ту ла баар дьоҥҥун, ыкса олорор ыалларгын, 

доҕотторгун, кинилэр олохторун, дьылҕаларын 
ырытан көр! Барыта кэрэ дуо? Козьма Прутков 
«Смерть для того поставлено в конце жизни, 
чтобы удобнее к ней приготовиться» диэн тыл
лары мэнээ эппэтэҕэ. Чэ, бээ, бу афоризм 
онуохаманыаха диэри тохтоотун, манна кэлин 
син биир төннүөхпүт. 

– Мин ийэбин көмөн баран, аргыс дьоммун 
ситэн кэннилэриттэн батыһан испитим. Халлаан 
хараҥарыыта кутаа оттон дьоммут аһаары 
үөмэхтэспиттэрэ. Сотору ыһык астан килиэп 
сүп пүт диэн айманан турбуттара. Миигин кэлэн 
таҥаһым сиэбин чүүччэйбиттэрэ, ол онно, били, 
ийэм бэйэтин өлүүтүн мунньубут хоруоскаларын 
биэрбитэ бааллара. Ону былдьаан ылаат 
«килиэби бу кыыс уорбут» диэн баргыытаґа 
түспүттэрэ. 

Салайааччыбыт ыадастан кэлэн уоту 
буккуйа сылдьыбыт маһынан миигин төбөҕө 
биэртэлээбитэ уонна:

– Манна хаал, – диэн сирэйбэр хаһыытаан 
бытарытаат, хаарга түҥнэри анньан кэбиспитэ. 
Кинилэр хараҥаҕа киирэн симэлийбит күлүктэрин 
эрэ өйдөөн хаалбыппын. Мин онно сытан турар 
сэниэтэ суох буолан тоҥон хаалбытым. Ол 
күнтэн ыла ийэм барахсаны көрдүүбүн даҕаны 
булбаппын, – диэн баран кини эмиэ тыа маһа 
суугунуурунуу ытаан барбыта. Онтон тохтуу 
биэрээт:

– Балтыкаан, хараххын арыйа оҕус, эйигин 
көрдүүр киһи кэллэ, – диэт симэлийэн хаалбыта. 

Сайыына ол саҥаттан уонна ыт үрэриттэн 
соһуйан уһукта биэрбитэ, аттыгар улахан 
эриэн ыт Саарыгар саба түһээри дугдуруҥнуу 
сылдьар курдуга. Тииһин килэппит, арҕаһын 
түүтүн туруорбут. Эбэтэр тірµт даҕаны «бу 
күрүөйэх абааґылары мин булаттаатым» диэн 
хаһаайыныгар кэпсии сатыыр дьүһүнэ эбитэ дуу. 
Саарык барахсан улахан ыттан куттанан тиэрэ 
түһэн килэгир ірі±ітµн кірдірін сытара уонна 
албыннаһан синньигэс бэйэлээхтик ыйылыыра. 

Ити кэмІэ толоон биир өттүнээҕи талахтар 
быыстарыгар, кинилэри кэтии сыппыт тыһы 
эһэ икки атаҕар тураат, суоһурҕанан өрүтэ 
хантаарыҥнаабыта. Ат обургу ону билэ охсоот, 
аһары куттанан, кулгааҕа чөрөҥөлөөбµтэ уон
на хаһыҥырыыхаһыҥырыы туора ойуолаан 
батыч чахтаабыта. Сылгыһыт уол чуут аҕай 
ыҥыырыттан эґиллэ сыспыта, хата, нэһиилэ 
өрү һүнэн ыҥыырын хоҥсуотуттан тутуһан ылаат 
үөхсэүөхсэ:

– Тыррртырррр! Тохтоо, сатана. Туох буол
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ла? Тырррр… – диидии атын тэґиинин чик
кэччи тарда сатаабыта. Кыыла турбут ат 
тохтуох быһыыта суох этэ. Хата, иннин диэ
ки хараҕа тэстэринэн туос бөтөрөҥүнэн ыс
таммыта. Уол дьолугар ыраас толоон буолан 
маскаокко сыбаабакка быыппаста турбута. 
Ата икки дьабадьытыттан µрµІ күүгэн аллан, 
ойуур саҕатыгар тиийэригэр иһиттэн салгына 
дэл би ыгыллан, утуруктууутуруктуу нэһиилэ 
кіп піріІнµµр буолбут, кэнниттэн хара бөкүнүк 
тоороххойдор таммалаабыттара. Ата туохтан 
сир гэммитин уол өйдөөбөккө да хаалбыта. 

Кыыс тэйиччи соҕус киһи хаһыытыырыттан 
уонна ат туйаҕын тыаһа битигириириттэн 
соһуйан ойон турбута. Кини аттаах киһини, 
хомойуох иһин, кэнниттэн эрэ көрөн хаалбыта. 
Бастаан туохтуох буолбутун ситэ өйдөөбөтөҕө 
даҕаны. Онтон кыра оҕо мэйиитин сыыһыгар 
«дьиэм» диэн толкуй киирэн: «Саарык, дьээ
дьэни бараҥҥын тохтот», – диэт тутабааччы 
кэнниттэн эккирэппитэ. Ыт оҕото ити саҥаҕа 
кыһаллыбатаҕа, хата, кыыс атаҕын анныгар 
эриллэ сылдьыбыта, онтон улахан ыт хаһаайынын 
эккирэтэн кэнниттэн буулдьалыы ыстаммыта. 
Ол түөрэҥэлээн иһэн оҕо эрэйдээх дулҕаттан 
иҥнэн умса баран түһээхтээбитэ. Оккомаска 
тырыта тыыппыт тобугун туттубутунан ытаан 
сыҥсырыйбыта.

– Дьээдьэ… Дьээдьэ… Тохтоо… Миигин 
дьиэбэр илдьэ барыый… Күүт… – диэн нэґиилэ 
кыыкынаан хаһыытыы сатаата. Суох! Аттаах 
киһи ити саҥаны истибэтэҕэ, истэр да кыаҕа 
суоҕа. Муҥар наһаа ыраатан хаалбыта. Кини 
ыта тугу үрбүтүн көрүөн төһө да баҕарбытын 
иһин, төттөрү кэлиэҕин куттаммыта уонна ата 
да олус уйуґуйан төннөр туруга суоҕа. Эбиитин 
Моойтото кэнниттэн туох да буолбатаҕын курдук 
батыһан кэлбитэ (аттаах киһи манна буолбут 
кылгас быһылааны, эппиэтинэстэн куттанан чып 
кистэлэҥҥэ туппута). 

УОН БИИРИС КҐН

Күнү быһа уу көрдөөн мээнэ хаамыталыы 
сылдьыбыт оҕо күүһэ адьас эстибитэ, оннооҕор 
үөнкөйүүр да сииригэр кыһаллыбат буолбута 
(үчүгэйэ диэн «дьүөгэтин» тылын истэн субу 
чаардаабыт толоонуттан ханна да тэйбэтэҕэ). 
Маарыын күнүс үссэммит хаптаҕаһыттан, хата, 
былааччыйатын сиэбигэр куттубут буолан онтун 
сиирэ. Ситэ буспатах апаһыы хатан отонтон 
куолайа сүрдээҕин аһыйара да, талымастыыр 

кыаҕа суоҕа. Саамай хомолтолооҕо били 
бадарааннаах сүлбэтэ кубарыччы кууран 
инчэҕэйи кыайан булбатаҕа, онтон сылтаан 
утатан мэйиитэ эргийэн охто сылдьара. Кыайан 
хаампат буолбута, эбиитин атаҕын тилэхтэрэ 
сүрдээҕин ыалдьаллара. Ол иһин олорон эрэ 
өлгөмнүҥ үүммүт от диэки хаама илик кыра 
о±олуу µнэн барбыта. Илиитинэн сэбирдэх оту 
үргээн сытарыгар тэллэх курдук оҥостубута, 
сороҕун µінтэн харыстанан үрдүгэр саба 
тарыммыта уонна ытын кууһан утуйан буккураан 
хаалбыта. 

Соһуччу! Ханна эрэ тэйиччи Иэйэхсит Хотун 
ытыыр курдуга. Туохтан буолуой? Билигин буо
луохтаах иэдээнтэн дуо?! 

Күнү супту сир ийэҕэ сылааһын тарҕаппыт 
аламай кµн барахсан кытара кыыспытынан 
саҕахха киирбитэ. Ону эрэ кэтэспиттии отмас 
быыһыттан үөнкөйүүр бөҕөтө дыыгынаһан 
тахсыбыттара. Сотору киһи тыынабыара 
ыгыллар алдьархайдаах хараан киэһэ буолбута. 
Кітірсµµрэр барыта бүк сири булан саспыттара. 
Хара тыа тыас иһиллээбиттии чуумпурбута. 
Суох, алҕаһаабыт эбиппин, хамсыыр күлүктэр 
бааллар эбит дии!..

Ойуур быыһынан кутуруктаах сур түөкүттэр 
элэҥнииллэрэ көстүбүтэ. Кинилэр иккилэр этэ. 
Ок, обургулар тохтуу биэрдилэр. Биирдэстэрэ 
эндирдии охтубут маска өрө сүүрэн тахсаат, 
дьиксиммиттии тула өттүн олоотообута. Түүтэ 
соролообут торҕон бөрө кыракый киһи уонна ыт 
оҕото аттыларыгар баарын сыттарыттан начаас 
билбитэ. Доҕоругар бэлиэ биэрээт, тута от
мас быыһыгар кирийэн хаалбыттара. Иҥсэлээх 
харахтарыгар сиикэй эт уонна сибиэһэй хаан 
көстүбүтэ, төһө да сайын буоллар кинилэр ыйы 
ыйынан буолбут баһаар соттугар бултуйбатахтара 
ырааппыта. Кыылкөтөр буруоттан кыйдаран 
көһөн, симэлийэн хаалбыттар этэ. Кинилэр 
сиэртибэлэригэр саба түһээри арҕастарын 
тµµтэ туран, харахтара уотунан умайбыта 
уонна иннилэрин диэки µімпµтµнэн барбыттара. 
Кыыс аттыгар өлүү чугаһаан эрэрин билбэккэ 
ытынаан утуйа сыппыттара. Бастакы сиэмэх 
мунна кимистэн кыыска саба ыстаммыта. 
Хата, ити кэмҥэ мастар үрдүлэринэн кыыһы 
көрдүү сылдьар кыпкыһыл бөртөлүөт соһуччу 
бирилээн тахсан кэлбитэ (онно летчик көрдүү 
сылдьар оҕону сиэмэхтэртэн быыһаатым диэн 
санаабатаҕа чахчы. Кини, биллэн туран, бөрөлөрү 
даҕаны, кыыһы даҕаны көрбөккө ааспыта, ото
маһа хойуута бэрдэ, эбиитин буруолааҕа). 
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Сиэмэх кутталыттан туора ыстаммыта, оттон 
кыыс биинтэ лаһыгырыыр тыаһыттан соһуйан 
хараҕын атытан ылбыта даҕаны, мөлтөөбүтэ 
бэрт буолан уутугар аҥаарыйан утуйан барбыта. 
Хата, ол оннугар ыт оҕото сордоох кутталыттан 
кыыс хоонньутугар өссө киирэн биэрбитэ уонна 
ыйылыы сыппыта. Табыллыбатах сиэмэхтэр бэ
йэлэрэ да билбэккэлэр, былыргы айан суолун 
тутуһан тыһы эһэ ордуутун диэки сүүрбүттэрэ. 

Тыһы эһэ хаан өстөөхтөрүн чугастан соһуччу 
көрөөт, кіхсµн тыаґа кырылыы тµспµтэ, сыраана 
икки дьабадьытынан санньылыйан араҕас 
аһыыларын килэтээт ойон турбута. Арбах 
анныгар хаалларбыт о±отун соһон илдьибит 
адьарайдар… Балар этэ дии, кини оҕотун 
тырытахайыта тыытан мэҥиэстибиттэр… 
Балар этэ дии, киниэхэ туттарбакка куота 
сылдьааччылар. Оттон билигин Аар тайҕа іґµ
сааґы ситиґиннэрээри соруйан көрүһүннэртээтэ 
быһыылаах. 

Үһүөн хааннааҕынан көрсөн хараҥаран эрэр 
сыбар иһигэр утары кірсін турдулар. Буруоттан 
куотан кэлбит сутаакы бөрөлөр ыарахан сыт
тара эһэни эбии кыынньаата. Икки бөрө 
суолларыгар мэһэйдии турбут кыр өстөөхтөрө 
халбарыйан биэрэрин кэтэһэн турбатахтара, 
киниэхэ суптурута түһэн барбыттара. Аарыма 
кыыл сытыы тыҥырахтарын саратан, кэтит 
бап паҕайдарынан саба түһээччилэри туора
маара саайталыыра. Аҕыйах мүнүүтэ иһигэр 
тити ригинэн саба бүрүллүбүт ыркыйы тэпсэн, 
кырсын тоҕутахайыта µктээн үлтү мэһийбиттэрэ. 
Биир бөрө инниттэн кимэр кэмигэр, иккиһэ кэн
ниттэн кэлэн эһэ такымын иІиирин сыыйар 
куттала баара. Ол иһин тыын тыыҥҥа харбас, 
былдьаһыктаах сөкүүндэлэр адаҕыйан тиийэн 
кэлбиттэрэ. Хара тыа хаһаайката харса суох 
хамсанан охсуспута. Бөрөлөр киниэхэ таба 
оҕустаттарыахтара дуо, аһаран биэрэллэрэ. 
Киниэхэ өлүү, эбэтэр хотуу ыксала саба барыйан, 
тыынабыара ыгыллан, илбистээх кыланыылара 
хара тыаҕа өрө сатараан, ой дуораана буолан, 
ньирилии көтө турбута. 

Бу кэмҥэ биир бөрө тµµрµллэ тµґээт эґэ±э 
кэнниттэн үрдүгэр саба түспүтэ. Ол ону эһэ 
обургу аһары түргэнник эргиллэ тµґэн сиһин 
булгу охсоот, бөх курдук туора илгэн кэбиспитэ. 
Ити кэннэ аттыгар турар титириги силистэри 
туура тардан ылан, ордон хаалбыт түөкүнү кулаан 
барбыта. Кутуруктаахтар кыаттарбыттарын 
көрөн адьырҕа кыыл титиригин киэр илгээт, 
эбии кыынньакыынньа баппаҕайынан сири 

кырбаабыта. Көмнөҕүнэн бµрµллµбµт отон 
уктаах сир кырса ірі ытылла тµспµтэ. Соҕотох 
хаалбыт бөрө дьулайан, кутуругун кумуччу 
туттаат субурус гынан хаалбыта. Онтон эр 
ылан эґэ киһи куйахата күүрүөх ынырыктык 
часкыйбыта. Ити кини бөрөнү: 

– Мин оҕобун эн сиэбитиҥ! Мантан ыла 
эһигини имири эһитэлиэм… Оттон бу муна сыл
дьар кыыһы эйиэхэ биэрбэппин… Кини миэнэ! 
– диэбит моһуона этэ. 

Сырҕан кыыл өстөөҕүн киэр үүрээт, ыйылыы
ыйылыы аґыытын килэтэн сиргэ соһулла 
сылдьааччыга өрө сүүрэн кэлбитэ уонна оҕотун 
өлөрөөччүнү часкыйачаскыйа баппаҕайынан 
харса суох биликтээн барбыта. Начаас икки 
ардыгар иһин тоҕу тардан сыпсылаас, буруолуу 
сылдьар оһоҕоһун субуйбута. Аһыҥастаах 
сордоох амырыын ыарыыттан орулаан эрэ 
хаалаахтаабыта… 

Ыт оҕото утуйбакка ити ардай аґыылаахтар 
охсуһан ынырыктык орулааһыннарыттан, часкы
йыыларыттан куттанан доҕорун хоонньу тугар өр 
илибирии сыппыта. Оттон кыыс тугу да истибэккэ, 
бэл үөнкөйүүр хаанын супту оборорун билбэккэ 
утуйан буккуруура…

Сотору кэминэн тула уучуумпу бүрүүкээбитэ. 
Ол чуумпуну аймаан бастаан биир чыычаах ханна 
эрэ «чыып» диэбитэ, онтон араас саІалаах
иІэлээх чыычаахтар биирбиир куоталаспыттыы 
ыллаан барбыттара. Ити аата бу барахсаттар 
саҥа күн сылаас сыдьаайын уруйдууллар этэ. 

КірµІµтµµй, ол! Туманнаах толоон үрдүнэн 
икки тиит мас икки ардынан сырдык кµн тэмтэйэ 
ойон эрэр дии… 

Субу кэмҥэ тэйиччи соҕус бырдах дыы
гыныырынааҕар да кыратык, күүтүүлээх дьикти 
муусука иһиллибитэ. Саарык чөрөс гынаат, 
олоро биэрбитэ. Ити Бүрүк үрэх устун айанныыр 
уу оҥочотун тыаһа этэ. Кини ыйылыы түһээт 
доҕорун сирэйиттэн хаста да салаан ылбыта 
уонна тыаһы сайыспыттыы, ону эккирэтэн от
мас быыһынан кутуруга эйэҥэлии турбута. Ыт 
отой ырааппытын эрэ кэннэ биирдэ «Саарык.. 
Саарык» диэн ытамньыйбыт саҥа баара. 

УОН ИККИС КҐН

Күн хайысах үрэх үрдүгэр турар муҥураат 
харыйаттан, аны ылтаһын кырыысалаах дьиэҕэ 
халбарыйда. Угуттуу тыкпыт аламай кµн ба
рахсан сардаІата ылтаһыҥҥа сыдьаайаатын 
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кытары, лүҥкүрэн турбут дьиэ барахсан үөрэн 
күлүмүрдүү түстэ, ол сырдык иэйиини батыһан 
тута үөрүүлээх хаһыы иһилиннэ.

– Саарык кэллэ. Ыт оҕото кэллэ! 
Саҥа күн барахсан саҥаны тилиннэрэр, 

үөрдэркөтүтэр, күүтүллүбэтэх тµгэннэри оҥорор 
буоллаҕа. Ити соһуччу үөрүүлээх хаһыы 
быыһааччылар сүрэхтэригэр тымтык уотунуу 
кытыаста умайда.

Дьиэлэр истэригэр аны хайа диэки баран 
көрдүүбүт диэн санаалара түһэн күлүгүрэн олорбут 
дьоннор бары таһырдьа кутуллан таҕыстылар. 
Саҥа туруоруллубут µрдµк антыаналаах рация
лар үлэлээн хардьыгынастылар. Тустус
па сылдьар биригээдэлэри базаҕа ыҥыртаан 
хосхос биир этиини хатылаан лэбэйдилэр, 
бөр төлүөт салбахтара лабыгыраата, үрэххэ 
мотуордар собуоттанан дыыгынастылар. Сүүрүү
көтүү, сµпсµгµрµµ бі±і буола тµстэ…

– Бардыбытбардыбыт…Ыт оҕото тыыннаах 
кэлбит, ол аата кыыс ханан эрэ чугас баар эбит. 
Арааһа, биһиги таба хаампакка сылдьыбыппыт. 
Бардыбыт! Кытаатыаххайыҥ! – диэн үөрбүт
көппүт саҥалар иһилиннилэр. Көрдөөччүлэр 
хомуна охсоот, ыт кэлбит туһаайыытынан та
раахтаан бара турдулар. Јр буолбата «Базат
тан алта биэрэстэлээх сиргэ кыыс адьас 
соторутааІІы атаҕын суолун булбуттар µґµ. 
Ґстүөрт эрэ хонуктааҕы дииллэр, өссө эһэ ни 
көрбүттэр, саанан салгыҥҥа ытыалаан куот
тарбыттар үһү» диэн буолла. Ол сурах кыыс 
өссө да тыыннаах эбит диэн көрдүүр дьоҥҥо 
эрэл уотун умаппыта даҕаны, адьырҕа кыыл 
чугас сылдьарын истэн дьиксинии эмиэ баара. 
Аньыыны тугу кистиэхпиний, дьон үксэ эрэл 
санаалара умуллан ылбыта.

Кээччи диэн дэриэбинэттэн сылдьар Сайыына 
ийэтин кытары оскуола±а бииргэ µірэммит 
Артем Борисов көрдөөччүлэргэ саамай эдэрдэрэ 
эбитэ дуу. Кини бүгүн көрдөөбүтэ тохсус күнүгэр 
сүппүт кыыһы бастаан мин эрэ булуом дии 
санаабатаҕа. Ол курдук бүгүҥҥү үөрүүлээх күнү 
уол хаһан да умнуо суоҕа! Умна сатаабытын 
да үрдүнэн кыаллыбата чахчы. Кини дьонуттан 
арыый хадьы соҕус барбыта. Баҕар, үөһээҥи 
айыылар суолун ыйбыттара буолуо? Баҕар, 
сыаптаан иґээччилэр саамай кырыыларыгар 
түбэспититтэн эбитэ дуу? Ол гынан баран кини 
саамай сөптөөх хайысханы тутуспута. Хааман 
иһэр туґаайыытынан тыа отомаһа убаан, 
чарааһаан барбыта. Утары толоон баарын 
билэн, тэтимин эбэн биэрбитэ. Хаҥас кынат 

дьоно толоону кыйардыы бара турбуттара. 
Сотору киэІ со±ус толооІІо тахсаат, 

тулатынаа±ы кістµµ кэрэтиттэн соһуйан тохтуу 
биэрбитэ. Чуумпутуон ойдом турар Эргимтэ! 
КиэІ тэн, аһаҕастан киэптэтэн, аны оҕону 
көр бөккө ааһыам диэн сэрэхэчийэн, толоон 
кырыытынан хааман элэстэннэ (көрдөөччүлэргэ 
барыларыгар анал ыйаах биэрбиттэрэ: оҕо 
дьонтон саһар эбит, онон сэрэххитин сүтэримэҥ 
уонна холобура, өлүгүн булар күннээх буол
лахытына, онно чугаһаабаккыт, суолуииһи бу
туй баккыт диэн). Ол иґэн дулҕа, сэтиэнэх быы
ґыгар суо луииһи чинчийэн кірі истэ. Оттон… 
Оттон иннигэр... Тугу эрэ күүппэтэҕин көрін эт
этэ уок ка оҕустарбыттыы дырылаата, куйахата 
бүүрэ тарта. Хараҕар кыыс эрэйдээх өлбүт 
сэмнэҕэ чуобааччы ойууланан көстүбүтэ. Ама 
дуу? Хайаан! Онно… Онно, ойуур саҕатыгар 
суордар, тураахтар туох эрэ өлүгү булан, кітін 
сарымтахтана сылдьаллара. 

Уол ыксаата. Эргимургум көрдө да чугаґынан 
ким да суох этэ. Арай тэйиччи биир киһи эриэн 
таҥаһа элэҥнээн мас кэннигэр киирэн хаалла. 
Артем дьоно мутуктары тоґута µктµµр тыастарын 
истэистэ, долгуйан кулгааҕа куугунуур, илиитэ 
титирэстиир, туох эрэ күөмэйин бүөлээн кэбистэ. 
Уоскуйа сатыыр. Сүһүөҕэ уйбакка, тобуктара 
илибирииллэр. Дууһата айманан ытаата. «Ээ, 
чэ, синэ биир» диэбитинэн Артем аргыый аҕай 
хааман иннин диэки баран истэ. Иккитэүстэ 
атыллыыатыллыы, тохтоон иһиллиир. Тии
йиэхтээх сиригэр чугаһаатаҕын аайы хайдах 
эрэ этэ тардар, дьиксинэр буолан истэ. 
«Айыы таҥара, кыыс эрэ буолбатын… Айыы 
та ҥара, кыыс эрэ буолбатын… Иисус кинини 
араҥаччылаа. Кинини араҥаччылаа Иисус», – 
диэн тохтоло суохтук ботугуруура ата±ын ан
ныгар сэтиэнэх суугунуурун баһыйан иһиллэр. 

Сэрэйбитин курдук уол иннигэр бөрүкүтэ суох 
көстүү арыллыбыта. Ыккый иһэ бүтүннүү өлүк, 
хаан сытынан тунуйбут этэ. Мастар үрдүлэри гэр 
суордар, тураахтар уол диэки күлүү гыммыттыы 
көрөкөрө хааҕырҕаан кыһыл айахтара кыта
рара, оттон кукаакылар баҕайылар отой даҕаны 
ата±ын анныттан сарыкыныһаллара. Суох! 
Хата, кыыс буолбатах эбит. Кµкээркэй тµµлээх 
тириититтэн, кутуругуттан ураты дуоннаах 
ордубатах бірі ілµгэ этэ. Күөх истээх топпут 
сахсырҕалар сэмнэх үрдүнэн астыммыттыы 
дыыгынаһа көтөллөрө. Тула хааннаах кыр
гыһыы хартыыната чуобааччы арыллыбыта. 
Тыатааҕы тибилийбит суола, кини баппаҕайын 
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бэлиэлэрэ, туура тардыбыт титиригэ тэлгэнэн 
сытара. Артем тоҕо эрэ бірі сэмнэ±ин таґыгар 
тиийэн чинчийэрдии кірбµтэ. Бірі абытайдаах 
ынырык ыарыыттан быһа ыстаабыт тыла 
тииһин быыһынан бырдьайан тахсыбыт этэ. 
Ынырыгын! Хаһан да манныгы көрбөтөх буолан, 
эдэр киһи сүрэҕэ іліхсµйбµтэ. Хараҕа ирим
дьирим буолан, туймаарыах курдуга. Туора 
хааман тахсан уоскуйа тµґээт, иннин диэки 
хаампытынан барбыта.

Ити дуолан охсуґуу буолбут сириттэн Артем 
µс сµµсчэкэ эрэ хаамыыны тэйээтин кытары, ким 
эрэ көхсүн тобулу одуулуур курдугуттан кэннин 
хайыһа биэрбитэ уонна сүрэҕэ битигирэччи 
тэппитэ (кини чуут аҕай аһара бара сыспыта). 
Көрбүт сирин диэки от төбөті хамсыыр курдуга 
уонна кыпкыракый илии ол быыһыттан көмө 
көрдөөн утары уунара көстүбүтэ. Уол кэтэспэтэх 
үөрүүтүттэн: 

– Кыыһы буллоооом! Манна кэлиэҥ! – 
диэн айаҕын муҥунан үөгүлээт, кыыска сүүрэн 
тиийбитэ. 

Ол сорумуҥу кыайыылаахтык хоппут, 
ытамньыйбыт харахтаах Сайыынка кыыс этэ. 
Ыпырыган, дэлби баасүүт буолбут, таҥаһа
саба тырыта барбыт, оттон атаҕа… Оо, хал
лааннаа±ы саарыстыба таҥарата баар эбик
кин! Махтал буоллун эйиэхэ!.. Оҕо отой буо
райан бүтэр уһугар кэлбит этэ. Өссө биир 
суукка, өссө биир күн хойутаабыттара буоллар, 
көннөрүллүбэт иэдээн буолуохтаа±а. Бу үлү
гэрдээх үөҥҥэкөйүүргэ сиэтэн, адьырҕа кыыл
лар ордууларыгар, аһыыр аһа суох, чапча
раас таҥаһынан хайдах уон икки күн тулуйан 
сылдьыбытын айбыт таІара эрэ билэн эрдэҕэ. 

Кыыс бастакы саҥата:
– Дьээдьэ, мин уу иһиэхпин баҕарабын, – 

диэн этэ.
Муммут оҕону таҥаска суулаан, уоскута, уу 

иґэрдэ, бүөбэйдии сатыыллар. Кыыс дэлби 
кумаарга сиэтэн этэсиинэ иэдэйбит этэ. Оҕо 
барахсан билээгиттэн ууну иІсэлээхтик иһэрин 
көрөн, көрдөөччүлэр харахтара ууланан аттыгар 
сукуһан турбуттара.

Сайыына аҕатын түөһүгэр уон иккис хонугар 
дьэ сыстыбыта. «Мин эйигин өр да өр көр
дөөтүм», – диэбитэ, ити кэмҥэ оруобуна кыыс 
кулгааҕар Аар тайҕа суугунаабыта, ити Агааска 
кыыс ийэтин булбут үөрүүтүн хаһыыта этэ. 

– Сайыынкааааа … Балтыкаа  аа  аан, мин 
ийэбин дьэ буллуом… Буллум… Сайыынка этэҥ
ҥэ олоххун толору олороор… Мин курдук быстах 

дьылҕаланымаар… Быраһаай балтыкааныам, – 
диэбитинэн ийэтинээн ыбылы куустуспутунан 
мэҥэ халлааҥҥа ырай дойдутугар көппүттэрэ 
– бараммат олоххо барбыттара.

Кэпсээним түмүгэр Козьма Прутков этиитин 
өссө биирдэ ырытыахха. Киһи орто дойдуга 
тоҕо төрүүрүй? 

«Смерть для того поставлена в конце жизни, 
чтобы удобнее к ней приготовиться». 

Субу тыллары іркін өйдөөх киһи мээнэ 
эп пэтэҕэ. Киһи эрэйдээх таҥара бэлэҕинэн 
орто дойдуга кэлээт, өлөрүгэр бэлэмнэнэн 
суо  бастаахтык олоруон наада… Хойутунхо
йут кэмсиммэт гына… Олохпор тугу да си
тис пэтим диэбэт курдук, µчүгэй суолуииһи 
хаалларар гына. Ону биһиги толоробут дуо? 
Суох! Үксүбүт наадыйбаппыт, арыгыны экки
рэтэбит, күүлэйи батыґабыт. Бу сото ру таа
±ыта сарсыарда үлэбэр баран иһэн икки кы
ракый саха «Сайыынкаларын» 19с нүө мэр
дээх автобуска көрөөт сүрэҕим хаанынан 
ытаа быта. Ийэлэрэ буолуохсут, эдэр дьахтар 
ыйы ыйынан арыгылаабыт үгээриттэн өссө да 
тах са илик быһыылааҕа. Оҕолор барахсаттар 
таҥастарасаптара эргэтиттэн, кирдээҕиттэн, 
атын оҕолортон итэҕэстээхтэриттэн кыбыстан, 
кумуччу туттан чоҕулуһан тураллара. То±о 
содур олоҕу батыһабыт, ол түмүгэр төһөлөөх 
элбэх оҕо аҕата суох тулаайах улаатарый?! 

Ийэ оҕону төрөтөр. Күн сирин саІа көрбүт 
киһи кыпкыра уоһунан эмиий тумугун эмэн 
соппойоро – бу барыта үөрүү, дьол! Ийэ 
барахсан, о±отун кіті±ін олорон тугу саныыра 
буолла? Төрөппүт киһитэ улаатан, эт тутан 
сүүрэкөтө, үлэлиихамсыы сылдьарын дуу, 
эбэтэр бу кэпсээҥҥэ кыттыбыт Сайыына курдук 
быраҕыллыбыт өтөх чөчүөккэтинии ускултэскил 
сылдьарын дуу? 

Күндү ааҕааччыларым! Баҕар, бу, түмүкпэр 
улуу білµґµік ох тылын адьас сыыһа ырыппытым 
буолуо. Ол эрээри ити тыллары мин тус бэйэм 
итинник ійдµµбµн.
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Омо±ой баай о±онньортон ыла
Сойуолаппыппыт иґин,
Охтон биэрбэт оІоґуулаах
Омукчаан о±ото этибит.
Эр со±отох Эллэй
Эґэбит са±ыттан ыла
Эккирэтиллибиппит иннигэр
Эмсэ±элээн биэрбэт эрэйдээхтэр этибит...

А.Е. Кулаковскай. «Ойуун тµµлэ»

Бай±ал кµіл таґынаа±ы киэІ нэлэмэн сы
ґыыларга сыспай сиэллээ±и сырыыр±аппыт, 
куйаардыІы хонууларыгар хоно±ор муостаа±ы, 
хой сµіґµнµ холбообут баайталым урааІхай 
саха а±а баґылыга Омо±ой µрдµк сурдун 
дьиэлин тэлэйэн Эргис ойуун киирэн кэлбитигэр, 
дьиэлээх тойон ороґуйа санаата. Кини диэтэх 
киґи мээнэ±э ада±ыйбатах, солуута суо±у сорук 
оІостумматах буолуохтаах...

Эргис ойуун инникини іті кірір кірбµіччµ 
быґыытынан ыраа±ынанчугаґынан аатасуола 
киэІник биллэр. Кини кірµµлэнэн, сµµґµнэн, 
муІунан ыраах кіс сириуоту кірµінбилиэн 
сіп, самаан сайын сатыылаан турда±ына, кырпа 
хаары да кыыдамнатар, силлиэнибуур±аны 
да тµґэрэр кыахтаах сµдµ кырдьа±ас. Илии
титтэн араарбат тайах маґынан ыараханнык 
ыалдьыбыты да±аны ата±ар туруорбут тµбэл
тэлээх. Омо±ой биэстээх орой мэник о±о сыл
дьан куттаммытын умнубат. Биирдэ Эргис уол 
а±атыныын сэґэргэґэригэр тайа±ын туора уур
бута. Уолчаан бу алыптаахдьиктилээх тэрили 
тутанхабан кірµін наґаа ба±арара. Ба±ата 
батарбакка, кистээн ылаары илиитин ууммута. 
Онуоха маґа, эриэн µіннµµ сирдьигинээт, тигиэх 
курдук тµµрµллэ тµспµтэ. Уол куттанан, чинэрис 
гынан кэннинэн тэйээри, тиэрэ таралыйбыта. 
Кутталыттан хаґыытыахча буолаат, ійдіін 
кірбµтэ, арай, тайах мас оннугар турара. 

Ол ірдіі±µ кэмтэн µгµс сылхонук устан 

Владислав АВДЕЕВ

ОМОЎОЙ УОННА ЭЛЛЭЙ
(Романтан быґа тардыы)

ааґан, Омо±ой о±о бэйэтэ ситэнхотон баара
±адыйан, тойон хаан аатынсуолун тутан, а±а 
баґылык буолбута ыраатта. Оттон кыыда маІан 
уґун бытыктаах, саннын байаатынан охсуллар 
аастыйбыт баттахтаах ытык кырдьа±ас кур 
бэ йэтэ кубулуйбакка сылдьар. «Мин киґини 
ійдµµр буолуохпуттан Эргис ойуун а±амсыйбыт 
киґи этэ», – диэн биирдэ Омо±ой а±ата этэн 
аґарбыттаах. Ол курдук кини тіґі саастаа±ын 
ким да билбэт. Барыныбары билэркірір сир 
тµннµгэ мындыр кырдьа±ас аттыларыгар баара 
бµтµн биис ууґугар дурдахахха буолар эрэмньи 
санааны µіскэтэр. Араас соґуччу тµгэннэргэ 
сээркээн сэґэн, ичээн кырдьа±астара урааІхай 
сахалары эрдэттэн сэрэтэригэр µірэнэн, туо
раттан туох да кэлэн уу нуурал оло±у эмискэ 
аймыа суо±унуу, эрэхтурах сылдьаллар.

Эргис, ча±ар дьахтар сµгµрµс гынаат айах 
туппут чороонноох кымыґыттан ута±ын ханнаран 
иґэ тµґэн баран, кіхсµн этиппэхтээтэ:

– А±а баґылык, кэлиІІи кэмІэ тµµлбит 
аанньата суох... ЭтэІІэ олорбуппут сыччах. 
Мантан инньэ Улуу Хонуу Куйаар бµтµннµµтэ 
атыйахтаах уулуу айманар, дьонсэргэ оло±о
дьаґа±а огдолуйар оІорууланар кµчµмэ±эй кµн
нэрэдьыллара µµнµіх чинчилээхтэр. Ыраах
тан иґиллэр суоґар сурахтартан дьиксинэн, 
инникини чарапчыланан кірµµлэммиппин омолу
йаары анаанминээн оІостон кэллим..

Улуу Хонуу Куйаар уйааракэйээрэ биллибэт 
дуолугар аар саарга атыырдыы кистээн, бу±а 
о±устуу айаатаан, аІаардастыы аатырар улуу 
сэрииґит µіскээн эрэрэ иґиллэр этэ. Урут 
соч чо биллибэтэх суо хаан мо±уоллар Чы
Іыс Хаантан ыйаахтаах, Одун Хаантан оІо
ґуулаах а±а баґылыктанан хонуу куйаары 
тилэри киэптээн, тулалыыр биистэри, бэл, 
улуу омуктары барыларын хам баттаан эрэл
лэр. О±уруктаах ійдііх ыар дьиппэ хаан на

КЈС ДЬОН. ЧЈЛ ХААЛАР ТУ¤УГАР
СИР УЛАРЫЙАН КЈ¤ҐЈХХЭ
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ра, сэриилээри гынна±ына, маІнай дьіґµіл
дьµттэрин ыытан бэринэргэ кµґэйэр. Эйэнэн 
бас бэриммэтэ±и имири кыргар, кµлэкµлэ 
кµл лэрин таптайар, оттон даамын биэрбит 
омук эр дьонун барыларын сэрииґит оІостор 
саІнаах... Ол улуу дьаалы хара±ын уотун аны 
биґиги эІээрбитигэр хатаата. Сотору а±ай 
ута лыппакка, бастыІ сэриилэрин Бай±ал кµіл 
эІээринээ±и биистэри бас бэриннэрэ ыытар 
буолла... Туруулаґар кыахпыт суо±ун ійдіін, 
кини илиитин анныгар киирдэхпитинэ, µІµµнµ
батаґы тутар баатыраттары, ыччаппытын имири 
хомуйан ылан, уот сэрии буор ма±алайыгар 
урутаан анньан, толук туттан иин курдук иІнэриэ, 
аан курдук алдьатыа. Онон улуу хаан ордуутугар 
холбостохпутуна, кини бµппэт сэриитигэр баар
бытсуохпут баранар, тірітір о±обут тілкіті 
тіннір, иитэр сµіґµбµт кµрµілэммэт кэрэгэй 
кэскилэ кµµтэр. Оччотугар сыыйабаайа урааІхай 
тыллаах эстэнбыстан, сир µрдµттэн симэлийэр 
иэдээнэ иэнигийиэ турда±а. Тыал хастыы тар
пыт кума±ыныы ыґыллар, сиик буолан иІэн 
сµтэр кутталланабыт...

Омо±ой а±а баґылык иччилээх тылтаністін 
этэ салаґан ылла. Ойуун мээнэ±э саталаахха 
саІарбатын, дьыбардаахха эппэтинтыымматын 
билэр.

– Дьэ оччотугар хайдах буолабыт? Куйаар 
хайа да хонно±орбыттыгар кµрээн саспыт иґин 
ирдээн булуохтара. О±онудьахтары, сµіґµнµ
аґы хайа быыґыгар, аар тай±а±а хор±отор 
эмиэ кыаллыбат. Уонна мэччирэІэ суох сиргэ 
сµіґµттэн ытыґы соттор ыраахтан буолбатах! 
Тіґі кэминэн кэлэллэрин, сатаатар, билэр киґи?

– Харахпын хара кµдэн хаххалаан, чопчутун 
кыайан этэр кыах суох. Ардыгар, тыалакууґа 
да суохха бэйэм ыраланан салгыны хамсатан 
силлиэнибуур±аны ыІырабын дуу диэн эмиэ 
ытырыктата саныыбын.

– Кэбис, инньэ диэмэ, ытык кырдьа±ас! Би
ґиги дьолбутугар, араІаччылыыр Ґрдµк Айыы
ларбыт, эйигинэн анаанминээн этитэн, суоґуур 
алдьархайтан сэрэттэхтэрэ дии.

– Сорох туос ама дьон «ойууммут эмиэ 
куґа±аны тµµйэн иннибитин быґа этээри гынна» 
дэґэн сибигинэґэллэринхобугунаґалларын би
лэкірі сылдьарга ыарахан... Онон онуохама
ныаха диэри кіннірµ дьон ити туґунан бил
бэттэрэ ордук. Санаа±аоноо±о ылларбыт киґи 
илиитэата±а кыаґыланар, ійі бааллар куолута.

– Этиэххин этэ±ин, ытык кырдьа±ас, улуу 
куйаартан суостаахсуодаллаах хаан сэриитэ 

то±о ааІнаан кэлиэн иннинэ, эрдэттэн сіптііх 
сµбэни булунан, кистиисаба дьаґаннахпытына 
сатанар. Буолуохтаа±ы эрдэлээн билбиччэ, 
быы ґанар µµтµхайа±аґы булуох тустаахпыт. Ол 
эрээ ри тугу гынары ійµм хоппот...

– Киґи инникитин бµгµІІµ кµІІэ оІостор. 
Толкуйдаатахха тугу эмэ тобулуохпут буолла±а, 
сіптііх быґаарыныы ылынарга іссі да кµн
дьыл баарга дылы.

– Бэйи эрэ, ыкса ыалларбыт эхирииттэр эмиэ 
киґи уорбалыан курдук буолан иґэллэр дии?

– Хай±ас хаан биґигини кытары илэйэ сы
ґыанын олохтуох буолан айа±аланар µґµ да, 
буула±аттардыын булсуґан куолаан бо±у тун
нарар дьиІ ис санаатын ыґыктыбат іґµімньµ 
киґи.

– Билигин кµµґµнэн іттійін туґамматын 
билэр, ааспыт сырыыга тосторун ылан тураллар. 
Ол иґин кµнµдьылы сµµйэн эйэргэспитэ буолар. 
Ха ра санаалаа±ы кытары ыксаластаххына, тар
баххыттан ылан баран хонно±уІ анныгар тиий
битин билбэккэ хаалыаІ. Аны бэйэбит ис пи
тигэр, Хай±ас иґин эриэнин билбэккэ дылы, 
эхирииттэрдиин чугасаґар ордугун туґунан 
саІаныиІэни тар±атар дьон баар буолбуттар. 
Кимин билэр киґи уґун тылын сарбыйыа этибит! 
Туох кµµтэрин билээхтээбэттэр... Куйаартан 
суоґуур алдьархайтан хайдах быыґанары 
урутаан толкуйун тобуларбыт ордук ыксаллаах.

* * *
Хай±ас хаан буула±аттары кытары куомун

наґан, урааІхай сахалары бµк баттаан, 
муостарын тоґутан, µгµс сµіґµлэрин, мэччи
рэІнээх іІ сирдэрин сыыйа бэйэтигэр апча
рыйар ба±ата батарбат. Кини ыалларын сирдэ
ригэруоттарыгар иІсэрбитэ ыраатта. Ол эрээри 
тіґі да буула±аттардыын кыттыґан санаата 
кµµґµрдэр, иирсээнисэриини тардартан туттунар 
– урааІхай сахалар улахан хоромньуну, сµтµгµ 
таґаарыахтарын бэркэ диэн билэр. Аны туран 
эхирииттэр уонна буула±аттар кіґі сылдьар 
сирдэрин таґынан сэрииґит кыргыстар бил
литэлээн эрэллэриттэн дьиксинэр. Икки уот ик
ки ардыгар буолар куттал баар. Онон онуоха
маныаха диэри тииґитыІыра±ы кумунан, 
ньыл быйан, урааІхай сахалардыын иллээх
эйэ  лээх курдук туттунар ордук... Хай±ас хаан 
си ри аннынан сыыла сылдьан сыар±а быатын 
быґар µлэни са±алаабыта ыраатта. Омо±ой 
а±а баґылык эркин курдук эрэнэр хаан уруу 
киґитэ эхириит баскіс тойонун уодаґыннаах, 
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угаайылаах санаатын толоруо. Кини Омо±ойу 
суох гынан бэйэтэ баґылык буолла±ына, урааІ
хай сахалар эхирииттэр эппиттэринэн сылдьыа 
этилэр. Билигин кыргыстары кытары сэрии кут
тала суоґаабыт кэмигэр Хай±ас уолаттарыгар 
Омо±ой баґылык кыргыттарын ойох ылан хол
бооттоон уруур±аґара ордук сµµйµµлээх. Оч
чотугар кыІаттардыытµІµрдэрдии урууай мах 
аатыран, урааІхай сахалар истэригэр киирэн 
ороо ґор кыахтанар...

Омо±ойдуун кірсµґэ барарыгар Хай±ас хаан 
сылтан сыл ыараабыкка дылы буолан иґэр 
балык хатырыгыныы оІоґуулаах килиэ ти
мир куйа±ын, саарыы тµґээт, дыгдаччы кэтэн 
кэбистэ. Ыалларын сµрдэрин эбии баттаары, 
киґи толло кірір бідіІсадаІ, кµµстээхуохтаах 
эр бэртэринэн арыаллатар санааланна.

Сааґыран лаппа сонообут Хай±ас хаан ча
±ардар кімілірµнэн ыІыырыгар нэґиилэ ыадас
тан олордо. Хас эмэ кµннээх айаны ыарыр ±атт ар 
да±аны, хайаатар да бэйэтинэн тиийэн кэпсэттэ±и
нэ сатанар. Мындыр ійдііх, ньуолбар Омо±ой 
а±а баґылыгы кытары кірсµґµµгэ биир сыыґа 
тыл эбэтэр сатабыллаахтык то±ооґугар этиллибит 
этии кэпсэтии хайысхатын тосту ула рытыан сіп. 
Ол да иґин ыгым, бардам Мор дьохойдоох Байыр 
кэпсэтиигэ орооґоллорун булгуччу бопто. Хаан 
тіґі да уолаттара, бэл, сµµмэрдэнэн талыллы быт 
эрдьигэттэр ор то лоругар бэйэлэрин µскэллэринэн, 
толуу таґаа ларынан алачуо кістіллірµн хайгыы 
санаатар, ійдірісанаалара тас кірµІнэринээ ±эр 
таты мыттан хомойор.

Сааскы ча±ылхай кµн ар±аа са±ахха тµґµµтэ 
хонук сиргэ тохтоотулар. Сылаар±аабыт баґылык 
боолдьох сурдун кірµіх бэтэрээ іттµгэр туруо
ра о±устулар. Эрдэлээн ириэрэн испит халлаан 
хатаан тоІорон, тµірт уон хонуктаах хара 
хапсыыр тµспµтµттэн хаан дьиксинэр. Сµіґµ, быґа 
тµґэн охтубакка, кµіххэ µктэннэр. Онуоха диэри 
іссі да ыраах... Ол эрээри кэнники кµннэргэ 
наар Омо±ойу кытары хайдах кэпсэтэрин эргитэ 
саныыр. Сарсыныгар эмиэ ханнык угаайылаах 
тылынан охторуулаахтык кэпсэтэрин толкуйдаан 
ійµн сынньан та±ыста.

Быыс сиргэ кэтэбиллэри ааґан, урааІхай 
сахалар харабылларынан арыаллатан Омо±ой 
ордуутугар чугаґаан иґэн, тойон хаан утары 
тахсан кірсін ытыктабылын биллэрэрэ дуу, 
суо±а дуу диэн долгуйа саныыра кµµґµрдэ. 
Омо±ой сурдун таґыгар баскіс дьоннорунуун 
кірсµбµтµттэн кэпсэтии сыІаа±а хоІноругар 
эрэІкэдийэн эгди буола тµстэ.

Јлгім астаах баай сандалыга маанылана 
олорон, Хай±ас хаан тылын ууґун киллэрэн 
кэпсэтиини са±алаата. Сыалаахарыылаах ты
лынан ньал±арытан, икки ыаллыы кыахтаах 
биис ууґа Иллэрин холбоон эйэ дэмнээхтик 
олороллоро ордугун туґунан саІаран сыыйар. 
Этиитин бµтэґигэр ібµгэ µгэґин тутуґан уруур
±аґаллара, ыччаттарын холбоон аймахтыы буо
лаллара икки іттµгэр сµµйµµлээ±ин туґунан 
чиІэтэн этэн тµмµктээтэ.

Таґыттан туох санаалаа±а кістµбэт дьиэлээх 
а±а баґылык µрдµк іґµілээх, суон модьо±олоох 
ыалдьытын кµндµлµµрµнмаанылыырын быыґы
гар сэргээбиттии кэ±иІнээн ылаттыыр. Ол 
эрээри харда тылы этэригэр иэминдьаамын 
биллэрбэккэ, тугу да эрэннэрбэт моґуоннаахтык 
саІарда:

– Илэйэ туґунан µµннээхтэґииннээх тылы 
иґитиннэрдиІ. Ол эрээри улахан суолталаах 
соґуччу этиигэ со±ото±ун быґаарыы биэрэрим 
сатаммат. Ыт ыксааныксаан икки хара±а суох 
о±ону тірітір дииллэр, тиэтэйэр табыллыбат. 
А±а уустарын баґылыктарын ыІыртаан сµбэ 
мунньахха эн этиигин дьµµллэґиэхпит.

Хай±ас хаан, тылын ылыннарарга эрэллээх 
кэлбиччэ, ордуос хаана оргуйан Омо±ой 
тылларын тириитин таґынан иґиттэ.

– Дьэ буолла±а, мин бэйэлээх кітіхпµт тылым 
таах хаалыыґы дуу?! Оччотугар биґигинниин 
илэйэ туґунан илии охсуспут буула±аттар 
урааІ хай сахалары кытары кыргыґабыт диэн 
турдахтарына, биґиги эмиэ кыттарга кµґэллэр 
буоллахпыт? – диэн суоґур±анна.

Омо±ой а±а баґылык «бэйэІ µтµі кіІµлµІ» 
диэбиттии саннын ыгдах гыннарда. Хай±ас 
хаан сааныылаах тылларын киґитэ ійдіібµтµн
ій діібіті±µн, эбэтэр кинини кµлµµэлэк оІос
торун дуу быґаарбата. Ол иґин салгыы олуйсан 
барда:

– Бэйи эрэ, оттон ыччаттарбытын холбооттуур
га кітіхпµт тылбын туох диигин? Эбэтэр ону 
эмиэ бастаахтарыІ сµбэ мунньахтарыгар бы
ґаар тара±ын дуу?

– МаІнай биири быґаарыахпыт, онтон сал
гыы кістін иґиэ. Эн этэриІ курдук, быґыы
май гы уларыйда±ына, кыргыттарым дьыл±алара 
хайдах буолуо±ай?

– Тіттірµтµн, о±олорбут кэргэннии буоллах
тарына, илэйэ мэктиэтэ буолуохтара. Оттон 
дьах тар анала – эрин, дьиэниуоту кірµµистии, 
о±о тірітµµ!

– Оннугун да иґин, тіріппµт барыта о±отун 
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толук кэриэтэ биэрэрин ыарыр±атар. Мин о±ом 
о±олоро бэйэбэр утары санаалаах, µІµµнµір
гіґµ утары тутар дьон буолуохтарын а±а киґи 
быґыытынан ба±арбаппын, – Омо±ой а±а баґы
лык чиІник эттэ.

Хай±ас хаан тылын тыалга ыстаран, ыга 
кыыґыран, суртан тахсан барыан арыычча 
туттунан, тииґин быыґынан сыыйан кµійэхаайа 
этэн кірді:

– Чэ, буоллун да±аны... Сµбэ мунньа±ы кэтэґэн 
эрдэхпит. Олус уґаппаткэІэппэт инигит?

Омо±ой, илиитин нэлэс гыннараат, сулбу 
ойон туруталаабыт ыар ыалдьыттарын атаара 
та±ыста.

А±аларын буойуутунан кыыґырбыттарын кыа
танан, сыалаах эмис эти хадьырыйа, уохтаах 
кымыґы кэтэрдэ олорбут хаан уолаттара, суртан 
тэйээт, кыґыыларынабаларын то±о тэбээтилэр:

– Кір эрэ маны! Атыннык киэбирбит дии, 
букатын ханнык эрэ кур хаан буолбуттуу туттар
хаптар. Биґиги бэйэлээхтэри бэйэтигэр тэІнээбэт 
курдук тылласпытын, кыґытар буолла±ына, ол 
кини тыґы ыамаларын сібµлэІэ да суох кµрэтэн 
ылыахпыт! – Мордьохой кыбдьыгырыыр.

– Кірµлээн эрдин! Били киґибитин ыксатыллыа 
– Омо±ойу уонна кини сиэн инилэрин дьууктуу 
о±устун! Онуоха диэри суос бэринэн сэриилэри 
быыс сиргэ чугаґаттахха сатаныыґы – ыарыы
чэпчии оонньооботторун курдук. Холбоґуох 
ба±алаахтар бааллар, онон сібµлэґиэхтэрэ дии 
саныыбын... Абаккам, кыргыстар суоґаабатахтара 
буоллар, Омо±ой сирэнталан киэбирбитин 
сібµн кірµіх этим! – Хай±ас хаан уордайбытын 
омунугар миІэтин быґа кымньыылаабыта, ата 
тµллэ тµґээт ойбутугар, ыІыырга арыычча 
иІиннэ.

* * *
Эргис ойуун сэрэтиитэ ійµттэнсанаатыттан 

арахпат. Хайдах гынан мµччµрµйбэт иэдээнтэн 
тілі тµґэр суолуииґи кірдµµ сатаан ійµн
санаатын сынньан, тµµнµн да утуйар уута уй
гуурда. Билигин эмиэ, араастаан эргитэ са наан 
уута кітін, тіґі да эрдэ буоллар, та ґырдьа 
тахсаары аргыый таІынна.

Сорох эр дьон, дьахтар турарыгар µрдµбµнэн 
атыллыа диэн дьаахханан, бэйэлэрэ орон ула
±атын диэки сытааччылар. Оттон Омо±ой, 
кыр гыска µірµйэх киґи быґыытынан, соґуччу 
ыксаллаах быґыыгамайгыга чыпчыл±ан тµгэн 
ілірµтиллэри быґаарар суолталаа±ын бэркэ 
билэр. Кини µс кэргэнэ µґµін булт, кыргыс 

сэбин тыытааччылара, эр киґи таІаґын µрдµгэр 
хаґан да бэйэлэрин таІастарын уурааччылара 
суох. Омо±ой эдэркээн сылдьан, дьахтары то±о 
кирдээх дииллэрин дьиибэргээн, биирдэ Эргис 
ойуунтан ыйыталаґан турар. Онуоха кини хайдах 
быґаарбытын умнубаттыы ійµгэр хатаабыт: 
«Эн саарба±алыырыІ, мунаарарыІ оруннаах. 
Дьах тар бэйэтэ дьайга туох да сыґыана суох. 
Ол эрээри уратыта диэн айыл±аттан айдарыыта 
атыныгар. Кини аналын быґыытынан о±о 
тірітір оІоґуулаах. Оттон киґи тірµµрµгэр, син 
эмиэ ілін анараа дойдуга аттанарын са±ана 
курдук, орто дойду сабыылаах аана сэгэйэн, 
µіґэттэналлараттан µргµір µргµйэр, куґа±ан 
тыыннар быгыалыыр кутталлара улаатар. 
Кини ыйданар кэмэ эмиэ былырбылыргыттан 
кирдээх кэминэн аа±ыллар». Онтон ыла Омо±ой 
сэбинсэбиргэлин кытыан буруотунан кичэйэн 
ыраастанар буолбута... 

Толбон хотун уґуктубутугар, салгын сии 
быстах турбутун ботугураат, сурт диэлин арыйан 
таґырдьа та±ыста.

Таґырдьа турар харабыл эбии чиккэйээт 
ыйы тардыы кірбµтµгэр, уоскутан кэ±ис гынаат, 
тэйиччи хаамта. СаІардыы µілдьµіл сыр
даан эрэр. Сірµµн салгыны тµіґµн муІунан 
сайа тыынан хааман иґэн эргиччи кірµтэлиир. 
Ырыыхыраах дьирбиилэнэн кістір хара тыанан 
хай мыыламмыт хайаларга диэри киэІ дуол 
харах ыларын тухары нэлэґийэр. Кылыгырас 
ыраас уулаах µрэхтээх бу іІбыйаІ сыґыыны 
иилиир сыбар ойуурдаах хайалар баччааІІа 
диэри дурдахахха буолан кэллэхтэрэ. Ол эрээ
ри сµіґµас кінньµнэн µіскµµр µтµі сиригэр ым
сыырааччы кэлиІІинэн элбээн иґэр. Чугас таа±ы 
ыалларын кытары син уІахаІас бырахсан 
олоруохтар этэ. Ону баара, эмиэ хоротумат 
бииґин курдук бэйэлэрин сирдэриттэн, Енисей 
эІээриттэн µтµрµллµбµт сэрииґит кыргыстар 
быгыалаан эрэллэр. «Кинилэрдиин да±аны 
туруулаґарга кыахпыткµµспµт іссі тиийиэ±э. 
Барыларынаа±ар кутталлаах хонуу куйаарыгар 
тµбэспити тµІнэрэн, табыллыбыты таІнаран 
то±о ааІнаан иґэр дьулаан хаан сэриитэ баар...

Киґи эбэтэр кии буолар кµнхаан кыґайда±а. 
Тыыннаах ордоору, бас бэринэн да±аны чіл 
хааларыІ биллибэт. Эбии тэнийэн, іссі уо±у
ран иґэр сэрии кутаатыгар умса анньыллан, 
µІµµбатас аґылыга буолан іліралдьанар 
дьыл±аттан кыайан куоппаккын... Оччотугар 
хайдах буолабыт? Арай иитиллэнаґаан кэл
бит µтµмэн µгµс сылгыбытын, ынах, хой сµі
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ґµ бµтµн хаалларан, хара тыа±а дугуйдана 
сылдьан утарыластахха? Ону баара, аІаардас 
булдунан эрэ аґылыктанан тіґі ір ол курдук 
сылдьыаІый? О±одьахтар, кырдьа±аскыаммат 
оннук оло±у кыайан тулуйбат...»

Чараас таІаґынан дьагдьайбыт а±а баґылык 
сурдугар тіннін иґэн, Хай±ас хаанныын кэп
сэтиитин ійµгэр сыымайдаан кірді. Суох, кэн
тиккэ киллэрээри, кини айа кылыытын µк тµµрµн 
кэтэґэ сылдьар эхириит хаанын итэ±эйэр са
таммат. Бэйэтэ быґаарынан бµтэн сырыттар 
да±аны, Сугулаан Сµбэни уталыппакка ыІыран 
дьµµллэстэ±инэ табыллар.

* * *
СугулааІІа а±а баґылык бастаан атыттар 

этиилэрин истээри, бэйэтин ис санаатын эппэккэ 
эрэ, мунньа±ы са±алаата. Омо±ой µійбэтэх 
іттµттэн бэйэлээх бэйэтин хаан аймахтара, 
урааІхай саха сэриилэрин дьаґайар боотурдар 
– инитэ Хаадар, сиэн бырааттара Чорбо±ор 
уонна Батас эхирииттэрдиин холбоґууга 
тууґугуралларыттан улаханнык соґуйан олордор 
да±аны уордайбытын таґыгар биллэрбэтэ.

МаІнайгынан сµрµн сэрии баґылыга Чорбо±ор 
бі±і тыл ылан, итийэнкутуйан туран саІарда:

– КэлиІІи сылларга Улуу Хонуу Куйаартан 
µтµрµллэн, сы±аллан кіґін кэлитэлээччилэр 
сир былдьаґаллара хойунна, кинилэртэн кімµс
кэ нэртэн ордуо суохпут. Кыргыстар, хоро
тумат биистэрэ, ойуураттар ыгыылара кµµґµрэн 
иґэр. Маннык тула іттµбµтµттэн суоґуур 
кµчµмэ±эй кэмнэригэр ыкса ыалларбытын, 
эхирииттэри, буула±аттары кытары, бииргэ 
тµмсэн тас істііхтірµ утары туруулаґарбыт 
ордук! Кинилэрдиин биир сомо±о сутурук 
буоллахпытына, атыттар тыытыґартан тутту
нуохтар этэ. Оччотугар бу Бай±ал кµіл эбэбит 
эІээригэр сириуоту бас билэн олорбуппут кур
дук олоруохпут, сµіґµбµтаспыт іссі хаІыа! 
– сµрµн сэрии тойоно, этэн бµтэн, сµµґµгэр 
бычыгыраабыт кіліґµнµн сотунна.

Кини кэнниттэн сэрии хаІас кынатын дьаґайар 
Хаадар турда. Эмиэ Чорбо±ор курдук µрдµк 
уІуохтаах, дара±ар сарыннаах боотур кыргыс 
кэмигэр иэдэґин туора быґа сотуллубут бааґын 
чэрэ килэриІниир.

– Хай±ас хаанныын кµµспµтµн холбоотохпутуна, 
аны эхирииттэр, буула±аттар сµіґµнµ µµрэн 
кµрэтиэхтэрэ эбэтэр эмискэ саба тµґµіхтэрэ диэн 
дьиксиниэхпит суо±а. Атыттар да тиистэрин, 
ты Іырахтарын кумунуо этилэр. Оччотугар ийэ 

уолун, дьахтар эрин сµтэрэр куттала намырыа, 
суртарбыт µрдµнэн ыраас халлааннаныахпыт. 
Батас бі±і эмиэ Чорбо±ор бі±і биґикки курдук 
санаалаах. А±а уустарын баскіс дьоно да 
биґиги этиибитин ійµіхтэрэ диэн эрэнэбин! – 
Хаадар уутугархаарыгар киирэн туран эттэ
тыынна.

Хаадар имнэммитигэр, аны Батас бі±і туран 
кэллэ. Саар тэгил уІуохтаах, киппэ кірµІнээх 
уІа кынат сэриини дьаґайар боотур аба±атыгар 
Омо±ойго олус майгынныыр. Тіґі да эдэрин 
иґин, эмиэ а±а баґылык курдук лоп бааччы, тµс
бас киґи. Кини хаґан да омуннуран, кµµркэйэн 
ордукхоґу туттааччыта, ылбычча саІарааччыта 
суох:

– О±о эрдэхпиттэн сомо±олоґор сµµйµµлээ±ин 
туґунан іс номо±ун мэлдьи истээччибин: «Биир 
оно±оґу тоґутар кэбэ±эс, оттон дьірбі оно
±оґу кыайбаккын» диэн. Син ол кэриэтэ Хай±ас 
хаан кµµґµ тµмэргэ ыІырарын ылынар сіп. 
Кырдьа±астар урут биґиги эхирииттэрдиин уон
на буула±аттардыын іспµтсааспыт суо±а диэн 
этээччилэр. Бииргэ буоллахпытына, Бай±ал 
кµіл эІээригэр биґиги эрэ баґылыахпыт этэ!

Мунньахха олорооччулар сіпсіібітіхтµµ кµй
гµі рэн бардылар. Сэрии тойотторо биир са
наанан тыл эппиттэрин кэнниттэн, а±а баґы лык 
ыгылыйа быґыытыйда. Хата, а±а уустарын бас
кіс дьонун, саастаахтар тыллараістірі атын 
буолла. 

Ґгµстэрин санаатын Додор тойон сайа эттэ:
– Чахчы, урут Мохулой хаан эхирииттэри 

баґылыыр эрдэ±инэ, биґиги эйэнэнсµбэнэн 
олор буппут. Тастан саба тµґµµлэри бииргэ хол
боґон тіттірµ охсорбут. Оттон Хай±ас хаан, 
син эмиэ а±атын кэриэтэ, дьоносэргэтэ, сµі
ґµтэ элбээнкыа±ыран, биґиги бас билэр мэччи
рэІнэрбитин апчарыйар ба±алаах. Биир тыла 
суох, киґи эрэммэт киґитэ. Холобурга ыллахха, 
кыргыстары кытары сэрии са±аланна±ына, кэ
тэ ±инэн кинилэри кытары биґиги сирбитин µл
лэстэргэ кэпсэтиґэн баран, тіттірµ эргийэн 
биэрдэ±инэ кіІµлэ. Онон Хай±аґы кытары ык
са лаґар олус сэрэхтээх. Батас бі±і бииргэ 
баайыллыбыт оно±оґу тоґутар ыараханын ту
ґунан эттэ буолан баран, куодалаах, эмэхтээх 
оно±остоох баайыыттан туґа суох. Хай±аґыІ 
оннук дьиэктээх киґийдэх!

Міккµір бі±і ірі оргуйа тµстэ. Оло±у бил
биткірбµт ытык кырдьа±астар, саастаах дьон 
утары, оттон эдэр, уол±амчы іттµлэрэ хол
боґорго этэн дьирээлэстилэр. Бµтэґигэр Хай
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±аґы утарааччылар баґыйан барыылара а±а 
баґылык мунньа±ы тµмµктээтэ. Сугулаан Сµбэ 
эхирииттэр этиилэригэр киириммэккэ диэн бы
ґаа рыы ылынна. Омо±ой дьон санаатын бµк 
баттааґына суох, мунньах санаа хоту тµмµктээх 
буолбутуттан астынан эгди буолла.

НіІµі кµнµгэр кыргыс сэптээхсэбиргэллээх, 
куйахтаах аттаах дьон эхирииттэр эІээрдэриттэн 
урааІхай сахалар сирдэригэр киирбиттэрин 
туґунан быыс сир харабылыттан соґуччу ил
дьит кэллэ. Хай±ас хаан сэриитин дьоно диэх
тэрин, ити икки ардыгар кини Сугулаан Сµбэ 
мунньа±ын тµмµгµн билэ охсуон хайдах да 
сатаммата мунаарта. А±а баґылык Чорбо±ор 
бі±іґµ кірµґµннэрэ ыытта. Ол кэмІэ биллибэт 
аттаах дьону эхирииттэр сойуолаґан эккирэтэн 
киирбиттэрин туґунан иґиллэн, эбии мунаах 
быґыымайгы µіскээтэ.

Чорбо±ор бі±і кµрµіґµлээн киирбиттэри ті
гµрµйтэрэн баран, кинилэри тилэх баттаґан 
кэл бит эхириит сэрииґиттэрэ бэйэлэрин сир
дэригэр тінніллірµн модьуйда. Куотан иґээч 
чи лэри сонордоґоллоругар сµтµктэнэн кыґый
бытабарбыт эхирииттэр, µІµµнэнбатаґынан 
дал б аатанадалбаатана, µіхсэн, саанан хаґыы
тас пыттарын тіттірµ эргиттилэр.

Икки сµµсчэ биллибэт аттаахтар батастара 
кыыннарыгар угулла сылдьар, іріліґір сиби
килэрэ суох. Сирэйигэр хайа охсуллубут чэр
дээх, соххор харахтаах бухатыырдыы кірµІнээх 
а±амсыйбыт киґи Чорбо±ор бі±і±і кэлэн сµ
гµрµйдэ: «Міргµіт боотур диэммин, Татаар Тай
ма сэрииґиттэрэбит. Саабытынсэппитин ууран, 
урааІхай сахалар илиилэригэр киирэбит», – 
диэн тыллаах буолла. Уонна Татаар Тайма ох
хо табыллан ыараханнык бааґырбытын, хаан 
Омо ±ой а±а баґылыгы тус бэйэтин кірсір 
ба±алаа±ын эттэ.

Чорбо±ор бі±і Тайма хааны Босхонон арыал
латан тойон ордууга ыытта, бэйэтэ саІа дьа
ґалы кэтэґэ хаалла.

А±а баґылык Тайма хаан кэлбитин истэн 
ула ханнык соґуйда. Кый ыраах Улуу Хонуу 
Ку йаартан татаардар туох алдьархайга тµбэ
ґэннэр манна быстанойдон кэллэхтэрэй?! 
Ороґуйа санаабытын таґыгар биллэрбэккэ, 
Омо ±ой баґылык Тайма хааны солотугар сіп 
тµбэ ґэрдик ытыгылаан кірµстэ. Ча±ар уолунан 
Эргис кырдьа±аґы ыІыртарда. Ойуун кэлиэр 
диэри, кµµтµллµбэтэх ыалдьытын сыта тµґэн 
сынньанарыгар тэлгэх бэлэмнэттэ.

Тайма хаан уолун, бухатыыр моґуоннаах 

Эллэй боотуру билиґиннэрдэ. Сандалыга тар
дыллыбыт астан аґыыр кыа±а суох буолан, 
барбах тама±ын сиигиттэ. Ыарыыланан арыычча 
олорон, аргыый а±ай туох буолбутун быґааран 
кэпсээн барда:

– Эмчит кэлиэр диэри, то±о манна кэлэн 
хаалбыппытын сэґэргии тµґµµм. Ґйэлэр тухары 
ыаллаґа олорбут мо±уол омугу кытары кыр 
істііхпµт. Мэлдьи сируот былдьаґыгын мік
кµ і рµгэр кыргыґан, иэлтиэл тардыалаґан 
оло  рон кэлбиппит. КэлиІІи сылларга мо 
±уол   лар биир сомо±о сутурукка тутар са та
был лаах хааннананнар олус кµµґµрдµлэр. Бас
таан Онон ірµс таґыгар тайчыыттары µлтµ 
сыс пыттара. Оттон биґиги, ис иирээммитигэр 
аралдьыйан, бииргэ тµмµллµбэккэ олороммут, 
хааннаах кыргыґыыга улаханнык хотторбуппут... 
Кыайтарбыт наар буруйдаа±ы кірдµµр адьы
наттаах. Ол тµмµгэр атыыр айдааннаах міккµіргэ 
биир тірµтуус тойон уола Эллэй боотуру ыттыы 
µі±эн кэбиспитэ. – Тайма хаан тыйыс кірµІнээх 
уолун диэки кірін ылла. – Инньэ гынан мин 
уолум, аатынсуолун харыстаан, сааттансууттан 
быыґанаары, биирбииргэ кµін кірсµµгэ аґара 
туттан дэІнээн буруй оІостуммута. Јлбµттээх 
а±а ууґун тойоно хаан іс толугар Эллэйи 
тутан а±аларга дьаґайбыт этэ. Атын ордубут 
а±а уустарын баґылыктара кинини ійіібµттэрэ. 
Со±отох уолбун хайдах ілір ілµµгэ умса 
анньан биэриэхпиний! Ол иґин мо±уоллартан 
эмсэ±элээбит татаардар ортолоругар бэйэ
бэйэни сиґиктэґиини таґаарымаары, туох баар 
дьоммунсэргэбин, дьиэ кэргэммин, баайы
дуо лу, сылгы, хой µірµн барытын хаалларан, 
ха ра был сэриибин кытары уолум тыынын 
тэскилэтэн куоппутум. Мо±уоллар быыстарыгар 
киириэхпитигэр диэри сойуоласпыттара. Хаан 
істііхтірбµтµн уонна ойуураттары иччитэх сир
дэ ринэн талан айаннаан, этэІІэ мµччµхаччы 
тµґэн, Бай±ал кµіл таґыгар эґигини булар 
санаалаах кэлэн иґэммит эхирииттэрдиин хабы
рыйыстыбыт. Тіґі эмэ тохтообокко ааґа быт, 
тыытыспаппыт диэбиппит µрдµнэн, туорай
даґаннар, икки іттµттэн сµтµктэннибит. Мин бу 
бырах оххо табыллан хааллым... – Тайма хаан 
ыарыыланан ынчыктаан ылла. – Омо±ой тойон 
хаан, биґиги манна тµбэґиэхчэ кэлбэтибит. 
Сирисибиири барытын ар±арар атыыґыттартан 
Бай±ал кµіл эІээринээ±и сирдэргэ сиэрдээх 
майгылаах, тµсбас толкуйдаах Омо±ой баґылык 
баар диэн эрдэттэн истэр буоламмыт, аат аат
таан кэллибит. УрааІхай сахалардыын биир 
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тылы булуохпут диэн эрэнэнитэ±эйэн бэйэбит 
тыыммытын эґиги илиигитигэр туттарабыт. Би
ґи ги да±аны иэскэ хаалыахпыт суо±а, Улуу 
Хонуу Куйаарга татаардар эппит тылбытын эн
чирэппэккэ тутуґар уонна хорсун сэрииґит омук 
быґыытынан биллэбит! – Тайма хаан тохтуу
тохтуу бытааннык саІаран тµмµктээтэ, эдэр 
баатыр чугаґаппыт бэлэ±ин туттарда.

– Маннык эрдьигэннэртэн то±о киэр эти ниэх
питий, бэйэбит кэккэбитигэр киллэрэбит, ытык
табыллаах Тайма хаан! Ыал уґугар сир анаан, 
сµіґµ µірµн биэрэн олохтуохпут. Чэ, бэйи, ол 
кэлин, билигин Чорбо±ор бі±і±і тэІсик ыытан 
илдьиттиэм, эґиги дьоІІутун аґатансиэтэн 
олохсуйар сирдэригэр тиэрдиэхтэрэ... Дьэ бу 
ытык киґибит Эргис кырдьа±ас кэллэ!

Билсиґии кэнниттэн Эргис бааґырбыт хааны 
кірдіиґиттэ. Онтон бікµнµччµ сууламмыт µрµІ 
боолдьох лоскуйун уунна: «Тиискэр хам ытыр, 
ох ырбата дириІник батары киирбит, хостоон 
ыларга ыарыылаах буолуо±а...»

Эллэй боотур а±атын кытары тэІІэ этэтэ 
кµµрэн, кіліґµнбалаґын аллан тыІаан олордо. 
Бэрт эрэйинэн ох ырбата хостонон, Тайма хаан 
ійµн сµтэрэн сытта±ына, а±а баґылык Эргиґи 
атаара та±ыста. 

– Јрµттµі дуо?
– Бааґа дириІэ бэрт. Хата хайаан ыІыыр µрдµ

гэр тулуйан кэлбитэй, кырдьа±ас киґи диэтэххэ! 
Туох кыалларынан эмтээнтомтоон кірµллµі да, 
ҐрµІ Айыы Тойон таІара ара Іаччыта билиэ 
буолла ±а... Сытар оннуттан хамсаабата ордук.

– Мин сурдум киэІ, Тайма хааІІа уонна 
кини уолугар миэстэ баар.

А±а баґылык модьу маґынан оІоґуллубут 
уору га а±атын са±аттан ыла турар. Оччолорго 
Омо±ой а±ата істііхтір хараІа тµµнµнэн сап
тынан кэлэн боолдьох сурду бµтэйдии кур дары 
ытан кэргэнин ілірбµттэрин кэнниттэн тут
тарбыта.

Толбон хотун кыргыттарыныын бааґырбыт 
хааІ  Іа кыґалланмµґэллэн тµбµгµрдµлэр. Эллэй 
боо тур, уолан эдэр киґи сиэринэн, эдьиийдии
ба лыстыыга хара±ын хатаата. Кыргыттар тас кі
рµІнэринэн, быґыыларынантутууларынан  аты 
лыыта суохтарын дьиибэргиир. Дьиэ µлэтин то
ло  рон, бииргэм иґирдьэнэнтаґырдьанан элэс тэ
нэр тµргэнтар±ан туттуулаах, курбачыйбыт µрдµк 
уІуохтаах, кэтит самыылаах Сыспайы соччо сэ
Іээрбэт. Оттон аргыый а±ай нуо ±ал дьы йар иирэ 
талахтыы имигэс, нарын Харысхан хас туттуута, 
лыІкынас куолаґа сµрэ±ин орто тунан киирэр. 

«Таптыыртан харах арахпат, ыалдьартан 
илии арахпат» дииллэринии, кыыґы батыґа 
кі  рірµн, утары кірµстэ±инэ долгуйарын, бэл, 
а±ата бэлиэтии кірін, биирдэ киґи суо±ар сµбэ 
биэрбитэ: «Улахан кыыс чэгиэнчэбдик, кµµс
тээхуохтаах, µчµгэй тірµіхтээх, олох ыара
хаттарыгар тулуурдаах, бигэ, эркин курдук эрэл
лээх µтµі дьахтар буолууґу. БилиІІи тыйыс, 
кытаанах кэмІэ эр киґиэхэ онтон ордук туох 
баар буолуой!»

Эллэй кµнтэн кµн ХарысхаІІа ылларан, кини
ни кірбіті±µнэ сатаныа суох курдук. Кыыс туґу
гар хайа да бэйэлээхтиин кµін кірсірµн кэрэ йиэ 
суох. Толбон хотуну, Сыспайы кытары онуманы 
кэпсэтэр, оттон Харысхан иннигэр тылыттан ма
тар. Кыыс ардыгар эйэлээх ба±айытык кини 
диэки кірді±µнэ, тµіґµн иґэ µірµµнэн туолар.

Сотору Тайма хаан арыый ама буо лаат, 
ыал дьытымсах Омо±ой дьиэтигэр мэґэй дэґи
мээри, бэйэтин дьонугар кіґіртірді. Эллэй 
боо тур Харысханы кµн аайы кірір кыа±ыттан 
матан, санньыар санаалаах барда. Дьахтар ай
махха хаґан да итинник абылатыам диэн ійµгэр 
о±устаран кірбітіх буолан, бэйэтиттэн бэйэтэ 
сі±ір.

Нууччалыыттан Валерий ЛУКОВЦЕВ-
ДЬУРУСТААН тылбааґа. 
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Халлаан хайа барыах курдук куйааґа са
тыылаабыта ха´ыс да кµнэ. Ипитиинэн суоґуур 
кµн, бэл, иитэ да к³стµбэт буола туналыйар. 
Тыынар тыыннаах итииргээн тыынабыара хаат
таран кµлµк сири былдьа´а сатыыр. Умайар 
уот куйаас этисиини уулларыахтыы хаарыйан, 
хамсаныах да санаа кэлбэт.

Ол гынан баран, холкуос отома´а, сµ³´µтэ
а´а к³рµµтэистиитэ суох туруо дуо – сэниэ 
эґиннэр, сырасылба быґыннар да оттуохха, 
ына±ы ыахха, оттугу бэлэмниэххэ наада. Сэрии 
кэмэ буолан, эр дьон суохтарын кэриэтэ. Бу 
Хопто±оттон алта биэрэстэ тэйиччи сытар 
учаастакка урут отучча ыал олорбутуттан, би
лигин сµµрбэччэ тэлгэ´эттэн буруо унаарбат, 
к³рнар, дор±оонноох са²а и´иллибэт буолбута 
иккис сыла. Хоргуйуу, ыарыы сатыылаабыта 
ыраатта.

Кулу´ун курдук к³н³ у²уохтаах Маайа кыыс 
быйыл уон алтатын туолан, учаастак сµрµн 
µлэ´итэ буолан сылдьаахтыыр. Урукку кэм 
эби тэ буоллар, сылдьаахтыыр диэм суо±а 
эби тэ буолуо. Ону баара ааспыт кы´ын а±а
та о±онньор тыаттан мас тиэйэ сылдьан сµ
рэ±э тохтоон ³л³³хт³³бµтэ. Оттон ийэтэ ба
рах сан уруккуттан ыарыґах киґи, кэргэнин 
кэнниттэн санаа бат таан, сµргэтэ тостон, ыар 
олох соттугуттан харалдьык тахсыыта хотонун 
та´ыгар охтубутун ыала эмээхсин булан, бэрт 
нэ´иилэ чычаас ба±айы иин ха´ан, хатырыктаах 
маґынан бµрµйэн у²уох туппуттара. 

Хопто±о учаастагар а±ыйах субан сµіґµ 
баарын µс кыыс к³р³ристэр, тарбахха баттанар 
ыанар ынахтарын кµ²²э тµ³ртэ ыыллар 
эрээри, µµттэрэ дуона суох. Ол то±ото, т³´³ 
да кы´анналлар, биллэр. Ынырыктаах кураан 
буолан, а´ы²а буулаан ходу´алар, мэччирэ² 
сирдэрэ кубарыччы хатан тураллар. Кыргыттар 
сайылыкка олорор а±ыйах о±ону кытта куул 
тутан баран ходу´а сирин биир гына сµµ
рэн му²наналлар. Ол аата аґыІаны эрдэ ха
´ыллыбыт о²кучахтарга тµ´эрэ сатыыллар да, 

соччолоох ту´аны о²ордубут диэн астымматтар. 
Сайылыктан биэрэстэ кэри²э тэйиччи балачча 

кэ²эс к³лµччэ баара бу µлµгэр куйааска уолан 
балыга бараммыт, онноо±ор чохута да суох 
буолбут. Сэрии иннинэ манна илим µтэн, саа´ын 
куйуурдаан дьон син туґанар этэ, ол билигин 
умнулунна, муортуор олох кэллэ. Сэрии кэмэ 
буолан бэрээдэк кытаанах, сэрии сокуона 
дииллэр. Биир да туорах бурдук, салаа да от 
ханна да бычыгырыа суохтаах, онноо±ор кµтэр 
ха саа´ын буллаххына, ону бырабылыанньа±а 
а±алан туттарыахтааххын. 

* * *

Маайа а±атын аах буор муосталаах кыракый 
бала±аннарыгар со±ото±ун олороохтуур. Хол
буллубут µµттэн, нуорма бурдугуттан атын аґа 
суох буолан, улаатан и´эр кыыс улаханнык 
холунна, у²уохтирии хаалла. Чугас уруулаа±а
аймахтаа±а да биллибэт, онон, та´ыттан 
к³м³л³´³р ки´итэ мэлигир. Ийэа±а тапталыгар 
угуттанан улааппыт кыыс, дьыл±атыгар о±ус
таран, сµім тµґэн сылдьаахтыыр, дьонун ій
діін кэллэ±инэ хара±ын уута кэлбитин бэ
йэтэ да билбэккэ хаалар. Икки сыл урутаан 
тіріібµт убайдаа±а, иллэрээ сыл сэриигэ 
баран сµттэ. Биир да сурук киниттэн суох. 
Араас саба±алааґыннар эмиэ санаа ындыыта 
буоланнар, Маайа аччыктыырын та´ынан, аны, 
убайын ахтара, хаґан кэлэн хоргуйууттан быы
ґыырын кµµтэрэ кµµґµрэн, т³б³т³ биир кэм 
уобуруччунан ыга тардыллар курдук ыалдьар, 
чэчэгэйэ тиІиргэччи тэбэрэ тохтообот. Кэлин 
сэниэтэ эстэн мэйиитэ эргийэрэ, оттонмастан 
туту´ара элбээн барда.

* * *

Кµнµ´µн ки´и сµрэ±инбыарын ыгар, мэйиитин 
туймаардар итии салгын тµµнµн арыый сі
рµµкµµргэ дылы гынар, тыынарга чэпчээбит кур

Николай ПЕТРОВ

СИЛИП БААР БУОЛАН...
(Буолбут тµбэлтэ)

ПРОЗА
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дук буолар. Маайа тапчааныгар сытан, к³²µс 
хому´уттан ³рµллµбµт с³рµ³тµн µрдµгэр, чап
чараас тэллэ±ин тэлгэнэн, сиидэс бырастыынанан 
сабынан утуйа сатаан му²нанна да уута кэлэн 
биэрбэтэ. Кураанах курта±а курулуйан ыалдьар, 
ону тэ²э кулгаа±а чу²кунуур, т³б³т³ хайа 
барыах курдук. Тугу да саныыр, ыралыыр кыа±а 
суох буолан, оккомаска тырыта тыытыллан 
бааґырбыт атахтарын тµіґµн диэки тардынан, 
токуруччу туттан сытаахтыыр...

Халлаан су´уктуйуута, тэлгэ´э та´ыгар лаг
лайбыт тиит мас µ³´ээ²²и лабаатыгар кэ±э 
кэлэн тµ´эн, кукууктаан чоргуйда. Кыыс ону 
истэ сытан тµµлээгирэн дуу, тµґээн дуу ийэтэ 
солуур тутуурдаах олбуор аанын а´а турарын 
к³р³н, киниэхэ утары сµµрэн и´эн, а±ата ситэ 
бµтэрбэтэх тэлиэгэтин олгуобуйатыттан и²нэн 
охтон тµстэ. Уонна... ханна да барбытын 
ійдіібіті. 

– Маайыыс, у´угун эрэ! Бу туох буоллуІ? – 
диэн ыксаабыт саІа и´иллибитигэр бэрт нэ´иилэ 
уґуктан, хара±ын а´ан к³рбµтэ, биригэдьиир 
Силип о±онньор турар эбит. 

– Оо, о±ом барахсан, туох ааттаах титирээтиІ, 
кубарыйан тµ´э²²ин, олох ыалдьыбыккын дии. 
Турар кыахтааххын дуо? Бу мин дьоммун к³р³ 
сылдьан таарыйдым, – диидии Силип кыыс 
сµµ´µн тутан к³рд³. Онтон аргыый долбуурга 
тиийэн онуманы ха´ыспахтаан баран, у²а 
диэки бурдук тардар суоруна тулатын чинчийдэ. 
Араа´а, туох эмэ ыстыыр баара буолуо диэн 
к³рд³³т³ бы´ыылаах. ¥с атахтаах дьо±ус 
т³гµрµк остуолга турар алтан чаанньыктан 
сойбут сулугур ууну чааскыга кутан а±алан, 
Маайа хаппыт уо´ун атытан и´эртэ. Маайа, 
дьэ, сэргэхсийдэ.

* * *

Ити кµн кини нэґиилэ сµідэІнээн Хопто±о 
учаастагын кытта сыІаґалыы сытар Ар±аа бас 
халдьаайытыгар кµрµі сиэрдийэтин хатырыгын 
сулааґыІІа сырытта. Кµнµскµ аґылыктарыгар 
Балбаара эмээхсин ыІыран, сірµµн ымдааны 
кытта хаппыт лэппиэскэ тооромоґун сиэтилэр.

– Тукаам, эн то±о эрэ кэнники кэмІэ адьас 
сэниэтэ суох сылдьаахтыыгын эбээт. ДьоІІун 
аґыйаргын бµтэйдии сэрэйэбит, ол гынан 
баран, ілбµтµ кытта барсыбыт суох. Хайдах эмэ 

бэйэ±ин кірµнэн сылдьыаІ этэ, – диэн Бал
баара сітілі кэлэн былаатынан айа±ын сапта
сапта сµбэлээбитэ буолла. 

– Ыарытыйабын быґыылаах, саатар мэйиим 
эргийэрэ тохтообот, – Маайа этэбин дуу, суох 
дуу диэн саараан, сири кымаахтыы олорбохтоон 
баран аргыый иґиллэриґиллибэттии ыган 
таґаарда.

– Улаатан эрэр о±о аґыІ да суо±уттан 
итинник буолуоІ. Били биригэдьиир Силип оро
йуон киинигэр киирэр µґµ. Туох эрэ хаппыт 
µірэх аґыллар, онно миэстэ кірдіґµім диирэ. 
Ба±ар, онно хапсыґан хаалан, саатар аґаан 
абыраныаІ этэ, – Балбаара, сітілµн быыґыгар 
кыыска кэпсии олордо.

– Биґигиттэн µірэ±и ылыах ити эґиги µс: 
Муоча, Таанньа уонна эн эрэ бааргыт. О±он
ньорбут туох диэн кэлээхтиир, айыыайа, чэ кі
рін иґиллиэ, – диэт умса эргийэн тµірт атах 
буолла, онтон кыыс илиититтэн тутуґан ту
ран кэллэ. – Чэ, хотуйдаар! Баран µлэбитин 
µмµрµтµі±µІ! Биґиэхэ да сэрии буолла±а дии, 
кы таатыІ, кытарчы кірµІ!

* * *

Маайа кыргыттарын кытта хатыІнаах ча
раІ кырдалынан тіннін иґэннэр, кµпкµіх, 
халлаан іІµн курдук сибэккилэри хомуйан, 
эдэрдэр эдэрдэрэ ітін, дьиэрэІкэйдээн ыл
лыллар, кылбаа маІан хатыІнар сиккиэр 
тыалга µрдэрэн нуо±алдьыґар лабааларын ан
ныгар, дьаптал±аланан хаалбыт сымна±ас кур 
сэбирдэххэ олорон дьµігэлэрин, дьоннорун 
туґунан кэпсэттилэр.

– Кыргыттаар, дьоммут баалларыгар µчµ
гэйдик да олорбут эбиппит. Мин а±ам бач
чаларга илимнээн собо бі±ітµн хотороро, оттон 
кыґын бастакы хаар тµґµµтэ, холкуос дохуотун 
аахсыытыгар, ата±ынан эт бі±інµ, дьааґыгынан 
арыыны, тоІмут µµтµ а±алар этэ. Биґиги сыар
±аттан ампаарга киллэрэн µірэркітір этибит, 
– уґун ірµнµµлээх батта±ын субуйа тардан ыґа 
олорон Таанньа ірі тыынна.

Онуоха харда иґиллибэтэ, бары атыны 
саныырдыы тутталлара іті кістір. Кэпсэтии 
аанньа тахсымаары гынна быґыылаах, кыр
гыттар тугу эрэ ійдµµ сатыырдыы киирэн эрэ 
кµн кімµс кылдьыытын одуулаан саІата суох 
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олордулар. Кэмниэ кэнэ±эс, тэбэнэттээх, наар 
кµлэн мичилийэ сылдьар, ол гынан баран, 
сэрии са±аланыа±ыттан боччумуран хаалан 
дьону сіхтірбµт Муочуска кыыс чуумпурууну 
ал дьатан:

– А±ам уонна кµтµітµм оІкучахпытыгар муус 
укпакка бардылар. Сайынын наар муус ууту
нан чэйдэнэр этибит. Быллаардаах кµілµн 
уута хайдах эрэ былыык амтаннаах буолан 
эрэйдэнним, ийэлээх эдьиийим ол да иґин 
истэринэн ыарытыйаллар дуу, сах дуу. Оо, 
хаґан сэрии бµтэн, дьоммут кэлэннэр, маннык 
олох тохтуур! Кыргыттаар, эґиэхэ дьоІІут тугу 
суруйалларый? – диэн сурук, хаґыат кэлбэтэ±э 
ырааппытын бэркэ билэ сырыттар да, сидьµгээр 
олоруохтаа±ар ыйыппыта буолла.

– Мин убайым Сэргэй сµрдээх µчµгэйдик 
уруґуйдуур этэ. Били ДириІ кулуубугар кини 
суруйбут былакааттара билигин да ыйа нан 
тураллар ээ. Сэриигэ ыІырыллыан инни
нэ фроІІа барааччылары атаарарга суруй
тарбыттара уонна Ленин, Сталин, Карл Маркс 
мэтириэттэрин оІорбутун ыйаабыттара дии. 
Убайым Муза диэн Мында±аайы кыыґын сібµлµµр 
эбит этэ. Биирдэ Эрилик Эристиин кинигэтин 
аа±аары быыґыттан кинини уруґуйдаабыт 
лииґин булан кірбµтµм, – ір ба±айы кµнµ кірін 
хара±а сааппыт Маайа, симириктиисимириктии, 
эмиэ туох да сибээґэ суох атыны кэпсиир киґи 
буолла. Онтон син балачча уґуннук олорон 
сэґэргэстилэр, сыІаахтара, дьэ, хоІунна.

Ити курдук, соччолоох сµнньэ суох да буоллар, 
урукку ахтыл±аны таґаарар кэпсэтии эдэр 
кыр гыттар аймаммыт санааларын сай±аабыт 
курдуга. Хайдах эрэ тыыннара тахсыбыт, чэп
чээбит курдук туттаннар, бэл, кубархай имнэрэ 
кытарымтыйан кістір буолбута...

* * *

Хас да хонон баран, Маайа биир киэґэ былыык 
хостоґон хойутаан хаалан, борооскуларын борук
сорук буолуута аґатан, таарыччы кімµлµігэр 
оттор абыр±алы хомуйан кэлэн баран, олус 
илистэнсылайан, саппанньа±а хаалларбыт суо
ратын да тыыппакка, µгэґинэн токуруллан сытта. 

Ити хас да хонук иґигэр учаастакка биир 
тыґа±ас оборчо±о батыллан ілбµтэ. Ол ай
мал±ана, куттала ааґа илигинэ, саамай хо

молтолоо±о, Балбаара эмээхсин ол тµµн сі
тілµн содулугар силигэр чачайан быстыбытын 
булбуттара. Онтон сарсыІІытыгар Бµітµйэ 
о±онньору ампаарын кµлµгэр сытарын о±олор 
от мунньа баран иґэннэр кірін тыллаабыттара. 
ДьэІкэрэн ілбµт диэн тыл кистиисаба ыал 
аайы тар±аммыта. Сэниэлэрэ эстибит дьон, 
сайын эрэ буолан, син обургу иини хаґан, онно 
иккиэннэрин бииргэ уган уІуох туппуттара, 
олорон ааспыт бэлиэлэрин – чэй дьааґыгын 
фанератыттан оІоґуллубут сулустаах синньигэс 
остуолбаны туруорбуттара. 

Ол тµгэнтэн ыла биригэдьиир Силип хас 
сарсыарда аайы ыалларын ааннарын тоІсу йан 
тыыннаахтарын туоґулаґан ааґар идэлэммитэ.

Кµн кылбайан, эн эрэ кыґал±а±ар кыґам
мак ка, Хопто±о илин баґын тыатын µрдµнэн 
кылбаа ран тахсыыта, Кууґумалаах бітµµктэрэ 
кынатын тыастаахтык охсунан кэґиэхтээх куо
ла ґынан хаґыытаан то±о барда, ону кытта 
Силип тэллэх ыта чардыргыыра иґилиннэ. 
Со тору со±ус, ампаартан (сірµµн диэн манна 
утуйар) о±онньор бэйэтэ тахсан сылабаарыгар 
уу кутан оргутта уонна чэйдээбитэ буолаат, 
миин ньигинэн аанын баттатан баран, ыаллары 
кіріистэ, сэнэх іттµлэрин µлэ±э ыІыра ол
буоруттан та±ыста. Эмээхсинэ оройуон кии
нигэр балыыґа±а киирбитэ иккис ыйыгар бар
да, сиэн кыыґа куоракка істµікµлэ собуота 
аґыллыбытыгар онно µлэлиир. Онон о±онньор 
со±отох. Тіґі да куйаас сатыылаатар, тоІо нох
торо ла±ыыр буолбут бороІ бинсээгин ус тубат, 
хара хортууґун ірі анньына сылдьар идэлээх. 
Ґсхас ыалы уґугуннаран, сис тут тубутунан 
Маайа бала±анын таґыгар кэлэн тохтоото.

– Хайа, Маайыыс! Бааргын дуо? – диидии 
ааны тоІсуйан кірді да, ким да хоруйдаабата. 
О±онньор сµрэх баастаах киґи быґыытынан, аны 
тµннµккэ кэлэн чарапчыланан іІійін кірбµтэ 
– кыыґа сірµі µрдµгэр атахтарын ууннары 
быра±ан тыыллан сытар эбит. Силип саІа 
аллайбытынан ааны аґан киирэн иґэн, µрдµк 
боруокка иІнэн охто сыґан, туруйалаан тиийэн 
кыыс оронуттан тайана тµстэ. Кірді±µнэ кыыґа 
тыыммат, сµµґµн тутан кірбµтэ ипитии, кіліґµн 
аллыбыт. УІан баран сытар эбит. О±онньор 
тµргэтээбитэ буолан бадьаалаан, уґааттан уу 
баґан а±алан, кыыс сирэйигэр ибиирдэ. Маайа 
онно эрэ тыын ылан уґуутаата. 
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– Ээ, барахсаныам, наґаа да куттаатыІ, 
аны маннык буоллаххына табыллыа суоххун. 
Хоргуйан уІар эбиккин, киґи суо±уна оннукка
манныкка тиийэн хааллаххына да кіІµл, – эІин 
диидии Силип сыттыгы кібµтэн кыыґын онно 
ійіін олорто. Маайа хара±ын уота умуллан 
хаалбыт, аллараа сыІаа±а тµспµт, бэйэтэ 
нукаай курдук.

– Кыґаллар, ійµµр дьоно суох кыайан 
манна олоруо суоххун. Кµґµммµт кэллэ. Хо
томмутун сыбыа, оппутун тиэйиэ, оттукпутун 
бу лунуо этибит. Ґнµр оройуон киинигэр киирэ 
сырыттахпына, сэбиэт Ньукулай эппитэ – 
тырахтарыыс кыргыттары хомуйан куурус аґан 
µірэтэллэр µґµ. Онно суруттаран кірµіх ба±айы 
дуу... Ба±ар ылыахтара, ійµµн боломуочунай 
тахсар диэбиттэрэ. Кинилиин кэпсэтэн кірµллµі, 
– о±онньор кыыґын сааратаары айа±а биир кэм 
баллыгырас. 

* * *

Ити курдук, мин ийэм Мария Осиповна ач
чыктаан ыалдьа сытта±ына, хоргуйан ілір турукка 
киирбитин холкуос учаастагын бири гэдьиирэ 
таба хааман, тырахтарыыстар курстарыгар 
ыытан киґихара буолбутун кэпсиир этэ. Онно 
тиийбиттэрин кэннэ уІуохтирии буолбут бу 
µс кыыґы нэдиэлэ устата µірэппэккэ, аґатан, 
сэниэ киллэрэн бэттэх кэлэллэрин кэтээбиттэр. 
Дьэ, ол эрэ кэнниттэн µірэтэннэр, Чурапчы 

Бол±ойуІ! 
«АЙАР ЫЛЛЫК» республикатаа±ы куонкурус!

Литература сылын чэрчитинэн уонна Н.Е. Мординов-Амма Аччыгыйа т³р³³бµтэ 
110 сылын кірсі, кыра саастаах уонна оскуола о±олоругар аналлаах уус-уран 

айымньыны суруйууга «АЙАР ЫЛЛЫК» куонкурус биллэриллэр. 
Айымньы кірµІнэрэ: а) сэґэн; б) кэпсээн; в) остуоруйа 

(сахалыы уонна нууччалыы тылынан). 
БастыІ айымньылар бириэмийэнэн, анал бириистэринэн на±араадаланыахтара. 

Ону таґынан хомуурунньукка киирэргэ мэктиэлэниэхтэрэ, „Чуораанчык“, 
„Колокольчик“ сурунаалларга, „Кэскил“, „Юность Севера“ ха´ыаттарга

 талыллан бэчээттэниэхтэрэ.
Сиґилии билсэр тіл.: 44-49-17, 34-29-82, 42-35-56. 

Тэрийэр біліх.

оройуонун биир бастакы тырахтарыыскалара 
буо ланнар, Хопто±олоругар, ДириІнэригэр тін
нін тиийэннэр, Силип биригэдьиир эппит µлэтин 
барытын µлэлиир, сир хорутар, мас тиэйэр, 
бэрэбинэ состорор, от таґар буолбуттар. 
Тыраахтардар суолга алдьанан хааллахтарына, 
кыайбакка ытаґаытаґа, бэйэлэрэ ірімµіннээн 
муІнаналлара µґµ.

А±а дойду Улуу сэриитин биир туоґута, тыыл 
хоодуот µлэґитэ, мин ийэм барахсан, баара
суо±а 52 сааґыгар ийэтин курдук ытык ыарыы 
буулаан, тµірт сыл кэриІэ тэллэхсуор±ан ки
ґитэ буола сытан ілііхтіібµтэ. Убайа Сергей 
Ильмень кµіл кыргыґыытыгар немецтэргэ би
лиэн тµбэґэн, Германия±а бургер диэн аатырар 
баай киґиэхэ батараактаан баран, 1945 сыл
лаахха англичаннар быыґааннар, дойдутун 
бул бута. Сэбиэскэй Союзка эмиэ ынырыктаах 
бэ рэбиэркэни, хаайыыны ааґан, 50с сылларга 
Чурапчытын сирин булбута. Пединституту бµ
тэрэн, учуутал бэрдэ аатырбыта. Ол гынан ба
ран, дойдутугар да сойуолааґыІІа тµбэґэн, 
партиятыттан уґуллубута, дириэктэрдээн бµп
пµтэ. Хата Иван ФедосеевДоосо кімµскэґэн, 
ілµін иннинэ партиятыгар чілµгэр тµґэн, 
а±ыйах сыл учууталынан µлэлээн, Мында±аайы 
дьоносэргэтэ кинини билигин да µтµі тылынан 
ахтар. Эмиэ эмэн сааґыгар ытык ыарыыга 
хаптаран уІуохтирии буола сытан анараа 
дойдуга аттаммыта...

Итинник этэ, сэрии ыар содула.
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«А±алыІ миэхэ тымныыбын...»
ДьиІнээх поэзия диэн – дьикти эйгэ. Анаанминээн мунньахтаан, тэринэн, оІостон туран 

хоґооІІо холонооччуларга кыырпах са±а поэзия тыынын булуоххун да син, булумуоххун да син. 
Бэлэх кэлбит, остуолгар кыстаммыт хоґоон кинигэлэригэр биирикки соґутар тыыннаах хоґоону 
таба тайаныаххын да син, тайанымыаххын да син…

Кµн аайы кэриэтэ кірсір сэмэй, килбик киґиІ, кимиэхэ да эппэккэ, хоґоонун тылын наардыырын 
биллэххинэ соґуйа±ын. Уонна, этэргэ дылы, айар эйгэ чугаґыгар сылдьарын аанньа суруйара 
буолуо диэн санаа охсуллан ааґар.

Оттон, бу Уостумааны хоґооннорун аа±ан баран, мин долгуйдум, µірдµм, астынным. Кини 
хоґоонноро хайыыµйэ сиппитхоппут эбиттэр. Олох уонна айар µлэ туґунан дьоґун толкуйдардаах, 
санаатын таба этэр дьо±урдаах, бэйэтэ туспа суоллаахиистээх поэты кытта кірсµґµµ тосхойдо 
диэн этиэх тустаахпыт.

Кини айымньылара – дьиІнээх поэзия, этэргэ дылы, тугу да эбэр, кі±µрэтэр наадата суох. 
Сахалыы тыыннаах, тиґиллэн тахсан иґэр аныгы дьахтар оло±у анаарыыта, µтµінµ уонна іс 
санааны билгэлээґинэ, киґи бу орто дойдуга аналын туґунан толкуйа…

Со±отох биир кыра сайын уонна кыґын туґунан хоґооно, саха киґитин менталитетын соґуччутук 
арыйар: 

А±алыІ миэхэ тымныыбын
А±ынным да±аны кыґыммын!
Биир омурт сибиэґэй салгыны
Агданы толору тыыныахпын
Олуґун ба±арбыт эбиппин!

Кини аатын аґыан ба±арбат, ол кистэниитигэр эмиэ сэмэй санаа кістір. Хоґооннорун аа±ыІ, 
сыаналааІ. Мин санаабар, саха поэзиятыгар биир дьоґун поэт киирэн иґэр…

Наталья ХАРЛАМПЬЕВА,
саха народнай поэта.

ХОЛОНУУ

Эмискэ
Эмиэ тэһэ кэйдэрэн
Этиэхтыыныах, эппэҥниэх
Эҥинэ санаа эрийэ тутар, эгэлгэлэнэр.
Тоҕо эрэ
Толугураччы тэбэн

Тойон нохтолоох сүрэх
Тохтуом да суох диирдии толоостук тиэтэйэр.
Хаһан да
Ханна да ким да хатылаабатах
Ханыыта суох ураты хоһооннорун
Харыыта суох харыйан ыл диирдии 
    тугуҥ эрэ сулуйар.
Бу маннык 
Баламаттык киирэллэр

УОСТУМААНЫ
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Барыны бары умуннаран, бырахтаран
Быдаммыт тыллар тиһиллэн, хомуллан,   

    хоһоон буолан.
Ойон туран
Омуннаахтык орубунайан
Оруобуна харбаан ылар буолларгын – дьолуҥ,
Ороһуйбакка оргууй киэр илгэн кэбиһиэҥ –  

    умнуоҥ. 
Кэмсиниэҥ.

ӨР ДА
Өр да мин көрдөөбүтүм
Буруоҕа бөппүт ыраас салгыҥҥа    

   наадыйарыныы
Өрөһүлтэ буолуох тыыннаах тыллары...
Өр да буолла, хайдах эмэ
Амаҕаччылаан, албыннаан, суоһурҕанан
Өспүт, өлүк тыллары тилиннэрэ сатаабытым...
Өр да мин умнан сылдьыбыппын
Дьиҥнээх, сүмэлээх сахам тылын сыымайдаан
Өҥнөөх, куттаах хоһоону кутан кэбиһэр   

   үөрүүтүн...

Мин утаппыт киһи тамаҕын ханнарарыныы
Уймахтаатым эдэр поэт хоһооннорун.
Сахалыы саймаархай тылым
Өлбөт мэҥэ уутугар холооннооҕун илэ чахчы 
    итэҕэйдим.
Күүспэр күүс эбилиннэ, өйүмсанаам тобулунна,
Дууһам халлаана ырааһыран, чэмэличчи күнэ
    көрдө.
Соннук чэбдик, соннук дьикти
Иэйии кутар дьиҥ талаан.

* * *
Иннибэр күүтэр айан.
Хардыылыыбын, арааһы айан.
Киириэ дуо, дууһаҕар сайан,
Биир хоһоон, санааҕын таайан?
Баҕарыам этэ, эн байан
Барарыҥ буоллар, көтүөхтүү дайан,
Тыл сүмэтин дуоһуйа амсайан,
Ыраҕын кэрэҕэ салайан.

* * *
Иэйиим ханна барда?
Күрэммит дуу, быһыыта...
Салаҥ тыллар саккырыыллар,
Толоос тыллар тохтоллор...
Суох, сатаан этиллибэт,

Сайа охсон тахсыбат,
Бачымахтас санаалар
Баспар, дьиҥэр, элбэхтэр.

Тугу эрэ уратыны,
Суолталааҕы, сонуну,
Сааһылыы сатаан сордонон
Уһун түүнү барыыбын...

* * *
Сатаан таптыыр – талба талаан,
Кимиэхэ эрэ бэриллибэт.
Көрө маппыт туора турар
Муус сүрэхтээх аатыран.
Көлдьүн көрү эккирэтэн
Күнүдьылы барыыбыт,
Дьиҥнээх таптал ааһарын
Таба харбаан туппаппыт.
Дьылҕа бэлэх ууммутун
Тарбах быыһынан саккыраппыт
Буруйдаах баар – эн бэйэҥ.
Кэмсинэн да, хайыаҥый?

* * *
Эн миигин хайдах ылынарыҥ –
Ол эн көҥүлүҥ.
Хараҕыҥ да баайыллыа,
Дьон да кэпсиирэ араас.
Эн көрөргөр баҕар мин
Симик, килбик, муҥкук,
Ууну долгуппат, оту тоһуппат
Буолан көстүөм.

Сороҕор эн истэргэр мин
Арааһы айдаарар, өһөс, харсаах
Илэ илиэһэй кыыһа
Бэйэтинэн буолуом.
Ким эрэ сөбүлүүр, ким эрэ сирэр,
Барыларыгар таптатар ини аанньал?
Арай эн миигин хайдах ылынарыҥ –
Ол бэйэҥ көҥүлүҥ.

* * *
«Үтүө киһи тупса кырдьар», –
диэн эппитэ биир бэйээт.
Кырдьык оннук, чахчы эбит
Өйдөөндьүүллээн көрдөххө.

Саамай үтүө билэр дьонум
Сырдыгынан сыдьаайаллар,
Дьону тардар дьоһуннаахтар,
Умсугутар күүстээхтэр.
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Кинилэртэн – кирхох тэйэр,
Куһаҕан куруук куотар.
Уоскулаҥы, нуһараҥы
Ытыһан ылан ыспахтыыллар.

* * *
Туһата суох
Туос ама күннэр
Тарбаҕы быыһынан
Тохтор кумахтыы
Тарҕанан сүтэллэр.
Түһэллэр.
Тыаһа суох...

* * *
Оо, ыраатта даҕаны,
Үүттураан, бэрт сиэрэй олоҕум
Уйгууран аймамматаҕа.
Туратура биир кэм, биир кэм
Дьиэ – үлэ, үлэ да дьиэ...
Собуоттаммыт чаһы курдук.
Арай ону тоҕо эн
Аймаан тиийэн кэллэххиний?
Хаарыан хаамыытын кэстэххиний?
Истиинтастыын дьалкыллан,
Иэйиим эмиэ тоҕо тэбэн
Таһымнаа да таһымнаа.
Тохтоо! Тохтуум. Тохтуохха...

* * *
Умса түстэххэ
Сүүспүттэн өйүүр,
Иттэннэри бардахха
Кэтэхпиттэн анньар,
Лыҥкынас оҕо сааһым
Эрэллээх доҕотторо, 
Бүгүҥҥү күнүм
Үтүө аргыстара!
Эһиги баар буолаҥҥыт
Күн сирин күндүөбэй күндүтүн
Күлүмнэччи сырдатаҕыт,
Сиэрэй олохпун дьэрэкээн өҥнүүгүт,
Сырдык да дьоҥҥут, саастыылаахтарым!
Үтүө сонуну үллэстэр,
Куһаҕаны киэр үүрсэр,
Ыараханы ындыылаһар,
Мунаардахха сүбэ биэрэр
Үтүө да дьоҥҥут, үөлээннээхтэрим!
Бу күн сиригэр
Дьол дьоһунун билиҥ,

Таптал талбатын амсайыҥ,
Баҕа санааҕыт барҕара туоллун,
Үтүө быһыыгыт үөрдэ турдун!
Ситиһиинэн силиккит ситтин
Саныырахтар доҕотторум!

* * *
Сыылаҥхай үөнү
Хайдах көтүтүөҥүй
Кыната диэн мэлигир,
Билбитэ эрэ – никсик сир...
Киэҥ халлааны,
Үрдүк дуолу,
Күн кэрэтин
Көрбөтөҕө эбээт!
Төрүөҕүттэн
Сыылларга анаммыт
Көтүү үөрүүтүн
Сыаналыыра саарбах.

* * *
Хаһан эмэ
Санньыйар саххар
Санаар эн, санаар,
Миигин ахтаар...
Таайыам мин
Сэттис иэйиибинэн,
Түүл буолан
Тиийэн кэлиэм...
Санныгар ыарык буолбут
Саппах санааҕын киэр илгиэм,
Чуумпу уугун аймаабакка
Хамсаабакка олоруом.
Ыҥыраар дуу... 
Ыҥыраар.

* * *
Кыраттан кыыһырбакка,
Бытархайтан быстыбакка,
Татыарыйбыттан тымтыбакка,
Өһүөннээхтэн өһүллүбэккэ,
Кыра ычалаахтан ымыттыбакка
Инниҥ хоту хорсуннук
Хардыылаан ис!
Эн күүһүҥ – бэйэҥ искэр –
Эн үөрүүҥ, сырдык санааҥ,
Быыкайкаан да үтүө быһыыҥ,
Доҕотторгор бэрсэр дьолуҥ.
Түөн саҕа үтүө санаа
Баһыйар эбээт тэбиэн саҕа хараҥаны.
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* * *
Үтүө киһи 
Киирэн кэллэҕинэ
Күн сирэ сырдыыр,
Тула үөрэркөтөр.
Кэрэ киһи
Кэпсээнэ да кэрэмэс,
Үөрүүтэ да үгүөрү,
Дьоло да толору.

* * *
Бүгүн мин көрүстүм дуу
Эдэр сааспын...
Кини – эйиэхэ маарынныыра,
Оттон кыыс – мин быһыылааҕа...
Харах харса түстэҕинэ
Хаана хамсыыр, имэ кэйэр
Иэйиитигэр куустаран
Тураллар ээ кинилэр.
Алҕас тарбах төбөтүнэн
Таарыйсыһан ыллахтарына
Сирхаллаан эстэр уота
Сырдыргыырга дылыта...
Былыр буоллун, быйыл да
Бары таптыыр сүрэхтэр
Атылыыгыт даҕаны!
Уратыгыт даҕаны...
Хараҕым уулана, олус манньыйа
Сайыһа көрдүм кинилэри...
Көрсүбүттүү сананным
Эдэр сааспын... Эйигин...

* * *
Хас үүнэр сарсыарда аайытын
Эн дьиэҕин күлүм күн өҥөйөн
Эйигин, тапталгын, биэбэйгин
Уураатын сыпсылаас уоһунан.
Оттон мин ыраахтан да буоллар
Күн нөҥүө дорообо тиэрдиэҕим,
Тыал буолан кэлэммин киэр үүрүөм
Биир эмэ дуона суох былыты.
Үрүҥ күн – эҕэрдэм илдьитэ,
Мэник тыал – алгыһым бэлиэтэ,
Эйигин, тапталгын, биэбэйгин
Арчылыам харыс тыл буламмын.

* * * 
Ардыгар олох
Араастаан иэҕиллэр.
Аллаах ат арҕаһыгар олорсон,
Аара көрсөрү
Аахайбатах хараххынан

Аһары көрөн,
Ардыгар 
Аһыммакка тэпсэн,
Айаннаан дьигиһитэн иһэн
Арай биирдэ
Өйдөөбүтүҥ –
Өлөртиллэр мөхсүүгүнэн
Өрөҕөтүттэн хатаастан
Өрүһүлтэ көрдөөн
Өрө көтө сатыыгын.

Ахсым ат 
Айанын
Аҕырымнаппат.
Баҕар – быһын.
Биитэр – быыһан.

* * *
Мин
Ииччэхбааччах
Иилистигэс санааларбын,
Мунчаарбыппын,
Куруйбуппун
Кумааҕы уйан эрдэҕэ...
Тыллар
Туспа куҥнананэттэнэн
Тиһиллэн тахсан,
Туораттан одуулаан,
Тула олороллор.
Тутахсыйбыппын 
Туораталлар.
Саараталлар.
Аралдьыталлар.
Бу бааллар.

* * *
Санаа сиппэтэҕэ,
Ситэри санаабатаҕа
Диэн суох.
Сыарҕаҕын эрэ бытаардыма,
Бытааннык эрэ сыныма,
Тохтоомо.
Ыра санааҥ туолуутун
Толору ыралаа –
Таһымныа!

* * *
Эҕэлээхтэн эрэйдэнэбин,
Көнөттөн көнньүөрэбин.
Хаҕыстан хараастабын.
Үтүөттэн үөрэбин.

ПОЭЗИЯ
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Сүүс киһи санаата сүүс араас.
Биир киһи санаата сүүс араас...

* * *
Таас иһит
Хампы барда.
Үлтүрүйдэ.
Араастаан 
Тутан көрдүм.
Самсаммата.

* * *
Уһун сылларга
Улук гыммыт
Унньуктаах
Уубун илгэр,
Ыраахтан
Ыанньыйан кэлэр
Ыра санааларбын
Ырааһынан ууран биэрэр,
Күлүккэ бүөлэтэн,
Көйгөтүллэн,
Көмүллэн сыппыт
Күөмчү көрүүлэрбин
Көрдөрүүгэ уурар
Күнүм кэлбит ээ, быһыыта.

* * *
Тапталы сатаан хоһуйбат, –
Сирэйхарах анньаллар.
Таптыыр хайдаҕын дьэ билбэт, –
Эҕэлээхтик этэллэр.
Дууһабын өҥөйөн көрбүккүөт?
Дьалкыллар буурҕалар түһэллэр.
Ис дьиҥмин эһиги билбиккиэт?
Сирхаллаан сиҥнэстэр иэйиитэ!
Туох ордуой ол силлиэ кэнниттэн?
Алдьаныыкээһэнии, урусхал.
Бааһырбыт оспутун иннигэр,
Чэр буолан хаалыаҕа, оҥойон.
Бүөм сири булларан кистиибин
Сатаммат тапталы хам баттаан.
Кыра да кыымнары тэпсэбин.
Уот кутаа тарҕанан барбатын.

* * *
Киһи
Сылдьарын тухары
Сыыһы булар.
Элбэҕи истэр,
Үгүһү көрөр,
Саҥаны билэр.
Күн аайы

Бииртэн биир сонуннар,
Дьиктилэр,
Дьиибэлэр
Син бааллар.
Сүүс да сыл олорон
Ситиэ суохпут
Олох тэтимин,
Кэм хардыытын.

* * *
Үчүгэйтэн куһаҕаны
Көрдүүр туохха нааданый?
Куһаҕантан үчүгэйи
Ороон ылар ордук ини.

* * *
Дьиҥэр,
Киһиэхэ кыра наада.
Миэхэ –
Балкоммар үүммүт дьэрэкээн сибэкки,
Бу тыган турар төгүрүк ый,
Аллараа сырылыыр массыына тыаһа,
Аттыбар сылаастык сурдургуур куоскам оҕото,
Дьиэ иһинээҕи нусбараан тыастар –
Оҕом киҥинэйэн ыллыыр ырыата,
Аргыый куугунаан үлэлиир көмпүүтэр,
Тыһыргыы хардыылыыр истиэнэ чаһыта
Мэлдьитин бу маннык уунуурал буоллуннар.

* * *
Биһиги көлүөнэ
Бүтэһик романтиктарбыт.

Аныгы үйэ 
Балысхан айаныгар
Төлөпүөн, көмпүүтэр,
Сайдыбыт кэмигэр
Нойосуус билэр
Нүөмэри таһааран
Кэпсэтэр судургу диэҥ?!
Төттөрү – ыарахан...
Билиҥҥи дьоннордуу
Аан дойдуга, анаарыыга
Үөрүүнү, сүөм түһүүнү
Үгүөрү ыспаппыт,
Сүрэххэ сөҥөрдөн
Иэйиини кистиибит.

Биһиги – романтиктарбыт...

ПОЭЗИЯ
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Оо диэн саІа аллайа
Очуостары кірі тµґээт,
Ґрдµк кэрэ таґааларын
Ґмµірµґэн кірііт –
Улуу уґун кэмнэр
Охсуулаах дьайыыларыттан
Ордон кэлбит
Ураты кэрэ кірµІІµтµн
Уулла одуулуубут.

Ааспыт араас кэмнэр
Аргыардарын тулуйбут
Аарыма сµдµ бэйэ±итин
Астына кірібµт,
Сі±ібµт, махтайабыт
Сµµнэ хайаларга сµгµрµйэбит.
Јлµінэ очуостара –
Ґйэлэртэн кэлбит дьиктилэр,
Киґиаймах билбэтэ±э  

  кірбіті±і
Кистэнэ сытар курдуктар.

Кэмкэрдии
Кэрэ кэрэґиттэрэ буолан,
Кэмэ суох элбэ±и
Кэпсиирдии турдаххыт.

Аарыма саастанан
Аан дойдуга биллэн,
Аарсаарга аатыран,
Сири µірэтиигэ
Сис хайалара буолан,
Сµµнэ элбэх кистэлэІи
Сµґµіххµтµгэр уйан тура±ыт.

ТµІ былыргыны тµістэххэ,
Киэмбирийэ кэминээ±ини   

   ыллахха,
Ол иннинээ±и сахха
Модун бэйэ±ит
 муора тµгэ±эр сытан,
Отунмаґын, харамайын
Хартыына курдук харайан,
Ґйэлэргэ µйэтитэн
Испиэскэ тааска иІэрэн,
ЈІнііх таас тµґэрэн
Јрµкµйэн турдаххыт.

Ааттаахсуоллаах    
  араІаларыІ

Араас кэмнэри кірдірін,
Тас таґаа±ыт таІыллан,
Таабырына таайылла,
Уґун кэм устата
Ууттан босхолонон,
Ґйэ тухары
 µірэтиІ диэбиттии
Ґрдээн турдаххыт.

Сулустар куйаарга сµтэллэр,
Сыламнар таарыйан   

  ааспыттар
Очуостар эґиги сµдµгµт,
Олохтоон кэлбит эбиккит.
ТоІ сиргэ
 туруору тураІІыт
Тулуґан турар курдуккут,
Ирбэт сири булаІІыт
ИІнэґэн ылбат эбиккит.

Јлµінэ ірµстµµн эґиги
Эргиччи кэрэ±ит, сµдµгµт,
Ырыа±а ылланан,
 хоґооІІо хоґуллан
Ыалдьыттар куттарын   

  тута±ыт.

Суруктаах хайа±а кэлэІІит
Сонуннаах мантан барыаххыт,
Кэлиэххит – арааґы   

  кірµіххµт,
Кэпсэлтэн элбэ±и билиэххит.
Кылам гыммыт ойуулары
КыІастаґан кірµіххµт.
Киґиаймах билбитин,
Аа±ансуоттаан арыйбытын,
Аарыма кыыллар    

  ааспыттарын,
Айманан суох буолбуттарын.

Анааран эґиги таайыаххыт
Айыл±а сокуона кµµстээ±ин,
Араас кыыллары охторон
Ааттаах чалбараІ буоларын,
ТµІ былыргы мууґуруу   

  са±ана
ТµІнэри барыта эргийбитин,
Олох сал±анан барарын,
Очуостар билэн турдаххыт.

Уґун кэм устата
Улуу ыйытык буолан
Улаата сура±ыран
Уухаар суттарыгар

Валерий НИКИФОРОВ-ЧИГДИ

ЈЛҐЈНЭ ОЧУОСТАРА
(Ода)
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Улаханнык уларыйбакка,
Силлиэ, буур±а сиІнэрбэккэ,
Сир хамсаан симэлийбэккэ,
Аан дойду ахсыс
Аґара дьиктитэ буолан,
Јксікµ кітір суоллаах
Суорба таас очуостар
Суос кірµІнэнэн
Сомо±олоґо суулаґан,
Кыра тыалга
 кыґаллан кірбіккі,
Ыйылыыр тыалга 
 ымыттан ылбакка
Ыйдыын ааллаґан,
 кµннµµн кірсµґэн,
Араас сулустардыын
 алтыґар курдук,
Куйаарга куустаран,
 ыраахха ылларан,
Ыаґыран турдаххыт.

Арыый да атыннык
 аллараа тµґэн,
Сиргэ сиэрдээн
 сэрэнэ со±ус
Хайдах кістµбµтµн
 хатыы охсон,
Бэйэм билбиппин
 бэлиэтиир буоллахха –
ОлоІхо бухатыырдара
 олохтоохтук кэлэн,
Суоґура туттан
 субуруспуттарын курдук
Иэдээн кэллэ±инэ
 иІнэри эґэрдии,
Алдьархай ааІнаата±ына
 аахсардыы туттан,
Адаарыґан туралларын
 астына кірін
Алааран ыллым.

Айыл±а айбыта
 алыстык дьайан,
Хомус тыаґыныы
 холкутук кутуллан,
УрааІхай саха±а
 ураннык кіґµннэ,
ОлоІхо дойдутун
 оІкулун санатта.

Кутусµрµ баттыыр
 куйахтаах бухатыыр
Јґµсааґы ситиґэрдии
 ітірµ кірін,
Харбаан ылыахтыы
 хайыґан турарын

АтыІырыы санаан
 аґаран баран,
Кыл тµгэнэ
 кылатан ылбытым –
Кµлµк уларыйан
 кінньµірбµт кірµІµн
КірµіІ этэ.

Хаґан эрэ, ханна эрэ
 хайгыы кірбµппµн,
Уґун суґуо±ун 
 умнубат эбиппин.
Мааны бэйэтин
 маарыІната санаан,
Астына µірэн
 ачыкыбын соттон,
Кірі биэрбитим –
Кыл тµгэнэ
 кыдьыгыра охсубут
Атын ба±айытык
 атыІырыы кірбµт,
Ал±аґым буолуо, ба±ар –
Айаным арааґы кірдірір.

Ґірµµкітµµ µгµґµн
Јйдіін кірін сі±ібµн.
Олохторо табыллыбыт
О±оломмут, урууламмыт
Кіріистэ мичилиґэ
Кістін ааспыттара кэрэтин.

Кырдьа±ас о±онньор олорор
Кыра сиэнин кууґан
Сµбэлиирдии туттубут –
Сµµнэ хайа буолбут.

Ар±амтар±ам тураллар
Адаарыспыт хайалар
Хоруй кµµтэн хоноґон,
Холкутуйа одуулаабыттар
Кµн кірін кылбаардыбыт
Кыыс кэрэ таґаатын.

Ыйытыыга ыктаран
Кыыс барахсан ыксаабыт,
Ыраах турар аналлаа±ын
ЫІырардыы одуулаабыт.

Таайбыт курдук айыл±абыт
Тааґы эмиэ ыллаппыт.
Таптал уоттаах иэйиитин
Таба кірін таґаарбыт.

Кµнµ быґа µлэлээбит,
Кіліґµн кµнµн аахсыбыт,
Бэйэ билэр сµіґµтµн
Бэрт элбэхтик дэлэппит

Холкуос хоґуун дьонноро
Хоно сытан оттуурдуу,
Јрі кµµрэн µлэлиирдии,
Јлгім µµнµµнµ баґардыы,
Бары бµттµµн тутуґан
Баран иґэр курдуктар,
Кµнµдьылы ыыппакка
Кі±µспµттэр, кµµрбµттэр.

Эргийэрурбайар, ууллара
Эйээрэн ыллыыр ийэтин
О±о муІнаах кэтэспит –
Олооччу кэтэр µірµµтµн
Элэс гыммыт сыллары,
Этэрбэстээх о±о сааґы
Эргитэ санаан ыллым.
Сыа хаары оймуурум
Сытытарым, куурдарым.

Сылгы сиэлэ уунньалаах,
Куобах тириитэ куллукулаах
Ийэм тикпит этэрбэґэ –
Чэпчэкитэ, ичигэґэ.

Оо, тураллар эбээт –
Дьоґунтолуу тойоттор, 
Хотунмааны далбардар
Бары бµттµµн турунан,
Биир ньыгыл санаанан
ҐрµІ тµµнµ эргитэр
ҐІкµµтµгэр сылдьан,
Јрігійдірі µрдээн,
Јрі кітін, дуоґуйан.

Сиргэ чиІник µктэнэн,
Сиэритуому тутуґан,
Кµн тахсарын кэтэґэн,
Кіґµппµттэр чуумпуран
СаІа кµнµ кірсіірµ,
Са±ахтары арыйаары
ҐрµІ кµн аннынан
Ґлэлээри, хамнаары.

СаІа µйэ дьонноро
Салгыы уста турдубут.
Јрі кµµрэн, кіті±µллэн,
Јйµтійµ булунан.

Тургутардыы кірін,
Туран хааллылар очуостар
Јргістірі кыыґан,
Јрµс биэрэгин кыйан.

ПОЭЗИЯ
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Билигин тірдµс сылын оскуола±а Саха Республикатын µірэ
±ириитин туйгуна Аял Иванович Лонгинов дириэктэрдиир. Ос
куола µлэтин бары хайысхатыгар тірдµттэн саІардыыны, сонун 
сµµрээни киллэриигэ эдэр эрчиминэн ылсан µлэлиир. Республика 
бары уґугуттан µгµс ыал дьыты то±уоруппут ірі гійдііх µбµлµійµ 
µрдµк таґымнаахтык тэрийии – эдэр салайааччы кыа ±ын эбии 
итэ±эттэ.

Оскуола, олорор куорпус икки ардынан эрбэкэчиґэ сµµрбµт 
урукку о±олор, билигин 60рын лаппа аґарбыт а±амсыйбыт 
саастаах бастакы µірэнээччилэрэ бу µірµµлээх кірсµґµµгэ дол
гуйа кытыннылар. О±о буолан ааспыт кэмнэрин ахтыґыыттан 
ха рахтарыгар тэбэнэт оонньоон, эдэр эрчими ылан тар±астылар. 
Кинилэр µірэнэллэрин са±ана балтараа сµµс о±о республика 
бары уґугуттан µірэнэ кэлэллэрэ. Ґірэтиини, эмтээґини таґынан 
о±о дьо±урун уґугуннарыыга араас куруґуоктар, спортивнай 
секциялар µлэлииллэрэ. Биир да о±ону тарбах быыґынан 
тµґэрбэккэ, туох интэриэстээ±инэн кірін араас дьарыкка 
сыґыараллара. Ґгµс о±о идэтин таба тайанан, оло±ун суолун 
булунуутугар ол уґуйааннар улахан олук буолбуттара. 

Ґйэ аІарын кэмІэ µлэлээн ааспыттары субуруччу ааттыахха 
диэтэххэ, сурунаал хас илииґэ онно барыа биллибэт. Дьон 

СЫЛААС БИ¤ИК ТЭўЭ ЭТЭ
(ХаІалас улууґун I Дьіппін санаторнай интернатоскуолатын 50 сылыгар)

Оскуола… Бу тыл хас биирдии киґиэхэ о±о саас µтµікэн кэмнэрин ійдітір. ЛыІкыр тыастаах 
чуораан тыаґынан арыалланан сырдык, ыраас кылаастарга µірэнэ киириини, билиигэкірµµгэ 
сирдиир дьоґун учуутал дьоннору санатар.

Итинник сылаас ійдібµллэри илдьэ, сандал саас салаллан турда±ына, сµµґµнэн киґи ХаІалас 
улууґун I Дьіппін санаторнай интернатоскуола тірµттэммитэ 50 сылын бэлиэтиир µірµµлээх 
µбµлµійµгэр муґуннулар. 

Тэриллиэ±иттэн, µйэ аІарын устата µбµ лµійдµµ илик оскуола, арааґа, ханна да суо±а эбитэ 
буолуо. Ґлэлээбитин тухары тіґілііх элбэх о±о µірэнэн, эмтэнэн ааспыта буолуой? Ґірэнээччигэ 
дириІ билиини иІэриигэ сыраласпыт учууталлар, о±о туґа диидии кµннэтэ умсатінні тµспµт, 
кэрэ±э сирдээбит иитээччилэр «... µтµілээх, … туйгун» дэнэр аакка тиксибэккэ сааґыран, µлэлэрин 
биографиятын тµмµктээтэхтэрэ. Ол эрээри хас биирдиилэрин аата µірэппитииппит о±олорун сµ
рэхтэригэр истиІ ійдібµл, сылаас таптал, бар±а махтал быґыытынан иІнэ±э.

Оскуола дириэктэринэн ити иннинэ тигинэччи µлэлээн олорбут, республика±а киэІник биллэр 
µлэлээх интернатоскуоланы салайан кэлбит САССР µтµілээх учуутала М.Т. Заболоцкай салайара. 
Кини кэнниттэн И.К. Туприн, Д.Н. Скрябин, Д.А. Варламов, А.П. Третьяков, В.В. Алексеев уо.д.а. 
бу ураты тутуллаах оскуоланы муоґалаан кэлбиттэрэ. 

Оскуола дириэктэрэ 
А.И. Лонгинов.
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аата умнуллан хаалара кимиэхэ эмэ хомолтону 
µіскэтиэ эмиэ баар. Онон кµн бµгµн эрэ µлэлии 
сылдьар а±а саастаах учууталлар µлэлэригэр 
тохтоон ааґардыы сананным.

Евдокия Васильевна 
Ми  хайлова – нуучча ты
лын уонна литературатын 
учуу  тала. Оскуола±а µлэ
лээ битэ 50ча сылы чу
гаґатта. Итинтэн 37тэ, 
аІардас бу оскуола±а 
аас та. Ґлэлээбит сылла
рыттан 10гар µірэх чаа
ґыгар дириэктэри сол 
бу йааччынан айым ньы 
лаах тык  µлэлээбитэ, тыл 
учуу талларын мето ди чес 

кай сµбэтин сµµрбэ сыл тухары салайан, эдэр 
биир идэлээхтэригэр бэйэтин баай уопу тут
тан бэрсэн кэллэ. Эдэрдэр аґа±ас уруоктарын 
сатабыллаахтык ырытан, кыра ситиґиилэрин 
бэлиэтээн эрэли µіскэтэр µгэґин ірµµ илдьэ 
сылдьар.

Евдокия Васильевна улууска, республика±а 
аа±ар дакылааттара мэлдьи биґирэнэн, бастыІ 
уопут быґыытынан тар±атыллар. Олортон 
биир дьоґуннара «Учительский вестник» рес

публикатаа±ы хаґыакка 
бэчээттэммитэ, учуу таллар 
сэІээриилэрин ылбыта.

Учуутал билиитинкі
рµµ тµн кэІэтиигэ тиґигин 
быспакка µлэлэґэр. Элбэ±и 
ирдээн, эккирэтиґэн аа±ар 
буолан µірэнээччилэрэ 
чиІ билиилээхтэр.

Любовь Алексеевна Ива
нова 1971 с. А.И. Гер  цен 
аатынан Ленин град таа±ы 

пединституту бµтэрэн баран, Каре лоФинскэй 
АССРга тіріібµт 22 саастаах эдэр кээн кыыс 
математика, алгебра, геометрия учууталынан бу 
дойдуга ананан кэлбитэ. Саха дьонунсэргэтин 
сібµ лээн, олохтоох уол га кэргэн тахсан о±оуруу 
тэнитэн, Дьіппін сирин иккис тіріібµт дой дутун 
тэІэ ылынна. «Ґірэ нээччи биґирэбилин ылбыт 
учуутал» уонна «Старшай учуутал» диэн бэ
лиэлэрдээх. Ґлэтин баай уопутуттан таґааран, 
кэрэхсэбиллээх да кы лааттары суруйар. Се
ми нардарга, конфе рен цияларга сонун этии лэ
ринэн кыттар. Эдэр биир идэлээхтэрэ сайдан, 
чиІээн иґиилэригэр бол ±омтотун туґаайар. 
Мето дическай тµмсµµ µлэтин кэмиттэн кэмигэр 
сонуннук тэрийэргэ кыґаллар.

Раиса Гаврильевна Скря 
бина ыччаты иитииµірэ
тии µлэтигэр оло±ун 43 
сы  лын анаата. Ийэ тылы, 
литератураны о±о ум су
гуйан µірэтэрин ту ґу гар 
учеб никка баары кэ Іэ
тэн, байытан араас ли те
ратураттан хасыґан ди риІ 
ис хоґоонноох уруок  та  ры 
биэрэринэн ура   тылаах. 
Сыл лата са Іар   дыл лан 
иґэр про грам  малаах тыл, 
ли  те ра  тура нэдиэлэтин µірэ нээччилэрин кыт
та биир гэ толкуйдаан ыытар. О±о айарсу ру
йар дьо±урун сайыннарыыга утумнаахтык µлэ
лэ  ґэр. Ґірэнээччилэр µлэлэрэ «ХаІалас», 
«Кэс  кил» хаґыаттарга, «Чолбон» сурунаалга 
бэ    чээттэнэллэрэ. Биир µірэнээччитэ быґаас 
су   ру наалбыт ыыппыт литературнай куон ку ру
ґун биґирэбил бириэмийэтин туппута. «Ин  ни
кигэ хардыы» диэн республикатаа±ы науч най
практическай конференция±а кыттан µірэ нээч
чилэрэ дипломант буолан µірдэллэр. Раиса 
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элбэх о±ону ыыталлара. 
Ам маттан, Намтан, Уус
Алдантан, Чурапчыттан 
эмиэ ситими быспакка 
ыытан иґэллэрэ.

О±олорго кµґµн, саас 
ик  килии ый профилак ти
чес кай прививкалары, эр 
чийэрчэбдигирдэр µлэ 
лэри, сылга иккитэ анти
бактериальнай эм тээ ґи ни 
ыытарбыт. Ґгµс о±олор 

тиистэрэ кариестаах, хроническай тонзиллиттаах, 
отиттаах, брон хиттаах, буолаллара. Олорго 
барыларыгар ту ґааннаах эмтээґини аныырым. 
Тиис бырааґа идэлээх буолан, тиистэрин ту
рарым. Миигин кытта медсиэстэрэлэр: М.С. Ат
ласова, В.А. ВанСинЧин, М.Н. Дьячковская, 
З.В. Сыромятникова олус бэриниилээхтик, эп
пиэтинэстээхтик µлэ лээбиттэрэ».

Матрена Степанова – 
мед  сиэстэрэ.

«...Оччолорго оскуо ла 
быт 4с кылаастан 8с кы
лааска диэри этэ. Сорох 
оҕолор 34 сыл устата 
эмтэнэн бараллара, биир 
дьиэ кэр гэнтэн хастыы да 
буолан кэлэллэрэ. Сорох 
ыарахан олохтоох ыал 
оҕо лоро күһүн олус мөл
төөнахсаан, дьүдьэйэн кэ
лээхтииллэрэ. Манна кэлэн режиминэн сыл дьан, 
күҥҥэ 5тэ тотохана аһаансиэн, медперсонал 
көрүүтүгэристиитигэр сылдьан сотору кэминэн 

Гаврильевна «Тірµт култуураны µірэтиигэ бас
тыІ учуутал» уонна улууска «Саха тылын бастыІ 
учуутала» III степеннээх диплому туппута. 
«Ос куола±а эбии µірэхтээґин: урут уонна би
лигин» кірµµ кµрэххэ I степеннээх дипломунан 
на±араадаламмыта. «Дьіппін тµілбэ олоІхото» 
диэн дакылаата региональнай аа±ыыга III 
степеннээх дипломунан бэлиэтэммитэ. 

Ґлэ±э ситиґиилэринэн орто кілµінэ да 
хаалсыбат, 10 сыл дириэктэринэн µлэлээн аас
пыт Д.А. Ефремов, ОБЖ учуутала М.Н. Архипов, 
социальнай педагог Т.Е. Сивцева, ыстаарсай 
иитээччи А.К. Архипова ір сыл айымньылаахтык 
µлэлээн кэллилэр.

Кинилэри тилэх µктээн эдэр кілµінэ: иитэр 
µлэни тэрийээччи С.Р. Васильева, завуч Л.П. 
Еф ремова, улуустаа±ы «Эбии µірэхтээґин бас 
тыІ педагога» ааты сµкпµт Т.И. Борисова уо.д.а. 
идэлэрин баґылаан, ааттарасуоллара иґил лэр 
буолан эрэр. Кинилэр кэннэ кэлбит саІа кілµінэ 
учууталлар µлэґит кэлэктиипкэ тµбэґиилэрэ – 
кинилэр табыллыылара. Эдэрдэр иннилэрин 
диэ ки баран иґиилэригэр, сайдыыларыгар а±а 
саастаахтара уот, маяк тэІэ ситиґиилээх µлэ±э 
сирдииллэр.

ҐРҐў ХАЛААТТААХ ААННЬАЛЛАР
 
Марфа Петровна Ива нова, 33 сыл устата бу 

оскуола±а олус кыґам ньы лаахтык бырааґынан 
µлэ лээбитэ.

«… республика оройуон нарын диспансердарын 
кыт  та сибээґи тутан, эм тэ нэ кэлэр о±олору эр
дэттэн бэлиэтэтэрбит. Анаа быр, Јліін, Усу
йаа  на, БулуІ кур дук тус хо  тут тан сыллата 
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көнөн, үтүөрэн, оҕооҕо курдук сүүрэнкөтөн, 
үөрэнкөтөн бараллара. Коллектив бары үлэ
һиттэрин кыһамньылаах үлэлэринэн, кэлбит оҕо 
барыта болҕомто киинигэр сылдьара. Хайдах 
аһаабыта, утуйбута, туохтан µірбµтэхомойбута 
барыта харах далыгар буолара.

Эмп үлэһиттэрэ сарсыардаттан киэһээҥҥэ 
диэри үлэбитигэр сменанан баар буоларбыт, хас 
биирдии оҕону хонтуруоллаан эмин, битэмиинин 
иһэрдэрбит, наада буоллаҕына укуоллуурбут. 
Күһүнсаас куораттан, оройуонтан быраастар 
кэлэн оҕолору көрөнистэн бараллара, би
һигини да бэрэбиэркэлииллэрэ. Биирдэ да сэ
мэлэммиппитин өйдөөбөппүн.

Биһиэхэ, эмп үлэһиттэригэр, оҕолорбут ба
рахсаттар доруобуйалара көнөрүттэн ордук 
үөрүүбүт туох кэлиэй? Хайа да наҕараадаттан 
кинилэр саас баралларыгар махтаналлара туох
тааҕар да күндү этэ. Этэҥҥэ доруобай үлэ
лииүөрэнэ сылдьалларын, дьиэуот, оҕоуруу 
тэриммиттэрин, үлэһит буолбуттарын иһит тэх
питинэ ис сүрэхпититтэн үөрэбиткөтө бүт, сы
ралаах үлэбит таах хаалбатах диэн дьол
лонобут».

МАХТАЛ СЫЛААС 
ТЫЛЛАРА 
(Кылгатан)

Е.С. Бочкарев – Уус 
Алдан улууґа, Боро ±он. 

«…О±о сааґым саамай 
ча±ылхай, сырдык ійді бµл
лэрэ бу оскуоланы кытта 
ситим нээх эбит. Иитээч
чилэрбит Л.М. За   бо лоцкая, 

П.Р. По пов эти лэр. Олорор усу луо   бу йабыт, аґыыр 
ас пыт на ґаа µчµ гэйэ. По кровскайга тах  сан ком
сомол кэккэти гэр киир битим. Драм. ку ру ґуокка, 
саахымакка дьа рыктанарым. Ком сорунан талыл
лыбытым.

Саас аайы врачебнай комиссия кэлэн, эґиил
ги µірэх сылыгар эм тэ нэ кэлээччилэри талара. 
О±о лор бары кэлэр гэ ба  ±атыйаллара. «Ґтµір
бµк кµн, кµґµн кэлбэккин», – диэтэхтэринэ хо
мойон ытыыл лара. Оннук кµµскэ оскуолабытын 
таптыыр быт».

А.А. Березкин – Дьо
куускай, СР µтµілээх ар
тыыґа.

«… кэрэ, µтµі да 
кэмнэрим ааспыт эбиттэр 
ити оскуола±а. О±оло ру 
мун ньан акробатиканан, 
жон   глированиенан дьа
рык танааччыбыт. Ону кон 
цертка нµімэр быґыы ты
нан киллэр бэт тэрин дьии 
бэргиирим, мунчаарар да 

этим. Ол эрээри хайа учуутал эппитэ эбитэ 
буолла, аатын умнан кэбиспиппин. «Биґиги 
кылаастан биир о±о биллиилээх клоун буолуо», 
– диэбитин. Ити бэйэтэ мистика.

Оскуола кэнниттэн Москватаа±ы Цирковой 
уон на эстраднай искусство государственнай 
учи лищетын бµтэрэн, акробат, эквилибрист, экс
центрик, жонглер идэлэммитим».

Л.С. Горохова (Симе рова) – Усуйаана улуу
ґа, Хаґааччыйа. СР тыатын хаґаайыстыбатын 
туйгуна.

«… Хаґааччыйа курдук сир уґугуттан µбµлµій
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Оскуола µрдµнэн улахан атахтаах буолан 
барбах оскуола дириэктэрэ бэйэтинэн, куораттан 
соппуоска, кроссовка атыылаґан кэлэрэ».

1988 с. ОСКУОЛАНЫ БҐТЭРБИТТЭР 
МАХТАЛЛАРА

1988 сыл... Бэс ыйын 11 күнэ... Ол саҕанааҕы 
Орджоникидзевскай оройуон I Дьөппөн сана
торнай оскуолаинтернатын олбуоруттан икки 
оптуобус тахсан, биэрэк диэки айанныы тур
буттара. Аҕыйах оҕо уонна улахан дьон оп
туобустар көстүбэт буолуохтарыгар диэри дал
баатыы хаалбыттара. Оттон оптуобус иһигэр 
харахтара уунан туолбут кыргыттар уонна 
уолат тар күөмэйдэригэр бүөлүү турбут хомуогу 
ыйыс та сатыысатыы, балачча саҥата суох 
айаннарын саҕалаабыттара.

Биһиги билбэт этибит, аны хаһан, ханна көр 
сөрбүтүн... Бу биэс сыл устата биһиэхэ дьиэ
битин солбуйбут оскуолаинтернаппытыгар аны 
хаһан эргиллиэхпитин...

19841988 сылларга биһиэхэ кылаас сала
йаач  чы  ла рынан Иванова Марианна Федоровна, 
Скря бина Надежда Петровна, Ефремов Дмит
рий Афанасьевич үлэлээбиттэрэ. VI кылааска 
тахсарбытыгар о±о элбээн, «А», «Б» диэн 
араарбыттара. VI «а» кылааска барыта урук
ку өттүгэр үөрэммит оҕолор мунньустан бү
тэриэхпитигэр диэри бииргэ үөрэммиппит. Бары 
наһаа көхтөөх, көрдөөхнардаах оҕолор этибит. 

гэ кыттааччы иккиэбит. 
Нэ ґилиэкпит ытыктанар 
биэл сэрэ, РФ доруобуйа 
харыстабылын туйгуна Да
рия Лабашкова кэллэ. Би
ґигини санаторнай ос куо
ла±а µірэнэ сыл дьы быт 
сы лаас ійдібµл лэрбит си
тим нииллэр. Кини бэ йэ тэ 
µірэм мит 19731977 сыл
ларын олус кµн дµр гэ тэр, 

оттон мин 19641966 сыллары туохха да биэр
бэппин. Учууталларбыт, иитээччи лэрбит хас 
биирдиилэрэ биґиэхэ ийэлииа±а лыы сылаастык 
сыґыанна ґал лара. Мин ийэ тэ суох о±о, дьахтар 
киґи сы лаас, иґирэх сы ґыанын манна билбитим. 
Баайыы, быысапка умсул±аннаах дьарыгар 
µірэммитим. Олох бары кэрэтин таба кіріргі, 
сыаналааґыІІа, оло±у таптыырга санаторнай 
оскуолабыт барахсан ииппитэ».

Е.Н. Адамов – Чурапчы, Чакыр нэґилиэгэ. 
«… Дьіппін сиригэр 1987 сыллаахха маІнай 

тиийээт муннубар сероводород сыта саба биэр
битин умнубаппын. Болоорхой уу сир ан ныттан 
тахса турара. Оскуолабыт автобуґунан куоракка 
му зейдарга, театрга киирэрбит. Са наторнай 
ос куола±а ааспыт дьоллоох о±о саас пын ум
нубаппын. Мэлдьи сылаас сыґыаІІа сылдьар 
буолан ыраах олорор дьоммутун ахтыбат этибит.

Бµгµн µлэлии сылдьар педкэлэктиип.
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Дружинабыт М.К. Аммосов аатын сүгэрэ. Биһиги 
пионерскай этэрээппит Аркадий Гайдар аатынан 
этэ. «Один за всех и все за одного» диэн 
девизтээх этибит. VIII кылааска комсомол 
кэккэтигэр киирбиппит. Наһаа элбэх пионерскай 
сбордар, тематическай киэһэлэр буолаллара. 
Кыайыы күнүн парадын олох умнубаппыт. Саас 
аайы «Мин оройуонум – мин киэІ туттуум» 
диэн тэрээґин ыытыллара. Пионерскай кутааны, 
оскуола ыһыа±ын, «Зарница» оонньууну ама ким 
умнуой?! Уопсайынан, билигин сыаналаатахха, 
оскуолаҕа иитии үлэтэ үрдүк таһымҥа турар 
эбит.

Наһаа элбэх спортивнай күрэхтэһиилэр буо
лаллара. Оскуолабыт ааттыын санаторнай 
буолан, физкультураҕа ордук улахан болҕомто 
ууруллара. Сарсыардабыт зарядкаттан саҕа
ланара. Күһүн, саас таһырдьа сүүрэр этибит. 
Физкультура учуутала Филиппов Иван Ионович 
сүүрүүгэ, гимнастикаҕа, хайыһарга – барытыгар 
эрчийэрэ. Олохтоох оскуола оҕолорун кытта 
баскетболга, сүүрүүгэ, пионерболга, хайыһарга 
куруутун күрэхтэһэрбит. Биһиги өрүү кыайыылаах 
тахсарбыт.

1986 сыллаахха саҥа физзал, мастарыскыай 
үлэҕэ киирбиттэрэ. Саас аайы аллараа күөлгэ 
каток оҥороллоро. Онно киэһэ аайы, отбой бил
лэриллиэр диэри хаҥкылыырбыт.

19841988 сылларга үөрэппит учууталларбы
тын өрүү истиҥник саныыбыт. Ол курдук, Любовь 
Алек сеевна алгебраны, Марианна Федоровна 
физиканы, Вера Анатольевна английскай ты лын, 
Валерий Софронович уруһуй, Анна Яков левна 
домоводство уруоктарын, Ев докия Васильевна 
нуучча тылын, Дмитрий Афанасьевич химияны, 
Семен Игнатьевич ис торияны кэрэхсэбиллээхтик 
µөрэтэллэрэ. Петр Романович баянынан доҕу
һуоллаан араас ырыаны үөрэтэрин наһаа үчү
гэйдик өйдүүбүт.

Иитээччилэрбит сынньалаҥ бириэмэбитин 
ту  һа лаахтык атаарарбытыгар кыһаллаллара. 
Хас биирдии оҕо төрөппүттэригэр, бииргэ ті

ріі бµттэригэр чиэппэр аайы сурук суруйан 
ыытал  ларын иитээччилэрбит ирдииллэрэ. Та
ҥаспытынсаппытын көрөн сууйтараллара, абы
рахтаталлара, ітүүктэтэллэрэ. Араас тема ларга 
кыргыттарга, уолаттарга тус туһунан бэсиэдэ 
бөҕө ааҕаллара.

Оҕо сылдьан эппэтэх истиҥиһирэх барҕа 
махталбытын күндү иитээччилэрбитигэр этэбит. 
Эһиги баар буолаҥҥыт, ыраах дойдубутун, чу
гас дьоммутун улаханнык суохтаабакка, туох
хаґыйбакка о±о сааспыт саамай дьоллоох кµн
нэрин бу оскуола±а атаарбыт эбиппит.

Махтанабыт µірэммит, эмтэммит, улаап пыт 
оскуолаинтернаппытыгар, бары учуу тал  лар
бы тыгар, иитээччилэрбитигэр, тех µлэ ґит тэр би
тигэр. Эґиги сырдык міссµіІІµтµн, эйэ ±эс сы
ґыаІІытын хаґан да умнуохпут суо±а!» – диэн 
сµрэхтэн тахсар махтал тылларын эттилэр. 

Олохдьаґах уларыйан, кірµллэр µпас да 
сарбыллан, билигин бу оскуола±а урукку курдук 
сµµґµнэн о±о µірэммэт. Ґлэлэрэ чэпчээтэ±э 
диэ±и, ураты тутуллаах оскуола±а кэм кэрдии 
ханна да курдук, уустуктары кірдірірі син биир 
баар. Ону аахсыбакка µлэґит, иллээх кэлэктиип 
ыччаты иитиигэµірэтиигэ санаатын, билиитин
кірµµтµн биир сорукка тµмэн, сарсыІІыга саІа 
былааннардаах тигинэччи µлэлии олороруттан 
урут µірэнэн, µлэлээн ааспыттар µірэн, сырдык 
ба±а санааларын анаан тар±астылар.

Анна ВАРЛАМОВА,
Саха Республикатын култууратын 

µтµілээх µлэґитэ.
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2015 СЫЛ – САХА РЕСПУБЛИКАТЫГАР 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО СЫЛА

– Руслан Еремеевич, эн ті
ріібµтµіскээбит, ис сµрэххиттэн 
тап тыыр ЛээгиІ туґунан биґиги су
рунаалбыт аа±ааччыларыгар кыл 
гастык кэпсии тµґµіІ дуо?

– Мин ібµгэлэрим Лээги сиригэр 
олорбуттара. Эґэм аах ітіхтірі 
онно баар этэ да, кэлин эргэрэн 
сиІнэн хаалбыта. Тіріібµт дой
дум ірµс уІуор турар очуос ха
йалардаах Лээгиттэн то±ус кіс тііх 
сиргэ баар. Былыр, кыр гыс µйэтин 
са±ана, кэлии биис тэр кэ лэн 
сэриилии сыл дьыбыттар. Лээ гилэр 
эмискэ саба тµспµт іс тііх тірµн 
кытта кыр гыс пыттар, сир дэрин 

Олоххо биир улахан дуоґуйуу – µтµі киґини кытта 
сэлэґии буолар эбит. Кырдьык да±аны, ама ким µчµгэй 
дьону кытта алтыґыан ба±арбат буолуо±ай. Мин Амма 
улууґун бочуоттаах олохтоо±о Руслан Федотов диэн 
іріспµµбµлµкэ±э биллэр урбаанньыт, меценат Аллараа 
Бэстээххэ µлэлиирин туґунан истэр этим. Ону баара, 
соґуччу бэйэтин илэ кірсін кэпсэтэр тµгэн тосхойдо. 

Руслан Еремеевич Федотов билиІІи кэмІэ то±ус улахан 
ма±аґыыны тэрийэнсалайан µлэлэтэр. Амма±а, Аллараа 
Бэстээххэ, Дьокуускайга базаланан – массыына, тыраахтар 
саппаас чаастарын, тыа хаґаайыстыбатыгар наадалаах 
техникалары, табаардары, ону тэІэ тутуу матырыйаалларын 
нэґилиэнньэ±э, араас хаґаайыстыбаларга хама±атык 
атыы лыыр. Бу табаардары Россия элбэх куораттарыгар 
тиийэн собуоттары, Белоруссия Республикатын кы та
ры ыкса µлэлэґэн, буланталан а±алан нэґилиэнньэ 
улахан махталын ылар. Дойдутугар, дьонугарсэргэтигэр, 
о±о тэрилтэлэригэр кіміліґір, кэскиллээх дьыаланы 
олоххо киллэрсэр. 2006 сылтан МэІэХаІалас улууґун 
«МэІэ аат» хаґаайына, іріспµµбµлµкэ социальнайэко
номическай сайдыытыгар киллэрбит кылаатын иґин «Саха 
Јріспµµбµлµкэтин норуотун хаґаайыстыбатын µтµілээх 
µлэґитэ» аат иІэриллибитэ. 

Урбаанньыт Р.Е. Федотов.

Суруйааччы Уйбаан Ойуурга интервью биэрэр
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туран биэрбэтэхтэр. Биґиги а±а ууґуттан элбэх 
буойун ілбµт. Олору хайа хаспа±ар киллэрэн, 
булуус курдук тымныы сиргэ тэлгэтэлээн баран, 
хаспахтарын улахан таастарынан бµілээн кэ
бис питтэр. Онон онно ким да киирбэтэх. Ким 
да билбэтэ эбитэ буолуо. Кэлин сиІнэн баарын 
биллэрбит. Биґиги Каракаан диэн а±а ууспут 
кыргыґан туран сиринуотун кі мµс кээбитинэн 
киэн туттабын. Былыр сэрии лээн кыайбыт биис 
істіі±µн сирин, сµіґµтµн ылар, дьахталларын 
ойох гынар, о±о лорун хам наччыт оІостор. Кыам
маттары іліртµµр. Биґиги дьом мут тыыннаах 
хаалыахтарын ба±арбыттара буол лар, сирдэрин
уоттарын хаалларан куотан биэ риэхтэрин сіп 
этэ. Ол эрээри, кинилэр харса суох кыргыґан, 
элбэх боотурдарын сµтэрдэллэр да, сирдэрин 
кімµскээбиттэр.

– Кэлин, сэбиэскэй кэмІэ, бука кµµстэринэн 
кіґірдіхтірі буолуо. Ити хас сыллаахха этэй?

– 1969 сыллаахха, мин уон µс саастаахпар 
этэ. Кіґµіхтэрин ба±арбаккалар айдаан тахса 
сылдьыбыт. То±о диэтэргит, урут автономия кур
дук, бэйэлэрин толору хааччынан олорбуттар. 
Сирдэригэр геологтар базалара турбут. Мин бэ
йэм хаста да біртілµіт тµґэн турарын кір
бµтµм. Ґлэґит бі±і, тыраахтар бі±і баара. 
Онон киин сиртэн, Амматтан тутулуга суох 
олор буттара. Бэйэлэрэ кыыл тутар пиэрмэлээх, 
сµіґµлээхастаах этилэрэ. Геологтарга элбэх 
аты, таґа±астарын таґалларыгар табалары 

биэ рэллэрэ. Мас кэрдэн, саґаан охсон атыы
лыыллара. Ити курдук Амма улууґун барытын 
кэриэтэ хааччыйар этилэрэ. Онон элбэх 
дохуот киллэринэн кыа±ырбыттара. Оччолорго 
сэбиэскэй былаас кµµстээх бі±і буолла±а дии. 
Баартыйа кіґіріргі диэн уураах таґаарбыт да, 
бµттэ±э ол. Бастаан кіґірбµттэригэр сорохтор 
хаалбыттар. Біґµілэк уруккутун курдук турбут, 
іссі улаатыах курдук буолбут. Ону билэн, 
модьуйан туран барыларын кіґірбµттэр.

– «Лээги» диэн µс туомнаах халыІ кинигэ 
таґаартарбыккын билэбин. Ол туґунан сэґэргиэІ 
дуо?

– «Лээги» диэн 1500 тиражтаах кинигэни 
иллэрээ сыл 2012 сыллаахха таґаарбыппыт. 
Кинигэ сµрэхтэниитэ µрдµк таґымнаахтык бар
быта. Мин кір діхпµнэ, эстэн хаалбыт біґµілэк 
оло±ундьаґа±ын былыргыттан са±а лаан, а±а 
ууста рынан наарданан кимнээх, хайдах олор
буттарын бµтµннµµ тилиннэрэн сэґэргиир кинигэ 
Россия±а да суох быґыылаах дии саныыбын. 
Аан бас таан Михаил Васильевич Григорьев 
диэн кыр дьа±аспыт Лээгитин историятын 
суруккаби  чиккэ тиґэн, 1999 сыллаахха «Ытык
тааІ, тап  тааІ тіріібµт тірµт буоргутун. Лээ
ги нэ ґи  лиэгин историятыттан» диэн кыра ки
нигэ бэлэмнээбит этэ. Оччолорго мин эдэр 
этим. Лээгилэр аан бастакы тµмсµµбµт Ча
кыр га 1999 сыллаахха буолбута. Ол кинигэ±э 
ахтыы суруйбут о±онньотторбут миэхэ кэлэн: 

Ґлэґиттэрин кытта СаІа дьылы бэлиэтээґин.
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Урукку сууллубут бурдук миэлинсэтин сір
гµтэн бэйэбит кууспутунэн кыракый музей сыы
ґын арыйбыппыт. Манна ким ба±арар сыл
дьыан, кірµінистиэн сіп. Јссі онно эбии 
Лээ  ги урукку оло±уттан быґа тардан кэпсиир 
сµр дээх интэриэґинэй хаартыска фотоальбомун 
таґаарбыппыт. 

– Бу кинигэ тахсыбыт сыаласоруга тугуй?
– Лээгигэ олорон ааспыт ібµгэлэрбит, биир 

дойдулаахтарбыт олохторундьаґахтарын уонна 
А±а дойду Улуу сэриитин кыттыылаахтарын 
µйэтитэн хаалларыы буолар. Биґиги кэнни
бититтэн хаалар кілµінэ маннык кинигэни кыа
йан суруйбата буолуо. Ол иґин кэнэ±эски ыч
чат тарбытыгар анаан дьаныґан туран µлэ лээ
биппит. 

– Быйыл кулун тутар ыйга эґиги, «Лээги» 
тµмсµµгµт, Улуу Кыайыы 70 сылыгар анаан де
сант тэрийбит эбит. То±о эрдэтэй?

 – Кыайыы 6065 сылларыгар эмиэ бу курдук 
эрдэ тµмсэн, дойдубутугар тиийэн биэлиэ тээ
биппит. Онон бу µґµс улахан тэрээґиммит буо
лар. Ити курдук А±а дойду Улуу сэриитигэр 
кыт тыбыт эґэлэрбит, а±аларбыт, убайдарбыт 
иннилэригэр ытык иэспитин тілµµбµт. Кіґірµµ 
кыґал±атын эппитинэнхааммытынан билбит 
буо ламмыт сµрдээх тµмсµµлээх дьоммут. Хайа 
ба ±арар дьыала±а ійбµтµнкµµспµтµн тµмэн ыл
сабыт уонна хас биирдиибит Лээгиттэн тірµт
тээхпитинэн киэн туттабыт. Тµмсµµбµтµгэр кыр
дьа±ас, орто саастаах дьон уонна ыччат баал
лар. Бары, Лээги аатын µтµі іттµнэн ааттатар 
курдук, биир санаанан салайтарабыт.

То±о эрдэлиигитий диэтэргит, суолбут суох 
буол ла±а дии. Онно олохтоох дьаґалта, оскуола 
суох. Ол иґин бэйэбит суол тэлэн, біґµілэги 
ыраастаан, барытын бэйэбит сµµрэнкітін 
тэрийэбит. Антах а±ыйах, биэсалта булчут 
эІин киґи олорор да, биґиги тэрээґиммитигэр 
улаханнык наадыйбаттар. Ол дьоІІо эмиэ 
кіміліґібµн. То±о диэтэххэ сирбитинуоппутун 
кірі, харабыллыы сылдьаллар. Ґлэлээх буол
луннар, сирбитинуоппутун иччилии турдуннар 
диэн сµіґµ, сибиинньэ, куурусса таґааран 
биэрбитим. Лээги ходуґата, сирэдойдута 
быра±ыллан ту рар. Ону барытын ыраастаан, 
ходуґатын оІо рон, кµрµілээнхаґаалаан 
биэрдибит. Лээгигэ бааґынай хаґаайыстыбатын 
уонна туризмы бииргэ ситимнээн тэрийиэххэ, 
сайыннарыахха сіп этэ. Дойдубут быйаІынан, 
айыл±ата кэрэтинэн онно барытыгар эппиэттиир 
дии саныыбын. Дьон сылгыны, сµіґµнµ 
иитэн дэлэтиэхтэрин, µлэлээххамнастаах 
буолуохтарын ба±арабын. Ол инниттэн 

«Лээги туґунан кинигэ суруйбуппут, ону бэ
чээт  тэтэрбитигэр 25 тыґыынча харчы наада» 
диэбиттэрэ. Мин сібµлэспитим эрээри, оччолорго 
оччо харчым суох этэ. Ону миэхэ эрэнэн кэл
бит, а±абын кытта саастыы ытык дьоммор 
этэм мин хомоторум сатаммат буолла±а дии. 
Ол иґин иэскэ киирэн да тураммын, ол чараас 
хахтаах, кыра тиражтаах кинигэни бэчээттэтэн 
таґаарбытым номнуо 16 сыл буола охсубут. 
О±онньоттор µірµµ бі±і буолбуттара. Бастакы 
кинигэлэрэ буолан кинилэргэ сµрдээх кµндµ. 
Билигин ол кинигэ атыыга да суох. О±онньоттор 
кимІэ да биэрбэттэр. Мин биир кинигэлээх этим. 
Ону Алдантан биир киґи кэлэн, ийэм кірдітір 
диэн кірдіспµтµгэр биэрэн кэбиспитим. Онон 
дьон наадыйар кинигэтин іссі кэІэтэн, байытан 
бэчээттэтэр ій кітін тµспµтэ. Дьэ ол саІа 
кинигэбитин, биґиги, ір бэлэмнээбиппит. ДьиІэ 
наґаа элбэх киґи µлэлээбитэ. 

Улуу Кыайыы 65 сылын бэлиэтии Лээгигэ 
тахса сылдьыбыппыт. Онно улахан дьµµллэґии, 
кэпсэтии буолбута. Лээги туґунан элбэх ма
тырыйаал хомуйан, икки туомнаах халыІ, улахан 
кинигэни бэчээттэтэргэ быґаарыммыппыт. Онтон 
дьэ ылсан µлэлээн барбыппыт, элбэхтэ мустан 
мунньахтаабыппыт. Иккис сылбытыгар бµтэрэн, 
ыґыахха сµрэхтииргэ диэн болдьоспуппут. Ону 
баара кыайан бµтэрбэккэ µґµс сылбытыгар 
кіґірбµппµт. Дьэ ити курдук бµтэриэхчэ бµ
тэрбэккэ тардыллан испитэ. Ґлэ тэ наґаа ыара
хан буолан биэрбитэ. Лээги біґµілэгэ суох, 
олохтоох дьоно ыґыллан хаал быттара биґигини 
моґуоктаабыта. Ґлэлии олорор біґµілэк эбитэ 
буоллар, судургу буолуох этэ. Нэґилиэк туґунан 
кинигэ суруйарга оскуола, интеллигенция, кыр
дьа±астар, бэтэрээннэр ба ры баар буол лах
тарына улахан кімілііх буо лааччы. Би ґиэ
хэ онтубут суох буолан, µµнээйититтэн са ±а
лаан, Лээги территориятыгар баар хостонор 
баа йыгар, бултанар булдугар, хамсыыр ха ра
майыгар тиийэ барытын бэйэбит ирдэґэн, булан 
хомуйбуппут. Ол ыарахан, бириинчик µлэ этэ. 
Баар кырдьа±астартан ахтыы хомуйбуппут. Ула
ханнык дьулуґан µлэлээґин тµмµгэр µс туомнаах 
«Лээги» кинигэбит кµн сирин кірбµтэ.

Маны таґынан Улуу Кыайыы 60 сылыгар 
Лээгиттэн А±а дойду Улуу сэриитигэр баран дой
дуларын иннигэр ытык иэстэрин тілµµ сыл дьан 
сэрии толоонугар охтубут убайдарбытыгар, а±а
ларбытыгар, бырааттарбытыгар анаан ійді бµн  ньµк 
пааматынньык туруорбуппут. Онтон Улуу Кыайыы 
65 сылыгар – уоттаах сэрииттэн тыыннаах эргилли
бит дьоммутугар анаан ту руорбуппут. Этэргэ ды лы 
«Ким да умнуллубат, туох да умнуллубат». 



71Чолбон 6 №-рэ 2015

2015 СЫЛ – САХА РЕСПУБЛИКАТЫГАР ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО СЫЛА

талахха былдьаммыт ходуґалары ыраастаан, 
ньµілсµтэн, оІорон мэччирэІ та ґааран эрэбит. 
Итинник µлэлэри кі±µлээн тэ рийэргэ кыахтаах 
буолуоххун наада. 

– Ол аата урбаанньыт быґыытынан чахчы 
кыа ±ырда±ыІ дии.

– Биґиги, бэйэбит харчылаах дьоммут 
буол ла±а дии. Ол эрээри билигин собуоттар 
дуогабардара тілібµрдээх буолла. Урут собуоту 
кытта дуогабар тµґэристиІ да, саппаас буолунай 
кэлэр этэ. Ону уларытан кэбистилэр. Собуокка 
тута 2030 мілµйµінµ ууран биэриэххин наада. 
Аны харчы киирдэ±инэ сакааскын иккиµс ыйынан 
биирдэ ыыталлар. Айаннаан кэлэр ороскуотун 
бэйэбит уйунабыт. Ону тіліітіххµнэ биирдэ 
Белоруссияттан саппааскын ыыталлар. Итинтэн 
сылтаан атын государственнай тэрилтэлэр на
ґаа мілтіітµлэр. Онон Саха сиригэр улахан 
техника тэрилин а±алыыга со±отох хааллым. 
Итинник ыарахан тµгэннэр эмиэ бааллар. Ол 
эрээри ону аахсар буоллаххына, быра±ыллыбыт 
сиргэ бµтµн дэриэбинэни туппаккын. Биґиги 
ардыгар харчыта да суох олорон, былааннаммыт 
тэрээґиннэрбитин олоххо киллэрэн баран тэ
йээччибит. Оччо±о эрэ кыаллар.

– Руслан Еремеевич, эн іріспµµбµлµкэ±э 
киэІник биллэр меценат буола±ын. Аны ол 
µлэІ туґунан кэпсиэІ дуо?

– Мин сааґырдым, 58 сааґым буолла. Са
лайар тэрилтэм улахан барыс киллэрэр. Миэхэ, 
тус бэйэбэр улахан харчы наадата суох. Мин 
аймахтарбыттан са±алаан билэр дьоммор, до
±отторбор, кыґал±а±а тµбэспит Сахам сирин 
дьонугар, улуустарынан араарбакка, эстэр ту
рукка киирбит хаґаайыстыбалаах тэрилтэлэргэ 
кіміліґібµн. Холобур, сааскы ыґыыларыгар 
тех никанан, саппаас чааґынан уонна сиэмэ, сэ
лээркэ, уо±урдуу булуутугар ійµµбµн. Амма±а 
бурдугу киэІник ыґыы мілтііті. Ыґаллар эрээри 
µчµгэйдик хомуйбаккалар таах хаалар. Сµіґµ 
тэпсэн кэбиґэр. Амма±а тыа хаґаайыстыбатын 
балаґыанньата ыараан турар диэххэ сіп. Улуус 
саІа баґылыга бу µлэни ураты бол±омто±о ылан 
кµµстээх µлэни ыытта±ына, хонтуруоллаата±ына 
барыта ситэриллиэхоторуллуо диэн эрэнэбин. 
Мин бэйэм іттµбµттэн техникаларын, саппаас 
чаастарын булан биэрдим, оттуктарын тіліітµм. 
Аны бэйэлэрэ дьаныґан µлэлииллэрэ эрэ ир
дэнэр. 

Кыаммат, кыґал±алаах биирдиилээн дьоІІо 
эмиэ кіміліґібµт. Ыарыґах кырдьа±астарбын 
да умнубаппын. Бэ±эґээ дойдубуттан, Амматтан 
биир улаханнык ыалдьыбыт эмээхсини а±ал
быттара. Дьонноро миигин абыраа диэн кір

діспµттэрэ. Миигин барыны бары кыайар киґи 
курдук саныыллар. Ону Майа±а эмтэтэ сатаан 
баран, кылаабынай бырааґы кытта кэпсэтэн 
куоракка эпэрээссийэ±э киллэрдим. Манна, Ал
лараа Бэстээххэ биир кырдьа±ас сµґµіхтэрин 
эмтэтэбин. Маны сэргэ спортсменнары, культура 
µлэґиттэрин, ырыаґыттары, µчµгэй ійдііхса
наалаах дьону кыах баарынан ійµµбµн. Са
ха лыы ырыа, культура сайдыан наада. Бэйэм 
«Быраатым» диэн ааттыыр сахалыы тыыннаах 
ырыаґыт Виталий Очиров кинигэтэ, ырыатын 
диискэтэ тахсарыгар кіміліспµтµм, кини бэйэтэ 
Таатта эрээри «Лээги» диэн ырыаны олус 
µчµгэйдик ыллыыр. Ити курдук µрдµк таґымнаах, 
дьо±урдаах саха дьонун ірі тутабын, ійµµбµн. 
То±о диэтэххэ, нууччалар баай дьонноро эл
бэхтэр. Ол иґин сахалыы тыыннаах, саха 
талааннаах ыччаттарыгар кіміліґібµн, спон
сордыыбын.

– Ат спордун наґаа сібµлµµр буолан, ат сµµ
рµµтµн кµµскэ ійµµр диэн истибитим.

– Биґиги сахалар былыр былыргыттан ат кі
лілііх дьоммут. Ат куттаахпыт, ол да иґин 
бэл былаахпытыгар да, аты миинэн олоробут. 
Мин дэриэбинэ±э кыра эрдэхпиттэн аты миинэн 
улааппытым. Аты сібµлµµбµн. Сµµрµк аттары 
атыылаґан а±алабын. Сылын аайы Ил Дархан 
бирииґиттэн иккис таґымнаах, статустаах ат 
сµµрµµтµн тэрийэн ыытабын. Сыл аайы Амма±а 
улахан бириистээх «Лээги кубога» ат сµµрµµтµн 
тэрийэн ыытабыт. Онно эрдэттэн биллэрии 
ыыталыыр буоламмыт араас улуустан, онноо±ор 
со±урууттан кэлэн кыттан бараллар. Ат баайар 
уолаттарга бурдуктарыгар эІин, туохха наа
дыйалларынан кірін кіміліґібµн. Бµлµµ, Таат
та, Чурапчы диэн араарбаппын. Бэйэм эмиэ 
сµµрµк аттардаахпын. ДьиІэ ат сµµрµµтµн тэ
ри йии барса суох, улахан ночооттоох. Кі
ньµµґµнэтэ, µлэґиттэрин хамнастааґына, ат
тары кірµµистии, аґатыы, дьарыктааґын µлэ
тэ хара баґаам. Ыарахан сыаналаах сµµрµк 
аттары кірµµхарайыы уустук. Бэл государство 
да ыарыр±атар. Хата ону ат сµµрµµтэ диэн 
баран муннукка ытыыр дьон баар буоланнар 
абырыыллар.

– Јтіх буолан турар ібµгэлэриІ сиригэр 
саІа дьиэлэри тутан дьэндэппитиІ туґунан ис
тибитим.

– Мин о±о эрдэхпиттэн улааппыт дэриэбинэм 
дьиэлэрэ эргэрэн, эмэ±ирэн бµппµттэрэ. Олор 
оннуларыгар туристыы, бултуу кэлбит дьоІІо 
анаан µчµгэй мас дьиэлэри туппутум. Онно иґит
хомуос, чэй, саахар, утуйар таІассап барыта 
баар. Ким ба±арар тиийдэ да, олоруон сіп. 
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рабын. Тылбын кэстим да, миигин киґинэн да 
аахпат буолуохтара дии. Онон сорохтор миигин 
сібµлээбэттэр эрээри, утарса сатаабаттар. 
Мээнэ тахсыбат да буоллулар. 

– Руслан Еремеевич, эйигин биґиги ырыынак 
ыарахан да кэмигэр балысхан ситиґиилэрдээх 
урбаанньыт, меценат быґыытынан билэбит. Эн 
бэйэ±ин дьоллоох киґинэн аа±ына±ын дуо?

– Мин кіІµл киґибин. Мин дьолум диэн, 
бука ол буолуо. Бастакытынан, кимтэн да, тугу 
да кірдіібіппµн, барытын бэйэм булабын
талабын. Урбаанньыт буоларбар миэхэ ким да 
кіміліспіті±і. Бэйэм тахсыбытым. Иккиґинэн, 
киґи кытаанах санаалаах буолуохтаах. Ыарахан 
кэм диэн олорон биэрбэккэ, кµн аайы дьаныґан 
µлэлиэхтээх. Оччо±о эрэ тугу эмэ дьоґуннаа±ы 
ситиґиэххэ сіп. Ґлэм сарсыарда 6 чаас 30 
мµнµµтэттэн са±аланар. Ґлэґиттэрим сэттэ±э 
кэлэллэр. Бастаан µлэбит хайдах баран иґэрин 
туґунан кэпсэтэбит, сµбэлэґэбит. Мин µлэбэр 
сырам 40 бырыґыанын эрэ биэрэбин, атына 
барыта атын дьон кыґал±атын быґаарыыга 
барар.

Салайааччы µлэґиттэригэр сыґыана сиэр дээх 
буолуохтаах. Тэрилтэбэр сµµсчэкэ µлэґиттээхпин. 
Була сатаан кимІэ да киэптээбэппин. Дьыала
±а дьала±ай, ээлдээл буоллахтарына мі±і
бµн. Ґчµгэйдэргэ µчµгэйдик сыґыаннаґабын. 
Бэ йэм арыгы испэппин, табах тардыбаппын. 
Ґлэ ґиттэрбиттэн µлэлиир кэмнэригэр эмиэ ону 
ирдиибин. Бэрээдэк баар эрэ буолла±ына µлэ 
тахсыылаах буолар.

– Дьиэ кэргэниІ туґунан кэпсии тµс эрэ. 
– Кыргыттарым Вера уонна Люба улаатаннар, 

куоракка баар базабын салайан µлэлэтэллэр. 
Амма±а бииргэ тіріібµт электрик убайым 
баар. Кэргэннээх, о±олордоох. Амма±а балтым 
баар, бэйэтэ биир биллэр урбаанньыт. Кинилэр 
мин туох эмэ кыґал±алаах буоллум да, тута 
кіміліґіллір. Мин туспар уугауокка да 
тµґэллэр буолла±а дии. 

– Руслан Еремеевич, «Чолбон» сурунаал 
аа±ааччыларыгар µлэІхамнаґыІ туґунан 
си ґилии кэпсээбитиІ уонна µтµі сµбэІ
амаІ, кіміІ иґин «Сахабэчээт» автономнай 
тэрилтэ аатыттан бар±а махталбын тиэрдэбин. 
Инникитин да бу курдук бар дьоІІор туґалыы, 
мындыр сµбэґит буола сылдьаргар, тµбµктээх 
µлэІ µтµі тµмµктээх буоларыгар ба±арабын.

 Кэпсэттэ Иван ОСИПОВ. 

Сайын ірµґµнэн суол баар. Оттор мастарын 
саас тахсан бэлэмниибит. Оннук гымматахха 
кµрµінµ алдьатан оттон бараллар. Араас, бэ
рээдэгэ суох дьон кэлэн бараллар. Бэйэм 
сылга µстэтµіртэ тахса сылдьабын. Саас аайы 
ыґыллыбытто±уллубут бі±µ хомуйабыт. Дьиэлэр 
истэринтастарын сууйантараан кэбиґэбит. 
Отун соро±ун охсобут, соро±ун іртµµбµт. Урут, 
1927 сыллаахха, таІара µлэґитэ, аккыырай 
тахсан ал±аабыт уонна кириэс туруорбут 
эбит. Ону сµттэ дии сылдьыбыттарын биґиги 
кірдіін булан ылбыппыт уонна миэстэтигэр 
туруорбуппут.

Лээги билигин ураты харыстанар сир буо лан 
турар. Анал µлэґиттэр бааллар. Рей дэ ыытан 
бэрээдэктии, ыраастык тута са тыыбыт. Манна 
кэлэн муІханан балыктаан эл бэ±и ылбаттар. 
Кустууллар. Саас, кµґµн эрэ кіІµллµµбµт. 
Са йын кус тірµµрууґуур кэмигэр бобобут. 
КимІэ да кіІµллээбэппит. Эппит тыл бар ту

Р.Е. Федотов дьиэ кэргэнинээн.
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СУРУЙААЧЧЫЛЫЫН КӨРСҮҺҮҮ

Уһун уулусса дьаарыстаммыт курдук дьиэлэрин быыс
тарыгар саҥатык, сырдык күүлэлээх улахан дьиэ тута 
харахха быраҕыллар. Сэмэн бииргэ төрөөбүт эдьиийэ 
Саргылааналыын уон на 85 саастаах кырдьаҕас ийэлэрин 

Анна Пет ровнаны кытта бу улахан 
дьиэҕэ үһүөн оло роллор. 

Ыалдьыт кэлиэхтээҕэ эрдэттэн 
бил лэрэ. Сэ мэн сар сыардаттан сэ
мээр түннүк нөҥүө биирдэ эмэ ааһар 
мас сыыналары манаабыта. Кини бу 
күннэргэ улахан үлэтин, түөрт чаас
таах «Ийэм кэпсиир» арамаанын кэн
ниттэн аны «Аҕа» диэн боччум үлэтин 
түмүктээн, сынньана сылдьар кэмэ. 

Күн уһаан, киһи таһырдьаттан 
киириэн ба ҕарбат. Киин улуустартан, 
куораттан быдан тэ йиччи Үгүлээт 
нэ һилиэгэ ураты чэбдик сал гын
наах. Манна массыына сылдьара 
да ҕаны ахсааннаах. Бу нэһилиэк 
бултаахалтаах Өлөөн улууһун кыт
та кыраныыссалаһар. Ол да иһин 
эр дьон үксэ төрөөбүт ньээкэ уйа
ларыттан тэйбэккэ, булт абылаҥар 
ыл ларан олохсуйбуттар. Сайынын 
суол суох буолан, Түҥ эбэ киэҥ киэ
литин арай мотуордаах оҥочо эрэһэ 
долгуннарынан хайа суруйар... 

Фаара сырдык уота дьиэ түннүгэр 
сандаарда, «УАЗ» массыына күөх 
кы рааскалаах кэлииккэ иннигэр хо
рус гына тохтоото... Номоҕон, бэрт 
сырдык сэбэрэлээх Саргылаана кы
һыл куурканы бүрүнэн, кэлбит ыал
дьыты көрсө таһырдьа утары таҕыста. 
Ыалдьыты үөрэкөтө көрсүү – ыал 
үөрүнньэҥ, сайаҕас майгытын туоһута.

Сэмэн олунньу тумарык туманын 
ба  ты һыннаран киирбит ыалдьыты ута
ры көрсүбүтэ... 

РОССИЯЎА ЛИТЕРАТУРА СЫЛА

МААЙЫҺАП КЭПСИИР...

Семен Маисов ийэтиниин, Анна Петровналыын.

Суруйааччы дьиэтэ.
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Былырыын баччаларга этэ дуу, арыый хойут 
эбитэ дуу, кинилэр аан бастаан сирэй көр
сөн билсиспиттэрэ. Ол иннинэ бэйэбэйэлэрин 
айым ньы ларын эрэ ааҕаллара. Сэмэн кэпсээнэ 
хаар тыскаланан «Байанай» сурунаалга бэчээт
тэм митэ. Оттон кэлбит ыалдьыт кыракый кэп
сээннэрэ хамтүм эмиэ бэчээттэнэллэрэ.

– Суруйарга холонор киһи су ру йааччыга 
анаан ыраахтан ыал дьыттыы кэлэрэ, дьэ, 
астык. Урут суруйааччылар хардарыта бэл 
ыраах, тас дойдуларга тахсан хононөрөөн, ирэ
хоро кэпсэтэн, айар үлэ ту һунан ырытыһар буо
лаллара. Оттон билигин, аныгы үйэҕэ, сырыы
айан дьэ кыайыллыахтаах, элбиэхтээх кэ мэ 
ини. Киһи кэпсэтэн, ынах ма ҥыраһан билсэр 
диэн сахаларга өс хоһооно баар. Ол сиэринэн, 
өрөө бүт уоһу өһүлэн, хоммут уоһу хоҥ норон 
эрдэхпит, – диэтэ Сэмэн. Саа май чугас киһитин, 
күндү ийэтин Анна Петровнаны, ыалдьыты 
кытта би лиһиннэрдэ. Дьон кини ийэтин «Ийэм 
кэпсиир» айымньытынан эрэ билэр. Түҥкэтэх 
Үгүлээт нэһилиэгэр олорор 85 саастаах кыр
дьа ҕас ыраах ханна айаннаан бар дьоҥҥо 
көс түөй?! Оттон айымньы барахсан, сурукка 
тиһиллэн, кинигэ буолан күөх халлааҥҥа дайа 
көтөн бүтүн өрөспүүбүлүкэҕэ тарҕанан үгүс сэ
ҥээриини ылбыта.

Кэлбит ыалдьыты кытта, итии үүттээх чэй 
кутан, саһарчы буспут арыылаах алаадьыны 
аныгы таас кытыйаҕа ууран, сандалы тула олорон 

иһирэх сэһэргэһии буолла. Билсиһии сиэринэн 
кэлбит ыалдьыттан ыйытыы үгүс. Киэҥ, киин 
сирдэргэ буола турар быһыымайгы, олох
дьаһах туһунан сэһэргэһии дьон алтыһыытын 
чугаһатар айылгылаах. Кэпсэтии, сэһэргэһии 
үлүс кэнигэр номнуо түүн үөһэ буолбутун, чаан
ньыктаах чэй сойбутун билбэккэ хааллылар. 
Уулус саҕа лаампа уота аҕыйаан, уу чуумпу 
нус  хайбыт. Ыалдьыт даҕаны илистибит көрүҥэ 
суох. Дьиҥэр, икки күн устата уһун унньуктаах 
айан этэ. 

БУЛЧУТ БИҺИГЭ

Төгүрүк остуолга ноутбук экраныгар элэҥниир 
хаартыскалар, Сэмэн бултуу сылдьан түспүт 
байанайдаах сырыылара элбэҕин кэпсииллэр. 
Кыһын олунньу ыйга бултуур сирин көрдөрөрө 
уустук. Төһө да кини «бураннаах» буоллар, 
онно ыалдьытын илдьэр кыаҕа суох. 

Кини биһигин ыйаабыт сиригэр Үһүс Күүлэт 
диэн урукку нэһилиэккэ үүтээннэнэн бултуур 
идэлээх. Манна быраата сылгы көрөн кыстыыр. 
Сэмэн – саха эр киһитэ, булт үгүс ньымаларын 
баһылаабыт киһи. Дьиктитэ, кини төрүөҕүттэн 
булчут буолар ыйаахтаах курдук, булчут эһэ
тин туут хайыһарын маһыттан оҥоһуллубут 
биһигэ ону туоһулуур. Ол сэттэ оҕону көччөх 
гынан көтүппүт, утуйар ууларын бигээн, ара
ҥаччылаан, элбэх биһик ырыатын истибит мас 
оҥоһук билигин даҕаны Анна Петровна хоһугар 
истиэнэҕэ ыйанан турар. 

 Сэмэн оҕо эрдэҕиттэн ытык иэс, төрөппүттэргэ 
махтал туһунан үгүстүк толкуйдуура. Ол кини, 
ылгын оҕо буолан күн сирин көрбүтүттэн эбитэ 
дуу, биэс сааһыгар диэри ийэтин үүтүнэн эм
сэхтэнэн улааппытыттан дуу, ийэҕэ ураты, 
истиҥ сыһыаны оҕо эрдэҕиттэн сүрэҕинэнбыа
рынан, өйүнэнсанаатынан билэн улааппыта, 
ол сылааһыгар бигэммитэ. Ол да иһин буолуо, 
тохсус кылааска үөрэнэ сылдьар оҕочоос уол 
бэйэтигэр бэйэтэ мэктиэ тыл бэриммитэ. Ол 
маннык этэ: «Мин ийэлээх аҕабын чахчы, ис 
сүрэхпиттэн таптыыр буоллахпына, хаһан да
ҕаны аһыы утаҕы иһиэм, табаҕы тардыам 
суоҕа», – диэн. Ити мэктиэ тылын кини күн 
бү гүнүгэр диэри кэһэ илик. Эттэххэ дөбөҥ. Сэмэн, Саргылана Маайыґаптар ыалдьыттарын кытта.
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РОССИЯЎА ЛИТЕРАТУРА СЫЛА

Оттон олох очура үгүс. Мэктиэ тылы тутуһуу 
ки һиттэн кытаанах санааны эрэйэр. Арай ону 
чуумпутук тутуһар, санаа аалыыта оҥостубат 
киһи кини баар. Дьиҥ ыраас иэйиини чугас 
дьонугар аныыр, онно муҥура суох эрэллээх 
эрэ киһи мэктиэ тылы бачча сыллар тухары 
тутуһан сырыттаҕа...

Төрөппүттэргэ иһирэх сыһыан манан эрэ 
му ҥурдамматаҕа. Кини баҕатыйан туран 
киирбит үрдүк үөрэҕэр сыл аҥаара үөрэнэн 
баран, Саҥа дьыл кэнниттэн кэтэхтэн үөрэххэ 
көһөртөрөн, төрөөбүт Үгүлээтигэр төннүбүтэ. 
Оо, күһүҥҥү, кыһыҥҥы ыйдар усталара кини 
төһөлөөх муун туйбута, төрөөбүт дойдутун ба
рахсаны, ийэ тин, аҕатын ахтан эрэйдэммитэ 
буолуой! Сыл дьарын тухары төрөөбүт нэ
һилиэгэр сы һыан нааҕы булуон, Үгүлээттэн 
төрүттээхтэри көр сүөн баҕарара. Кими эмит 
көрүстэҕинэ дьиэ тигэр сылдьан ийэтин итии 
чэйин испиттии, сылаас илиитин билбиттии 
сананара. Сэргэлээх тырымнас уоттара, ус
тудьуон көрдөөх, бэһиэлэй олоҕо кинини 
угуй батахтара. Оннук буолар эбит ахтылҕан 
күүһэ, төрөөбүт дойдуга курдаттыы таттарыы.

Сэмэн дойдутугар кэлэн төрөөбүт оскуо
латыгар саха тылын учуууталынан саҥа 
үлэ лээн иһэн, кылаандатын быстаран са
ҥарбат буола сылдьыбыт. Биэс сыл устата 
кыайан саҥарбакка, бэйэтэ бэйэтигэр бүгэр 
уустук кэмигэр ба йааҥҥа оонньуурга үөрэнэр. 
Умсугуйан туран классическай музыка кас
сеталарын почтанан суруттаран истэр. Бу 
биэс сыл эдэр киһиэхэ уонча сыл кэриэтэ 
бытааннык ааспыта. Кини саҥарар куолаһын 
сүтэрэн, ыалдьар ыарахан кэмнэригэр бэ
йэтигэр бүгэн, киэҥ эйгэҕэ тахсыан, көстүөн 
баҕарбат буолан хаалбыта. 

2004 сыллаахха кэтэхтэн үөрэҕин дьэ бү
тэрэр. Үрдүк үөрэҕи туоһулуур дипломнаах 
үлэһит буолбутуттан Сэмэн эрдийбитэ. Кини 
байаанынан дьарыктаммыт биэс сылларын 
ус тата айар үлэ умсулҕаныгар умсубатаҕын 
арай кэмсинэ саныыр...

 Оттон ытык иэс диэн өйдөбүлтэн сиэттэрэн, 
Сэмэн күн аайы ийэтиниин кэпсэтэн, Анна 
Пет ровна оҕо сааһыттан саҕалаан сэрии 
суткураан ыар олоҕун сыыйа сурукка ти
һэн барбыта. Оччолорго 31 саастаах уол 

сөптөөхтүк дьаһанан, сааһыланан, күн аайы А 
4 кумааҕыга үстүү сирэйи суруйар. Ол суруйар 
киһи айар үлэтин тэтимин бэрээдэктээбитэ. 
Бу кини күннээҕи олоҕор оҥо рор үгүс 
үлэтиттэн, сарсыарда эрдэ туран тыа олоҕун 
бүппэт түбүгүттэн ордорунар кылгас угуйар, 
алыптаах бириэмэтэ этэ. Бу суруйар кэмигэр 
суруйааччы буолуом дии санаабакка, дьонум, 
дойдум иннигэр иэһин курдук ылынан, түөрт 
сылтан ордук үлэлээбитэ. Түөрт сыл – эттэххэ 
дөбөҥ. Күн аайы хатыланар түбүк эдэр киһи
ни салгыппатаҕа. Маныаха, кини саҕалаа быт 
дьыа латын, туруоруммут сыалын ситиһэр дьүк
күөрдээх майгыта баһыйбыта. 2008 сыллаахха 
кулун тутар ыйга 35 саастаах Сэмэн эдэр 
суруйааччылар сүбэ мунньахтарыгар кэлэн 
«сүрэхтэнэр». Кини талаанын дэҥҥэ көстөр 
араас өҥүнэн чаҕылыйар ураты таас кэриэтэ 
ылыналлар. Маннык бэйиэти, прозаигы суруйар, 
булчут, тыа сиригэр олорор сэмэй саха эр 
киһитин дьалхааннаах аныгы үйэҕэ булуу 
соһуччу үөрүү, тосхол этэ. 

УГУЙАР ЧУУМПУ...

Сэмэн хас сарсыарда ахсын аҕыс чаас иннинэ 
оронуттан туран айар үлэтин саҕалыыр ураты 
чуумпу бириэмэтэ... Эркин чаһыта иһийбит 
чуумпулуун силбэһэн оргууй тыһыргыыр. Кини 
кими даҕаны күүппэт, туспа бэйэтин олоҕунан 
олорор курдук. Сэмэн хоһо суруйааччы уонна 
булчут эр киһи ис эйгэтин арыйар.

Төһө даҕаны Үгүлээт нэһилиэгэр гаас ситимэ 
киирдэр, Маайыһаптар кирпииччэ оһохторун 
көтүрбэккэ туруораллар. Оттон бу оһоҕу, хас 
биирдии кирпииччэтин Анна Петровна сайын 
ахсын үктээн, кыһыл илиитинэн тутанхабан 
оҥорбута. Кини Үгүлээт элбэх ыалын оһохтообут 
киһи. Дьахтар киһиэхэ ыарахан, илистиилээх 
үлэ. Анна Петровна аал уотун сылааһын суох
таамаары, икки оһохтооҕуттан биир оһоҕун 
көтүртэрбэтэх. 

Сарсыарда Сэмэн остуолун утары түннүк 
сырдыгар олорон суруйар. Суруйбутун тута көм
пүүтэргэ бэчээттээбэт. Барытын сыасым кур
дук тутан, реферат суруйар устудьуон курдук 
сурукка тиһэр. Суруйааччы уонна булчут эр киһи 
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хоһо туспа тыыннаах. Бултааналтаан кэлбит 
таҥаһынсабын эмиэ хоһугар, оһох кэннигэр 
ыйыыр. Ардыгар муостаҕа бултаабыт булдун 
тириилэрин тэлгэтэр.

Тоҕус чаас ааһыыта ийэтэ Аана уһуктар. Бу 
кэмҥэ эдьиийэ Саргылаана номнуо үлэтигэр 
барбыт буолар. Кинилэр ийэлэрэ көрүүгэис
тии гэ киириэҕиттэн хардарытаары солбуһа 
үлэлиир буолбуттара. Сэмэн сарсыардаттан кү
нүс үскэ диэри ийэтин кытта хаалар. Үс чаас 
кэннэ аны Саргылаана кэлэн хаһаайыстыбаны 
тутар. Күнүс үскэ диэри кылгас кэм. Бу кэмҥэ 
айар үлэ угуйар иэйиитэ, ийэтин көрүүистии, 
дьиэ истас үлэтин үмүрүтүү... 

Ол эрээри, угуйар чуумпу үгүһү ылар. Бу 
чуумпуга суураллан тус бэйэтин олоҕун туһунан 
таһыччы умнан, айар абылаҥ күүһүгэр ылларар. 
Оттон сылхонук күүппэт. Ахсым аттыы айанныыр 
күнүдьылы хаһан даҕаны, ким даҕаны сиппитэ 
иһиллибэт...

СИЭТТИСПЭТЭХ ИЛИИЛЭР 

Сэмэн сэмээр кими эмит ыраахтан сөбүлүү 
көрөн иһигэр киллэрбит да эбит буоллаҕына, 
ол иэйиитин кичэллээхтик кистээн сылдьар. 
Бу кини, Сэмэн Маайыһап, ураты майгытын, 
бачча сааһыгар диэри кыыстыын бодоруспатах, 
сиэттиһэн хонууга хаамсыбатах, ыйдаҥалаах 
түүн кыыһы атаарбатах, хорсун санааны ылынан 
оргууй уураабатах уратытыгар сытар. Ол да 
буоллар, төһөлөөх даҕаны туоххаһыйыы эдэр 
киһи сүрэҕин үүйэхаайа туттар, тас көрүҥэр 
ол биллибэт. Итии үүттээх хойуу чэйи иһэн 
сыпсырыйар. Быыһыгар ойон туратура син биир 
сээкэйи түбүгүрэр. Сол курдук чэйдиир кэмигэр 
наллаан олорон чэй испэт. Ийэтэ барахсан: 
«Сэмэнчик, тоҕо киһилии аһаабаккын...» – диэн 
сэмэлиир. Ийэ киһи оҕотун туһугар ыалдьар, 
долгуйар. Арай Сэмэн уоһун үрдүнэн убаҕас 
бытыгын оргууй имэринэр, кэпсии олорон ар
дыгар баттаҕын хаҥас диэки хаһыйар. Чэйин 
иһэ олорон түннүк нөҥүө таһырдьаны одуулуур. 
Уулусса нөҥүө олорор ыаллар кэтэхтэринэн, 
аллараа Улахан Эбэ нэлэһийэр. Манна Сэмэн 
оҕо эрдэҕиттэн илимнээн, куйуурдаан улааппыта. 

«...Аһара сэмэй, муҥкук буолар эмиэ алдьа

тыылаах соҕус быһыылаах. Утары баран, са
йа ҕас санаатын бэлэхтээн, истиҥник санаа 
үллэстэр доҕордоох дьол буоллаҕа...»

Бу айар эр соҕотох киччим санаата үгүстүк 
хоһооҥҥо тиһиллиэн сөбө. Оттон Сэмэн ордук 
киэһэтин, күннээҕи түбүк бүтэн уу нуурал чуум
пуга аймана саныыра үгүс буоллаҕа. Ол эрээри 
саҥа күн эмиэ барыта сонуннук саҕыллар...

 СЭБИЭСКЭЙ КИИНЭ УОННА СЭМЭН 

Сэмэн оҕо эрдэҕиттэн сэбиэскэй киинэлэри 
ордорор. Тыастаахуустаах, омуннаах омук 
киинэлэрин биһирээбэт. Тэлэбиисэр турар 
кыракый остуол долбуура киинэ диискэлэринэн 
толору. «Девчата», «Вечный зов», «Тихий дон» 
курдук киинэлэр суруйааччы коллекциятыгар 
бааллар. 

«Эн ханнык киинэлэри сөбүлүүгүн, тоҕо 
эрэ мин фантастиканы, олбу омук ужастарын 
букатын ахсарбаппын...», – диир. Кинини 
кытта олох, кэмкэрдии, күндьыл туһунан төһө 
баҕарар кэпсэтиэххэ сөп. Кэпсэтэ олорон, 
туох эрэ күлүүлээҕи иһиттэҕинэ, бастаан 
мүчүк гынар, онтон сыыйа күлэн барар. Кини 
күлэри уонна күллэрэри сатыыр. Ол кини 
дьээбэнихообону өйдүүрүн уонна ылынарын 
туоһулуур. Сорох киһини өһүргэтиэх да курдук 
кэпсэтииттэн, ыйытыыттан кини өһүргэммэт, 
кыыһырбат. Төттөрүтүн, сэмэйдик мичээрдээн 
харахтарыгар дьээбэлэниэх кыымнар оонньоон 
бараллар. Кини сэргэҕиттэн киһи тэҥҥэ күлсэр. 
Киэҥ, холку майгылааҕын үгүс киһи биһирээн 
эрдэҕэ...

Сэмэн Маайыһап ытык иэс диэн ылыммыт 
айар үлэтин кэрчик кэмин түмүктээтэ диэххэ 
сөп. Бэйэтэ этэринэн, Литература сылын көр
сө киниэхэ айар үлэҕэ саҥа түһүмэх кэм 
саҕаланыахтаах. 

Көҥүл санаалар, сайа охсор сөрүүн тыал, 
саҥа, ыраас хаар кэриэтэ, айар үлэҕэ умсугута, 
угуйа туруохтара турдаҕа...

Ульяна ЗАХАРОВА.

РОССИЯЎА ЛИТЕРАТУРА СЫЛА
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БИ¤ИГИ ЮБИЛЯРБЫТ

Николай Романович Калитин эбэІки суруйааччыта, поэта, 
литературнай кириитик. Кини 1940 сыл бэс ыйын 1 кµнµгэр 
Буотама µрэх тардыытынан кіґі сылдьан булдунан, таба 
иитиитинэн дьарыктанар дьиэ кэргэІІэ тіріібµтэ. О±о сылдьан 
саамай улахан ба±ата сорсуннаах булчут буолуу этэ. Ол 
эрээри уран тыл сонордьута буолан бастакы хоґоонноро іссі 
1958 сыллаахха оройуон хаґыатыгар тахсыбыттара. Максим 
Горькай аатынан Литературнай институту бµтэрбитэ, ір 
кэмІэ олохтоох уонна государственнай былаас органнарыгар 
µлэлээбитэ. 1978 сыллаахха «Эркээйи» диэн бастакы 
кинигэтэ кµн сирин кірбµтэ. Онтон «Булчут», «Бултамни», 
«Слушай моя тайга», «Сны в инее», «Сэбэки», «Байанайым 
ымыытын ыллатан» диэн кинигэлэри аа±ааччыларыгар 
ууммута. Н.Р.Калитин 1994 сылтан Россия суруйааччыларын 
союґун чилиэнэ, билигин Саха сирин суруйааччыларын 
союґун председателин солбуйааччынан µлэлиир. 

Айымньылара республикатаа±ы уонна киин сурунаалларга 
бэчээттэммиттэрэ, нууччалыы, казахтыы, английскайдыы 
тылынан тахсыбыттара. СР култууратын µтµілээх µлэґитэ, 
Россия Улахан Литературнай бириэмийэтин лауреата.

Кини кэнники сылларга айымньылаахтык µлэлээн 
«Томмоо», «ЭтиІ дуксуйар» диэн аныгы олоххо 
кістµµлэрин, биґиги бµгµІІµ олохпут тирээн турар 
проблемаларын дириІник ырыІалаан кірдірір сэґэннэри 
суруйан кинигэ оІорон таґаарда. Бу нµімэрбитигэр кини 
«ЭтиІ дуксуйар» диэн сэґэнин туґунан суруйааччылар 
Андрей Кривошапкин, Тумарча уонна философскай наука 
доктора Ксенофонт УткинНµґµлгэн сыанабылларын 
бэчээттиибит.

САХА ЛИТЕРАТУРАТЫГАР САўА КЈСТҐҐ
Николай Калитин Саха эрэ сиригэр буолбакка, Россия литературнай эйгэтигэр биллэр, биґирэнэр 

суруйааччы. Кини билиІІи кэмІэ биир саамай ырытыллар айымньылардаах ааптар диэххэ сіп. 
Ол курдук, 2013 сыллаахха бэчээттэммит «Томмоо» диэн кинигэтин ырытан сµµрбэ а±ыс ыстатыйа 
суруллубута. Ол иґигэр наука доктордара (В.Д. Михайлов, К.Д. Уткин, В.Б. Окорокова, Д.Е. 
Васильева), литературнай кириитиктэр (Е.К. Иевлев, М.Е. Винокурова, А.Г. Гуринов), народнай 

Суруйааччы НИКОЛАЙ КАЛИТИН 75 сааґыгар
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Суруйааччы Николай Калитин ааҕааччы ла
рыгар уопсастыба олоҕуттан ким да үөйэн
ахтан көрбөтөх соһуччу сюжетын булан суруйар 
ураты талаанынан киэҥник биллэр.

Аны суруйааччы “Этиҥ дуксуйар» диэн сэһэ
нинэн, олох тыытылла илик саҥа глобаль
най тиэмэни саха литературатыгар киллэрдэ. 
Аас пыт үйэ 7080c сылларыгар «Норуот ха
һаайыстыбата чэчирии сайдарын туһугар», 
диэн алы гынар тыл доҕуһуоллаах, ядернай 
дэл би тэптэриилэр Бүлүү, Марха өрүстэр 
үрдүк систэригэр ньиргийбиттэрэ. Саха сиригэр 
уон икки ядернай дэлби тэптэрии төһө да 
сир анныгар ыытыллыбыттарын, төһө да 
докумуоннара ыс таал тимиртэн оҥоһуллубут 
сейфэлэргэ хам хатаммыттарын иһин, барыта 
хостонор, билиигэкөрүүгэ, көҥүлгэ тахсар 
күннэрэ үүммүтэ. 

«Бүлүү көмүскэлигэр» уопсастыбаннай, эко
логическай кэмитиэт тэриллибитэ. «Марха93» 
диэн радиологическай экспедиция үлэтин са
ҕа лаабыта. «Кратон3» бүтүн аан дойдуга бил
лэр радиационнай саахал объега буолара би
гэргэтиллибитэ. Онно цезий, стронций, плуто
ний элбэҕэ, Чернобыллааҕы саахалламмыт 
АЭСка атылыы буолара биллибитэ. Онтон 
ылата элбэх научнай, публистическай үлэлэр 

суруйааччылар (В.Т. Сивцев, С.Т. Руфов, Р.Д. Ба±атаайыскай), ону таґынан Вадим Дементьев, 
Павел Ульянов уо.д.а. курдук Россия биллиилээх литературнай кириитиктэрэ Николай Калитин 
айымньытыгар µрдµк сыанабылы биэрбиттэрэ. 

Николай Калитин Москватаа±ы М.Горькай аатынан литературнай институту бµтэрбит µрдµк 
таґымнаах литературнай идэлээх специалист. Киґи быґыытынан дуоспуруннаах, кµµстээх санаалаах, 
µтµі майгылаах. Ону таґынан киэІ билиилээх, дириІ ійдііх, іріспµµбµлµкэ оло±ор кіхтііхтµк 
кыттар киґи буолар.

Быйыл кини «ЭтиІ дуксуйар» диэн саІа кинигэтэ кµн сирин кірді. Анал µірэхтээх дьон 
этэллэринэн, бу айымньы суруллубут стилинэн, уусуран хайысхатынан саха литературатыгар 
саІа кістµµ. Кинигэ Саха сирин ар±аа іттµгэр сир аннынаа±ы то±о тэптэриилэр содулларын 
туґунан кэпсиир, онон билигин аа±ааччылар киэІ дьµµллэригэр сылдьар. Атомнай технология 
туґунан уонна ону «эйэлээх олоххо туттуу» курдук уустук тиэмэ±э историяны, философияны, 
аныгы технологияны, икки атах ис айылгытын дириІник билэр эрэ киґи ылсан айар кыахтаах.

А.В. КРИВОШАПКИН.

ЯДЕРНАЙ ДЭЛБИ ТЭПТЭРИИ 
УРУСХАЛЛААБЫТ СИРИГЭР

сурулунну лар уонна сурулла тураллар. Кистэлэҥ 
аһыллан барда. Оттон ону сиһилии кэпсиир 
уусуран айымньы бу саҥа таҕыста. Уус уран 
тыл дьиҥнээх маастара Николай Калитин, 
араас омук тылыттан таҥыллыбыт уустук тех
нологическай өйдөбүллээх терминнэри, өй
дөбүллэри силигэ ситэри өйдөнөр гына уу 
сахалыы тылынан суруйан таһаарбытын 
ааҕаач  чы ыарырҕаппакка ылыныыһык, ааҕарга 
чэп чэки.

Сэһэҥҥэ саха дьоно радиоэколог Уйбаан 
Буур сун, физикмагнитолог Сиэкэ Дьөгүөрэп, 
уче най Архыып Никитин тустарынан аахтаххына, 
бары билэр дьоммут «Бүлүү» уопсастыбаннай 
кэмитиэт чилиэннэрэ Иван Бурцев, Егор Се
ков, Никита Архипов буолаллара көстөн кэлэр. 
Кинилэр дойдуларын дьылҕатын туһугар хор
суннук туруулаһаллар. Бүрүкүрээтийэ бу дьону 
хайдах үөһэттэн «охсорун» илэ көрөҕүн, онтон 
кэлэйэҕин. Көмүскэл дьоммутун аһына да, киэн 
тутта да көрөҕүн. Дойдубутун хара дьайдаах 
алдьархайтан быыһыыр да буоллахпытына, 
итин ник өргөстөөх, сытыыхотуу дьонноох эрэ 
буоллахпытына этэҥҥэ буолуохпут диэн бигэ 
санааҕа кэлэҕин. 

Кинигэ түмүктэниитэ ааҕааччы өйүнсанаатын 
аймаһытар, этинсиинин дьигиһитэр дьикти 

БИ¤ИГИ ЮБИЛЯРБЫТ
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күүс тээх. Ол күүс көстүбэт хараҥа күлүгэ ин
никибитин өссө да сабардыа дуо? Бу бэйэлээх 
кэрэ дойдубут, сайдыылаах олохпут дьылҕатын 
ама, кэхтии, сатарыйыы күүтэр дуо?.. Хара 
дьай күүһүн – сэрии сэбин «Олохпут сайдарын 
туһугар», – диэн алы тыллаах быһымахтык тут
таммыт сирбитинуоппутун сүргэйэн, сүһүрдэн 
бардахпытына төһө өр олоробут, диэн баттык 
санааҕа ыллараҕын. Ол эрээри, сэрэхэдийэр 
са наабытын үрэйэн, дурдахахха оҥостор сүдү 
тииппит үрдүк чыпчаалыгар сааллар этиҥ 
дуксуйар, чаҕылҕан уота чаҕылыйар – Айыл
ҕабыт өссө да модун күүһүн, инникигэ эрэли 
үөс кэтэр бигэ туругун көрдөрөр!

Николай Калитин прозаик быһыытынан олох
хо тыҥааһыннаах актуальнай кыһалҕалары сы 
тыытык туруорсар киэҥ билиилээх үрдүк про
фессиональнай таһымнаах суруйааччы. Ки ни 
суруйар тиэмэтин эргиччи өттүнэн үөрэтэн элбэҕи 
ааҕарынан, ырытарынан тэҥнээҕэ суох. Ол иһин 
айымньыларын ааҕааччыга дьайар күүһэ олус 
итэҕэтиилээх, ылыннарыылаах буолар. Онуоха 
тылы билэринэн, эҥкилэ суох таба туттарынан 
кини аныгы проза эталон суруйааччытын 
быһыытынан билиниллэригэр толору быраап 
баар. 

ТУМАРЧА.

Николай Калитин хайа да жанрга µлэлээ
би тин иһин, айымньылара дьоҥҥо түргэн ник 
тиийэллэр. Общественнайгосударственнай 
ин    тэ  риэһи өрө тутар, төрүт дьарыгы, үтүө 
үгэс тэри үйэтитэр дьулуурдаах дьиҥнээх пат
риот. Биллэркөстөр улахан айымньылара 
Ийэ айылҕаны көмүс кээһиҥҥэ анаммыт, онно 
туһаайыллыбыт буо лаллар. Былырыын «Том
моо» сэһэнин аах пытым. Санаабын, дьоҕус 
да буоллар, бэ чээккэ таһаартарбытым. Бы
йыл, балыыһаҕа сытан, «Этиҥ дуксуйар» 
диэн саҥа кинигэтин үөрэ нээччим Марина 
Спи ридонова аҕалан билистим.

Дьиктитэ баар, кини хас саҥа айымньытын 
умсугуйан ааҕаҕын. Бэйэтигэр тардар ис кис
тэлэҥнээҕин эккинэнхааҥҥынан сэрэйэҕин. 
Уон  на, ийэ тыл иһирэҕинэн кэпсээн, ойуулаан
оһуор даан барара, тэпсэҥнээн, биэтэҥнээн 
хаал  бакка, сөп тэтиминэн сулбухалбы айаннаан 
иһэрэ ордук кэрэхсэбиллээх.

Саҥа сэһэнин уустук, ыйыллаҕас хайысхаҕа 
анаабыт. Ядернай дэлби тэптэрии суостаах 
содулларын ырытан, ымпыктаан, сорунуулаах 
утарсыытын ааҕааччы киэҥ эйгэтигэр тиэрдэргэ 
соруммут. Уусуран литературабытыгар туһаан
наах хайысхаҕа анаммыт бастакы кинигэ буолла 

САўА ААРТЫГЫ АРЫЙАР АЙЫМНЬЫ

быһыылаах, чопчу анаанминээн суруллубутунан.
Сэһэн анаарыы киэбинэн хайыһын нарыллы

быта, толкуйдатар хабаанынан суруллубута со
нуннук көстөр. Ити уратытын, бэйэтэ да бэ
лиэтээн, кылгас билиһиннэриитигэр суруйбут 
эбит.

Иккиһинэн, сэһэн анал үөрэхбилии сабар
дамын кытары хабарынан, ядернай дэлби тэп
тэрии туһунан ааҕааччыга тиэрдэр гына, су
руйааччы ити эйгэ ис дьиҥин балайда ырытан 
билэргэкөрөргө дьулуспут. Ити эйгэни иһиттэн
таһыттан, тула өттүттэн үөрэтэн, чинчийэн 
идэлээх дьон санаатын, сыһыанын бэйэтин 
көрүүтүгэр киллэрэргэ дьулуспута кытары 
көстөр.

Суруйааччы айымньытын уусуран литература 
билиҥҥи киэбинэн олус тэниппэккэ, улгумсу
һал хабааннаахтык сюжетын хайыһыннарбыт. 
Буолар түгэннэри сороҕор ыга тардан, эбэтэр 
соһуччу уустугурдан, мүччүргэннээх да тү
гэннэрдээн, ааҕааччы уйулҕатын уһугуннаран, 
сэһэнин ситимигэр сэргэхтик киллэрэн иһэр. 
Ол эрээри, айымньы киэбинкиэлитин таһыгар 
мэнээк ыыппакка. Наукатехника уустук да 
хабааннаах өйдөбүллэрин, сатабыллаахтык са
хатытан, кэпсиирсэһэргиир киэбигэр эргитэн 



80 Чолбон 6 №-рэ 2015

БИ¤ИГИ ЮБИЛЯРБЫТ

аҕалар. Литература киэҥ киэлитигэр уһун айа
ны айаннаабыта, ол тухары дэгиттэр кыаҕын 
аҕырымнатан ылбатаҕа өтө сэрэйиллэр. Улахан 
маастар туппута, таҥмыта, сомоҕолоон сонун 
айымньы оҥорбута, этэргэ дылы, ала бэлиэ.

Сүрүн герой – Кустук. Кини сулууспа кэн
ниттэн дойдутугар кэлэн, ядернай дэлби тэп
тэрии содулун оһорор кыһалҕаҕа кыттыыта, 
ра диацияҕа сүһүрүүтэ, эмсэҕэлээн турбаттыы 
ыалдьан охтуута, олохтон барыыта... Сэһэн ити 
курдук санньыар курус тыыннаах.

Дэлби тэптэрии дьөлөҕөһүн, сири дьөлө 
үүттээбиттэрин аанньа бүөлээбэтэхтэриттэн, 
анал суурадаһынынан киэптии кутан таһаар
ба тахтарыттан, үрдүттэн ыарахан тимирбе
тон оҥоһугунан хам баттаппатахтарыттан, 
радиациялаах итии сырал уһууран тахсан, тыа 
маһын, тулалыыр эйгэни «рекультивация» диэн 
ааттаан, сүһүрдүллүбүт сир кырсын, хастаан 
ылан, Харах диэн күөлгэ саба күрдьүбүттэр. 
Айымньыга «... бу күөл баарын тухары Марханы 
(салгыы Бүлүүнү) уһун үйэлэргэ сутуйа сытар 
кэриҥнээх» диэн этиллэр.

Ол өлүү дьөлөҕөһүн «тыыммат» гына бүтэ
һиктээхтик бүөлүүр иэдээннээх сорудаҕы то
лорторор үлэни суруйааччы хараҕын далынан 
аһарар. Аҕыйах киһилээх бөлөххө эҥин дьон 
баар. Харчы эрэ туһугар сылдьар, хаайыыга 
олоро сылдьыбыт киһийдэхтэр Кустугу өлөрөр 
хара санаалара өйдөрүнэн да, күүстэринэн да 
баһыйтарар буолан туолбакка хаалар. Ааҕа да 
олорон, киһи этэ тардыах амырыын быһымаҕа. 
Сүһүрүү кутталын таһынан, иннилэрэкэнни
лэрэ биллибэт кубулҕат дьон хас түгэн ах сын 
тыҥааһыны эбии ыйылыннары тардар кыы
баҕалара суоһуур. Ону суруйааччы, сөптөөх 
түгэнигэр төлө тардан, атын хайысханан ула
рытан иһэр.

Ол дьон сүөдэҥнэһэр күлүктэрин ортотугар 
Росатом итэҕэллээх үлэһитэ Южин уонна Кус
тук мөссүөннэрэ ордук сырдаан, киһитийэн 
кэлэллэр...

Айымньыга сырдык сүүрээннэр, күлүмчаҕыл 
түгэннэр уйан куту кустук куһаатынан кууһаллар. 
Кустук таптыыр кыыһын Кэскини кытта көрсүһэр 
күннэрэ, ахтыспыт сүрэхтэр тапталларын уоҕу
нан тыыныылара букатын көрөн турардыы 
уйаҕастык ойууланар. Сулууспалаан бүппүт Кус

тук төрөөбүт түөлбэтин, дьиэтин таарыйан эрэ 
ааһыыта чугастааҕы дьонун соһутар, хомотор 
даҕаны. Дьонугарсэргэтигэр көмөлөһөр баҕата 
баһыйан, кини амырыын алдьархайы уҕарытар, 
оһорор туһугар Южиҥҥа биэрбит бигэ тылын 
халбаҥнаабакка тутуһар...

Сэһэҥҥэ ядернай дэлби тэптэрии содулугар 
айыл±а, киґи, кітірсµµрэр – бары тµбэґэллэр. 
Бу – Саха сиригэр оҥоһуллубут 12 ядернай 
дэлби тэптэриилэртэн биир эрэ өлүү үөлэһин 
со дула сырдатыллар.

Суруйааччы экология хамыыһыйатын са
ла йааччыта Буурсун Уйбаан хорсун, прин
ципиальнай позициятын үрдүктүк тутар. Сыч
чах, биир бу маннык кэрчиккэ кини дойдутун, 
норуотун туһугар туруулаһар бигэ санаалааҕа 
көстөр: «Дуостал тугу да гымматаххыт, анализ 
көрдөрөрүнэн манна радионуклид, плутоний 
суурадаһына хойуу, өтөн тахса турар сууһарар 
күүстээх! Сиридойдуну айгыратан бараҥҥыт 
чөлүгэр түһэрэргит оннугар чанчарык баҕайытык 
көрүнньүккэ эрэ чүүччэйэ сылдьаҕыт. Хат 
үлэлээҥ! Бааста!» – диэн ньоҕойдоһон баран 
тылын сымнатыа баара дуо? Кыҥкыйдыыр. 
Туохханнык үлэ оҥоһуллубутун туоһулуур 
доку муоҥҥа, саараама, илии баттаабат. Инньэ 
гы нан бардаҕына – иннин биэрбэт. Дьыаланы
куолуну дьэ дириҥэтэр, онноманна тиэрдэр». 
Буурсун Уйбаан биллиилээх эколог, улахан 
патриот, публицист Иван Бурцевы санатарын 
быһаччы сэрэйэбит.

Сэһэн номоҕо «аан дойду хайдах айыллыбыта 
да оннук чөл туруктаах буолуохтаах» диэн 
сиэрдээх санаа тобулар толкуйуттан тахсыбыт 
өркөн өй туомтуу баайыытыныын сөп түбэсиһэр. 
Суруйааччы ити ытык ыйыыны бар дьоҥҥо 
туһаайар бигэ санаалааҕа биллэр.

Быһата, хас биирдии киһи уйан кутун уһу
гуннарар айымньы. Уусуран литературабыт 
салгыы сайдыытыгар саҥа аартыгы арыйар 
дьо һуннаах үлэ суруллубут.

Ксенофонт УТКИН-НҮ¤ҮЛГЭН, 
философия наукатын доктора, 

профессор, суруйааччы.
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ТААТТА ТАЛААННААХ БУОЙУН ПОЭТА
(М.И. КузьминМакар Хара тіріібµтэ 100 сылыгар)

Макар Хара бэйэтэ хоґоонугар холбообутун 
курдук унаарыйар Уолба±а, 1915 сыллаахха 
муус устар 26 кµнµгэр дьадаІы дьиэ кэргэІІэ 
тіріібµтэ. О±о сааґын таптыыр, сµгµрµйэр 
Таатта эбэтин киэІ кырдалларыгар, сибэккилээх 
хонууларыгар сµµрэнкітін, оонньоонкірµлээн 
атаарбыта. Уолба сэттэ кылаастаах оскуолатын 
ситиґиилээхтик µірэнэн бµтэрбитэ. Онтон тыа 
хаґаайыстыбатын техникумугар, салгыы Мос  к
ва±а «Правда» аатынан суруналыыстыка ком
мунистическай институтугар µірэммитэ. 1932 
сыллаахха рабселькордар I республикатаа±ы 
конференцияларыгар кыттар, онно бастыІ 
корреспондент буолан журналистика µлэтигэр 
ірі таґаарыллар. Уонтан тахса сыл «Кыым» 
хаґыат редакциятыгар тыа хаґаайыстыбатын 
отделыгар сэбиэдиссэйинэн µлэлиир. 1941 
сыллаахха саха журналистарыттан бастакынан 
Бµтµн Союзтаа±ы тыа хаґаайыстыбатын быыс
тапкатыгар кыттыыны ылар. 193839 сыллартан 
Саха сирин суруйааччыларын тэрийэр бµрµітµн 
сэ кирэтээринэн, литературнайуус уран альманах 
редколлегиятыгар, «Хотугу сулус» сурунаал ре
дакциятыгар таґаарыылаахтык µлэлээн, биир 
идэлээхтэрин махталларын ылбыта.

Тіріібµт сахатын тылын этигэнин, хомуґунун 
оскуола±а µірэнэр сылларыттан иІэриммитэ.

Дойдутун кµµскэ таптыыра, бастаан 1937 сыл
лаахха Москва±а бэчээттэммит «Сµµрээн» диэн 
хоґооннорун хомуурунньугар киирбит «Алаас
пар» айымньытыгар хоґуйбута.

Ар±ааІІы халдьаайы µрдµттэн,
Алааспын іІійін кірбµтµм.
Кірбµттэн, кµлµмнµµр кµіхпµттэн
Кµµскэ диэн, кµµскэ диэн µірбµтµм.

Тунааратунаара тыалыран,
Тупсубут, долгуйа тупсубут.

Кµірэйэн, кµірэгэй ыІыран,
Кµн аннын кµлµмэр умсубут… (7 стр.)

Бу кинигэтэ латынныы алпаабытынан тахсы
быт то±ус хоґооно киллэриллибит: «Тэрэнтэй 
ырыата», «Тумуґах хайатыгар», «Јрµс эстии
тигэр», «Майалаан иґэн», «Холкуоска барда», 
«Чурапчы тумулугар», «До±орбор», «Кыргыґыы 
толоонугар». Айымньыларын 1933 сылтан са
±алаан суруйталаабыт диэххэ сіп. 

18 сааґыгар «До±орбор» хоґоонугар суруйбут.
Ґірэбин, сибэкки кэґиибин
Ґілээннээх до±орум илпиккэр,
Билсиґэр бэйэнэн илиигин
Мичээрдиимичээрдии биэрбиккэр. 

(1933 с.) 

Онтон 1941 сыллаахха бала±ан ыйыгар «До
±орбор» диэн ааттаан иккиґин сэриигэ ба
рарыгар суруйбут.

Ыстыыкка бірµібµн солбуйан,
Ыраатар, мин барар буолбутум.
Санньыйан до±орум, долгуйан,
Санныбар тайанан турбутуІ.
Санаама фроІІа барарбар
Санааргыы, саарбахтыы хаалар диэн.
Эрэнэ хаалабын эн тускар.
ЭтэІІэ, кыайыынан эргиллиэІ!.. 

(6 стр.)

Макар Хара о±о сааґыттан уйан дууґалаа±а, 
кірбµтµнбилбитин хоґоонноругар киллэрэн 
хоґуйар талааннаа±а.

Бастакы айымньытын Д. В±а, иккиґин кэлин 
кэргэнэ буолбут, таптыыр, сµгµрµйэр до±оругар 
РСФСР, Саха АССР народнай артыыскатыгар 
Анна Егорова±а анаабыт диэххэ сіп.

Сэрии иннинэ бэчээттэммит «Сµµрээн» кини
гэтигэр тыа сиригэр олохдьаґах саІалыы 
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уларыйар кэмнэрин уусураннык хоґуйбут.

1. «Тэрэнтэй ырыата».
КиллэмІэ буолан ааспыт сэрии ньиргиэрин, 

эйэлээх олох эргийэн, холкуостаахтар бары 
тµмсэн ыґыыга µлэлииллэрэ кірдірµллµбµт.

Хонууга тахсаннар
Холкуостаах эрэттэр
Сиэмэни ыґаннар,
Силлиэрэн эрэллэр… (15 стр.)

2. «Тумуґах хайатыгар» айыл±а баайын 
чинчийэн туґа±а таґаарыы тиэмэтигэр анаммыт. 
Саха сиригэр промышленность бу хайаны 
хаґантµірэн µірэтииттэн сайдыа±а диэн 
тµмµктµµр, эбэтэр билиІІи алмаас, кыґыл кімµс 
хостонуутун билгэлээбит курдук саныыгын.

Сотору, бу хайа барахсан
Собуота, тутуута туруо±а.
Ол ону сµµґµнэн дьон тахсан,
ОІоґуу кµµґµнэн тутуо±а. 

(21 стр.)

3. «Чурапчы тумулугар» 1936 сыллаахха бэс 
ыйын 5 кµнµгэр суруллубут гражданскай сэрии 
сылларыгар буолбут быґылааны хараастан 
туран хоґуйар.

Эрилик Эристиини кытары
Иккиэ та±ыстыбыт уІуохтарыгар,
Уонунан аа±ыллар кыґыллары
Урусхал оІорбут тумулларыгар. 

(12 стр.)

СаІа сайдыылаах олох эргийэригэр туруу
ласпыт, кыргыспыт кыґыллары µрµІнэр 
накаастаабыттарын салгыы аа±абыт:

Кірбµттэрэ Чурапчы тумуллара
Кі±ірі тыалырбыт ойуурдара.
Харыларыттан µµттээн илпиттэрин,
Хаанынан ыґылыннара испиттэрин. 

(13 стр.)

Хоґоон тµмµгэр:
Кинилэр сырдык кэриэстэригэр,
Кинилэр µрдµк чиэстэригэр
Ойууру быыґынан кылбайар
УІуохтарын µрдµгэр уот сулус умайар. 

(44 стр.)

Онон Макар Хара убай суруйааччыларын 
Платон Ойуунускай, Эрилик Эристиин уо.д.а. 
исто рия±а буолан ааспыт тµбэлтэлэри хайдах 

баарынан айан суруйбута оччолорго аа±ааччы 
бол±омтотун тарта±а.

(Хос быґаарыы: бу кинигэ сорох сирэйдэригэр бэ-
чээттэммит автор хоґооннорун табаарыґым ДьіІкµ 

Сээн бэлэхтээбититтэн туґанным. Д.Ж.)
Поэт, эписиэр Макар Хара: «Тойугум номо±ор 

да тиллиэм», – диэн эппит санаата олоххо 
киирэн, сэттэа±ыс хоґооннорун, поэматын кини
гэлэрэ бэчээттэммиттэрэ «Саргылаана» (1943), 
«Биґиги Россия дьонобут» (1964), «Ба лыксыт 
отуутугар» (1968), «Кµнµ кірсі» (1973), «Бµ
гµн да саллааппын» (1975), «ЫІырыыга саха 
уола…». 2005 сыллаахха Кыайыы 60 сылыгар 
С.И. Тарасов бэлиэтээбитин курдук, билиІІи 
эдэр кілµінэ Макар Хараны соччо билбэт 
диэтэххэ сыыспатым буолуо.

Кириитиктэр кини хомуурунньуктарыгар бол
±омтолорун уурбатахтарыгар, бэйиэт: «Хайгыыр 
да этиини, сирэр да саІаны маннык диэн мин 
истэ иликпин», – диэн биир хоґоонугар хом 
санаатын этэн аґарбыта.

Ийэ дойдутун, норуотун истиІник саныыр, 
таптыыр патриот, суруйааччы 4 сылы быґа 
фа шистары утары сэриилэспитэ. Сэриигэ Ле
нин градскай, I Прибалтийскай, I Белорусскай 
фроннарга уунууоту ортотунан сылдьан, бин
тиэпкэ саатынан элбэх істіі±µ кыдыйбыта. 
Сэ риигэ хорсуннук кыргыспытын иґин «Кы ґыл 
Су лус» уордьанынан, мэтээллэринэн, САССР 
Верховнай Сэбиэтин грамоталарынан на±а раа
даламмыт.

Кини поэт быґыытынан элбэ±и суруйбут.
Јстііх ытыалааґына арыый сэллиир кэми

гэр уулаах окуопаттан тµірт сыл устата айбыт 
хоґооннорун «Кыым» хаґыат редакцияты гар, 
су ругун кытта кэргэнигэр Анна Ивановна±а 
ыытара.

Бэчээттэммит хоґоонорун саха дьоно кэ
рэхсээн аа±аллара. Јссі народнай артыыска 
Анна Егорова Дария Барашковалыын поэт уонтан 
тахса айымньытын ырыа гынан кітµппµттэрин 
Саха сирин хайа ба±арар муннугар таптаан 
ыллыылларын бэлиэтииллэр. 30ча хоґооно 
ырыа буолбут.

Кини сэриигэ анаммыт бастакы хоґооннорун 
анныгар «1941 с. бэс ыйа» диэн суруллубут, 
оттон кэнникилэригэр эмиэ кылгас, чуолкай 
тыллар тураллар: «1945 с. ыам ыйа. Сэриилэґэр 
Армия». Ити сыыппаралар икки ардыларынаа±ы 
эрэйдээхбуруйдаах, эриирдээхмускуурдаах сыл
лар поэт айымньыларыгар иІэн хаалбыттара. 
Биир до±оругар суруйбуттаах эбит: «Куруутун 
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суруйар тµгэн суох, быыс эрэ булларбын, са
ныыр санаабын ырыаларбар этэ сатыыбын».

Ырыа буолбут, норуот уоґуттан тµспэтэх хо
ґоонноро: «Кµннэрдьыллар саппаттар» (Нскай 
чаас 1942, бала±ан ыйа), «Иннибэр элэІниир» 
(1942), «Чуумпуга», «Кыталык» (1944), бэс ыйа, 
«Хотойдоргун ини хоґуйар» (1944, бэс ыйа), 
«Махтал бар дьонтон» µбµлµій ырыата (1947), 
ЫтыкКµіл, «Кремль сулустара» (1947) с.

«Махтал бар дьонтон» µбµлµій ырыата 
хоґооно музыка±а суруллан, композитор За
хар Винокуров µтµітµнэн РСФСР, Саха 
АССР µтµілээх артыыската Анастасия Лыт
кина Варшава±а ыытыллыбыт ыччаттар, сту
деннар Аан дойдутаа±ы фестивалларыгар си
тиґиилээхтик толорбута. Итинэн Макар Хара бу 
ырыанан сахалары ааттаппыта.

Поэт айар µлэтин биир кэрчигинэн тыл
бааґынан дьарыктаммыта буолар. Кини нууч
ча суруйааччыларын Владимир Маяковскай, 
Александр Твар довскай, Сергей Михалков, Мирзо 
Турсунзаде, Самед Вургун, Габдулла Тукай 
уо.д.а. айымньыларын сахалыы саІардыбыта. 

Биґиги кілµінэ сэрии сылларыгар, ол кэн
ниттэн да±аны кини хоґоонноругар айыллыбыт 
ырыалары ыллаан улааппыппыт. Јктііп, 
Маай бырааґынньыктарыгар, сайын ыґыахха 
кэн сиэр бэлэмнээн, нэґилиэкпит Дьиэбэгэнэ 
олохтоохторун µірдэрбит. 

Хорсун саллаат буорах сыттаах хоґооннорун 
саха дьоно сібµлээн, таптаан аа±аллара, 
бэйэлэрин µтµі ба±арыыларын этэллэрэ.

1. М.И. Андросова 1944 сыллаахха Ытык 
Кµілтэн суруйбут: «Мин кэрэхсиибин эн фроІ Іа 
сылдьан суруйар идэІ ордук сайдыбытын, µгµс 
суруйууларыІ сэрии хонуутуттан суруллан, бэ
чээккэ тахсыбытын. Ол кэннэ фронтовой ырыа
лары суруйаргар махтанабын, ол ырыалары 
мин таптаан ыллыыбын».

2. Амма Аччыгыйа, 1944 сыл: «Сэриигэ сыл
дьар, урукку іттµгэр киэІник биллибэтэх эдэр 
поэт Макар Хара сэрии кэмигэр обургутук µµннэ…

Саха сириттэн ыраах Ленинграды саха киґитэ 
кімµскээн кыргыґара, кини «Ленатын кытылын 
кімµскµµрµн кэриэтэ» буоларын хоґуйуу –
дьиІнээх µрдµк советскай партиотизмы хоґуйуу 
буолар».

3. Савва Тарасов, 1986 сыл: «Сэрии сыл
ларыгар поэт быґыытынан сиппитэхоппута. Ити 
іртµнэн ыллахха, кини билигин дойдуга киэІник 
биллэр фронтовой кілµінэ поэттар дьиІнээх 
представителлэрэ».

4. Кµннµк Уурастыырап: «Биґиги Макар Ха
раны, бідіІ талааны, кэмигэр сіптііхтµк 
сыаналаабатах эбиппит», – диэн тиґэх суолугар 
атаарыы миитинигэр эппитэ («Саха сирэ» хаґ., 
02.03.2000, №39).

Макар Хара дьикти сайа±ас дууґалаа±а, ала
ма±ай майгылаа±а, билэр да, билбэт да дьо
нугар бол±омтолоохтук сыґыаннаґара.

Сэттэ уонус сылларга дипломнай µлэбиттэн, 
ба±ар, бэчээттиэхтэрэ диэн, «Хотугу сулус» 
сурунаалга ыыппытым. Јр кэтэспитим, туох 
да биллибэтэ±э. Онтон µлэм маннык суруктаах 
почта±а тіттірµ кэлбитин туппутум.

Ытыктабыллаах Дмитрий Степанович!
Даадар туґунан дипломнай µлэ±ин ыыппыт 

дьонуІ хойутатан, µнµрµµн а±алан туттардылар. 
Кэмигэр кэлбитэ буоллар, сорох миэстэлэрэ, 
ба±ар, туґаныллыахтара хаалла±а буолуо.

Бу хойут да хаалбат µлэ эбит, онон рукопискын 
уччуйан хаалбатын диэн бэйэ±эр ыытабыт.

«Хотугу сулус» µлэґитэ М.И.Кузьмин.
1/III71 сыл.

Суруйуубун поэт Макар Хара бэйэтэ айбыт 
строкаларынан тµмµктµµбµн.

Ийэ буор ылбытын кэнниттэн ким эмэ,
Ба±ар, мин ырыабынхоґооммун хомуйуо,
Онуоха бµтэґик уураа±ын бириэмэ
Биир эмэ тылынан бэйэтэ суруйуо.

(«Бµгµн да саллааппын», 
Дьокуускай, 1975, 18 стр.)

Дмитрий ЖЕГУСОВ,
тыыл, µлэ бэтэрээнэ,

Чіркііх.
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Биһиги 12с гвардейскай танковай дивизиябыт 
Германия илиІІи уобалаһыгар Померанияҕа 
тох тоон, БерлиІІэ бүтэһиктээх кимэн киириигэ 
бэлэмнэнэрэ. Мин сулууспалыыр 48с Вап
нярскай – Варшавскай Ленин орденнаах гвар
дейскай танковай биригээдэм Нойдамм диэн 
нэһилиэнньэлээх пуун чугаһыгар халыІ ойуур 
иһигэр турара.

1945 сыл, муус устар 12 кµнэ µүммүтэ. Ча
ҕылхай күннээх сарсыарда этэ. Халлаан түүн 
имбалай хараҥарбытын, дьыбарсыйбытын кыл
баччы мэлдьэһэн кэбиспитэ. Биһиги экипажпыт 
хара сарсыардаттан танк иһинтаһын сууйа
сото сырыттаҕына, ротабыт командира старшай 
лейтенант Кардашин тиийэн кэлбитэ. Взвод ко
мандира лейтенант Никитенко киниэхэ биһиги 
тугунан дьарыктанарбыт туһунан дакылааттаары 
гынан эрдэҕинэ, Кардашин таҥнары сапсыйан 
тохтотон кэбиспитэ. 

– Тугунан дьарыктанаргытын кірібүн... – 
диэ битэ кини. – Дьэ, кытаатан туттуҥхап тыІ, 
өрүіллэрим. Командованиеттан улахан киһи 
кэлэр диэн сурах баар. Кини эһиги интер нацио
нальнай экипажкытын быһа ааспата буолуо. Мин 
кинини бэркэ билэр киһим... Рота уонна взвод 
командирдара баралларын кытары биһиги, сал
лаат аймах, ким кэлиэхтээҕин араастаан таайа 
сатаабыппыт.

Биһиги үлэбитин бүтэрэн, массыынабыт люк
та рын сабыталаан баран, танк окуопатын ин
нигэр күн уотугар сыламныы олордохпутуна, 
лейтенант Никитенко сүүрэн кэлбитэ.

– Дьэ, оҕолоор, командующайбыт генерал
полковник Богданов иһэр! – диир кини. Кини ити 
биһиги 2с танковай армиябыт командующайа 
генералполковник Семен Иванович Богданов 
туһунан этэр.

Командующай ір кэтэһиннэрбэтэ. Сотору 
тан калар окуопаларын кэрийэ барар ыллык ус
тун дьоннор иһэллэрэ кістүбүтэ. Инники үр
дүк уҥуохтаах, танкистскай фуражкалаах, ге
неральскай погоннардаах төрөл киһи иһэрэ. Кини 
погоннарыгар үс улахан сулустардааҕа уонна 
түө һүгэр Кыһыл Көмүс Сулус чаҕылыйара. Дьон 
адьас субу кэлэрин кытары биһиги взводпут 
командира лейтенант, Никитенко, типтап курдук 
туттан утары хааман тиийэн дакылааттаан 
субуруппута:

Табаарыс полковник! Миэхэ итэҕэйиллибит 
взвод танканы бойобуой бэлэмнээх оҥоруунан 
дьарыктанар. Дакылааттыыр взвод командира 
лейтенант Никитенко!

Дорооболоруҥ, табаарыс танкистар! – диир 
сөҥ куолаһынан командующай уонна Ни китен
коны кытары илии тутуһар.

Кини онтон биһигини биирдиибитин кытары 
кэпсэтэн барар.

– Эн омугуІ ханныгый? ДойдуІ? – коман
дующай хас биирдиибитигэр итинник ыйытыы
лары биэртэлиир. Уочарат миэхэ тиийэн кэлэр.

– Сахабын. Дьокуускай чугаһыгар төрөөбүтµм, 
– диибин мин.

– Олус бэрт, табаарыс сибиряк! Сахалар мин 
армиябар аҕыйахтар, ол эрээри биирдии бэргэн 
ытааччы саха биэстии саллааты толуйар... Эн 
дуоһунаһыҥ, табаарыс старшай сержант?

– Орудие командирабын.
– Олус бэрт, олус бэрт! Ити эһиэхэ айылҕаттан 

анаммыт идэ. Кытаат, тиһэх кимэн киириигэ 
туттуммахтаан хаал, табаарыс сибиряк! Эһиги 
бэһиэн биэс омук уолаттара эбиккит. Ити 
олус бэрт! Норуоттаргыт аатын өрүүтүн үөһэ 
тутуоххут диэн ис сүрэхпиттэн эрэнэбин.

Биһиги командующайбыт саллаакка итинник 
истиҥэйэҕэс сыһыаннааҕа. (Кэлин кинини кы
тары иккитэ көрсүспүппүт: биирдэ – Берлин 
операциятын кэмигэр, иккиһин – 1946 сыллаахха 
НойРуппин куоракка, кини ССРС Верховнай 
Советын депутатынан талыллар кэмигэр).

Командующай бэйэтин чаастарын туох эмэ 
улахан событие буоларын чугаһыгар биһирэмнээн 
кэрийтэлиир идэлээх быһыылааҕа. Кини кэлэн 
барбытын сарсыныгар батальоннарга партийнай
комсомольскай мунньахтар буолуталаабыттара. 
Онтон өйµүнµгэр, муус устар 14 күнµгэр, тµүн 
биһиги биригээдэбит турбут сириттэн хоІнон, 
аргыый фронт инники кирбиитин диэки сы 
ҕарыйбыта.

1945 сыл, муус устар 16 кµнэ. Сарсыарда 4 
чаас. Халлаан өссө да сырдыы илигэ.

Биһиги,«немецтэр дьылҕаларын ірµһүнэн» 
ааттаммыт Одеры туораан, муоста хаҥас 
өттүгэр баар биир бөдөҥ нэһилиэнньэлээх 
пууҥ ҥа турдахпытына, эмискэ сирхаллаан өрө 
ти тириир тыаґа ньиргийэ тµстэ, Тыґыынчанан 
орудиелар тыастара холбоһон, биир дьүрүс тыас 

БЕРЛИН АННЫГАР
(Ахтыыттан)

УЛУУ КЫАЙЫЫ 70 СЫЛА
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буолан уһуураньиргийэ турда. «Катюшалар» уот 
сарадах снарядтара, хараҥа халлааны хайыта 
салааннар, тус арҕаа сирдиргии көттүлэр.

Артиллерийскай бэлэмнэнии икки чаас кэриҥэ 
лигийдэ. Биһиэхэ батальоммут комиссара стар
шай лейтенант Розанов тиийэн кэллэ.

– Дьэ, оҕолоор, билигин кимэн киирии саҕа
ланыа! Эҕэрдэлиибин эґигини улуу тиһэх кии
рии саҕаламмытынан! – диэтэ кини. 

Ол түгэҥҥэ киниэхэ хас да киһи партияҕа 
киириэхтэрин баҕаралларын туһунан сайа бы
лыанньалары биэрдилэр. Ити кэнниттэн сүүр
бэччэ мүнүүтэ буолаат, биһиэхэ кимэн киирии 
туһунан бирикээс кэллэ. Батальон атаакаҕа 
киирдэ. Биһиги бэйэбит пехотабыт сытар инники 
кирбиитин нөҥүө түстүбүт. Сотору істөөх ин
ники линиятыгар баар буоллубут. Дьэ манна 
көрдүбµт эбээт биһиги артиллериябыт. «үлэтин». 
Өстііх инники линиятын былаґын тухары – 
өлбµт, бааһырбыт дьон, орудиелар стволлара, 
көлүөһэлэрэ, алдьаммыт массыыналар, дэлбэ
ритэ тэптэриллибит дзоттар, блиндажтар... 
Ынырык хартыына!

Биһити батальоммут АльтеОдер диэн кыра 

µрэҕи туоруур. Онтон иннибитигэр бурдук си
рин нөҥүө өттµгэр Ригенвальде диэн улахан 
нэһилиэнньэлээх пуун көсті түһэр. Батальон, 
киэҥник тараахтаан, онно атаакалаан киирэр. 
Биһиги пушканан, пулеметынан харса суох 
ытаыта, иннибит диэки дьулуруйабыт. Ол ис
тэхпитинэ өстөөх иннибититтэн артиллериянан 
харса суох ытыалыыр. Биһиги танкабыт уІа 
өттүгэр иһэр танк умайан уотунан кытыастар. 
Ол түгэІІэ танкаттан икки эрэ киһи ыстанан 
тахсыбытын көрдүбүт.

Биһиги күчүмэҕэй балаһыанньаҕа киирэбит. 
Онуоха эбии эмискэ биһиги үрдүбүтµгэр уонча 
«юнкерстар» баар буола түһэллэр. Кинилэр бэ
йэлэрин кыра калибрдаах пушкаларынан би
һигиттэн а±ыс танканы уматаллар.

Эмискэ радиостанциянан: «Отступать!» – диэн 
бирикээс кэлэр. Биһиги чугуйарга күһэллэбит. 
Ол эрээри биһиги ити күн киэһээ хараҥаҕа 
иккиһин атаакалаан, Ригенвальдыны эргийэн, 
улахан сиэртибэтэ суох ылбыппыт.

С. НИКИФОРОВ, 
суруйааччы.

«КИМ САНААБЫТА БААРАЙ,
 ОЛ 44 СЫЛЛААЎЫТА...» 

(Фронтовик Семен Дмитриевич Флегонтов тыл этиитэ)

А±а дойду Улуу сэриитин актыыбынай кыттыылаа±а, 
биэс бойобуой уордьаннар кавалердара Семен Дмитриевич 
Флегонтов 1985 сыллаахха олунньу 6 кµнµгэр Улуу Кыайыы 
45 сылынан сибээстээн Чурапчыга ыытыллыбыт сэрии кыт
тыылаахтарын слеттарыгар Дьокуускайтан тахсан бу тыл 
этиитин оІорбута, ол кэмтэн 30 сыл ааста.

Мин Семен Дмитриевичтэн бу тыл этиитигэр туґаммыт 
текстин кірдіін ылбытым, ону ууруна сылдьыбыппын 
аа±ааччыларбар тиэрдэбин. Бу тµгэІІэ фронтовик миэхэ ту
ґаайбыт бэлиэтээґинэ баара олус кµндµ. БилсиІ, Семен 
Флегонтов этиитэ.

Ким санаабыта баарай, ол 44 сыллаа±ыта бу курдук 
соргулаахтык тµмсµіхпµт диэн. Бµгµн оройуон сэриигэ кыттыбыт 
ветераннарын слеттарыгар ыІырыллар чиэскэ тигистим. 
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Онон сибээстээн оройуоммут салалтатыгар бу 
дьоґуннаах кірсµґµµнµ тэрийбиккитигэр, ону 
тэІэ слет кыттыылаахтарыгар истиІ махталбын, 
итии э±эр дэбин тиэрдэрбин кіІµллээІ.

Тапталлаах Чурапчым буоругар Якутскайтан 
тиийэн кэлэммин А±а дойдуну кімµскµµр Улуу 
сэрии фроннарын дьыл±аларын µллэстибит 
биир дойдулаахтарбынаан іссі тігµл кірсµґэр 
тµ гэн кістµбµтµттэн µірэн турабын.

Советскай норуот политическай, экономичес
кай, социальнай оло±ор ірі кіті±µллµµлээх, 
дойду партия XXVII съеґигэр бэлэмнэнэр, В.И. 
Ленин тіріібµтэ 115 сылын, Улуу Кыа йыы 
40 сыла туолар кэрэбэлиэ даталарын кир
биилэригэр буоларынан бµгµІІµ кірсµґµµбµт, 
кырдьыга да ±аны, историческай уратылаах.

Сэрии тыйыс кэмин кµннэрэ бµгµн биґиги 
сµрэхпитигэр тыыннаах. 1941 сыл, атырдьах 
ыйын 11 кµнµгэр Хадаар нэґилиэгин Уор±атыттан 
«Октябрьскай революция» колхозтан баара эрэ 23 
саастаах уолчаан аармыйа±а ыІырыллыбытым. 
21 буолан сэриигэ барбыппыт. А±а дойду 
сэриитин фроннарын тыйыс дьыл±аларын µл
лэстибит, ол бииргэ барбыт уолаттарбыттан 
тыыннаа±ынан µс киґи ордоммут, Афанасий 
Ни китин, Иннокентий Григорьев Улуу Кыайыы 
40 сылын кірсін эрэбит.

ФроІІа тиийиибитигэр тыІааґыннаах кэм 
этэ. Јстііх Москва диэки кимэрэ. Сэрии 
уота кµµдэпчилэнэрэ. Серпухов куорат істііх 
модун кµµґµгэр туора турбута. Биґиги 47с 
стрелковай дивизиябыт 52с отдельнай са
пер най батальона эмиэ ити уот балаґа кир
биитигэр быра±ыллыбыта. Бастакы бойобуой 
сµрэхтэниибин онно ылбытым. Бу кэмтэн ыла 
саперразведчик быґыытынан эриирдээхбуруур
даах бойобуой суолум са±аламмыта.

А±а дойдуну кімµскµµр Улуу сэрии сылларын 
кырдьыга билигин Историяийэ±э µйэсаас туха
ры туттарылыннылар. Аны ол кэм докумуонна ра 
биґиги кілµінэ бойобуой суолун кэрэґилиэхтэ
рэ. Мин туспунан сэрии кыттыылаа±а, суру
налыыс Прокопий Егоров «Биэс бойобуой орден 
кавалера» диэн документальнай сэґэни суруйан 
турар. Ол кинигэбит быйыл Александр Петров 
тылбааґынан нууччалыы бэчээттэнэн тахсан 
эрэрин эґиэхэ, биир дойдулаахтарбар тµгэн 
кістµбµтµнэн иґитиннэрэбин.

Сэрии – бу ыар µлэ. Ону эґиги эккитинэн
хааІІытынан билбит дьоІІут. Онон тугу µгµґµ 
бэйэм туспунан кэпсиэмий… сэриигэ элбэх 
этибит… Биґиги сапернай батальоммут исто
рическай формулярыгар сэрии бµппµтµн кэннэ 
суруллубукка оло±урабын. Ол докумуоІІа 

этиллэринэн, биґиги сапернай батальоммут 
сэ рии тыІааґыннаах тµірт сылын устатыгар 
танканы алдьатар, 21437 минаны, 132 «сюр
приґы» суох оІорбут, 19 усталаах муостаны 
туппут, уу аннынаа±ы 39 фугаґы хостообут, 
істііх тыылыгар 5 муостаны, БерлиІІэ 34 
баррикаданы дэлби тэптэрбит, 27 парому 
оІорбут, 17 ірµґµ туоруурга батальон 1800 
пушканы, 800 миномету, о.д.а. сэрии сэбин туо
раппыт», – диэн суруллубутун бµгµн долгуйа 
аа±абын, то±о диэтэххэ, ол µлэ, сырасылба 
ортотунан тэІІэ сылдьыста±ым дии. Бу да хо
лобур мин бойобуой суолбун кэрэґилиэн сіп. 
Оттон биґиги сапернай батальоммут курдук ол 
дьалхааннаах сыллар кирбиилэригэр ілітиллэ 
охсуспут батальоннар элбэх эбиттэрэ буолуо.

Мин биир суол киэн туттардаахпын: А±а дой
ду Улуу сэриитин фроннарыгар істііх ха быр 
кµµґµнµµн кыргыспыт биґиги Чурапчы быт уолат
тара Г.Д. Протодьяконов, Г.К. Федоров, С.Н. Но
говицын, Р.Х. Кривошапкин уо.д.а. уонна бµгµн 
манна мустубут хоґуун дьоммут биллэркістір 
суолуииґи хаалларбыттарынан хайдах да±аны 
киэн туттубат буолуохха сатаммат. Ити иґин 
эґиэхэ, µчµгэйдик сэриилэспит, эйэлээх олох 
ту туутугар кµµскµтµнкµдэххитин харыстаабакка 
биэрбит дьоІІо, сэрии, µлэ ветераннара дэнэр 
дьоІІо, эґиэхэ нірµінніргµй, махталбаґыыба 
буолуохтун!

Саллаат умнума саллааккын!
Ґрдµктµк тут ааккын! – диэн биґиги биир дой

дулаахпыт, фронтовиксуруйааччы Дьуон Дьа
Іылы сіпкі да±аны эппит эбит. Биґиги, кыр
дьыга да±аны, саллаат аатын µрдµктµк тутан 
кэл либит.

Јссі биири этэрдээхпин: 44 сыллаа±ыта кы
ґал±алаах олохтоох биґиги Чурапчыбыт дьоно
сэргэтэ быйыл Улуу Кыайыы 40 сылын кірсі 
социалистическай куоталаґыыга кыайан Союз 
Знамятын ыллыбыт. Итиниэхэ сэрииттэн ордон 
кэлэн эйэлээх оло±у тутуспут ветеран дьоммут 
кімµс кіліґµІІµт чімчµµгэ баара чахчы. Эґиги 
тµіскµтµгэр ол туоґутун – Ґлэ мэтээллэрин, 
со циалистическай куоталаґыы знактара элбэх
тэрин кірібµн.

Сэрии уотун ортотунан ааспыт кілµінэм дьоно, 
сµрэхпит тэбэрин тухары кыайбытхоппут курдук 
оло±у уоттаахтыктіліннііхтµк олоруо±уІ, ки
ни бойобуой µгэстэрин байытыґыа±ыІ, µµнэр 
эдэр ыччакка а±алыы кэс тылбытын этэн хаал
ларыа±ыІ!

С.Д. ФЛЕГОНТОВ.
06.04.1985 с.

УЛУУ КЫАЙЫЫ 70 СЫЛА
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Мин тіріібµт дойдум Чурапчы Ачча±ар 
нэґилиэгэр дьадаІы бааґынай кэргэнигэр ті
ріібµтµм. Биґиги бырааттыы этибит, ийэ
бит мин µс саастаахпар ілбµтэ µґµ диэн туо
ра кэпсииллэрин истэрим, онон биґиги а±ам 
бырааттарыгар иитиллэн улааппыппыт. Оттон 
мин 19301935 сылларга Ачча±ар 4 кылаастаах 
оскуолатын µірэнэн бµтэрбитим. 19351936 
сыл ларга Чурапчыга ШКМ сэттэ кылааґын бµ
тэрэн баран, ити сыл Якутскай куоракка пе
дагогическай рабфакка µірэнэ киирбитим. Итин
нэ µс сыл устата устудьуон стипендиятынан 
аґаансиэн, Сэргэлээх 2гэр уопсай дьиэ±э 
олорон, педфагы 1939 сыллаахха µґµс куур
сун бµтэрбитим. Ити кэнниттэн ити сыл кµ
ґµнµгэр Якутскайдаа±ы пединститукка µірэнэ 
киириэхтээх этим. Ону ити сыл кµґµнµгэр миигин 
Якутскайдаа±ы военнай оскуола±а курсаанынан 
ылбыттара. Ити бириэмэ±э ос куола личнэй 
састааба интернациональнай этэ. Ол курдук 
курсааннар араас омуктартан (нууччалар, са
халар, татаардар, о.д.а.) бааллара. Оччотоо±у 
кэмІэ µірэнэ кэлбит курсааннар бары орто 
µірэхтээх этилэр. Ґірэхпитигэр улахан билиини
кірµµнµ, ону таґынан этхаан іттµнэн улахан 
сайдыылаах дьону, бэргэн ытааччыны бэлэмниир 
оскуола этэ. Биґигини µірэппиттакайбыт µтµі 
майгылаах, чиэґинэй командирдар бааллар 
этэ. Кинилэр истэригэр оскуола начальнига 
стар шай лейтенант Алек сандр Александрович 
Шавров, старшай политрук Калачик. Взвод ко
ман дирдарынан лейтенант Амос Алексеевич 
Аммосов, Афанасьев, Соколов уонна Федор 
Федорович Федоров курдук ті лін нііх байыаннай 
дьыаланы баґылаабыт, этхаан іттµнэн то
лору бэриниилээх коман дирдар бааллара. 

Кинилэр иитэнµірэтэн таґаартаабыт младшай 
командирдара, А±а дой ду кырыктаах сэриити
гэр µгµстэрэ Советскай Аармыйа офицерда
ра буолбуттара уонна µгµс уордьаннары нан, 
мэ  тээллэринэн на±араадаламмыттара. Ити 
1940 сыллаахха кµґµн, бала±ан ыйын бµтµµ
тµ гэр Якутскайдаа±ы байыаннай µірэ±и бµ
тэр бит оскуола младшай командирдарын Ир
кутскайдаа±ы байыаннай ко миссариакка ыытар 
туґунан бирикээс кэл бит этэ. Онон биґиги 
µірэм миткірµлээбит оскуолабытыттан мастыы 
арах сар буолбуппут, Јлµінэ ірµґµ ірі іксітір 
буолбуппут, дьэ итинэн тіріібµтµіскээбит 
Сахабыт сирэ быраґаай диэн бараммыт «Мос
ква» борохуотунан айаІІа турбуппут. Ити 
бала±ан ыйын 30 кµ нэ. Сµрдээх ыраас сылаас 
кµн этэ. Биґигини Јлµінэ ірµс биэрэгин 
будьурхай баттахтаах хойуу талахтара аргыый 
а±ай бокулуон биэрэрдии сапсыйа хаалбыттара. 
Ити курдук байыаннай оскуола курсааннара, 
биґи ги, 12 суукка айаннаан Иркутскай куо
ракка тиийбиппит. Лейтенант Афанасьев ба
ґы лаанкіґµлээн илдьэн Иркутскайдаа±ы уоба
лас байыаннай комиссариатыгар илдьэн тут
тар быта. Онтон биґигини Иркутскай, Чита 
уонна БурятМонголия±а баар араас чаас
тарга ыыталаабыттара, ити анааґыІІа µґµі 
буолан, мин, Максимов уонна Петр Се менович 
Соло вьев Чита уобалаґыгар 65с оґуо бай 
стрелковай полка±а командирдарынан 1941 
сылга диэри µлэлээбиппит. Учебнай пол ка
быт интернациональнай састааптаах этэ. Би
ґиги, саха уолаттара, онно олус табыллан, 
сі бµлээн туран, аармыйа±а кэлбит саІа сал
лааттары µірэппиппит. 1941 сыллаахха мии
гин Дивизионнай станция±а µірэтэ ыып пыт

КЫРГЫ¤ЫЫ ХОНУУТУГАР БАА¤ЫРБЫТА

«Мин бэйэм ахтыыбын Кыайыы 45 сыла туолуутунан сибээстээн суруйдум, урут «СаІа олох» 
оройуон хаґыатыгар мин туспунан бэчээттээн таґааран тураллар. Ол иґин кµндµ редакция мин 
ахтыыбын республика «Кыым» хаґыатыгар таґаараргытыгар кірдіґібµн, ол курдук сэриигэ 
бииргэ сылдьыбыт кµндµ табаарыстарым мин туспунан баарбын биллэхтэринэ, ханна баалларын 
биллэриэ этилэр», – Петр Михайлович Соловьев кырдьа±ас фронтовик до±отторугар туґаайан 
суруйбут ыстатыйатын ууруна сылдьыбыппын Улуу Кыайыы 70 сылынан бэчээккэ таґаарарга 
быґаарынным, ол кэмтэн 25 сыл ааста.
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тара, алта ыйдаах младшай лейтенаны бэлэм
ниир оскуола±а µірэнэн бµтэрэн баран, ити 
Дивизионнай станция±а 1943 сыллаахха диэри 
взвод командирынан µлэлээбитим. Манна Мон
гольскай Народнай Республика офицерда рын 
а±алан µірэттэрбиттэрэ. Мин онно стрелковай 
дьыала±а µірэппитим, 1942 сыллаахха монгол 
офицердара µірэхтэрин бµтэрэн дойдуларыгар 
барбыттара. 1943 сыллаахха кулун тутарга 
биир эшелон састаабыгар 500н тахса араас 
ба йыаннай званиелаах сэбиэскэй офицердары 
ар ±аа фроІІа ыыппыттара. Ыйтан ордук кэмІэ 
тимир суолунан айаннаан Улуу Москва куоракка 
тиийбиппит. Манна биґигини байыаннай чаас
тарга µллэрэн ыыталаабыттара. Мин 186с 
стрел ковай дивизия 290 стрел ковай полкатыгар 
тиийбитим. Оччолорго ол Брянскай фронт 
диэн ааттанара. Аны ити фронт Тульскай 
уобаласка сэриилэґэр эбит этэ, онно тиийэн 
стрелковай взводка командирынан ыйтан ордук 
сэриилэґэн Тульскай уобалаґы босхолоон, 
Орловскай уобалас диэки, иннибит диэки кимэн 
киирэн испиппит, итиннэ сэрии икки іттµттэн 
техника±а уонна тыыннаах дьоннорго улахан 
сµтµктэр тахсыбыттара. 1943 сыл атырдьах 
ыйын 1 кµнµттэн оччотоо±уга А±а дойду сэ
риитигэр аатырбыт КурскайОрловскай то±ойго 
то±о ааІнааґын са±аламмыта. Онно биґиги 
ди визиябыт Орел туґаайыытынан сэриилээн 
киирбитэ. Итиннэ немец аармыйатын техниката 
уонна састааба улаханнык мілтіін кэннин 
диэки куотар буолан испитэ. Биґиги атырдьах 
ыйын 5 кµнµгэр 1943 сыллаахха Орел куораты 
босхолоон µірµµкітµµ улахана буолбута. Бу 
куораты ылыыга миэхэ А±а дойду сэриитин 
II степеннээх уордьанын биэрбиттэрэ, итинтэн 
сал±ыы биґиги сэриибит иннин диэки кимэн 
киирэн испитэ. Уонна Орловскай уобалаґы 
сэрииттэн босхолоон Белоруссия сиригэр кимэн 
киирэн иґэн, мин кыргыґыы хонуутугар улаханнык 
баас ылан госпитальга киирбитим. Бастаан Тула, 
онтон Ульяновскай куораттар госпиталларыгар 
сы тан эмтэнэн µтµірэн бараммын, II группалаах 
сэрии инбэлиитэ буолан дойдубар, Чурапчыга, 
кэлбитим. 1944 сыл бµтµµтµгэр кэлэн баран 
оройуон µрдµкµ органнарын кірдіґµµлэринэн, 
оччотоо±у бириэмэ±э аармыйа±а кадрдары 
бэлэмниир сыалтан миигин ОСОАВИАХИМ 
пред  седателинэн анаабыттара. Ити µлэ±э биэс 
сыл устата µлэлээбитим, онон оройуон ба
йыаннайобороннай µлэлэрин эдэр ыччат ор
тотугар киэІник ыытар этибит. Ити кэнниттэн 

Чурапчы райсоюґун систиэмэтигэр уонча сыл 
µлэлээбитим. Кэлин Аллараа Бэстээххэ, Чурапчы 
филиалыгар уонтан тахса сыл µлэлээн баран 
пенсия±а тахсыбытым. Ити 1973 сыллаахха. 
Ити кэнниттэн Чурапчытаа±ы производственнай 
управление коммунальнай хаґаайыстыбаты гар 
µлэлээбитим. А±а дойду сэриитигэр икки бы
рааттарым сэрии хонуутугар тібілірµн толук 
уурбуттара. Улахан быраатым Федор Ми хай
лович уонна кыра быраатым Николай Ми
хайлович Соловьевтар диэн этилэр. Билигин 
сэрии, µлэ ветеранабын, А±а дойду сэриитин I 
уонна II степеннээх уордьаннарынан уонна А±а 
дойду сэриитин бойобуой мэтээллэринэн на±а
раадаламмытым.

Кэргэним Татьяна Алексеевна эргиэн сис тиэ
мэ тигэр 37 сыл эІкилэ суох µлэлээн сэбиэскэй 
эргиэн туйгунун аатын ылбыта, элбэх мэтээллээх, 
алта о±о ийэтэ, о±олорун барыларын иитэн
µірэттэрэн µлэґит дьон оІортоото. Кинилэртэн 
тµірт о±о µрдµк, икки о±о орто µірэх тээхтэр.

Улахан уолбут Анатолий куоракка Граж
дан проекка инженер. Улахан кыыґым Роза – 
юрист, орто кыыс Рита – хирург, кыра кыыс 
Катя бэрэдэбиэс, онтон орто уол Слава – 
тутуу инженерэ. О±олорбут республика араас 
оройуоннарыгар µлэлиихамсыы сылдьаллар. 
Олохпутун сал±ыах, ааппытын ааттатыах 16 
сиэннээхпит, биир хос сиэннээхпит.

П. СОЛОВЬЕВ, 
сэрии II гр. инбэлиитэ.

Чурапчы сэл.
Олунньу 10 кµнэ, 1990 с. 

РЕДАКЦИЯТТАН: Фронтовиктар Семен Дмит
риевич Флегонтов уонна Петр Михайлович 
Соловьев ірдіі±µтэ суруйбут, дьонноругарсэр
гэлэригэр туґаайбыт суруктарын суруйааччы 
Сэмэн Тумат бэчээккэ бэлэмнээтэ.

УЛУУ КЫАЙЫЫ 70 СЫЛА
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УЛУУ КЫАЙЫЫ 70 СЫЛАК.Н. ДЬЯЧКОВСКАЙ-КОНСТАНТИН ТУЙААРЫСКАЙ 100 СЫЛА

Көстөкүүн Ту йаа
рыскай аата ааспыт 
үйэ отутус сылларын 
бүтүүтүттэн иһил лэн 
барбыта. 1938 сыл 
лаахха хомсо муол 
20 сылын ааты  
нан о±о лите ра
ту ратыгар ыытыл
лы  быт куонкуруска 

эдэр суруйааччылар Иннокентий Өр түү кэп, Дьүө
гэ Ааныстыырап, Пантелеймон Ту лаа һынап, 
Иннокентий Майаҕастыырап, Семен Попов
Витамин, Настя Прокопьева, Петр Гурьев уонна 
Көстөкүүн Туйаарыскай бириэмийэҕэ тиксэн ула
ханнык үөрбүттэрэ. Туйаарыскай оч  чоҕо «Кү
нүс били соҕотох олорон...» диэн поэ маты нан 
кыттыбыта. Поэма бириэмийэҕэ тик сэн, хаһыак
ка, кэлин кинигэҕэ бэчээттэнэн тахсыбыта.

Ол кэмнэргэ Көстөкүүн Туйаарыскай МэҥэХа
ҥалас оройуонугар «Холкуос кырдьыга» хаһыак ка 
үлэлиирэ. Онно хайдах үлэлээбит түгэннэрит тэн 
бэйэтэ бэркэ сонньуйан кэпсиир буолара. Олор
тон икки түгэни ахтан аһарыахпын баҕарабын.

– Биирдэ эрэдээктэр ханна эрэ барбыт кэмигэр 
хаһыаты эппиэттээх таһаарааччы буоллум. Арай 
күнүс уон биир чаас саҕана оройкуом бастакы 
сэкирэтээрэ Семенов миигин ыҥыртаран ылла.

– Улахан политическай алҕаһы оҥорбуккун, 
– киһим мин диэки кыбыскытаанахтык көрөн 
олорон хас биирдии тылын дьиппинитэдьип
пинитэ эттэ. – Билин, соруйан оҥорбутуҥ дуо?

– Тугу? – мин туохха буруйданарбын билбэ
тэр бин да, кутталбыттан сүрэҕим «парк» гым
мыта.

– Көр эрэ, таһаарбыт хаһыаккын. «Москваҕа 

15 сыл хаайыыга олорбут М. Ракоши кэллэ» 
диэбиккин. Бу улахан политическай алҕас. Ра
кошины Москваҕа хаайыыга олорбут диэбиккин.

– Суох, инньэ диэбэтэҕим. Алҕас, – мин 
мухмах буоллум. – «Кыым» хаһыаттан ылан 
бэчээттээбиппит, – диибин.

– Бүгүн киэһэ суһал ыҥырыылаах бюроҕа 
Дьячковскай политическай алҕаһын туһунан 
боппуруоһу көрөбүт. Бүттүбүт. Билигин ба
рыаххын син, – диэн буолла.

Мин улахан буруйу сүгүөхтээҕим, хата об
комуолтан тахса сылдьар Савва Томскай 
көмүскэһэн быыһаммытым. Ол иһин Савва 
Константиновичка билиҥҥэ диэри махтанабын.

– Атын түбэлтэҕэ бэйэм буруйдааҕым. 
Хаһыаппыт инники ыстатыйатыгар «Баартыйа 
оройкуомун бастакы сэкирэтээрэ А.Т. Билюкин 
салалтатынан норуот өстөөхтөрө ыыппыт куор
ҕаллыыр үлэлэрин...» – диэн суруйбут этим. 
Афанасий Терентьевич кэбиниэтигэр ыҥыран 
ылан сэмэлээбитэ. Тиһэҕэр: «Табаарыс Дьяч
ковскай, бэйиэт эҥин буола сатыыр киһи тылга
өскө болҕомтолоохтук сыһыаннаһарыҥ наада. 
Ити эн суруйуугун ааҕан баран сорохтор миигин 
норуот өстөөхтөрүн салайааччыларын курдук 
өйдүөхтэрин сөп. Миигин норуот өстөөҕө диэн 
хаайыахтара. Ону эн дакаастыыр кыахтааххын 
дуо? Тиһэҕэр тиийэн буруйдаах эн буолуоҥ. 
Сэрэнэн суруйар буол», – диэн сүбэлиир икки 
дьарыйар икки ардынан эппитэ.

– Афанасий Терентьевич көнө, үтүө 
санаалаах киһи буолан миигин буруйгасэмэҕэ 
тириэрдибэккэ хаалларбытын наһаа күндүтүк 
саныыбын. Быһата, тылы туттууга сэрэхтээх, 
итиэннэ болҕомтолоох буолар хаһан баҕарар 
наада. Тыл аҥаардас ис хоһоонунан эрэ 

«МУТУКЧАТТАН» ТЫЛЛАН
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буолбакка, миэстэтигэр сөпкө, таба турара эмиэ 
манан аҕай суол буолбатах, – диэн Константин 
Николаевич кэпсээбиттээҕэ.

Көстөкүүнү 1946 сыллаахха аан маҥнай 
кө  рүүбэр отуччатын ааспыт киһи этэ. Урут 
биһиги Суолабытыгар хаста даҕаны сылдьыбыт 
эбит. Маҥнай Чалҕааттан хаһыа да буолан 
Улахан Сайылыкка кэлэн, Спиридон Сосин 
сэкирэтээрдээх комсомольскай тэрилтэҕэ киир
биттэр. Кэлин Бүтэйдээх оскуолатыгар үөрэ
нээри, манан хаста да сылдьыбыт.

– Мин Аммаҕа төрөөбүт эрээри, бу Суола 
үрэҕи төрөөбүт дойду оҥостубутум, айылҕатын, 
отунмаһын, сыһыыларын, алаастарын, мыраан
нарын наһаа таптаабытым. Ол иһин Хорообуттан 
ханна да барыахпын баҕарбаппын, – диэн 
кэпсиир буолара.

«Биһиги санаторийбытыгар (Суолаҕа) Ту
йаарыскай диэн суруйааччы эмтэнэ кэлбит», – 
диэн сонуну Калинин аатынан холкуос оҕолоро, 
оччотооҕу кэмҥэ уусуран литератураны бэркэ 
кэрэхсиир уолаттар Рафаэль Ермолаев, Аполлон 
Апросимов, Эдуард Бурнашев, Аркадий Попов, 
о.д.а. буолан бэркэ сэҥээрэ истибиппит. Оччоҕо 
биһиэхэ дьиҥнээх бэйиэт хайдах туттанхаптан, 
саҥараниҥэрэн, кэпсэтэнипсэтэн сылдьара 
олус улахан суолталаах курдуга. Кэпсэппэтэх 
да иһин, санаабытыгар, киниттэн үөрэниэхпитин 
баҕарар курдукпут.

Биир субуота киэһэ Суолабыт кулуубугар 
сынньалаҥ киэһэтэ ыытылынна. Онно били 
суруйааччыбыт хайаан да кэлиэхтээҕин өтө сэ
рэйэн тиийдибит. Дьон бөҕө мустубут. Маас
сабай оонньуулар үгэннээн бара тураллар. 
Саахта оонньуутугар улахан, хатыҥыр, уҥуох 
сирэйдээх, уһун субурхай муруннаах киһи хааман 
хойуоллаҥнаан кэлэн, биир маҥан дьахтары 
илиититтэн харбаан ылаат да, саахта уһун син
ньигэс холлороонун устун сиэтэн илдьэ барда.

– Ити Туйаарыскай диэн суруйааччы сылдьар, 
– диэн оччоҕо сельсовет сэкирэтээрэ Ваня 
Егоров сибис гынна.

Биһиги ол киэһэ Туйаарыскайы кытары 
«бүч чүм» сири булан кэпсэтиэхпитин баҕаран 
батыһа сатаабыппыт да, сөптөөх, тоҕоостоох 
түгэни булбатахпыт. Киһибит били маҥан дьах
тардыын сылдьыбыта, биирдэ даҕаны кини 
таһыттан арахсар аат диэн мэлигирэ. Тиһэҕэр, 

ол дьахтарыныын таҥнан, кулууптан тахсан 
барбыттара. Биһиги Туйаарыскайга буолбакка, 
маҥан дьахтарга кыһыйа санаабыппыт. Кэлин 
биллэххэ, ол маҥан дьахтарбыт Феврония Ни
колаевна КычкинаСкрябина диэн 60с сыл
ларга Туйаарыскайга кэргэн тахсыбыт учуутал 
дьахтар этэ.

Күндьыл ааһан испитэ. Мин Майа орто 
оскуолатын бүтэрэн, хомсомуол оройкуомугар 
отдел сэбиэдиссэйинэн үлэлии сылдьыбытым. Ол 
кэмҥэ маҥнайгы хоһоонум «Кыымҥа», сорохторо 
«Холкуос кырдьыга» хаһыакка тахсаннар, чугас 
эргиннээҕи дьонум болҕомтотугар киирэн бар
бытым. Оройуон ыччатын олоҕуттан замет
каларым «Эдэр большевикка» тахсаллара. 
Биир дэ парткабинет сэбиэдиссэйэ Анисия Алек
сеевна Максимоваттан: «Саалаҕа ким баа
рый? Онно киирэн суруксуттуох этим», – диэ
биппэр, кини: «Ким да суох, Туйаарыскай баар, 
ааҕа олорор», – диэтэ. Испэр, Туйаа рыскай 
курдук киһи баарын үрдүнэн ким да суох 
диир буоллаҕа диэн санаан аһардым, итиэннэ 
саалаҕа ааспытым.

Саалаҕа киирбитим, били Суолаҕа маҥан 
дьахтары кыбына сылдьыбыт киһим иннигэр 
лиис кумааҕыны ууран баран тугу эрэ (хоһоон 
суруйар бадахтаах) суруйа олороро. Киирэн 
иһэн дорооболоспуппар тоҥхох гынан хардарда, 
ол кэннэ кумааҕытыгар умса түһэн суруйбутунан 
барда. Мин кинини мэһэйдээмээрибин түгэх 
диэки биир остуолу булан, дьыалабын хостоон 
суруксуттаан (бюро уурааҕын бырайыагын 
бэлэмнээн) барбытым.

Ол күн кини биһикки сирэй билсибиппит. 
Өссө күнүскү аһылык кэнниттэн хоһооммун 
аҕалан аахтардым. Киһим ааҕан баран «тыып
палаахтарынан» сыаналаата. Оччолорго оро
йуон киинигэр олорор Семен Шишигин, Михаил 
Баишев, Михаил Гоголев, нэһилиэктэргэ Про
копий Варфоломеев, Роман Атласов хоһоон 
суруйаллара. Түмсэ, бэйэбэйэбит хоһоон нор 
бутун дьүүллэһэ сатаабат этибит. Мин со
ҕотох Миша Баишевтыын (кэлин суруналыыс 
буолбута) элбэхтик көрсүһэбит, литература уон
на суруйааччылар тустарынан кэпсэтиһэр биир 
интэриэстээхпит.

Бары даҕаны оройуоммут хаһыатыттан ыраах 
сири өппөтөх, бэтэрээнэн соҕус сылдьар дьоммут. 
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Сэрии саҕана хоһооннорун «Кыымҥа», «Хотугу 
сулуска» бэчээттэппит Баһылай УйбаныапБэрт 
Хара үксүн санаторийга сытар буолан мээнэ 
көстүбэт киһи. Арай иннибитигэр уктар, куорат 
суруйааччыларын кытары сибээстээх киһибит 
собуссоҕотох Туйаарыскай баара да, кини тула 
тоҕо эрэ түмсүбэт этибит. Майаҕа литератур най 
түмсүүнү ким да тэрийбэтэх эбит.

Туйаарыскай парткабинекка кµн аайы кэлэн 
үлэлиир буолла. Мин ээрсэмээр сылдьан кини 
хайдах үлэлиирин көрөбүн. Киниэхэ даҕаны 
хоһоон бэрт түргэнник сурулла охсубат. Хат
хат суруйар, сотор, лииһин ойоҕоһугар тугу эрэ 
бэлиэтиир, ааҕар, ботугуруур, суруйар. Ардыгар 
кыйаханар, суруйа олорбут кумааҕытын хайыта 
тыытар, кумхам тутан баран уурунаҕа быраҕар. 
Анисия Алексеевнаттан ыраас кумааҕы умна
лаһар... Дьэ, быһата, киһи аһыныах курдук 
муҥнанар.

Биирдэ баартыйа оройкуомун тэрийиитинэн 
ыччаты коммунистическай тыыҥҥа иитиигэ 
аналлаах улахан мунньах буолла. Онно 
оройкомуол бастакы сэкирэтээрэ Дмитрий 
Дмитриевич Климентов – бары таптыыр, ытыктыыр, 
ыч чаттар тумулук туттар киһибит, оройуоҥҥа 
олорор эдэр суруйааччылар айымньыларыгар 
тох тоон тыл эттэ. Онуоха кини Туйаарыскай 
хайа эрэ хоһоонун астымматаҕын, идейнэйэ 
суоҕун, мещанскай таптал туойуллубутун, баар
тыйа киин кэмитиэтин «Звезда» уонна «Ле
нинград» сурунааллар тустарынан уурааҕар 
сигэнэн туран ахтан аһарда. Онуоха Көстөкүүн 
тугу даҕаны хардарбата.

– Көстөкүүн, Дмитрий Дмитрьевич этиитин 
туох дии санаатыҥ? – мунньах кэнниттэн 
ыйытар киһи буоллум. Санаабар, кинини уос
кутар баҕалааҕым.

– Туох диэхпиний? Сөп буоллаҕа дии. Ме
щанныы өйсанаа баар диэбитэ баһыылаах 
соҕустук иһиллэр. Дьиҥэр, мин мэссээн буол
батахпын, бачча сааспар диэри мэссээннэри 
ута ры охсуһан кэлбит киһибин. Онтон атына 
барыта сөп буоллаҕа.

Ити итинэн ааспыта. Мин оройкомуолтан 
уура йан Дьокуускайга үөрэххэ киирбитим. Саҥа 
дьарык, үөрэх саҕаламмыта. Литературнай 
эйгэм кэҥээбитэ, суруйааччылары бэйэлэрин 
көрөр, кинилэрдиин кэпсэтэр, бииргэ сылдьар 

буолбутум, билсиимкөрсүүм элбээбитэ. Ма
йаҕа өр буолабуола, дойдубар ааһан иһэн 
сылдьарым. Ол да буоллар, оройкомуолларбын 
быһа ааспаппын. Кинилэргэ киирэ түһэн, 
сэһэргэһэн тахсабын.

Ол сылдьан 1952 сыл саас Туйаарыскайдыын 
көрсүһэ түстүбүт. Бу сырыыга хаһааҥҥыттан 
эмэ билсиһэр дьон быһыытынан көрсүһэн, 
итэҕэйсиилээхтик кэпсэппиппит. Баартыйа об
куомун уурааҕын туһунан санаабытын атас
таспыппыт. Мин куоракка устудьуоннар уон
на эдэр суруйааччылар ортолоругар баар 
быһыынымайгыны кэпсиибин.

– Миэхэ оройкуомнар бу уурааҕы биһирээн 
тыл эт диэбиттэрин аккаастаан кэбистим. Бука, 
сөбүлээбэтилэр быһыылаах да, саҥарбатылар. 
– Көстөкүүн аргыый аҕайдык кэпсии олордо. – 
Биһиги даҕаны куораттан хаалсыбакка олоробут. 
Егор Шестаков диэн эдэр учууталы, Кулаковскай 
туһунан «Аара» диэн кэпсээн суруйбутун иһин, 
оройкомуол бюротугар улаханнык дьүүллээтибит. 
Үлэхамнас барыта буржуазнай национализмы 
утары охсуһуу былааҕын аннынан барар. Ба
рашков оҕонньор обкуом тугу тыынарынан 
үлэлии олорор.

Нөҥүө сайыныгар Бүтэйдээххэ көрсүбүппүт. 
Константин Николаевич Хорообуттан төрүттээх 
Скрябин Роман Кузьмич диэн тырахтарыыска 
олорор эбит этэ. Күнүһүн эмиэ, ол эргинтэн 
сылдьар, биология учуутала Алексей Дмитрьевич 
Яковлевтыын оскуола таһынааҕы учаастакка 
сылдьан оҕолору кытары бодоруһара. Манна 
сылдьан, оҕолорго анаан хас даҕаны хоһоону 
суруйбут этэ. Ол иһигэр «Куобах» диэн бэртээхэй 
хоһооно баара. Эмиэ манна «Бүтэйдээххэ» 
диэн, кэлин маассабай ырыа буолбут, бэркэ 
табыллыбыт хоһоонун суруйбута.

Маҥнайгы дьоруой манна баар,
Быйаҥнаах хонуу манна баар,
Үөскүлэҥ сылгы манна баар,
Үүнуүлээх бурдук манна баар.
Бүтэйдээх, Бүтэйдээх,
Атын сирдэр курдук,
Үгүс элбэх үчүгэйдээх.

Көстөкүүн хоһоонун соччо бэрдэ суохтук 
ааҕара. Саҥата иһиттэн тахсыбат курдуга, ону 
ааһан куолаһын уларыппакка, биир туонунан 
ааҕара. 
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Барыта манна баар буолан. Эмиэ хоһоон 
суо ҕугар хоһоон быһыылаах, – диэн Көстөкүүнү 
саҥардан көрөөрү, тыл кыбытабын.

– Киһи баар эрэ соҕотох төрөппүт мааны 
оҕотун биир тылынан сотон кэбиһэр бу эн 
тугуҥ баҕайытай? Кэбис, аны инньэ гыммат 
буол. Төһөтүн да иһин, бэйэм төрөппүт оҕом – 
бэйэм киэнэ буоллаҕа, – Көстөкүүн улаханнык 
кыйаханна.

– Сөпкө этэҕин. Хоһоонуҥ бэйэҥ курдук 
«кыҥ сыйа сытыйбыт» баҕайы, – диэн киһибин 
салгыы кыйахыыбын.

– Буот! Буот! Мин бэйэм курдук «кыҥсыйар» 
буоллаҕына, атын кимҥэ да маарыннаабат, 
үчүгэй оҕо буолуо. – Киһим дьэ «үөһэ тэстэн», 
исиһиттэн сылаас баҕайытык мичээрдээтэ.

Көстөкүүн, хоһооҥҥун бэчээккэ биэр. Хоһоо
нуҥ, баҕар, маассабай ырыа буолуо. Биир эмэ 
муусукаан таба көрөн, матыып айара буоллар.

Кэлин бу ырыаҕа Константин Туйаарыскай 
биһикки баҕара санаабыппыт курдук, биллиилээх 
мелодист Серафим Павлов матыып суруйан, 
сахалыы тыллаах барыта бэркэ таптаан ыл
лаабыта. Билигин сирдойду туһунан ырыалар 
наһаа элбээннэр дуу, маассабай ырыа күүрээнэ 
сойон дуу, бэл Бүтэйдээхтэр бэйэлэрэ даҕаны 
ыллаабат буолан хааллылар.

Бу сылдьан кини Бүтэйдээх кырдьаҕастарын 
кытары олус чугастык билсибитэ. Кинилэртэн 
Афанасий Сидоровы – Моркутуобу, Николай 
ПетровуХаамары, Константин Петрову, Фила
рет Слепцову, Роман Тимофеевы, Андрей Брыз
галовы ордук чугастык саныыра.

– Моркутуоп оҕонньор ити таҥара дьиэтин 
туһунан мин өйдөбүлбүн уларыппыта, – кэлин 
хас да сыл буолан баран Константин Николаевич 
кэпсээбитэ. – Биирдэ Бүтэйдээх таҥаратын 
дьиэтин таһыгар туран Моркутуоп оҕонньорго: «Бу 
дьиэ баар күтүр үйэ тухары дьон өйүнсанаатын 
албыннаабыт, хараҥаҕа тардыбыт дьиэ», – диэн 
этээччи буолбутум. Онуоха оҕонньорум миигин 
акаары киһи диир дии, сирэйбинхарахпын бэркэ 
сыныйан кө рөн ылла уонна: «Хата эт – бу 
дьиэ баар буолан, итэҕэл баар буолан, биһиги 
бэрт чөллөөхтүк, үүт турааннык олорбуппут», 
– диэтэ. «Ол хайдах?» – оҕонньор тылын 
омнуолуу санаан ыйытабын. «Эн өйдөөх киһи 
буолуохтааххын, санаан көр, бу дьиэ, таҥара 

итэҕэлэ бар дьону олбу куһаҕан быһыыттан 
тутан, араҥаччылаан олорбута. Итэҕэл наар 
үчүгэй өттүн кэрэ һилиирэ. Дьону атаҕастаама, 
кырбаама, өлөрүмэ, уоруматалаама, үчүгэйдик
көрсүөтүк сырыт диэн үөрэтэрэ. Аньыыгын, 
буруйгун таҥара иннигэр аһаҕастык билинэргин 
күһэйэрэ. Оттон ким туораабыты, куһаҕан бы
һыыны оҥорбуту таҥара кырыыһыгар ыытара. 
Бу дьиэ итэҕэлэ, үөрэҕэ суоҕа эбитэ буоллар, 
биһиги барахсаттар кыргыһан, бэйэбэйэбитин 
өлөрсөн ырааппыт буолуох этибит», – диэтэҕэ 
үһү. Оҕонньор ити аҕыйах тыллаах «лиэксийэтэ» 
таҥара, итэҕэл туһунан өйдөбүлбүн уларыппыта. 
Билигин итэҕэлбит суох буолан арыгылааһын, 
күлүгээннэһин, уоруу, өлөрсүү элбээтэ дии 
саныыр буолбутум.

– Оттон коммунистическай идеал? – диэн 
Көстөкүүнтэн ыйытабын.

– Бобууга сылдьар Иван Арбита тылынан 
эттэххэ, «этэ суох идея» эрэ, итэҕэл буолбатах...

Мин Дьокуускайга үөрэнэ сырыттахпына, 
Көс  төкүүн куоракка киирдэҕинэ миигин булан, 
биир эмэ бүччүм сиргэ көрсөн кэпсэтиһэ са
тыыра. Ол кэмнэргэ кини маҥнайгы кинигэтин 
«Мутукчаны» таһаартараары, куоракка бэрт эл
бэхтик тиэстибитэ. Миигин эрэдээксийэлииргэ 
көмөлөһүннэрэ сатыыра да, оччоҕо мин кө
дьүүһүм дуона суоҕа.

Бу кыракый кинигэ суруйааччы айар үлэтигэр 
улахан суолталаах буолбута. Туйаарыскай «Му
тукчаттан» тыллан, оҕо суруйааччытын бы
һыытынан биллэн, биһирэнэн барбыта. 1955 
сыллааҕы сайын эдэр суруйааччылар мун
ньахтарыгар Туйаарыскайы «Тоҕус уонун туолуох 
курдук торуоскалаах «эдэр» суруйааччы» диэн 
хайа эрэ мэник тыллаах тойуксут доҕордуу көр
күлүү күппүлүөтүн «айан», бэрт улахан үөрүү
көтүү буолбута.

Туһааннаахха, күлүүгээлэккэ барбыт киһиэ хэ, 
ити аҕыйах тыллар бэрт улахан сүлүһүннээхтик 
тиийбиттэрэ. Түөрт уонун туолбут, аалларан да 
буоллар бэрт улаханнык ыарытыйар, аанньа 
үлэтэхамнаһа суох, онуоха эбии баччааҥҥа 
диэри киһи ааҕыах курдук обургу эттээхсииннээх 
кинигэни бэчээттэппэккэ сылдьарыттан иһигэр 
абара, кыһыйа сылдьар киһи дууһатыгар, омос 
санаатахха, судургу да соҕус этии ыараханнык 
киирбитэ.

К.Н. ДЬЯЧКОВСКАЙ-КОНСТАНТИН ТУЙААРЫСКАЙ 100 СЫЛА



93Чолбон 6 №-рэ 2015

Суруйааччы буола сатааһын бэрт чэпчэкитэ 
суоҕун, уустугун эдэрдэр төһөҕө да өйдөөччүлэрэ 
суох. Уонча хоһоону, эмиэ оннук биирикки 
кэпсээни, биир эмэ пьесаны бэчээттэтээт да 
бэйэлэрин суруйааччы курдук сананар, онон 
киэбирэ санааччылар да ханна барыахтарай?

Туйаарыскайы о±о суруйааччытын быһыытынан 
ааҕааччы билинэн барбыта. Ол билинии төһө 
даҕаны сэмэй соҕустук да буоллар, өҥ кырыска 
дириҥник силис тардан, силигилээн, лабаалара, 
мутукчалара чэлгийэ көҕөрөн, умнаһа соноон 
баараҕадыйан барбыта. Билигин ханнык да 
улахан буурҕа, быстах холорук сиҥнэрбэт маһа 
буолан турар. Дьиҥэр да, Туйаарыскай курдук 
о±о±о анаан идэтийэн суруйбут суруйааччы 
саха±а бэрт сэдэх.

Туйаарыскай «Мутукчата» (1953 с.) салгыы 
«Айанньыта» (1957 с.) тахсыбыттарыгар олус 
диэн үөрбүтэ. Поэт ити кинигэлэрин оч чо
тоо±у литературнай кириитикэ үчүгэй ха
ра±ынан көрсүбүтэ. 1957 сыллаахха ССРС 
Су руйааччыларын сойууһун чилиэнинэн ылыл
лыбыта; айымньылара оскуола учебниктарыгар 
кииртэлээбиттэрэ. О±о аймах бэркэ биһирээн 
аа±ара.

Бу сылларга биһиги оройуоммутугар суру
йааччылар Амма Аччыгыйа, Күннүк Уурастыы
рап, Эллэй, Семен Данилов, Моисей Ефимов, 
Николай Габышев, Сергей Васильев, Леонид 
Попов, уо.д.а. бэрт элбэхтик сылдьаллара. 
Кинилэр оройуоҥҥа та±ыстахтарына Көстөкүүн 
Туйаарыскайы мэлдьитин сураһаллара, кыах 
баар буолла±ына, быһа ааспат, хайаан да±аны 
таарыйан барар буолаллара.

1963 сыл Амма±а Саха сиригэр Пепеляев 
генерал авантюрата хотторуутүн 40 сыла 
туолуутун бырааһынньыктааһын буолбута. Би
һиги Майаттан (оччо±о оройуон Амманы кытта 
холбоһон, Заречнай диэн ааттаа±а) Көстөкүүн 
Туйаарыскай, суруналыыстар Николай Васильев, 
Василий Сидоров буолан биир массыынанан 
барбыппыт. Көстөкүүн төһө да±аны Амматын 
иһин, Амма Солобуодатын иһигэр дэбигис тии
йэн тохтуур ыала суох эбит этэ. Биһиэхэ бэ
лэмнээбит хосторугар түспүтэ.

Сарсыҥҥы күнүгэр, Аба±а±а тахсыах иннинэ, 
Солобуода±а Албан Аат болуоссатыгар сылдьан, 
о±о эрдэ±инээ±и до±орун Павел Иннокентьевич 

Прокопьевы көрсүбүтэ. Кинилэр көрсүбэтэхтэ рэ 
өр буолбут этэ. О±о эрдэхтэринэ Аба±аҕа бииргэ 
үөскээбиттэр. Кэлин 1937–1939 сылларга Майа
ҕа Константин Николаевич эрэдээксийэҕэ, Па вел 
Иннокентьевич типографияҕа үлэлээбиттэрэ. 
Па вел Прокопьев 1939 сыл сайыныгар Кыһыл 
Аар мыйаҕа ыҥырыллыбыта. Онтон ылата ки
нилэр түптээнтаптаан көрсө илик дьон буолан 
биэрдилэр. Бу сырыыга дойдуларыгар Абаҕаҕа 
көрсөн уруккуларын ахтыстылар:

– Байбаал, миигин пионерга хайдах «ыл
быккын» өйдүүгүн дуо? – диэн Көстөкүүн до
ҕоруттан ыйытар.

– Өйдөөн, эн даҕаны таһыллыбыккын ум
ну батыҥ ини? – доҕордуулар бэрт өр сэһэр
гэспиттэрэ.

Константин Николаевич: «Байбал биһигини 
пио нерга «оонньоон» ылбыта. Ол кэннэ «пионер
дар туруусугунан, маайканан сылдьаллар. Биһи ги 
эмиэ оннук сылдьыахтаахпыт», – диэн, Буотака, 
Байбал уонна мин кэтэ сылдьар ыстааммыт 
буутун быһыта кырыйан туруусук оҥостубуппут 
иһин, үйэбит тухары умнуллубат дьарыйыыга 
түбэспиппит. Көр, биһиги хомсомуолга, пионерга 
оннук тардыһар этибит», – кэнники оҕо сааһын 
туһунан аҕыннаҕына, бу түбэлтэтин мэлдьитин 
кэпсиирэ.

– Абаҕа улахан революционнай үгэстэрдээх 
нэһилиэк буоларынан киэн туттарбыт. Бырааттыы 
Заборовскайдар, Алексей Кралин, Алексей Дэх
силээхэп, Дмитрий Емельянов, Николай За
харов, Афанасий Жирков – бары Абаҕалар 
эбээт. Оттон Саһыл Сыһыы оборуоната, Бос
соойколоох Артемьев Абаҕа пионердарын кы
тары сэриилэһиилэрин тустарынан бэрт элбэх 
кэпсээни истэн улааппытым, – диэн Константин 
Николаевич ахтара.

Бу улахан бырааһынньыкка Алексей Кра  лин, 
Афанасий Жирков, Борис Емельянов, Павел 
Но виков, Илья ЗахаровУордьаннаах, уо.д.а. 
баал лара. Саһыл Сыһыы оборуонатын кыт тыы
лаах тара М.Г. Кропачев, Ф.Ш. Садыков, о.д.а. 
ыҥырыллан кэлбиттэр этэ. Константин Ни
ко лаевич Абаҕаҕа бэрт элбэх билэр дьонун, 
доҕотторун көрсүбүтэ. Кинилэр истэригэр  Д.И. 
Сир дитовы (оччоҕо Строд аатынан холкуос 
бэрэссэдээтэлэ), А.Е. Кралины, А.В. Жирковы,  К. 
И. Калашниковы, К.Е. Захаровы, А.И. Захаровы, 
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Д.С. Лонгиновы, Абаҕа пионера Борис Еме лья
новы, о.д.а. кытары көрсүтэлээбитэ.

П.И. Прокопьевтыын ордук чугас сыһыаннааҕа. 
Сотору кэминэн Павел Иннокентьевич Майаҕа 
типография дириэктэринэн үлэлии кэлбитэ. Кини 
кэргэнэ марийка Ириада Михайловна Туйаарыскайы 
наһаа иһирэхтик саныыра. «Наш Костя» диирэ, 
күндүлүүрэмаанылыыра. Онон Костя уол Бай
баллаахха бэйэтин дьиэтигэр кэлбит курдук бэрт 
холкутук туттара. Төһө баҕарар сынньаныан, 
үлэлиэн, ону ааһан ыалдьыттаныан сіптөөҕө. Ол 
сылларга Бай баллаахха Баал Хабырыыс, Николай 
СтепановНоорой, Семен Никифоров, Бэрт Хара, 
о.д.а. күүтүүлээх ыалдьыт буолбуттара.

Константин Николаевич ыарыһах буолан үлэтэ
хамнаһа суох сылдьыбыта. Киэһэ, сарсыарда 
ыал муннугар олорон суруйара. «Миэхэ элбэх 
наадата суох. Маяковскай эппитинии эттэххэ, 
ыраас соттор, мыыла, биирдэ уларытынар таҥас 
эрэ наада. Ньиэмэстэр курдук биирдэ кэтэн 
баран, киртийдэҕинэ сууйбакка эрэ атыылаан, 
саҥа таҥаһы атыылаһан таҥнар буоллар, мин 
олус табыллыах этим», – диэн баҕа санаалааҕа. 
Төһө да айаҥҥа сырыттар, өрүүтүн ыраастык, 
хоп курдук таҥнарын сөбүлүүрэ. Суумкатыгар 
биирдэ уларытынар ыраас таҥаһы кытта биир
икки кинигэ, паапкаҕа ыраас кумааҕы, сурулла 
сылдьар рукопись баар буолаллара.

«Майа сайынын» суруйбут, Күннүк Уурас
тыырап кэргэнин Надежда Гаврильевна бииргэ 
төрөөбүт убайа, бэйиэт В.Г. ИвановБэрт Ха
ралыын олус чугастыы этилэр. Эдэрдэригэр 
Майаҕа бииргэ сылдьыбыт, үлэлээбит буоланнар 
бэйэбэйэлэрин ытыктаһаллара. Ардыгар тыл
ларынан суустаһаллара. Көстөкүүн, кыра оҕо
ну таптыыр курдук ымманыйаымманыйа, 
Бэрт Хараны: «Аныгы үйэ, сэбиэскэй былаас 
буо лан бу мин эйигин кытта кэпсэтэипсэтэ, 
бииргэ аһыысии олордоҕум. Былыргы кэм 
эбитэ буоллар, эн үрдүкү сосулуобуйа киһитэ 
ханнык эрэ дыбарыаска чөмчөйөн олоруоҥ 
этэ, миигин чугаһатарыҥ биллибэт», – диэн 
найаанныыр. Онуоха биирдэрэ даҕаны өһүр
гэммэт, мүчүк гына түһэн баран: «Эйигин, 
бырадьааганы, мээнэ ыытыам суоҕа этэ. Ды
барыаһым биир эмэ хоһугар хаайан олорон 
хоһоон суруйтарыах этим. Суруйбатаххына, 
куруубайдаатаххына таһыйан биэриэх этим. 

Көннөрү кирис кымньыынан буолбакка, улахан 
кыһыл көмүс бөрүөнэн дьөлө анньыалаан, 
ытатыахсоҥотуох этим. Оо, олус да үчүгэй 
буолуох эбит», – диэн иккиэн күлсэкүлсэ тыл 
бырахсаллар. Ол «үрдүкү сосулуобуйа» киһитэ 
да бэрт кырыымчыктык олороро. Кыпкыараҕас 
дьиэҕэ хата билиҥҥи курдук малсал суоҕар 
махтал, утуйар оронноро, гардеробтара, аһыыр 
остуоллара, кинигэ ыскааба турбутун кэннэ 
миэстэ да ордубат курдуга. Көстөкүүн кинилэргэ 
хонноҕуна куукунаҕа эбэтэр холлороон курдук 
синньигэс, кылгас кірүдүөргэ бэркэ астынан 
утуйара. Василий Гаврильевич кэргэнэ Варвара 
Тихоновна үксүгэр үлэтигэр сылдьар, дьиэтигэр 
суох буолан «абырыыра», оҕонньоттор иккиэ
йэҕин хаалан «көҥүл баран» күннүүллэрэ.

Дьон суруйааччы буолла да элбэх харчылаах
үптээх, улахан, киэҥ дьиэлээхуоттаах, баай 
дьон диэн өйдүүллэр. Дьиҥэр, оннук буол
батах. Суруйааччылар курдук кыараҕастык, 
кырыымчыктык олорор ыалы аҕыйахтык көрөрүм. 
Кинилэр үгүстэрэ үпкэхарчыга ымсыыта суох, 
нусхас, баайталым, тот олоххо наадыйбат, сүрүн 
өйдөрүнсанааларын наар таптыыр идэлэригэр, 
суруйууларыгар оҕустарар курдук буолаллара. 
Биллиилээх нуучча бэйиэтэ Дмитрий Кедрин 
кэргэнэ: «Кэргэним дьиэуот, олохдьаһах боп
пуруоһугар улахан көдьүүһэ суох киһи этэ, бэл 
оннооҕор бэйэтин таҥаһынсабын көрүммэт 
буолара» диэн ахтан суруйбутун аахпытым. 
Са халар «ыал ийэтинэн» диэн этэллэрэ су
руйааччыга анаан этиллибит быһыылаах. Мин 
санаабар, суруйааччы кэргэнинэн ыал буолан, 
бэйэтин санаатынан киһи буолан сылдьар.

Көстөкүүн сааһын тухары бэйэтигэр бөҕө 
кэргэни, үчүгэй дьиэниуоту тэриммэтэҕэ. Син 
хаста даҕаны кэргэннэнэ сылдьыбыта даҕаны, 
ол тухары тиийиммэт, түгэммэт олохтоох этэ. 
Дьиэтигэр сылдьар ыалдьыт, хонор хоноһо киһи 
диэн кини буолара. Ол туһунан кини арахсыбыт 
кэргэнэ Феврония Николаевна: «Барахсаным 
о±о курдук. Дьиэуот боппуруоһугар кыһаммат. 
Оннооҕор мас да хайыппат, дьиэ таһын да 
ыраастаабат. Наар мин кэпсэтэбин, наар мин 
сүүрэбин. Кини аһыыр эрэ уонна кумааҕыга умса 
түһэн баран олорор. Ыксаатаҕына бырадьаага 
барар. Ол диэн дьиэ баһылыга үһү дуо?» – 
диэн миэхэ кэпсээбиттээх.
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һи этэ. Ол эрээри кини сэһэнин болҕойон 
иһит тэххэ, элбэҕи аахпыт, билбиткөрбүт эрэ 
буолбатах, дириҥ өйдөөх, бэртээхэй сэһэнньит 
буоларын өйдүүгүн. Саҥата бытаан, симик 
буолан буоллаҕа буолуо, Күннүк Уурастыырап: 
«Көстөкүүн, саҥаран иһиэххин. Эн биир тылы 
этиэҥ икки ардыгар Ньукулай Якутскай биир дэ 
дуоһуйа сыҥааҕырдыан сөп», – диэн турардаах.

Туйаарыскайы бороҥ киһи диэн этэр сыыһа. 
Төһө даҕаны чаҕылыйбатаҕын иһин, кини 
биирдии кэпсэтиилэрэ, көрсүһүүлэрэ бэйэлэрэ 
тустуһунаннык киһи өйүгэр хатанан хаалаллара. 
Оннук дириҥ, оннук улаҕалаах өйдөөх, ураты 
сымнаҕас, оҕолуу ытанньах майгыннаах мааны 
киһи этэ Көстөкүүн Туйаарыскай.

Иннокентий СОСИН.

Кістікµµн Туйаарыскай – быйыл µбµлµійдээх 
суруйааччылартан биирдэстэрэ. Кини о±о 
аймахха анаан суруйбут хоґооннорун аахпыт 
эрэ киґи барыта сµрэхтиинбыардыын сылаан
ньыйар, ійдµµнсанаалыын ырааґырар. БµгµІІµ 
тыйыс, олохпут огдолуйбут кэмигэр киґи киґиэхэ 
истиІэйэ±эс сыґыана туохтаа±ар да кµндµ. 
Оттон Туйаарыскай хоґоонноругар саха ыалын 
оло±уттан са±алаан, чугас дьоІІо амарах 
сыґыан олус µчµгэйдик сырдатыллар.

Ыал оло±о – бµттµµн уопсастыба оло±о. Хас 
биирдии ыал оло±уттан омук инники кэскилэ 
тутулуктаах. Бу µтµі холобурун «Ол ыал 
о±олоро» диэн хоґоонтон кірібµт. 

Ыпыраас, сыпсылаас,
Чэм курдук дьиэлээхтэр.
Ый! – диэбит, ай! – диэбит
Ытанньах о±о суох.
Хос иґин чоп курдук,
Хоп курдук хомуйар,
Эй! – диэбэт, эс! – диэбэт
Элэккэй эбиттэр.

Саха ыалыгар эбээ диэн саамай кµндµ киґи. 
Эбээ Ахтар Айыыґыттыы, Эдьэн Иэйэхситтии 
аґыныгас, амарах сыґыанын, сылаастыксым
на±астык сыллаан сырылатарын о±о улаатан 
да баран ірµµ суохтуур. Ол да иґин буолла±а, 
о±о µтµі сыґыаІІа эмиэ оннук хардарар:

– Эбээ, эбээ,
Кітіх эрэ.
– Айа, сылайдым.
Эн кітіх.
– Эбээ,эбээ,
Кырдьык дуо?
– Тібі±µн уур,
Тµґэхпэр уур.

Оттон «Ґµкэйгэ» о±о эбэтин аґын сиэн, тотон
ханан кэлэн, дьонугар кэпсиир:

– Ґµкэй, Ґµкэй,Ґµкэй,
Ґµкэй, хантан кэллигит?
– Эбэбиттэн кэллибит.
– ЭбэІ тугу аґатта?
– Ґµт, сµігэй иґэттэ,
– Ґілбµт эти сиэттэ,

2005 сыллаахха сэтинньи саҕана Туйаа рыс
кай 90 сааһын бэлиэтиир түгэҥҥэ, Амма Су
лаҕаччытыгар төрөөбүт алаа һыгар Сап пыйаҕа 
сылдьыбытым. От тон Күннүк Уурас тыырап са
йылыга эмиэ Сап пыйа сайылык буоларын 
билэбин. Мин эмиэ Моорук Улуу Сайылыгын 
Саппыйатыгар тө рөөбүт буолан ытыктабыллаах 
дьонум салааскаларыгар олорсо түспүтүм 
баара...

Константин Туйаарыскай бэрт киэҥ интэ
риэс тээх, билэкөрө сатыыр идэлээх киһи. 
Ордук литература, суруйааччылар тустарынан 
кэпсиирин, кэпсэтэрин таптыыра. Суруйар 
идэлээх киһини кытары көрсүһэрин, сэһэргэһэрин 
сөбүлүүрэ. Бэйэтэ ыһантоҕон, харсахабыра 
суох кэпсиир идэтэ суоҕа. Бэйэтигэр дьон 
болҕомтотун тарда сатаабат, олус сэмэй ки

ХО¤ООННОРУТТАН СЫЛААС ИЛГИЙЭР
(Ырытыы)
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о±отун хайдахтаах курдук таптыыра «Сыллыый» 
хоґоонугар кістір:

Сыллыый кµнµ одуулуур,
Сыллыый µірэрмичээрэр,
Лаадыска охсо оонньуур,
ЛаглараІныы кірсµґэр.

Ийэттэн ордук истиІ, чугас киґи суо±а бил
лэр. Оттон ийэ±э о±ото – баарасуо±а, кµн тэІэ 
кµндµтэ.

Ийэтигэр кµнµ кіті±ін биэрдэ
Итиэннэ илиитин тэбэннэ.
Иккитин туола илик Ньургустаан
Ийэтигэр итинник,
Кµн кімµс кыырпа±ын
Кіті±інуунан турардаах.
Мантан ордук, ийэ±э о±оттон
МаІнайгы кэґии,
Бастакы булумньу
Баар буолуон сатаммат.
Кµнтэн булбут кµндµнµ бастаан
Ийэлэргэ эрэ илдьэн туттартааІ.

Уопсайынан, Туйаарыскай поэзиятын биир 
суол уратытынан чугас дьонунан киэн туттуу, 
кинилэргэ таптал буолар эбит. Тіґінін халыІ 
аймахтааххын, соччонон эн бу кµн сиригэр 
чиІник µктэнэ±ин, тирэхтээххин. Маны сэргэ 
«Балтыларбар», «Ийэм маллаах иґитэ», «Си
миин кµірчэх», «Арыы тыа са±а аймах» диэн 
хоґооннорун бу біліххі киллэриэххэ сіп. Біліххі 
киирбит хоґооннортон К.Н. Туйаарыскайы 
оло±ун устата кэрэ айылгылаах дьонсэргэ 
тулалыы, ійібµл буола сылдьыбыттар диэн 
санаа±а кэлэ±ин. Ол да иґин о±о суруйааччыта 
буолан, олох дьолун биллэ±э…

Клара КСЕНОФОНТОВА, 
Дьокуускай 12ис оскуолатын саха тылыгар, 

литературатыгар учуутала.

Ытыспытынан тастас,
Ыллыыыллыы охсон,
Ґчµгэйдээн биэрдибит.
«Ґµкэй, µµкэй» – диир эбэм.

О±о эрэ барыта тіріппµтµн µтµктэ, кини 
курдук буола сатыыр. Ол иґин µгµс о±о ийэтин
а±атын утумнаан, инники оло±ун тіріппµтµн 
идэтин кытта сибээстиир. Бу барыта чугас 
дьоІІо истиІиґирэх сыґыантан тахсар:

НоІноруйа сылдьан,
НоІнуус бэркэ оонньуур:
Оонньоон – тµµлээх бултуур,
Бултаан таІас ылбыт,
ТаІас ылан тикпит,
Тигэн бµтээт, кэппит,
Кэтэн бултуу барбыт,
Баран киистээн кэлбит.

«НоІнуус»

Оттон «Ґтµктµµ» диэн хоґооІІо Таня, Нина, 
Аанчык ийэлэрин µтµктэн, ынах ыы, µµт сµµрдэ 
оонньууллар:

Итинник µс кыыс,
Ийэлэрин µтµктэн,
Тамыйа±ы, мас ына±ы
Талбытынан «ыыллар».

Туйаарыскай ииппит а±ата, ииппит ийэтэ 
Маабыра биэс саастаа±ар ілін хаалбытын кэн
нэ, икки сыл о±олорун бэйэтэ ииппитэ. Кинилэри 
аґынантаІаґынан тутахсытымаары, тµµннэри
кµнµстэри міхсірі, батыґыннара сылдьан, 
оттуурамастыыра.

А±ата Ньукууґа то±ус саастаа±ар ілін, Кіс
тікµµн кыара±ас, кырыымчык олох диэни эти
нэнхаанынан билбитэ. Эдэркээн уол а±а тын 
туґунан сырдык ійдібµллээ±э маннык стро
калартан кістір:

Уус итии кыґатыттан
Укулаат тимир уґаарылларын курдук,
Уоттаах сэрииттэн, долгунтан
Уґаарыллан тахсыбыт,
Айбыт а±а алгыґын ылбыт
Аан маІнайгы таптал
Саха, нуучча сµрэ±эр
Саас µйэ тухары олохсуйдун!

Оттон К.Н.Туйаарыскай суоссо±отох кµІІэ 
кірбµт о±отун Виссариону а±алыы амарахтык 
таптыыра. Виссарион, дьиктитэ диэн, а±атын 90 
сылынан бэлиэтээґин кэннэ ілііхтіібµт. А±а 
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