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Кµндµ до±оттор, ытыктабыллаах Саха Респуб-
ликатын суруйааччылара!

Хайа ба±арар кэмІэ биґиги дойдубут 
ыарахаттары уонна тургутан кірµµлэри икки сµрµн 
кµµс кімітµнэн туоруур этэ. Бастакытынан, дьон-
сэргэ уопсай сыалы ситиґэр туґугар биир сомо±о 
буолууларынан. Иккиґинэн, экономическэй, 
бэл, байыаннай да кыахтаа±ар кµµстээх – норуот 
духуобунай кµµґµнэн. Ол туоґутунан Минин уонна 
Пожарскай норуоту тµмэн Москваны поляктартан 
босхолооґуннарыттан са±алаан, быйыл сэттэ 
уонус сылын бэлиэтэнэр фашисткай Германияны 
утары сэриигэ Улуу Кыайыынан тµмµктэнэр µгµс 
историческай событиелар буолаллар.

БµгµІІµ кµІІэ Россия эмиэ бэрт уустук 
кэмІэ олорор, ол эрээри ити ыарахаттар Россия 
олохтоохторун іссі кµµскэ сомо±олуулларын 
илэ харахпытынан кірі сылдьабыт. Президент 
В.В.Путин судаарыстыба интэриэстэрин дойдулар 
икки ардыларынаа±ы арена±а кімµскµµргэ 
туґуламмыт тулхадыйбат позициятын ар±ааІІы 
дойдулар олус ыарыылаахтык ылыналларын 
эмиэ кірі-билэ сылдьабыт. Ол эрээри, кинилэри 
билиІІи кэмІэ Россия±а патриотическай ій-
санаа хаґааІІытаа±ар да кµµґµрбµтэ, дойду 
олохтоохторо бары биир ньыгыл кµµскэ кубулуйан 
тастан суоґааґыІІа утары турарга бэлэмэ іссі 
ордук дьиксиннэрэр. 

РОССИЯЎА ЛИТЕРАТУРА СЫЛА

Сомо±олоґуу уонна духуобунас – улуу кµµс

«САХА СИРИН СУРУЙААЧЧЫЛАРА» 
АССОЦИАЦИЯ ТЭРИЛЛИИТЭ

Егор БОРИСОВ – Саха Республикатын Ил Дархана
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Былыр да±аны, быйыл да±аны А±а дойдубут 
тулхадыйбат икки тулааґынынан – сомо±олоґуу 
уонна кытаанах духуобунай сиэр-майгы буолар. 
Ити икки хайысха, эґиги ійдµµргµт курдук, 
бµгµІІµ биґиги кэпсэтиибитигэр быґаччы 
сыґыаннаахтар.

Ааспыкка эргиллэн саха литературатын 
тірµттээбит Алексей Елисеевич Кулаковскай-
Јксікµлээх Јліксій µйэ анараа іттµгэр биґигини 
туохтан сэрэппитин ійдіін ылыа±ыІ. Кини 
«культураны иІэрэр» аналлаах интеллигенция 
оруолун туґунан этэригэр, бэйэтин кэминээ±и 
µірэхтээх дьоІІо туґулаан судаарыстыба µірэх, 
сайдыы іттµгэр улахан хаалыылаа±ын билэ-
кірі сылдьан «ійдµµ-ійдµµ тугу да гымматтар» 
диэн олус бэргэнник бэлиэтээбитэ, кириитикэ 
сытыы тылларын харыстаабата±а. «Кинилэр 
чахчы сайдыылаах дьоннор дуо – іскітµн бэрт 
кыраттан сылтаан µгµстµк айдаарсар, иирсэр, 
араас партияларга, біліхтіргі арахсар уонна 
онно сыраларын-сылбаларын эґэр, туох да 
дьоґуннаа±ы оІорбот, барытын урукку оннунан 
хаалларар буоллахтарына?» – диэн суруйбута 
Јксікµлээх Јліксій.

Ба±ар, мин билигин олус кытаанахтык этиэм, 
ол эрээри, мин кірµµбэр, бэрт кыраны ірі тутуу, 
µчµгэй балаґыанньа эбэтэр тустаах барыґы 
ылар ба±а билиІІи биґиги кілµінэ культурнай 
интеллигенциятыгар, ол иґигэр суруйааччылар сорох 
бэрэстэбиитэллэригэр куґа±ан іттµнэн эрэ дьайар.

Ытыктабыллаах табаарыстар!
Сэбиэскэй Союз эстибититтэн уонна Саха 

сирин Суруйааччыларын союґа икки аІы 
арахсыбытыттан ыла 24 сыл ааста, ол кэм 
устата саІа кілµінэ дьон µіскээтэ. Оччолорго, 
хайдыґыы тахсыбыт, дойду бµтµннµµтэ ыґыллар 
турукка киирбит кэмигэр сіптііх суолу, 
салгыы сайдар хайысханы талар уустук этэ. 
Онон ханна ба±арар суруйааччылар тус-туспа 
холбоґуктары тэриниилэрэ сонун буолбата±а. 
Биґиги да республикабыт онтон туораабата±а. 
Ол эрээри, эґиги суруйааччылар, билигин 
бэйэ±ит да билинэргитинэн, оччотоо±у арахсыы 
сµрµн биричиинэтэ ордук техническэй уонна 
формальнай ис хоґоонноох этэ. Ґіскээбит 
міккµірдэр ханнык да идеологическай кэтэх 
санаалара суо±а, арай сµрµннээн оло±о суох, 
іссі сыысхаллаах, бэйэ кірµµлэрин бигэргэтэ 
сатааґын ньымалара этэ диэххэ сіп.

Дьэ, оччо±о то±о бµгµІІэ диэри суруйааччылар 
икки союзтара баарый? Кинилэри туох 
араарарый? Ити ыйытыылары мин биэрбэппин. 
Ити ыйытыылары биґигиннээ±эр быдан муударай 
уонна албыдыйыыны, сиэрэ суох буолууну, 

токурутууну, оло±о суо±у ордук сытыытык билэр 
Саха сирин норуота биэрэр. 

Бу саала±а олорооччулар дьиІнээх суруйааччы 
диэн бары іттµнэн сиппит-хоппут киґи буолуохтаах 
диэн ійдібµлµ утарыахтара дии санаабаппын. Уон 
да±аны тэрилтэ±э чилиэн буолуохха, эбэтэр биир 
да тэрилтэ±э кииримиэххэ сіп. Јскітµн автор 
талааннаах уонна µлэґит буолла±ына, биллэн турар 
µчµгэй кинигэлэри суруйуо±а. 

Ити туґунан нуучча биир бастыІ тыл 
µірэхтээ±э Дмитрий Сергеевич Лихачев маннык 
этэн турар. «Мин суруйааччы – идэ дииллэрин 
кытары сібµлэспэппин. Суруйааччы – бу дьыл±а. 
Бэйэтин гонорарын суруйааччы сµрдээх улахан 
µлэ тµмµгэр ылар эрэ кыахтаах. Искусство 
килиэбэ – хаппыт уонна ыарахан килиэп. Айар 
µлэ – бу албан аат уонна лаврдар буолбатах. Бу 
эрэйдээх суол, бэйэни бµтµннµµ анааґын уонна эр 
санаалаах буолуу», – диэбитэ академик Лихачев. 
Хомойуох иґин, республика суруйааччыларын 
холбоґуктарын икки ардыларынаа±ы билиІІи 
быґыыны-майгыны кірі сылдьан, итинтэн 
арыый атын санаалар µіскµµллэр. 

Республика хайа да суруйааччыларын союґун 
µтµітµн, кинилэр кістін турар ситиґиилэрин 
чорбоппокко, бµгµн эрэллээхтик этэбин, 
Саха сирин суруйааччыларын уонна Саха 
республикатын суруйааччыларын союзтара икки 
аІы сылдьаллара саха литературатын сайдыытын 
олус улаханнык харгыстыыр, саІаны кірдііґµн 
уонна айымньылаах µлэ хаачыстыбатыгар дьайар.

Биґиги суруйааччыларбыт союзтара атын-
атын суолунан сылдьар, государство ійібµлµн 
тус туґунан ылар уонна «олох улуу сыалын» 
ійдµµ сатыыр кэмнэригэр, бэйэлэрин-бэйэлэрэ 
харгыстыылларын сэрэйбэттэр да±аны. То±о 
диэтэххэ, тыл тылга киирсибэт буолуу тіґі ба±арар 
киэІ дьиэни кыаратар. Айар µлэнэн буолбакка, 
бэйэ эрэ туґугар туґуламмыт матыыбынан икки 
аІы сылдьан республика суруйааччыларын 
сыа±а ханнык эрэ оІоґуу араамкаларга киирэн 
хаалла, олор саІа сµµрээннэр, са±алааґыннар 
сайдалларыгар, айар µлэ кыґал±аларын 
дьµµллэґиигэ, саха литературатын инники 
кэскилин уонна соруктарын тустарынан сіптііх 
кэпсэтиилэр тахсалларыгар кыах биэрбэттэр.

Тута бэлиэтиэхпин ба±арабын – суруйааччылар 
саІа холбоґуктарын тэрийии билигин баар икки 
айар союґу эґэр сыалы тутуспат. Суруйааччылар 
бэйэлэрэ дьоґун ійдііх-санаалаах уонна 
кіІµл дьон буолалларын быґыытынан, ис 
санааларынан уонна айар µлэ±э тус уонна хас 
да буолан ураты кірµµлэрдээх буоллахтарына 
инникитин да±аны ханнык эрэ біліхтіргі 

Россия±а литература сыла
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тµмсэр толору бырааптаахтар. Итинник – чахчы 
айар µлэ±э эрэ туґуламмыт араас хайысхалар, 
бэл, хай±аныахтарын да сіп, то±о диэтэххэ 
литература сайдыыта – бу тыыннаах эйгэ, онно 
араас: консервативнай, новаторскай, бэл диэтэр 
радикальнай санаалар уонна анааран кірµµлэр 
кытары баар буолуохтарын сіп.

Ол эрээри, Саха Республикатыгар 
суруйааччыларга государственнай кімі, эґиги 
ба±арбыккыт да, ба±арбатаххыт да иґин аны 
куруутун «Саха сирин суруйааччыларын» 
ассоциацията диэн ааттыырга этии киллэрэр биир 
официальнай тэрээґиммит ніІµі оІоґуллуо±а.

Литература республика эрэ таґымыгар 
буолбакка, дойду да µрдµнэн, биґиги 
арахсарбытыттан тутулуга суох, кэм-кэрдии 
уустук кэмигэр µктэннэ. Кинигэни бэчээттээн 
таґаарыы коммерция±а кубулуйуута кэккэ 
ыарахаттары µіскэтэллэр. Биґиги олохпутугар 
баґаам µгµс ахсаанынан бэчээттэнэр, µтµі уонна 
µйэлээх классиканы кµлµктµµр, атыыланар 
аа±ыы диэн ійдібµл дириІник иІнэ. Кинигэни 
бэчээттээччилэр µксµгэр ійгі уонна сµрэххэ тугу 
да биэрбэт, ол эрээри атыыга хама±атык барар 
кинигэлэри бэчээттиири ордороллор.

Саха литературатын уґулуччулаах дьонун санаан 
ылыа±ыІ эрэ уонна бэйэбититтэн ыйытыахха: 
ама Василий Семенович Яковлев-Далан айар 
µлэтэ µп-харчы булар ньымата этэ дуо? Ама 
кини бастакы сэґэннэрин суруйарыгар улахан 

гонорар ылар эбэтэр народнай суруйааччы буолар 
туґунан санаабыта дуо? Биллэн турар, суох. То±о 
диэтэххэ кини адьас атыІІа дьулуспута, онто 
бастатан туран сырдатар уонна иитэр суолталаа±а, 
уопсастыба туґугар тугу эрэ оІорор, кэлэр 
кілµінэлэргэ хаалларар ба±алаа±а. 

Серафим Романович Кулачиков-Эллэй, 
Николай Егорович Мординов-Амма Аччыгыйа, 
Семен уонна Софрон Даниловтар, онтон да 
атыттар айар µлэлэрэ хайдахтаах курдук дириІ 
суолу-ииґи хаалларбыттарай. То±о оннугуй? То±о 
диэтэххэ кинилэр кими да кытта тоІолохторунан 
µтµрµйсµбэтэхтэрэ, ис сµрэхтэриттэн дойдуларын, 
дьоннорун туґугар, тіріібµт кыраайдарын, саІа, 
дьоллоох олох иґин µлэлээбиттэрэ, айбыттара. 

Суруйааччы µлэтэ сµрµннээн со±отох киґи 
µлэтэ. Кини µгµстµк бµгµін, бэйэтэ эрэ буоларга 
дьулуґуон, туохтан барытыттан тэйэн биэриэн сіп. 
Ол эрээри, ханнык ба±арар уус тыл маастарыгар 
син биир кімі, ійібµл, бэчээттэнэригэр кыах 
биэрии, атын сытыы бірµілээх айар дьону кытта 
алтыґыы, бэйэтин µлэтин сіптііхтµк, ол иґигэр 
кириитикэ да кімітµнэн сыаналатыы наада, онто 
суох сайдар кыа±а суох. Литература µлэґитин 
сµрµн сыала – бэйэтин кыа±ын толору туґанан 
аа±ыллар, дьон-сэргэ киэІ эйгэтэ билинэр 
буолуута.

Саха сирин билиІІи суруйааччыларын 
айымньылара ис хоґоон уонна хаачыстыба 
іттµнэн іссі тупсара буоллар диэн µгµстµк 
ба±ара саныырбытын биґиги бµгµн чиэґинэйдик 
этиэхтээхпит. То±о оннугуй? Мин санаабар, 
ханнык ба±арар кэмІэ литератор айар 
µлэтэ сайдарыгар, кини уопсастыба оло±ор 
бэйэтин оруолун ійдµµрµгэр улахан тирэх 
буолар кириитикэлиир ій-санаа биґиэхэ олус 
мілтіібµтµттэн тірµіттээх. 

Ол иґин Саха сиригэр бµгµн биир кµµстээх, 
µчµгэй тэрээґиннээх, суруйааччылар уонна 
поэттар бэйэлэрэ салайар кыттыгас айар 
тэрээґиннээх буолуохтарын наада. Суруйааччылар 
уопсай былааннаах, биир соруктаах, баґылыыр-
кіґµлµµр дьонноох уонна саха литературатын 
тірµт µгэстэрин иІэрэр ытык кырдьа±астардаах 
буолуохтаахтар. Саха сирин суруйааччылара 
ханнык хайысханы тутуґары, республика 
литературнай оло±ун-дьаґа±ын хайдах байытары, 
ханнык социальнай хайысхалаах буолары бары 
бииргэ тобулуохтаахтар. 

Биґиги бу иннинээ±и кірсµґµµлэрбитигэр 
бэлиэтээбитим курдук, уопсастыба сайдыытын 
хас биирдии историческай кэрдиис кэмигэр 
тустаах боппуруостарга эппиэт эрэйэр тµгэннэр 
µіскµµллэр, ханнык эрэ социальнай сакаастар 

Россия±а литература сыла
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µіскээн тахсаллар. Бµгµн ити боппуруостар 
ырыынак сокуонунан олорор олохпутун, дьон 
бэйэ-бэйэтин икки ардыларыгар ырыынак 
сокуоннарыгар тирэ±ирэр сыґыаннарын 
саІа уустук кістµµлэрин, хас биирдии киґи 
бэйэтин билиІІитин уонна инникитин туґугар 
эппиэтинэґэ хас эмэ бµк µрдээбитин кытары 
сибээстээх. Социальнай сакаас суруйааччы ис 
туругун кытары сіп тµбэспэтэ чахчы баар суол. 
Ол эрээри, ити кинилэри барыларын хабар 
буолла±ына, дьыала харгыытаабытыгар тэІнэґэр. 
Ол аата суруйааччылар эйгэлэрин тэрийиигэ 
атын, саІа формалары кірдµіххэ наада.

Тиґэ±эр тиийэн биґиги эґигини кытары 
туруоруммут былааммыт биир сыалга тµмµллµіхтээх 
– ол республика норуоттарын сайдыыта уонна 
уйгута. Јскітµн былаас политическай уонна 
экономическай быґаарыныыны ылынна±ына, 
эґиги – киґи дууґатын инженердэрэ – 
бэйэ±итигэр гражданскай эппиэтинэґи сµгэн, 
уопсастыба±а µіскµµр бары міккµірдэргэ чуолкай 
позицияны талыахтааххыт уонна ол ійµ-санааны 
норуокка тиэрдэн суруйааччы аатын-суолун 
µрдэтиэхтээххит. Ол эрээри итини билигин биґиги 
то±о эрэ кірбіппµт. Норуот ійµгэр-санаатыгар, 
ханна барытыгар, эґиги оннугутугар социальнай 
ситимнэри киэІник туґанар уонна сатархай сиэри-
майгыны тар±атар биґиги кэммит адьас атын 
«геройдара» бэйэлэрин санааларын соІнууллар. 

Эґигини, ама, итиниэхэ майгынныыр 

саарбахтыыр санаалар кэрбээбэттэр дуо? Бэйэ±ит 
айар µлэ±ит дьайыыта хайда±ын туґунан санаалар 
эрэйдээбэттэр дуо? Аа±ар дьон эґигиттэн тугу 
кµµтэрин, кинилэргэ эґиги тугу ситэ оІорбоккутун 
туґунан санаабаккыт дуо?

Биґиги суруйааччыларбыт µрµІнэргэ уонна 
кыґылларга, «демократтарга» уонна «демократ 
буолбатахтарга» арахсар кэмнэрэ номнуо ааспыта уонна 
наадата да±аны суох. Эґиги политикаттан тэйиччи 
уонна бириэмэттэн тутулуга суох буолуохтааххыт. 
Эґиги хас биирдиигит ис сµрэ±иттэн биир эрэ – 
дьоІІо µйэлээх сыаннастары тиэрдэр, дьон-сэргэ, 
ордук ыччат ал±астардаах кірµµлэрин уларытар 
дьулуурдаах буолуохтааххыт. Литература – уопсастыба 
суобаґа буоларын тірµт умнуо суохтааххыт. 

Биґиги республикабытыгар литература биэс 
тылынан: сахалыы, нууччалыы, эбээннии, 
эбэІкилии уонна юкагирдыы айылларын 
учуоттаатахха – ити іссі глобальнай дьайыылартан 
Саха сирин норуоттарын тылларын уонна 
культураларын харыстыыр улахан суолталаах 
инструменынан буолар. 

Ытыктабыллаах суруйааччылар!
Эґиги µірэх кыґаларын уонна µлэ коллективтарын 

кытары ситимнээх µлэ±э іссі кіхтііх буоларгыт 
ирдэнэр. Бэйэ эрэ иґигэр хаатыйаланыы сатаммат 
диэн хатылыыбын, республика общественнай 
оло±ор кіхтііхтµк кыттыаххытын, араас дьон 
иннигэр элбэхтик санаа±ытын этиэххитин, сырдатар 
µлэнэн кµµскэ дьарыктаныаххытын наада. 

«Саха сирин суруйааччылара» ассоциация±а 
биґиги «Полярная звезда», «Чолбон» литературнай 
уонна «Далбар хотун» сурунаалларбыт хайаан 
да киириэхтээхтэр дии саныыбын. Ассоцация 
уопсайынан республика суруйааччыларын 
барыларын долгутар улахан суолталаах 
боппуруостары дьµµллэґэр аґа±ас площадкатынан 
буолуохтаах. 

Мин кірµµбэр, итини таґынан республикатаа±ы 
суруйааччылар холбоґуктарыгар чилиэннэри 
ылыы ирдэбиллэрэ іссі ситэри чочуллубут уонна 
дьэІкэ буолуутун ситиґэр кэм кэллэ. Билигин 
суруйааччылар икки союзтарыгар учуокка 150-н 
тахса киґи турар. Ити кырата суох сыыппара. Ол 
эрээри, эґиги миигиннээ±эр µчµгэйдик билэргит 
курдук, биґиэхэ элбэх бэртээхэй автордар, ол 
иґигэр о±олорго анаан суруйар дьон бааллар, 
кинилэргэ ким да бол±омтотун уурбат, айар µлэ±э 
кі±µлµµр дьаґаллары ылбат. Талааннаах дьоІІо 
кіміліґµіххэ наада диэн олус муударай этии 
баар. Биир іттµттэн ыллахха, аґары тµґэр эмиэ 
табыллыбат –тугу да саІаны айбат, суруйбат 
суруйааччылар баар буолаллара эмиэ сатаммат. 

Литература сылын кірсі мин икки тігµл 

Россия±а литература сыла
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республика суруйааччыларын кытары кірµстµм. 
Быйыл эдэр суруйааччылар біліхтірµн кірсµбµтµм 
уонна биґиэхэ дьоґун солбук µіскээн эрэр дии 
санаабытым. Ити кірсµґµµлэр тµмµктэринэн 
а±ыйа±а суох пууннаах туґааннаах соруктар 
боротокуоллара толоруллубута, онтон µксэ билигин 
олоххо киллэриллэн эрэр. 

Бастатан туран, республика салалтатын 
іттµттэн суруйааччылар тэрилтэлэрин µбµнэн 
уонна тэрээґин іттµнэн ійііґµн кµµґµрдµлµннэ. 
Ити кімі биґиги суруйааччыларбыт дойдулар 
икки ардыларынаа±ы, бµтµн Россиятаа±ы уонна 
регионнардаа±ы тэрээґиннэргэ кыттыыларыгар, 
социальнай суолталаах литератураны уонна эдэр 
суруйааччылар айымньыларын бэчээттээґиІІэ 
уонна тар±атыыга, гонорар, бириэмийэ кээмэйин 
µрдэтиигэ сыґыаннаах.

Республика суруйааччылара сылын ахсын 
А.Е.Кулаковскай уонна П.А.Ойуунскай аатынан 
государственнай бириэмийэ лауреаттарынан 
буолалларын санатабын. Быйыл саас Россия 
Суруйааччыларын союґун кытта кыттыґан, 
Д.К.Сивцев-Суорун Омоллоон аатынан 
бириэмийэни олохтуур туґунан ыйаахха илии 
баттаабытым. Бµгµн іссі эдэр суруйааччыларга 
аналлаах бириэмийэни олохтуурга этии киллэрэбин.

Кэлэр сылларга биґиги хайаан да П.А.Ойуунускай 
аатынан литературнай музейы µчµгэйдик 
ірімµіннээн баран, тиэргэнигэр Саха сирин 
литератордарын дьиэтин тутуохпут.

Эґиги кыґал±а±ытын биґиги барытын билэбит 
уонна олору быґаарыахпыт. Ол эрээри, суруйааччылар 
іттµлэриттэн бары боппуруостарга кіхтііх кыттыы 
наада. Биґиги эґигиттэн харданы – общество±а 
туґалаах айымньылары: сытыы пьесалары, 

сатирическай кэпсээннэри, о±о кинигэлэрин, 
историческай уонна футуристическай романнары, 
аныгы Саха сирин олохтоохторугар ис санаатынан 
чугас саІа литературнай геройдары кµµтэбит.

Саха сиригэр кинематография хайдах курдук 
тэтимнээхтик сайдан эрэрин кірµІ. Биґиги сахабыт 
литературата эмиэ ити курдук араас ірµттээх, 
соґуччу кістµµлэрдээх, чобуо, саІаттан саІаны 
кірдµµр буолуохтаах. Билигин эґиги цензура, 
араас эккирэтиґии, идеологическай іттµнэн 
хааччахтааґын баар диэн суланаргыт табыллыбат. 
Суруйарга суол барыта аґа±ас.

Аахайыыны ылбакка, бэчээттэммэккэ 
хаалыахпыт диэн куттанымаІ. Јскітµн эґиги айар 
µлэ±итигэр ис дууґа±ыт уонна талааІІыт арыллар 
буолла±ына, хайаан да аа±ааччылаах буолуоххут, 
оттон оннук буолла да ситиґии кэлиэ±э.

Ытыктабыллаах мунньах кыттыылаахтара!
Эґигиттэн мин ити этиилэрбин ійдµµргµтµгэр 

кірдіґібµн. Јссі тігµл, литература, бастатан 
туран, норуокка сулууспалыахтаа±ын, 
государство интэриэґигэр эппиэттиэхтээ±ин, 
аІардас суруйааччылар эрэ тус дьыалалара 
буолбата±ын саныа±ыІ. 

Эґигини бµгµн Александр Сергеевич Пушкин 
тіріібµт кµнµгэр, бука барыгытыгар ураты 
бэлиэ Российскай Федерация±а Литература 
сылыгар «Саха сирин суруйааччылара» диэн 
республикатаа±ы ассоцияцияны тэрийэргэ тус 
ба±а±ытынан, дьулуургутунан куоластыыргытыгар 
ыІырабын.

Е.А.БОРИСОВ этиитин нууччалыыттан 
Данил МАКЕЕВ тылбаастаата,
Уйбаан ОЙУУР хаартыска±а тµґэриилэрэ.

Россия±а литература сыла
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БилиІІи кэм саІа ирдэбиллэри туруорар. Ол 
курдук, быйыл бэс ыйын 5 кµнµгэр «Саха сирин 
суруйааччылара» Ассоциация тэриллибитин бары 
билэ-кірі сылдьабыт. Ил Дархан кыттыылаах 
мунньах тµмµгµнэн, биир санаанан ХИФУ 
Суруналыыстыка±а кафедратын сэбиэдиссэйэ, 
«Илин» сурунаал кылаабынай эрэдээктэрэ 
Олег Гаврильевич Сидоров саІа тэриллибит 
Ассоциация бэрэссэдээтэлинэн талылынна. Мин 
кинини кірсін «Саха сирин суруйааччылара» 
Ассоциация хайдах хайысхалаах µлэлиэхтээ±ин 
туґунан сэґэргэстим.

– Олег Гаврильевич, биґиги сурунаалбыт 
аа±ааччыларыгар туґаайан, бэйэ±ин билиґиннэрэ 
таарыйа µлэІ-хамнаґыІ туґунан кылгыстык 
кэпсиэІ дуо?

– Бэйэм туспунан билиґиннэрэн этэр буоллахха, 
Суруналыыстар союзтарын бэрэссэдээтэлинэн 
µлэлээн бµтэн баран, тас сыґыаннарга 
министиэристибэ±э µлэ±э киирбитим. 
Судаарыстыба чунуобунньуга буолбутум. Оттон 
общественнай µлэґит атын µлэ±э кіґірі эмиэ 
наада курдук балаґыанньата µіскээбитэ. 2010 
сылтан ыла ХИФУ-ка µлэлиибин, кэнники 
икки сылга Суруналыыстыка кафедратын 
сэбиэдиссэйэбин. Ол быыґыгар син-биир 
«Илин» сурунаал кылаабынай эрэдээктэрэбин. 
Сурунаалбыт µп іттµнэн ыктаран-быстаран ыллар 
да, сылга биирдэ-иккитэ нµімэрин таґааран 
баччааІІа диэри кэллибит. Мин уруккуттан 
суруйар идэнэн дьарыктанарым да, бэчээттэммэт 
этим. Онтон 2007 сыллаахха нуучча тылынан 
суруйбут уус-уран айымньыбын «Полярная звезда» 
сурунаал таґаарбыта. Онтон кэлин нууччалыы 
кэпсээннэрбин тµмэн «Дерево Тыгына» кинигэ 
таґаарбытым. Сорох кэпсээннэрим Санк-
Петербурга «Звезда» сурунаалга бэчээттэммиттэрэ. 
Икки кинигэ ааптарабын. Бастакым, Николай 
Лугинов уонна Јксікµлээх Јліксій туґунан, 
культурологическай диэххэ сіп. Иккиґим, бідіІ 

«ДЬОўўО ЈЙДЈНҐМТҐЈ, А¤АЎАС 

УОННА ДЕМОКРАТИЧНАЙ БУОЛУОХТААХПЫТ...»

«Саха сирин суруйааччылара» Ассоциация 
бэрэссэдээтэлэ О.Г. Сидоров. 

судаарыстыбаннай баґылык Михаил Ефимович 
Николаев туґунан, 2012 сыллаахха бэчээттэммитэ. 
Айар µлэм туґунан кылгастык билиґиннэрдэххэ 
итинник. Билигин бэчээт историятыгар уонна 
бырабыыталыстыба сайдыытыгар сыґыаннаах 
научнай µлэнэн дьарыктанабын. Быыспар-
арыппар литература уонна культура салаатыгар 
µлэлэґэбин. Онтум µксэ интернеккэ Российскай 
сайтарга уонна «Саханьюска» тахсар.

– СаІа тэриллибит Ассоциация бэрэссэдээтэлинэн 
талыллыаІ иннинэ бэйэ±иттэн ыйыталаґан 
сібµлэІІин ыллахтара дии.

– Эрдэ ыйыта сылдьыбыттара да, 
аккаастаммытым. Онтон мунньах 
буолуо икки кµн иннинэ тэрийээччилэр 
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культура министиэристибэтигэр уонна 
бырабыыталыстыба±а ыІыран кэпсэтэ 
сылдьыбыттара. Бастаан утаа аккаастанар 
санаалаах этим, онтон кэпсэтии тµмµгэр 
толкуйдаан кірін бараммын сібµлэспитим. 
Онон быыбарга киирбитим. Тэрийээччилэр 
Суруйааччылар икки союзтарын кытта хас да 
кандидатураны ырытан кэпсэппиттэр этэ. Онтон 
миигин талан ылбыттар эбит.

– «Саха сирин суруйааччылара» Ассоциация 
тэрилиннэ. Сыала-соруга хайдах буолуой?

– СаІа тэриллибит Ассоциация сыала 
консолидация, айар µлэни сайыннарыы, 
пропагандалааґын, тµмµµ диэн буолар. Билигин 
литературнай сурунааллар µлэлэрин тупсарар, 
сайыннарар боппуруоґа кіті±µллµбµтэ. Уонна 
чопчу былааннаан µс союґу тэІІэ кытыннарар 
µлэни ыытарга диэн эппиттэрэ. Мин кандидатурам 
онно сіп тµбэспит буолан биэрбитэ.

Мин ити этиллибит боппуруостары ійдµµбµн 
уонна ійµµбµн. Ассоциация ол иґин тэрилиннэ±э 
дии. Кини Суруйааччылар икки союзтарын 
бииргэ холбуур, кинилэр µлэлэрин дьµµллµµр 
сыалы-соругу туруорбат. Кинилэри тµмэн бииргэ 
µлэлэтэр сыаллаах-соруктаах. Биир іттµнэн эн 
сіпкі ыйыта±ын. 

Саастаах, орто, эдэр кілµінэ ыччаты кытта 
µлэ тэІІэ барыахтаах. Холобура, биллэр улахан 
суруйааччыларбыт айымньылара норуокка 
киэІник биллэр да±аны, тар±анан да турар. 
Онон саІа тахсан эрэр эдэрдэр айымньыларын 
норуокка тиэрдэргэ кµµскэ турунан µлэлэґиэхпит. 
Биир сµрµн сорукпут ити буолар. БилиІІи 
ыччат урукку курдук элбэхтик аахпат буолла. 
Оннук тµгэІІэ хайдах буолабыт диэн боппуруос 
кµірэйэн кэлэр. СаІа технологиялары туґанабыт 
дуу, эбэтэр оскуола±а тиийэн сырдатыы 
µлэтин кµµґµрдэбит дуу диэн соруктары 
быґаарыахтаахпыт. ДьиІэ, итиннэ ійібµл баар 
курдук. Мин санаабар, бырабыыталыстыба 
ити боппуруостары быґаарыыны ійµіхтээх. 
Оччотугар биґиги бииргэ турунан µлэлиэхпитин 
наада. Кыра ахсааннаах норуоттарбыт уонна Саха 
сиригэр олорор омуктарбыт бары тэІІэ ылсан 
µлэлиэхпит. Биир іттµнэн саха литературатын 
Россия таґымыгар таґааран, онтон аны аан дойду 
таґымыгар тахсыах кэриІнээхпит. Кылгастык 
эттэххэ ити курдук хайысхалары тутуґан 
µлэлиэхпит.

– Суруйааччылар саІа тэриллибит Ассоциация 
судаарыстыбаттан ійібµллээх буолуо диэн µірдµлэр. 
Ити тіґі оруннаах буолуо±ай?

– Ити чааґынан чопчу маннык буолуо диэн 
этэр кыаллыбат. Эґиги бэйэ±ит этиилэргит 
наадалар. Ол тула µлэ барыа±а. Бастакы улахан 
тµмсµµлээх мунньахпыт буолла. Элбэх киґи 
санаатын эттэ. Ону биґиги тµмэммит, этии 
оІорон бырабыыталыстыба±а киллэриэхпит. 
Итини сэргэ эбии этиилэри хомуйуохпут. 
Холобур, ити суруйааччы статуґа µрдµін 
наада диэтилэр дии. Онуоха Ил Дархан бэйэтэ 
сібµлэґэн суруйааччы гонорарын µрдэтиэхпит 
диэтэ. Социальнай хайысхалаах боппуруостары 
биґиги туруорсуохпут. Оттон дьо±урдаах 
суруйааччыларга стипендия биэрии боппуруоґун 
іссі µірэтэн кірµіхпµт. Уопсайынан, кыаллыан 
сіп бі±і буолла±а дии. Дьо±урдаах суруйааччылар 
айар усулуобуйаларын тупсарыы туґунан эмиэ 
этиллибитэ. Ону бырабыыталыстыба ійµµр 
курдук. Быйыл Литература сылынан сибээстээн 
Россия µрдµнэн суруйааччы статуґун µрдэтии 
боппуруоґа кіті±µллэн турар буолуохтаах. Биґиэхэ 
киирбит этиилэр онно сіп тµбэґэллэр. Онно 
суолта биэрэн, сокуон хара±ар сіп тµбэґиннэрэ 
тутуохпут. Суруйааччы эдэр сааґыттан алта уон 
сааґыгар диэри кµµскэ µлэлиир усулуобуйатын 
тэрийиэххэ баар этэ. Холобур, стипендия биэрии, 
эбэтэр биэнсийэлээх дьон биэнсийэлэрин эбии 
курдук. Ити чааґынан уопсай ійдібµл баар, ону 
кэпсэтэн, дьµµллэґэн баран олоххо киллэрэргэ 
туруорсуохпут.

– Аны Ассоциация µлэтин сµрµн хайысхаларын 
кытта билиґиннэриэІ дуо?

– Сарсын бастакы мунньах буолар. Онно 
боротокуолга киирбит Ил Дархан дакылаатын 
уонна суруйааччылар этиилэрин дьµµллэґиэхпит. 
Аны биир ый иґинэн регистрациябытын 
барыахтаахпыт. Ол кэнниттэн ким ханнык 
хайысханан µлэлиэхтээ±ин быґаарыахпыт. 
Литература сылын чэрчитинэн элбэх араас 
мероприятиялар буолаллара былааннанар. 
Онно биллэн турар кыттыахпыт. Былаан баар, 
ону олоххо киллэриэхпит. Мин санаабар 
«литературнай портал» боппуруоґа кыаллыан 
сіп. Сайын устата ону дьµµллэґэн быґаарыахпыт 
этэ. Эґиги «Чолбон» сурунаалгыт ити порталга 
киирэн µлэлиэн наада. БилиІІи ыччат интернети 
кµµскэ туґанар. Суотабай тіліпµінµттэн араас 
сонуннары аа±ан билэ сылдьар. Ити олохпут 
уларыйыытын биир кістµµтэ буолла±а дии. 
Биґиги сахалыы тыллаах дьон кэми кытта тэІІэ 
барсан иґиэхтээхпит. Ол иґин «Чолбон» уонна 
«Полярная звезда» сурунааллар бастакынан ол 
порталга киириэхтэрин наада. Биир іттµнэн 
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аа±ааччы уонна суруйар ааптар элбэх. Иккис 
іттµнэн, Россия±а кытта аа±ар буолуо этилэр 
буолла±а дии. Омук да сиригэр сахалар элбэхтэр, 
аны омуктар эмиэ сахалыы (Европа±а, Кытайга, 
Япония±а, Корея±а уо.д.а.) µірэтэллэр. Кинилэр 
саха литературатын кытта билсиэхтэрин 
ба±аралларын таґынан, тылбааґынан дьарыктанар 
дьон эмиэ бааллар. Оттон эґиги сурунаалгыт 
билиІІи литератураны кірдірір буолла±а дии. 
Онон эґиэхэ быґаччы тахсаллара наґаа µчµгэй 
буолуох этэ.

Ити боппуруостары биґиги аны кµґµІІэ диэри 
быґаарыахпыт дии саныыбын. Техническэй 
ітті бэлэм, µлэлиэн ба±алаахтар бааллар. Аны 
онно тілібµрдэрин быґаарыахпытын наада. 
Ґбэ да наґаа улахан суума буолбатах, онон 
кыаллыан сіп. Ассоциация бырабылыанньата ити 
хайысхаларынан µлэлиэ±э.

– Билигин тэриллии тµбµгэр сылдьар буоллаххыт 
дии.

– Оннук. Сарсын бырабылыанньа±а бэйэм 
санаабын этиэм. Билигин былаан оІостуохпут, 
регистрация барыахпыт, счет аґыахпыт, 
литературнай порталга µлэлэґиэхпит. Дьэ онтон 
кµґµн аа±ааччылары, дьону кытта кірсµіхпµт. 
Суруйааччылары, Ассоциация чилиэннэрин 
кытта µлэ барыа. Литература сылынан ыччаттарга 
аналлаах кірсµґµµлэри, аа±ыылары тэрийэн 
ыытыахха сіп. Уопсайынан былаан элбэх. 
Билигин да библиотекаларга µлэ барар, ону 
кэІэтэн биэрэргэ µлэлэґиэхпит дии саныыбын.

– Сµрµннээн ханнык принциптэргэ оло±уран 
µлэлиир былааннааххытый?

– Биґиги дьоІІо ійдінµмтµі, аґа±ас уонна 
демократичнай буолуохтаахпыт. Билигин 
ханнык суруйааччы популярнайын аа±ааччы 
быґаарыахтаах диэн буолар да, итиннэ 
уустуктардаах. Нуучча литературатын ылан 
кірдіххі саамай биґирэнэр, элбэх тиражтаах 
айымньыларынан детективы уонна онно 
хабааннаах тиэмэлэргэ суруйар суруйааччылар 
тахсаллар. Оттон биґиги литературабыт 
фольклортан µµнэн-сайдан тахсыбыт буолан 
туспа хайысхалаах. Ол да иґин саха аа±ааччытыгар 
тиийимтиэ буолла±а дии. Ааптар айымньытыгар 
сыанабыл биэрэргэ ону учуоттуохха наада. Ол 
иґин биґиги анал дьµµллэґиилэри тэрийэн 
ыытыахпыт. Онно литературнай порталы кµµскэ 
туґаныахпыт. То±о эрэ ону µгµстэр сібµлээбэттэр, 
утараллар быґыылаах. Ол порталга ким ба±арар 
бэчээттэниэн сіп дииллэр. Ол гынан баран мин 
санаабар, аґа±ас дьµµллэґии баар эрэ буолла±ына 

айымньы сіптііх сыанабылы ылар кыахтаах. 
Мин сµрµн соругум диэн Суруйааччылар икки 
союзтарын уонна союґа суох Ассоциация 
чилиэннэрин кытта тэІІэ µлэлэґии буолар.

– Ассоциация чилиэннэринэн кимнээх буолар 
бырааптаахтарый?

– Биґиги коммерческай дьыаланан 
дьарыктаммат тэрилтэ буолабыт. Онон 
тэрийээччибитинэн Суруйааччылар икки 
союзтара буолаллар. Ити Ил Дархан да этиитигэр 
баар этэ. Биирдиилээн дьон эмиэ биґиги 
Ассоциациябыт чилиэннэрэ буолуохтарын сіп. 
Устааппытын ылынан, сокуоннай кµµспµтµгэр 
киирдэхпитинэ дьэ, киирбит сайаапкалары 
кірµіхпµт, дьµµллэґиэхпит. Онно туох критерий 
баарый? Биґиэхэ хас биирдии киґи бачча 
бэчээттэммит уус-уран кинигэлээх буолуохтаах 
диэн ирдэбил турбат. Онон уустуктардаах буолуо. 
Хас биирдии чилиэІІэ киириэн ба±арар киґи 
ханна µлэлиириттэн, дуоґунаґыттан тутулуга 
суох ба±ар интернеккэ, ба±ар бэчээккэ тахсыбыт 
уус-уран айымньылаах буолуохтаах. Биир сµрµн 
принциппит ити. «Саха сирин суруйааччылара» 
Ассоциация±а хайаан да уус-уран айымньыны 
айар киґи киириэхтээх. Ол курдук, суруналыыс 
уус-уран очеркалары суруйар буолла±ына, эбэтэр 
литературоведтары ылахпытын сіп. 

Билигин бµтµн Россия µрдµнэн кириитикэ µлэтэ 
мілтіін турар кэмэ. Онон литературоведтар кµµскэ 
ылсан µлэлиэхтээхтэр. Суруйааччы бэйэтин айар 
µлэтинэн дьарыктанарын таґынан Ассоциация±а 
туох эмэ кылааты киллэриэхтээх, кіміліґµіхтээх, 
тэрээґин µлэлэргэ кыттыахтаах. Саастаах киґи 
эдэрдэргэ кімі-сµбэ биэрэн µлэлэґиэхтээх. 
Ити хайысха эмиэ быґаарар оруоллаах буолуо 
дии саныыбын. Јйдµµбµн, сорох киґи аІаардас 
айар эрэ µлэнэн дьарыктанар. Кинилэр айар 
µлэттэн ордук туохха да наадыйбаппыт дииллэр. 
Биґиги кинилэр айар µлэлэрин ырытан тµмµгµн 
быґаарыахпыт дии саныыбын.

– Ассоциация бэйэтин чилиэннэригэр араас 
тиэмэлэргэ сакаас биэрэн µлэлэтиэн сіп дуо? 

– Эн сіпкі этэ±ин. Биґиги Ассоциациябыт 
сакаас биэриэн сіп дии саныыбын. Холобур, 
Јріспµµбµлµкэ 100 сылын туоларынан то±о 
куонкурус биллэриэхпит суо±ай? Мин ону 
туруорсуом дии саныыбын. Сакааґынан µлэ 
балаґыанньатын кірін оІоруохпут. Мин 
санаабар, ити олус наадалаах. Холобур, биґиги 
улуу суруйааччыларбытын, улахан политик 
салайааччы дьоннорбутун уус-ураннык ойуулаан 
кірдірµµгэ сакаас биэриэхпитин сіп. Ити биир 
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іттµнэн суруйар дьону стимуллуо±а уонна сахалар 
сµдµ дьоммут туґунан уус-уран айымньыланан 
хаалыа этибит. Кэнники кэмІэ итинник тиэмэ±э 
Баґылай Харысхал, Егор Неймохов, Тумарча 
уонна Куорсуннаах ылсан µлэлээбиттэрэ баар, 
онтон атын суох курдук. Ити курдук тарбахха 
баттанар а±ыйах айымньылар айыллыбыттара. 
Оттон Сэґэн Аржаковтан са±алаан бідіІ 
общественнай-политическай личностары саха 
литературатыгар ойуулаан кірдірµµ суох. ДьиІэ 
историктар ырытан, µірэтэн биэрбиттэрэ ээ. Онон, 
мин санаабар суруйааччылар ити тиэмэ±э эмиэ 
ылсан µлэлииллэрэ наада. Былыргы тылы туттан 
Далан са±алаабыт курдук. Чопчу историческай 
личностар тустарынан эмиэ ким да са±алыы илик. 
Ол иґин, итини кі±µлээри биґиги грант биэрэн 
µлэлэґиэхпитин сіп. Суруйааччыга ол наада. 
Холобур, кини µлэлиир кэмигэр айар уоппуска 
ылыа±а. Атын дойдуларга оннук баар. Кинилэр 
холобурдарын биґиги эмиэ батыґыахпытын 
сіп. Дьэ итинник идеялар элбэхтэр, іссі да баар 
буолуохтара. 

Биллэн турар, ити барыта биирдэ кыаллыбат. Тіґі 
µп кірµллэринэн сыыйа-баайа олоххо киллэрэн 
иґиэхпит буолла±а. Билигин тіґі µп бэриллэр да, 
оччонон ирдэбил кµµґµрэр. Холобур, суруйааччы 
кинигэтэ хас эмэ тираґынан бэчээттэнэн 
та±ыста, дьоІІо тар±анна. Аны ол айымньыбыт 
аа±ааччыларга дьайыыта хайда±ый? Дьэ, итиннэ 
кириитикэ баар буолуохтаах. Суруйааччы онно 
іґµргэниэ суохтаах. Онтон кириитик суруйааччы 
айымньытын тупсарар туґугар анаан кыґаллан-
мµґэллэн µлэлиэхтээх. Айымньы кµµстээх, 
мілтіх ірµттэрин ыйан биэриэхтээх. Онно 
суруйааччы истиилэ, тиэмэтин тіґі билэрэ 
ыйыллыахтаах. Мин итинник кириитикэ баар 
буоларыгар ба±арабын. Аны кириитик аан дойдуга 
уонна атын национальнай іріспµµлµкэлэргэ 
литературнай процесс хайдах баран иґэрин 
билиэхтээх. Кини оннук информированнай уонна 
µрдµк таґымнаах буолуохтаах. Оннук кириитик 
баар буолла±ына суруйааччыга кµµстээх сµбэґит 
буолуо этэ. Литература±а араас сµµрээннэр 
бааллар. Саха литературатыгар олоІхо, фольклор, 
нуучча литературата улаханнык дьайбыт. Ону 
биллэхпитинэ тылбыт сайдыа этэ. Тіґінін биґиги 
саІа форманы туґанабыт да, тыл сайдарыгар, 
ыччакка тиийэригэр, туруктаах буоларыгар наада.

– Оччотугар суруйааччылартан хайдах 
айымньылары эрэйэ±итий?

– Литература оло±у кытта ыкса сибээстээх. 
Олох дьалхааннаах кэмигэр суруйааччы история±а 

оло±уран айар. Суруйааччы олох уларыйыыларын 
кірін суруйар. Холобур, Былатыан Ойуунускай 
тыла-іґі Саха сиригэр ірібµлµµссµйэ кэлэригэр 
сµдµ оруоллаах этэ. ДьоІІо-сэргэ±э быдан 
тиийимтиэ буолла±а дии. Ол иґин билиІІи кэми 
суруйарга суруйааччы хайаан да µлэлэґиэхтээх. 
Эн «Аймахтар» сэґэннэринэн романыІ уонна 
эдэр суруйааччылар айымньылара бааллар. Ба±ар 
улахан форма±а сурулла илигэ буолуо. Бэйэтин 
кэмигэр Софрон Данилов «Сµрэх тэбэрин тухары» 
романы суруйан турар. Холобур, Егор Неймохов 
Анегина Ильина туґунан сэґэн суруйбута. 
Итинник тыыннаах сµдµ дьоммутун, билиІІи 
оло±у кірдірір айымньылар олус наадалар. 
Салалта±а да туґалаах буолуо этэ. Суруйааччы 
оло±у атын хара±ынан кірір буолла±а дии. Ол 
эрээри суруйааччы бэйэтэ ханнык тиэмэнэн 
µлэлиирин талыахтаах. Ол иґин билиІІи 
олоххо, историческай личностарга диэн тус-туспа 
граннары олохтуохпут. Бырабыыталыстыба ити 
курдук араас тиэмэлэргэ µп кірін, грант олохтоон 
суруйааччылары µлэлэтиэн сіп. Суруйааччылар 
онно сібµлэґэргитин биллэрэн этиэххитин наада. 
Холобур, маннык куонкуруска кыттыа этибит 
диэн, эбэтэр былаан курдук суруйан киллэриэххит 
этэ. Оччо±о биґиги бырабылыанньа±а сµбэлэґэн 
баран, бу суруйааччы бу тиэмэ±э суруйуон сіп 
диэн сакаас биэрэн, дуогабар тµґэрсиэхпитин 
сіп.

Ити барыта Ил Дархан эппитин толоруу курдук, 
онон мин санаабар, кини итини ійдµіхтээх 
уонна ійµіхтээх. Ба±алаах киґи суруйара уонна 
куонкуруска кыттааччы айымньылара атын-
атын буолла±а дии. Онон бэйэлэрэ тиэмэлээх, 
суруйуон ба±алаах суруйааччылары ійµіххэ наада. 
Сакаасчыт бэйэтэ эмиэ холобур, то±уґуонус 
сыллар тустарынан, суверенитет сайдыытын 
туґунан эІин диэн туспа усулуобуйа туруоруон 
сіп. Ону суруйааччы эбэн-сабан уус-ураннык 
ойуулаан, толкуйдаан таґаарыахтаах. Ити саамай 
сіп. Биґиги итини туруорсуохпут. Дьэ, ол хайдах 
олоххо киириитин кірµіхпµт. 

– Олег Гаврильевич, интервью биэрбиккэр 
махтанабын. Ассоциация бэрэссэдээтэлинэн биир 
санаанан талыллыбыккынан э±эрдэлээн тураммын 
айымньылаах µлэни, ситииґиини ба±арабын.

Кэпсэттэ Иван ОСИПОВ.
Ааптар хаартыска±а тµґэриилэрэ.

Россия±а литература сыла
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Бу тыллары Россия суруйааччыларын сойууһун 
бэрэссэдээтэлэ, историческай наука доктора 
Валерий Николаевич Ганичевтан истии – Саха 
сирин норуоттарын литературатыгар олус улахан 
суолталаах, оттон Саха сирин суруйааччыларыгар 
уонна республика салалтатыгар бу – айар уонна 
тэрийэр үлэлэрин үрдүк сыанабыла. Онон бэс 
ыйын 19-21 күннэригэр Саха Республикатыгар 
буолан ааспыт Россия суруйааччыларын 
сойууһун көс пленума хайыы-үйэ дойду 
литературатын историятыгар, духуобунай 
эйгэтигэр бэлиэ событиеҕа кубулуйда. 

Россия суруйааччыларын сойууһун 
бэрэссэдээтэлэ Валерий Ганичевка, Саха сирин 
норуоттарын литературатын сайдыытыгар 
үтүөлэрин иһин, Өрөспүүбүлүкэ Ил Дархана 
Егор Борисов саҥа олохтоммут Суорун 
Омоллоон аатынан литературнай бириэмийэни 
туттарбыта Литература сылыгар уонна Саха 
сиринээҕи Россия литературатын күннэригэр 
түбэспитэ олус символичнайдык көһүннэ. 

Саха суруйааччыларын кытта өр кэмтэн ыла 
алтыһар, Саха сирин литературатын улахан 
доҕорун Валерий Ганичев этиилэрин сурунаал 
ааҕааччыларыгар тиэрдэбит:

– Россия литературатын Саха Республикатааҕы 
күннэрэ үрдүк таһымнаахтык бардылар. 
Биһиги саха национальнай бырааһынньыгын 
– ыһыаҕы астына көрдүбүт, бу сайын 
бырааһынньык баараҕай тыынын, норуот төрүт 
үгэһигэр, тылыгар-өһүгэр харыстабыллаах 
сыһыанын билэн сөхтүбүт. Бу истиҥ сыһыан 
биһиги дууһабытыгар үйэ-саас тухары иҥнэ. 
Ыалдьытымсах, ураты культуралаах Саха сирэ 
уонна улуу Өлүөнэ өрүс суруйааччыларга үгүс 
чаҕылхай өйдөбүллэри хаалларбыта, айар 

кыымы сахпыта буолуо дии саныыбын.
Билиҥҥи уопсастыба иитиллэн тахсыытыгар 

ылар оруолун биһиги айар сойууспут дьэҥкэтик 
өйдүүр. Классиктар көхсүгэригэр саспакка 
сылдьыах, үлэлиэх, айыах кэриҥнээхпит. 
Искусство, тыл уонна норуот барҕарарын, 
сайдарын туһугар бэйэни харыстаммакка ылсарга 
өрүү бэлэммит. Бу Литература сылынааҕы 
пленуму эмиэ историческай суолталааҕынан 
билинэбин. Эһиги санныгытыгар бу Сыл 
эппиэтинэһин, миссиятын ындыы гынан 

ВАЛЕРИЙ ГАНИЧЕВ: «ДЬОКУУСКАЙ – 

ЛИТЕРАТУРА СЫЛЫН КИИНИГЭР КУБУЛУЙДА»

РОССИЯ СУРУЙААЧЧЫЛАРЫН СОЮ¤УН ПЛЕНУМА

Россия±а литература сыла
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«ОЛУС АСТЫННЫМ»

сүктүгүт. Онон бу күннэргэ Саха сирэ – 
Литература сылын киинигэр кубулуйда. 

Быйылгы сылга биһигини, суруйааччылары, 
үгүс үлэ күүтэр. Пленум кэмигэр буолбут санаа 
атастаһыытыгар биһиги кэккэ боппуруостарга 
быһаарыныылары ыллыбыт, сайдыы суолун 
торумнаатыбыт. Бастатан туран, сиэр-майгы, 
духуобунас эйгэтигэр күүстээх үлэ күүтэр. 
Ону тэҥэ уопсастыба литератураҕа, ааҕыыга, 
искусствоҕа билиҥҥи сыһыанын уларытар, 
тупсарар сорук турар. Литература сыла – бу 
биһиэхэ бука барыбытыгар улахан эппиэтинэһи 
сүктэрэр.

Мин улуу сырдатааччы Дмитрий Кононович-
Суорун Омоллооннуун көрсүһүүлэрбин өрүү 
умнубаппын. Кини – Расум Гамзатов, Мустай 
Карим курдук Росси символа этэ. Республика 
үс салайааччыта үһүөн кинини духуобунай 
сүбэһиттэринэн ааҕаллара түбэһиэхчэ 
буолбатах. Мин ытык киһим аатын сүгэр 
наҕарааданы ылбыппынан олус диэн киэн 
туттабын! Уҕараабат сэниэлээх киһи, үрдүк 
культуралаах суруйааччы үлэтин-хамнаһын 
киэҥ далааһынынан барыбытын сөхтөрбүтэ. 
Тыыннааҕар тус бэйэтин көмүс көлөһүнүн 
тоҕон, илиитин сылааһын биэрэн туппут эйгэтин 
– Суоттутааҕы мас тутууларын, кэрэхсэбиллээх 
экспонаттарын барытын киэн тутта, дуоһуйа 
көрдөрөрө, кэпсиирэ.

Биирдэ Суруйааччылар сойуустарыгар 
Николай Лугинов “Улуу хууннар” сэһэнэнин 
ырытыһан турардаахпыт. Кэрэхсэбиллээҕэ, 
ырытыһыыга литератордары тэҥэ, историктар, 
бөлүһүөктэр, политологтар кэлбиттэр этэ. Бу 
кинигэ түҥ былыргыны хабарынан, Лао Цзы 

курдук кытай өркөн өйдөөҕүн философиятыгар 
тирэҕирэринэн уратылаах. Санаа атастаһыыта 
сытыытык уонна олус көхтөөхтүк барбыта. 
Сэһэҥҥэ тирэҕирэн аныгы кэм, политика 
эрэдьиэстэрэ хабыллыбыттарын, сэрии уонна эйэ 
хаһан да сүппэт кыһалҕаларын кэпсэппиппит. 

Кэккэ биир идэлээхтэрбин бэлиэтиэхпин 
баҕарабын: “Хоболоох суол” роман ааптара 
Павел Харитонов-Ойукуну уонна Аҕа дойду Улуу 
сэриитин саҕанааҕы Саха сирин нэһилиэктэрин 
олоҕун туһунан сырдаппыт эдэр прозаик Семен 
Маисовы. Суруйааччы Елена Куорсуннаах ааспыт 
үйэ 20-с сыллардааҕы саха интеллигенциятын 
дьылҕатын сырдатар дьоһун романы суруйбутун 
туһунан истибитим. Атын талаанннаах 
ааптардар өһүргэммэттэригэр көрдөһөн туран, 
өссө дьоҕурдаах суруйааччылары – нууччалыы 
суруйар Владислав Авдеевы уонна Ариадна 
Борисованы, эбээн Андрей Кривошапкины, 
эбэҥки Николай Калитины, дьүкээгирдэр, ини-
бии Улуро Адоны уонна Николай Куриловы 
аатталыахпын баҕарабын.

Республика Ил Дархана Егор Борисов саҥа 
тэриллибит ассоциацияҕа киирбит икки сойуус 
юридическай тутулуга суох буолууларын илдьэ 
хаалыахтаахтар диэн олус сөпкө этэр. Ассоциация 
тэрээһин боппуруостарынан, сойуустар үлэлэрин 
сүрүннээһининэн дьарыктааныахтаах. Ол 
эрээри, айар үлэни суруйааччылар тус бэйэлэрэ 
эрэ быһаараллара оннунан хаалыахтаах. Тоҕо 
диэтэххэ, былаастар айар идэҕэ орооһуулара 
хаһан да үтүөнэн түмүктэммэт этэ.

Гаврил АНДРОСОВ.

С.С. Комбу, филологическай наука кандидата, 
Тыва Јріспµµбµлµкэтин поэта, тылбаасчыта, 
литературоведа.

– Сайлыкмаа Салчановна, Саха сиригэр хаґыс 
кэлиигиний?

– Иккис кэлиим, олус астынным. Аан бастаан 
«ҐрµІ хаар алгыґа» фестивальга сылдьаммын 
бэркэ кэрэхсээн барбытым. Саха сирэ µгµс омук 
суруйааччылара тµмсэллэригэр уонна кинилэр 
литературалара сайдарыгар кыґаллан сі±µмэр 

µлэни тэрийэн ыытарын сі±і кірібµн. Холобур, 
«ҐрµІ хаар алгыґа» диэн поэттар фестиваллара 
бµтµн Сибиир µрдµнэн Саха эрэ сиригэр буолар. 
«Дни русской литературы»  Дьокуускайга ірµµ 
µрдµк таґымнаахтык ыытыллар. 

Биґиэхэ, Тыва±а Литература сылын 
чэрчитинэн араас тэрээґиннэр буолаллар, 
кинигэлэр бэчээттэнэн тахсаллар. 
Суруйааччылар аа±ааччыларбытын кытта 
кірсібµт, литературабыт тыІаан турар 

Россия±а литература сыла
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А.М. Бегиев, Кабардино-Балкария 
Јріспµµбµлµкэтин Суруйааччыларын союґун 
бэрэссэдээтэлин солбуйааччы, поэт, тылбаасчыт.

–  Абдуллах Мустапаевич, баґаалыста биґиги 
сурунаалбыт аа±ааччыларыгар айар µлэІ туґунан 
кылгастык кэпсиэІ дуо?

–  Мин поэппын. Сэбиэскэй кэмІэ 
айымньыларым «Современник», «Молодая 
гвардия» сурунаалларга бэчээттэнэллэрэ. 
Сэбиэскэй былаас урусхалламмытын кэннэ 
хоґооннорум нууччалыы тылынан биирдэ да 
тахсан кірі иликтэр. Бэйэм сµµрбэ кинигэ 

ааптарабын. Итини таґынан тылбааґынан 
дьарыктанабын. Ол курдук татаардар 
Эдигей эпостарын тылбаастаабытым. Ити 
µлэбин µрдµктµк сыаналаан, Татарстан 
Јріспµµбµлµкэтин культуратын µтµілээх 
µлэґитин аатын иІэрбиттэрэ. Билигин татаардар 
эпостарын кытта ылсан эрэбин. Нуучча улуу 
поэта Александр Пушкин элбэх айымньыларын 
тылбаастаабытым. 

Эґиги олоІхо±утун олус кэрэхсээтим. 
Бэрт кыра да кэрчигин бэйэм тылбынан 
тылбаастаан кірµіхпµн ба±ардым. Оччо±о 
биґиги аа±ааччыларбыт эґиги культура±ытын 

«ДОЎОРДО¤УОХПУТУН НААДА»

боппуруостарын быґаараары тігµрµк 
остуоллары тэрийэн дьµµллэґэбит. Онно араас 
жанрдар хайдах сайдан иґэллэрин туґунан 
кэпсэтэбит. Ол гынан баран, бу эґиги курдук 
киэІ таґымнаахтык тэрийэн ыытар кыахпыт 
суох. 

– БэйэІ литературовед буоларыІ быґыытынан, 
эґиэхэ, Тыва±а кириитикэ туругун хайда±ын 

туґунан кылгастык билиґиннэрэ тµґµіІ дуо?
– Кырдьыгынан эттэххэ,  олохтон хаалан 

иґэр. Урут улахан кириитиктэр баалларына хас 
биирдии бэчээттэммит айымньы та±ыста да, 
ырытар, кириитикэлиир, дьµµллэґэр этилэрэ. 
Билигин ол олох суох буолан хаалла. Ким хайдах 
ба±арарынан суруйар. Онон аа±ааччы аа±ыан 
ба±арар да айымньыта а±ыйаата. Аны эдэрдэрбит 
ону µтµктэн барыахтара диэн салла саныыбын. 
Онон кириитикэ µлэтин кµµґµрдэр туґугар 
туруулаґабыт. Оттон литературоведение Тыва±а 
кµµскэ сайдан эрэр диэххэ сіп. Соторутаа±ыта 
Тыва литературатын историятыгар аналлаах 
кинигэ 1 туома кµн сирин кірбµтэ. Билигин 2 
туома тахсара бэлэмнэнэр. 

– Тµмµккэр бэйэІ айар µлэІ туґунан билиґиннэрэ 
тµґµіІ дуо?

– Устудьуон буолуохпуттан ыла наар хоґоон 
суруйабын. Тиэмэм µксэ тапталга аналлаах 
буолар. Биллиилээх поэт Анна Ахматова 
кырдьыар диэри таптал туґунан суруйара, мин 
эмиэ таптал тиэмэтин сібµлµµбµн ээ. Быйыл 
мин µбµлµійдээх сылым, онон айымньыларым 
толору туомун бэлэмнээн бар дьонум дьµµлµгэр 
таґаараары сылдьабын. Тылбааґынан кµµскэ 
дьарыктанабын. Быйыл Наталья Харлампьева 
дириІ, философскай ис хоґоонноох 
хоґооннорун тывалыы тылынан тылбаастаатым. 
Аа±ааччылар µчµгэйдик кірµстµлэр.

Россия±а литература сыла
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кытта билсиэ этилэр. Ба±ар, эпос ніІµі биир 
хаан аймах буоларбытын билиэх этибит. Мин 
санаабар ити олус наадалаах.

–  Саха сиригэр урут кэлэ сылдьыбытыІ дуо?
–  Бастакы кэлиим. Саха сирэ тµµр 

тірдµлээ±ин билэр буоламмын, эґиэхэ 
кэлиэхпин наґаа ба±арар этим. Саха сирэ олус 
баай духовнай культуралаах, абыычайдаах, µтµі 
µгэстэрдээх эбитин илэ харахпынан кірін 
µірдµм, долгуйдум. Сахалыы таІаскытын 
кірін, ырыа±ытын-тойуккутун истэн, эґигини 
хайдах эрэ бэйэм норуоппар ханыылыы кірдµм, 
уруургуу санаатым. Биґиги биир ситимнээхпит 
быґыылаах. Ол бэл тылгытыгар-іскµтµгэр, 
культура±ытыгар биллэрин сэрэйдим. Хомойуох 
иґин, итини научнайдык ким да ылсан µлэлии 
илик. 

–  Саха суруйааччыларыттан кими билэ±ин?
–  Мин Егор Неймохов диэн саха народнай 

суруйааччыта до±ордоох этим. Кини олус эрдэ 
бу олохтон барбытыттан олус диэн хараастабын. 
Миигин кини уІуо±ар илдьэллэрэ буоллар, 
биир тыла суох баран сµгµрµйµім этэ... Манна 
кэлэн дьо±урдаах эдэр суруйааччылары кытта 
билистим. Миэхэ Ганя Андросов, Елена 
Слепцова-Куорсуннаах диэн саІа до±оттор баар 

буоллулар. Эн, кэлэн миигин кытта билсибиккэр 
махтанабын. «Чолбон» сурунаал редакциятын 
кытта дуогабар тµґэрсэн билсиэхпин ба±ардым. 
Билигин электроннай сибээс диэн баар. Бу курдук 
биґиги іссі ыкса билсиэх, айымньыларбытын 
тылбаастаґыах этибит. Мин бэйэм іттµбµттэн 
онно кіхтііхтµк кыттыам диэн эрэннэрэбин. 

Манна, ыґыахха спортсменнар кµрэхтэстилэр, 
ыччаттар µІкµµлээтилэр, истиІ ырыалары 
ыллаатылар. Ити барыта эґиги норуоккут улахан 
дьо±урдаа±ын туоґулуур. Мин эґиэхэ, бырааттыы 
саха дьонугар-сэргэтигэр бар±ара сайдыыны 
ба±арабын. Эґиги мин хайалаах Кавказпар 
кµµлэйдии, ыалдьыттыы кэлиІ! Хаан-уруу 
норуоттар ыкса билсиэхпит, до±ордоґуохпут этэ 
буолла±а.  Билигин, бµтµн аан дойду µрдµнэн 
ыарахан балаґыанньа µіскээбит кэмигэр биґиги 
биир ньыгыл сомо±олоґон биэриэх тустаахпыт.  
Биґиги культурабыт, литературабыт, нуучча 
тыла кµµскэ сайынна±ына аан дойдуга тиийэ 
билинэр буолуохтара. Бэйэм олохпор итини 
олус наадалаа±ынан аа±ынабын.

Кэпсэттэ Иван ОСИПОВ.
Ааптар тµґэриилэрэ.

Россия±а литература сыла
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ПРОЗА

Амма АЧЧЫГЫЙА

МОТУО

Мин, биэс кылаас үөрэхтээх уон сэттэлээх уол, 
биир кыһын учуутал буолбуттаах этим.

«Ыйаахтаах» оскуолаттан тэйиччи быыкаайык 
эргэ дьиэни биэрдилэр, иккис кылааһы анаатылар. 
Туспа буруо таһааран, ыал буоллум.

Биирдэ, кыһыҥҥы түптэлэс тымныыга, оһохпун 
олус эрдэ сабаммын, угаардаан, төбөбүн былаатынан 
бобо тардынан, кылааһым аанын тэлэччи аһан 
баран, оҕолорбор диктант суруйтара олордум.

Арай тирии бүрүөлээх тас аан аһыллан, тымныы 
тумана ірүкүс гына түстэ. Матрена кыыс киирэн 
кэллэ.

Мин, этэн испит тылбын ситэрбэккэ, кэлэҕэй-
дээбитинэн ойон турдум.

Матрена аан холуодатыгар үктэнэн туран, 
икки илиитин кэннинэн уунан, халҕаны чиҥэтэ 
тардан кэбистэ. Онтон кырса тыһа муус маҥан 
бэргэһэтин илиитин көхсүнэн оргууй силэйэ охсон, 
кырыатын сотунна. Кырыа кыырпаҕа сыстыбыт 
уһун кыламаннарынан кэрэлэммит ып-ыраас ыас-
хара харахтарынан кылаас диэки көрөөт, тымныыга 
ордук хойдо тэтэрбит сирэйэ кэтирээн, оҕолуу 
чэбдик уостарын ньимиччи туттан, килбиктик 
мичээрдээбитинэн ааһа турда.

Ити барыта сүрдээх сымсатык, нарыннык этиэх 
бэтэрээ өттүнэн дөбөҥнүк буолла.

Мин хайдах буоларбын, тугу гынарбын билбэккэ, 
буккулуннум. Диктаным икки-үс тылын сыыһа-
халты этитэлээтим. Уруокпун бүтэрэ охсуохпун – 

сибилигин саҥардыы саҕалаабытым. Кыһамматах 
учуутал быһыытынан үөрэтэ олоруохпун – кини 
баран хаалыыһык, сатаан үөрэтиэ да суохпун 
быһыылаах. Хайыырбар сөбүй?..

Онтон – «бэйи эрэ» диэн дуу, «олоро түһүҥ» 
диэн дуу – тугу эрэ быһаарыыта суох ботугураан 
баран, кылаастан тахсан бардым.

Көрүдүөр түгэҕэр баар остуолга төҥкөйөн, 
испиискэ маһын төбөтүнэн тугу эрэ суруйа турар 
эбит. Оргууй чугаһаан кэллим.

– Кэпсээ, Матрена Романовна.
Кини соһуйан, эмискэччи көнө түстэ, суруйа 

турбут сирин ытыһынан саба баттыы оҕуста. 
Онтон дьэ уоскуйан, остуолтан оргууй халбарыйда, 
испиискэтин хаатыгар төттөрү уган кэбистэ.

– Суох... Эн кэпсиэ.
– Суох.
– Төбөҥ туох буолла? Хата, киһини куттаатыҥ...
Кини дьиэтиттэн кэлбит. Оскуолаттан биэрэстэ 

олохтоох эдьиийигэр баран иһэр эбит.
– Манна тоҕо сырыттыҥ? – диэн толоостук 

ыйытар дууһа буоллум.
Кини саҥата суох турбахтаан баран, оргууй эттэ:
– Манна киһи сылдьыбат сирэ үһү дуо?.. Эн 

оскуолаҕын көрөн бараары. – Тохтуу түһэн, ыас 
харанан мэндээриччи одуулаһан турбахтаата уонна 
абаламмыт куолаһынан эбэн эттэ: – Эйигин көрөн 
бараары... Эн бэйэлээҕи... Былааккын бырах!

Өс киирбэх былааппын төбөбүттэн сулбу тардан 

(Кэпсээн)
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ыллым.
– Угаардаан, төбөм алыс ыарыйда дии. Өлөөрү 

гынным быһыылаах. Өллөхпүнэ аһыныаҥ дуо?
– Ким билэр... Бука... – Ситэ эппэккэ тохтуу 

түһэн, кылааска олорор оҕолор күүгээннэрин 
иһиллээн турбахтаата. Онтон эттэ: – Ол эрээри, 
өлбүт киһини аһынан да диэн. Кини онтон син 
абыраммат...

Ол кэннэ хайдах эрэ санаарҕаабыттыы умса көрөн 
турда.

– Мотуо!.. – диэн тэбэнэттээхтик эмискэччи 
ыҥырбыппын кулгааҕым истэн хаалла.

Кини сүр түргэнник: «Тугуй?» – диэбитинэн 
көрө түстэ, онтон өйдөнөн, мичээрдээтэ уонна эттэ:

– Мин аны Мотуо буолбатахпын ээ. Моту-руо-на 
буолтум икки-үс сыл буолла... Чэ, бар кылааскар...

Кірүстэххэ дорооболоһор, арахсарга 
бырастыылаһар, ыалдьыты олордор сүдү культура 
сыста илик киһитэ – мин кылааһым диэки 
талырдыы турдум.

– Маны мин ыллым...
Эргиллэн көрбүтүм: кини намчы тарбахтарын 

төбөлөрүнэн ыллаан тарыкыныы сылдьар күөрэгэй 
чыычаах ойуулаах испиискэ хаатын күөрэччи тутан 
турар эбит!

– Чэ, ыл... Бэлэхтиибин, Мотуо-Мотуруонаа!..
Кылааспар киирдим.
Матрена аһаҕас аанынан кылаас диэки сиэлийэ 

көрін мэндээрис гыннаран ааста. Тымныы тумана 
өрүкүс гынан киирдэ, тирии бүрүөлээх аан тыаһа 
суохтук сабылынна...

Этэр тыл эриэккэһэ уонна сүрэх иэйиитин 
эрчимэ тус-туспа төрүттээх буолуохтарын сатаммат. 
Ол эрээри олус кыыһырбыт эбэтэр олус үөрбүт 
киһи сатаан ыпсарыылаахтык эгэлгэлээн эппэт 
эбээт. Ити Мотуо кыыс, Матрена Семенова, миэхэ 
көстө түһэн ааспыта 20 төгүрүк сылын быйыл 
туолла. Умнубаппын ээ ону мин. Оттон эн өйгөр 
бүгүн-сарсын умнуллубат гына кэпсээтим дуо мин? 
Суох дии, бадаҕа...

Сүүрбэ сылтан уһуннук өйдіөн сылдьар 
суолларын кэпсиир буоланнар, атыттар кэпсээннэрэ 
ордук тупсаҕай буолар дуо? Ити хайдаҕый?

Чэ, хайдаҕын-туоҕун мин быһааран таһаарарым 
биллибэт. Мин сатыырбынан кэпсиим, эн иһит...

Ол күн мин сүрэҕим аан маҥнай чахчы уһуктан, 
дьолго дьулуспутунан барда быһыылаах этэ. Тоҕо 
эрэ олус үөрдүм, өрүкүйдүм, туохха эрэ дьулустум. 
Бэйэбиттэн ордук, ордук киэҥ өйдөөх, ыраас 
сүрэхтээх буолуохпун баҕардым. Үүнэриҥ төрдө ол 
ээ. Бэйэҕин астыммат, бэйэҕинэн дуоһуйбат буолуу. 
Бэйэҕин таптаа, харыстаа, ол эрээри бэйэҕинэн 
муҥурданыма, инниҥ диэки дьулуруйан, өрө 
дабайдар дабайан ис...

Чэ, сатаан этиэ суохпун.

Ол күн Мотуо, сырдык тырым уот буолан, миигин 
сайыһыннара угуйан барда.

Халлаан сырдыар диэри кинини саныы сыттым, 
ханна эрэ манна чугас, сүрдээх чугас, кини баарыгар 
үөрбүтүнэн турдум.

Хайдах-хайдах этэй?
Мин ууһумсуйбакка кэпсиим, эн иһит...

I

Кэдэлдьи алаас уонна Баатты хочото чараас 
тыалаах үрдүк арҕас халдьаайынан быысаһаллар. 
Ол чараас тыаҕа киирдэххэ, хочолоох алаас иккиэн 
көстүбэттэр. Аҕыйахтык атыллыыргын кытта 
хайалара да эмискэччи нэлэс гына түһэр. Илин 
диэки – Баатты хочото, арҕаа диэки – Кэдэлдьи 
алааһа.

Мин оҕо эрдэхпинэ күн аайы онон сылдьар 
этим. Күн аайы. Ол эрээри, хочо дуу, алаас дуу 
иннибэр эмискэччи нэлэс гына түстэхтэринэ, 
мэлдьи үөрүүлээхтик соһуйар буоларым. Илиибин 
быластаабытынан халдьаайыны таҥнары сүүрэр 
этим. Ол сүүрэн иһэн хайдах эрэ саталлаахтык 
өрө ыстанан кэбиспит киһи, алааһы-хочону 
үрдүнэн элиэтии көтөн талбаара туруох курдук этэ. 
Саталлаахтык эрэ өрө ыстаммыт киһи...

Туохха барытыгар да оннук дии. Эн дьулуһар 
дьолуҥ сааһыҥ тухары саманна, сүрдээх чугас 
баарга дылы. Сибилигин этиэххэ айылааххын 
саамай наадалаах тылы, саас-үйэ тухары сылайбыты 
эрчимирдэр, хомойбуту үөрдэр тылы. Сибилигин 
тардыахха айылааххын нарынтан нарын сурадаһыны, 
тыына суох маһы, тимири, тааһы тыыннаах курдук 
тырымнатан, бар дьону умсугутар, дьолго угуйар 
сурадаһыны. Чэ, бэйи...

Эбэтэр ол билии халдьаайыны сүдү улахан тимир 
күрдьэҕинэн лөглү баһыталаан, ырыых-ыраах 
илгимэхтээн кэбиспит киһи дии саныырым. Улуу 
алааһы кытта улуу хочону холбоон, киэҥ куйаар 
оҥорон нэлэһиппит киһи дии саныырым...

Арҕас халдьаайы Баатты диэки эҥэригэр 
сүрдээх кыараҕас, иҥнэри сиргэ Роман Семенов 
кыстыктаах сайылыга тэллэх баттаһа тураллар. 
Кыһыныгар сайылык дьиэҕэ тоҥмут үүтү, 
астаммыт бурдугу уураллар. Сайыныгар кыстык 
дьиэҕэ үүт кыынньараллар, бурдук астыыллар, 
тирии имитэллэр. Романнаах сүрдээх бүтэҥи 
олохтоох, кэлбэт-барбат ыал. Кинилэр быйыл хас 
бугулу оттообуттара, төһө түүтэҕи быспыттара, туох 
идэһэлээхтэрэ, хас ыанньыктаахтара биллибэт.

Биир сут-кураан сыл мин эбэм эмээхсин 
Романнаахха «кэпсэттэ». Бырааппын, түөртээх-
биэстээх уолу, илдьэ барда.

Бырааппын, эбэбин ахтыы бөҕөнү ахтабын 
да, сааспар сылдьыбатах ыалбыттан толлон, өргө 

ПРОЗА
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диэри барбакка сырыттым. Онтон эбэм бэйэтэ өрө 
күүдэпчилэнэн кэлэн илдьэ барда.

Ыйдаҥа киэһэ. Хайыһар курдук өрө мэтэрийэ 
тоҥмут этэрбэстэринэн сыыйыта тэбиэлээн 
халдьаайыны дабайан саллырҕайдаан иһэн, эбэм 
уоһун кытта баллыгырыыр:

– Эбэтин билиҥҥиттэн умнубут. Эрэйбин 
ылбахтаабыт оҕо. Харахпар көстүбэт буолан эрэр...

Кини хараҕар көһүннэхпинэ, эрэйэ боруостанар 
курдук саныырыттан ыгылыйабын, ытаамаары, 
суолга сылгы тоҥ киитэ бытарыйа сытарын ыраах 
үҥкүрүтэ тэбиэлиибин.

– Хаһан кинилэр улаатыахтарыгар диэри уон 
көс. Онуоха диэри миигинньик баҕас буору кытта 
буор да буолаа инибин. Тура сылдьан өлөн хаалбыт 
киһи абыраныа этэ. Харахпыттан мэлийэн эрэбин. 
Букатын сабыллан хаалыам баар дии. Таҥара онно 
тиэрдибэтэр...

– Биһиги сирдээн сылдьыахпыт буоллаҕа дии! 
Аны өлөрүн таҥараттан көрдөстө. Эҥин-араас 
буолан!..

Мин наһаа «кырыктаахтык» чардыргыырга 
дылыбын да, бэйэм ордук хотторобун. Уоскуйаары, 
ол-бу диэки эргиччи көрүөлүүбүн.

Кырыа сүүмэҕирэ олорбут тоҥ мастар лабаалара 
таҥара дьиэтин ортотугар ыйанан турар люстра 
курдук тырымнаһа оонньууллар.

Баатты хочото, куолутунан, эмискэччи нэлэс 
гынна. Биһиги баран иһэр ыалбыт оһохторун 
кыыма аттыбытыгар кытыаста түстэ.

Ырыых-ыраах, хочо улаҕаларыгар, иккилии-
үстүү ыаллар буруолара халлааҥҥа субуруһаллар. 
Кэбиһиилээх оттор, үөт талахтар тулаларыгар 
биир эмэ хара, көҕөччөр сылгылар табыйан аһыы 
сылдьаллар. Өйдөөн көрдөххө, элбэхтэр эбит. Маҥан 
сылгылар хаарга биллэ-биллибэттик араҕастыйан 
эрэ көстөллөр эбит.

– Оттообокко-мастаабакка, бултаабакка-
алтаабакка ол кырдьаҕас эмээхсини сирдээн 
сылдьыахтара үһү дуу? Дьиэҕэ олоруом буоллаҕа 
дии... Ойохторо мөҕөн муҥнуохтара буолуо.

– Оттон муҥнаан көрдүн эрэ!
– Хайыаҥый?
– Тоһун биэриэм ээ!
– Тыый, бу акаарытын! Кини мэлдьи дьиэҕэ 

кэтээн олоруо үһү дуо? Үлэлии барбытын кэннэ 
ойоҕо, өсөһөн миигин дьэ ордук сордообот дуо?

– Оттон сордоон көрдүн эрэ! Мин да баар 
буолуом!..

Кэнэҕэски ойохпор суоһурҕанан, үтүлүкпүн 
өттүкпэр сууралаамахтаан, илиибин сутуруктуу 
туттан баран, кырыктаахтык хааман «дыыдалдьытан» 
иһэбин.

– Бу үлүгэри!.. Кэбис, абааһы эмээхсин аайы 
доҕоргун атаҕастаама, доҕор... Оҕолоруҥ ытаһыахтара 

ээ... Ийэлэрин көмүскээннэр...
Мин «оҕолорбун» саныырбын кытта аһыныы, 

таптыы, эйэ сылаас тыына сүрэхпэр суоһаабытынан 
барар... Сымнаҕыыс-сымнаҕас майгыннаах, үөрэн 
мичилийэ сылдьар киһи буолуо буоллаҕа дии 
мин доҕорум, мин үчүгэйкээн оҕолорум ийэлэрэ 
барахсан...

Эбэм илбиркэй былаатын көннөрүнэр, муннун-
уоһун соттор, быстахтык мунчаарбыт санаата көнө 
охсон, үөрэр-күлэр, сэбирдэх табах аһыы сытынан 
таныыбын кычыгылата-кычыгылата, тохтоон туран 
сыллыыр-ууруур.

Онтон эмиэ хаамсабыт. Налбыгыр кулгаахтаах 
эриэн ыт оҕото, суол устун утары сиэлэн нэктэрийэн 
иһэн, аҥар атаҕын өрө көтөхпүтүнэн тохтуу түһэр.

Мин, сиртэн мас ылбыта буолан баран, ыкка 
утары сүүрэбин. Кини, ыйылыы түһээт, төттөрү 
ыстанар. Халдьаайы ньылатынан тэмтэрийэн, 
сүүрдэр сүүрэ турабын.

Эбэм тугу эрэ саҥара хаалар.
Ытым, ыал чигдитигэр ыстанан киирэр да, 

соһумардык үрэн ньаргыйа түһэр.
Аны төттөрү ыстанааччы мин буолабын. 

Мүлчүргэннээх кэмнэргэ мэлдьи баар буолар 
үгэстээх киһи – эбэм саба сүүрэн күөдэллэнэн 
кэлэр.

Сиэрин эрэ ситэрэн ырдьыгынаабыта буола-
буола, ыт кыбыылаах от диэки илбириҥниир.

Дьиэҕэ киирэн иһэн, ааҥҥа чугурус гынабын. Ону 
тэҥинэн аан диэки хараҥа муннуктан быраатым 
уйаҕас саҥата «уба-ыый!» диир. Дьиэ иһинээҕи дьон 
бары айхаллыы тоһуйаллар.

– Оо, бу киһи дьэ кэллэ дуу? Эбэтигэр өрүү 
сылдьыбат ээ. Дьэ тутан аҕалла дии. Саҥардыы 
бачча этэ, обургу киһи буолан тоотойон эрэр дии...

Ыкса киэһэ атах ороҥҥо, эбэм оронугар, 
быраатым биһиги кистээн күлэн сыһыгыраһа-
сыһыгыраһа, оонньуу олордохпутуна, үстээх-
түіртээх кыра уолчаан быыс тумсугар кэлэн киэҥ 
харахтарынан миигин одуулаһан мылаллан турда... 
Биһиги күллэхпитинэ, кини эмиэ күлэн, тииһэ 
ытыгырыыр. Соруйан сөтөллүбүтэ буолар, атаҕынан 
быыһы тэбэн көрөр. Биһиги, бэйэбит ахтыһан 
баран көрсүбүт дьон, киниэхэ кыһаммаппыт. Өргө 
диэри ол курдук туран баран, оҕо сүрдээх хатаннык 
күөрэччи: «Га-ла-ба баль-ша-я!» – диэн хаһыытыы 
түһээт, хаҥас диэки сүүрэн мороһуйан хаалла.

– Хотуой, Мотуо! Эмиэ сымыйанан нууччалаабыта 
буолла, – дэһистилэр.

– Кыыс ээ итиҥкэҥ, – диэн ботугураата 
быраатым.

Саастарын тухары уол оҕоҕо баҕараллара, уол 
оҕолоро утары өлө турар буоланнар, абаккаларыгар, 
үс кыыстаахтарыттан кыраларын, Мотуону, уол о±о 
оҥорон сылдьаллар эбит.

ПРОЗА
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ПРОЗА

Дьэ, кэрэ киһи Мотуо! Сүрэхтэммит күнүгэр 
эрэ Матрена буолбут эбит. Нөҥүө күнүттэн 
ыла Мотуо буолбут. Лэри-лэкэгэр төбөтүн 
киччэччи кырыйбыттар, уол оҕолуу боспоччу 
таҥыннарбыттар, ып-ыраас киэҥ харахтардаах, 
хоп-хойуу токур хаастаах. Уол оҕо! Арай күөрэччи 
чаҕаарыйан саҥарара, быыһыгыраччы күлэрэ 
хайдах эрэ уолтан атыҥҥа дылы. Сарсыҥҥытыттан 
ыла кини биһикки атастыы буоллубут.

Мин ол ыалга эбэбин кытта олорон хааллым, 
орто кыыстарын Саняны кытта оскуолаҕа сылдьар 
буоллум.

Улахан кыыстарын Марияны саҥардыы биһиги 
учууталбыт ойох ылбыт. Субуоталарга хахайга 
маарынныыр дохсун тураҕас атынан сохсоҕолдьутан 
кэлэн, хонон бараллар.

Уһун синньиҥэс кубаҕай дьахтар туох да өйгө 
хатанан хаалар бэлиэ тылы саҥарбат, бэрт үксү 
саҥарар, күлэр-салар да, утары умнуллан иһэр. 
Сотору-сотору: «Оо, дьэ, дьон бөҕөлөр!», «Киһи 
бөҕө!», «Тыый, ол хайдах?» – диэмэхтиир эбэтэр 
эрин иннигэр турар олох маска ыстанан тахсан 
баран: «Оо, көр, мин бачча буолларбын, эн миигин 
хантайан көрүөҥ этэ», – диир.

Саня миигиттэн биир сыл аҕа, сүрдээх хатыҥыр, 
уһун уҥуохтаах, иирэ талах курдук кыыс. Кини 
аҕыйах саҥалаах, көрсүө, оҕо курдук, арааһы 
фантазиялаабат, айдаарбат киһи. Ыйаастыгас соҕус 
кэрэ харахтара эйэҕэстик мичээрдииллэр, дэхситэ 
суох тиистэрдээх аллараа сыҥааҕын энньэччи туттан, 
ньолбоҕор сирэйэ өссө уһуу түһээт, кылгастык «һы-
һык» диэн күлэн кэбиһэр. Аҥар атахпытын биир 
сиргэ үктээн туран, биир атахпытын соһо тардан 
эргичийэн хаарга «ойбон» оҥоробут, илиибитин 
быластаан баран хаарга охтон киэп түһэринэбит. 
Ардыгар аргыстаһан иһэр уолаттар дьиибэлииллэр. 
Кыайыах буоллахпытына, хаарга түҥнэритэ 
анньыталыыбыт. Кыайтарыах буоллахпытына, Саня 
бэрт кыраттан сылтаан ытаабытынан барар. Оччоҕо 
уолаттар сырсан хаалаллар. Баралларын кытта Саня 
күлэр: «һы-һык, сордоохтор кырдьыктаннылар ээ. 
Ити аайы эһиэхэ ытаабакка».

Мин мэникпин, баар суоллааҕар суоҕу улгумнук 
саныыбын, араастаан фантазиялыыбын. Ону кини 
күннээҕи олох кырдьыгынан, аҕыйах тылынан 
сабыта быраҕаттаан кэбиһэр.

– Саня, эн кэнники эргэ бардаххына, мин эйиэхэ 
сылдьар буолуом, – диибин.

– Па! Күтүр, эҥин-эҥини саҥаран. Ол эмиэ 
тугум эрэй, нохоо!..

– Көр эрэ, Саня биһиги кынаттаахпыт буоллар, 
оскуолаҕа дөбөҥнүк тайан тиийиэхпит этэ.

– Илииҥ сылайыа суоҕа дуу? Аргыый хаампыт 
ордук ини...

– Ата суох бэйэтэ сүүрэр сыарҕа соҕуруу дойдуга 

баар үһү ээ, Саня. Оннугунан сырылаппыт киһи...
– Сүүс ат сыаналаах буолуо. Ол кэриэтин биир 

аты аргыый көлүнэ сылдьыбыт ордук ини...
– Ол сиһи быһа солоон, суол таһаарбыт киһи...
– Хас сыл солуугун, нохоо?.. Биһиги 

оскуолабытын бүтээрпит кэннэ уон сыл буолан 
баран бүтүөҕэ ол суолуҥ...

Ити курдук кэпсэтиибит кыайан сайдыбакка, 
симэлийэ турар.

Оттон Мотуо үгүс тыллаах. Кэпсиэн, кэпсэтиэн 
баҕарар. Кинигэни көрөрүн олус таптыыр. Киэһэ 
аайы мин соҕотох илбиркэй кинигэбин хайдах 
эмэ мүлчү туттаран көрө охсор дьулуурдаах. Уруок 
ааҕарым быыһыгар аралдьыйдарбын эрэ, кини 
хайыы-үйэҕэ кинигэбин ыла охсон аахпыта буолан 
ботугуруу-ботугуруу көрө олорор буолар. Эбэтэр 
хонноҕун анныгар кистии кыбынан, кырыытынан 
оргууй сыҕарыҥнаан, хаҥас диэки баран эрэр 
буолар. Сымнаҕастык көрдөөтөххүнэ, улгумнук 
аҕалан туттаран кэбиһэр. Кыыһыран мүлчү тардан 
ыллаххына, хоргутан, арааһы саҥарар. «Ама да эн 
бэйэлээх буолтуҥ иһин, сатаатар кинигэҕин көрдөрө 
түһэриҥ баҕалаах!»

Оччоҕо мин тулуйбаппын. Кинигэбин 
көрдөрүөхтээҕэр буолуох, бэйэм быһааран биэрэбин. 
Хата, мин быһаарыым алыс кэҥиир. Кустар, 
куобахтар, үрүмэччилэр – бары кэпсэтэллэр, 
үөрэллэр-көтөллөр, хардарыта аһыныһаллар, 
көмүскэһэллэр.

Туохтан ордук ылларбыппын билбэппин, 
Мотуону мин үгүс сылларга үчүгэйдик саныыр, 
эйэҕэстик көрөр гына оҕорҕоотум.

II

Дьыллар-хонуктар ааһан истилэр. Мотуо 
улаатан дьоройон истэ. Оҕо эрдэҕинээҕи киччэччи 
кыргыылаах төбөтүттэн өлгөм суһуох долгуннура 
үүнэн түспүтүн хайа тараанан мөлбөччү өрүнэн 
кэбистэ. Түөрт кылаастаах оскуоланы бүтэрэн 
баран, хас да сыл дьиэтигэр олордо.

Мотуота уурайан, аны Мотуруона буолан хаалла.
Сайын алаастаах хочо билии ойууругар көрсө 

түһэбит. Дорооболоспоппут, кэпсэппэппит, киэр 
хайысыһан аасыһан хаалабыт.

Кэдэлдьи алаас эҥэригэр моонньоҕон угун 
бөлөхтөрө өрөһөлөнө үүммүт куруҥ тыатынан 
биһиги, биэс-алта уол, күйгүөрэн иһэммит, 
моонньоҕоннуу сылдьар кыргыттарга тиийэн 
кэлэбит. Биир кыыс моонньоҕонун тоҕо түспүт, ону 
итигэстээн буллугунаһаллар.

– Биһиги итигэстэһэбит дуо? – дэһэбит.
– Итигэстээн абыраамаҥ.
– Ити кэриэтэ саҥа үргээн иһитин толорон 

биэриэххэ.
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– Үргээн абыраамаҥ. «Толорон биэриэххэ» 
буола-буола. Бара туруҥ!

Биир дьылыстаммыт хоодуот кыыс ордук 
дьорҕойор.

Мотуруона охтубут тиит үрдүгэр саҥата суох 
сыҥаах баттанан олорор. Силбэһэ сыспыт хойуу 
хаастара күөгэс гынан хамсыыллар, буспут 
моонньоҕон курдук хара харахтара мичээрдээх 
сардаҥаларынан оонньууллар. Сытыы кыыс 
биһигини «тыла суох» ыыталыырыттан кини 
күлэрин туттуна сатыы олорор.

Биһиги ааһан аймалаһа турабыт.
Алаас-хочо быыһынааҕы ыллык суолга, киэҥ 

ходуһа ортотугар, саһарчы буспут бурдуктаах 
солооһун кытыытыгар – ханна да көрүс – ити 
курдук...

Оччотооҕу боруҥуй, ыраах нэһилиэккэ 
кыраларыгар бииргэ оонньообут уоллаах кыыс, 
уоннарын туолаат, кэпсэппэт буолан хаалаллара.

«Уолаттары кытта тэҥҥэ тустар кыыс», «уолаттарга 
чачыгыраччы күлэр кыыс» диэн сидьиҥ-ньуччураан 
сэһэн тарҕаммытынан барыа буоллаҕа дии. Эгэ 
тыаҕа-толооҥҥо иккиэйэҕин көрсөн баран тохтуу 
түһэн кэпсэтэр кэлиэ дуо?!

Кэрэттэн кэрэ мичигин кистиир кыһалҕаҕа 
сылдьар Мотуруона буолбут Мотуону көрсө 
түстэхпинэ, мин киччэччи кыргыллыбыт лэкэгэр 
төбөлөөх, уол оҕолуу таҥастаах, уол оҕолуу 
быһыылаах-тутуулаах кыра кыыһы өйдүүбүн. Кини 
миэхэ аан маҥнай эппит тыла! «Га-лаба баль-
ша-я!» – диэн этэ. Онтон: «Ама да эн бэйэлээх 
буолтуҥ иһин, сатаатар кинигэҕин көрдөрө түһэриҥ 
баҕалаах!» – диэн хоргутар буолбута...

Көрсүһэ түһээт, суолугар туора турунан 
кэбиһиэхпин баҕарабын уонна... уонна, ойуур 
титириктэрэ бука бары үөрэн сэгэлдьиһэ 
түһүөхтэригэр диэри түөһүм түгэҕиттэн сүр чуордук 
этиэхпин баҕарабын:

«Га-ла-ба баль-ша-я! Мотуо-Мотуруона, 
чыычааҕым оҕотоо! Ама да эн бэйэлээх буолтуҥ 
иһин, сатаатар кэпсэтэ түһэриҥ баҕалаах...»

Инньэ диирим кэлиэ дуо?! Эдэр уол буолан 
баран, эдэр кыыһы кытта кэпсэтиэм дуо, «сүрэ 
бэрт» буоллаҕа дии...

III

Онтон ити кэлэн мин оскуолабар, миэхэ сылдьан 
ааста.

Бу күнтэн ыла мин тулабар туох барыта тубуста, 
киэркэйдэ. Үөрэтэр оҕолорум, кыараҕас хоһум, 
иттэр оһоҕум, таһырдьа хаар, халлааҥҥа күн – бука 

барыта ордук сырдаата, сэргэхсийдэ, киэркэйдэ...
Аҕыйах хонугунан баскыһыанньаҕа дьиэбэр өрөөн 

баран, эрдэ сарсыарда туран оскуолабар бардым, 
уоспар туох көтөн түспүтүнэн ыллыы-ыллыы, 
сылыбыраччы айаннатан оскуолабар чугаһаан 
иһэммин, биир үөрэх уолун ситэн сыарҕабар 
олортум.

– Кэпсээниҥ, доҕоор?
– Суох. Арай бөлүүн Мотуруона кыыс өлбүт...
– Мотуо дуо, нохоо?!
Сарсыардааҥы дьыбардаах салгыҥҥа чачайа 

харан хааллым...
– Эдьиийин аахтан ыалдьан тиийбит. Үс хонукка 

сэбиргэх дьаҥыгар ыалдьан сыппыт...

* * *

Ол сайыныгар, сарсын сарсыарда куоракка 
үөрэнэ бараары сылдьан, кинилэр дьиэлэригэр ойон 
киирбитим. Дьон үлэҕэ барбыттар. Арай Мотуо 
эбэтэ, кырдьаҕас эмээхсин, ыллаан тарыкыныы 
сылдьар күөрэгэй чыычаахтаах испиискэ хаатын 
туппутунан, соҕотоҕун ытыы олорор эбит.

– Ким киирдиҥ бу?.. Мин оҕом Мотуо түүн 
үөһүн саҕана маны илиибэр туттаран кэбиспитэ 
уонна... уонна сарсыарданан, халлаан саҥардыы 
сырдаан эрдэҕинэ... баран хаалбыта...

Кырдьык, ынах хомуйа дуу, моонньоҕоннуу дуу 
барбыта буолуо, мичилийэ көрбүтүнэн сибилигин 
киирэн кэлиэ диэх курдук этэ...

Мин көһүтэн олорбутум.
Мотуо кэлбэтэҕэ.
Онтон, нухарыйан дуу, муҥатыйан дуу, бүк 

түһэн олорор кырдьаҕас эмээхсини аттынан оргууй 
үктэнэн таһырдьа тахсан барбытым...

Ол киэһэттэн бэттэх сүүрбэ төгүрүк сыл ааста. 
Халлаан саҥардыы сырдаан эрдэҕинэ кэрэ, 
сэмэй кыыс оҕолор кэлбэт гына «баран хаалбат» 
буолалларын туһугар дьоллоох олоҕу тутар үгүс дьону 
кытта үөрэнэн, үлэлээн, мин киэҥ сирдэринэн 
сырыттым...

Хайдах эрэ, хайдах эрэ, сырдык тырым уот курдук, 
эйигин сайыһыннара угуйан барбыт сэмэй кыыс 
оҕону иккиһин көрсө түстэргин эрэ, кини намчы 
тарбахтардаах нарын илиитин икки ытыскынан 
сэрэхтээхтик, сылаастык күөйэ тутан ылаар уонна 
сүрэҕиҥ сүбэтинэн кинини кытта эйэҕэстик, 
сэмэйдик кэпсэппитинэн бараар...

Баҕар кини, эдьиийигэр да ааспакка, дьиэтигэр 
да төннүбэккэ, эһиги бииргэ үөрэн-хомойон, олох 
уһун суолун устун сиэттиспитинэн бардар бара 
туруоххут, мин эдэр доҕоруом...
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ДЭХСИ

УКТАА ДЬААРЫН
(Роман салгыыта)

5. Дьылҕа Хаан аартыгын арыйан

Саха Урааҥхайдара былыргы дьыл 
мындааларыттан уһуйуллан кэлбит, тыыннаах 
буолар, чэчириир туһугар туруулаһар дьарыктарын, 
айан аргыстаах атыы-тутуу, табылыннаҕына илии 
тутуһуу кэскиллээх эйгэтин, умнуохтара баара дуо. 
Маар-бадараан сылгы-сүөһү атаҕын уйар буола 
бөһүйэ тоҥуута, сыарҕа сыҥааҕа саҥа халтарыйар 
буола хаар хаһыҥнар түһµтэлээн барыылара, 
олорор олохторуттан тэлэһийэн, Айыы Сирин 
айгыстар аартыктарын арыйталаан, түөрт улуу 
хоҥхолойдорунан: илин, арҕаа, хоту, соҕуруу 
хайысхаланан айаҥҥа туруналлара.

 Саха майгытынан буоллаҕына, Аарыгырар 
айгыстар Орто Туруу Бараан Дойдубут түөрт 
түөһүллэр өрүттэрин тэлэйэ сүүрбүт Аҕа ууһа, сири 
сиксигинэн иэнигийэн биллэр-көстөр, баараҕай 
уус аатын ааттатан аарыгырар, айгыстар буолара. 
Ол да иһин: Хаҥалас, Нам, Дүпсүн, Боотур 
ууґун, Мэҥэ, Амма урааҥхайдарын Улуу Уустара 
киэҥ сиринэн тэлэһийэ сүүрэллэрэ, баайдарын 
хаҥатыналлара, дьон-сэргэ тардыһаллара. 

Ол быһыытынан, үгүс үйэлэргэ үөрэммит 
кыдьыктара кэйэн, кэмнэрэ кэлэн сырыыны-
айаны кыайар буолбут элик бэртэрэ кэлэллэрэ-
бараллара сыыдамсыйан, балаҕан-балаҕан аайы 
киэһээҥҥи холумтан уотун иннигэр кэпсэтэр-
кэпсэтиилэрэ, мөккүһэр-мөккүһүүлэрэ барыта 
ким ханна хаһан, хаһыа буолан баралларын, ким 
баһылаан-көһүлээн илдьэттиирин тула эргийэр 
буолта син быданнаата. Баҕалаах баһаам да 
барааччы бука аҕыйах буолара буолуо. Барытын 
аҕа ууһун бас-көс дьоно, аҕа баһылыктарын Уктаа 
Дьаарын ыйыытынан-кэрдиититэн талан, сөптөөх 
диэбиттэрин ылан, сөтөгөй диэбиттэрин туоратан 
быһаарыахтара турдаҕа. Хас айан бөлөҕүн халыҥ 
соҕус хаһаастаах, баар соҕус баайдаах аҕа ууһун 
урааҥхайдара салайан, көрөн-истэн илдьэ 
бараллара былыр-былыргыттан түстэммит суол 
буоллаҕа. Ону ким мөккүһэн «бу сыыһа-халты 
быһаарыы» диэн туруой? Олохтоммут олох 
оҥкула урут да, быйыл да хамсаабат хайыҥ буолан 
турбута, туруо да турдаҕа. 

Туйах хатарааччылар, олох сүнньүн 

салҕааччылар, эрдэттэн эриллэн-мускуллан, 
эттэнэн-эллэнэн сырыыга үөрэнэллэрэ. Ол курдук 
Уктаа Дьаарын уолаттара бойбурдарын көтөҕөөт 
аҕаларын кытта, онтон кэлин сырыыга сылдьа 
үөрэммит айан тумус дьоннорунуун аргыстаһан, 
чугас эҥэрдэринэн, илиҥҥи аҕа уустарынан син 
сылдьыталаатылар. Ону ааһан айан эриирдээх-
мускуурдаах, күүтүллүбэтэх быһылааннардаах 
да олоҕор сыстыһан, илиилэрэ-атахтара балай 
да чэрдийдэ. Быйыл бэйэлэрэ суол-иис тэлэ, 
олохторугар өссө биир кэрдиис олук охсо бараары 
сүргэлэрэ көтөҕүллэн, кэлэллэрэ-бараллара 
түргэтээн сылдьар. Аҕалара кырдьаҕас даҕаны ону 
сөптөөҕүнэн, кэмнэрэ кэлбитинэн ааҕар. 

Улахан уол Эргис Хаҥалас ааттаах киэҥ олоҕор, 
илин эҥэр аҕатын уустарынан, баардаах баара 
өтөн аата-суола балайда биллэр буолан барбыта. 
«Хаҥалас аҕатын ууһугар, үрдүк дойдуттан 
үүйүүлээх, баар сиртэн баайыылаах, баһылык 
буолар аналлаах Эргис диэн уола-хаан тахсан эрэр 
үһү», – диэн Саха Урааҥхайдарын улуу уустарын 
бас-көс өттө кэпсэтэр, сэргиир сурахтарын Уктаа 
Дьаарын, төһө да саас баттаан ыыра кыараатар, 
истэ-билэ олордоҕо. 

Кини ити сири сиксигинэн сиирэ көтөн 
кэлэр олох дорҕоонун, уола Эргис Дьылҕа Хаан 
түстээбит, аҕа баһылык тускулаабыт олоҕун 
хайысхатын төһө сатабыллаахтык тутуһан 
иһэрин кэрэһэлиир-кэмниир бэлиэ курдук 
истэрэ, ылынара даҕаны. Онтон кини үөрэрэ, 
инники тосхойууларын анаарара, ону уола 
олоххо киллэрэр суолун-ииһин була сатыыра. Бу 
билиҥҥи да быһаарыныы силиһэ-мутуга суох, 
күннээҕи көрүнньүк кыһалҕаттан тахсыбыт санаа 
баҕата буолбатах этэ. Ол да иһин Уктаа Дьаарын 
уолун Эргиһи мээнэҕэ ыҥыттарбатаҕа.

Эргис, аҕата тугу кэпсэтээри, сүбэлэһээри 
анаан-минээн кинини ыҥыттарбытын сэрэйэн: 
«Ама кэтэспит кэмим, өр кэмнэргэ бэлэмнэммит 
бэлиэ түгэним туолаары гыммыта буолуо дуо? – 
дии санаан, кини да буоллар, сүрэҕэ долгуйан 
толугуруу мөҕүстэ. Түргэнник сып-сап туттан, 
ыарахан халҕаны баардаабакка тэлэйэ баттаат, 
балаҕан ортотугар биирдэ баар буола түспүтүн 
бэйэтэ да өйдөөбөккө хаалла. Онтон дьэ уоскуйан 
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тула өттүн көрүммүтэ, аҕата оҕонньор эһэ олбоҕун 
үрдүгэр, чөмөхтөммүт сөрүү таҥаһыгар өйөнөн 
кинини кэтэһэн олорор эбит. Уола бас-көс буолар 
киһиэхэ сөбө суох ороһуйбут көрүҥнээҕин көрөн 
сөбүлээбэтэхтии көхсүн этиттэ. Эргис даҕаны 
солуута суох, туттуммакка өрүкүйбүтүн өйдөөн 
мух-мах буолла. 

Санааны кыана туттуу, бэйэҥ искэр оргуйар 
кутуҥ-сүрүҥ кыланыытын биллэрбэт буолуу саха 
киһитигэр өй-санаа өттүнэн сиппитин-хоппутун 
көрдөрөр бэлиэ буоларын Эргис эрэ буолуо 
дуо, Саха Урааҥхайдара бары да төрүөхтэриттэн 
билэр суоллара буоллаҕа. Былыр-былыргыттан 
кырдьаҕастар маннык тыйыс, дьиппиэн майгыны 
оҕо кыра эрдэҕиттэн этигэр-хааныгар иҥэрэллэрэ. 
Оннук эрэ буолан Саха Урааҥхайа олоххо 
көрсүбүт ыарахаттарын мүччү-хаччы түһэтэлээн, 
кыаллыбат буоллаҕына хааннаах кылыһынан 
быһаарсан баччаҕа кэллэҕэ. 

Уктаа Дьаарын түүлээх чөмчөкөтүгэр ити 
икки ардыгар араас санаалар охсуллан аастылар. 
Ол быыһыгар чыпчылыйыах түгэнэ уолугар 
саарбахтааһын, күлүк санаа кытта күлүм гынан 
ааста. Быстах санааны дьалбарытаары оҕонньор 
төбөтүн илгистибитэ кыырыктыйбыт уһун баттаҕа 
Эргис хараҕар сэрэтэрдии, сэтэлээхтик дапсы 
сиэлэ буолан үрэллэҥнээн ылбыта.

Эргис санаатын кыана туттан, эрчимнээхтик 
үктэнэн аҕатын уҥа өттүгэр кэлэн олорунан 
кэбистэ. Мантан ыла кини аҕатыныын тэҥ 
мутукка туруохтааҕын, онтон кэм-кэрдии баран 
истэҕин аайы түспэтийэн, улаатан-үрдээн, 
аатыран-аарыгыран иһиэхтээҕин, уолҕамчы 
санаалаах эдэр сааһа ааспытын кутугар-сүрүгэр 
кытаанахтык хатаабыта.

Аҕата тугу этиэхтээҕин дуоспуруннаахтык 
туттан саҥата суох кэтэһэн олордо.

Уктаа кырдьаҕас холумтанын күөх төлөнүнэн 
долгулдьуйар Аал Уотун хамсааһыныгар тугу эрэ 
көрөрдүү, эмиэ да көрдөһөрдүү тобулу одуулаан 
олорон, айан оҥкула, атыы-тутуу, кэпсэтии, 
инникини анааран көрүү хайдах хайысхалаахтык 
барыахтааҕын, ол түмүгэ, туһалааҕа туох 
буолуохтааҕын биирдии-биирдии бэскигэ ууран 
быһааран барбыта Эргис хараҕар Дьылҕа Хаан 
ыйыыта-кэрдиитэ буолан көстүбүтэ. 

– Бастакы киэҥ сиринэн тэлэһийэр ыыргыт, 
улуу эһэҕит Дыгын Дархан саҕаттан олох 
таайыллыбат ситимин быатынан силлибэттик 
сэтиилэммит, Арҕаа Аартык аһыллар айаҕар бүкпүт 
Бүтэй Бүлүү эҥэринэн буолуохтааҕын билгэ-
битим бэлиэтээбитин, иэйэр иэйиэхситтэрим 
кэрэһэлээбиттэрин эһиэхэ эрдэ тиэрдибитим, – 
диэт Уктаа Дьаарын уолун диэки өссө да уоста илик 
уохтаах харахтарынан туоһулаһардыы көрөн ылла. 

Онтон балайда саҥата суох олоро түһэн баран: – 
Туох да диэбит иһин, арҕаа диэки хайысхалаах 
алгыстаах айан суола эһигини хагдарыйбат хаан 
тардыыта, дьылҕа быата ыҥырбыт буолуон сөп. 
Баҕар, бу былыр улуу төрүккµт Мунньан Дархан 
саҕаттан хорук тымырдар холбоспут хойуу хааннара 
хамсаабыта буолуо, баҕар ааспыт кыргыс үйэтигэр 
көмүллµбүт өбүгэлэрбит куттара-сүрдэрэ тиллэн 
умнуллубут сүрэх иэйиитин уһугуннарбыттара 
буолуо. Оннук да буолан, төлкө-бит этэринэн, 
өбүгэлэргит суолларын үйэлэргэ баттаабыт күрэҥ 
от сабыытын арыйан эһиэхэ сирдиир бэриэччит 
буоллаҕа. Онон сыдьаан төрдүн, Бүлүү сирин 
оруо маһы ортотунан ойбоннуур эрэ буолаайаҕыт, 
кэскиллээх кэрэтин кэнэҕэскитин санаан 
кэйиэлиир буолаайаҕыт. Быста былыргыттан 
Бүк сир буолбут Бүлүү эбэ Хаҥалас ааттаахтарга 
хахха эрэ буолбакка хаан тамайбыт харыс сирбит 
буолар, – диэн аман тылын этэн амалыйда. 
Онтон саас ылан күлэр күнэ саҕахтаан эрэр 
киһи быһыытынан аргыыйдык икки илиитинэн 
ньилбэктэриттэн тайанан арҕынньахтыы олоро 
түһээт, уҥа-хаҥас иэҕэҥнээн тыын ылан баран 
салгыырдыы: 

– Истэр-билэр тухары ийэ хааммыт тардыыта 
арҕаа сиртэн эҥэрдээҕин, хотун буолар 
хотокуларбыт Бүк сир Бүлүү эбэ хонноҕуттан 
тардыылааҕын, улуу илгэ иэйиэхситтэр үөһэттэн 
түһэрбит сүрдэрэ буоларын хаҥыл хааммыт 
хамсааһына хайгыа бэлиэ оҥордоҕо, олорон 
кэлбит олохпут кэрэһи кэпсээн гыннаҕа, – 
диэт туран уостан эрэр холумтанын уотун тирэх 
маһынан булкуйда, куруҥ мас хаппыт хардаҕаһын 
ылан уотугар эбии уурталаата. Онтон кэлэн сөрүү 
тэллэҕэр өйөнөн ырааҕы ыйдаҥардар быһыынан 
балаҕанын өһүөтүн хантайан көрө олорон этэрдээх 
буолла:

– Быдан дьылга быралыйбыт, төрүт дьоммут 
удьуордара кэпсииллэринэн, Хаҥалас улуу Аҕатын 
Ууһун аартыгын арыйбыт, алгыстаах олохпут 
омоонун оҥорбут, суолун солообут Эллэй Боотур 
хаан сиҥэтэ Дойдуһа Дархан уола Мунньан 
Дархан, «күҥҥэ көрбµт күндµ бэйэлээҕим, хоойго 
сытар холооннооҕум, тэллэххэ сытар тэҥнээҕим 
бу баар эбит ээ», – диэн Бүк сир Бүтэй Бүлүү улуу 
эбэтин хотугулуу илин эҥэрин арҕас чомчоҕойугар 
бүгэн сытар дойду Өргөстөөх кылааннаах 
Өрөгөйдөөх Өргүөттэр аҕаларын ууһун күҥҥэ 
көстүбэт күндү куоларын, сааскы саһарҕа курдук 
сандаарыччы көрбүт, таас үрүйэ кылыгырыыр 
уутунуу кынтаһыйа сүүрбүт Ґтүө Үрүчээнэни 
сүгүннэрбитэ биллэр. Ол барахсан хоннохтоох 
сүрэҕэр уйалаан, илгэлээх симэһининэн силии 
таттаран, дуолан-дохсун санаалаах улуу эһэбитин 
Дыгын Дарханы төрөттөҕө, күн сирин көрдөрдөҕө.
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Дьылҕа хаан оҥоһуута, Аан Алахчын Хотун 
алгыһа Саха Урааҥхайын кутун-сүрүн, тоҥ уустар 
илгэлээх имэҥнэринэн ибиирдэр, туруу омуктар 
хадаар хааннарынан хатаҕалыыр аналлаах буолар 
эбиттэр. Ол быһыытынан буоллаҕа, омук хаанын 
умсулҕаннаах тардыыта, тамайыыта онон эрэ 
бүппэтэх курдук. Киһи билэринэн, төрүттэрбит 
ийэ куттара Үрүҥ оҕустаах Улуу Хоролору кытары 
быстыспат быалааҕа ама кэлэн баа буолуо дуо, 
баар суол буоллаҕа. 

Уйусханнаах дьылҕалаах, саха саарына улуу 
эһэбит Дыгын Дархан харах саатар, тэһииргээбит 
таҥара табатыгар маарынныыр, кылыгырас көнө 
уҥуохтаах, сэрэнэн оҥоһуллубут чоҥоох иһиттэри 
умсарыта уурталаан кэбиспит курдук томто±ор 
түөстээх, сарыы сыалдьатын тиирэ аспыт 
самыылаах, уолан эрэ хаанын күүгүнэччи оргутар 
чочуллубут быһыылаах-таһаалаах хорсун-хоодуот 
Хочундаҕа кутун-сүрүн туттарбыта. Үлүскэннээх 
баҕа санаа абыгар ыллаттарбыт эдэр уолан кулгааҕа 
бүөлэнэн, хараҕа сабыллан баҕалааҕын баар гына 
охсоору өбүгэлэр саҕаттан олохтоммут ньымаат 
кэбиһэр майгыны умнан, бардамнаан кэбиһэн, 
Үрүҥ Оҕус таҥаралаах Хоро оҕонньортон 
төрүттээх, аҕа ууһун баараҕай баһылыгын Асхар 
оҕонньору өһүргэтэн, күүс өттүнэн күтүөт буолан, 
өһүөннэһэр өрүттээх айдааны таһаарбыттаах. 
Утарыта турсуу уһаан-кэҥээн барыаҕын, дьахтар 
буолар, оҕо төрөтөр айдарыыта тамайан, хорсун-
хоодуот Хочунда барахсан бүөлүү түһэн, баччаҕа 
кэлиэххэ халбархай да соҕус буоллар Ил өһүөтэ 
көтөҕүллүбүтэ. 

Умуллубут кутаа күлүгүрбүт күлүн үрдүгэр 
туох чэчириэ буоллаҕай. Төһө да маталдьыйбат, 
хотолдьуйбат орто дойду олоҕо кыраҕа кыайтарбат, 
быстахха былдьаппат бөҕө-таҕа оҥоһуулааҕын 
иһин, киһи дьылҕата, ыал сырдык иэйиилээх 
туруу олоҕо киһи хараҕар көстүбэт, эйэ дэмнээх 
алтыһыыттан, таптал илгэлээх симэһиниттэн 
бөҕөргүүр дьол-соргу уйан быатыгар ыйанан 
тураахтаатаҕа. Дьоллоох олох синньигэс кылын 
эрдэттэн сэрэнэн, биэбэйдээн баайбатаххына, 
хаһан эрэ, ханна эрэ тиийэн силлиэ турдаҕа. Ол 
Орто Аан Дойду иччитин Чэлбэр айылҕа уустук 
ыйааҕа кэһиллэн, олох сатарыйан, Хочунда 
барахсан хорсун хоодуот сүрэ тостон, кэрэ 
мөссүөнэ кэхтэн, дьүкээбил сырдыргыыр сырдык 
дьэргэлгэнин курдук ыраас кутугар хаһан даҕаны 
ааспат-арахсыбат хомолто-кутурҕан күлүгэ түһэн, 
оҕолоро барахсаттары Тыаһаанылаах Долуну 
кууһа-сыллыы, сылаас-сымнаҕас илиитинэн 
имэрийэ сытан хараҕын симээхтээбитэ. Төһөлөөх 
баҕарбыта буолуой оҕолорун дьол суолугар 
үктэннэриэн, сэрбэспит сиэннэрин бигиэн. Суох, 
оннук олох дьоло киниэхэ тосхойботоҕо. 

 Хочунда барахсан олоҕо табыллыбатах, 
ымыы чыычаахтарын көччөх гынан көтүппэтэх 
кыһыытыттан-абатыттан кыланар, ытыыр 
сүрэҕин, былыргы кыргыс кылаана ситэри ааһа 
илик ыар кэмэ үйэлэргэ тэппэт гына хам туппута. 
Оҕолоро барахсаттар онтон уһун үйэлэммэтэхтэрэ. 
Тыаһааны улуу удаҕан ыар дьабыныгар ылларан, 
олох хаһан да кыайтарбат хара күлүгүн кыаҕа 
баарынан дьалбыйса сатаан ситиспэккэ, синигэр 
түһэн, Күн Чаҕаан дойдутуттан үтүрүллэн 
сэттэ мэҥэһик халлаан бэһис хаттыгаһыгар, 
хоһоонноох Хоро таҥара төрдүлэрэ олорор 
сирдэригэр сиик буолан симэлийбитэ. Инитэ 
Долун, Саха Урааҥхайдара аҕа-ийэ уустарынан 
ыһыллан хадьырыйсыбакка, биир ил санаанан 
олох олороллоругар төһүү буолар, сүдү күүстээх, 
биилээххэ хотторбот чокуур таас оҥоһуулаах дуолан 
буолар айылгытыгар ситэри тиэрдиллибэккэ, 
сүмэһиннээх хара санаа ситимигэр симэннэр эдэр 
сааһыгар симэлийбитэ. 

Кыргыс саҕана кыдыйсыбыт, будулҕан саҕана 
бурайсыбыт кытыастар кырыыс кыыма, өһөх 
хара буор-күл быыһыгар сөҥөн, билигин даҕаны 
кэмин-кэрдиитин кэтэһэн, кырыыстаах Кыраман 
дойдутуттан өһүөннээхтик, өргөстөөхтүк көрө 
сытар буолуохтаах. Дойдугутуттан-сиргититтэн 
ыраах сиринэн быралыйа сылдьар айан дьоно 
ону долоҕойгутугар дириҥник хатааІ, ханнык 
да бэйэлээх эйэ дэмнээх алтыһыы, төрдүн-ууһу 
түстэһии кэмигэр, сэрэххитин сүтэриэ, сэттээх 
илим хараҕар киирэн биэриэ суохтааххыт. Мин 
эппэтэҕим, эн истибэтэҕиҥ буоллун, – диэн 
кэпсээнин түмүктээтэ Уктаа кырдьаҕас. 

Былыргы дьыллар мындааларыттан угаайы 
ыар содулларыгар охсуллан кэлбит Саха 
Урааҥхайдарын хааныгар дириҥник иҥмит 
кэтэнэн көрүү кэмэлдьитэ Эргис кутугар-сүрүгэр 
оҕо эрдэҕиттэн хатанан хаалтын иннигэр, аҕатын 
ити тыллара этин сааһынан умнуллубаттык, 
умуллубаттык ибир ардахтыы иҥэн киирбиттэрэ. 

– Аарыктаах айаҥҥытыгар бас-көс дьон 
буолан, эһиги Нөмүгүлүүн барыаххыт. Өксүө 
мин көрүүбүнэн, Биттэх оҕонньор кыыһыттан 
Сайыадаттан оччо-бачча арахсар санаата суох 
курдук. Быыс буллар эрэ биир үксүн Тииттээх 
күөл эҥэр элиэтиир. Эдэр сүрэх эппэҥниир, 
төбө эргийэр имэҥ илбиһигэр хам ыллаттарбыт 
Өксүөттэн улахан көдьүүс баар буолуо дии 
санаабаппын. Оннооҕор Аар Чэлбэр Айылҕа баар-
суох маанылаах кыыллара, өй-мэйии бэртэрэ, тыа 
кырдьаҕаһа хардаҥ эһэ, атыыр аарымата лөкөй 
кыыл тыһы сытыттан эй-мэй баран, төбөлөрө 
эргийэн, өлөллөрүн өйдөөбөт буола сэрэхтэрин 
сүтэрэн, обот-соллоҥ холумтаннаах атаралаах 
ох аһылыга, сүлүкэчээн ох сүмэтэ буолаллар. 
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Өксүө хаалан миэхэ көмө-ама буолуо. Манна да 
үлэлээтэххэ үлэ, дьарыктаннахха дьарык бука 
көстөрө буолуо. 

– Уонча миинэр, онтон итэҕэһэ суох ындыы, 
көлүүр, төргүү аттаах буоллаххытына, аргыс, тумус 
дьоҥҥутун, таһаҕасчыттаргытын бэркэ аттаран 
туруордаххытына ыраах айаҥҥыт кыайтарара 
буолуо. Ону миигиттэн итэҕэһэ суох ыйдаҥардан 
эрдэххит. Ыраах айан, билбэт сиргит-уоккут 
охсуулаах аарааннардаах, түүйүүлээх түгэннэрдээх 
буолуо, ол тосхойбут тоһуурдарын туоруургутугар 
Орто Бүлүүнэн аартыктанан этэрбэстэрин тилэҕин 
балай эмэ эллээбит, сирин-уотун удумаҕалатар 
Сиксик Сибэ уонна Дьаҕыдай Уус көмө-ама, 
сирдьит буолуохтара. Урут даҕаны, билигин 
даҕаны ыарахан кэмҥэ түһэн биэрбиттэрэ суохха 
дылыта. Туох туһугар сорук ылан барсалларын 
өйдүүр буолбут аҕа ууһун дьоһун-хаан дьоно. 
Аргыс, таһаҕас дьоҥҥутун онно холоон таллыгыт 
ини? – Уктаа Дьаарын уола тугу диирин кэтэһэн 
саҥата суох олордо.

Тохтуу түһэн баран Эргис: 
– Барсар бааттаахтары, аргыс буолар 

аналлаахтары, кыанар эрдэхтэринэ хотунан-
соҕуруунан балай эмэ сылдьымахтаспыт 
кырдьаҕастардыын, бас-көс дьоннордуун 
сүбэлэһэн анаталаатыбыт, – Эргис тохтуу түһэн 
туох диир эбит диэбиттии аҕатын диэки көрөн 
ылла. – Түбэстэххэ төһүү, хадьардастахха күөн-
хахха буолуо диэн, Чомоох эмээхсин бүргэс 
уолун, Дьолуо Дугуйу, илин эҥэртэн хааннаах Ил 
Абаҕа улахан уолун Аттаалайы, Дьэс Тайыыны 
уонна Өркөн Өкүнү илдьэ барабыт. Бары 
даҕаны боотур үөрэҕэр уһуйуллубут, киһи киэнэ 
кылааннаахтарынан аатырар одьунаастар. 

Уктаа кырдьаҕас ону истэн хайдах эрэ дьигис 
гына түстэ уонна хаҕыс соҕустук:

– Атыы-эргиэн, ил аргыстаах айан дьонугар 
элбэҕэ суох дуо бу, боотур дьоҥҥут? Эбэтэр 
атын арыалдьыттаргыт сүгэ-батас өнчөҕүн тутан 
көрбөтөх, өҕүлүннэрээри гыннахтарына өрөлөһөр 
өргөстөрө өспүт дьон дуу? Улуу хаҥалас хааныгар 
оннук ыарыыны баччаҕа кэлиэҕи билэ илигим. 
Дьэс Тайыы бэрт быһыттаҕас быһыылаах, хоту 
хоннохтор аарааннарыгар хаанын хойуннарбыт 
өргөс. Санаата табыллыбатаҕына туттуна барыа 
суоҕа. Кыраттан кыйыттан араллааны таһаарыа. 
Ол араас омук бииһин уустара мустан олорор 
түөлбэлэригэр сэрэхтээх буолуо диэбэккин дуо? – 
диэн быһыта баттаан бэрт нүһэрдик сөҥөдүйдэ. 
Эргис сыыстарбытын өйдөөн аҕатын кытары 
сөбүлэһэрдии саҥата суох сөҥөн олордо, онтон: 
«Эн эппитиҥ буоллун», – диэтэ. Итинэн Дьэс 
Тайыы айаннаан бүттэҕэ.

Элбэх ырытыы кэнниттэн талыллыбыт, 

таҥыллыбыт барсарга баҕалаах аҕа ууһун 
дьонноруттан, Аарыгырар айгыстар Аартык 
аргыстарын тутаах дьоннорунан, аҕа баһылык 
Уктаа Дьаарын уонна сис уруу-хаан ыраах, чугас 
сыдьааннарын күөн-көкөт дьонноро: Ондоокуй, 
Толбон, Төргүү Байам, Өнчөх, Орҕостой, Доо 
Лохо, Ноҥной, Саҥыйах барсар буолбуттара. 
Бары даҕаны ааттанар ааттарыгар сөп түбэһэр 
майгылаах-сигилилээх, быһыылаах-таһаалаах, 
туттуулаах-хаптыылаах урааҥхайдар буоллахтара. 

Барҕа баһылыктара Уктаа Дьаарын аман өс 
амалыйан, улуу төрүттэр аҕаларын ууһун бас-
көс дьонноро ыллык тыллары этэн, айан дьонун 
күһүҥҥү күн кылахачыйа тахсыыта Аар Аартыкка 
атаардылар. Айанньыттар Эркээни илгэлээх 
эҥээриттэн Аҕыс адаардаах аартыгынан хотоҕостуу 
субуһан Ытык Хайа арҕаһын дабайаат, аартык 
аҥайар айаҕар турар, дойду сирин ситимниир 
Суол иччитэ Улуу Суорун уола Дьэһин Тураахай 
олорор, салама арааһынан киэргэтиллибит, илии-
тутуу бэлэхтэринэн симэниллибит, хантайан 
көрдөххө чыпчаала көстүбэт Аарыма салаалардаах, 
баай тиит аттыгар тохтоотулар. Бары сатыылаан, 
соруктаах ахханнык бэргэһэлэрин ойоҕоһунан 
туора анньынан, саҥата суох үмүөрүһэн 
турдулар. Бу туран саныыр-санаалара, көрдөһөр-
көрдөһүүлэрэ барыларын киэнэ биир этэ. 
Дьоллоохтук-соргулаахтык сылдьан дойдуларыгар 
эргиллии.

Үмүөрүспүт айан дьонун ортотугар Эргис 
бэйэтинэн тахсан кэлбитэ уонна кылбаа маҥан 
уһун сүүмэх сылгы сиэлин илиитигэр сэрэнэн 
тутан, биллэ-биллибэттик ботугуруу-ботугуруу 
Аартык аарыматыгар, суол иччитэ буолбут ытык 
тиит төргүү мутугар иилэ баайда, анаан-минээн 
оҥоһуллубут дьарҕаа саламаны киэргэтэ ыйаата. 
Ол кэннэ сөһүргэстээн олорон уот уматан, 
арыынан-сыанан ас кээһэн Аар Аартык арынар 
алгыс иччилээх тылларын этэн доллоһуппута: 

Аарыктаах-эргиирдээх аартыкпыт далбара,
Түбүктээх-түрбүөннээх түбэлэр түстэрэ
Куохтуйа Хотуммут.
Субуллар-суккуллар дорҕоон суол иччитэ,
Араллаан аргыстаах добдурҕа тойоно,
Аар Дьэһин Тураахай.
Эркээни Эбэбит илгэлээх иититтэн,
Дьоһуннаах дойдубут дьогдьойор саалыттан
Дьол-соргу көрдөһөр, дьон-сэргэ тардыһар
Аартыгын аһаары, ырааҕы көрөөрү, 
Ох курдук оҥостон, тап курдук таҥынан
Айаҥҥа тураары, алгыһы ылаары,
Урааҥхай аатыттан үҥээри-сүктээри,
Көрдөһөн көрөөрү бу кэлэн турабыт. 
Төлкөлөөх суолгутунан төһүү буолуҥ,
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Алыптаах аартыккытынан алгыс буолуҥ,
Айыы ситимэ буолан айгыстыҥ,
Дьол ситимэ буолан, дуораһыйыҥ,
Айан аргыһа буолан аарыгырыҥ,
Суол-хаан буолан суодаһыйыҥ.
Көнтөспүт көмүрүө буолан көтүллүбэтин,
Тэһииммит тэбэр мас буолан тэлэһийбэтин,
Үүйүүбүт үкэр от буолан үрэллибэтин,
Баайыыбыт сөрүі суу буолан сөллүбэтин.
Аарыктаах Аартыкпыт алгыстаах буоллун, 
Субуллар суолбут соргулаах буоллун.
Тула өттүбүт чугдаардын,
Күлүк өттүбүт күннэннин. 
Нарын наскыйдын, нөрүөн нөргүйдүн.

Айан баһылыга Эргис ойуун эҥсэн эппитэ 
имэІирэн-илгистэн хас биирдиилэрин сүрэҕэр-
быарыгар илгэ салгын буолан иҥэн киирбитэ, 
өлбөт мэҥэ уута буолан сүрдэрин көтөхпүтэ. 
Оннооҕор иччилэр уйалара, Аар Аартык тирэнэр 
бөҕө тирэҕэ, Баараҕай тиит сэргээн халлааҥҥа 
харбаспыт чыпчаалын хоҥкуппута. 

Ити кэнниттэн аттаах атын миинэн, сыарҕалаах 
сыарҕатыгар олорон, бары сүргэлэрэ көтөҕүллэн, 
санаалара көнөн Бүк сир Бүлүү эбэ туһа бу 
диэки буолуохтаах диэн тус арҕаа Атамай 
хааннаах олорор сирин хабыллар ортотунан 
ааһар арахсыылардаах аартыгынан, Солоҕон 
сирин тобуллар тоҕойдордоох Аан айан Тор хаан 
суолларынан хайысхаланан, кэннилэрин диэки 
эргиллэн көрбөккө, төннүөхтээхпит диэн эрэл 
санаалаах айаннарыгар туруммуттара. Элбэх 
дьон, көлүүр сылгылар тыыннара өрө бурҕачыйан 
тахсан, айанньыттары күһүҥҥү тымныыттан 
харыстыырдыы саба бүрүйбүтэ, арахсыспат 
аргыстара буолан батыһа көппүтэ. Ол курдук 
тыынар-тыыннара тумарык күлүгэ, салгын 
куттарын дайар күөх толбоно, айанньыттар 
суолларын ыйар туман буолан өргө дылы ыйанан 
баран, кэлин ырааттар-ыраатан, симэлийэн 
көстүбэт буолбута.

Киэҥ киэлилээх, сайа охсор салгыннаах 
Эркээни Эбэ Хотун сырдык-ыраас Аар хатыҥ 
алардаах, күөх унаар хочолордоох түөлбэлэригэр, 
аҥаат-муҥаат алаастарыгар атах тэпсэн үөскээбит 
урааҥхайдарга, ордук туран эрэр уоланнарга 
от үрэхтэр бастарынан, үрүйэлэр-харыйалар, 
лиҥкир хара сис тыалар, иринньэҥ талахтарынан, 
сэппэрээктэринэн саба үүммүт аабылааннарынан 
ааһар, түһүүлээх-тахсыылаах айан омоон суоллара 
хайдах эрэ кыараҕас курдук буолан, тыыны-быары 
хаайаллара. Хас биирдии түбэлэр тоҕойдоруттан, 
отунан-маһынан саба үүммүт айааннар дириҥ 
аппаларыттан туох эрэ кинилэри кэтээн көрөр, 
кэннилэриттэн тыаһа суох арахсыбакка-ааспакка 
эккирэтиһэн сарбаҥныыр курдуга. Сэрэхэдийбит 

харахха суодаһыннаах көрүҥнээх лиҥкир тиит 
мастар быыстарынан сырдык сэндээрэрин көрөн: 
«Киэҥ сиргэ киирэн эрэбит ээ», – диэн саҥардыы 
һуу, диэх курдук буолан эрдэхтэринэ, кэтэспит 
сирдэрэ тыа ортотугар бүкпүт дулҕа, бадараан 
үллүктээх иэйэҕэ кубулуйан, эмиэ бүтэн биэрбэт 
хаарынан бүрүллүбүт симилэхтэр, силээннэр, 
үрүйэлэр обоччолоох оҥхойдоро, хойуу ойуурдаах 
түбэлэр буолан, сороҕор хордоҕойдорунан 
солбуллан салҕанан бара тураллара. Ол курдук 
айаннаан бастакы күннэрэ суһуктуйан барбыта.

Эргистээх Нөмүгү кичэйэн чараастык эллэммит 
таба тыһыттан тигиллибит чэпчэки курумуларын 
өрө тардынан, кылгас тирии соннорун 
нэлэкэйдэнэн, суол үктээн сэргэстэһэ хаамсан 
иһэн бастакы күннэрин ырытыстылар. 

 – Сиксик Сибэ этэринэн, сотору бу иннибитигэр 
сытар салаа үрүйэни быһа түстэхпитинэ, балай 
даҕаны ыраас мастаах, дэлэй оттоох кэҥэс соҕус 
алыыга киириэхтээхпит. Ол алыы хордоҕойугар 
тохтоон хонон, көлүүр, ындыы аттарын тото-
хана аһатан ааһыахпыт. Сөп соҕус иэннээх сири 
хаамтардыбыт. Холлоро хоҥно илик сылгылары 
аһары илиһиннэрэр табыллыбата буолуо. Сыыйа 
эттэрин үөрэтэн айанныахпыт. Онно көстөн 
иһиэ буоллаҕа, ханнык ат уйана, ханнык көлүүр 
тардыылааҕа. Ону көрөн таһаҕастарбытын 
бука наардыыр буолуохтаахпыт. Таһаҕасчыт 
уолаттар сирэйдэрин-харахтарын көрдөххө 
чабырҕайдарынан көрбүттэрэ арыый намыраабыт 
курдук. Кэлин аһары эрэ түспэтэр үчүгэй буолуо 
этэ. – диэтэ Эргис холку баҕайытык. 

Нөмµгү убайа холкутун, олох ороһуйбут көрүҥэ 
суоҕун, сааһын тухары айаҥҥа сылдьыбыт, суолга 
эриллибит киһи курдук туттарын сөҕө санаата. 

Кини бииргэ этиһэн-эллэһэн, биир кытыйанан-
хамыйаҕынан бырахсан, биир чохоонойтон 
утахтанан улааппыт убайын, оҕону-оҕо, киһини-
киһи курдук көрө үөрэммитинэн, убайа ыраах сиртэн 
ыйаахтааҕын, иннигэр сүүрэр эмэгэттээҕин, этэр-
кэпсиир иччилээҕин өссө даҕаны дьиҥнээхтик 
иҥэн-тоҥон өйдүү, ылына илигэ. Бука киһи эрэ 
үксэ оннук оҥоһуулаах буолан, аттыгар, хараҕын 
далын иһигэр тэҥҥэ улааппыт киһитин, инитин, 
дьүөгэтин кыахтаах буоллаҕына төһө кыахтааҕын, 
дьоҕурдаах буоллаҕына төһө дьоҕурдааҕын иҥэн-
тоҥон өйдөөбөтө, билбэтэ, билэ да сатаабата 
буолуо буоллаҕа. Ыраахтан тэҥнээн көрө, өйүгэр-
санаатыгар, кутугар-сүрүгэр оҕустара илигинэ, 
Нөмүгү убайын көстүбэт кыаҕын билинэ охсор 
кыаҕа суоҕа. Ол эрээри кыра эрдэҕиттэн истэ 
үөрэнэн, сороҕор төһө эмэ утарса да туран, кэлин 
уһугар, син биир, Эргис эппитинэн оҥорбут 
буолара. Ону улахаҥҥа ууран ороһуйбакка, буолар 
буолуохтааҕын курдук ылынара эбитэ буолуо. 
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Сотору соҕус түбэ тыа мастара чарааһаан, 
сэндэҥэ ойуур буолан тииттэр, бэстэр 
быыстарынан иннилэригэр сырдык сир элэҥнээн 
көһүннэ. Ону көрөн бэл дьөһөгөй оҕолоро 
кулгаахтарын чөрбөҥнөттүлэр, сэргэхсийбиттэрин 
биллэрэн бастарын булкуйан өрө хаһыҥыраһан 
ылар буоллулар. Өр-өтөр буолбата, айанньыттар 
киэҥ-куоҥ үрэх алыытыгар ыраах-ыраах субуґан, 
туманнаах салгыны үллэҥнэччи тыынан биирдэ 
тоҕо анньан киирдилэр. Күһүҥҥү хараҥа түһүүтэ 
лүҥкүрэн турбут чуумпу алыы дьон саҥатынан, 
хаары күрдүргэччи кэһэр элбэх ат туйаҕын 
тыаһынан биирдэ өрө дьигиһис гына түһэргэ дылы 
гынна. Үрэх баһыгар бүгэн сыппыт алыы барахсан 
эмискэ иччитийэн, олоҕунан тыынан киһи билбэт 
гына сэргэхсийдэ. Айан дьонун хонноҕор уктан 
хоннороору үөрэн, ыраас хаарынан чэмэлийдэ, 
өһүөннээх харахтартан харыстыырдыы чагда 
ойуурунан хаххалаата.

Үлэҕэ-хамнаска үөрэммит Саха Урааҥхайдара 
ким кулуһун оттон куугунатта, ким хаар уулаан, 
өйүө астаах төргүүлэри сүөртэлии охсон уулаах 
олгуйдарга тоҥ эт көһөҥөлөрүн симитэлээн 
күөс туруоран түбүгүрдэ. Ґксүлэрэ саба түһэн 
айан аттарын сыбыдахтаан, көрөн-истэн, тараан-
илбийэн, кырыатаан сойута түһэн баран чугас 
сытар отунан саба үүммүт хаһыылаах төбүлэххэ, 
сорохторун, ордук тэһии өттүлэрин өртөөн, 
атыттарын босхо ыыталаатылар. Чугаһынан бөрө 
суолун көрбөтөхтөрө, онон эрэх-турах сананаллар. 
Ол да буоллар Дьаҕыдай сэрэххэ харахтарын быраҕа 
сылдьалларыгар анаан хас да көкөтү кытаанахтык 
сорудахтаата. Буолумуна, уһун айаҥҥа көлүнэр 
көлөлөрө, миинэр миҥэлэрэ тыын суолталаммытын 
бары да билэр буолан харахтарын-харатын курдук 
харыстаан, көрөн-истэн эрдэхтэрэ. Кинилэри 
энчирэппэт, эмсэҕэлэппэт туһуттан бары даҕаны 
биир киһи курдук туруналлара биллэр суол. 
Онон сорудахтарын ылбыт сытыы-хотуу Өргөн, 
аҕыйах саҥалаах, бөҕө-таҕа көрүҥнээх Өнчөх, 
уонна толлугаһа суох, эдэр киһи диэтэххэ лоп 
бааччы, дуона да суоҕу бэлиэтии көрөр кыраҕы 
харахтаах, аһаҕас эттээх Толбон буоланнар бу 
түүн төбүлэх арҕаа хордоҕойугар сэксэ оҥостон 
хонор буоллулар. 

Таһаҕасчыттар, өбүгэ саҕаттан олохсуйбут айан 
дьонун харыстанар-хаххаланар майгыларынан, 
хонор түөлбэлэрин хайа кыалларынан таһаҕас 
ыарахан сыарҕаларынан эргиччи тартаттаатылар. 
Айан киһитэ хаар үрдүгэр туохха айгыстан өр 
аһыы олоруой, тоҥ күөс буһан кутааларын тула 
олорон үссэнэн баран, сынньана, нухарыйа түһэн 
ылаары олохторун оҥостубутунан бардылар. 
Арай Эргистээх Нөмүгү уонна тэриир тутаах 
дьоно Сиксик Сибэ, Дьаҕыдай Уус айан бастакы 

быһаарыылаах күнэ хайдах ааспытын, сарсыҥҥы 
күн ханан-хайдах хайысхаланан бардахха ордугун 
быһаарсан кэпсэтэ олорон хааллылар. Сотору 
кинилэр да оннуларын булаттаатылар.

Кутааҕа инчэҕэй дүлүҥнэринэн уккунньах 
быһыталаан уурталаабыттара түүнү быһа 
умуллубакка умайыахтаах. Ону түүн биир эмит 
көҕүрэттэр кыһалҕалаах турбут киһи, эбии 
уккунньах быраҕан күөдьүтэн иһэр. Сотору түөлбэ 
иһэ чуумпуран, инчэҕэй мас эрэ сыыгынаан 
умайар тыаһа иһиллэр. Лүҥкүрбүт хара тыа 
күлүгүрэн, ханан да сэндэҥэ хаалларбакка өссө 
ыга анньан чугаһаабыт курдук буолла. 

Хордоҕой иринньэҥ талаҕын быыһыгар 
айан көлөлөрүн кэтээччи үс уол оҥоһуллубут 
сэксэлэригэр сытан ботур-ботур кэпсэтэллэр, 
кинилэргэ доҕор буолардыы аттар хаары хаһан 
күрдүргэтэллэр, дэҥ тыбыыран ылаллар. Барыта 
биир тэтим тыас, үүт тураан алыыны саба 
бүрүйбүтэ. Онно тэптэрэн айаҥҥа сылаарҕаабыт 
уолаттар нухарыйбыттарын бэйэлэрэ да билбэккэ 
хааллылар. 

Төһө кэм ааспыта буолла, Толбон туох эрэ 
туора тыастан тэһииркээн уһукта биэрдэ. Ханна 
сытарын өйдөөбөккө эмискэ олоро түстэ, ситэри 
уһуктаары төбөтүн булкуйан ылла, онуоха 
чомпой бэргэһэтэ сирэйин саба түспүтүгэр ханна 
баарын, тоҕо манна кэлбитин, тугу гыныахтааҕын 
дьэ өйдөөн итии уунан саба ыстарбыт курдук 
буолла. Уолаттара туох да буолбатаҕын курдук 
утуйан буккураһа сыталлар. Киґи дьулайыах 
тула өттө уу чуумпу. Толбон: «Аттарбыат!» – диэт 
уһуутаабытынан ыстанан турда. Киһи эрэ соґуйуох 
ыһыыттан уолаттар уһуктан ууларыгар аҥаарыйан: 
«¤уу! Тугуй? Тугуй бу? Туох буолла?» – дии-дии 
түөрт атах буолан орҕостон туруталаатылар. 

«Тыый, утуйан хаалбыппыт дии, аттарбыт 
бааллар дуо?» – дэһии буолла. Онтон уоскуйан 
бары маҥнай иһиллээн көрдүлэр. Чугас эргин 
аттар бааллара биллибэт. «Дьэ, алдьархайы 
оҥорбуппут, аттарбыт баран хаалбыттар 
быһыылаах. Дойдуларыгар түстэхтэрэ, уонна 
ханна барыахтарай?» – диэн Өргөн солуута 
суох өрөһөөхтөнөн уолаттары ордук ууга-уокка 
түһэртээтэ. 

Бары аттарын күөйэ көтө охсон ылыахтыы умса-
төннө түһэн алыыга сырыстылар. Кутталларыттан 
харахтарын үүтэ көстүбэт буолбут уолаттар 
маҥнай тугу да өйдөөн дьүүллээн көрбөтүлэр. 
Хата дьолго ыйдаҥалаах буолан абыраата. Онтон 
атын күһүҥҥү хараҥа түүҥҥэ атахтарын тумсун 
булан көрөллөрө саарбах этэ. Мунан илин түһэн 
хаалыахтарын эмиэ сөбө. 

Барыларыттан мөдөөттөрө Өнчөх кэннилэриттэн 
хаалан харбыалаһан иһэн төбүлэх арҕаа өттүгэр 
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түһэн хаалбыт. Тохтоон уолаттарын иһиллии 
сатаата. Онтон өйдөөн көрбүтэ эниэ анныгар 
кыра симилэх баарыгар симиллэн, сылгылара 
төбөлөрүн умса туттан, сиэллэрин намылытан 
сылаас-сылаастарыгар угуттаһан утуйбуттуу 
сукуһан тураллар эбит. Уол үөрэн өрө эккирии 
түстэ, барыах кэлиэх сирин булбата. Онтон 
өй ылан кыра алыыны эргийэ сүүрэн иһэн 
уолаттарыгар ыы муннунан анньылла түстэ. 

Кини ый сырдыгар көрдөҕүнэ Өргөн ыксаабыта 
сүр, Толбон да ороһуйбут көрүҥнээх. Өнчөх күлэн 
ырсайа турарын көрөн Өргөн кыйаханан:

– Хайа доо, киһибит көрдөһөрүн оннугар 
биһигини күлүү гынан ырдьаҥныы турар дии. 
Бэйикэй, Дьаҕыдай илиитигэр киирдэххинэ эн да 
хайдах буо-буо-буоларгын көрүллүөҕэ, – дии-дии 
кэлэҕэйдээн ылла.

Толбон доҕорун курдук аймаммата, Өнчөх 
көнө муІутаан маннык быһылааҥҥа мээнэҕэ 
үөрбэтэҕин сэрэйэн: «Тугу эмэ көрдүҥ дуо?» – 
диэн ыйыта тоһуйда.

– Аттарбыт хата дьолго ырааппатахтар, итиннэ 
кыра алыы уҥуор симилэх күлүгэр тоҕуоруһан 
тураллар эбит. – дии-дии арҕаа диэки ыйан 
көрдөрдө. Оо, уолаттар атахтара сири билбэт буола 
үөрэн онно ыстаннылар. Аҕылаһан-мэҥилэһэн 
тиийэн тумус үрдүттэн аттара аллара туралларын 
көрөн дьэ «һуу» диэтилэр. Аттара иччилэрин 
билэн иҥэрсийэн ыллылар. 

Син өр мачайдаммыттар быһыылаах, халлаан 
илин өттө суһуктуйа быһыытыйан барда. Уолаттар 
дьэ уоскуйан сэксэлэригэр тиийэн таҥастарын 
хомуйдулар. Сылайбыттара диэн сүр. Дьонноро 
түспүт түөлбэлэригэр сукуҥнаһан иһэн түүҥҥү 
түбэлтэни кимиэхэ да кэпсиэ суох буолан 
сүбэлэстилэр. 

Ити курдук олохторугар биир умнуллубат түгэн 
суураллыбаттыы олорон хааллаҕа. Иннилэригэр 
өссө төһөлөөх түгэн кинилэри кэтэһэрин айбыт 
Айыы Тойон Таҥара бэйэтэ билэн эрдэҕэ. Киһи 
олоҕо умнуллубат түгэннэринэн кээмэйдэнэр 
дииллэрэ былыргы кырдьаҕастар. Онтон атына 
умнуллан, өйгүттэн-санааҕыттан сууйуллан, төһө 
да уһуннук олордоххуна олоҕуҥ түгэн эрэ курдук 
буолан элэс гынан ааһан эрдэҕэ. 

Толбон Дьаҕыдай Ууһу булан хонук этэҥҥэ 
ааспытын, аттар ханан туралларын эттэ. Сотору 
айанньыттартан хаһыа да буолан баран төһүү 
аттарын тутан, атыттарын кинилэргэ холбонон, 
сорохторун бэйэлэрин батыһыннаран хоммут 
түөлбэлэригэр аҕаллылар. 

Бастакы хонуктара этэҥҥэ ааһан таһаҕасчыттар 
эҕэ-дьаҕа буолан, түргэн соҕустук хомунан 
айаннарыгар туруннулар. 

Саҥардыы хоҥнон истэхтэринэ уолаттарга 

Эргис тиийэн кэллэ. 
Толбонноох Өнчөх истэригэр сэрэхэдийиэх 

курдук буолан баран Эргис эйэ-дэмнээхтик 
кэпсэтэн барбытыгар эр ылан, уоскуйан, улахан 
сорукка сылдьар дьон быһыытынан ыйытыыларга 
дуоспуруннаахтык туттан, дьоһуннаахтык 
хардарсан, барыта үүт тураан үчүгэйдик ааспытын 
туһунан кэпсээтилэр. 

Эргис уолаттар сирэйдэрин-харахтарын сытыы 
уоттаах хараҕынан тобулу көрүтэлээтэ. Эргистэн 
тахсар биллибэт дьабылҕан күүстэн бөтөстөр 
балай да саҥата суох сукуһан турдулар. 

– Адырҕаннаах, аарааннаах айаҥҥа мин 
эһигини эрэл доҕор, көтүллүбэт көмө буолуохтара 
диэн ылбытым. Сымыйа тыл сымсаҕын, албын 
тыл аньыылааҕын, өлөр-тиллэр кэмҥэ үтүгэн 
түгэҕэр үтэйэрин билэр буолбут көкөттөргүт. 
Онон биири этэбин, хайа да бэйэлээх ыарахан 
кэрдиис кэмҥитигэр, хараҕы сабан, сыыһа-халты 
туттара сатаан аймах-билэ дьоҥҥут, доҕотторгут 
эһиэхэ эрэллэрин үрэйтэриэ суохтааххыт. Эрэл 
баар, сүрү-куту бөҕөргөтөр, айылҕа анаабыт 
биир сүдү күүһэ. Ону умнумаҥ! – диэн баран 
Эргис ырааҕынан тайаан субуһар айан дьонун 
иннигэр түһээри, миинэр миҥэтин эргитэ тардан 
эрчимнээхтик тиҥилэхтээтэ. Ахсым ат барахсан 
ону эрэ кэтэспиттии хаһыҥырыы түһээт иннин 
диэки түһүнэн кэбистэ. Уолаттар ат туйаҕыттан 
өрө ыһыллан тахсар хаар бурҕаатыгар, тимир 
көҕөччөр атыыр алтан-көмүс ойуулаах, чаппараах 
сабыылаах самыытын аҕыйахта эрэ көрөн 
хааллылар.

Өр саҥаларыттан матан дөйөн тураахтаатылар. 
Онтон дьэ өй ылан чугаһаан кэлбит Ондоокуй 
икки ат сэтиилээх сыарҕатыгар олорустулар. 
Ондоокуй уолаттары тоҥмотуннар диэн түүлээх 
саҕынньаҕынан саба бырахта. Өргөн саҥата: 

– Доо! Ити Эргис хантан билбитэ буолуой, 
биһиги түүҥҥү быһылааммытын? Сэрэйэн 
эппитэ буолуо дуо? – диэтэ. 

– Улаханнык саҥарымаҥ! Аны истиэ. Кини 
кимин билбэт дьоҥҥо дылы. Хата этэҥҥэ ааста 
диэ. Мин санаабар аҕа баһылыкпыт Уктаа Дьаарын 
Эргиһи мээнэҕэ ыыппатах буолуохтаах. Дьонун-
сэргэтин көрө-истэ сырыттын, ыйан-кэрдэн 
биэрдин, көмөлөстүн диэн атаарбыт буолуохтаах, 
– диэн сибигинэйдэ Өнчөх. Балай эмэ тугу эрэ 
санаан саҥата суох сыттылар. Онтон Толбон:

– Аны хаһан да сымыйалыа суохпун. Бу 
санаан көрдөххө Эргис сөпкө этэр. Эмиэ тоҕо 
кистээбитэ буоллубут, мөҕүллүөхпүт диэн дуо? 
Урут мин сымыйалааччым суох этэ ээ. Уолаттар, 
мин санаабар атын дойдуга олохтоох араллаан 
иччитэ моһуоктаабыт буолуон сөп. Бары биирдэ 
утуйан хаалбыппыт эмиэ дьиибэ. Мин туох эрэ 
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дьикти тыастан уһуктубатаҕым буоллар аттарбыт 
сарсыарданан тоҥон хаамар сирдэрин кэҥэппит 
буолуохтаахтар этэ. Дьэ оччоҕо араллаан айаҕа 
аһыллыахтааҕа. Ити эриир-мускуур барыта этэҥҥэ 
ааспытын эһиги туох эмэ дии санаабаккыт дуо?

– Эн туох диэри гынаҕын? Эргиспит 
көмөлөспүтэ буолуо дуо? – Өргөн сэҥээрбиттии 
ыйытта.

– Кини буолумуна уонна ким буолуой? Толбон 
туох эрэ биллибэт тыаһыттан уһуктуута, аттарбыт 
биир сиргэ чөмөхтөһөн туруулара, ыйдаҥа 
иччилээх сырдыга. Мин даҕаны уубар аҥаарыйа 
сылдьан бу үрэх баһыгар ханна эмэ түһэн хаалан 
булумахтаныахпын эмиэ сөп этэ. Билигин санаан 
көрдөххө ким эрэ биһиэхэ көмөлөспүтүн курдук 
буолбатах дуо? – Өнчөх саҥата суох бэйэтэ дьэ 
үөһэ тэстэн быһаарыылаах буола сытта. Уолаттар 
эмиэ саҥата суох бардылар. Кинилэр санаалара 
быһыыта дойдуларынан эргийэ көтөн, дьоннорун 
араас кэпсээннэрин, үһүйээннэрин, Эргис 
туһунан кырдьаҕастар дьикти сипсиһиилэрин 
иэҕэн-ырытан, ырааҕынан тэлэһийэ сырытта 
быһыылаах. 

– Биһиги аҕа ууһугар Эргис курдук бас-көс 
киһилээхпит үчүгэй эбит, доҕоттоор. Мээнэҕэ 
өлөн-охтон биэриэ суохпут, – диэн түмүктээтэ 
Толбон үөрбүт саҥата. 

Бары харысхаллаах курдук сананан, ханнык 
баҕарар суол моһолун этэҥҥэ туоруур кыахтаах 
эбиппит диэн эрэл сырдык-ыраас кынатыгар 
уйдаран, уоскуйан уолаттар бэйэлэрэ да билбэккэ 
утуйан хааллылар. 

Сиинэ үрэх салааларын өрө батан, Мытаах 
аҕатын ууһун киэҥ сиринэн тайаан сытар 
сирин быһа түһэн, салаа-салаа үрүйэлэринэн, 
өнньүөстэринэн, сэтиэнэх, сэппэрээк саба үүммүт 
ээйэлэринэн, бэс, тиит мас ардайдаах түҥкэтэх 
ойуур түбэлэринэн айаннаан, омоон суоллары 
оймоон Эргис дьоно Солоҕон биистэрэ ууһаан-
тэнийэн олорор түөлбэлэригэр тахсан кэллилэр.

 Таһаҕасчыттар айаҥҥа эриллэн, айан күннээҕи 
кыһалҕатын кытары аалсыһан, туһааннаах 
үлэлэрин туораттан сорудаҕа суох, буолуохтааҕын 
курдук оҥоро сыыйа үөрэнэн бардылар. Онно 
эбии, кілілірі таһаҕаска эттэрэ-сииннэрэ 
эрчиллэн, күн-түүн имитиллэн-имиллэн, 
бииртэн-биир хатыланар соруктарыгар үөрэнэн, 
кинилэри көрөр-истэр, айан тэтимигэр сөп 
түбэһиннэрэн салайар судургутуйан истэ. 

Сындалҕаннаах сырыы бүтэн биэрбэт эрииригэр 
төһө да сыстыһан барбыттарын иһин, сылаас 
дьиэҕэ хонон-өрөөн сылааны таһаарар, аттары 
сайын оттоммут күөх отунан тото аһатан сэниэ 
ыллаттарар кыһалҕа улам ыга баттаан барбыта. 
Ону ааһан таһаҕасчыттар сүрүн соруктара, 
олохтоохтору кытары кэпсэтэн, чугас эргин туох-

ханнык быһыы-майгы буола турарын кытары 
билсиһии, кэлии-барыы быйыл төһө кэҥиэх 
курдугун билии кэмэ-кэрдиитэ эмиэ тирээн 
кэлбит курдуга. Ол иһин Солоҕоттор халыҥ 
аҕаларын ууһун төбүрүөннээн олорор олохторун 
диэки хайысхаланнылар. 

Сигири Силик, Дьаҕыдай Уус урут бу дойду 
аһаҕас аартыктарынан, харалҕан да суолларынан 
сылдьыталаабыт дьаҥсыктар. Өр-өтөр 
буолбатылар, хас да үрүйэни быһан, айааннарын 
туораталаан, тыа быыһыгар саспыт өнньүөс сир 
арыы хордоҕойугар күрүө-хаһаа туттан чугас-чугас 
турар балаҕаннардаах олох сиргэ тоҕо күттэрэн 
тиийэн кэллилэр. Нөмүгү уонна Дьаҕыдай Уус 
сорох таһаҕасчыттары кытары манна хаалар 
буоллулар. Эргис Сигири Силиги сирдьиттэнэн 
мантан соҕуруу хордоҕой тумсун илин өттүгэр, 
аҕа ууһун биир биллэр бас-кіс кырдьаҕаһа олорор 
түөлбэтигэр ааһа бардылар. Бө±ө Лөкөрдөөн 
солоҕоттор сахалара, кинилэргэ күтүөт буолбут 
кырдьаҕастара, дьонун-сэргэтин мунньан балай 
эмэ киэҥ сиринэн түөлбэлээн олорор. Бу көрдөххө 
күрүө-хаһаа, сүөһү хаайар, аһатар дал арааһа, 
ойуур саҕалыы кэбиһиилээх отунан симиллибит 
кыбыылар, куула тыа эниэтин тэллэҕэр улахан 
багдайбыт балаҕаны кылдьыылыы туруорбах 
балаҕаттар, бабаарыналар саха олоҕун быһыытынан 
барылара орун-оннугар, аналларынан аттарыллан 
тутуллубуттар. Омос көрдөххө лабах курдугун 
иһин хас биирдии тутуу бэйэтигэр сөп киэҥ-куоҥ 
олохтоох, киирэр-тахсар сирдээх.

Өбүгэ төрдө, саха хаана, солоҕон бииһин олорор 
олохторугар кыттыгастааҕын көрдөрөн, хас тиэргэн 
аайы айыы сэргэлэрэ сэлэлээбиттэр, сылгы баайар 
туорайдаах баҕахтар туруоруллубуттар.

Тастан көрдөххө тоҥ уустар хааннара холбоспута 
киһи хараҕар быраҕыллыбат курдук. Ол да буоллар, 
Хоро омук өбүгэлэрин силлибэт ситимэ буолан 
силиилэригэр симиллибитэ, сүрэхтэригэр сөҥөн 
сөллүбэт быа буолан сылдьара ис куттарыгар, 
айгыр-силик айылҕаҕа сыһыаннарыгар, үҥэр 
таҥараларыгар, ойуулуур олохторугар, тутта-хапта 
сылдьалларыгар дьэҥкэтик сурулла сылдьара. 

Тумус тыа күлүгүрэн, олох сири сабардаан 
эрдэҕинэ, ылах сигэтин ыарахан таһаҕастан 
ынчыктыыр тыаһынан арыаллатан, айанньыттар 
ыалларынан тарҕанан түөлбэ сири толорон 
кэбистилэр. Киирии-тахсыы, балаҕаттар икки 
ардыларыгар сыбыытаһыы, ол быыһыгар ыттар 
үрэн ньаҕыйаллара чуумпутук бүгэн олорбут алаас 
ыалларын сэмэй олохторун аймаһытан өрө оргуйа 
түстэ.

Эргис баатыйалаан хаамар бөҕө-таҕа суон 
сотолоох, хоппоҕор хоҥуруулаах, уйуктаах 
көрүҥнээх тимир көҕөччөр атыыр миІэтин 
балаҕантан утары тахсыбыт биир эдэрчи киһи 
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элэстэнэн кэлэн толуу сэргэ аттыгар тэһииниттэн 
тутан тохтотто. Уһун айантан, хаарыйар дьыбартан 
көһүйэ быһыытыйбыт Эргис атыттан түһээри 
оҥостон эрдэҕинэ, балай эмэ баппаҕайдаах баатыр 
киһи илиитин тоһуйа тутан тэлгэһэ чигдитийбит 
хаарыгар халты тэбиниэ диэбиттии сэрэнэн тилэх 
сирин булларан, кэнниттэн арыаллаан балаҕаҥҥа 
киллэрдэ. Тойонноруттан хаалсымаары, атах 
баттаһа Сигири Силик көмө уолаттарыныын 
балаҕан киэҥ уораҕайыгар кутулла түспүттэригэр 
тойон уус ордуута кыарыырга дылы буолла. 

Эргис киирээт, саха майгытынан, намыаскалаах, 
буобура кэтэхтээх дьабака бэргэһэтин устан 
өттүгэр тэбээн нөрүс гынан ыалларга туһулаан 
нөрүөн нөргүйдэ. Ыаллар туох кэпсээннээхтэрин, 
хайдах олороллорун туоһуласта.

 – Ыраах сир илдьиттэрэ, дьоһун дойду 
туоһулара сындалҕаннаах айантан сылайбыккыт 
буолуо, олорунан кэбиґиІ, кэпсээІ, – диэн 
дьиэлээх тойон сөҥ саҥата уораҕай уҥа олоҕун 
диэкиттэн дуораһыйда. Эргис бөрө саҕынньаҕын 
устан, тобуга тахсыбыт торбос сыалдьалаах, 
тириитэ таҥаһа биллибэт буола кубарыйбыт 
ырбаахылаах дьиэ үлэһитэ уол тоһуйан турарыгар 
туттаран кэбистэ. Атыттар тойоннорун кэнниттэн 
эмиэ сыбыдахтаннылар, чэпчээбиттии балаҕан 
соҕуруу эккиннэрин батыһа тутуллубут сыҥаһа 
ороннор олбохторугар тиийэн дуоспуруннаахтык 
туттан олорунан кэбистилэр. 

Доҕордуулар Өргөн, Өнчөх уонна Толбон 
киирээти чугас олоххо чөмөхтөһөн олорон 
тойоттор кэпсэтиилэрин сэҥээрэн истэллэр. 

– Атамайдардыын сайыннары быыс булан 
сылдьыһа турар буолан тохтообокко үөһээнэн 
ааспыккытын истэ олоробут. Биһигини эмиэ 
тумналлар эрэ хайыыллар диэн сэмээр эрэ 
кэтэспиппит, тиийэн кэллигит. Ол эрээри манна 
диэн эттэххэ, урут биирдэ эмэтэ буолбутун иһин 
син охсуллан ааһар билэр урааҥхайбыт Сигири 
Силик баарын истэн, испэр эрэх-турах санаа 
баарынан баара. Биһиги түбэ быыһыгар олорор 
дьон, сир-дойду нэлэмэн иэнигэр туох-хайдах 
олох буола турарын билээри-истээри, дойду 
төрүт сириттэн, Улуу эбэ эҥсэр эҥэриттэн кэлэн 
ааһар аймах-билэ дьону, кэтэһэрбит кэмнээх 
буолуо дуо. Утаххытын уталытар, тоҥмуккутун 
тохтотор сүөгэй сүктэриилээх кыймыт ымдаан 
кутан аҕалыахтарыгар диэри кэпсии олоруҥ, – 
Бө±ө Лөкөрдөөн хоноһолорун биирдии бэйэлэрин 
бэлиэтии көрө олорон модьугу курдук бөөҕүнээтэ.

– Кэпсээн кэмчи. Эһиги диэки туох-хайдах 
олордугут, сүөһү-ас хайдаҕый? – диэн саха 
майгытынан тардына соҕус Сигири Силик, 
Бө±ө Лөкөрдөөнү билэр киһи быһыытынан, 
кэпсэтиитин саҕалаата. Дьиэлээх тойон кэпсэтэр 
курдук буолан баран биир кэм Эргистэн тоҕо эрэ 

хараҕын араарбат. Ыйытыан баҕата улахан эрээри, 
кэпсэтии өбүгэ саҕаттан олоҕурбут быһыытын 
кэһэн, ханнык эрэ бытааһах майгытынан 
сонурҕаан барыан туттунан, хоноһото Сигири 
туох диирин кэтэспитэ.

Ыйытыга суох көстөр, дьиэлээх санаатын таайа 
охсон, Сигири тохтуу түһэн баран: 

– Айан аартыгын, суол тосхолун мин быспаппын, 
биир сиргэ таба олорбот бүргэстээх сааспар бу 
эргин тирэх сирдэринэн сылдьыталаабыт буолан, 
Аҕа баһылыгым Уктаа Дьаарын сирдьит, көмө 
быһыытынан анаабытынан кэлэн турабын. Бу 
эн иннигэр аҕа ууһун тутулук буолар удьуора, 
кэнчээрибит кэскилэ, аар кырдьаҕаспыт Уктаа 
баһылык улахан уола Эргис кэлэн олорор, – 
Сигири Силик тойонун көрдөрөрдүү кини диэки 
нөрүс гынан ылла. 

– Эргис диэн бэрт ичээн хааннаах, иннигэр 
сүүрэрдээх, кэннигэр кэпсиирдээх, түөрэҥнээбэт 
төрүттээх бас-көс удьуор хаана үөскээн эрэр 
үһү диэни истибиппит. Ол эн эбит буоллаҕыҥ? 
Ол иһин хараҕым манна киирээккин кытта 
таптыы көрбүтэ. Бу аҕыйах хонуктан бэттэх уҥа 
хааһым кыһыйар, иэдэһим итийэр, ойоҕоһум 
тардыалыыр буолбутун, туох ааттаах аттаах-
мандардаах мааны хоноһото кэлээри гыннаҕай 
диэн бэркэ сээбэҥнээбитим. Онтукам эн 
кэлэргин түүйэн, бэриэччиттэриҥ биллэ-көстө 
сылдьыбыт буоллахтара, – Бө±ө Лөкөрдөөн 
хайдах эрэ толлубуттуу, били бөөҕүнүүр бэйэтэ 
куолайа бүөлэнэн сибигинэйэн киІинэйдэ. 
– Бу көрдөххө, дьон кэпсииллэриттэн, бэлиэ 
быһан ойуулуулларыттан таһы көстүүлээх 
эбиккин. Кырдьаҕаһы баалаама, уу дьулайбынан 
истибиппин, илэ харахпынан көрбүппүн этэбин, 
– диэн ытыктабыллаахтык туттан нөрүйэн ылла. 

Бө±ө Лөкөрдөөн ойоҕо далбар хотун Кындыала 
кыыһынаан Чыкыыйалыын буспут собону 
нэлэгэр кытыйаларга хоторон толуу сандалыны 
толору уурдулар, симэһиннээх мөлбөркөй балык 
миинин балхахтарга толортоон хоноһолорго 
туруортаатылар. 

Чыкыыйа хаҥас диэкиттэн кэлэ-бара сылдьан 
кистээн уолаттары сэргээн көрүтэлиир. Тоҕо эрэ 
кыыс хараҕа наар лоп бааччы, аҕыйах саҥалаах, 
модьу лоскуйдарынан самсыы тутан оҥоһуллубут 
курдук көрүҥнээх Өнчөххө хатанар. Атыттар 
Өнчөххө холоотоххо көстөр көрүҥнэринэн 
сэргэх соҕус быһыылаах-тутуулаах буолтарын 
иһин, кинини эр киһи эр киһи курдук бөҕө-таҕа 
үүйүүлээҕэ сэҥээрдэр, ордук тардар курдуга. 

Үрдүк, көнө уҥуохтаах, бэйэтигэр сөп толору 
эттээх-сииннээх, түргэн туттуулаах-хаптыылаах 
Чыкыыйаны эдэр дьон бары да сэргии көрдүлэр. 
Ордук хас хаамтаҕын аайы киэҥ халадаай 
ырбаахытыттан төлө көтөн тахсыан баҕарбыттыы 
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мөхсөр, чочуонай чопчулаах томтоҕор түөһэ хайа 
да бэйэлээх хараҕын тардарга дылыта. 

Өнчөх кыыһы көрөн тутан олорор балхахтаах 
миинин умнан, айаҕын атан олорорун көрөн, 
Толбон доҕорун тарбаҕын төбөтүнэн ойоҕоско 
ыарыылаахтык дук гынна. Онно соһуйан Өнчөх 
улахан баҕайытык саҥа аллайбытын бэйэтэ да 
билбэккэ хаалла. Кэпсэтэ олорооччулар ону соччо 
аахайбатылар буолан баран кыыс ону таба көрөн 
мүчүк гыммытыттан уол улаханнык кыбыһынна. 

Бары аһаан бүтэн хоноһо уолаттар таһырдьа 
сууллан таҕыстылар. Чугастааҕы балаҕаттар 
оһохторун хоротуттан сырдык кыымнар 
ыһыахтаналлара хойдубут, ханна эрэ ыттар үрэн 
ньаҕыйаллар, тэйиччи от күрүөтүн арҕаа өттүгэр 
тутуллубут киэҥ далга айан сылгылара от сиэн 
күрдүргэтэр тыастара иһиллэр. Барыта кыра 
эрдэхтэриттэн истэ-көрө үөрэммит эйгэлэригэр 
туралларыттан, уолаттар ханна да ырааппатах, 
бэйэлэрин алаастарыгар баар курдук сананнылар.

– Нохолоор, ити дьиэлээхтэр кыыстарын 
көрдүгүт? Төгүрүччү көрөн, син сэргэх бытааһах 
сылдьар дии. Биһиги кыргыттарбытыгар 
тэҥнээхтэр бааллара буолуо диэн мин урут 
санаан көрбөт этим. Онтукам, доҕоор, арааһа баар 
буолсулар быһыылаах дуу хайдах. Эчи уҥуоҕунан 
эмиэ үрдүк, миигиттэн эрэ кыранан намыһах 
быһыылаах. Мин сахаҕа син орто уҥуохтаах 
киһи буоллаҕым, – дии-дии Өргөн эргиччи 
көрүтэлээтэ. Онтон доҕотторугар тэҥнэһэ сатаан 
атаҕын төбөтүгэр турбахтаан ылла. 

– Доо, Өнчөх, ити тоҕо аһыы олорон 
Өрүөстээхтэн ойоҕоско астарбыт борооску курдук 
«өөх» диэтиҥ? Мин соһуйан балык уҥуоҕун 
ыйыста сыстым. Хата тойотторбут истибэтилэр. 
Эргис баҕас истибитэ буолуо эрээри ону 
билиннэрбэтэ быһыылаах. Хайдах эрэ хараҕым 
кырыытынан көрдөхпүнэ эн диэки көрөн ыларга 
дылы гыммыта, – Өргөн доҕоругар тоҥолоҕунан 
имнэннэ.

– Бу киһи дии, тойоттор кэпсэтэллэрин истэн 
өйдөөбөккө олордохпуна ойоҕоско анньан, – 
Өнчөх Толбону саннынан аста. 

– Ол иһин даҕаны, айаҕын атан, кыыһы көрөн 
олорон тойоттор кэпсээннэрин истэр идэлээҕин 
билбэккэбин мэһэйдээбит эбиппин дии. Оннук 
албастааххын эрдэ эппэккин. Эргис кэлэн 
истэхпитинэ эппитин умна охсон кэбистиҥ дуо, 
баар суолу хараҕы сабан сыыһа-халты туттара 
сатаабат буолуҥ диэбитин, – Толбон сибигинэйэн 
саҥарда.

Өнчөх муннукка ыктаран бэринэригэр тиийдэ. 
Мэлдьэһэн көрүөн ис санаата буолбата. Аны, 
баҕар, Эргис истэ олорор буолуон эмиэ сөп. Уол 
буккуллубут санаатыгар ол бу барыта киирэн 
таҕыста. Онтон тугу эрэ иһиллээбиттии тохтуу 

түһэн баран сибигинэйэ былаан:
– Кырдьыгын эттэххэ куһаҕана суох кыыс. 

Бэрт номоҕон көрүҥнээх, боччумнаах, бэл устан 
эрэр курдук хаамардыын, ыллаан эрэр курдук 
саҥарардыын дьикти. Баҕар, ол иһин буолуо, 
хайдах эрэ ис-испиттэн таттаран, кинини көрүөх 
санаам баһыйан, эһиги этэргит курдук аллайан 
олордум ини, – Өнчөх кэтэҕин тарбанна. 

– Оо, ол иһин, биһи киһибит булчутун 
хаана өттөҕө. Дьэ «элбэрээгин» туруоран баран 
үчүгэйдик кэтээбит. Ханна, хайдах, хайа төбүлэх 
быыһыгар кэбэҕэстик суулларарын, ол үчүгэйин 
санаан... – Өргөн дьиибэҕэ-хообоҕо тиллэр 
идэтинэн күлэн сыһыгыраата. Уолаттар дьон 
истиэхтэрэ, сүөргүлүү көрүөхтэрэ диэн саҥа 
таһаарбат буола сатаан күлэн кыччыгынастылар. 
Бары даҕаны эдэр саас дьикти-кэрэ ыарыытыгар 
ыллара сылдьар уолаттар бэйэ-бэйэлэрин 
хаадьылаһан, уруккуларын-билиҥҥилэрин 
санаһан санаалара көтөҕүллэн, тойоннорун 
сорудаҕын толорон, таһаҕастарын көрөн, бэрийэн 
баран балаҕаннарыгар киирдилэр. 

Дьонноро сынньанардыы утуйар сирдэрин 
булбуттар. Уолаттар холумтан симик уотугар 
утуйар таҥастарын хостоон, бары бииргэ оҥостон 
сыттылар. Балаҕан уҥа эркинигэр сыһыары 
тутуллубут биллэрик ороннор диэкиттэн Эргис 
Бө±ө Лөкөрдөөннүүн дөрүн-дөрүн тугу эрэ 
быһаарсар саҥалара иһиллэр. Бука сарсыҥҥы 
атыы-тутуу хайдах быһыылаахтык барыан сөбүн 
токкоолоһоллор быһыылаах. Бө±ө Лөкөрдөөн 
бүтэҥи саҥата: 

– Эһиги айаҥҥа туруммуккутун эрдэттэн истэ-
билэ олороллор. Онон сарсын сүөһү-ас, хотон 
үлэтэ үмүрүйүүтүн диэки утары уунардаахтар 
сыбыытаһар буолуохтаахтар. Үөһэттэн түһээччи 
табалаах сахалар, тоҥ уус хоһууттара бука өйүүн, 
эбэтэр ол өйүүнµгэр арҕаа хордоҕос үрдүгэр, таба 
аһылыктаах сир эргин тохтууллара буолуо.

Ол дьон эргинэллэрэ үксүн күндү түүлээх, 
таҥастаммыт, сарыыламмыт таба тириитэ, 
тыһа уонна бүүчээн ыыта, киргил тумса, эһэ 
үөһэ, уопсайынан эмп-том буолар кыыл-сүөл 
симэһиннээх өттө буолан эрдэҕэ.

Түөлбэ олохтоохторо эмиэ онуоха маарынныыр 
утары уунардаах буолуохтара. Бары даҕаны малга-
салга буолбакка, ордук дьиэ-уот ис-тас өттүгэр 
туттуллар тээбириннэргэ суудайан эрдэхтэрэ. 
Оннук атастаһардаах буоллаххытына атыыгыт син 
барбахтаһара буолуо. 

– Дьоҕойон, туттан эриэххэ сөп иппэй-туппай 
малы ыраах айаҥҥа ылсарга-бэрсэргэ дьоҕус, 
таһаҕастыырга чэпчэки диэн кыралаан син 
аҕаллыбыт. Олортон ордук туохха дураһыйалларын 
эн син удумаҕалатан эрдэҕиҥ? – Эргис Бө±ө 
Лөкөрдөөнтөн ыйытар саҥата иһилиннэ. Уолаттар 
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тугу этэр эбит диэн иһиллээн кулгаах-харах буола 
сыттылар.

– Алаастарынан, үрүйэ-харыйа 
ырааһыйаларынан сүөһү-сылгы тутан 
олорооччуларга ордук хотуур, ыҥыыр иҥэһэтэ, 
үүн, тиэрбэстэр, ыҥыыр туттарыыта, хобордоох, 
тимир мэһэмээн. Оттон уонна быһахха, сүгэҕэ 
атастаһыан баҕалаах кэмнээх буолуо дуо, – 
дьиэлээх кырдьаҕас балайда саҥата суох сытта. 

– Эһиги диэки саха хотуурун баҕыстаан 
туттан эрэр сурахтааххыт. Бу диэкилэр олус 
хайҕаан эрэллэрэ. Ол баар буоллаҕына мин да 
ылан көрүөм этэ. Оттон үөһээҥҥи көс омуктар 
хотууртан атыҥҥа ити ааттаммыттарга барытыгар 
суудайар буолуохтаахтар. Ордук иннэҕэ, сүүтүккэ, 
кыптыыйга, тирии имитэр кыһыахха, оттон уонна 
сылгы кылыгар, сиэлгэ, кутурукка, иҥииригэр 
сыттаҕа дии кинилэр умса түһэр маллара. 
Көөнньөрүүлээх көйүү-көйөргө кымыска 
умса түспүт бэйэлэрэ. Олус сөбүлүүр астара. 
Истэхтэринэ санаалара көтөҕүллэн, дьэллэм буола 
түһээччилэр. 

Тойоттор кэпсэтиилэрэ салгыы ханан 
ханарыйбытын, туоҕунан бүппүтүн биллибэтинэн 
сабардаабыт утуйар ууга баттатан уолаттар ситэри 
истибэккэ хааллылар.

Сарсыарда туран Дьолуо Дугуй, Төргүө 
уолаттары илдьэ тахсан көлүүр, ындыы аттарын 
бэрийэн, уулатан, эбии от быраҕан биэрэн 
киирдилэр. Куолуларынан ээр-сэмээр тыл 
бырахсан кэпсэтэ-кэпсэтэ сарсыардааҥҥыларын 
аһаан бүтэн Дьолуо Дугуй уолаттары илдьэ тахсан 
таһаҕастаах матаҕалары, хааһахтары, ындыы 
түүлээх бэрэмэдэйдэрин сыһаҕастаһан, Эргис 
эппитинэн көрөн, талан киллэртээтилэр. Тирбэҕэ 
баайыылаах тирии суулаах тимир маллары аан 
ойоҕоһугар өйөннөрү уурталаатылар. 

Сигири Силик саҥата суох туран биир хааһаҕы 
сүөрэн Эргис атаҕын анныгар аҕалан уурда. 
Балаҕан хаҥас өттүттэн сэргээбит сирэйдээх-
харахтаах сүөһү көрүүтүгэр, ис-тас үлэлэргэ эриллэ 
сылдьар эдэр да, сааһыра да барбыт үлэ дьоно 
кэлэ-бара былтаҥнаһаллар. Бу үллэ сытар баай-
талым малтан тиксибэтэхтэрин иһин харахтарын 
сырдатан, туох баарын көрүөх баҕалара улахан. 
Кэлбит кинилэргэ барыта сонун, дьикти буолан 
көстөр. Аҕыйах кэмҥэ сэҥээриллэр дьон буолан, 
билбиттэрин-көрбүттэрин тэҥнээхтэригэр 
тиийэн, ыһа-тоҕо кэпсиэхтэрэ, тыл ыаһаҕа гына 
оонньуохтара турдаҕа. Биир сиргэ, хаарбах балаҕан 
иһигэр хаайтаран олорор дьоҥҥо туох барыта 
сонун, сэһэргэнэр сэһэн, кэпсэнэр кэпсээн 
буоллаҕа. Төһөлөөх сөҕүү-махтайыы буолуой? Дьэ 
ол иһин чаҕар аймах сэҥээрэн уора-көстө, киирэ-
тахса көрөн-истэн эрдэҕэ.

Эргис биир тирии суулаах балай да улахан 
сөрүөнү өһүлэн саха ууһа охсубут баҕыстаах, үөс 
тардыылаах хотууру таһаарда. Салбах батаска 
холоотоххо чарааһа, тутарга-хабарга ньымсата, 
чэпчэкитэ атын тэрил быһыылаах. Тыл номоҕо 
буолан кэпсээнэ киэҥ сиринэн тэлэһийбит, 
хайҕаллаах хотуурдарын Бө±ө Лөкөрдөөн саха 
майгытынан сонурҕаан, уоттаммыт хараҕын 
кистээн кылап гына көрөн ылла, көхсүн этиттэ. 
Эргис, кырдьаҕас ымсыырбыт быһыытын 
билбэтэх курдук туттан, сэрэнэн биир хотууру 
ылан дьиэлээх тойон диэки үҥүлүттэ, онуоха 
киһитэ үөрэн өрө ходьох гына түстэ.

– Лөкөрдөөн кырдьаҕас, урукку дьыбардаах 
дьыллар кынчыатаһар кырыылаах кэмнэригэр, 
билиҥҥи айан-сырыы эриирдээх-мискиирдээх, 
саарбахтардаах сахтарыгар ахтан-бохтон турбакка, 
араллааннаах буолуо диэн сээбэҥнээбэккэ 
хонор хоноһо, сылдьар ыалдьыт оҥостон, 
дойду дьонунуун эн-мин дэсиһэн баччаҕа 
кэллиҥ. Быстарыылаах дьыл диэн көлө айаҕын 
татыарыппатаҕыҥ, быыһык кэмэ диэн сандалыҥ 
аһа аччаабатаҕа. Кэлин да кэпсэтэр кэммит 
кэхтибэтин, алтыһар аартыкпыт арахсыбатын. 
Инникитин даҕаны Дьылҕа Хаан үрүҥ илгэнэн 
үрүлүйдүн, табыллардаах буоллаҕына хаан 
таматтын, иэйиэхситтээх буоллаҕына илии 
тутуһуннардын, улуу уустар удьуордарын 
ууһаттын, – диэн туран, Саха Урааҥхайа олоҕун 
аргыһа буолбут, күндүтүк саныыр, туттар сэбин 
Бө±ө Лөкөрдөөн модьу-таҕа баппаҕайыгар ууран 
биэрдэ. 

Дьиэлээх махтанарын биллэрэн сүгүрµс гынна. 
– Биилээх сэп бии аргыстаах, абырал сэп аһатар 

атастаах буолар, – диэт Эргис икки харыс уһуннаах, 
оботтоох биилээх, сыыйыы үөс тардыылаах, 
тоҥтон толлубат, сиикэйтэн иҥнибэт, сылбырҕа 
сырыылаах, тирии кыын хаалаах болот быһаҕы 
туттаран кэбистэ. – Кэнэҕэһин даҕаны эттэнэр 
этиҥ элбээтин, суоруллар-сулланар күрүөҥ-
хаһааҥ кэҥээтин, аал уоту аҕыраппат хабырҕаччы 
хайытыллар куруҥ маһыҥ бүппэтин, күтүөт уота 
кµлүбүрээтин, кийиит уота күлүмнээтин, ыал уота 
кытыаһыннын, – диэн алгыс тылын этэн туран 
хатыҥ уктаах тэрээк сүгэни күөрэтэн таһааран 
холумтан ойоҕоһугар өйөннөрөн кэбистэ. 

Кырдьаҕас үөрүүтэ үрдээтэ, тэпсэҥнээн ылла. 
Бө±ө Лөкөрдөөн далбар хотун ойоҕор 

Кындыалаҕа, кыыһыгар сытыы-хотуу Чыкыыйаҕа, 
«симэхтээх таҥас сиигэ ситтин, түүлээх таҥас 
бүүрүктэннин, түүтэ-кылаана аттарылыннын» 
диэн туран кыптыый, сүүтүк, иннэ арааһын, 
иҥиир-ситии маанытын, оҕуруо симэх киэргэллээх 
хаппардары таһаартаан сандалы үрдүгэр чөмөхтүү 
уурда. Кэмниэ кэнэҕэс, дьэ бүттэ диэбиттэрин 
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кэннэ: «Көмүрүө хара баттаххыт күрэҥсийэри 
билбэтин, уһун нуоҕай суһуохтаргыт долгулдьуйа 
оонньоотун» – дии-дии оһуор-мандар ойуулаах 
үрүҥ көмүс тараахтары килэпэччитэн таһааран 
баттахтарыгар анньыталаата. 

Оо, ама саха куолара барахсаттар үөрэн 
чэмэлиспит харахтарыттан ордук бу орто туруу 
бараан дойдуга эр киһи нохтолоох сүрэҕин 
оонньотор, кутун-сүрүн өрүкүтэр баара буолуо 
дуо? Ол айыы сириттэн айыллыбыт симэһиннээх 
долгун өлбөт мэҥэ уутунуу иҥэн киирбититтэн 
оннооҕор ичээн бэрдэ Эргис тойон кыайан 
туттуммакка уҥа илиитин сүрэҕэр тутан туран 
тоҥхос гынан сүгүрүйэн ылбытын бэйэтэ 
да билиминэ хаалла. Ол курдук ымыылаах-
ылларыылаах, аптаах-алгыстаах буолар эбит саха 
нарын куоларын салгын куттара, сүрү көтөҕөр 
уоттаах харахтара, үөрүүнэн сандаарар нарын 
сэбэрэлэрэ. 

Тойон олоххо томтоллон олорбут Бө±ө 
Лөкөрдөөн үөрэн-өрүкүйэн балайда сыллар хаар 
сүгэһэрдэрин баардаан көрбөккө ойон турда, 
сүгүрүс гынна уонна:

– Дойду сир сурахтааҕа, туйах хатарар, Улуу 
аҕа ууһун инникитин түстэһиэхтээх туруу буолар 
тостубат өһүөтэ, баһылык буолар айдарыылаах барҕа 
тойон! Үрэх баһын өҥөйдөхпүнэ үөлээннээхпит, 
түҥкэтэх түбэ алыытыгар анньылыннахпытына 
атастаахпыт диэн илии тутуурдаах, бэлэх уунардаах 
аргыардаах аартыгы тоҕо солоон ааттаан-суоллаан 
кэлбиккитигэр барҕа махтал буоллун. Бу да дойдуга 
үтүөнү үтүөнэн төлөһөр бытыгыр буолбакка 
быыралаахтар, татыгыр буолбакка таһаалаахтар 
олороллорун бэлиэтэ, Эргис тойон эйиэхэ, 
махталбын этэн туран, – көкөт киһитэ Дьоҕорой 
уол киис кыыл кылааннааҕыттан таҥыллан 
тигиллибит киис саҕынньаҕы икки илиитигэр 
иилэ быраҕан аҕалбытын Бө±ө Лөкөрдөөн эрийэ 
тутан ылан Эргис дараҕар санныгар саба уурда. 
Ойоҕостон уунуллубут тойон кыыл толуу куорсуна 
нуоҕайдаах ураа бэргэһэ улуутун силигэ ситтин, 
томтойоро чыпчаалланнын диэн кэтэрдэн 
кэбистэ. Саха идэтинэн утарыта туран илии 
тутуһан, сарын-сарыннарын таптайсан, тыас 
таһааран, ил-эйэ ситимэ кытаанаҕын, көмүскэһэр 
күүс эрчимнээҕин бэлиэтээтилэр, икки өттүттэн 
астыммыттарын көрдөрдүлэр.

Саҥардыы һуу-һаа буолан оннуларын булунан 
эрдэхтэринэ маҥнайгы атыы-тутуу илдьитэ 
балаҕан ыарахан аанын тэлэйэ баттаата. Ким 
кыбыныылаах, ким матаҕа соһуулаах, балаҕан 
киэҥ уораҕайыгар бииртэн биир киирэн истилэр.

Түөлбэ олохтоохторо син балайда мэнэйдэстилэр 
буолан баран улаханы үөтэлээбэтилэр. Арыый 
сырыыны-айаны, үлэни-хамнаһы кыайар 
дьонноох аймахтар хотуур, сүгэ, батыйа, батас, 

анньыы туһа диэн син кэлитэлээтилэр. Баҕаларын 
хоту, атыы-тутуу улахан соболоҥун толуйсубат 
өттүлэрэ дьиэ эргин туттуллар бытархай 
маллары хото ыллылар. Ол иһигэр сүрүннээн 
иннэ, кыптыый, сүүтүк, тимир иһиттэр, саха 
быһыччалара буоллулар.

Нөмүгүлээх түспүт түөлбэлэрин ыаллара онтон 
ордубатылар. 

Бө±ө Лөкөрдөөн сабаҕалыырынан үөһээ үрэх 
бастарынан тордох олохтоох сорох табыллыбыт 
хоһууттар тумустааҕы былырыын-быйыл балай 
эмэ чөкөппүт буолуохтаахтар. Ону истэн, 
таһаҕасчыттар үрэх баһыттан табалаахтар 
киирэллэрин сарсыҥҥа диэри кэтэһэн көрөр 
буоллулар.

Түргэн таба сырыылаахтар, хоро хааннаахтар, 
эбэҥки эрэттэрэ, Чорду, Бэти, Нанаҕар аҕаларын 
уустара өр кэтэһиннэрбэтилэр. Хантан, хаһан, 
хайа силээнинэн сиэллэрэн, айаанынан астаран, 
түбэлэри, өнньүөстэри туораталаан Тор Хаан 
суолун субуйа тэбэн кэлэ охсубуттара буолла. 
Сарсыардааҥы үлэ-хамнас үмүрүйүүтэ алаас иһэ 
табалаах дьонунан биирдэ адаарыс гына түстэ. 

Үрэх баһын дьоно таба саҕынньахтарын 
устуталаан туккуларын үрдүгэр быраҕаттаатылар, 
хаардарын-сиирдэрин тэбэнэн хаҥаластар түһэ 
сытар улахан багдаспыт балаҕаттарынан тарҕанан 
биирдэ кутулла түстүлэр. 

Эбэҥки хоһууна, көрүлүүр күнүгэр сылдьар 
Дэгэрчэ, аргыс дьонунуун таһырдьаттан 
киирээт, кыараҕас муус түннүктэринэн киирэр 
кэмчи сырдыкка, ким ханна баарын быһааран 
көрүмүнэ эргичиҥнээтэ. Онуоха Бө±ө Лөкөрдөөн 
холумтанын уотун булкуйан, чоҕун таһааран эбии 
хардаҕастары быраҕаттаата. Оһох уота өр буолбата, 
умайан өрө күлүбүрээн боруҥуй балаҕан иһин 
сырдатта.

– Хайа, Дэгэрчэ, бэйэҕинэн кэлбиккин дуу? 
Сылааска киирэн айаҥҥыт уораанын аһарыҥ, 
туох кэпсээннээххит? Кэпсии олоруҥ, – Бө±ө 
Лөкөрдөөн уруккуттан билэр ыалдьытын кытары 
кэпсэтиини саҕалаата. 

– Суох, эһиги диэки туох-хайдах олордугут? Бу 
таһаҕасчыттар кэлбит сурахтарын истэн, баҕар, 
тугу эмэ мэнэйдэспит киһи дуу диэн киирдибит. 
Солоҕон дьоно үөһээ тыалаан иһэн кэпсээн 
ааспыттара. Хаҥаластар кэлбиттэр, антах букатын 
Бүлүү эбэ алын баһынан эргийэр санаалаахтар 
диэбиттэрэ. Бу урут көрбөтөх урааҥхайдарым 
бааллар эбит, бука, кинилэр буолуо, – Дэгэрчэ 
тулатын көрүннэ. Эбэҥки хоһуунун сытыы хараҕа 
Эргискэ, онтон Сигири Силиккэ иҥиннэ. Бу 
кэмҥэ таһырдьаттан Дьолуо Дугуй уолаттары 
көмөлөһүннэрэн маллаах матаҕалары, хааһахтары, 
ындыы түүлээх бэрэмэдэйдэрин киллэртээтилэр. 
Дэгэрчэ ону көрө олорон, балаҕан кыараҕас аанын 
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барытын бүөлээн, быһыта баттаталаабыт курдук 
быччыҥнардаах, модьу-таҕа таһаалаах Дьолуо 
Дугуйга хараҕа хатанна, сөбүлээбэтэхтии олоҕор 
сыҕарыҥнаан ылла, тугу эрэ көрдүүрдүү тула 
өттүн көрүтэлээтэ.

– Хаҥаластар көмүскэнээри дуу, күөттэһээри 
дуу, хабыр хапсыыга, хаан таһаарсыыга уһуйуллубут, 
батас-батыйа доҕордоох боотурдардаах сылдьаллар 
эбит дуу? Атыы-мэнэй албаһыгар, ылсыы-бэрсии 
ил олохтоох кэпсэтиитигэр оччо сыһыана, анала да 
суох буолуон сөп эбит, – диэн, саныыр санаатын 
иэҕэн, эргитэн, күлүккэ саһыаран этэри-кэпсиири 
билиммэт айылгылаах, көнө сүрүннээх Дэгэрчэ 
сөбүлээбэтэҕин биллэрдэ.

Эргис ону истэн, аҕата Уктаа Дьаарын 
баралларыгар «Атыы-эргиэн, ил аргыстаах айан 
дьонугар элбэҕэ суох дуо бу, боотур дьоҥҥут?» – 
диэн ыйыппытын санаан кэллэ. Ол эрээри кини 
хайдах эрэ көхсүнэн сэрэйэрэ, бу айаҥҥа, хаһан 
эрэ боотурдар кыттыһыылара суох быһаарыллыбат 
түгэннэр үөскүөхтэрин. Дөбөҥнүк быстар олох 
синньигэс быата аараан аргыстаах аартыктар 
адырҕаннаах арҕастарыгар сэрэҕи эрэйэрин ойуун 
уодаһыннаах өйө-санаата Эргискэ этэ-кэпсии 
турдаҕа эбээт. Эйэ эйэнэн, олох олоҕунан. Сарсын 
тугунан эргийэн тахсыан ким бигэтик билбитэ 
баарай. Ол иһин олорон ааһар олоххо эрэй икки, 
дьол икки эҥэрдэһэ сылдьаллар диэн эрдэхтэрэ. 
Ону бу оройунан көрбүт тоҥ уус хоһуунугар туох 
диэн быһаарыаҥый. Өссө өһүргэниэ турдаҕа.

Эппит тылыгар харда ыла охсубакка уолҕамчы 
оҥоһуулаах Дэгэрчэ ойон турда. Онуоха Эргис эйэ 
дэмнээхтик: 

– Охсуһар-этиһэр аргыстаах кыргыс олоҕо 
хойуу хааны суккуйан, уу курдук устан үйэлэр 
хапчаан тумулларыгар үтүрүллүбүтэ, үҥүү-батас 
чэгиэн эккэ оботурар кэмэ ааһан боотурааттар 
илбис иҥэриммэт, быыра-холорук охтор 
тылларынан кэпсэппэт, үҥүү-батас ырыатын 
ыллаппат, ил-эйэ ирдэбилинэн оҕо-уруу төрөтөн 
олорон эрэллэр. Ол буолан, хаһан эрэ өлүү-
сүтүү, куттал туорайынан кэнчиэ быраҕыллыбыт 
аартыктар ааннара аһыллан, бүтэ оспут суоллар 
бүөлэрэ тобуллан, Саха Урааҥхайдара түҥ 
тыа түгэҕэр өһүөннээх харахтаах көрбөтөр 
ханнык диэн бүгэн олорбут алаастарыттан күн 
сирэ көҥдөйүн, айыы сирэ аһаҕаһын билээри 
быгыахтаһан эрдэхтэрэ. Баараҕадыйбыт боотурдар 
баар да эбит буоллахтарына, киһи омнуура, 
атыҥырыыра суохха дылы. Ким боппута баарай 
тыыннааҕы тыыныма, харахтааҕы көрүмэ диэн. 
Олох араастаан эргийэр, онно сөп түбэһэн аһаан-
сиэн абыранаары бары да мөхсөн эрдэхпит. 
Ынах маҥыраһан, киһи кэпсэтиһэн билсиһэр, 
мин хаҥаластартан төрүттээх Эргис диэммин, – 
олорор олбоҕуттан туран тоҥ уус хоһуунун диэки 

хайыста.
– Ситэри сиэрдээх, эйэ дэмнээх олохтоох 

тылы иһиттим. Мин бу салаа үрүйэ хоту баһыгар 
олохтоох биис ууһун баһылыга Бодоҕой Түгэ уола 
Дэгэрчэ диэммин. Үйэбит тухары төрүттэрбит 
үктээбит атахтарын суола бүтэ оспотор ханнык 
диэн киэҥ сиринэн тэлэһийэн, аргыардаах айан 
эрэйин күннэтэ көрсөр олохтоох удьуордарбыт. 
Кыргыс үйэтин хааннаах кэнчиэтиттэн 
босхоломмут эйэ-дэмнээх аартыктар ааннара 
аһыллыыта туох куһаҕаннаах буолуой. Онно эбии, 
оҕо эрдэхпиттэн истэн кэлбит, эппинэн хаамынан 
билбит, ыгартан-түүрэртэн, үүрэ сатыыртан 
атыны билбэтэх хаҕыс майгылаах Урааҥхай аймаҕа 
сигилитэ уларыйан, туора омугу туорай диэбэккэ 
алтыһар буолбутун мин даҕаны итии хааннаах, 
тэбэр сүрэхтээх киһи туох диэн өнчөҕүнэн көрөн 
өрөлөһө туруохпунуй. Итэҕэйсэн-эрэнсэн, атахпыт 
суолун туора ааһыспакка тэҥҥэ үктээн, чэпчэкитэ 
суох олох оллурдарынан аргыстаһан айанныахха, 
– диэн Дэгэрчэ эрэнэрин-итэҕэйэрин көрдөрөн 
чэрдээх ытыһын нэлэс гыннаран Эргис диэки 
уунна. Умайан күлүбүрээн сырдык кыымынан 
ыһыахтанар холумтан иннигэр Урааҥхай Саха 
удьуор тэгинэ, үөһээ дойдуттан үүйүүлээх Эргис 
уонна улахан олохтоох тоҥ биис хоһууна Дэгэрчэ, 
эйэ-дэмнээх эр бэттэрэ илии-илиилэриттэн 
тутуһан, үйэлэргэ салҕанар, хаан тамайсар уһун 
соргулаах олоҕу кэрэһэлээн, Киһилээх хайа 
үйэлэргэ үрэллибэт ньыгыл очуостарыныы 
дьиппиэрэн турбуттара. 

Туох эрэ төлө барбытыныы борук-сорук 
баттаабыт балаҕан иһэ сырдыгынан сыдьаайарга 
дылы буолбута, дьон-сэргэ итэҕэйсии истиҥ 
алыбар ыллаттаран киириитэ-тахсыыта, 
кэпсэтиитэ-ипсэтиитэ биирдэ тоҕо барбыта. 
Түбэлэр, үрэхтэр бастарынан, алыылар, ээйэлэр 
эҥэрдэринэн бултаммыт, таҥастаммыт түүлээх 
мааныта үллэҥнээбитэ, онно даҕаһан, сатабыллаах 
саха уустарын араас оҥоһуктара холумтан уотун 
күөх толбонугар кустук өҥүнүµ күлүмнээбиттэрэ. 

Олох ол үлүскэннээх араллаанын үөһүгэр 
сылдьар уолаттар кыратык да быыс булбаттар. 
Өнчөх маллаах хааһахтары балаҕаҥҥа киллэрээри 
төргүүлэри сүөртэлии сылдьан, хаарга чэпчэки 
атах тыаһын истэн эргиллэ биэрбитэ, кэннигэр 
Чыкыыйа кэлэн турара. Уол санаатыттан арахпат 
буолбут кыыһа аттыгар турарыттан соһуйан, 
туох да диэн билбэккэ тэпсэҥнээн ылла. 
Онно эбии көрдө-көрөөт сөбүлээбит кыыһын 
тэбэнэттээх арылхай харахтара кинини ордук 
симитиннэрдилэр. Кэмниэ кэнэҕэс дьэ өй-
төй булунан, хорсунун киллэрэн, ааһа барыа 
диэбиттии ыксаан: «Чы-Чы-Чыкыыйа,» – диэтэ 
ол кэннэ тугу этиэхтээҕэ төбөтүттэн ончу көтөн 
хаалла. «Тугуй?» – Чыкыыйа уол диэки кип-
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киэҥ харахтарынан ыйытардыы алаарыччы көрөн 
турда. Өнчөх Чыкыыйа сэҥээрбититтэн эр ылан, 
синим биир дии санаат: «Киэһээ кэтэстэхпинэ 
кэлиэҥ дуо?» – диэн кыыс баҕар өһүргэнэн 
туруо диэн куттанан, нэһиилэ сибигинэйдэ. 
«Ким билэр, дьүөгэлэрим дойду уолаттарыттан 
сэрэнэр буол диэбиттэрэ ээ», – Чыкыыйа сытыы 
бэйэтэ дьэ килбигийэн, бу тугу гынан эрэбин 
диэбиттии, уолтан сирэйин кистии туттан, киһи 
истэр истибэт курдук саҥарда. Өнчөх сытыары-
сымнаҕас тыллаах, эрэл кыымын саҕар харданы 
истэн үөрэн: «Ол арҕаа кэбиһиилээх от күлүгэр 
киэһээ аһылык кэнниттэн кэлэргин кэтэһиэм», 
– диэтэ уонна туох эрэ ыарахан таһаҕастан 
босхоломмут киһилии үөһээ тыынна. 

Чыкыыйа тугу да саҥарбакка килбигийбиттии 
дуу, тугу эрэ кистиирдии дуу илиитин түөһүгэр 
кумуччу туттан саҥата суох балаҕаныгар киирэн 
хаалла. «Бээрэ, сөбүлэстэ дуу, суох дуу... Ити аата 
туох диэн буолта буолуой?» – Өнчөх улаханнык 
булкулунна. Таайа сатаан эрэйдэнэ турдаҕына 
Сигири Силик: «Хайа нойоон, ханна сүтэн 
хааллыҥ?» – диэн хаһыыта уһугуннаран, тугу 
гыныахтааҕын өйдөөн, улахан түүлээх бэрэмэдэйи 
хап гыннаран ылан санныгар быраҕаат балаҕан 
диэки сүүрдэ.

Өнчөх таайа сатаан, ону-маны эргитэ санаан, 
ол быыһыгар дьикти түгэннэри араастаан оҥорон 
көрөн, күнү быһа түүл-бит курдук сырытта. 
Чыкыыйалыын көрсө охсуон баҕарар. Толбонноох 
Өргөн уоллара уларыйбытын кэлин өйдөөн көрөн: 
«Доо, Өнчөх, туох буоллуҥ, ыарыйдыҥ дуу тугуй? 
Эбэтэр уугун хамматыҥ дуу? Хайдах мэндээрэн 
хааллыҥ?» – диэн хаста да кэлэн ыйыта 
сырыттылар. 

Күһүҥҥү кылгас күн арҕаалаан, борук-сорук 
буолуута, Эргистээх балаҕаннарыгар Нөмүгү, 
Дьаҕыдай Уус уонна Өркөн Өкү кэллилэр. 
Кинилэри кытары бүтүннүү таба таҥастаах, 
уһун синньигэс сирэйдээх, иҥиир-ситии, үрдүк 
сула уҥуохтаах нанаҕардар бас-көс киһилэрэ 
Бадьанда Хоһуун уонна сааһын тухары кини 
күлүгэ буолбут, ырааҕынан хаан уруу аймаҕа 
Бурҕанча Сулу кииристэ. Дьэ нанаҕардар 
даҕаны киһилээхпин диир буоллахха киһилээх, 
оҕолоохпун диир буоллахха оҕолоох биис уустара 
эбит. Ол курдук Бурҕанча Сулу, балларыстаҕас 
былчыҥнарынан эрийэ тардыллыбыт эттээх-
сииннээх, атаҕын тобугар тиийэр тиийбэт уһун 
иилиитэ иҥииринэн хаттыласпыт, баараҕай 
таһаалаах, бөҕө-таҕа үүйүүлээх хоһуун киэнэ 
киэлилээҕэ буолан биэрдэ. Бу үлүгэрдээх оруктаах 
тиит саҕа толуу тоҥ ууһун, туох ааттаах табата уйан 
сылдьар буоллаҕай диэх курдук. Эргис быраатын 
Нөмүгүнү кытары тэҥнии көрбµтэ эрбии тииһин 
курдук тэбис-тэҥ уҥуохтаах эбиттэр. Нөмүгүттэн 

арыый саннын кэтитинэн хаалсар эбит буолан 
баран, биилин этинэн балай да баһыйар, күдьүс 
мөҥүрүөн көрүҥнээх буолан биэрдэ. Эргис 
иһигэр «тусталлара буоллар хайалара сабырыйыа 
эбитэ буолла?» диэн дьиибэ санаа элэс гынан 
ааспытыттан кистээн мүчүҥнээн ылла. Нөмүгү 
убайын дьээбэтэ киирдэҕинэ туттар быһыытын 
сэрэйэн, аттыгар дьирэллэн турар Бурҕанча Сулу 
диэки көрөн ылла уонна «күөн көрсөллөрө буоллар 
хайдах сирэй-харах буолуохтара эбитэ буолла» дии 
санаан мичик аллайа сыһан, ыксаан атын сир 
диэки хайыһан көхсүн этиттэ. 

 Бары нөрүс гынан нөрүөн нөргүйэн, урут 
көрсүбэтэх өттүлэрэ бэйэ-бэйэлэрин кытары 
саха майгытынан кимтэн кииннээхтэрин, 
хантан хааннаахтарын туоһулаһан баран сыыйа 
ыллыктаах кэпсэтиигэ киирдилэр. 

– Эргис диэн Улуу тунах ыһыаҕын түстүүр, 
үрүҥү-хараны өйдөөн араарар, Улуу уус бас-
көс буолар, айыы сириттэн айыллыбыт диир 
хаҥаластар биир тумус туттан эрэр киһилэрэ эн 
буоллаҕыҥ? – Бадьанда Хоһуун Эргиһи баһыттан 
атаҕар диэри билгэлиирдии көрөн ылла. Ол гынан 
баран сирэйигэр-хараҕар кыра да соҕус сөҕүү-
махтайыы да, ытырыктатыы-атыҥырааһын да 
быһыыта охсуллан ааспата. Кини кытаанах, дьэбир 
сирэйэ ол курдук кыраҕа ымыттан көрүө суох 
курдуга. Маннык дьону, былыр-былыргыттан, 
биистэриттэн тутулуга суох дьиппиэн, ыйыллаҕас 
майгылаах, эппиттэрин төлөрүппэт, туппуттарын 
ыһыктыбат, мас тосторун курдук судургу 
быһаарыныылаах, хоһууннарынан ааҕаллара. 
Эргис туох-хайдах сигилилээх киһи кини иннигэр 
турарын көрөөт сэрэйбитэ. Ол да буоллар, оҕо 
эрдэҕиттэн олох мындырдарыгар эриллибит, ситэн 
силигилээн сылдьар кэмнэригэр ыар эттэтиини 
ааспыт кута-сүрэ, маннык дьону кытары хайдах 
биир тылы булары бэркэ билэрэ. Онон улахан 
эрэйи көрбөккө, дьоһуннук кэпсэтэн, кырдьык 
баар буолбут үчүгэй да, куһаҕан да түгэннэри 
көнөтүнэн, кистээбэккэ, уҕалдьыппакка 
кэпсэтэн, быһаарсан, бэйэ-бэйэлэрин түргэнник 
өйдөспүттэрэ. 

Тоҥ уус уонна саха аҕаларын ууһун бас-көс 
дьонун кэпсэтиилэрэ киэҥ сиринэн тайаабыта, 
араас түгэннэри таарыйталаан ааспыта. Кинилэр 
үйэлэр муус-чэҥ буолбут тумулларын, түүлгэ эрэ 
көстөр түбэлэрин түҥ систэрин түгэҕэр сөҥөрүллэ 
сытар Өһөх Сургуй Улуу Хаан кыланар чыскыыр 
аартыктарын, сүрэҕи-быары хайа солоон 
хаалларбыт, өссө да ситэри чэрдийэ илик биис 
уустарын хаанынан о±уолуур баастарын суолун, ол 
быыһыгар хаан тамайар кэрэ бэлиэ да түгэннэри 
кыайан тумнубатахтара. Барытын ырытыспыттара. 
Ахтыһарга ыараханын иһин, кытыы сир олоҕо-
дьаһаҕа, быһыыта-майгыта хайдаҕын, туруга 
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туохтан тутулуктааҕын, онтон сылтаан айаннарын 
салгыыта туох-ханнык буомнардаах буолуоҕун 
маннык эрэ кэпсэтии арыйан, ойуулаан биэрэр 
кыахтааҕа. Ол иһин, Эргис уруккуттан санаа 
гыммыт санаатын толорон, анааран көрөөрү, 
маннык олохтоох кэпсэтиини Аар Айылҕатыттан 
бэриллибит алыбын күүһүнэн бу олорор тоҥ уус 
хоһуунун ийэ кутун уйадытан, сүрэҕин-быарын 
эймэнитэн түстээтэҕэ, санаа-оноо атастаһар өй-
санаа омоон ыллыктарын арыйдаҕа.

– Барар суолгут балайда баллырдардаах, 
сылдьар сиргит чэҥ-муус охсуулардаах, тиийэр 
сиргит хаҕыс-хадаар хайыҥнардаах буолуон сөп 
курдук. Ыраах-ыраах да олордорбут биир төрүт 
хааннаахтарбытын син истэ-билэ олордохпут. 
Ааспыт үйэлэртэн хаалбыт сүрэхтэрин бааһын 
нүөлүйэр ыарыытын билигин даҕаны ситэри 
оһорон, бары да буолбаталлар баламат өттүлэрэ 
умна илик майгылаах буолуохтарын сөп. Оннук 
көстүү баар буолуохтааҕын биһиги аҕа ууһа 
улаханнык омнуолаабаппыт. Ону эһиги эрдэттэн 
өйдөөн, аҥар кырыытыттан үҥүү-батас тылынан 
быһаарсыбакка, омооно да буоллар ил суолун 
тутуһан алтыһаргыт сөп этэ. Оччотугар эрэ 
олоххут огдолуйбакка, суолгут сабыллыбакка 
этэҥҥэ эргиллиэх этигит. Мин эһигини куттаан 
дуу, сэнээн дуу, эбэтэр эйэргээри эрэ эппэппин, 
баар быһыыны-майгыны билэр буолан уонна 
оттомноох, доҕор-атас тардыстар майгыгытын 
сээн диэн кэпсиибин, – Бадьанда Хоһуун 
санаабыппын эттим онтон атынын бэйэҕит 
быһаарыныҥ диэбиттии барыларын эргиччи 
көрөн ылла. Онуоха түргэн-тарҕан туттуулаах 
Дэгэрчэ ойон туран: 

– Бу аташкааннар уй-май диэн улаханнык 
өйдөөбөтөх көрүҥнээхтэр. Инникитин 
шөптөөх быһаарыныыны ылыналлар эрэ суох. 
Кырдьаҕаспыт Бодоҕой Түгэ туох диэ эбитэ 
буолла, бука көхсүнэн көҥдөйдүү биһиги 
кэпсэтиибитин истэ-билэ олордоҕо. Тоҕо эрэ, 
улар сааспар сылдьан оту-маһы алдьаттахпына, 
сыыһа-халты тылластахпына аҕам илиитэ балайда 
ыалдьыттаабыт сирэ, кулгааҕым уҥа эминньэҕэ 
тардыалаатаҕа үһү, тугу эрэ сыыстараары гыммыт 
буолуохпутун шөп. Кырдьаҕаска олоҕор тахса 
сылдьарбыт дуу? – Дэгэрчэ, Бадьанда Хоһуун 
диэки туох диир эбит диэбиттии көрөн ылла. 
Инньэ гынан Эргистээх Нөмүгү хоһууннардыын 
сүгүллэн туран, хордоҕос үрдүк саалыгар 
туруоруллубут тордох ураһаларга таҕыстылар.

Дьолуо Дугуй тохтуу түһэн баран тулуйбата-
тэһийбэтэ, сонун, бэргэһэтин харбаат, тахсар аан 
диэки күөдэкис гынан эрдэҕинэ Сигири Силик: 

– Хайа бу ханна харбыаластыҥ, бачча тиэтэйэн? 
Бодьоохтоох Өндөөкү соторутааҕыта тахсан 

таһаҕас, ындыы аттарыгар, төргүү сылгыларыгар 
от быраҕан киирбиттэрэ, оттон Толбонноох 
Өргөн таһаҕастары бэрийэ тахсыбыттара, сотору 
киириэхтэрэ, –диэтэ. 

– Мин үөһээ ураһаларга, Эргистээххэ тахса 
сылдьыам этэ, хайдах да тулуйан олорорбуттан 
аастым. Уктаа Дьаарын, аҕа баһылыгым тылын 
кэһэн, тойотторбун соҕотохтуу хааллартаан 
кэбиһэрим хайдах да табыллыбат. Аттаалыйдаах 
Өркөн Өкү бука тордохторго тиийэн эрдэхтэрэ 
буолуо. – батыйа быһаҕын сонун иһигэр укта 
туран саҥалаах буолла. 

Сигири Силик бу үлүгэрдээх киһи туруммутун 
хайдах тохтотуон булбакка муна-тэнэ турдаҕына: 
«Хайа, бу туох буолан эһиги бэйэлээхтэр 
күрдьүөтэстигит?» – диэбитинэн Дьаҕыдай Уус 
көтөн түстэ. «Дьолуо Дугуй үөһээ Эргистээххэ 
тахсаары тииһэр, ону хадьардаһабын», – Сигири 
Силик балаҕан аанын хаҥас холуодатыттын 
ыбылы тутуһан, кыыһырбытын туттуна сатаан 
багдаллан турда. «Ээ, ол иһин даҕаны, мин 
дьонум Аттаалыйдаах Өркөн Өкү эмиэ, Нөмүгүнү 
батыһан тахсыһаары тиргиллибиттэрин Эргис 
төттөрү үүртэлээбитэ, хайыахтарай төннөн кэлэн 
балаҕаннарыгар буугунаһа олороллор». 

 Ону истэн Дьолуо Дугуй арыый уоскуйа 
быһыытыйан таҥаһын төттөрү бырахта. 

– Сэрэхэдийэр сөбүнэн сөп буолан баран 
барытын кэмин-кэрдиитин билэн, аргыый 
наллаан, аттаран көрөн быһаарынар ордук 
буолара буолуо. Бурҕаат-будулҕан үйэлэр, 
боруоктаһар түгэннэригэр тардыллан хаалбыт 
хадаар хаан айатын кирсэ, кэпсэтии дорҕоонуттан 
тойонноотоххо, билигин да охторор күүһүн 
өһүлбэккэ турар курдук. Онон: «Көдьүүһэ 
суохха, хааларга-ааһарга киирэн-тахсан, салгыны 
хамсатан, айа кылыытын алҕаска төлө ыытан аана 
суох алдьархайга тэбиллиэхпит. Бэйэ бодоҕутун 
тардына сылдьыҥ!» – диэн Эргис мээнэҕэ 
эппэтэх буолуохтаах, – Дьаҕыдай Уус сэрэтэрдии 
уруккуттан сүрэҕэр-быарыгар сөҥөрдө сылдьыбыт 
санаатын балаҕан иһигэр баар дьонугар эппитэ 
бэрт дьулааннык, иччилээхтик иһилиннэ. Дьолуо 
Дугуй сыыһа быһыыламмытын өйдөөн саҥата суох 
уолаттар аттыларыгар баран сытынан кэбистэ. 

Бу быһаарыылаах кэпсэтии кэмигэр, Өнчөх 
арҕаа кэбиһиилээх от күлүгэр Чыкыыйаны 
кэтэһэн үөһээ-аллараа тыына, кэлэр дуу, кэлбэт 
дуу диэн таайан муҥнана турара. Уол санаатын 
биир үксүн кыыс тугу даҕаны эрэннэрэн 
эппэтэҕэ булкуйара. Аны киирээччи-тахсааччы 
алҕас түбэһэ түһэн көрүө диэн биир туспа эрэй. 
«Оо, акаарыбын даҕаны, урут түһээн түүлбэр да 
көрбөтөх омугум кыыһа миигин көрдө-көрөөт 
өрө сүүрэн кэлиэ диэн бу хаһан да сылдьыбатах 
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дойдум кыбыытыгар, көрөн харахтаабатах 
дьонум, хайа эрэ сиргэ оттоон аҕалан туруорбут 
кэбиһиилэрин күлүгэр, түүҥҥү түлүрбэх курдук 
саһан турдаҕым. Маннык дьаабылана сылдьарбын 
дьонум көрөллөрө буоллар, оо, иэдээн, уолбут 
төбөтүнэн буккуллаары гыммыт дуу диэннэр 
айманыы бөҕө буолуох этилэр». 

Хаҥаластар биир сэниэ, удьуор хааннаахтарын 
Намылҕан Түмэ кыра уола Өнчөх, сото таһа 
Солоҕоттор сирдэригэр кэлэн эдэр сүрэх 
эрииригэр түбэһэн буккулла-тэккиллэ турдаҕына, 
Бө±ө Лөкөрдөөн мааны кыыһа Чыкыыйа, биир 
оннук муҥҥа мунан олороро. 

Кини хаҥаластар Өнчөх диэн уоллара киэһээ 
көрсүөххэ диэн ыҥырбытын сэргээн истибитэ 
эрээри хайдах эрэ улахаҥҥа уурбатаҕа. «Ґчүгэйэ 
бэрт дии, көрдө-көрөөт хаһан да харахтаабатах 
уолум ыҥырдаҕын аайы баран иһиэ суохпун», 
– диэн сүр чэпчэки санаалаах курдук этэ. 
Онтуката киэһэ аһылык чугаһаатар-чугаһаан 
истэҕин аайы, уолу саныыра улам элбээн киирэн 
барда. Кыыс ыксаан: «Бу туох буоллум? Суох-
суох, умуннахпына табыллар, сарсыарда төрүт 
санаан көрбөт этим, билигин буоллаҕына тугу да 
гыныым санаам наар онно иэҕиллэн бара турар. 
Хайдах гынабын, барабын дуу, суох дуу?» – диэн 
санаатын аралдьытаары ийэтигэр көмөлөһөн дьиэ 
иппэй-таппай үлэтигэр киирэ-тахса сатаата. Аны 
ол быыһыгар бэйэтэ да билбэтинэн наар Өнчөх 
баарын суоҕун көрө сатыыр буолан хаалла. Онтон 
ордук мух-мах буолла. Хаппахчытыгар киирэн 
иистэнэн көрдө, хата ол олордоҕуна бииргэ 
улааппыт дьүөгэтэ Даҕайа киирэн кэллэ. 

Кыргыттар куолуларынан күлэ-сала ону-маны, 
дьиэ иһинээҕини-таһынааҕыны сонун оҥостон 
кэпсэппитинэн бардылар. Чыкыыйа аралдьыйар 
инибин диэбитэ баара, кэпсэтиилэрэ уһугар 
тиийэн, син биир, таһаҕасчыттар тула эриллэн 
тиийэн хаалла. 

– Мин дьүөгэбэр Ымыыйаҕа диэн ааттаан 
Дохуо Баргынньахтаахха киирэ сырыттым. Онно 
эһиэхэ түһэ сытар тойоннорун Эргиһи кытары 
сыдьыһар Толбон диэн, биһигиттэн эрэ арыый 
аҕа быһыылаах, элбэх баҕайы саҥалаах, сытыы 
баҕайы уол кэлэн кэпсэтэ олорор этэ. Миигин 
көр да көр буолар. Эбэтэр бэйэм санаабар дуу. 
Тоҕо көрбүтэ буолуой? Дьикти дии. Дойду 
оҕолоро хайдах эрэ наһаа аһаҕастык тутталлар, 
кыратык да тардына түспэттэр. Уҥуоҕунан 
үрдүк буолан баран, хатыҥыр баҕайы. Саҥата 
буоллаҕына доб-добдугурас, истэргэ дьиибэ 
баҕайы, хайдах эрэ тиэтэйбит киһи саҥарарын 
курдук саҥарар, сороҕор эмиэ да кыыһырбыт 
курдук тордурҕаһаллар. Барыларын да саҥата 
маарыҥнаһар. Ол гынан баран тас көрүҥэ наһаа 

куһаҕана суох, – дии-дии Даҕайа тэбэнэттээх 
баҕайытык күлэн саһыгыраата. 

Санаата атыҥҥа сылдьар буолан Чыкыыйа 
дьүөгэтин кэпсээнин оччо өйдөөн истибэтэ 
даҕаны. Онтон дорҕоонноох баҕайытык: «Суох 
тахсыыһыбын», – диэбитин кулгааҕа эрэ истэн 
хаалла. Даҕайа соһуйан:

– Хайа бу кыыс туох буолла? Аны бэйэтин 
кытта бэйэтэ кэпсэтэр буолбут дуу? Чыкыыйа 
туох буоллуҥ? 

– Мин дуо? Суох, туох да буолбатым, таһырдьа 
тахса сылдьыыһыбын дуу дии санаатым.

– Оннук дуу, чэ оччоҕо аргыстаһан тахсыах, – 
Даҕайа хап-сабар таҥныбытынан барда. 

– Эн тахса тур, мин иистэрбин хомунан эҥин 
баран тахсыам, – Чыкыыйа дьүөгэм тахсымаары 
гынна диэн ыксаата. Хата, Даҕайаны дьоно 
инитинэн ыҥыттараннар тахсан абыраата. 

Кыратык тохтуу түһэн баран, Чыкыыйа таҥна 
охсон таһырдьа элэс гынан хаалла. 

– Хайа бу кыыс ийэтигэр көмөлөспөккө бачча 
хойут эмиэ ханна ыстанна? Даҕайа кыыс кучуйан 
илдьэ таҕыста быһыылаах, – дии хаалла аҕата 
Бө±ө Лөкөрдөөн. 

«Кэбис-кэбис, бу мин туох ааттаах буоллум?» – 
Өнчөх бараары дьоҥҥо көстүөм диэн сэрэхэдийэн, 
кыбыылаах от кэнниттэн быган, балаҕаттар диэки 
көрбүтэ ким эрэ ыарахан халҕаны сэрэнэн аһан 
бэрт чэпчэкитик сыбдыйан тахсан кэллэ. «Маҕай-
саҕай аллаах ыы муннубунан анньылла сыстым 
эбээт» – диэн Өнчөх саһыаҕынан-саһан тиритэ-
хорута турда. 

Өр турбата, кэнниттэн ким эрэ чэпчэки атаҕын 
тыаһа сыбдыйан чугаһаан кэллэ. Онуоха дьэ 
түбэстим диэбит санаатын кытары тэҥнэ эргиллэ 
биэрбитэ Чыкыыйа илэ бэйэтинэн үргүбүт таба 
курдук кип-киэҥ харахтарынан симиттибиттии 
кинини көрөн турар эбит.

Өнчөх бу соторутааҕыта муна-тэнэ, буккулла-
тэккиллэ турарын таһыччы умнан кэбистэ. Сир-
дойду, өй-санаа, дьон-сэргэ барыта Чыкыыйа 
кэрэ мөссүөнүгэр, эдэр сүрэх кыайан этиллибэт 
үөрүүтүгэр күлүктэтэн сүтэн, суураллан суох 
буолан, бу орто туруу бараан дойдуга кинилэр эрэ, 
иккиэйэҕин туран хаалбыт курдук буоллулар. 

– Чыкыыйа, – Өнчөх эр киһи эр киһитэ өтөн 
хап-сабар Чыкыыйаны илиититтэн харбаан ылла. 
– Мин эйигин кэлбэт буолла дии турдахпына хата 
кэллиҥ дии, – уол үөрбүт сирэйин-хараҕын көрөн 
кыыс эмньик сүрэҕэ үөрүүлээхтик мөхсөн ылла. 
Сытыы-хотуу, баламат тыллаах, убайдарын кытары 
тэҥҥэ дайбаһар Чыкыыйа оннугар билигин 
букатын атын, номоҕон көрүҥнээх, алаарыччы 
көрбүт, намыын саҥалаах, килбик кыыс уол 
сирэйин-хараҕын кыайан утары көрбөккө умса 
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туттан турара.
– Эйигин кэлбэт буолла дии турдахпына 

кэллиҥ. Сатахха кэлиэм диэбэтэҕиҥ, ол үрдүнэн, 
тоҕотун билбэппин, хайдах эрэ испэр кэлиэ диэн 
эрэл санаа баара кыайан тахсыбытым, – диэн 
Өнчөх хаһааҥҥыттан эрэ билэр кыыһыныын 
кэпсэтэр курдук санаатын тоҕо тэбии турда. 

 – Мин бастаан тахсыбаппын дии санаабытым. 
Инньэ гынан күнү быһа хайдах эрэ санаата-
оноото суох сылдьыбытым. Онтон киэһээ 
диэкинэн бэйэм да билбэппинэн санаам наар 
миигин кырдьык кэтэһиэ дуо, баҕар эппит 
сиригэр кэтэһэн тоҥо турара буолуо диэн буолла. 
Ээ, ким билэр, арай эппитин умнубут буоллун, 
оччоҕо кураанахха тахсабын дии, диэн араас 
санааҕа барытыгар түһэн буккулла олордохпуна 
дьүөгэм Даҕайа киирэн өр баҕайы ону-маны 
кэпсээн тардыллан хааллым. Туох диэхпиний, уол 
кэтэһэр онно тахсаары олоробун диэм дуо. Хата 
дьоно ыҥыттаран арыый эрдэ таҕыста. Онтон 
атын букатын хойукка диэри олоруо эбиппин. 
Эйигин тахсыбыт буоллаҕына кэтэспэккэ баран 
хаалара буолуо диэн эмиэ ыксыыбын. Даҕайа тугу 
эрэ сэрэйдэ быһыылаах. Хаста эмэтэ: «Ыксыыгын 
дуу тугуй? Биир сиргэ олоро түспэккин», – 
диэмэхтээбитэ, дьиибэргээбит курдук. Урут 
төрүт билбэт уолбун кытары уоран көрсүөм 
диэн санаабат да этим. Оттон билигин бу кэлэн 
турабын. Дьонум, доҕотторум билэллэрэ буоллар 
туох диэхтэрэ этэй? Эн да туох дии саныырыҥ 
буолла? – Чыкыыйа хайдах эрэ дьагдьайбыттыы 
дьигиһис гынан ылла, тэйэ соҕус хаамта.

Онуоха Јнчіх бараары гынна диэн ыксаан: 
– Чыкыыйа, манна эйигин кэтэһэ туран, мин 

эмиэ үүт үкчү эн курдук бэйэбин мөҕүттүбүтүм. 
Көрдө көрөөт баҕарбыт санаабар баһыйтаран, 
манна кэлэн дьонтон саһан турдаҕым диэн. Мин 
дьолбор сүрэҕим сыыспатах эбит, эн кэллиҥ. 
Онтон ордук үчүгэй баар буолуо дуо? Эн миигин 
кытта көрсүөххүн баҕарбытыҥ дуо? – сибигинэйэн 
ыйытта. 

– Баҕарбатаҕым буоллар кэлиэм суоҕа этэ 
буоллаҕа дии. Туох баар кутталбын, кыыс оҕо 
сэмэй быһыытын барытын умнан туран бу 
кэлэн турдаҕым. Санаатахпына бэйэбиттэн-
бэйэм кыбыстабын, – Чыкыыйа кырыа буолбут 
уһун кыламаннарын хамсатан уол диэки тугу эрэ 
кэтэһэрдии көрөн ылла. Оо, Өнчөх ити кыыс 
ыраас, ис санаатын арыйар иэйиитин истэн тугу 
да гыныан билбэт буола үөрдэ. Эмискэ тула өттө, 
бу боруоран турбут кэбиһиилээх от, үтэн киирбит 
лиҥкир хара тыа барыта сырдаабыкка, бу иннинэ 
былытыран турбут халлаан ырааһырбыкка, 

сылыйбыкка, кинилэри кытары тэҥҥэ үөрсэргэ 
дылы буолла. 

– Чыкыыйа, эн урут хаһан эрэ оҥоро сатаан 
көрбүт баҕа санаам умсугуйбут кыыһа кэлэн 
турарын курдуккун. Харахпын арыйдахпына эмиэ 
ол кыыс курдук хайдах эрэ сүтэн, суох буолан 
хаалыах айылаах, – Өнчөх кыыс илиитин, баҕар 
сөбүлүө суоҕа диэбиттии, сэрэнэн бэйэтигэр 
тардан ылла, үтүлүгүн устан кыыс сып-сылаас 
этиргэн илиитин аргыый аҕай имэрийэ тутта. 

Чыкыыйа да утарсыбата, уол кытаанах чэрдээх 
илиитигэр эрэммиттии ытыһын сыһыары тутта. Ол 
курдук балай да таалан утарыта көрсөн турдулар. 
Арай күһүҥҥү тымныыга тыыммыт салгыннара 
бурҕачыйан тахсан, кинилэр сүрэхтэрин иэйиитин 
таайбыттыы, инники дьылҕаларын кэрэһэлии 
куустуһан, биир күдьүс толбонноох туман буолан, 
алаас үрдүнэн киэҥ халлааҥҥа күлүмнүүр 
чолбоннор диэки унаарыйа устубута. 

Эдэр сүрэхтэр бэйэ-бэйэлэригэр тардыһар 
дьоллоох ымыы санааларыгар уйдаран төһө өр 
бу курдук туруохтара эбитэ буолла, өскө тирии 
бүрүөһүннээх, хаар-кырыа буолбут балаҕан 
ыарахан халҕана сабыллан хар гына тыаһаабатаҕа 
буоллар. Ол иччилээх тыастан уһуктан, сирдэрин-
уоттарын дьэ илэ-бааччы көрөн, ханна, тоҕо 
туралларын өйдөөн һуу-һаа буоллулар. 

Чыкыыйа: «Тыый, ийэм сүтүктүө, наһаа өр 
буоллубут быһыылаах», – диэн ыксаан илиитин 
сулбу тардан ылла уонна сибигинэйэн: 

– Аны хаһан эмэ көрсөрбµт дуу, суоҕа дуу? 
Эһиги сарсын барар үһүгүт дии? – диэтэ. 

– Чыкыыйа, баҕар төннөн иһэн таарыйан 
ааһыахпыт, оччоҕо көрсүөхпүт буоллаҕа дии. 
Таарыйбатахпытына даҕаны мин аны күһүн 
хайаан да кэлэн көрсүөм. Эн миигин күүтээр, – 
диэтэ Өнчөх. 

– Мин эмиэ эйигин кэтэһиэм, хайаан да кэлээр! 
– диэт Чыкыыйа балаҕанын диэки сэрэмиттии 
туттан хаама турда. Туруорбах тигиилээх тирии да 
сон кыайан кистээбэт Чыкыыйа кэрэ быһыытын, 
дэгэйэр чэпчэки хаамыытын, ыҥырар-ымсыырдар 
эттээх таһаатын Өнчөх кэнниттэн таптыы көрөн 
хаалбыта. 

Сотору соҕус буолан баран, Бө±ө Лөкөрдөөн ийэ 
түөлбэтин төрдө буолбут багдаллыбыт балаҕанын 
эрчимнээхтик тэлэйэ баттаан урукку Өнчөх уол 
буолбакка, орто дойду олоҕун кэрэ аанын сэгэтэн 
көрбүт, балысхан баҕа санаалаах, иннин торумнуур 
буолбут уолан бэрдэ көтөн түһүө турдаҕа. Маны 
этэн эрдэхтэрэ, туох баар олоххо тахсар уларыйыы 
Дьылҕа Хаан халбаҥнаабат ыйааҕынан, Одун Хаан 
олуллубат оҥоһуутунан оҥоһуллар диэн.

ПРОЗА



38 Чолбон 7 №-рэ 2015

УРУУЛ УЙБААН

(КЭПСЭЭННЭР)

ЭНДИЭЛЭЭХ САКААС

Оппуонньа уол – таксист. Бэйэтин 
массыынатынан сэлиэнньэ иґигэр уонна чугастаа±ы 
дэриэбинэлэргэ дьону таґар. Ґлэлээбитэ µґµс сыла, 
онон бэйэтин «кырдьа±ас», уопуттаах таксиґынан 
аа±ынар. Бииргэ µлэлиир уолаттара, сакаас ылар 
кыргыттара да син ол курдук сыґыаннаґаллар.

Таксист µлэтэ барыылаах-кэлиилээх, элбэх дьону 
кытта алтыґыылаах. Оппуонньа дьоІІо сыґыана, 
бэйэтин ис туруга, сайдыыта барыта букатын 
уларыйда. Сытыырхайда, чобуорхайда.

Биир µтµі кµн диспетчер кыыстара атын улуус 
кырыы, ыраах дэриэбинэтигэр киґи илдьэригэр 
сакаас биэрдэ. Барсар киґибит – эдэр уолчаан. 
Сытыы-хотуу, биир кэм элэпээннэнэн олорор 
ыччат эбит. Барар сирдэрэ балай эмэ буолуо дуо, 
адьас ыраах дойду. Тілібµрбµт да ботуччу, µс 
тыґыынчанан быґылынна.

Хата, сайын ардаабакка суол кураанах, айаннатан 
сирилэтэн истилэр. Тиийиэхтээх дэриэбинэлэригэр 
арахсыы суол кэлбитигэр уол:

— Ээ, дэриэбинэ±э киириэ суохпун, ити паром 
тохтуур бириистэнигэр киллэр, — диэтэ. Оппуонньа 
хайыа±ай, «клиент всегда прав» диэн быраабыланы 
ійдіін паром бириистэнигэр салайа тутта. 
Тиийбиттэрэ массыына, киґи бі±і. Паром кэлэн 
тиэнэн бµтэн эрэр эбит.

Оппуонньа массыынатын тохтотон, айаннаан 
кэлбит киґи быґыытынан тыыллаІныы тµґээри 
таґырдьа та±ыста. Уола ойон тµґэн, биэрэккэ 
турар дьону кытта чобуо ба±айытык дорооболоґон, 
кэпсэтиґэн барда. Оппуонньа «Чэ, харчытын кэлэн 
тілµµр ини» — диэн массыынатын тула хаама 
сырытта.

Арай биирдэ кірбµтэ паром тэйэн эрэр эбит, 
тиэйэн а±албыт уола паромІа дьон быыґыгар 
кістµбэтэрбин ханнык диэбиттии токуйан турар. 
Оппуонньа: «Харчым, тілібµрµм. Бачча ыраах 
кэлэн баран, кураанах. Албыннаата!» диэн санаалар 
чыпчылыйыах тµгэнигэр элэІнээн аастылар.

Кыыґырбыт омунугар, Оппуонньа тугу гынарын 
ситэ ійдіібіккі эрэ, сµµрэн кэллэ да биэрэктэн 

тэйэн эрэр паром аппарелыгар ыстанан кэбистэ. 
Тэтиэнэх, бі±і-та±а, бідіІ-садаІ Оппуонньаттан 
атын киґи эбитэ буоллар ууга «бар!» гыныахтаа±а 
хаалла. 

Биирдэ уол иннигэр баар буола тµстэ. Уолу тµµтэх 
курдук харбаан ылан, паром перилатыгар курунан 
харытыттан хам баайан кэбистэ. Дьон икки іттµттэн 
«ґуу-ґаа» буола, аймалаґа тµстэ. Оппуонньа арыый 
холкутуйан, µімэхтэспит дьоІІо, туох буолбутун 
быґааран биэрдэ. Сорох уолу буруйдуур:

— Аата сµрµн, бачча ыраахха а±алтаран баран, 
хайдах куота сылдьа±ын?— Атыттар Оппуонньа 
µрдµгэр тµстµлэр:

— Ама, ол а±ыйах тыґыынча туґугар паромІа 
ыстана-ыстана киґини кэлгийэ тура±ын.

Паром балайда устан ніІµі биэрэги булла. 
Оппуонньа уолун сиэппитинэн паромтан тµстэ.

— Дьэ, харчыгын хайдах тілµµгµн?
— Ээ, дьоммуттан, дьоммуттан ылан биэриэм, — 

диэтэ уола.
Бииртэн-биир дьиэ±э сырыттылар. Уол киирэн 

харчы кірдіґір быґыылаах да мэлийдэ. Ґґµс 
дьиэлэригэр кэлбиттэригэр, а±амсыйа барбыт 
киґи утары тахсан кэллэ. Бу уол а±ата этэ. Уол 
билиниитин, Оппуонньа кэпсээнин истэн баран, ол 
киґи Оппуонньаны дьиэтигэр ыІыран бэртээхэй 
хойуу чэйдээх остуол тардан аґатта уонна мотуордаах 
оІочонон, тіттірµ массыынатыгар а±алан биэрдэ. 
Арахсаары туран:

— Ити акаары уолбар хомолто±ун наґаа тута 
сылдьыма. Бэйэм кытаанахтык кэпсэтиэм, 
ійдітµім, —диэтэ уонна уолун быґыытын бырастыы 
гынарыгар кірдісті.

Таксист Оппуонньа биир мµччµргэннээх айана 
этэІІэ тµмµктэммитэ. Јйµттэн-санаатыттан, уолун 
туґуттан кыбыстыбыт а±а кірбµт хара±а хойукка 
диэри ааґан биэрбэтэ±э. 

«ТОЎО ОЛОРОЎУН? ТАХСАН КЈРҐЈХХҐН»

Бµітµр орто сааґын ааґан иґэн, дьонунан 
ыйыттаран, аныгылыы тылынан эттэххэ, 
суорумньунан Марыынаны ойох ылбыта. Марыына 
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ол са±ана биир бідіІ тэрилтэ±э кылаабынай 
бухгалтерынан µлэлиир этэ. Бµітµр да±аны сібµгэр 
µлэлээ±э. Онон икки іттµттэн хамнастаах дьон 
холбоспуттара.

Ол кэнниттэн дьон сиэринэн дьиэ туттуута, хотон 
тэриниитэ, сµіґµ булунуута, тµбµктэн-тµбµк µксµµ 
тµспµтэ. Хата, Марыына харчыга сыґыаннаах киґи 
буолан барыта табыллан испитэ, бэртээхэй дьиэни 
туттан дьэндэппиттэрэ. Сотору кэминэн хоро±ор 
муостаахтары хотон муІунан баайбыттара. Дьон 
тэІинэн іссі «УАЗ» массыыналаммыттара. Ити 
курдук, уонча сыл ааґа охсубута.

Марыына сааґыран хаалан о±оломмото±о. Бу 
кэмІэ дэриэбинэ дьоно куоракка киирэн олохсуйар 
идэлэрэ са±аламмыта. Биир кµн Марыына куоракка 
командировка±а киирбитэ. Онтон кэлээт:

— Бµітµр, куоракка олохсуйа киириэххэ. Миигин 
µчµгэй µлэ±э ыІырдылар, — диэн Бµітµр нус 
бааччы устар оло±ун кµірчэхтии ытыйбыта.

Бµітµр сµрдээх кіні, кэргэнин этиитинэн 
олорбут киґи сµр тµргэнник сµіґµлэрин батаран, 
дьиэтин атыылаан кэбиспитэ. Били µйэм тухары 
мииниэм диэн маанылаан, сууйан-сотон илдьэ 
сылдьыбыт массыыната былдьаґыгынан барбыта. 
Бµітµр туохтаа±ар да массыынатын харыґыйбыта. 
Куоракка мас да буоллар толору хааччыллыылаах 
дьиэ атыыласпыттара.

Ол да буоллар Бµітµргэ куоракка сіптііх µлэ 
кістін биэрбэтэ±э. Онно-манна харабылынан 
сылдьа сатаабыта. Хата, Марыыната хамнастаах 
µлэлээх буолан абыраабыта. Ити икки ардыгар 
пенсия±а да тахсар саастара бу тиийэн кэлбитэ. 

Бу кэмІэ дьон барыта омук массыынатын 
миинэр буолбута. Бµітµрдээх иккиэйэх буолан 
ууруу харчыларынан омук кылбаа маІан, хары-
хапта±ай массыынатын атыыласпыттара. Бµітµр 
урут массыыналана сылдьыбыт буолан куорат 
иґигэр сылдьарга син тµргэнник µірэммитэ.

Биир ірібµл кµн Марыынатынаан «Сайсары» 
ырыынагы кірі барбыттара. Јрібµл буолан киґи 
да, массыына да элбэ±э. Массыына буолуохтаа±ар 
сатыы да киґи кыбылла-кыбылла нэґиилэ хаамыах 
кыара±аґа этэ. 

Бµітµр тиритэ-хорута массыынатын туруорар 
сир кірдіін сыралаґа испитэ. Эмискэ ойо±оґуттан 
кµтµр улахан грузовой массыына тахсан кэлбитэ да 
уІа диэки салаллан барбыта. Бµітµр тіґі миэстэ 
баарынан иномаркатын туората сатаабыта да, улахан 
аата улахан, кэлин іттµнэн Бµітµр аІаар ойо±оґун 
таарыйан ааспыта. Тохтуу да барбата±а. Марыыната:

— То±о олоро±ун, тахсан кірµіххµн. Туох эрэ 
ааттааххын илдьэ барда буолбат дуо? — диэн тыґы 
эґэлии часкыйбыта.

Бµітµр, хайыай, тахсан кірбµтэ аІаар 
ойо±оґун кырааскатыгар «суха суола» хаалбыт 

этэ. Быстыахтара дуу, быакайыахтара дуу, ботуччу 
сыана±а омук дьонугар илдьэн массыыналарын 
кырааскалаппыттара.

Сайын буолбута, уоппуска ылан дойдуларыгар 
тахсарга оІостубуттара. Малларын-салларын 
ыбылы тиэнэн паромІа кэлбиттэрэ. СайыІІы 
паром барахсан анньыґыыта, µтµрµґµµтэ, киириитэ-
тахсыыта Бµітµргэ ыарахан дьыала этэ. Тиритэн-
хорутан, уочаракка анньыалаґан син киирбиттэрэ. 
НіІµі биэрэккэ кинилэри атын кыґал±а кµµтэрэ.

Ыксааґын, тиэтэйии, бары тµргэн µлµгэрдик тµґэ 
сатааґыннара µірµйэ±э суох Бµітµрµ ыгылыппыта, 
адьас «тилэ±ин µктµµ» испиттэрэ. Дук-дах тутунна 
да кэнниттэн-инниттэн µіхсµµ, биигинэтии 
бі±і. Бµітµр наґаа ыгылыйбыта. Паромтан 
тµґэр кіні±і киирэн аргыый астаран тµспµтэ. 
Аппарельтан тµґµµгэ илин кілµіґэлэрэ аллара 
ньимис гыммыттара, онтон µіґэ тахсыыларыгар 
иннилэригэр таастаах буору анньар тыас барылыы 
тµспµтэ. Марыына:

— То±о олоро±ун, тахса о±ус! – диэн часкыйбытын 
кулгаа±а эрэ истэн хаалбыта.

Бµітµр тахсыбакка да муос бампера µлтµ 
анньыллыбытын билбитэ. Суолтан туораан, 
хампарыйбыт бампердарын устан оннук 
айаннаабыттара. Дойдуларыгар син ботуччу сыана±а 
бампер ылларан олордубуттара.

Кµґµн куоракка киирэн баран Бµітµр:
— До±оор, Марыына, массыынабыт сатанымаары 

гынна. Атыылаан кэбиґэбит дуо? Ол оннугар атыны 
ылыахпыт буолла±а, — диирэ µксээбитэ. Марыыната 
истиэн да ба±арбата±а. Оннук сылдьыбыттара.

Куорат дьоно ірібµлгэ ма±аґыыннары кэрийэр 
идэлээхтэр. Атын кµннэргэ иллэІнэрэ суох. Биир 
оннук ірібµлгэ Бµітµрдээх ма±аґыыІІа барар 
буолбуттара. Наадалаах сиригэр чугаґаан эрдэ±инэ 
утары тµргэн ба±айытык «джип» былтас гына 
тµспµтэ. Бµітµр туох баарынан туттан охсууттан 
куота сатаабыта да хойутаабыт этэ, эмиэ тыас бі±і 
алдьархай буолбутун туоґулаабыта. Марыыната 
идэтинэн часкыйа олорбута:

— Хайа, то±о олордуІ, тахсыаххын!
Тахсыбыттара. Джиптэн кытта тахсыбыттара. 

Атыыр о±уґу ірі тутан кэбиспит курдук µс бідіІ 
ба±айы нуучча тугу эрэ саІара-саІара µі±µс да 
µі±µс буолбуттара. Буруйдаах Бµітµр аатырбыта. 
Онтуларын иґин икки тыґыынча солкуобайы 
биэрбиттэрэ. СаІа фара атыылаґыытыгар, 
массыыналарын иннин кырааскалатыыга омуктарга 
эмиэ балай эмэ харчылара барбыта. Бµітµр 
«массыынабытын атыылыах, Марыынаа» диирэ 
µксээбитэ. Марыына син биир истибэтэх курдук 
туттара.

Биирдэ ірімµіІІэ туттуллар кырааска, тоґо±о 
наада буолбута. Бµітµр сэрэнэн-сэрэнэн рыноктан 
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тэйиччи киэІ-куоІ сиргэ массыынатын туруорбута. 
Кырааскаларын, оннук-маннык наадаларын 
атыылаґан, сыґан-соґон массыыналарыгар 
а±албыттара. Тыын ыла тµґээри киирэн олорбуттара. 
Эмискэ кэтэхтэрэ тулла сыспыта. Марыына бу 
сырыыга часкыйбата±а.

— То±о олоро±ун, тахсан кірµіххµн, — диэбитэ. 
Бµітµр кыґыыта-абата барыта мунньуллан:

— БэйэІ тахсан кір! Киґи атыылыах диирин 
истибэтиІ ити баар. Аны туран эрэ авариялаата 
буолбат дуо?!

Тахсан кірбµттэрэ улахан ба±айы массыына 
кэннинэн тэйээри багажниктарын иґирдьэ тимирчи 
анньан кэбиспит этэ...

Бу эрэ сырыы кэнниттэн Марыына «бэриммитэ». 
Эргэ да буоллар уазик массыына ылыммыттара. 
Эрэллээх, бэйэ±э чугас уонна билэр сэптэммиттэрэ.

ДОЎОРУ ҐЈРДҐҐ — БЭЙЭТЭ ДЬОЛ
Юра П. кэриэґигэр

Кµґµн буолбута. Эр дьон барахсаттар отторун-
мастарын булан, кыстыкка бэлэмнэрин тµмµктээн, 
аны булка барар тµбµктээх кэмнэрэ µµммµтэ. Мин 
эмиэ сарсын, ірібµл кµн, µлэґэн-µлэґэн аатырбыт 
байанайдаах булчут Баґылай хамаандатыгар киирэн 
куобахха барсар буолбутум. Эрдэттэн, дьэ, хомунуу 
кытаана±а.

Бастатан туран эргэ «УАЗ»-пын кірµммµтµм. 
Аны бараары турдахха онтуката-мантыката 
аккаастаан дьону кэтэґиннэриэ-манаґыннарыа 
диэн атын кыґал±а. Онтон ійµі бэлэмэ, ханна 
эрэ быра±ыллыбыт таІастары булуу, ботуруон 
кірдііґµнэ, саа ыраастааґына. Чэ, барыта ханна да 
буоларын курдук кэргэним барахсан ыпсарыылаах, 
тµргэн дьаґалынан син орун-оннун булан испитэ.

Сарсыарда хараІа±а хоІнор киґи быґыытынан 
эрдэлээн сыппытым. Арай тµµн µіґэ ким эрэ 
ааммытын тоІсуйар тыаґыттан уґукта биэрбитим. 
Ыстааммын, кууркабын кэтэн, саппыкыбын 
анньынан, (кµґµІІµ халлаан тымныыта биллэр) 
кµµлэм аанын аспытым куораттаа±ы табаарыґым 
Юра илэ бэйэтинэн тииґэ килбэйэн, µірэн ыртайан 
турар эбит.

Юра ортону µрдµнэн уІуохтаах, толору эттээх-
сииннээх, µгэґинэн ірµµ ітµµктээх ырбаахылаах, 
ону таґынан сиэрэй пуловердаах, ып-ыраас 
джинсы ыстааннаах уонна хап-хара лакированнай 
(оччолорго саамай мааны таІас) тµµппµлэлээх бу 
чиккэллэн, «кэл бэттэх, куустуґуох!» диэбиттии 
икки илиитин нэлэппитинэн турар. Бу кини идэтэ 
– ханнык ба±арар биэчэргэ, µбµлµійгэ, онноо±ор 
сыбаайба±а соґуччу тиийэн кэлиэн сіптіі±і.

Юра иккис уратыта баґаам элбэх истиІ 
хоґооннору билэр. Итиэннэ хайа ба±арар киґини 

утары кірін туран тута хоґоонунан хоґуйан кэбиґэр 
кыахтаа±а. Онно ыраас куоластаах ырыаґытын, 
оґуохай таґаарар дьо±урун эбэн кэбистэххэ уол да 
уол буола тµґэрэ. Онон Юра ханна кэлэр да±аны 
дьон-сэргэ сэІээриитин ыла охсоро.

Манна эбии кини бэйэтин мэлдьи кірµнэрэ 
киириэн сіп. Хап-хара, хоп-хойуу долгуннаах батта±а 
ірµµ кичэллэн кырыллыбыт буолара. Кырынаас 
кутуругун тібітµгэр майгынныыр, кимиэхэ да 
суох хаастара субу сапсынан кітµіхчэ буолбут 
кынаттары санаталлара. Онтун хамсатан «кітµтэн» 
кірдірір туспа ньымалаа±а. Онтон хара±а!.. Мэлдьи 
тэбэнэттээхтик мичилийэ µірэллэрэ, уоттара хантан 
эрэ ыраахтан, иґирдьэттэн тыгар курдуктара. 
Табаарыґым іссі кимтэн да уратытык кµлэрэ. Аан 
бастаан кэп-кэчигирэс муус маІан тиистэрэ килбэс 
гынара, онтон иґин тµгэ±иттэн таґааран кµлэн 
лэґигирэтэн кэбиґэрэ. Ол иґин эбитэ дуу, дьон бары 
Юраны кµллэриэхтэрин ба±арар быґыылаахтара.

Юра эрэллээх табаарыстара хоту улууска икки 
куоба±ы биирдэ ытан ылаары бултуу баран испиттэр. 
Јссі аара оройуоннарга сылдьан дьыалабыай 
кэпсэтии ыытыахтаахтар эбит. Буоларын курдук, 
ыксалга, мааны кууркаларын, бэргэґэлэрин 
дьиэлэригэр умнан кэбиспиттэр. Куоракка кэлээт, 
эрэнэр киґилэригэр Юра±а эрийбиттэр. Юра 
дьон кыґал±атын ійдіін кууркатын, бэргэґэтин, 
онноо±ор бэрчээккэтин устан биэрбит уонна дьонун 
кытта барсан иґэн, миигин санаан тµґэн хаалбыт.

— Дьэ, сарсын тугу эмэ кэтэрдэн табаарыскын 
куоракка тіттірµ ыытар инигин, — диэбитинэн 
кууґа тµстэ. 

— Юра, киир-киир. Ычча, иґирдьэ киирэн 
кэпсэтиэх.

Дьэ, халлааІІа кыс ортото этиІ этэринии, 
эбэтэр самаан сайын хаар тµґэринии тµµн µіґэ 
эмискэ, тµґээбэтэх да кыґал±а µіскээтэ±э ити. 
Кэргэним барахсаны туруоруу, остуол тардыыта, 
чэйдээґин, ол-бу туґунан кэпсэтии, аймахтары, 
до±оттору ырытыы барыта ааспыта. Арай биир 
боппуруос, сарсын Юраны куоракка хайдах ыытыы 
кыайан быґаарыллыбата±а. Урут дэриэбинэ 
кыра буолан билиІІи курдук такси эІин суо±а. 
Куоракка барааччы эрдэттэн массыыналаах киґини 
булла±ына, µлэстэ±инэ эрэ сатанара. Саамай 
кылаабынайа іссі ол буолбатах этэ. Бултан матар 
кыґал±а, Байанайдаах Баґылай ааттаан-суоллаан 
ыІырбытыгар барбакка хаалыы тирээн кэлбитэ. 
Баґылайга туох диэн быґаарыахпын тобулбакка 
мунчаара олорбутум. Кэргэним барахсан ону іті 
кірін:

— Онтон Юра±ын сарсын булка илдьэ бардаххына? 
— диэн боппуруоґу биирдэ быґааран кэбиспитэ. 
Ууга тµґэн эрэр киґи оттон тардыґарыныы:

— Уу, дьэ, кырдьык. Сарсын миигин кытта барыс. 
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Хата, булт бі±інµ бултуохпут, — дии тµспµтµм. Юра 
да хайыай, сібµлэспитэ.

ТаІас кірдііґµнэ, сµпсµгµрµµ са±аланна±а 
диэтэ±иІ. Ампаарынан, кµµлэнэн кірдіін сиэ±э 
кылгас, иґэ кэлбэт да буоллар куурка булбуппут. 
Быанан бобо тардыннахха син сылдьыах курдук 
этэ. Атах таІаґа олус уустук буолбута. Хата, биир 
уолбут эргэрбит, кылгас остоох, ардахха эрэ кэтэр 
саппыкытын булан ылыбыппыт. «Барсыа» диэн 
буолбута. Онтон саа кістµбэтэ±э, онон сулумах 
барсар буолбута.

Сарсыарда эрдэлээн, таІнан-симэнэн 
Баґылайдаахха тиийбиппит. Тойоммор Баґылайга 
ыалдьыттаах кэлбитим туґунан эппитим. Тыа 
сирин дьоно оччолорго бултан кіІіібіт, дьэллэм 
со±ус буолаллара. Тіттірµтµн, атын киґи кэллэ±инэ 
µірэр этилэр. Саата суо±ун эрэ омнуолаатылар 
быґыылаа±а.

Бултуур сирбитигэр икки массыынанан 
айаннаабыппыт. Ол аата уон, уон биэс киґилээх 
дьо±ус хамаанда буолбуппут. Бастакы µµрµµ 
дьыбардаахха са±аламмыта. Юра µµрµµгэ барсыбыта. 
Сарсыарда тоІокко кімніх син биир хаар курдук 
халтараан буолара. Юра саппыкыта ыга тутарын 
иґин биир чараас наскынан кэппит буолан ата±ын 
хайы-сах аалларбыта, эбиитин эргэтэ бэрт буолан 
халтархайа сµрдээх эбит этэ. Бастакы µµрµµгэ уонча 
куоба±ы ылан Байанайбыт «мичик» гыммыта.

Иккис µµрµµ тута са±аламмыта. Бу сырыыга уґун 
со±ус хаамыы буолуохтаа±а. Мин массыыналаах 
киґи буолан тойоммун Байанайдаах Баґылайы 
тиэйэн наар тоґуурга сылдьыахтаа±ым. Иккис да 
µµрµµ матарбата±а. Син балайда куобахтаммыппыт. 
Арай Юрам сирэйэ-хара±а мілтіін, иэдэйэн 
кэлээхтээбитэ. Били, ата±ын аалларбыт сиринэн 
тириитэ ньылбырыйан хаалбыт этэ. Эбиитин 
халтарыйан аатырар джинсытын икки сиринэн хайа 
ыстаныар диэри тобугун то±о тµспµт. Онтун киґи 
бэрдэ ноґуобуой былаатынан бобо баайбыт этэ. 
Баґылай, ону кірін, со±отох сіптііх быґаарыыны 
ылыммыта. Юраны мин оннубар массыына±а 
олордубута, саабын биэрэн тоґуурга туруорбута. 
Миигин кини оннугар µµрµµгэ ыыппыта.

Оо, оччолорго, эдэр эрдэххэ, тіґі ба±арар 
хаамыа±ы, сµµрэ да сылдьыа±ы ба±арыллар буолара. 
Арай саата суох сылдьарбын билэр курдук куобахтар 
мин таспынан куотаары ыксаталлара. Оччо±о оту-
маґы кырбыы-кырбыы аймал±аннаах хаґыыны 
тµґэрэрим. Бочугурастар талах быыґынан оргууй 
хааман догдоІноґо сылдьалларын кірдіхпµнэ, 
аттыбар сылдьар киґини сэрэнэн ыІырарым. 
Киґим кэлэн ытан ылара. 

Ґґµс µµрµµбµт олус табыллыбыта, тумуска 
элбэх куоба±ы ыган таґааран хойуутук ыппыппыт. 
Бултуйбут дьон илии тутуурдаах, іттµк харалаах 

алаас са±атыгар, массыынабыт таґыгар мустубуппут. 
Бары булт µірµµтµн билэн омуннаах кэпсэтии, 
кµлсµµ-салсыы µксээбитэ. Юра µс куоба±ы тутан 
адьас туохтаа±ар да дьоллонон, эмиэ кимиэхэ да 
хатыламмат кµлµµтэ киирэн тугу эрэ кэпсии-кэпсии 
µіґэттэн киирэн кэлбитэ. Ыарыытын барытын 
умнубут быґыылаа±а.

Баґылай биир кыра сиґи быґа тµґэн ніІµі 
алааска баар µµтээІІэ чэйдииргэ хамаанда 
биэрээтин кытта бары массыына±а олорон 
айаннаабыппыт. Алааска киирэн иґэн, Баґылайбыт 
массыынаны тохтоппута, халампааґын ылан 
тэйиччи сытар кµілµ одууласпыта.

— Тµірт кус олорор, — диэбитэ.
Баччаларга биґиэхэ хойутаабыт, олус эмис 

уонна бідіІ муора кустара тµґэн ааґаллара. 
Баґылай икки киґини µімэн киирэргэ, миигин 
массыынанан кµіл биир баґыгар эргийэн 
тиийэргэ дьаґайбыта. Биґиги этиллибит сиргэ 
тиийиибитигэр саалар тыастара ірі хабылла 
тµспµтэ. Баґылай сµр сымсатык массыынаттан 
ыстанан тµґэн, эмпэрэ µрдµгэр сµµрбµтэ. Биґиги 
туох буоларын ійдіібіккі турдахпытына, Баґылай 
иккитэ ытан субуруппута да кітін сулугураґан 
иґэр икки кус тібілірµн оройдорунан барбыттара. 
Сі±µµ-махтайыы быыґыгар кус эрэ хомуйааччылар 
буолбуппут. Дьоммут эмиэ икки куґу ылбыттар этэ. 
Чэйдээґин уопсай µірµµ-кітµµ, ірі кіті±µллµµ 
µлµскэнигэр ааспыта. 

Эбиэттэн киэґэ да мэлийбэтэхпит, син ортотук 
бултаабыппыт. Киэґэ тіннір айан са±аламмыта. 
Биирдии киґиэхэ биэстии куобах, иккилии 
бочугурас тиксибитэ. Тµірт куспутун куорат киґитэ, 
ыалдьыт диэн Юра±а биэрбиттэрэ. Саха омук 
сайа±аґа, ыалдьытымса±а дьэ онно сытта±а.

Дэриэбинэ±э киириигэ уґун ба±айытык талах 
быыґынан айанныыр суол баара. Ону биґиги 
суоппардар «аллея» диэн ааттыырбыт. Оннук кібµс-
кіні уонна икки іттµнэн киґи анаан олордубутун 
курдук талахтар сэлэлии µµнэн тураллара. «Аллея±а» 
киирэн истэхпитинэ ніІµі іттµгэр улар кітін 
ааґан эрэрэ элэкис гыммыта. Баґылай: «Газтаа, 
онно тиий», – диэн хамаандалаатын кытта туох 
баарбынан µктээбитим. 

Баґылай, саатын туппутунан аІар ата±ынан 
µктэлгэ туран, ытарга бэлэм иґэрэ. Ол икки 
ардыгар улар тіннін чыпчылыйыах бэтэрээ іттµгэр 
«аллеяны» быґа кітін ааґыан икки ардыгар Баґылай 
ыта охсубута. Улар тібітµн оройунан баран, талах 
ніІµі «ньылк» гына тµґэр тыаґа иґиллибитэ. Ґйэм 
тухары араас булка сырыттым ини, сылдьыбатым 
ини. Ол гынан баран Байанайдаах Баґылай улар 
тіттірµ кітµіхтээ±ин хантан билэн уонна чыпчыл±ан 
тµгэнигэр кыІаан ыта охсубутун билигин да кыайан 
ійдіібіппµн. Бары да сі±µµ бі±ітµн сіхпµппµт, 
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махтайыы бі±ітµн махтайбыппыт. Ол да иґин 
ааттыын Байанайдаах Баґылай аатырда±а. Бу да 
улары Баґылай булчут сиэринэн ыраахтан сылдьар 
ыалдьыкка туттаран кэбиспитэ.

Киэґэ дьиэбитигэр баґаам элбэх бултаах кэлэн 
кэргэним барахсан µµттээх чэйин, тотоойу аґын 
аґаан хоммуппут. Сарсыарда эрдэ барар массыына 
булан табаарыспын Юраны биир куул куобахтаан, 
иккис куулугар бэлэхтэппит араас кітірдірµн 

хаалаан атаарбытым.
Юрам барахсан кылгас µйэлээх буолан биэрбитэ. 

Эдэр сааґыгар бу олохтон кµрэммитэ. Ол да буоллар 
кини туґунан µтµі ійдібµл хаґан да умнуллубат. 
Ордук тµµн ортото тиийбитэ, Байанайдаах 
Баґылайдыын бултуйбута, кэґии-бэлэх тутан 
истиІник мичээрдии турара харахпар билигин да 
кістір. Онтон бэйэм кытта астыммытым. До±ору 
µірдµµ — бэйэтэ дьол эбээт.

БҐТЭ¤ИК ЧИЭППЭР

Биґиги уолаттар уґун перемена±а, тµгэх 
паарта±а білµіхсэн бэ±эґээ киэґэ кістµбµт 
киинэ туґунан кэпсэтэбит. Омуммут диэн сµр. 
Сі±ібµт, бэккиґиибит. Јрµсµґэ-ірµсµґэ тыл 
быра±ан кэпсээн уотун кµідьµтэн биэрэбит. 
Эмискэ атаґым Бµіккэ іттµккэ имнэммитигэр, 
ірі кірі тµспµтµм, Саргы дуосканы инчэ±эй 
тэрээпкэнэн сото турара. Кып-кыракый чаґыта, 
сааскы кµн уотун сардаІатыгар ча±ылыйан 
харахпын саататар. Ити кэмІэ мин кини сылаас, 
намчы илиитигэр чаґы буолан «тик-так» бара 
сылдьыахпын ба±ардым.

Устунан бастаан оскуола±а киирбиппин 
санаан кэллим. Кылааска киирэрбэр ийэбиттэн 
ханна эрэ ыраах арахсан барардыы харахпыттан 
уу-хаар баспытым. Барыта билбэт о±олорум 
ортолоругар киирэн олордохпуна, хап-хара 
батта±ын икки утах гына ірµммµт, ма±ан 
баанчыктаах кыыс мин диэки эргилиннэ. Арай 
ійдіін кірбµтµм ыкса ыалбыт, кµн аайы бииргэ 
оонньуур, буору-сыыґы бµрµнэр Саргы кыыс 
эбит. Маанытык таІныбытын сонургуу кірдµм, 
иккиэн мичээрдэстибит, тулаайахсыйбытым, 
тута уостубута.

Кэлин кµннэр-дьыллар ааґан истэхтэрин аайы 
кыыспар ылларан, сібµлµµр буолан барбытым. 
Биир эмэ кµн µірэнэ кэлбэтэ±инэ суохтуурум, 

ханнык эрэ дьикти иэйии ыбылы кууґара.
Эмискэ чуораан тыаґаабытыгар, санаам 

ситимэ быґа ыстанна, паартабар тиийэн олордум. 
Улахан тирии бартыбыалын кыбыммытынан 
ахсаан учуутала киирэн кэллэ.

Сурунаалы аґан, ким баарын, суо±ун 
бэрэбиэркэлээн баран, испииґэгинэн суруллубут 
араспаанньаларынан тµґэн иґэн ким эрэ 
аатыгар уруучукатын тібітµнэн та±айар. 
«Хайа эрэ эрэйдээх тµбэстэ» диэн учуутал хас 
хамсаныытын аа±а кірі олорон санаан ыллым. 
Јлµµ тµбэлтэлээх, µтµргэн быалаах диэбиккэ 
дылы, миигин ааттаабытыгар соґуйан ходьох 
гына тµстµм.

ТэІнэґиэм дуо, аа-дьуо дуоска±а саллаІнаан 
тиийэммин, арааґынайдаан ірі-таІнары суоттуу 
сатаан кэбистим да±аны туох да туґа тахсыбата. 

Учууталым µірэх дьыла бµтэн эрдэ±инэ, 
µірэхпэр адьас кыґаммакка сааскы кµн уота 
тµннµгµ дьілі µµттээн киирэригэр сыламнаан 
сымна±астык нухарыйа олорорум туґунан 
балайда міхті-эттэ, аныгыскы уруокка хайаан да 
ыйытыам диэн баран «олор» диэтэ.

Бу сааты. Кини кірін олордо±уна. Миэстэбэр 
тіннін иґэн, бэйэм да билбэппинэн Саргыны 
кылап гына кірін ылбыппар, кыыґым тута 
умса тутунна, иэдэґэ чоххо баттаабыт курдук 
кытарбыт.

Кырдьык да±аны µірэх бµтэрэ бу кэллэ, 

УЙБААН ТАРАБЫЫКЫН

(КЭПСЭЭННЭР)
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аныгыскы сырыыга хайаан да µчµгэй сыананы 
ылар гына эппиэттиэххэ наада. Кыра 
эрдэхпититтэн нэммитин билсибит атаґым 
Бµіккэ, кіміліґін улаханы эппэт киґи.

Арай кини… Кіміліґірі буоллар. Дьиктитик 
кытарбыт иэдэстэр, миигин эр санаалаан, бэйэм 
туспар саІа хорсун суолу оІорорбор тирэх 
буоллулар. Чэ синэ биир!

Ыраас лииґи ылан, буочарбын тіґі 
кыалларынан тупсара-тупсара сурук суруйдум.

«Саргы! Баґаалыста, алгебрабар кіміліс эрэ. 
Болуодьа». Уонна суулуу тутаат ыыттым. Эппиэт 
бµтэґик уруок бµтµір диэри кэлбэтэ. Кэри-куру 
дьиэлээри кууркабын кэтэ турдахпына кыыґым 
тиийэн кэлэн: 

– Болуодьа, эйиэхэ кіміліґµім. Бµгµн µс 
чааска иллэІІин дуо?

– ИллэІмин, – мин µірµµбµн кистии сатаатым 
да уоґум миигиттэн тутулуга суох мичээрдээн 
ыттайда.

– Оччо±о библиотека±а кэлээр.
– Сіп.
Оскуолаттан аргыстаґан тахсан иґэн 

хара±ым кырыытынан Бµіккэ соґуйбут, сіхпµт 
харахтарын элэс гына кірін аґарабын.

«Таптал» кыґал±атыгар ылларбыт киґиэхэ 
кыра да наада, ити то±оостоох тµгэн кэнниттэн, 
сылтах була-була сотору-сотору кірсі сатыыр, 
уруокпар кіміліґµннэрэр буолбутум. Сµргэм 
кіті±µллэн, кітµіхпµн кыната эрэ суох курдук 
сылдьыбытым.

Кµннэр тµргэнник ааґаннар, сааспыт тухары 
умнуллубат, бµтэґик чуораан кµнэ тиийэн кэллэ. 

Кыргыттар бары муус-маІан фартуктаахтар. 
Биґиги, уолаттар, кістµµмнээхпит. Кылааґынан 
икки кэккэнэн стройдаан турабыт. Учууталларбыт, 
тіріппµттэрбит эксээмэннэрбитин 
ситиґиилээхтик туттарарбытыгар ба±аран алгыс 
тыл эттилэр. 

Кырачаан кыысчаан тыаґаппыт алтан 
чуораанын тыаґа ураты истиІник кімµс 
дор±ооннорунан ыґыахтанна. Ис-испиттэн 
бµтэйдии долгуйан, этим сааґын устун туох 
эрэ сылаас сыыйыллан киирэн, мэктиэтигэр 
тыыммакка да туран, кыргыттары хара±ым 
кырыытынан одууласпытым, кібµс-кіні ситэн-
силигилээн эрэр хатыІІа эбэтэр кµн сырдыгын 
батыґа саІа тыллан эрэр ньургуґуІІа дьµірэлии 
кістµбµттэрэ.

Аны Саргы кэрэ дьµґµнµн, хойуу кыламан 
аннынан кірбµт сылаас харахтарын кірін, 
кµннээ±и дьолбунан дуоґуйа тыынарым бµттэ±э. 

Кини со±уруу µірэххэ туттарса барыахтаах, онтон 
мин сопхуоска µлэлии хаалыахтаахпын.

Уон сыл бииргэ µірэнэн, эн-мин дэсиґэн 
бµтэрбит а±ыйах хонук хаалла. Бары биир 
баайыылаах, бэйэ-бэйэбититтэн улаханнык 
уратыласпат эдэр дьон оскуоланы бµтэриэхпит. 
Хас биирдиибит иннигэр тус-туспа суол 
нэлэґийэр. Ким эрэ таІара маґа, ким эрэ кµрдьэх 
маґа буолан, сирдээх халлаан курдук уратылаґар 
дьыл±алаах дьон буолан тахсыахпыт. Ол эрээри 
бары биир санаанан µірэппит учууталларбытын, 
оскуолабытын ірµµ ахта-саныы сылдьыахпыт. 

Мин санаабар бары саІата суох сібµлэґэн, 
мичээрдииргэ дылы гыналлар. Быраґаайдарын 
бииргэ µірэммит до±отторум! Биир тылы 
быктарбатах килбик бастакы тапталым.

БЫРАДЬААГА

Бырадьаага киґи тіґі да эдэрин, сэнэ±ин 
иґин, кини оло±о міґііччµккэ кутуллубут 
уба±ас дьалкыІныы сылдьарын кэриэтэ кэбирэх 
буолла±а. Уґуктаа±ынан дьілі астахха сµмэґинэ 
іріґµлтэтэ суох тохтон, аны хаґан да хара±ын 
атытан кірбіттµµ сабан бу орто дойдуттан 
арахсан эрдэ±э. Оччо±о муорга илдьэн а±ыйах 
хонукка сытыарбахтыы тµґэн баран, сыґан-
соґон таґааран эттээн, элийэн, иґин-µіґµн 
хайытан, ыраІалаан µірэх тэрилтэлэригэр 
туттарыахтара, онтон ордубутун чычаас ба±айы 
иин о±ото хаспыта буолан баран µрдµгэр буору 
саба тарыйан баран, тоґо±о маска ньаалбаан 
сааллыбытыгар хара кыраасканан сыыппара 
суруйан баран батары анньан кэбиґиэхтэрэ. Бу 
киґи орто дойдуга кэлэн барбытын туґунан туох 
да аат-суол, тіріібµт, ілбµт сыла, ыйа, кµнэ суох 
сиик буолан симэлийдэ±э ол. Кинини ким да 
билбэт, билэ да сатаабат.

Биирдэ миэхэ ускул-тэскил сылдьар киґи 
диэтэххэ сэттэ уончатыгар чугаґаабыт о±онньор 
кэпсээбитин, кини аатыттан тиэрдэбин.

***

Оччолорго мин дойдубар сэттэ кылаастаах 
оскуоланы бµтэрэн баран Дьокуускайга салгыы 
µірэнээри киирбитим. Тыа уолун хара±ар 
куорат килэйэн-халайан, киэІэ-куоІа миигин 
сіхтірбµтэ. Мунан-тэнэн балай да ір кірдіін 
тастыІ эдьиийбэр Мааппалаахха тиийэн, 
ийэм туос ыа±айа±а ыыппыт сµігэй кэґиибин 
биэрбитим. 

ПРОЗА



44 Чолбон 7 №-рэ 2015

Сарсыныгар муІкук, этэргэ дылы туох баар 
тыастан-уустан, дьих-дьах тутта сылдьар уолу 
эдьиийим сирдээн илдьэн тыа хаґаайыстыбатын 
техникумугар докумуоммун туттарбыппыт. 
Манна наґаа элбэх киґи тіттірµ-таары 
аалыІнаґарыттан, мэктиэтигэр ээл-дээл 
буолан ылаттаабыппын ійдµµбµн. Нууччалыы 
да µчµгэйдик билбэтим бэрт, син онон-манан 
ійдµµр курдукпун да саІарар кыах олох 
суох. Сыыґа-халты саІардахпына, кµлµµ да 
гыныахтара диэн кыбыстарым сµрдээх. Ол да 
буоллар син сыралаґан эксээмэннэри этэІІэ 
туттаран, агроном идэтигэр киирбитим. Бииргэ 
µірэнэр о±олорбун кытта билсэн, бодоруґан 
испитим. 

Ґірэммитим уонча хоммутун кэннэ, биир 
сарсыарда, тас таІаспын устан баран кірµдµір 
устун хааман иґэн, тµннµк аттыгар сэрбэллэн 
турар кыыстан чаґы ыйытаары чугаґаан иґэн, 
утары кірсі тµстµбµт, ыйытыах буолбуппун 
таґы-баґы умнан тібім оройуттан, ата±ым 
тилэ±эр диэри ип-итии сµµрээн уонна хаґан да 
билбэтэх иэйиим сµрэхпин мип-минньигэстик 
ньµілµтэн ылбыта. 

Орто уІуохтаах, унаарыччы кірбµт 
саґар±айдыІы харахтаах, уґун хара баттахтаах 
нарын-намчы кыысчаан мин сµрэхпэр ол кµнтэн 
ылата сµппэттик олохсуйбута. Ґірµім быатыгар 
кини биґиги курспутугар µірэнэр буолан 
биэрбитэ. Јлµіхµмэ куоратыттан сылдьар Аняны 
ити курдук кірііт да таптаабытым. Кинини кірір 
ба±аттан, хас сарсыарда аайы сµргэм кіті±µллэн, 
µірэ-кіті µірэнэ кэлэрим. Кэрэ, дьикти да 
кэмнэр этилэр, маннык ып-ыраас, сып-сырдык 
олох хаґан да бµппэттик иннибитигэр тыргылла 
сытыах курдуга. Олох тµґµµтµн-тахсыытын, 
очурун-чочурун билбэт, бµтэй сымыыт курдук 
сэмэй, кэнэн да этибит. 

Оннук кіті-дайа µірэнэ сылдьан, мэник-
тэник эдэр сааспар тыллаах сыІаахпын кыайа 
туттубакка сэлибир гыннарбыппын НКВД-ларга 
«сип» гыннараннар сиэн тураллар. Туґугар эмиэ 
о±о оонньообутугар дылы балыыІка дьыала этэ. 
Хата, бэлэтиичэскэй ыстатыйаны сыґыаран уон, 
уон биэс сылы биэрбэтэхтэригэр махтал курдук 
буолбута... 

Дьэ, биґигини кыґын оройугар биэс сµµсчэкэ 
киґини суол солооґунугар µлэлэтэллэр. 
Хонуохтаах балааккаларбытын, иґиппитин-
хомуоспутун биир эргэ тыраахтар сыар±атыгар 
тиэйэн илдьэн, уот оттон киэґээ аґыахтаах 
аспытын буґаран бэлэмнииллэр. Солуохтаах 

тыабыт хойуутуттан-уба±аґыттан тутулуга 
суох мээрэйдээн быґан биэрбит сирдэрин, 
іл да тіріі солоон тиийиэхтээххин. Ба±ар эн 
тµµннэри да сырыт хайаан да бµтэриэхтээххин. 
Биґиги сордоохтор, чараас таІастаах, хам 
аччык сылдьар да буолларбыт тµргэнник 
тиийэн сынньана охсоору сэлээннэспэккэ туох 
баарбытынан тµґµнэрбит, наар хамсана сылдьар 
буолан улахан µлµйµµ, иґэлийии а±ыйах этэ. 
Солуур суолбут, бэлиэ аспыт былаахтарын икки 
арда уон биэс миэтэрэ курдук кэтиттээх буолара. 
Маардар, µрэхтэр тардыылара тµбэстэ±инэ 
биллэ тµргэтиирбит да, оннук сирдэр аар тай±а 
ортотугар дэІІэ тµбэґэллэрэ. 

Биґигини харабыллыыр саллааттар 
бинтиэпкэлэрин кыбынан баран, анньыллыбыт 
бэлиэ таґыгар охтубут мастарга, чіІічіктіргі 
табах эринэн табахтыы олорор буолаллара. 
Тіґі да бараан истээх тулууптаах, бэргэґэлээх 
буоллаллар, хамсаммакка олорор буоланнар 
балай да тоІор быґыылаахтара. Тымныыттан 
кыґарыйтаран уоппуска ыла сатыыллара. Ол 
уоппускаларын кµрээбит, эбэтэр кµрээри 
гыммыт хаайыылаа±ы туттахтарына, эбэтэр 
ілірдіхтірµнэ биэрэллэрэ. КиІнэрэ-наардара 
холлубут саллааттар, хайа да балаґыанньа±а 
хаайыылаах эрэйдээх буруйдаах тахсыахтаа±ын 
билэр буоланнар ону туґана сатыыллара. Кинилэр 
да олохторун киґи улаханнык ымсыырбат 
буолла±а. Уґун кµнµ быґа, тымныыга аґа±ас 
халлаан анныгар тэпсэІнээґин, сайын сырылас 
куйааска, ыам бырда±ар быґыта сиэтии сыанан-
арыынан а±аабата биллэр.

Соро±ор, кырдьык, ыарахан оло±у, эрэйи-
кыґал±аны тулуйбакка синнэригэр тµспµт 
дьон «Ханна да ілір син-биир, аны кэлэн 
киґи буолбаппыт» диэн булгуччулаах санааны 
ылынан кµрµµр буолаллара. КіІµл, тылынан 
сатаан этиллибэт кµндµ буолла±а. А±ыйах да 
кµн кимтэн да куттаммакка кіІµллµк сылдьыы 
иґин олохторун толук ууран, имниин сµтэллэрэ. 
Кµрµійэхтэри анал µірэхтээх ыттарынан ирдэтэн 
эккирэтэллэрэ. Тула уґуга-туората биллибэт, хара 
суор кыланар хара тыатыгар кµµс тіґі да тэІэ 
суо±ун иґин, туох-туох буолбата±а баарай? Ону 
сир ийэ бэйэтэ эрэ билэн, хонно±ор-быттыгар 
кистээн иґийэн сытта±а.

Дьэ, кырдьык, эписиэрдэр диэн тай±а 
ыраахтаа±ылара, тойотторо буолла±а. Ба±ардылар 
да±аны, ханнык ба±арар хаайыылаа±ы кіІµл 
кырбаан, араастаан накаастаан, эбэтэр ыттыы 
ытан кэбиґэр кыахтаахтара. Кинини хайдах да 
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буруйга-сэмэ±э тардыбаккын. Оттон саллаат 
хаайыылаа±ы ілірін тіґі да уоппуска ылыан 
ба±арбытын иґин, бэлиэ анньыллыбыт чэрчи 
иґигэр ытар бырааба суо±а. Ол эрээри биґиги 
кіґі сылдьар лаа±ырбытыгар саІаттан саІа 
буруйдаахтар «этабынан» кэлэ тураллара да, то±о 
эрэ оччо-бачча эбиллибиппитин ійдіібіппµн.

Аччык аІардаах дьон сэниэлэрэ эстэн кыратык 
сынньанаары олоро тµстµлэр да харабыл саллаат 
айдаан-куйдаан бі±ітµн тµґэрэрэ. Сырата-
сылбата быстан охтон тµспµт киґини, бэлиэ 
чэрчи таґыгар атахтарыттан соґон таґааран, 
саа луоґунан тібітµн илдьи охсоллоро, эбэтэр 
тирээн туран сµµґµн тобулу ыталлара уонна 
кµрээн истэ±инэ ілірдµбµт диэн эписиэрдэргэ 
дакылааттыыллара. Оччо±о норуот істіі±µн, 
холуобунай буруйдаа±ы куоттарбат кыра±ы 
харахтаах, ийэ дойдутугар кыґамньылаахтык 
сулууспалыыр аатыран на±араада±а тиксэрэ, 
уоппуска±а барара.

Хаайыылаа±ы тіґі да киґинэн аахпатахтарын 
иґин саллаат сыыґа-халты тутунна±ына 
бырастыы гыммат. Кµрээри оІосто, былааннана, 
тµгэн кірдµµ сылдьар киґиэхэ саа сыаната суох 
кµндµ мал буолла±а.

Ол эрээри тµбэспит эрэйдээх, сыккырыыр 
тыына баарын тухары, хас биирдии кµнµ 
кіірітін, болдьо±о бµтэрин кэтэґэр кэтэх 
санаалаах. Болдьохторо да араастаах, биир-
икки сыллаахтартан са±алаан, сµµрбэ, отут 
сыллаахтар кытта бааллар. Саастарынан 
уон сэттэлээхтэн сэттэ уоннарыгар диэри, 
учуонайыттан ілірµіхсµтµгэр тиийэ араас 
маастарга арахсан, бэйэлэрин истэригэр тус-туспа 
быраабылалаахтар, сокуоннаахтар. Оттон сµрµн 
баґылыыр-кіґµлµµр біліхтір, бэлитиичэскэйдэр 
уонна холуобунайдар. Бу икки біліх дьон тµгэн 
эрэ кіґµннэр сµгэнэн, луомунан, кµрдьэ±инэн 
хабыр хапсыґыыга киирсэн ылаллара. Јлµµ-
сµтµµ та±ыста±ына, сииктээх муо±у хастыы 
тардан, кыратык хаспыта, тарыйбыта буолан 
баран, кістµбэт гына кімін кэбиґэллэр да бµтэр.

КиэґээІІи бэрэбиэркэ±э, кэккэлии 
туруоран баран ынахтыы аа±аллара, тіґі киґи 
итээбитин сотон иґэллэрэ. Јлбµт буолла±ына 
іллі±і, кµрээбит буолла±ына кµрээтэ±э, норуот 
істііхтірі элбэхтэр, саІаттан-саІа киґи кэлэ 
турар, киґи аата-суола наадата суох, ахсаана эрэ 
биир таґымІа турар гына сіп тµбэстин да бµтэр.

Биэс уон ахсыс ыстатыйа араас пууннарынан 
тµбэспиттэр ортолоругар, сэрии уотун ортотунан 
ааспыт байыаннайдар µгµстэрэ, саллаатыттан 

болкуобунньугар тиийэ бааллара. Баартыйа 
бідіІ µлэґиттэрин сэргэ биир нууччалыы тылы 
билбэт холкуостаахтар да элбэхтэрэ.

Холуобунайдарга ілірµіхсµттэр, орос-
пуонньуктар, уоруйахтар, итэ±эстэммиттэр, 
балыырга тµбэспиттэр кытта бааллара. Бэйэлэрин 
истэригэр дьаґайар тойоттордоохторо. Олору 
дьаґайар муІур тойоннорунан сокуоннаах 
уоруйахтар буолаллара. Оччолорго лаа±ырдар 
сµµрбэлии, отуттуу биэрэстэ буола-буола 
бааллара. Солоон иґэр тыабытын бµтэрэн 
ырааґыйа±а та±ыстахпытына, тула ітті 
быыскалардаах, хатыылаах борубулуоханан 
эргитиллибит, сири хаґан оІоґуллубут, 
хотоннуу туруору истиэнэлэрдээх уґун, хастыы 
да бараахтардаах лаа±ырдар µгµс буолаллара. 
Иґирдьэ киирдэххэ, икки уґуктарыгар улахан 
тимир оґохтордоохторо. Иккилии этээстээх 
мас наара ороннор истиэнэни кыйа симсэн 
тураллара. Ортотугар уґун бі±і-та±а оІоґуулаах 
остуол турара. Хас бараах аайы тойоттордоох, 
оґох оттооччуларыттан са±алаан тыґытыгар, 
фраерыгар, эр киґитигэр, уоруйа±ар, бэлиитигэр 
тиийэ арахсаллара. Бары бэйэлэрин маастарын 
суруллубатах быраабылатын, эбээґинэстэрин 
билэллэрэ, тутуґаллара.

Ким урут охсубут ол µксµн кыайыылаах 
тахсара. «Јлбµт киґи ытырбат уонна 
саІарбат» диэн сокуоннаахтара. Тыыннаах 
хаалар туґугар тугу да гыналларын кэрэйбэт 
этилэрэ. Холуобунайдар, уоруйахтары кытта 
эмиэ бэйэлэрин икки ардыларыгар тыл тылга 
киирсибэккэ сэймэктэґэллэрэ.

Мин тµбэґэн кэлбит сылбар, атын лаа±ыртан, 
биир саґаан уґуннаах, хапкаас хааннаах Мираб 
диэн киґи этээптэнэн кэлбитэ. Уруккута биллэр 
уоруйах эбитэ µґµ. Кумахтан ітµµнµ хатар сытыы 
тыллаа±ын, эргитиилээ±ин-урбатыылаа±ын, 
µіннээ±ин, тµгэхтээх ійдіі±µн таґынан, тоІ 
маґы тосту тардар кµµстээх киґи эбит. Хас 
да сыллаа±ыта былаас былдьаґыытыгар эт 
илиитинэн киирсэн утарсааччытын быарын 
быґа тэбэн биир тыла суох ыыппыта µґµ. Ол 
суутугар иннигэр-кэннигэр, илии-атах буолар, 
сµµрэр-кітір кікіті буруйу ылынан эбии 
сµµрбэ сылы эбиммит. Ол сордоох сымыйа 
буруйу ылыммата±ына бэйэтин атастара анараа 
дойдуга атаарар буоллахтара. Иккиттэн биирин 
талаахтаата±а.

 Ол киґи уонтан тахса сыл олорон баран 
болдьо±о бµтэрэ сыл аІарын кыайбат хаалбытын 
кэннэ «сіп буолуо, атын сокуоннаах уоруйахта 
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талан мин оннубар олордун» диэн биллэрбит. 
Дьэ, онно киниэхэ тааллара кырыылана 
сылдьар, кулут-ча±ар буола сылдьыбыт бэйэтин 
дьоно иэстэґэр санааламмыттар. Кини бу уонтан 
тахса сыл тухары араас µчµгэйи да, куґа±аны да 
оІорбута, оІотторбута элбэх эбитэ µґµ. Лаа±ырга 
сібµлээбэтэх киґилэрин кылыытын кыІаан, 
кэнтигин кэтээн ілірµµлэрэ, сокуоннаах уоруйах 
кіІµлµнэн оІоґуллара. Ол иґин киниттэн бары 
куттаналлара, санаатын таба сатыыллара.

 Мираб онноо±у олох быраабылатын этинэн-
хаанынан билбит киґи оло±ор куттал суоґуурун 
ійдіін бараахха олорбокко, балыыґа диэн 
ааттанар дьиэ тµгэх хоґугар, балыыґа±а µлэ±э 
киирбит чугас дьонун мунньунан олорбут.

Бараах іІнііхтірі, ыйааґыннаахтара тµмсэн, 
сµбэлэґэн іліріргі уураллар. Онно алта киґини 
аныыллар. Эмиэ иккиттэн биирин таллардахтара, 
эбэтэр бэйэ±итин диэн. Бу дьон оІостубутунан, 
бэлэмнэммитинэн бараллар. Тимир 
борубулуохаттан балтараалыы харыс уґуннаах 
бµргэс оІостоллор. Чэчиэн, кумык, хохуол, 
татаар уонна икки нуучча Мирабы іліріірµ 
тµµн тµірт чаас са±ана балыыґа айа±ар кэлэллэр. 
Иккилэрэ аан икки іттµгэр саґан тураллар. 
Чэчиэннэрин наґыылка±а сытыараллар. Биир 
киґилэрэ тµннµк анныгар саґар. Ыарыґа±ы 
а±албыт курдук туттан ааны тоІсуйбуттарыгар, 
остуорас ааны аґан чµмэчи уматан тоґуйар. 
Биэлсэр наґыылка±а сытар киґиэхэ тіІкійін 
эрдэ±инэ, анараа киґи уґуктаах тимиринэн 
быарга анньар, кэннигэр турбут дьон µллэр 
бµіргэ дьілі тµґэн тыла суох ыыталлар. Онуоха 
остуорас сулбу ыстанан тахсан истэ±инэ ааІІа 
тоґуйан турар дьон сыыґа-халты анньан 
куоттараллар, киґилэрэ хаґыытыы-хаґыытыы 
баахта диэки сµµрэн кірір да ситэн кэлэн суол 
ортотугар охтороллор. Мираб ити айдаантан 
уґуктаат, матарааґын анныттан уґуктаах тимири 
сулбу тардан ылар да, кірµдµіргэ ыстанан тахсар. 
Кылгас гынан баран хааннаах хапсыґыыга, 
остуолга турар чµмэчи остуоллары майдары 
тµірэ баран, им балайга тµбэґиэх анньыґаллар. 
Элбэх аата элбэх. Мирабы хас да сиринэн 
бааґырдаллар. Ыксаан хоґугар тіттірµ куотан 
киирэн тµннµгµ то±о тэбэн, таґырдьа тахсан 
истэ±инэ, тµннµк анныгар кэтэґэн турар киґи, 
бµірµгэр ітірµ тµґэн, курдары анньан таґааран, 
ілірдµµ бааґырдар. Атыттар ыстаІалаґан тахсан 
дьілµтэ тµґэн тыынын сал±ыыллар. Бу хапсыґыы 
тµмµгэр биир нуучча тыІатын дьілі астаран, ый 
кэриІэ сору-муІу кірін, ириІэнэн уста сытан 

ілбµт. Ордубут биэс киґини сууттууллар уонна 
иккитин са±алааччыларынан аа±аннар ытарга 
уураллар, атыттарын уґун болдьоххо сылларын 
эбэллэр. Бу дьон арахсалларыгар бары тутуґан 
туран «интернационалы» ыллаабыттарыгар, 
биґиги бары сµґµіхпµтµгэр турбуппут. 
Ытылларга ууруллубуттары тута хомбуойдаан 
илдьэ барбыттара.

Дьэ, ити аат айа±ар µс сыл устата эрэйи-муІу 
кірін, болдьо±ум бµтэн этэІІэ босхолонон 
тахсыбытым.

Бастаан куоракка µірэммит сирбэр бара 
сылдьыбытым да±аны, саа да тэбиитэ сиргэ 
чугаґаппатахтара, эгэ, µлэ±э ылыахтара дуо, суох 
буолла±а дии. 

 Ол да буоллар санаабын тµґэрбэтэ±им, 
дойдубар тиийдэхпинэ µµт-хайа±ас кістіі ини 
диэн эрэх-турах санаалаа±ым уонна онтон саамай 
µірэрим диэн кіІµлбµн, ким да саанан тирии 
сылдьан, араастаан µі±э-µі±э µµрэ сылдьыбат. 
Кітµіхпµн кынатым эрэ суох. Бу сирбит-уоппут 
киэІин, салгына ырааґын, дьон бары кµлэ-µірэ 
сылдьар курдуктар. Јр кірбітіх кыргыттарым 
сиртэн-буортан тэйэн бу кэрэлэрин, кінілірµн. 
Дьэ, итинник сµргэм кіті±µллэн, ахтан а±ай 
дойдулаабытым. Билигин санаатахпына то±о 
да дойдулаабытым эбитэ буолла. Онно миигин 
ким эрэ кµµтэригэр дылы. Ийэм эмээхсин іссі 
тµбэспит сылбар ібµгэлэрин дойдуларыгар 
аттанаахтаабыт этэ. Быраатым со±уруу учуутал 
µірэ±эр µірэнэрин истэрим. Убайым Халыма±а 
дьиэ-уот тэринэн ойохтонон, о±олордонон 
олорорун туґунан суруйбуттаа±а. 

Эрбэґин отунан саба µµнэн, ітіхсµйэн хаалбыт 
тэлгэґэбэр саллаІнаан кэлбитим. О±о сырыттахха 
дьиэбит киэІэ-куоІа, ырааґа, сырдыга санаабар 
хаалан хаалбыта, билигин кірдіхпµнэ дьон 
олорбото±о ыраатан самнайбыт, истиэнэтэ 
харааран, аана, тµннµктэрэ маґынан туора хам 
сааллан турара кіріргі ыарахан этэ. Сайын кµіс 
ірµнэр хоспохпут сыба±а саккыраан, кыстыгы 
кыайан туораабакка сыґыыга кінньµнэн ілбµт 
сылгы ойо±оґун курдук атыгыраан кірсµбµтэ. 

Туора сааллыбыт хаптаґыннары то±ута тардан 
дьиэбэр киирбитим, тымныы салгынынан 
уорастыйан кірсµбµтµттэн, этим сааґа хайдах 
эрэ дьиктитик аґыллан, атыйан ылбыта. 
Манна уґуннук олорбоппун, тор±о буруону 
унаардыбаппын тµµйдэ±э буолуо. Ахтан а±ай 
кэлбит уґаайбам хобдох кістµµтэ куппун-
сµрбµн баттаабыта. Ыраас, кµндµ кэрэ кэмнэр 
тіннµбэттии ааспыттарын, эргийбэттии элэс 
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гыммыттарын эппинэн-хааммынан билбитим. 
Біґµілэкпит уруккута буолбатах кэІээбит, 

тупсубут. Дьоно да уларыйбыт. Бииргэ улааппыт, 
µірэммит атастарым-до±отторум барара баран, 
ыал буолбуттара ыал буолан µлэ-хамнас бі±ілірі. 
Миигин кытта урукку курдук кµлэ-µірэ истиІник 
кэпсэппэттэр. Хайдах эрэ дьиксиммиттии дьих-
дьах тутталлар. Ыйыттахха эрэ «ээх-ыых» дэґэн 
эппиэттииллэр. Бастаан утаа «АтыІырыыр 
буоллахтара, туох µчµгэй сиртэн тахсыбыт 
буоламмын, мин а±ай дэниэхтээхпиний?» дии 
санаабытым.

Дьиэбин-уоппун ыраастаан, сууйан-сотон 
урукку чілµгэр тµґэрбэтэрбин да±аны, син киґи 
олоруон курдук оІоґуннум. Онтон µлэ кірдіґі 
хонтуора±а тиийбиппэр биригэдьиир Ньукулай 
Ньукулаайабыс тымныытык кірµстэ.

– Ґлэ дуо? Иппэй-туппай µлэ биґиэхэ баар 
да±аны, эн, ол киґилии µлэлиэІ дуо? КэлбитиІ 
балачча буолла да±аны арыгылыыргыттан 
ордубат µґµгµн дии! Биґиги нэґиилэ иІнэ 
сылдьар ыччаттарбытын уґун кутуруккар сіріін 
онно-манна кучуйуоІ. Бэйэбитигэр да баппат, 
арыгыґыт элбэх. Нэґиилэ µµннээн-тэґииннээн 
тута сылдьабыт, онно эбии эн эбилиннэххинэ 
хаґаайыстыба аатыттан ааґар инибит. Батан 
сылдьыбат киґи ханна да баппат, кэбис, 
майаачылаама та±ыс! – диэбитэ.

Бµтэґик харчыбар ма±аґыынтан икки буокка 
ылан дьиэбэр тиийэн хатанан олорон иґэ-иґэ 
ытаан-ыллаан, суланан-кэлэнэн баран утуйан 
хаалла±ым дии. А±ыйах хоммутум кэннэ сэбиэккэ 
ыІыттараллар диэн илдьит кэлбитигэр, ба±ар, 
µлэ булуом диэн эрэл санаалаах тиийбитим. 
Уруккута учууталым, билигин сэбиэт сэкирэтээрэ 
Татыйаана Уйбаанабына сымна±ас кириэґилэ±э 
тиэрэ тµґэн хотун хаанын киллэрэн олорор эбит. 
Аттыгар учаастактаа±ы милиссийэ быар куустан 
турара.

– Бу дойдуга то±о кэллиІ? – Татыйаана 
Уйбаанабына дорообото таймата суох тимир-
тамыр курдук ыйытта.

– Ха-хайдах, онтон дойдубар кэллэ±им дии.
 Соґуйан диэн тіґінµ соґуйуохпунуй. Дьон 

ха±ыс тылын элбэхтик истэн, тириим халыІаабыт 
киґи этим да итинник туруору ыйытыыны 
кµµппэтэ±им.

– Дьону мунньан арыгылаан эрэ тахсар µґµгµн 
дии! Кэлээт да манна, миэхэ бэлиэтэттэриэхтээх 
этиІ, – диэн участковай кібµілээтэ.

– Мин кэтээн кірµµтэ, усулуобунайа суох 
босхоломмутум. Ханна ба±арар олорорбун 

сэбиэскэй сокуон кіІµллµµр, – диибин. Соруйан 
сэбиэскэй диэни кµµґµрдэн этэбин.

– Оннук, ханна ба±арар олороруІ кіІµл. Ол 
эрээри манна эрэ буолбатах. Оскуола±а µірэнэр 
эрдэххиттэн мэник-тэник, µіннээх-кµрдьэ±элээх 
этиІ. СыптарыІнаах ынах хотону барытын 
сутуйарыгар дылы биґиги дьоммутун иирдибэккэ 
µтµінэн мантан бар! – Урукку учууталым 
мас укаасканан іттµкпµн тэґитэ анньаары 
гынна±ына хара±ын симириктээн ыларын курдук 
чыпчыІнаата. Онно хос сыІаах буолан аттыгар 
турар участковай кµргµйдµµ былаастаан:

 – АрыгылыырыІ иґин боротокуол суруйан 
кыґалаІ µлэ±э ыытабыт, эбэтэр сµµрбэ тµірт 
чаас иґинэн бу дойдуттан тэскилээ. Эйиигин 
кытта ньээІкэлэґиэхпит суо±а! – диэтэ.

ИстиІник саныыр о±о сааґым учууталын 
тылыттан-іґµттэн хомойо-хоргута санаабытым 
да, ол кинини кыратык да тарбаан кірбіт 
буолла±а. Ол кµн бµтэґигин біґµілэкпин 
уґаты-туора сыыйан, о±о сылдьан сµµрэн-кітін 
оонньообут сирдэрбинэн кэрийэн, сітµілээбит 
кµіллэрбэр, µрэхтэрбэр сылдьан баран, дьиэбэр 
кэлэн ытаан-соІоон баран, тµннµктэрбин, ааны 
хаптаґынынан туора саайталаат, суолга тахсан 
айан массыынатын тохтотон куоракка тіннµбµтµм 
уонна дойдубар хаґан да сылдьыбата±ым.

Онтон Сталин ілбµтµн кэнниттэн улахан 
амнистия буолбута. Куоракка араас сиртэн 
хаайыылаахтар мустан, біліхтіґін барбыттара. 
Киирии-тахсыы, булуу-талыы, талааґын 
сµрдэммитэ. Мин эмиэ бэйэм курдук, µлэтэ-
хамнаґа суох «олорон тахсыбыт» дьону кытта 
булсубутум. Аґыыр-таІнар кыґал±аттан куорат 
кытыытынаа±ы холкуос байтаґын биэтин 
ілірін, этин атыылыы сылдьан тутуллубуппут. 

Онтон ылата бэйэм курдуктары кытта 
µірдµґэн-сµµрµктэґэн хаайыыга киирэ-киирэ 
тахсан бу сырытта±ым. 

 Туох да докумуона суох, аґыыр аґаабат, хонор 
сир кірдіін ускул-тэскил сылдьыах кэриэтин 
хаайыыга киирбит ордук курдуга. Онно тіґі 
да ыараханын иннигэр, сылаас бараахха утуйар 
ороннооххун, кµІІэ µстэ аґаталлар, нэдиэлэ±э 
биирдэ баанньыктаталлар. Ол эрээри, кіІµлµ 
кµімчµлэтии диэн баар эбит бу сиргэ саамай 
ыарахана.

Киґи ууну уойаары, тотоору испэт ээ, 
тыыннаах буолаары иґэр. Ол курдук киґи сµрэ±э 
тэбэрин тухары, кими эрэ таптыан ба±арар. О±о-
уруу тірітін, бу орто дойдуга бэйэтин хаанын, 
туйах хатарар киґини хаалларан барыахтаах. 
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Ити айыл±аттан айыллыбыт аналбыт буолла±а. 
Ол эрээри оннук дьолу µрдµк айыылар сороххо 
биэрэллэр, сороххо суох. Мин эрэйдээх сааґым 
тухары тµµнµктээх тµрмэни кэппит киґи, 
бачча тоІхойо кырдьыахпар диэри дьахтары 
кууґуохтаа±ар, уураспата±ым да±аны. Ол эрээри, 
µµнэн эрэр эдэр сааспар, кылгас кэмІэ да 
буоллар устудьуоннуу сылдьан, бастакы таптал 
диэни билбитим. Ол иэйиибин кэрэ тµµл курдук 
кµндµтµк санаан, билигин да±аны умнубаппын. 
Биирдэ эмит тµґээн кірдіхпµнэ, мин туспар 
дьоллоох кµн µµнэрэ уонна іссі Аанчыкпын 
тµґээрибин таІараттан кірдіґііччµбµн. 
«ТаІараны итэ±эйэ±ин дуо?» диэн ыйыттаххына 
– эрэйи-буруйу муннубунан тыыра сылдьар 
киґи, уопсайынан киґи эрэйдээх, бу буор 
сири бааґырда сылдьарын тухары итэ±эллээх, 
эрэллээх, оло±ун тухары, кэлэр дуу, кэлбэт дуу 
кэрэни, сырдыгы кэтэґэн эрдэ±э диибин. Ол тугу 
кэтэґэрин бэйэтэ да билбэтэ буолуо да буоллар, 
туох эрэ киґи тылынан эппэт кэрэтэ кэлиэ диэн 
бµк эрэнэр. 

Уопсайынан бу олоххо туох сыаллаах-
соруктаах олох олороллоруй? Ким эрэ этиэ: 
«Ыал буолан о±о тірітін утуму сал±аары». 
Онтон сорохтор µірэнээри, элбэ±и билээри µтµі 
суобаґынан µлэлээн-хамсаан дьоІІо туґаны 
а±алаары, сайдыыны тµстэґээри дии саныахтара. 
Ол гынан баран бу икки хайысхаттан хайалара 
да ордук чорбойон инникилиир кыа±а суох, 
бэйэ-бэйэлэрин ситэрсэн биэрэллэр. Олох 
оннук сал±анан бара турарыттан, ала-чуо мин 
туора туран хаалбыппыттан кэмсинэн тоІоло±у 
кирэн да диэн, ааспыты эргиппэккин. Эдэр 
эрдэхпиттэн эрэй эІэрдэнэн, этирик тµістэнэн, 
моруу буолуохпар диэри µтµрµллэн-хабырыллан 
эмньик саастарбын, хаарыан сылларбын 
хаайыыга ыытан, бу биирдэ бэриллэр олохпор 
дьиІнээх тапталы кірсін о±о-уруу тірітін 
дьиэ-уот тэриммэккэ, кэннибэр хаалларарым 
туга да суох буору кытта буор, сииги кытта сиик 
буолан симэлийиэ±им. Аны бµтэр уґук кэллэ±э. 
Кыґыйарым диэн, саІа ситэн-хотон борбуйбун 
кіті±ін истэхпинэ, хатыйан охторбуттарыттан. 
Онтон ірµттµбэтэ±им, ірµтµннэрбэтэхтэрэ 
да±аны, ахтан, тардыґан тахсыбыт кіІµлбэр 
ір сырытыннарбатахтара. Сэбиэскэй кэмІэ 
арыллыбатах буруй диэн суох этэ, биир эмэ 
арыллымаары гыммыт буруй кіґµннэ±инэ, ілµµ 
айа±ын нэтээгинэн бµілµµллэр диэбиккэ дылы, 
µрдµнэн-аннынан силиэстийэлээбитэ буолан 

баран умса-тінні анньан тµµнµктээх тµрмэни 
ньачаас буллараллара. Хомуньуусуму тутарга 
харгыс буолаІІын µлэтэ-хамнаґа суох, биэрэс 
тэбэ сырыттаххына эмиэ туспа ыстатыйанан 
кыґарыйан «олордуохтара». Ама да ааспытын 
иґин, мин курдук дьаралыктаах киґиэхэ ыарахан 
былаас, µтэґэтэ туолан, айаатаан ааспыта.

Киґи эрэйдээх бу мутугунан быра±ар муІур 
оло±ор тµргэнник самнарын, суулларын 
эппинэн-хааммынан билбитим. Бырадьаагалыы 
сылдьан алтыспыт, билсибит сордоохторум ынах 
салаабытын курдук, бииртэн-биир кµн сириттэн 
симэлийбиттэрэ. Сорохтор уорууга, онноо±ор 
ілірµµгэ балыллан, сµктэрбит ыар буруйдарыгар 
хаайыыга бараллара уонна онтон эргийбэттэрэ. 
Ґгµстэр ибили кырбанан ілі сыталларын 
булаллара. Арай кэнники сылларга бэйэм курдук 
кэннэ уґаабыт иннэ кылгаабыт киґини кытта 
булсан, эІэрдэґэн сылдьыбыппыт баара. Ол 
сордоох былырыын кыґын, тымныы оройо 
аґыллан турар кэмигэр Элиэнньин болуоссатын 
тохтобулугар кµрµлµµр кµнµс итирэн охтон, 
тоІон ілбµт этэ. Кини дьолугар дуу, соругар 
дуу, биир да µтµі санаалаах киґи кістµбэтэх. 
ДьиІинэн сµрэ±элдьээбэккэ быыґыыр 
сулууспа±а эрийдэххэ бµтµі этэ буолла±а дии. 

Ол дьонтон ордон Дьыл±а Хаан ыйаа±ынан, 
мин уґун µйэлэммиппиттэн іІнін µірэрим 
суохха дылы. Сотору ханна эмэ умса тµґэн, 
туохха да туґата суох, со±отох эмэ±ирбит хахыйах 
охтон кµр гына сууллан тµґэрин курдук имниин 
симэлийиэ±им. Ол эрээри эмиэ µгµстэр курдук 
ийэм, а±ам аттыларыгар сытыахпын ба±арабын 
да±аны, ол бµтэґик ба±а санаа эрэ буолла±а. 
Хайа кыахпынан онно тиийиэхпиний? Туох да 
докумуона-тойо суох киґибин, эгэ, биэнсийэ 
эІин диэн кэлиэ дуо, суох буолла±а дии. 
Арай бииртэн уоскутуна саныыбын, биґиги, 
урааІхайдар, бары билэргит курдук, бэл анал 
ааппыт суох. Сыста, сыґыарылла сылдьар, 
сымыйа тылынан ыІырыллар атын омук аата 
суруллуон кэриэтин суо±а да ордук курдук! 

***

Ити кэпсээнин кэнниттэн о±онньор уґаабата±а. 
Дьиэ анныгар итии турбаларга тэлгэммит эргэ 
матарааґыгар сытан ынчыга-бітµі±э суох 
айыылаах-харалаах, эрэйдээх-буруйдаах оло±ун 
тµмµктээн, анараа дойдуга аттаммыт сурахтаа±а.
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Виктор КУРОЧКИН

СЭРИИГЭ СЭРИИ КУРДУК

(Сэґэнтэн быґа тардыы)

Тінніллірµгэр эмиэ Пашка Теленковтуун 
сµµрэн истилэр. Саня ата±а сири билбэт буола 
иґэр. Кини эмиэ да µірэр, эмиэ да толло, дьулайа 
саныыр. Саня туохтаа±ар да ордук буолуохтаах 
сэрииттэн буолбакка, массыынатын туругуттан, 
ыытааччытыттан дьааххана саныыр. «Оо, дьэ, 
абааґы уола, тµґэн биэрэр эрэ, хайыыр эрэ», – 
диэн иэнэ кэдэІнии иґэр. Оттон Пашка Теленков 
ыараханнык сµµрэн иґэн, мі±µттэр: «А±ыс уон 
биэрэстэни айаннаан тиийээт, тута сэриигэ 
киллэрэллэр. Дьэ, иирбит хааґы курдук дьаабы 
диэтэ±иІ! То±о эбитэ буолла, туох эрэ ыарахан, 
баттыыр баар», – диир.

– Оо, дьэ! Албаґырыма, Пашка, ама эн 
куттаннаххыный?

– Куттанарын куттаммаппын эрээри, хайдах эрэ 
ыарахан... Ким эрэ ыар баттык буолан хобулугунан 
тµіспµн баттыыр курдук...

– Чэ, доруобай буол, – диэт Саня массыынатыгар 
ааґа сµµрэ турда.

Тµµнµн Ґрдµк Оґох дэриэбинэ атыттартан туох 
да уратыта суо±а. Оттон билигин немецтэр кинини 
хайдах курдук кµідэл-таґаан оІорбуттарын кірін, 
Саня сі±ір. Умайбыт дьиэ соччо элбэ±э суо±а. 
Дьиэни µксµгэр кіІµ ытан кэбиґэллэр эбит. 
Дьиэ истиэнэтигэр сµрдээх улахан дьілі±істір 
аІаґан тураллар. Миинэ дьиэни µрдµн тэґэ тµґэр 
кэбиґэр эбит. Оччо±уна дьиэ сарайын тоґо±осторо 
эрэ чороґон хаалаллар. Сорох дьиэлэр тµµтэх 
соломону бырахпыт курдук ыґыллан хаалбыттар. 
Дэриэбинэ уґугар кыракый дьиэ тµннµктэрин 
баттыы сµіргµтµк иІнэри тµґэн турар.

Дэриэбинэттэн тахсаат, колонна тосту і±µллэн, 
тус со±уруу диэки дэхсилэммит суолунан барда. 
Суол кытыытыгар сатыы сэрии саллааттара 
самоходкалары батыґа кірін хаалаллар. Тимир 
тиґилик кинилэр сирэйдэригэр инчэ±эй хаары 
ыґар, хойуу буруонан ыґаарар. Саллааттар онно 
эрэ кыґамматтар, ілі сылайан иґэллэр.

СаІата суох ір айаннаатылар. Ньирээйи 
бэстэринэн тумуллуу µµммµт то±ойу ааґан 

истэхтэринэ суолга сµµнэ улахан купол тµґэн 
хаалбытын курдук танка башнята сытар 
эбит. Тумна ааґан эрдэхтэринэ, Саня башня 
быыґынан киирсэбэй саппыкыны уонна буоска±а 
майгынныыр киґи сыгынньах ата±ын тарбахтарын 
чуп-чуолкайдык кірін хаалла. Уонча миэтэрэ 
бадахтаах, ууллуохча буолбут танка корпуґа бэйэтэ 
турар эбит. Умайбыт танка люгуттан старшай 
сержант бэлиэлээх тібіті суох ыытааччы-механик 
быґа±аґыгар диэри тахсан сытар, илиилэринэн 
сиргэ тайаммыт…

Мантан Малешкин куґа±ан буолла. Кини 
иитээччи-наводчик диэки кірµтэлиир, 
анарааІІылар кини диэки кіріллір. Онтон 
хамаандалаабыт курдук бары бииргэ табахтарын 
ороору сиэптэрин хасталлар. Бянкин сµµґµгэр 
тымырдара ліппіґін тахсаллар. Донешек аІар 
хааґа µіґэни ыйар, аІара аллара ыйар. Саня 
таба±ын иІсэлээхтик э±ирийтэлиир, то±о эрэ 
балыыІкалыыр минометрын саныы иґэр.

Ньирээйи мастаах ойуур тыа элэІнээн ааґан 
истэ. Аны тібілірі булгу барбыт бідіІ бэстэр 
кэлитэлээтилэр. Бэс аннынаа±ы хаар типпэтэх 
сиригэр отон уга хойуутук арбайбыт. Ахсынньытаа±ы 
кµн сэниэтэ суохтук тыгар, сылыппат, ойуурга 
кµіх кµлµгµ тµґэрбит. Суол устун ыарахан, нµґэр 
тиґиликтэр кураанах хаары, кирдээх буруону 
кытта холбуу ытыйан лиґигирэтэллэр. Сµµнэ 
улахан самоходкалар ынчыктыы, суостаахтык 
ырдьыгыныы испэттэрэ эбитэ буоллар, манна 
сэрии буола турарын туох да санатыа суох эбит.

Бастаан хомуллан хаалбыт немец каскатын 
µктээн аастылар, онтон суолга ылтаґын тимэхтээх 
от кµіхтµІµ синиэл сэмнэ±ин, саппыкылаах ата±ы 
тэбистэрэн аастылар. Онтон... онтон кµідэн-таґаан 
барбыт немец колоннатын аІар кырыытыттан 
барытын кµртэрэн киирэн бардылар. Суол 
икки іттµгэр араас бобуоскалары, алдьаммыт 
массыыналары, снаряд дьааґыктарын, ілµктэри 
биир-биир силэйтэрэн истилэр. Саня бачча µгµс 
ілбµт киґини кірі илигэ. Кинилэр биирдиилээн 
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да±аны, білі±µнэн да±аны тµбэґиэхчэ ыґыллан 
сыталлар. Киґи иилэн ылбат гына, ілір ілµµ 
соруйан, элэктээбиттии µрэл-сарал ыґыталаабытын 
курдук. Јлбµт ат атахтарын ірі тэппит, туйахтара 
кµн уотугар кылбайан кістір. Кілµіґэ±э ійінін 
тібітµн бµк тµґэрэн, немец артиллериґа хаґан 
да бµппэт санаа±а ылларбыт. Суол кытыытыгар 
немец куукуната иІнэстэн турар. Хочуолтан 
быгар уґун уктаах кылбайбыт куопсук кµн 
уотугар кірдііх ба±айытык кµлэ турарга дылы. 
Хата кинини соґон испит массыынаттан туга да 
ордубатах. Суолу туора туох эрэ киґи иилэн ылбат 
сэмнэ±э сытарын µрдµнэн ааспыттарын Саня 
кірін аґарда. Кэннин хайыґан кірбµтэ киґи 
ілµгэ эбит. Хаптаччы тэпсиллэн лэппиэскэ курдук 
буолбут. Штаб массыыната быґыылаах: ааннара 
аІаспыттар, тула маІан хопто курдук кумаа±ы 
дьµµлэ-дьаабыта суох ыґыллыбыт. Сырдык кµіх 
синиэллээх немец офицера умса тµґэн хаары 
уулуу сытарга дылы, кэтэ±эр ким эрэ хойуу вишня 
барыанньатын тохпутун курдук. Ол барыанньа±а 
илиис кумаа±ы аІар муннугуттан сыстан хаалбыта, 
ааґар массыына тыалыттан кітµі±µн ба±арбыт 
холууп курдук сапсынар уонна уоскуйан тохтоон 
хаалар...

Саня хайдах эрэ чэпчээн хаалла. Онно – тібіті 
суох танкиска кини хотуолуох санаата кэлбитэ. 
Оттон манна син. Уонна хайдах буолуон сібµй, бу 
дьон µґµ дуо, фашистар!

Сибиэґэй хаппыыста сыттаах ыраас хаарынан 
салгыы айаннаатылар. Сэдэх лабаалаах намчы 
бэстэри сэргэстэґэ µрµІ биинтэнэн эрийэн 
кэбиспит курдук маІан, синньигэс умнастаах 
хахыйа±ы, кµрэІ іІнііх тэтиІи тумнан аастылар. 
Наводчик иитээччилиин кэм да табахтыы иґэллэр. 
Саня били суруктарын саныы биэрэн сиэбиттэн 
ороон таґаарда уонна хайатыттан са±алыах 

бэйэбиний диэбиттии, эргим-ургум тута олордо. 
Кини ийэтин киэниттэн са±алаата.

Ийэтэ билигин со±ото±ун олорорун биллэрбит. 
Надя (Саня балта) илиитэ суох. Болдаковка кэргэн 
тахсыбыт. Бакаа этэІІэлэр µґµ. «Кыґынын 
хортуоппуйбун хаґаанным, бурдугум да±аны баар, 
ына±ым кыралаан ыатар». Мантан ыла дэриэбинэ 
сонунун суруйбут.

«До±оруІ Колька Васин фронтан кірірµттэн мэлийэн 
кэллэ. Мин киниттэн: «Коленька кыратык да буоллар 
барыта±ын дуо? – диэбиппэр, – Букатын кыратык, 
испиискэ тібітµн са±аны, тетя Дуня», – диэтэ. Киниэхэ 4 
міґііх биэнсийэ анаабыттар. Колька музыка±а оонньуурга 
санаммыт. Этэр ээ: «Бу кірбіт дьоІІо дьоґун дьарык 
буолуо эбит», – диир. Кини эн хормуоска±ын кірдіін ылла. 
Эн миэхэ бу туґугар міІµттµмэ, уолчааныам, эн син-
биир оонньуу µірэммэтэ±иІ дии, оттон Колька эрэйдээ±и 
киґи эрэ аґынар. ТаІара быыґаатын, эйигин, Санюшка, 
маннык алдьархайтан. Уолчааныам, Санюшка, эн 
чаастатык суруйар буолуоххунуй, мин, эн тускар, манна 
аанньа утуйбаппын да±аны… Кµн аайы кэриэтэ Синица 
эмээхсиІІэ тиэстэбит, хаартынан сэрэбиэйдэтэ. Киниэхэ 
биґиги бары сылдьабыт. Миэхэ ірµµ µчµгэй хаарты 
тµґэр. Оттон Наталья Силина Егорун тµґэртэрбитигэр 
хара хаарты тахсыбыта. МуІнаах баара икки хонугу 
быґа ытыы бі±ітµн ытаабыта. Сотору буолаат Егор 
биллэрбит этэ «аны билигин похороннай хамаанда±а 
баарбын» диэн. Уолчааныам, суруй, сµрэ±элдьээмэ. Миэхэ 
эн элбэ±и суруйума, «тыыннаахпын» диэ да, онон бµтэр. 
Бэйэ±ин бука диэн харыстан дуу, онно-манна урутаан 
тииґиэІ суох этэ. Буулдьа±а уонна буомба±а тібі±µн 
уган биэримэ. Эн уруккуттан да омуннааххын билэбин 
эбээт. Барыларыттан ордукка тииґэ сатыырыІ. Оттон 
харыстанааччыны ТаІара да±аны араІаччылыыр дииллэр.

Эйигин сыллыыбын ууруубун ийэІ Евдокия Милешкина».

Серафим ИЛЬИН тылбааґа.

ПРОЗА



51Чолбон 7 №-рэ 2015

ПОЭЗИЯ

Чуона МЭХЭЭЛЭ

АЙАННЬЫТ 
КУБАЛАР 

НАМТААННАР...

1.
Киирии тыл

 Соҕотох сулуһу санатан 
 Кулуһун кытылга кыламныыр,
 Ыар, дьэ бир санааҕа баттатан
 Кырдьаҕас төлөнү одуулуур.

 Аарыма кырдьаҕас дьылҕата, 
 Эриирдээх, эндирдээх олоҕо
 Мин уйан дууһабын аймаата,
 Сүрэҕим утаҕын таарыйда. 
 
 Биллим мин, эдэркээн саастааҕар
 Дойдутун хаалларан кэлбитин,
 Төһө да үтүөкэн сир-дойду
 Төрүт буор сылааһын биэрбэтин. 

 Бу өрүс кытылын үрдүгэр
 Түөрт уон сыл устата киирэрин,
 Ахтылҕан ыарыытын чэпчэтэр
 Айылҕа суугунун истэрин.
 
 Эт эрэ, кырдьаҕаас, билиэхпин,
 Эн тоҕо сылааҕын умнаҥҥын,
 Кытылга кулуһун оттоҥҥун
 Өрүстүүн сэлэһэр буолаҕын?

 Бастатан тураҥҥын, эн миэхэ,
 Кэпсээриий ол дойдуҥ туһунан,
 Хайдахтаах айылҕа кэрэтэ
 Арчылыы харыстаан турбутун?

 Туох ааттаах манньаны ылаҥҥыт

( Поэма)
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 Төрөөбүт түөлбэттэн бардыгыт,
 Сэһэргиэҥ этэ дуо, кырадьаҕаас, 
 Дьон – сэргэ кэнэҕэс билиэҕин?

 Кырдьаҕас аал уотун иннигэр
 Санааҕа баттатан сөҥүөрдэ,
 Хараастыы арахпат күлүгэ
 Чарчыйбыт сирэйин бүрүйдэ.

 Хамсалаах табаҕын соппойоот
 Атаҕын оллооннуу уурунар,
 Хахсайан күөмэйин оҥостоот
 Наҕыллык сэһэнин саҕалыыр:
 

2.
Ахтылҕан

 Хас биирдии киһини дойдута,
 Төрөөбүт түөлбэтэ күүтүөхтээх,
 Үс кута үөскээбит уйата
 Күүс-күдэх киниэхэ биэриэхтээх.
 
 “Өтөх хайаан да төҥүргэстээх,
 Сурт кэриэстээх буолуохтаах” – 
 Үйэлэри туораан кэлистэ
 Мындыр өбүгэбит кэс тыла. 
 
 Ол иһин, төрөөбүт дойдуга,
 Ананар ырыабыт бастыҥа,
 Саҥарар тылбыт иһирэҕэ,
 Олорор олохпут барыта.
 
 Оттон мин, төрөөбүт түөлбэбэр
 Төннөр кыаҕа суоҕум да иһин,
 Кини мин сүрэхпэр баар ээ, баар,
Күн сирин биир кэрэ муннуга.

 Баҕарабын дойдум ааттаныан
 Симэлийэ сүтэн хаалбакка,
 Кэнэҕэски көлүөнэм өйдүөҕүн
 Төрөөбүт төрүт буор күндүтүн.
 
 Түүн түүлбэр түһээммин көрөбүн
 Төрөөбүт түөлбэбин, дойдубун,
 Бар дьоммун ол онно көрсөбүн,
 Алгыстаах тылларын истэбин.

 Өбүгэм өтөҕөр сылдьаммын
 Аал уокка бэлэхпин биэрэбин,
 Удьуорум ыллыгын омоонун
 Көрдөөммүн ээр-сэмээр хаамабын.

 
 Силбиги күөммүнэн силэйэн
 Сүүрэбин кырдалы кэрийэ,
 Кыталык үҥкүүтүн көрөммүн
 Дьол-соргу кынатын кэтэбин.
 
 Биһигим ыйаммыт сиригэр
 Тиийэбин ыалдьыттыы, ардыгар – 
 Туой Хайа оройун үрдүгэр, 
 Киэҥ Чуона кытылын сырдыгар.

3.
Туой Хайа

 
Хайалар бу сиргэ үгүстэр:
 Бааллар суорума чыпчааллар,
 Былыты былааттыы бүрүнэр,
 Халлааҥҥа харбаһар очуостар.

 Туой Хайа, аар саарга аатырар
 Аарыма хайа да буолбатар,
Сүрэхтэн отойун арахпат,
 Санааттан хаһан да тахсыбат:

 Үс хайа кэккэлээн тураллар
 Ини-бии кэриэтэ сиэттиһэн,
 Кэм-кэрдии өксүөнүн тулуйар
 Кырдьыктаах кэрэһит буоланнар.

 Туой Хайа киил-киппэ санныгар
 Сылайан дьиппиэрбит үйэлэр
 Тайанан күүс-күдэх ыланнар
 Дьоһуннаах айаны салҕыыллар.
 
 Сааһыран саһарбыт иэдэһин
 Сыл-хонук тыалыгар тоһуйар,
 Ардах-хаар үөһэттэн суккуллан
 Өбүгэм суолларын суурайар.
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 Кыһынын үрүҥ хаар үллүктээх
 Чысхааҥҥа бигэнэн утуйар,
 Сайынын күөх баархат көбүөргэ
 Сибэкки дьиэрэҥкэй үҥкүүлүүр.

 Тахсар күн чыпчаалы сырдатан
 Уон араас өҥүнэн сыдьаайар,
 Ол онтон сэмээрдик халыйан
 Сир-дойду иэнигэр тарҕанар.
 
 Туой Хайа сирэйин дабайан
 Бастакы үрдэлбин ылбытым,
 Олоххо эрэлим улаатан
 Оттомноох оҥкулун уурбутум.
 
 Дойдубун үөһэттэн анааран
 Долгуйа, кэрэхсии көрбүтүм,
 Киистэлээх симэхтээх айылҕа
 Кэхтибэт кэрэтин сөхпүтүм.
 

4.
Чуона

 Сир үрдүгэр алмаас таас түһэн
 Сүүс араас өҥүнэн оонньообут,
 Сыралҕан күн уота уулларан
 Суһумнуур уу буолан устубут.

 Систэри, маардары туораабыт,
 Сыһыылар, хочолор силэллэн,
 Сыркылар, сүүрээннэр тардыстан
 Таһымныы, дьалкыйа кэҥээбит.

 Киирбиттэр уҥаттан, хаҥастан
 Кэккэлии сиэттиспит үрэхтэр, 
 Кудуххай биир үөһү тутаннар
 Кыаҕыран, күүһүрэн барбыттар.

 Бачыр таас хапчааннар бүөлээннэр
 Бааллара түллэҥнии мөхсөллөр,
 Көҥүлгэ тардыһар долгуннар
 Кыыһыра-абара кыынньаллар.

 Бу курдук быраман дьылларга
 Кыыс кэрэ Чуонабыт үөскээбит,
 Өрүллэр суһуохтуу субуллар
 Маанылаах хотуммут нэлэйбит.

 Кэҥээбит урсуна налыйан
 Кытылын сибэкки симээбит,
 Кырылас кумаҕа тэлгэнэн

 Кырыымпа кэриэтэ ыллаабыт.

 Күөрэгэй ырыалаах хонууга
 Күөх ача күөгэйэ долгуйбут,
 Хатыҥнаах чараҥын суугуна
 Сэбирдэх сиккиэрин түһэрбит.

 Чуонаны харыстыыр, көмүскүүр
 Тиит мас хаххалаах дьирбиилэр,
 Имигэс, күөгэҥнэс талахтар,
 Эркиннии сабардыыр хайалар.

 Туой Хайа уоланныы дьоһуннаах,
 Аллараа кыыс Чуона күндээрэр,
 Бу курдук айыллан үөскээбит
 Дьол-соргу төлкөлөөх түөлбэтэ.

5.
Дьоллоох түөлбэ

 Туой Хайа күөх баархат тэллэҕэр,
 Өҥ Чуона быйаҥнаах хонноҕор, 
 Дьон-сэргэ сөбүлээн мустубут,
 Дьол-соргу түөрэҕин түһэрбит.

 Ас кээспиттэр аал уот оттоннор,
 Аар айыылартан көрдөспүттэр, – 
 Айанньыт кубалар намтааннар
 Алҕааннар эргийэ көппүттэр.

 Бу кэмтэн ылата Чуонаҕа
 Баай-талым олохпут устубут,
 Тэлэллибиттэр тэргэн суоллар,
 Арыллыбыттар киэҥ аартыктар.

 Байанай маанылаах бэлэҕэ
 Кыыл-көтөр ойуурга мустубут,
 Күөллэргэ, өрүскэ кылбаҥныы 
 Көмүс хатырыктаах оонньообут.

 Айылҕа сиэдэрэй симэҕэ
 Сибэкки нуоҕайа наскыйбыт,
 Күөрэгэй чыычаахпыт ырыата
 Сир-дойду аайытын дьиэрэйбит.

 Бу маннык уу нуурал дойдуга
 Таптал уйата тутуллубут,
Оҕо аймах көрдөөх күлүүтэ
 Сүрэҕи үөрүүнэн толорбут.

 Уйгулаах ыһыахха мустаннар
 Ырыаны-тойугу тиспиттэр,
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 Үтүөнү, ырааһы түстээннэр
Оһуохай улуута долгуйбут.

 Бааллара эрчимнээх эрэттэр,
 Быыппастар былчыҥнаах уоланнар,
 Кыталык кэриэтэ кылбаарар
 Кылыстыы кылааннаах кыргыттар.

 Алмаас таас көстүбүт сураҕын
 Истэммит олус да үөрбүппүт,
 Алдьархай ааҥнаан кэлиэхтээҕин
 Түүлбүтүгэр да көрбөтөхпүт.

6.
Алдьархай ааҥнааһына

 Арҕааттан халҕаһа былыттар
 Алдьархай илдьитэ буоланнар
 Сир дойду үрдүнэн ааҥнааннар,
 Сабардыы халыйан тахсаллар.

 Туой Хайа ыаһыран, уордайан
 Тыйыстык хаастара түрдэстэр,
 Чуонабыт өрүтэ түллэҥнээн
 Балысхан бааллара ынчыктыыр.

Этэллэр эҥсиллэр этиҥнэр,
 Лиһигир, лүһүгүр сүүрэннэр,
 Чуонаны далайга тимирдэр – 
 Хомолто сураҕа тарҕанар. 

 Алмааһы өлгөмнүк хостоору
 Килиэ таас куораты туппуттар,
 Бүлүүнү бохсоннор-хаайаннар
 Чуонаны тимирдэр буолбуттар.
 
 Дьон-сэргэ хараастар, айманар
 Төрөөбүт түөлбэтин аһыйан,
 Үҥэн-сүктэн туран көрдөһөр
 Үрдүк өһүөлээхтэргэ тиийэн.

 “Тот киһи аччыгы өйдөөбөт”– 
 Истэ да барбаттар тойоттор,
 Оннооҕор Москуба өйөөбөт – 
 Алмаас таас күндү – дьоннооҕор.

Көһөрүү айдаана тэнийэр,
 Көмүскэ уутунан ньүөлсүйэр,
 Кыраны-хараны түүрэйдээн
 Төрөөбүт сириттэн кыйдыыллар.

 Ынах маҥырыыр, дьон ытаһар,

 Олорор дьиэлэр умайаллар,
 Буруо хара санаалыы тэнийэр,
 Барытын күл-көмөр бүрүйэр.
 
 Уйатын былдьаппыт көтөрдүү
 Хаһан да төннүбэт дьылҕалаах,
 Дьон-сэргэ уон аҥы ыһыллан
 Дойдутун хаалларан куотаахтыыр.

7.
Хараҥа далай

 Дьоллоох дьон олорбут түөлбэтэ
 Дьалкыырдаах байҕалга тимирэр.
 Күүгэннээх долгуҥҥа бигэнэ
 Туолбатах ырата дагдаҥныыр.

 Кэлэр күн кэрэтин уруйдаан
 Күөрэгэй чараҥҥа ыллаабат,
 Кэскиллээх олоҕу билгэлээн. 
 Кэҕэ кыыл кэриигэ чоргуйбат

 Арай дьон олорбут бэлиэтэ
 Тымныы уу хараҥа түгэҕэр
 Ньамаҕы бүрүммүт балаҕан
 Түннүгэ, үөлэһэ оҥойор.

 Туой буортан сыбаммыт эркинэ
 Туналҕан өҥүнэн туртайбат,
 Күөх солко буруота тэнийэ
 Үөлэстэн унаара тахсыбат.
 
 Тиэргэнин омоонун өйдөтөн,
 Кумахха аҥаара тимирэн
 Кииллийбит аар сэргэ барыйар
 Түүн-кµнµс сүүрүктүүн эрийсэн. 

 Соҕотох тураахтыыр сүөм түһэн – 
 Быр-бааччы олох кэрэһитэ, 
 Көрүҥнүүн, дүһүннүүн буомуран – 
 Сырдык ыра санаа түҥнэстэн.
 
 Эр бэрдэ, бу сири сөбүлээн,
 Тоҥ буору хоһууннук тобулан,
 Соргулаах олоххо эрэнэн 
 Үйэлээх сэргэни туруорбут.
 .
 Салахай суорҕаннаах балаҕан,
 Бадараан симэхтээх аар сэргэ...
 Эһиги, бар дьоҥҥут сүрэҕэр,
 Баалаамаҥ, мэлдьитин сылдьаҕыт.
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 Санаабар самныбыт балаҕан
 Оһуордаах ойуунан симэннэ,
 Сытыйан иҥнэйбит киил сэргэ
 Күн диэки тардыһан чиккэйдэ...

 8.
Таас дьахтар

 Мин дойдум чэлгийбит дуолугар
 Киэҥ байҕал көччүйэ көрүлүүр,
 Күөрэгэй күйгүөрбүт күөнүгэр
 Кэриим тыал санньыардык улуйар.

 Долгуннар сиэмэх кыыл кэриэтэ
 Барытын мэҥиэстиэх курдуктар,
 Бааллара барылыы, часкыйа
 Бачыр таас очуоһу кырбыыллар.

Таас Дьахтар атаҕар кэтиллэн
 Күүгэннии оргуйаат тохтууллар,
 Уҕараан, уохтара намыраан,
 Эриэн үөн буоланнар сыналлар.

 Таас Дьахтар Туой Хайа үрдүттэн
 Бар дьонун арчылыыр аналлаах
 Өксүөннүүн, хахсааттыын хапсыһан
 Үгүс да сылларга тураахтыыр.

 Улахан сүтүгүн күүтэрдии
Уу кырсын кэрийэ одуулуур,
 Сылтан сыл сылааны билбэккэ
 Кэлэр күн сарыалын кэтэһэр.

 Чуҥкунуур чуумпуттан чуҥкуйан
 Чээл ойуур суугунун иһиллиир,
 Тимирбит дойдутун туһунан
Уйулҕа ыарыытын сэһэргиир.

 Јксµіннээх сэһэҥҥэ сиэттэрэн
 Өҥөйөн көрөбүн сэрэнэн
 Үйэлэр бүрүйбүт кэмнэрин,
 Тааллыбат таабырын дьылларын.

 Харахпар элэҥнээн ааһаллар
 Буор кутум үөскээбит түөлбэтэ,
 Төрүтүм килбиэннээх олоҕун
 Түбүктээх, дьалхааннаах кэрчигэ.

 Айанньыт кубалар намтааннар
Уу кырсын кырыйа кітіллір,
Кµіх ньээкэ тµілбэни суохтааннар
Кутур±ан ырыатын тардаллар.

9.
Түмүк тыл

 Халлааммыт саҕахха сабыллан
 Хойдубут салгыммыт тэлгэнэр,
 Сулустар намтааннар, наардаһан 
 Сир иэнэ кэрэтин сэргииллэр.
 
 Кырдьаҕас олбоҕун оҥостоот
 Аал уотун буккуйан күөдьүтэр,
 Балачча сөҥүөрэн олороот
 Хамсалаах табаҕын уматтар...

 Чуонатын омоонун көрдүүрдүү
 Өрүһү одуулуур курустук.
 Уонна дьэ хааһаҕын сабардыы
 Сэһэнин түмүктүүр, бу курдук:

 Күн-дьыл айана дьулурхан, 
 Олох-дьаһах тэтимэ түргэн.
 Санаам-оноом сүрэхпин тууйар
 Дойдум миэнэ симэлийиэ диэн. 
 .
 Бар дьонум олорбут олоҕун
 Сэргээҥҥит-истэҥҥит биллэххит,
 Дойдубут эгэлгэ көстүүтүн
 Бу илэ баар курдук көрдөххүт.

 Күн сирэ аар саарга аатырар – 
 Барыта кээмэйдээх, кэрдиистээх,
 Айылҕа айбытын алдьатар
 Сэттээх – сэмэлээх, иэстэбиллээх.

 “Олорор мутугун кэрдээччи” – 
 Олоххо тирэҕин сүтэрэр,
 Уу иһэр күөлүгэр силлээччи – 
Ычата кыратын биллэрэр.

 Кэбэлийдин үөдэн түгэҕэр
 Күүһүнэн көһөрүү айдаана,
 Бар дьону букатын тумуннун
 Дойдуну сµтэрии иэдээнэ! 

Кэхтибэт кэрэ кэскилбитин
 Олоруоҕуҥ кэҕиннэрбэттии!
 Аан ийэ дойдубут мэлдьитин
 Чэчирии, чэлгийэ туруохтун!
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***

Айан. Эрэл. Кэтэһии.
Куйаар. Сулус. Арахсыы.
Тэйдэр тэйэр куораттар.
Харах уута ардахтар.
Буолар буолбат сюжеттар.
Самолеттар, поездтар...

Нарын уонна сүр күүстээх,
Намыын уонна түгэхтээх,
Өспөт-сүппэт куолас,
Сырдык-ыраас суобас...

Өлбөт таптал имэҥин,
Эрэл тыыннаах ситимин
Киһи аймах ыратын 
Ыллыыр Анна Герман...

Айан. Эрэл. Кэтэһии...
Самолеттар. Поездтар...
Буолар буолбат сюжеттар...

МАРИЯ АЛЕКСЕЕВА 

СР Суруйааччыларын союґун чилиэнэ, 
поэт, Мария Алексеева (Мария Афанасьевна 
Решетникова) айымньыларын “Чолбон” 
ааҕааччылара урукку сылларга икки 
тігµллээн билсэн турардаахтар. Эмчит 
идэлээх суруйааччы 2000 с. хоһоон бөлөҕө 
уонна 2010 c. “Айанныыбын олох устун” 
сэһэнэ бэчээттэммиттэрэ. 

ДЬАХТАР КҮӨЛЭ

Тоҥон турбут балаҕаны сылытан
Тимир оһох тигинэччи оттуллар,
Итии чэйдээх кэпсэтиини эрэйэн
Алтан чаанньык өрүсүһэ оргуйар.

Ыалдьытымсах саха дьиэтин эркинин
Наара орон кэчигирии эргийэр,
Тоҥмут-хаппыт хоноһону кэтэһэн
Үрүт үөһэ суорҕан-тэллэх тэнийэр.

Оттуур-мастыыр, бултуур-алтыыр күннэртэн
Кыстаммыттар мындыр туттар тэриллэр,
Киирбэт күннээх түүнү барыыр кэмнэртэн
Кыстаабыттар кинигэлэр, хаһыаттар. 

Баҕар буурҕа суолга ситтин – саһыарыа,
Баҕар тибии суолгун типтин – ириэриэ,
Сибэккилээх сиидэс аанын тэлэйиэҥ,
Сиигирбэтэх испиискэтин таҕайыаҥ...
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Дьикти үөрүү мин сүрэхпин угуттуур,
Дьүөгэм сырдык балаҕанын уруйдуур,
Дьахтар Күөлүн таабырыннаах номоҕор
Дьоллоох түгэн өрөгөйө холбоһор.

ЭБЭККЭМ, КҮН ЭБЭМ

Үйэттэн үйэҕэ салҕана туруоҕа
Эбэккэм, күн эбэм быстыбат утума,
Угуттуо, арчылыа иһирэх эйгэтэ,
Угуйуо, ыҥырыа ыалдьыты дьаам дьиэтэ.

Саҥа күн тахсыыта чаанньыга оргуйуо,
Түөртүүргэ үһүс күөс остуолун толоруо,
Нэһилиэк сонуна хоточчу кутуллуо,
Куоратчыт ындыыта суһаллык хомуллуо...

Суккуллар тойуккун тобула сатааччы,
Түгэхтээх номоххун суохтааччы-ахтааччы,
Харыстыыр тылларгын эргитэ санааччы
Сааһырдах аайытын эбиллиэ дьиҥ чахчы.

“Этэрбэс быаларын иннигэр баайымаҥ,
Эрэйи барытын кэннигэр хаалларыҥ”, -
Түһэххэр олордон сиэн кыыскын таптыырыҥ,
Эҥээрэ-эйээрэ кэтэҕин сыллыырыҥ...

Эбэккэм, эн дьиэҕэр ил-эйэ эргийэр,
Ыччатыҥ, аймаҕыҥ сир аайы тэнийэр,
Сүүс киһи үөрүүтэ бу манна иһиллэр,
Күүс ылан, тыын ылан санаабыт эрдийэр.

КЫАЙЫЫ КЫҺЫЛ БЫЛААҔА

Саллар сааһым тухары
Сандал сааһы сырдатан
Кыыһар кыһыл былааҕыҥ,
Кыайыы күнэ барахсан.
Оҕо сааспар бу манна
Барааттыырым дии аҕам
Буорах сыттаах таҥастаах
Такымыттан тардыстан.

Өрө көрбүт эдэр дьон
Күүскэ “ураа” хаһыытаан,
Өрөгөйдөөх үөрүүнү
Доруоптуура саа тутан.

Өрүү куурбат харахтаах,
Кубарыйбыт былааттаах
Чороҥ хаалбыт кыыс аймах
Айманара хараастан.

Түөлбэ ыалын ахсыттан
Хаһыс-хаһыс хомууртан
Арҕаа, илин уолаттар
Бардахтара аттанан.

Улуу Кыайыы күнүгэр
Ахтыллаҕыт бүгүн да,
Уоттаах сэрии толоонун
Буорун булбут буойуттар.

Суохтар уонна тыыннаахтар,
Бары албан аттаахтар,
Кыайыы кыһыл былааҕын
Көтөхтүлэр хос сиэннэр.

ТИҺЭХ ЧУОРААН 
 
Долгутуулаах да түгэн -
Тиһэх чуораан дорҕооно,
Оҕо саастыын арахсыы
Сырдык, курус толбоно.

Тиһэх чуораан долгутар
Ийэ, аҕа дууһатын,
Өрүкүтэ уматар
Учууталыҥ сүрэҕин.

Сиртэн саҥа сэрбэйбит
Кыра-хара бэйэҕит
Ситэн-хотон, улаатан
Кэккэлэһэн тураҕыт.
Чуораан тыаһа алыптаах
Дьоллоох сыллар киһиэхэ
Үрдүк үктэл, кирилиэс,
Бигэ тирэх эбиттэр.

Оскуолаттан саҕыллар
Үүнүү-сайдыы аартыга, 
Аан дойдуну анаарар
Аптаах кыаҕы арыйар.

Айанныаххыт сотору
Дьиэҕититтэн тэйэҥҥит,
Учууталгыт алгыһын
Кынат гынан тиирэҥҥит.

Тиһэх чуораан үөрүүтэ
Олоххутун киэргэтиэ,
Оҕо сааскыт кэрэтэ
Күнү тула эргийиэ. 

ПОЭЗИЯ
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***

Иэппэт ынахтыы айгыста
Ыанньыйан быстыбакка,
Ылдьыын таҥара ардаҕа
Арыылаан ааста бадаҕа.

Хаҥкыр-лыҥкыр эккирэһэ
Хаарыан таммах сиппэйбэккэ,
Хаппыт сирбит иэдэйдэҕэ,
Халлаан синньэ бэрдийдэҕэ.

Былыргыны былыт саптаҕа,
Ылдьыын таҥара кырыйдаҕа,
Аныгы халлаан ынахтара
Аралдьыйан хааллахтара.

*** 

Көмүс дорҕоон түөрэҕэ
Күөх кырыска түһүөҕэ,
Баҕар бүгүн түүн үөһэ
Саҥа хоһоон төрүөҕэ.

Төлөрүйбүт тыл күүһэ
Түөһү тиирэ түллүөҕэ,
Бүччүм иэйии күлүмэ
Түүн түһэҕэр бүгүөҕэ.

Саҥа хоһоон төрүөҕэ
Баҕар күҥҥэ, үйэҕэ,
Бэйиэт уйан сүрэҕэ
Оҕо курдук үөрүөҕэ.

Кэтэһиилээх ол кэрэ
Кистэлэҥнээх дьиктитэ
Киһи тэҥэ биир эрэ -
Күнэ, кэмэ-кэрдиитэ.

  2015 с.
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Биһиги сахалар биир киэн туттар норуодунай 
суруйааччыбыт, саха литературатыгар 
историческай романнар суруллууларыгар 
маҥнайгынан олук уурбут, саха саарына, кэнэҕэс 
да кэмнэргэ кэпсэлгэ хаалар кэрэмэс киһитэ 
В.С.Яковлев-Далан идэтинэн учуутал буолан, 
оскуолаҕа уһун сылларга айымньылаахтык 
үлэлээн, эдэр ыччат ортотугар, кини духуобунай 
баайа, өйө-санаата сайдарыгар өлбөт-сүппэт 
суолу-ииһи хаалларбыта. Ол хаачыстыбалара 
ордук Семен Новгородов аатынан Чурапчы орто 
оскуолатыгар үлэлии сырыттаҕына арылхайдык 
арыллыбыттара.

Ол эдэр саас эргиллибэт кэрэ кэмнэрин 
санаан, биһиги Ил Дархаммыт, В.С.Яковлев-
Далан үөрэнээччитэ — Е.А.Борисов билигин 
маннык ахтар: «Сүүрбэ сыл учууталбыныын, 
саха норуодунай суруйааччытыныын Василий 
Семенович Яковлев-Даланныын өйөһөн-убаһан, 
өйдөһөн-санаһан, доҕордоһон аастым. Чурапчы 
райсоветын бэрэссэдээтэлинэн да, атын да салайар 
үлэлэргэ сылдьан, ону ааһан республикаҕа үрдүкү 
да дуоһунастарга үлэлиир-хамсыыр кэмнэрбэр 
Василий Семенович сүбэнэн-аманан олус диэн 
көмөлөспүтэ…

«Чэ, уолум, норуотун интэриэһиттэн тахсар 

дьайыылары оҥорор буоллаххына, өлөн-охтон 
биэриэҥ суоҕа!» — диэн учууталым, олоххо 
таһаарсыбыт өрүүтүн ытыктыыр киһим Василий 
Семенович Яковлев-Далан сыал-сорук туруоран 
эппитэ сүрэхпэр баар».1

Далан — педагог, коллега быһыытынан 
уратытын кинилиин бииргэ үлэлээбит орто 
оскуола дириэктэрэ Н.И.Дьячковскай бу курдук 
быһаарар: «Василий Семенович… хас биирдии 
үөрэнээччигэ биир тэҥник сыһыаннаһара 
уонна үөрэнээччи сарсын улаатан улахан киһи 
буоларыгар муҥура суох эрэллээх этэ. Онон хас 
биирдии үөрэнээччи инники дьылҕатыгар сүрдээх 
ытыктабыллаахтык сыһыаннаһар, хас биирдии 
киһиэхэ дьайар-такайар улуу педагог киһи этэ. 
Бэйэтэ тус холобурунан, билиитинэн-көрүүтүнэн, 
тылынан-өһүнэн, өйүнэн-санаатынан хайаан да, 
үөрэнээччи да, бииргэ үлэлиир да дьоно элбэххэ 
үөрэнэр, холобур туттар киһилэрэ этэ».2

Василий Семенович Чурапчы орто оскуолатын 
16-18 выпустарыгар кылаас салайааччытынан 
үлэлээбитэ. Онно үөрэммит оҕолор билигин норуот 
хаһаайыстыбатын, культуратын, медицинатын, 
экономикатын уо.д.а. салааларыгар бэрт айым-
ньылаахтык, үтүө суобастаахтык үлэлии-хамсыы 
сылдьаллар.

ОЧЕРК УОННА ПУБЛИЦИСТИКА

МЭЛДЬИТИН ЫҤЫРАР 
САҔАХТАР

П.П.Федоров-Сомоҕо 
кинигэлэрин болҕомто киинигэр

(65 сааһын көрсө)
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Дьэ, ити курдук, Чурапчы орто оскуолатыгар 
үрдүкү кылаастарга В.С. Яковлев кылаас 
салайааччытынан үлэлии сылдьан эдэр 
ыччаты олох киэҥ аартыгар сөптөөх хардыыны 
оҥороллоругар, бэйэтин билиитинэн-көрүүтүнэн, 
туһалаах сүбэлэринэн инники сайдалларыгар 
тирэх буолбута, кинилэри саҥа кыайыыларга 
көҕүлээбитэ. Итинник дэҥҥэ көстөр чулуу 
учуутал, элбэҕи аахпыт баай билиилээх, киэҥ 
көрүүлээх педагог сабыдыалынан Чурапчы 
оскуолатын бүтэрбиттэр сөбүлүүр эйгэлэригэр 
үөрэххэ киирэн, араас идэлэри баһылаан, дьон 
убаастыыр-ытыктыыр үлэһиттэрэ буолбуттара. 
Олор ортолоругар суруйааччы Павел Петрович 
Федоров-Сомоҕо эмиэ баара.

Павел Петрович Федоров-Сомоҕо 
билигин Россия Суруйааччыларын уонна 
Суруналыыстарын сойуустарын чилиэнэ, Саха 
Республикатын культуратын үтүөлээх үлэһитэ, 
СР культуратын туйгуна, Хоптоҕо нэһилиэгин 
Бочуоттаах олохтооҕо.

Павел Петрович бэрт оччугуй сааһыттан 
уруһуйдуурун сөбүлүүрэ, истиэнэ хаһыатын 
солбуллубат худуоһунньуга этэ. Онтон Павел 
Федоров үрдүкү кылааска үөрэнэ сырыттаҕына 
кылаас салайааччытынан Василий Семенович 
Яковлев анаммыта. Ити сылларга кини үөрэнэр 
кэмигэр оскуолаҕа араас кэрэхсэбиллээх 
тэрээһиннэр буолуталыыллара, биллиилээх 
суруйааччылар, артыыстар кэлэн бараллара, 
сэрии кыттыылаахтара эмиэ тиһигин быспакка 
сылдьаллара. Ону таһынан кылаас салайааччыта 
В.С.Яковлев киэҥ билиилээх, элбэҕи аахпыт-
үөрэппит буолан, кэпсиирэ да тупсаҕайа, инники 
өттүгэр оҕолорго олох олоруу сөптөөх хайысханан 
салаллан иһиэхтээҕин таба тайанарга үөрэтэр-
өйдөтөр этэ, ону тэҥэ эдэр дьон обществоҕа хайдах 
сылдьыахтаахтарын, элбэҕи ааҕыахтаахтарын 
сөптөөх түгэҥҥэ түбэһиннэрэн эмиэ санатара. 
Өссө Василий Семенович ордук тоһоҕолоон 
маннык өйдөтөрүн Сомоҕо күн бүгүҥҥээҥҥэ 
дылы, бииргэ үөрэммит оҕолоругар барытыгар, 
кытаанах ирдэбил быһыытынан саныырын этэр: 
«Эһиги олоххо бэйэҕитин көҥүллүк санана 
сылдьыахтааххыт уонна туох баар кэскиллээх 
барыта бэйэҕититтэн эрэ тутулуктааҕын олох 
хаһан даҕаны умнумаҥ»,3 — диирин.

Павел Петрович хараҕар билиҥҥээҥҥэ диэри 
учууталын Василий Семенович сырдык мичээрэ 
көстөргө дылы: «Чахчы даҕаны кини үөрэппит 
оҕолорун кыра да ситиһиилэриттэн олус үөрэрэ, 
ону мин суруйар эйгэҕэ киирэн бараммын 

бэйэм эмиэ билэн турабын», — диэн билигин 
Сомоҕо суруйар. Аан бастаан кини учууталыгар 
икки кэпсээнин уонна биир оҕолорго аналлаах 
пьесатын көрдөрбүт. Ону учуутала сөбүлээбитэ 
сирэйигэр-хараҕар көстөрө, ол эрэн аҕыйах сүбэни 
этэрин наадалааҕынан аахпыта. Онтон Далан 
кини суруйууларын бэйэтэ үлэлиир «Чолбон» 
сурунаалыгар бэчээттээн таһаарарын туһунан 
эппитигэр, үөрэнээччитэ үөрүүтүттэн атаҕа сири 
билбэт буолбута.

Ити курдук, оччоттон киэҥ ааҕааччы 
биһирэбилин ылбыт Далан, бэйэтин 
үөрэнээччитигэр Сомоҕоҕо сүбэлэрэ кэлин 
киниэхэ Россия Суруйааччылар союһун чилиэнэ 
буолуутугар уонна төрөөбүт литературабыт 
сайдыытыгар көхтөөхтүк үлэлииригэр 
көмөлөспүттэрэ.

«Дьикти саас» диэн сэһэҥҥэ ойууламмыт 
оҕолор оскуоланы бүтэрбиттэрэ 40 тахса 
сыл ааста. Ол кэрэ кэмнэри санаан Василий 
Семенович бэйэтэ эмиэ үөрэнээччилэригэр 
махтанара: «Дьикти саас» диэн сэһэни суруйарбар, 
көрдүүр киһиэхэ көстөн иһээччи дииллэринии, 
бэртээхэй кылааска салайааччынан анаммытым, 
кини миэхэ иитийиэхтии сылдьар санаабын 
толорорбор тирэх буолбута. Учуутал дьоло — 
үөрэппит оҕолорун олоххо ситиһиилэрэ. Мин ол 
сыллардааҕы үөрэнээччилэрим киһи-хара буолан, 
дьон кэккэтигэр киирэн, ордук субу уустук, 
чэпчэкитэ суох кэмҥэ төрөөбүт норуоттарын, 
республикаларын туһугар үлэлии-хамсыы 
сылдьалларын көрөн-билэн, учууталлаабыт 
кэмнэрбэр тугу эрэ туһалааҕы оҥорбуппунан 
олуһун үөрэбин. Ити ханнык даҕаны официальнай 
хайҕалга тэҥнэспэт дууһа дуоһуйуутун учууталга 
бэлэхтиир эбит»,4 — диэбиттээх.

Билигин Павел Петрович Федоров-Сомоҕо 
литератураҕа тапталынан, кини сылаас 
иэйиитинэн, билиитинэн-көрүүтүнэн угуттаан, 
хас да кинигэни күн сирин көрдөрдө: «Ол ыҥырар 
тырымнас уоттар» (1999), «Сүрэх сөҕүрүйбэт 
иэйиитинэн» (2002), «Дууһа кыланыыта» (2004), 
«Дьонум, ыччатым туһугар» (2006), «Умнуллубат 
«Дьикти саас» оҕолоро» (2008), «Темные ночи, 
теплые встречи» (2010), «Учуутал дьоло — 
үөрэнээччилэрин ситиһиилэригэр» (2012), 
«Суол — сайдыы төрдө» (2013), «Боотур уустан 
Ил Дархан» (2014), «Барҕа махтал Чурапчы 
дьонуттан» (2014), «Алаас ырыаһыта — Айыл 
поэт» (2014), Итини таһынан хас да очеркаларын, 
ыстатыйаларын бэчээт араас уорганнарыгар 
таһаартарар.

ОЧЕРК УОННА ПУБЛИЦИСТИКА
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Кини бу аҕыйаҕа суох кинигэлэрин үлэлии-
үлэлии суруйталаабыта, культура курдук киэҥ 
эйгэлээх үлэҕэ араас сорудахтары, ыйыылары 
толортуура киниттэн элбэх сыратын, күүһүн, 
бириэмэтин ылара. Ол курдук Павел Петрович 
Федоров-Сомоҕо Майа сэлинньэтигэр культура 
Дьиэтигэр инструкторынан, Тыыллыма орто 
оскуолатыгар уруһуй учууталынан, онтон Үрэх-
Күөрэҕэ, Одьулууҥҥа культура Дьиэтигэр 
директорынан, Дириҥ норуодунай театрыгар 
художнигынан, режиссерунан, Илин Сибиирдээҕи 
культура институтун бүтэрэн баран, Дириннээҕи 
оҕо музыкальнай оскуолатыгар үйэ чиэппэрэ 
учууталынан үлэлээбитэ, «Дириҥ уоттара» диэн 
литературнай куруһуогу салайбыта, общественнай 
корреспондент быһыытынан билигин даҕаны 
үгүстүк түбүгүрэр.

Ити үөһэ ааттаммыт кинигэлэртэн «Учуутал 
дьоло — үөрэнээччилэрин ситиһиилэригэр» диэн 
кинигэтэ үгүс ааҕааччы сэҥээриитин ылбыта. 
Бу кинигэ иннинэ Сомоҕо 2008 сыллаахха 
тапталлаах учууталларын Даланы үйэтитэр 
сыалтан «Умнуллубат «Дьикти саас» оҕолоро» 
диэн ахтыы кинигэтин таһаартарбыта. Онтон 
2014 сыллаахха Сомоҕо, Далан үөрэнээччилэрин 
туһунан бииргэ түмүллүбүт кинигэни хомуйан 
оҥорон, «Учуутал дьоло — үөрэнээччилэрин 
ситиһиилэригэр» (2012) диэн ааттаан бэртээхэй 
кинигэни бэчээккэ таһаартарда. Бу кинигэ 
үһүс түһүмэҕэр биһиги Ил Дархаммыт 
Е.А.Борисов туһунан кэрэхсэбиллээхтик кэпсиир 
үөлээннээхтэрин суруйуулара, аймахтарын 
ахтыылара, сыаналааһыннара таҥыллан 
киирбиттэрэ ааҕааччыга киэҥ информацияны 
биэрэллэр, туһалаах, кэрэ санаалары саҕаллар, 
общество олоҕор ааҕааччылары сабыдыаллыыр 
уонна эппиэтинэстээх тыыҥҥа иитэллэр.

Сомоҕо «Боотур уустан Ил Дархан» диэн 
кинигэтиттэн ааҕааччылар биһиги Ил Дархаммыт 
— Егор Афанасьевич Борисов туһунан киэҥ 
билиини сомсор кыахтаахпыт. Егор Афанасьевич 
элбэх оҕолоох тыа ыалын бастакы оҕолоро. 
Онон кини олох оччугуй сааһыттан улахан 
дьоннуун тэҥҥэ үлэҕэ — окко-маска, сүөһү 
көрүүтүгэр, бэйэтин бииргэ төрөөбүттэрин 
көрөргө-харайарга, мэлдьи дьонугар көмөлөґін 
түбүгүрэн сүүрэрэ-көтөрө. Оскуолаҕа үчүгэйдик 
үөрэммитэ, ордук ахсаан-суот уруоктарын 
сөбүлүүрэ, техникаҕа да аҕатыттан үөрэнэн 
бэрт сыстаҕас буола улааппыта. Аҕата Афанасий 
Егорович «Сельхозтехникаҕа» бэртээхэй сварщик 
этэ, үлэтинэн-хамнаһынан дьоҥҥо-сэргэҕэ 

улаханнык убаастанара. Кини 41 эрэ саастаах 
сылдьан эмискэ ыалдьан суох буолуоҕуттан 
уола Дьөгүөр, аҥаардас хаалбыт ийэтигэр 
көмөлөһөөрү «Сельхозтехникаҕа» слесардарга, 
механизатордарга илии-атах буолан көхтөөхтүк 
үлэлээбитэ. Онтон үөрэҕэр үчүгэй буолан, 
Новосибирскайдааҕы Тыа хаһаайыстыбатын 
институтун механизацияҕа факультетыгар бэрт 
ситиһиилээхтик үөрэммитэ, онтон дойдутугар 
кэлэн «Сельхозтехникаҕа» үлэтин салҕаан бииргэ 
үлэлиир дьонугар билиилээҕинэн, эйэҕэһинэн, 
дуоспуруннааҕынан биллибитэ. Онон аҕыйах 
сылынан эдэр специалиһы партия оройуоннааҕы 
комитетыгар 2-с сэкирэтээринэн талбыттара. 
Манна кэлээт даҕаны тыа хаһаайыстыбатын, 
тутуу боппуруостарынан, тиэйэр-таһар 
үлэлэринэн дьарыктаммыта. Ол кэмнэргэ оту 
атын оройуоннартан, бэл Хабаровскай кыраайтан, 
Приморскай, Амурскай уонна Кемерево 
уобаластарыттан тиэйиини олохтоон, Чурапчыга 
кыстыгы этэҥҥэ туораабыттара. Онтон сотору 
буолан баран, Егор Афанасьевиһы райсовет 
председателинэн, онтон тыа хаһаайыстыбатын 
министрин материальнай-техническай 
хааччыйыыга солбуйааччы оҥорбуттара. Дьэ бу 
үлэтигэр сылдьан Егор Афанасьевич төрүттэрин 
дойдулара Төлөй нэһилиэгэ 1941 с. диэри сайдан 
иһэн, 1942 с. Төлөйдөрү күүс өттүнэн Хоту 
көһөрбүттэрин истибитэ. Онтон 1990 сыллаахха 
партия уобаластааҕы кэмитиэтин бюротун 1942 
сыл атырдьах ыйын 11 күнүнээҕи уурааҕын 
Е.А.Борисов көтүттэрэри ситиспитэ. Онтон ыла 
Төлөй нэһилиэгэ олоҕо-дьаһаҕа тупсан Чурапчы 
улууһугар биир үчүгэй көрдөрүүлээх, үлэлээх-
хамнастаах нэһилиэк буола үүнэн-сайдан тахсары 
ситиспитэ. 1992 с. муус устар 23 күнүгэр Төлөй 
туспа нэһилиэк статуһун ылбытын туһунан 
ыстатыйаны норуодунай суруйааччы Сэмэн 
Тумат бэлиэтээһинин П.П.Федоров-Сомоҕо 
«Боотур уустан Ил Дархан» диэн кинигэтигэр 
булан ааҕыахха сөп.

Ити курдук, саҥа олоххо үктэнэр 
кэмнэрбитигэр 1992-1998 сыллардаахха 
Е.А.Борисов Правительство бэрэссэдээтэлин 
солбуйааччы, онтон бастакы солбуйааччы 
буолбута, онтон тыа хаһаайыстыбатын уонна 
соҕотуопкаҕа министерствотын миниистирэ, ол 
кэннэ Тыа хаһаайыстыбатын научнай-чинчийэр 
институтун дириэктэрэ, 2002 с. Правительство 
бэрэссэдээтэлин бастакы солбуйааччы, итинтэн 
салгыы Правительство бэрэссэдээтэлэ диэн 
үрдүк дуоһунастарга үлэлээбитин бу эппит 

ОЧЕРК УОННА ПУБЛИЦИСТИКА



62 Чолбон 7 №-рэ 2015

кинигэбититтэн булан ааҕыахха сөп. Онтон 
кинигэ түмүк ыстатыйатын быһыытынан Павел 
Петрович Федоров-Сомоҕо «Киэн туттабыт 
уонна махтанабыт» диэн суруйуутун ааҕабыт. 
Манна кини Саха АССР тэриллибитэ 100 
сылын бэлиэтээһин туһунан Россия Президенин 
В.В.Путин Ыйааҕын сэҥээрэ истибитин этэр: 
«Манна билигин үлэлии олорор Өрөспүүбүлүкэтэ 
түргэн тэтиминэн сайдыы суолугар киириитин 
туоһутун быһыытынан дьон-сэргэ ылынар», – 
диэн суруйар. (с. 115).

История чахчылара бигэргэтэринэн: «Сахабыт 
сиригэр Түһүлгэ Дархан, Дойдуһа Дархан, 
Мунньан Дархан турууласпыт дьыалаларын 
салҕаан, Тыгын Дархан саха уустарын барыларын 
түмэн, холбоон биир сомоҕо Ил тэрийэ 
сатаабыта. Билиҥҥи тылынан эттэххэ, Саха 
судаарыстыбаннаһын олохтуурга дьулуспута 
сүрдээх дьэҥкэтик, киэҥник арыллан көстөр. 
Мантан даҕаны ылан көрдөххө, Ил уонна 
Дархан диэн тыл сүдү күүстээхтэрэ биһиги омук 
быһыытынан уратыбытын бигэтик туоһулуур» 
диэн «Бичик» национальнай кинигэ кыһатын 
сүрүннүүр эрэдээктэрэ В.Н. Луковцев киллэрбит 
варианын кытары Сомоҕо сөбүлэһэрин 
бигэргэтэр. «Онон «Ил Дархан» диэн аат биһиги 
Өрөспүүбүлүкэбит Аҕа Баһылыгар туох даҕаны 
эҥкилэ суох сөп түбэһэр, барсар диэн этиэх 
кэриҥнээхпит»,6 (с.116) – диэн чурапчылар 
ааттарыттан кини кэрэхсиирин биллэрэр.

Бу кинигэ Саха Республикатын Ил Дархана 
Е.А.Борисов эдэр ыччакка туһаайан үтүө баҕарыы 
уонна сүбэ быһыытынан этэр тылларынан 
түмүктэнэр: «Билигин – информация, технология, 
билим, ситим-сибээс үйэтэ. Ыччаппыт үтүө 
сабыдыалы сэргэ элбэх мөкүнү ылар. Үтүөнү 
уонна мөкүнү араара үөрэниэн наада. Аныгы 
үйэҕэ эдэр киһи сайдарыгар, үүнэригэр, 
билиитин хаҥатынарыгар туох да бобуу, хааччах 
суох. Билиини, сайдыыны сөпкө, таба туһаныы 
ирдэнэр. Ситиһии тута буолбакка, элбэх үлэттэн, 
билииттэн-көрүүттэн, сатабылтан, тулууртан-
дьулууртан, самныбат санааттан эрэ кэлэрин 
өйдүүрбүт наада».7 (с.133).

Сомоҕо хомуйан, чочуйан оҥорбут «Барҕа 
махтал Чурапчы дьонуттан» диэн кинигэтигэр 
«Биһиги Аан Дархаммыт» — диэн Тумарча суруйбут 
ыстатыйата баар. Онно кини биир кэрэхсэбиллээх 
санааны ордук тоһоҕолоон ааҕааччыга арыйан 
көрдөрбүт дии санаатым: «Михаил Ефимович 
ааспыт олох өлөр-тиллэр мүччүргэннээх 
түгэннэригэр Өрөспүүбүлүкэ Үрдүкү Сэбиэтин 

салайар, Президенниир кэмнэригэр дойдутун, 
норуотун урукку систиэмэ саамай хаалыылаах 
76-с миэстэлээх субъегыттан баара-суоҕа уон 
сыл иһигэр Россия Федерациятын биир бастыҥ 
регионугар кубулуппута. Хорсун быһыытынан, 
сатабыллаах салалтатынан эстии-быстыы 
айаҕын өҥөйөр мүччүрүйбэт дьылҕаланыыттан 
быыһаабыта»8 (с.31)». 

Оттон Тумарча «Биһиги Аар Дархаммыт» диэн 
кинигэтин историческай-документальнай өттүнэн 
көрөн, юридическай наука доктора, профессор, 
СӨ Бастакы Президенин сүрүн көмөлөһөөччүтэ 
М.М.Яковлев маннык бэлиэтээһинэ ити 
үөһэ этиллибити ордук чопчулаан биэрэр: 
«М.Е.Николаев Саха АССР Үрдүкү Сэбиэтин 
салайа олорон, онтон икки болдьоххо 
президенынан талыллан баран Россияны кыта 
бас билиини тыырсыыга сүҥкэн үлэни ыыппыта. 
«АЛРОСА» сабыылаах акционернай хампаанньаны 
тэрийэн, онтон кэлэр үп-харчы өрөспүүбүлүкэҕэ 
хааларын ситиһэн, онно тирэҕирэн Россия 
да үрдүнэн сэдэх улахан тутуулары ыыппыта. 
В.Егоров-Тумарча Федеративнай дуогабары 
түһэрсиигэ Михаил Ефимович Б.Н.Ельцины 
кытта атах тэпсэн олорон өрөспүүбүлүкэлэр 
государство диэн ааттаныахтаахтарын, бас 
билиилээх буолуохтаахтарын быһаарсыытын, 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин Россия Федерациятын 
иһинэн суверенитетын Декларацията, бастакы 
төрүт сокуона ылыныллыытын туруулаһан, 
хайдахтаах курдук эриирдээх кэпсэтиилэри 
ыыппытын туһунан кырдьыктаахтык олус бэркэ 
табан суруйбут».9

Сомоҕо хомуйан оҥорбут «Барҕа махтал 
Чурапчы дьонуттан» кинигэтигэр В.П.Ноговицын 
«Тоҥ буору тобулар кыахтаах политик» диэн 
ыстатыйата ааҕааччыны эмиэ сэҥээрдиэн сөп: 
Холобура, кини этиилэригэр маннык сөптөөх 
санаалар бааллар: «Михаил Ефимович, бастатан 
туран, төрөөбүт Сахатын сирин, норуотун, омугун 
сайыннарарга, олоҕун тупсарарга туохтааҕар да 
ордук умсугуйан, баҕаран туран турууласпыт, 
сырдык ыра санаа олохсуйбут киһитэ.

Иккиһинэн, үрдүк таһымҥа үлэлиир 
салайааччы хайаан да тоҥ буору тобулар кыахтаах 
политик буолуохтааҕа буолуо… Политика ис сүрүн 
тутула — дьону билии уонна киһи дьоҕуруттан 
көрөн, аттаран араас хайысхаларга туруоруу. 
Михаил Ефимович үлэлиир кэмигэр саха билигин 
биллэр-көстөр дьонноро кэлимсэ тахсыбыттара да 
ону туоһулуур.

Үсүһүнэн, салайааччы бу туһалаах диэн 
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баҕарбыт баҕатын олоххо киллэрэригэр туохтааҕар 
да күүстээх кини кытаанах санаата. Өрөспүүбүлүкэ 
баайын-дуолун бар дьон бас билиитэ гынарга 
санаммыт санаатын олоххо киллэрэн барыбытын 
кынаттаабыта».10 (с.34)

Оттон социологическай наука доктора, 
профессор У.А.Винокурова эмиэ бу кинигэҕэ 
бэрт ылыннарыылаахтык маннык санааны 
этэр: «Михаил Ефимович Николаев 
сирдьит быһыытынан ааспыт көлүөнэ 
салайааччыларбытынан, интеллигенция бастыҥ 
бэрэстэбиитэллэринэн күөн туттан, кинилэр 
үтүө ааттарын, дьулуурдарын тилиннэрэн, бас-
көс туттар дьоммут кэриэстэрин өрө тутан, 
сайыннаран, олох быстыспыт ситимин тиһэн, 
инники көлүөнэ дьылҕатын иилээн-саҕалаан 
саҥа кэрдиис таһымыгар дьүөрэлээн таһаарда».11

М.Е.Николаев үгүс элбэх кэскиллээх 
дьайыыларыттан биир саамай уһулуччулааҕа 
— «Өлүөнэ – Туора Күөл ууну аҕалар ситимэ» 
буолар. Ол туһунан В.Е.Макаров Чурапчытааҕы 
«Мелиоратор» ААО солбуйар директорга үгүстэр 
үөрүүлэрин маннык быһаарар: «Чурапчы күөлүгэр 
уу киириэҕиттэн уута биллэрдик ырааһырда, 
дьэҥкэрдэ. Дьон-сэргэ тэйиччи күөллэртэн муус 
ылара тохтоон, эбэ уутун мууһунан аһаан, бу 
транспорт өҥөтө ыараабыт кэмигэр кэм кыһалҕата 
аччаан абыранна.

Улахан уонна саҥа оҥоһуллубут күөллэргэ кус-
анды сөбүлээн түһэр сирдэрэ буолла, барыларыгар 
Кэбээйи соботун ыыппыппыт, 3-4 сылынан олус 
үчүгэй эмис соболор үөскээтилэр. Нэһилиэнньэ 
кыһыннары-сайыннары эмис балыгынан аһыыр. 
Элбэх уу мунньуллан, экология, микроклимат 
үчүгэй өттүгэр лаппа тубуста. Атын улуустар оту 
Чурапчыттан атыылаһар, балыктыы Чурапчыга 
кэлэр буоллулар».12 (с.94)

Бу үөһээ ахтыбыт үтүө холобурдарбыт Сомоҕо 
хомуйан оҥорбут «Боотур уустан Ил Дархан» 
уонна «Барҕа махтал Чурапчы дьонуттан» 
диэн кэрэхсэбиллээх кинигэлэриттэн ылан 
көрдөрүлүннэ.Кинигэни хомуйан, таҥан 
оҥоруу элбэх билииттэн, баһаам литератураны 
хасыһан ааҕыыттан, ону сааһылаан, бэрийэн 
анализтааһынтан, дьон ахтыыларын уустаан-
ураннаан тупсаран оҥорууттан турар бэрт 
түбүктээх дьарык. Ону Павел Петрович Федоров-
Сомоҕо бэчээккэ бэлэмнээбитэ уонна киэҥ 
ааҕааччы дьүүлүгэр таһаарбыта ааҕааччыга 
элбэх информацияны биэрэллэр, билии-
көрүү сайдарыгр кырата суох оруоллаахтар. 
Маннык суруйуулар суох буоллахтарына, киэҥ 

ааҕааччыга били куоталаһа-куоталаһа мөҥүттэр, 
кириитикэлиир суруйууларбыт киэптиир курдук 
буолаллар. Дьиҥинэн, биһиги президеннэрбит 
М.Е.Николаев, Е.А.Борисов норуоттарын, 
республикаларын сайдыытыгар-тупсуутугар 
оҥорор уонна оҥорбут үлэлэрэ элбэх үлэттэн, 
өй-санаа, билии-көрүү, улахан кыах уонна 
дьоҥҥо-сэргэҕэ улахан кыһамньы баарыттан 
оҥоһуллар кэскиллээх дьайыылар буолалларын 
бары билэрбит наадалаах уонна олохпут оҥкулун 
ол дьайыыларга дьүөрэлии сатыырбыт эрэйиллэр. 
Онон «Боотур уустан Ил Дархан» уонна «Барҕа 
махтал Чурапчы дьонуттан» диэн Сомоҕо 
таһаартарбыт кинигэлэрэ суолталара дириҥ уонна 
кэнэҕэски да кэмнэргэ суолталара-тускуллара 
өлбөөдүйүө суоҕа.

П.П.Федоров-Сомоҕо «Алаас ырыаһыта – Айыл 
поэт» диэн кинигэтэ «Бичик» кинигэ кыһатынан 
2014 с. тахсыбыта. Хомоҕой хоһоон аргыстаах, 
Чурапчы Дириҥиттэн төрүттээх, лирическэй поэт 
В.Е.Петров-Айыл дьоҥҥо-сэргэҕэ биллэн иһэн, 
ыарахан ыарыыттан олохтон олус эрдэ барбыта, 
оҕо аймах, эдэр ыччат таптаан кини тылларыгар 
ыллыыр-туойар автордара этэ. Кини 1995 с. 
«Сир астара», 1998 с. «Олбуор олохтоохторо» 
поэтическай кинигэлэринэн, «Чолбон» сурунаалга 
хаста да хоһооннорун бөлөхтөрө бэчээттэнэн, 
дьон сэҥээриитин, эдэр ыччат болҕомтотун 
тарпыттара. Онтон саҥа үйэ саҕаланаатын 
кэнниттэн Василий Егорович хас да хоһооннорун 
кинигэлэрин суруйталаан, киэҥ ааҕааччыга 
«Кынаттаах санаа» (2004), «Аймаһыйбыт 
хатыҥнар далбааттаһа хаалбыттара...» (2005), 
«Ситтэрбэтэх саҕахтар» (2011) диэн хоһооннорун 
хомуурунньуктара ааҕааччыга тиийбиттэрэ. Дьэ 
бу кинигэлэр тахсыахтарыттан ыла В.Е.Петров-
Айыл аата-суола саха литературатыгар умнуллубат 
өйдөбүлү хаалларбыттара. Ол кистэлэҥэ туохха 
тирэҕирэрин, Айыл поэт хоһооннорун сиһилии 
үөрэппит Сомоҕо бу курдук быһаарар: «Олох, 
таптал, норуот дьылҕатын туһунан хоһооннорун 
сөбүлүүбүн. Кини хоһоонноругар кэм тыынын 
лирикатын уонна Чурапчы дьоно иэдээннэрин, 
кинилэр сирдэрин-уоттарын эйгэтиттэн таһааран 
хоһуйуу үтүөкэннээх холобурун көрөбүт. Ону 
кини лирическэй-эпическэй хайысхалары 
поэзиятыгар Уйан уонна Хатан уобарастарынан 
уһааран киллэрэн ситиспитэ. Кини поэзиятын 
ситиһиитин төрдө итиннэ сытар»,13 — диэн 
Сомоҕо суруйар.

Чурапчы улууһугар баар Дириҥ орто оскуолатын 
бастакынан үрүҥ көмүс мэтээлинэн бүтэрбит 
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Василий Егорович Петров олох оччугуй сааһыттан 
төрөөбүт-үөскээбит дойдутун-сирин, кини кэрэ 
айылҕатын отун-маһын, үрэхтэрин-күөллэрин, 
нарын налыы сыһыыларын, хатыыскалыы 
оонньуур сыырдарын сүрэҕэр чугастык тутан, 
ырыатыгар ыллыыра, хоһоонугар холбуура. 
Кини бэйэтэ дьаныһан туран музыкаҕа дьоҕурун 
сайыннаран оҕо садыгар музыкальнай салайааччы 
буолбута, оҕолорго аналлаах хас да хоһоонноругар 
ырыа суруйталаабыта, араас концертарга, 
куонкурустарга бэйэтин тылларыгар, ис киирбэх 
иэйиилээх ырыалары суруйан, бэйэтэ толортуура, 
онон сорох ырыалара эдэр ыччат өйүгэр хатанан, 
сүрэҕэр сөҥөн элбэхтик ылланар буолтара.

Айыл поэт төрөөбүт айылҕатыгар, дойдутугар, 
дьонугар-сэргэтигэр итии тапталыгар угуттанан 
бэрт кылгас кэмҥэ олордор даҕаны, кинини билэр 
дьоно, бииргэ алтыспыт доҕотторо, аймахтара 
өр сылларга өйдүү-саныы сылдьыахтара. Кини 
хоһоонньут, ырыаһыт, музыкант, ону ааһан өссө 
математикаҕа уонна физикаҕа бэрт дьоҕурдааҕын 
оскуолаҕа да, университекка да үөрэнэр 
сылларыгар бэркэ биллэрэ диэн алтыспыт 
доҕотторо, табаарыстара кэпсииллэр.

Суруйааччы П.П.Федоров-Сомоҕо Айыл 
поэттан ураты хас да саха суруйааччыларын 
туһунан «Сүрэх сөҕүрүйбэт иэйиитинэн…» диэн 
(2002) таһаартарбыт кинигэтиттэн булан ааҕыахха 
сөп. Олор ортолоругар Аҕа дойду сэриитин 
кыттыылааҕа, Саха АССР оскуолаларын 
үтүөлээх учуутала, ССРС Суруйааччыларын 
союһун чилиэнэ, Чурапчы оройуонун бочуоттаах 
гражданина, Эрилик Эристиин аатынан 
республиканскай бириэмийэ лауреата, үгүс 
орденнар, медаллар кавалердара А.С.Бродников 
туһунан ахтыыта баар.

Бу ахтыыга А.С.Бродников сэрии уота 
кµµдэпчилэнэ турда±ына госпитальга сытан, 
биир сарсыарда Москва радиотынан Екатерина 
Захарова толоруутугар, «Кэ±э» диэн ырыаны 
истибит. Ол туґунан поэт кэлин маннык ахтара: 
«Бу ырыа мин сµрэхпинэн ааґан, этим сааґынан 
силиибэр кытта тиийбитэ быґыылаа±а. Мин 
ытаан то±у барбытым. Палата иґигэр баар дьонум 
бары олус соґуйдулар. Кыайан кэлэр іттµлэрэ 
миэхэ саба тµстµлэр… Нуучча дьоно барахсаттар 
хор оннук уйа±астар, истиІнэр. Ахтан сырыттахха 
саха тыла кэрэтэ, бу ырыа тыла минньигэґэ. 
Толоруута истиІэ, имэІэ олус кµµстээх буолар 
эбит этэ». (с. 7. 2002 с.). Онтон кэлин сэрии 
кэнниттэн А.С.Бродников «Кµірэгэйдэр 
ыллыыллар», «Таптыыр эбээт сµрэ±им», 

«Таатта±а», «Кµнµ таптыыбын» уо.д.а. поэт ырыа 
буолбут хоґооннорун Сомо±о аа±ааччыга санатар. 
Маны тэІэ поэт, прозаик А.С.Бродников саха µгµс 
улуу суруйааччыларын кытары до±ордоспутун: 
Амма Аччыгыйын, Кµннµк Уурастыырабы, 
Семен, Софрон Даниловтары, Савва Тарасовы, 
Даланы, И.Артамоновы, Дьуон ДьаІылыны, 
Михаил До±ордуурабы, Иван Федосеевы, 
Феоктист Софроновы, В.Яковлевы уо.д.а. кытары 
бииргэ µлэлээбитин, айбытын ахтар. Маны 
тэІэ А.С.Бродников эдэр суруйааччыларга µтµі 
сµбэґит, айар µлэ±э кі±µлµµр суруйааччы этэ 
диэн Сомо±о махтал тылларын этэр.

Бу этэр кинигэбитигэр Чурапчыттан тірµттээх, 
ол эрэн хоту БулуІ оройуонугар Тумат нэґилиэгин 
Са±астыыр біґµілэгэр тіріібµт, соторутаа±ыта 
норуодунай суруйааччы µрдµк аатын ылбыт 
С.А.Попов-Сэмэн Тумат туґунан бу кинигэ±э 
киэІ аа±ааччыга кэрэхсэбиллээх билиини биэрэр 
очерк баар. Биллэрин курдук, Сэмэн Попов о±о 
сылдьан Чурапчы поэттарын Феоктист Софронов, 
Алексей Бродников сабыдыалынан, кинилэр 
айар µлэ±э кі±µлµµр абыраллаах сыґыаннарыгар 
угуттанан, бигэнэн бастакы хоґооннорун, 
араас бэлиэтээґиннэрин, онтон очеркаларын, 
ыстатыйаларын да±аны бэчээттэтэн барбыта. Ону 
кэлин университеты Семен Попов бµтэрбитин 
кэннэ, П.А.Ойуунускай аатынан литературнай 
музейга биллиилээх суруйааччы, общественнай 
деятель В.А.Протодьяконов ылан µлэлэтиэ±иттэн 
бэлиэтии кірбµтэ, кини «айымньылаах µлэ±э 
тардыстыылаа±ын» бэлиэтээбитэ. 

Сэмэн Тумат айар µлэ±э сыстыа±ыттан 
олох хайдах сайдан иґэрин, кини хаамыытын 
кэтээн кірір дьулуурдаа±а. Онон кини суруйбут 
очеркалара, репортажтара, ыстатыйалара, 
бэлиэтээґиннэрэ дьон-сэргэ ситиґиилэрин, 
µтµі±э-кэрэ±э ба±аларын, эбэтэр тирээн турар 
ыксаллаах тµгэннэргэ туох сорук туруо±ун, 
олох-дьаґах иирбэ-таарба уустук да ірµттэрин 
иґитиннэрэр, ійµ-санааны сааґылыырга ыІырар 
тосхоллоох буолааччылар. Кини элбэхтик 
аа±ар, ону таґынан анализтыыр, архивтарга 
эмиэ сылдьыталыыр — ол барыта айар киґи 
айыах абылаІын уґугуннарар. Олортон биир 
кэрэхсэбиллээ±э А.И.Софронов архивыттан 1980 
с., Сэмэн Тумат бэрт наадалаах докумены булбутун 
тµмµгэр, биґиги дьоммут саха литературатын 
тірµттээбит, биллиилээх поэт, улахан ученай, 
философ, лингвист, фольклорист А.Е.Кулаковскай 
Москва±а Даниловскай кылабыыґа±а кімµллэн 
сытарын булбуттара.
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Ити курдук, суруйааччы П.П.Федоров-Сомо±о 
араас хайысхалаах айар µлэґиттэр: суруйааччылар, 
поэттар, музыканнар, ырыаґыттар, артистар уо.д.а. 
олохторуттан суруйталаабыт очеркаларын, эбэтэр 
публицистическай хабааннаах айымньыларын 
кини «Сµрэх сі±µрµйбэт иэйиитинэн...» диэн 
кинигэтиттэн булан аа±ыахха сіп.

П.П.Федоров-Сомо±о уус-уран кэпсээннэри, 
очеркалары, ыстатыйалары бэл сэґэни да±аны 
суруйан, ону ааґан тылбаастатан нууччалыы 
тылынан киэІ аа±ааччыга таґаартарбыта. Бу 
кинигэ «Темные ночи, теплые встречи» диэн 
ааттаммыта. Манна саха историческай оло±уттан 
хаан хаппыт, силис-мутук тарпыт «Легенда о 
божественном скакуне» курдук тэттик кэпсээннэри 
булан аа±ыахха сіп. Бу айымньы сахалар былыр 
былыргыттан сібµлээн аттары сµµрдэр идэлэрин 
туґунан кэпсэнэр. Ити кэпсээн И.Е.Федосеев-
Доосо «Халла Элэмэґэ» диэн ааттаах суруйуутун 
санатар, сахалар ааттаах сµµрµк аттарын сытыы 
кµрэхтэґиилэрин кірдірір. 

Оттон Сомо±о «Дууґа кыланыыта» диэн сэґэнэ 
бу кинигэ±э «Крик души» диэн нууччалыы 
тылбаастанан сахалыы аа±ар да, аахпат да эдэр 
ыччакка туґаайыллыбыт арыгы курдук амырыын 
утах саха айма±ы хайдах таІнары мэІиэстэн 
иґэрин ойуулуур сэґэн. Маны тэІэ бу кинигэ±э 
чіл оло±у тµстµµр, спорт араас кірµІнэрин 
кэпсиир Сомо±о эдэр ыччакка туґалаах 
суруйуулара киирбиттэр.

Сомо±о «Сµрэх сі±µрµйбэт иэйиитинэн» диэн 
кинигэтигэр аа±ааччылар «Саха театрын киэІ эйгэ±э 
кітµппµт кілµінэ», «Улуу талааннар дойдуларыгар 
– Чурапчы улууґугар», «ДириІнээ±и народнай 
театр айар µлэтин аартыга» диэн суруйууларын 
олус тартаран олорон аа±ыан сіп. Манна саха 
араас кілµінэ артистарын (ордук эдэр кілµінэ) 
туґунан, кірдірµллэр пьесалар уратыларыгар 
тохтоон кэпсиирин тэІэ, хас биирдии артист 
бэйэтэ киллэрэр кылаатын, кини кірііччµлэри 
кытары быстыспат ситимин, режиссер хара±ынан 
кірін, ырытара кэрэхсэбиллээх, айымньы сµрµн 
тускулун ырытарга, ійдµµргэ кірііччµгэ бэрт 
туґалаах буолсу. Онон Сомо±о театральнай 
критика±а санаатын этэн суруйуута инники 
іттµгэр сэІээриини ылыан сіп.

Ити курдук, суруйааччы П.П.Федоров-Сомо±о 
литература араас жанрдарыгар, кірµІнэригэр 
µлэлиэн, айыан сіптіі±µн кірдµбµт, ордук чопчу 
тема±а кэрэхсэбиллээх уонна киэІ маасса±а 
туґалаах, билиини-кірµµнµ, элбэх информацияны 
биэрэр, аа±ааччыны µтµі дьыалаларга кі±µлµµр 
тускуллаах ыстатыйалары кірдіін, булан, 
хасыґан, архивтары кэрийэн аа±ааччыга тиэрдэрэ 
махталлаах суол. Ону биґиги «Учуутал дьоло 
— µірэнээччилэрин ситиґиилэригэр», «Боотур 
Уустан — Ил Дархан», «Бар±а махтал Чурапчы 
дьонуттан» диэн Сомо±о хомуйан, редакциялаан, 
аа±ааччыларга туґалаа±ын кірін таґаартарбыт 
кинигэлэриттэн булан аа±ыахпытын сіп. Маны 
таґынан бэйэтэ суруйбут уус-уран айымньылара 
– тэттик кэпсээннэрэ, сэґэннэрэ билиІІи сиэр-
майгы тематын арыйан тосхоллоохтук аа±ааччыны 
кэрэхсэтэр. Маны тэІэ суруйааччы Сомо±о 
театральнай критика±а хоннохтоохтук ылыста±ына 
литература уонна искусство сайдыытыгар тіґµµ 
тирэх буолуох этэ. Кэлэр да кэмнэргэ айымньылаах 
айар µлэІ уоскулаІы билбэтин, дьолу-соргуну 
ба±арабын.

Саха Республикатын уонна Российскай 
Федерация культуратын µтµілээх µлэґитэ, ф.н.д. 
Дора Васильева

Ыам ыйын 10 кµнэ, 2015 с.
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САХА АССР ТЈРҐТТЭММИТЭ 100 СЫЛЫН КЈРСЈ

ПАВЕЛ КСЕНОФОНТОВ 
МОСКВАТАЎЫ ОЛОЎУТТАН ЧАХЧЫЛАР

ГАВРИЛ АНДРОСОВ

Чекистэр “Ксенофонтов—Артемьев 
бөлөҕө” диэн сүрэхтээбит хамсааһыннарын 
лидерэ, Орто-дьадаҥы бааһынай эдэр саха 
национальнай сэбиэскэй социалистическай 
(«конфедералистар») партияларын гене-
ральнай сэкирэтээрэ Павел Васильевич 
Ксенофонтов олоҕун кэрчиктэрэ, дьиҥинэн, 
ымпыктаан-чымпыктаан үөрэтиллэ 
иликтэр. Арыый да ундаардаммыт кэ-
минэн 1926 сыллаахтан саҕаламмыт 
сойуустаах өрөспүүбүлүкэ таһымын 
демократическайдык туруорсарга холонуу, 
1927 сыллаах конфедералистар байыаннай 
демонстрациялара уонна 1928 сыллаахха 
бу хамсааһын садаҕаламмыт кэрдииһэ 
буолар.

Павел Васильевич Ксенофонтов
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Павел Ксенофонтов олоҕун биир кэрэхсэбиллээх 
уонна үгүс “үрүҥ бээтинэлэрдээх” кэминэн 
кини Москва куоракка устудьуоннаабыт уонна 
олорбут сыллара буолаллара саарбахтаммат. Өр 
кэмҥэ кини бу кэрчик кэмин уос номоҕо буолбут 
үһүйээннэр эрэ нөҥүө истэрбит. 

Ол сэһэннэргэ сигэннэххэ, Ксенофонтов 
Москва университетын юридическай факультетын 
бүтэрбитин уонна бу куоракка ааспыт үйэ 
20-с сылларын бастакы аҥарыгар адвокат 
быһыытынан ситиһиилээхтик үлэлээбитин 
туһунан ахтыллара. Кэлин биллиилээх адвокаты 
эдэр Саха өрөспүүбүлүкэтин биир салайааччыта 
Максим Аммосов көрсөн, гражданскай сэрии 
кэмигэр үрүҥнэр Саха сириттэн Маньчжурияҕа 
таһаарбыт түүлээхтэрин төннөрүү дьыалатыгар 
көмөлөһөргө ыҥырбыта үһү. Павел Ксенофонтов 
бу дьыаланы ситиһиилээхтик турууһан Саха 
автономнай өрөспүүбүлүкэтин бюджетыгар 
үгүөрү үбү-харчыны киллэрбитэ дииллэр. 
Уос номоҕор ахтылларынан, Аммосов салгыы 
төрөөбүт дойдутугар эргиллэн үлэлииргэ 
ыҥырбытын ылынан, адвокат 1925 сыллаахха 
Саха сиригэр эргиллибит...

Саҥа докумуон
Бу сэһэни аныгы чинчийээччилэр бигэргэтэр 

уонна чопчулуур, ситэрэн-хоторон биэрэр ытык 
иэстээхпит. Ол инниттэн Саха сириттэн саҕалаан, 
Россия киин архыыптарыгар, библиотекаларыгар 
тиийэ үлэлээн, урукку докумуоннары, ахтыылары 
хасыһан таһаарыахтаахпыт. Бу хайысхаҕа олук 
ууруон сөптөөх историческай докумуон баар эбит. 
Ол Ксенофонтовы кытта биир кэмҥэ Москваҕа 
олорбут уонна биир үөрэххэ үөрэммит Михаил 
Григорьевич Слепцов “Мои воспоминания о 
Февральской и Октябрьской революциях и о 
Бухаре” диэн ааттаах, 1967 сыллаахха суруйан 
хаалларбыт ахтыыта буолар. 

Биһиги ааптар кыргыттара Клара Михайловна 
Егорова уонна Дора Михайловна Харитонова 
“М.Г.Слепцов ахтыыта” диэн ааттаах туспа 
брошюра оҥорон, быйыл, баара-суоҕа 60 эрэ 
тиражтаах, хайдах баарынан таһаарбыттарынан 
туһанныбыт. Бу ахтыы эрдэ “Полярная звезда” 
сурунаал 1995 сыл 6-с нүөмэригэр бэчээттэммитин 
санатарбыт тоҕоостоох. Уопсайынан, олус 
кэрэхсэбиллээх ахтыыттан, биһиги, чуолаан 
Павел Ксенофонтовка сыһыаннаах эрэ 
өрүттэригэр сигэниэхпит. Мантан аллараа 
киирэр ахтыыттан быһа тардыыларга ааптар 
орфографиятын хаалларбыппын бэлиэтиэх 
кэриҥнээхпин.

Шанявскай аатынан народнай университет
Манна даҕатан аҕыннахха, чинчийээччилэр 

кэлин чопчулаабыттарынан (ким чопчулаабытын 
быһаарыахха баар эбит), Павел Ксенофонтов 
Москватааҕы императорскай университеты 
буолбакка, Шанявскай аатынан народнай 
университет юридическай факультетын бүтэрбит 
дэнэр эрээри, бу түгэҥҥэ киһи чопчулуур 
өрүттэрэ баалларын салгыы сэһэргиэхпит.

Михаил Слепцов Шанявскай аатынан 
народнай университеты бу курдук ойуулуур: 
“Народный университет им. Шанявского (мецената) 
находился на Миусской площади, представлял собою 
величественное белоснежное здание с красивыми 
скульптурными оформлениями фасада. Впоследствии, 
как я слышал, он был реорганизован и переименован в 
Университет имени Свердлова.”

Оттон Википедия көҥүл энциклопедияҕа 
сигэнэн ахтыыны ситэрэн кэпсээтэххэ, Альфонс 
Леонович Шанявскай – поляк шляхталарыттан 
(дворяннарыттан) төрүттээх, Нуучча армиятын 

Ахтыы ааптара Михаил Слепцов 
кэргэнин кытта.
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генерал-майора, Амур өрүскэ көмүстээх 
бириискэлэри бас билээччи киһи 1905 сыллаахха 
өлөрүгэр баайын-дуолун, дьиэтин Маскуба 
куорат думатыгар народнай университеты 
арыйарга кэриэс этэн хаалларбыт. Ол үпкэ 
олоҕуран, 1908 сыллаахха, меценат огдооботун 
Лидия Алексеевна Шанявская көҕүлээһинэн, 
кинилэр Арбат уулуссатын 4-гэр турбут 
дьиэлэригэр А.Л. Шанявскай аатынан Москва 
куорат народнай университета аһыллыбыт. 1912 
сыллаахха народнай университет саҥа, анал 
корпуһа Миусскай болуоссакка тутуллан үлэҕэ 
киирбит. 

Кырдьык, 1920 сыллаахха А.Л.Шанявскай 
аатынан Москва куорат народнай университета 
сабыллыбыт. Академическай салаата суох буолбут, 
оттон научнай-популяризаторскай салаата 
Я.М.Свердлов аатынан коммунистическай 
университет рабфагыгар холбоспут. Кэлин 
коммунистическай университет Үрдүкү 
партийскай оскуолаҕа уларыйбыт, ол Российскай 
судаарыстыбаннай гуманитарнай университет 
буолан күн бүгүҥҥэ диэри эдэр ыччаты уһуйа 
турар. 

Народнай университекка үөрэнии бэрээдэгин 
туһунан ахтыы ааптара: “Принимали в Ун-т любого 
желающего. Плата за обучение составляла в год 
всего 5 или 10 рублей. Никаких прав Ун-т не давал. 

Факультетов не было, слушатели сами выбирали, 
что слушать из объявленных курсов лекций. Однако в 
изданных проспектах были рекомендованы трехлетние 
циклы наук, близкие к обычным факультетам” диэн 
суруйар. 

Эмиэ Википедияҕа тирэҕирдэххэ, меценат 
Шанявскай кэриэһин быһыытынан, бу үрдүк 
үөрэх кыһатыгар анал аттестаты ирдээбэккэ, 
эр киһи уонна дьахтар диэн араарбакка 
(оччолорго дьахталлары үрдүк үөрэххэ 
ылыы хааччахтардааҕа), социальнай уонна 
материальнай туругу аахсыбакка, омугунан 
уонна итэҕэлинэн атааннаабакка, политическай 
өттүнэн төһө эрэллээхтэрин көрбөккө, кими 
баҕарар, кыра төлөбүр иһин, истээччинэн 
ылаллара. Слепцов кэпсииринэн, күрдьэх саҕа 
бытыктаах кырдьаҕастарга, мааны хотуттарга 
тиийэ араас саастаах уонна сосулуобуйалаах 
дьон лекциялары истэллэр эбит. Истээччилэр 
лекциялар куурустарын иһин, сылга 30-45 
солкуобайы төлүүллэрэ. Ол эрээри, народнай 
университет истээччилэрэ диплом ылбаттара, 
судаарыстыбаннай ВУЗ-тар устудьуоннарын 
быраабынан туһамматтара. 

Народнай университет төһө да классическай 
үрдүк үөрэх кыһата буолбатаҕын, диплом 
биэрбэтэҕин иннигэр уһуйааччылар, соротохтор 
научнай степеннэрэ суоҕун да иһин, таһымнара 
үрдүгүн Слепцов мемуара кэрэһилиир: 
“Преподавательский состав Ун-та состоял, как 
тогда рассказывали, из известных профессоров более 
прогрессивного направления, в большинстве так или 
иначе не поладивших с администрацией в казенных 
высших учебных заведениях. Впрочем, как выяснилось 
позднее после начала Революции, в большинстве своем 
это были члены кадетской партии. Лекции по истории 
читали Кизеветтер, Покровский, по политэкономии – 
Железнов, по истории литературы – Эйхенвальд, по 
статистике – Чупров, по философии – Вышеславцев, 
по физике – Лазарев, по кристаллографии – Вульф, и 
т.д., многих я перезабыл.” 

Интернет ситимигэр сигэнэн бу ааттаммыт 
уһуйааччылартан сорохторун чопчулаатахха: 
Александр Кизеветтер – история профессора, 
публицист, 2-с Госдума депутата, кадеттар 
партияларын Киин кэмитиэтин чилиэнэ; 
Александр Эйхенвальд – УССР Наукаларын 
академиятын академига, физик; Петр Лазарев – 
физик, биофизик, геофизик, ССРС Наукаларын 
академиятын академига; Георгий Вульф – 
кристаллограф учуонай, Россия уонна ССРС 
Наукаларын академиятын чилиэн-корреспондена 
эбиттэр.

Бу ахтыллар уонна ахтыллыбат даҕаны ити 

Федор Григорьевич Дьяконов
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кэмҥэ народнай университекка лекция аахпыт 
уһуйааччылар биографияларын, научнай 
үлэлэрин, олоххо көрүүлэрин үөрэтии соруга 
турар. Тоҕо диэтэххэ, Павел Ксенофонтов 
политическай, философскай көрүүлэрин 
ыраҥалаан өйдүүргэ кимнээххэ үөрэммитин-
такайыллыбытын болҕомтоҕо ыларбыт улахан 
суолталаах. Ол иһин, уһуйааччылар ааттарын 
киллэри наадалааҕынан аахтым. 

Сахалар бу Миусскай болуоссакка баар 
корпуска үөрэммиттэрин ахтыы бигэргэтэр. 
Слепцовтаах Ксенофонтовы кытта сэргэ, 
Павел Харитонов уонна Александров диэн 
саха уолаттара Шанявскай аатынан народнай 
университет истээччилэрэ эбиттэр. Википедия 
бигэргэтэринэн, бу үөрэх кыһатыгар нуучча 
аатырбыт бэйиэттэрэ Сергей Есенин, Николай 
Клюев, генетик Николай Тимофеев-Ресовскай 
курдук биллэр дьон, учуонайдар, суруйааччылар, 
байыаннайдар уһуйуллубуттар...

Революция иннигэр азиаттары “туора 
урдустар” диэн ааттыыр, анныларынан саныыр 
кэмнэригэр Шанявскай аатынан народнай 
университет иһигэр сыһыан хайдаҕын Михаил 
Слепцов: “Слушателями Ун-та, кроме нас, из 

националов Азии были только один, два бурята и 
один калмык. С ними мы познакомились, общались, 
составляли в Ун-те как бы особую маленькую группу 
“инородцев”, “азиатов”. Слушатели и администрация 
относились к нам вполне культурно и корректно” 
диэн кэпсиир. Бу бэлиэтээһинин “Нет мы 
сами обособлялись, жались в “группу”, чувствуя 
свою экзотичность” диэн тылларынан сиһилээн 
биэрэр. Ахтыыга сигэннэххэ, биир кэмҥэ түөрт 
саха, икки бүрээт, калмык, аристократтыы 
моһуоннаах, улаатымсык японец уонна ааптар 
“национал Азии” диэн ааттыыр, бука Орто Азия 
омуктарын бэрэстэбиитэлэ, барыта тоҕус эрэ 
азиат үөрэммиттэр.

Манна даҕатан аҕыннахха, бу кэмҥэ Москва 
уулуссатыгар сахалары кытайдар курдук 
көрөллөрүн, сыһыаннаһалларын уонна ол 
кэккэ мэһэйдэри үөскэтэрин туһунан ахтыы 
ааптара суруйар. Арай анал куорма таҥастаах 
Москватааҕы императорскай университет 
устудьуоннара Иван Алексеевич Афанасьев уонна 
Захар Андреевич Яковлев бу толоос сыһыаҥҥа 
улаханнык хабыллыбатахтар. Слепцов кинилэргэ 
өссө Ксенофонтовы холбуур уонна “который 
всегда был “как дэнди лондонский одет” диэн 
быһаарар. Бу түгэн Павел Ксенофонтов тайҕаҕа 
да көстүүмнээх, үрүҥ соруочукалаах, хаалтыстаах 
сылдьар биир ураты өрүтүн бэлиэтиир...

Павел Ксенофонтов туһунан бэлиэтээһиннэр
Михаил Слепцов ахтыытыгар: “В Москве в то 

время, в зиму на 17-й год, нас было только 10 десят 
якутов студентов” диэн чопчулуур уонна хас 
биирдиилэрин туһунан тугу билэрин сиһилии 
суруйар. Павел Ксенофонтов туһунан: “В одиночку 
где то жил Павел Ксенофонтов. Он также постоянно 
слушал лекции в Ун-те им. Шанявского, где состоял 
слушателем и я. По возвращении на родине он получил 
недобрую известность, как организатор и главарь 
последней антисоветской банды и нашел свою кончину 
в подвалах ГПУ” диэн быһаарар. 

Ахтыы биир чыпчаал түгэнинэн Олунньутааҕы 
революция буолбут сураҕын хайдах истибитин 
туһунан кэрчигин ааттыахха сөп: “...27 февраля, 
когда зал был переполнен в ожидании появления 
профессора и начала лекции, я вдруг заметил, что 
прямо подо мной возле входных дверей из корридора 
образовалась кучка слушателей, суматошно 
толкающихся, что-то отнимаясь от друг друга. 
Наконец из кучки выскочил никто иной, как наш 
Ксенофонтов, он какими-то бумажонками в руках 
подбежал к кафедре и стал читать для всех какие-то 
телеграммы. Однако Ксенофонтов, обладавший обычно 
довольно зычным голосом и хорошей дикцией, к моему 

Дмитрий Афанасьевич Новгородов
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удивлению, почему-то читал очень слабым голосом, 
крайне невнятно, ничего нельзя было расслышать. 
Послышались протесты, к нему тотчас подбежали, 
вырвали из рук бумажки и телеграммы звонко 
прочитала одна слушательница. Это были телеграммы 
о начале Февральской революции в Петрограде.” 

Манна Павел Ксенофонтов ураты миэстэни 
ылара олус кэрэхсэбиллээх. Бу кэрчик олус 
символичнайын бэлиэтиэх кэриҥнээхпит. 
Ыраахтааҕылаах Россияҕа революция буолбут 
сураҕын сүүһүнэн киһилээх аудиторияҕа 
баттаммыт, сэнэммит “туспа урдустар” 
бэрэстэбиитэллэрэ – саха уола биллэрэргэ 
холонор. Кинини бу иннинэ эмиэ ханнык 
да политическай бырааба суох дьахтар аймах 
бэрэстэбиитэлэ – эдэр кыыс ситэрэр. Бу түгэн, 
төһө да долгуйан сүдү миссиятын тиһэҕэр 
тиэрдибэтэҕин иһин, Павел Ксенофонтов 
лидердии хаачыстыбалааҕын, өрүү инники 
күөҥҥэ сылдьарын көрдөрөр.

Мемуарга ааптар Ксенофонтовы 
информацияны үчүгэйдик баһылаабыт киһи 
быһыытынан ойуулуур: “Спрашивал у Ксенофонтова. 
Он говорит, что в Петрограде бунт: происходят 
столкновения между войсками, улицы покрыты 
трупами, Протопопов назначен диктатором.” 

1917 сыл бүтүүтүгэр Москваҕа сэбиэскэй 
былаас олохтонуутугар буолбут уулуссаҕа 
ытыалаһыыларга алҕас хабыллан, Слепцов 
өлө сыспытын туһунан түбэлтэни сэһэргиир. 
Кыл мүччү тыыннаах хаалбыт, кутаммыта 
өссө да ааһа илик саха уола бэрт сотору биир 
дойдулааҕын көрсө түспүт: “Едва пройдя несколько 
шагов по довольно безлюдной улице я вдруг неожиданно 
повстречал ...Павла Ксефонтова. Он мирно шел по 
своим делам и был сильно удивлен моему рассказу о 

проишествии на соседней улице.” Бу түгэн төһө да 
улахан суолтата суоҕун иннигэр Ксенофонтовы 
үөрэтээччилэргэ тугунан эмэ туһалыан сөптөөх.

Михаил Слепцов ахтыытын бу кэрчигэ Павел 
Ксенофонтов биографтарыгар чинчийии саҥа 
хайысхатын арыйар ураты суолталаах: “Ко мне 
в общежитие раз зашел Ксенофонтов. Он сообщил, 
что теперь работает у большевиков в должности 
участкового комиссара, и предложил мне последовать 
его примеру. Однако я решительно отказался.” 

Кэлин доппуруоһун боротокуолугар 
ахтылларынан “сэбиэскэй былааһы суулларар 
сыаллаах контрреволюционнай тэрилтэ 
салайааччытын” быһыытынан сууттанан 
ытыллыбыт киһи: Впоследствии в Якутске он 
рассказывал мне, что с большевиками работал долго, 
занимал потом ответственные должности, был 
будто бы одно время Наркомом просвещения в какой-
то тогдашней приволжской “республике”, Самаре 
или Саратове. Это казалось правдоподобным. Был он 
человек авантюристического пошиба, очень бойкий 
и речистый. А большевики, как известно, в первые 
годы, когда от них отмежевалась вся тогдашняя 
интеллигенция, терпели жестокий недостаток в 
грамотных работниках” диэн үөлээннээхтэригэр 
кэпсээбитэ кэрэхсэбиллээх.

Бу кэрчик кини биографиятыгар сонун түгэни 
арыйар уонна Москватааҕы олоҕун өссө сиһилии 
үөрэтэргэ олук охсор. Баҕар, Ксенофонтов 
Саха сиринээҕи политическай платформата 
үөскүүрүгэр бу үлэлээбит түгэнэ эмиэ тирэх 
уурбут буолуон сөп...

Ксенфонтов туһунан кылгастык
Павел Васильевич Ксенофонтов 1890 сыллаахха 

ыам ыйыгар Арҕаа Хаҥалас улууһун III Малдьаҕар 
нэһилиэгэр кулуба Василий Никифорович дьиэ 
кэргэнигэр иккис оҕонон төрөөбүт. ХХ үйэ 
саҥатыгар Ксенфонтовтар оҕолорун үөрэттээри 
Дьокуускайга көһөн киирбиттэр. Павел реальнай 
училище кэнниттэн, А.Л.Шанявскай аатынан 
Москва куорат народнай университетыгар 
юридическай хайысхаҕа истээччи буолбут. 

Павел Ксенофонтов – 1917 сыл бүтүүтүгэр 
Москваҕа сэбиэскэй былаас учаастактааҕы 
хамыһаара, 1920-с сылларга, бэйэтин 
кэпсээнинэн, Поволжьеҕа үөрэх наркома, 1924 
сыллаахха сэбиэскэй Россия реввоенсоветын 
уонна Саха АССР икки ардыларынааҕы 
сөбүлэсиһиинэн тэриллибит силиэстийэлиир 
хамыыһыйа чилиэнин быһыытынан Кытайга 
үлэлээбит, 1926 сыллаахха Саха үп наркоматын 
инспектора, 1927-1928 сылларга Орто-дьадаҥы 
бааһынай эдэр саха национальнай сэбиэскэй 

Москва±а биир кэмІэ µірэммит 
саха ыччаттара: Михаил Слепцов 
(уІаттан иккис).
Иркутскай куоракка.
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социалистическай («конфедералистар») 
партияларын генеральнай сэкирэтээрэ.

1927 сыллаахха Ирина Дуглас диэн нуучча 
кыыһын кэргэн ылбыт. Павел Ксенофонтов 
1928 сыллаахха тохсунньу 4 күнүгэр тутуллубут 
уонна кулун тутар 27 күнүгэр, ССРС 
совнаркомун иһинэн ОГПУ коллегиятын 
оһуобай боломуочунайа Пузицкай уурааҕынан, 
Дьокуускай куорат түрмэтигэр ытыллыбыт. 1994 
сыллаахха Россия Президенин Борис Ельцин 
уурааҕынан реаблитацияламмыт.

2000 сыллаахха Дьокуускай куорат 
Ньукуола таҥаратын дьиэтин тиэргэнигэр 
П.В.Ксенофонтовка аналлаах мэҥэ таас, 2008 
сыллаахха Покровскай куоракка ини-бии 
Гавриил уонна Павел Ксенофонтовтар мэҥэ 
өйдөбүнньүктэрэ туруоруллубуттара. Ону тэҥэ, 
Хаҥалас улууһун II Дьөппөн, Горнай улууһун 
Мытаах нэһилиэктэригэр конфедералистарга 
анаммыт өйдөбүнньүктэр бааллар.

Ахтыы ааптарын туһунан аҕыйах тыл
Аҕыйах тылынан да буоллар, “Мои 

воспоминания о Февральской и Октябрьской 
революциях и о Бухаре” диэн ахтыы ааптарын 
туһунан билиһиннэрэрбит сиэрдээх буолуо. 
Михаил Григорьевич Слепцов 1895 сыллаахха 
Боотуруускай улууһун I Дьохсоҕон нэһилиэгэр 
(билиҥҥи Таатта улууһун Тааттыыныскай уонна 
Дьохсоҕон нэһилиэктэрин сирдэригэр) төрүт-уус 
баай ыалга төрөөбүт. 

Кыраайы үөрэтээччи Егор Андросов 
кэпсээнигэр сигэннэххэ, эһээтэ Вонифатий 
Харлампьевич уонна аҕата Григорий 
Вонифатьевич Слепцовтар – Боотуруускай, 
кэлин Таатта улуустарын тумус туттар дьоно. 
Иккиэн үөрэхтээхтэр, Охотскай суолугар 
бэдэрээккэ табаар таһыытынан дьарыктанар 
атыыһыттар, 1912 сыллаахха Романовтар 
династиялара 300 сылын көрсө буолбут Туспа 
урдус-сахалар съезтэрин делегаттара. Аҕата 
Григорий Вонифатьевич I Дьохсоҕон нэһилиэгин 
кинээһэ, үгүс саха кулубаларын, тойотторун 
түмсүүлэрин кыттыылаахтара. Аҕатын инитэ 
Петр Вонифатьевич Слепцов – ХХ үйэ 
саҥатынааҕы Саха сирин биллэр общественнай 
деятелэ, “Сахалар сойуустарын” кыттыылааҕа, 
этнограф, фольклорист, хулуоһунньук, фотограф, 
кооператор. Ийэтинэн Бороҕон улууһуттан 
төрүттээх саха биллэр интеллигенин Иннокентий 
Степанович Говоров удьуора.

Михаил Слепцов Дьокуускайдааҕы реальнай 
училище кэнниттэн А.Л.Шанявскай аатынан 
Москва куорат народнай университетыгар 

юридическай хайысхаҕа истээччинэн үөрэммит. 
Бу ахтыыттан көрдөххө, Амыр өрүскэ баар 
Тырканда бириискэҕэ көмүһү тутааччынан, 
Тааттаҕа, Дьокуускайга сэбиэскэй суут, 
прокуратура эйгэтигэр араас дуоһунастарга 
үлэлээбит. Кэлин дойдутугар Тааттаҕа тахсан 
оройуоннааҕы библиотека сэбиэдиссэйинэн, 
оройуоннааҕы музей дириэктэринэн үлэлээбит. 
Улуус иһинээҕи археологическай хаһыыларга 
кыттыбыт, сэдэх экспонаттары хомуйбут, 
сонун бэлиэтээһиннэри хаалларбыт кыраайы 
үөрэтээччи. 

Олус кэрэхсэбиллээх олоҕу олорон ааспыт 
саха интеллигенэ 1974 сыллаахха өлбүт. Манна 
даҕатан аҕыннахха, быйыл Таатта улууһун 
общественноһа Михаил Григорьевич Слепцов 
төрөөбүтэ 120 сылын бэлиэтиир.

Туомтуу тардыы
Слепцов ахтыыта Орто-дьадаҥы бааһынай эдэр 

саха национальнай сэбиэскэй социалистическай 
(«конфедералистар») партияларын генеральнай 
сэкирэтээрэ Павел Ксенофонтов олоҕун 
Москватааҕы кэрчигин үөрэтэргэ, саҥа 
тускуллары оҥорорго, кини өйүн-санаатын 
анаарарга, автономияны сайыннарыытын 
идеялара туохха тирэнэн үөскээбиттэрин 
өйдүүргэ тирэх буолар улахан суолталаах. 

Итиэннэ, Саха автономнай өрөспүүбүлүкэтин 
сойуустаах өрөспүүбүлүкэ таһымыгар уларытарга 
туруорсубут политик кылгас эрээри, чаҕылхай 
олоҕун кэрэхсиир чинчийээччилэргэ саҥа 
тускуллары биэрэр. Ол курдук, Ксенофонтов 
Москваҕа тугу гыммытын уонна ханнык 
“өрөспүүбүлүкэ” үөрэҕин наркомунан 
үлэлээбитин чопчулуур сыалы-соругу быһаччы 
туруорар. Ону тэҥэ, ураты политическай 
платформатын үөскэтэригэр сабыдыаллаабыт 
дьону буларга тирэх буолуон сөп.

Бу историческай өттүнэн олус сыаналаах мемуар 
ааптара Михаил Слепцов Павел Ксенофонтовы 
кытта чугас сыһыаннаах, баҕар, доҕордуу да 
буолара чахчы. Ол эрээри, ааптар “үрүҥ баанда 
баһылыга” дьарылыктаммыт киһи характерын 
ойуулууругар, киниэхэ сыһыанын биллэрэригэр 
ахтыы суруллубут кэмин болҕомтоҕо ыларбыт 
тоҕоостоох. Сэбиэскэй былаас муҥутаан турар 
кэмигэр, үгүс аймахтара, үөлээннээхтэрэ 
репрессия суорунатыгар мэлиллибит, “кулаах 
уолунан” ааттанар киһи, өскөтүн бу үлэтин киэҥ 
эйгэҕэ таһаарыан баҕарар буоллаҕына, мантан 
ордук суруйар кыаҕа суоҕа чахчы...

Хаартыскалар М.Г. Слепцов архыыбыттан 
туґанылыннылар.
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УЛУУ КЫАЙЫЫ 70 СЫЛА

КУРСКАЙДААЎЫ ТОЎОЙ СЭРИИТЭ 

Немецкэй-фашистскай сэриилэр 1941 сыллаахха 
Советскай Союзка сэриинэн саба тµґэллэригэр 
Напалеон Бонопарт (1812 сыл) ал±аґааґынын 
хатылаабакка соруммуттара. Нуучча тымныыта 
тµґµін иннинэ Москваны, Ленинграды 
былдьыырга, сэриини тµмµктµµргэ диэбиттэрэ. 
Ол иґин «ча±ыл±анныы» саба тµґэн сэриилээн 
барбыттара. Бу сыл ыам ыйыгар сэриинэн 
киирэргэ диэн былааннаабыттарын Югославия 
сэриитэ мэґэйдээбитэ. Югославия хорсун-хоодуот 
сэрииґиттэрэ бэринэн биэрбэтэхтэрэ.

Фашистар от ыйын 10 кµнµгэр (сэриини са±алаат 
18 хонугунан) Ленинградка бу тиийэн кэлбиттэрэ. 
Икки хаарыаннаах ыйдарын Смоленскай уобалас 
сиригэр – Ельня, Великие Луки туґаайыыларынан 
сµтэрэн Москва±а бала±ан ыйын 30 кµнµгэр дьэ 
кэлбиттэрэ.

1942 сыллаахха Сталинградка от ыйын 17 
кµнµгэр куорат кытыытыгар кэлбиттэрэ. 1943 сыл 
от ыйын 5 кµнµттэн Курскайдаа±ы То±ой сэриитэ 
са±аламмыта.

Москва анныгар Советскай сэриилэр тіґі да 
киґи, сэрии техникатын іттµнэн істііхтіргі 
быдан балыйтардаллар столицаларын хорсуннук 
кімµскээбиттэрэ. «Кыайтарыгаґа суох» немецкэй-
фашистскай сэриилэр (бэйэлэрэ ааттаналларынан) 
маІнайгы хотторууларын ылбыттара. 
Сталинградтаа±ы сэрии тµмµгµнэн «Вермахт 
сэриитин кµнэ киирбитэ» диэн аан дойду бµтµннµµ 
билиммитэ.

Курскай То±ойдоо±у сэрии са±аланыан 
иннинээ±и кµн Адольф Гитлер манна анаан 
бирикээс таґаарбыта. Онно суруйбутуттан: «Армии 
предназначенные для наступления, оснащены 
всеми видами вооружения...», «теперь, наконец 
у нас лучшие танки, чем у русских...» Ити кини 
«Пантера», «Тигр», «Фердинанд» диэн ыарахан, 
халыІ куйахтаах, саІа сэриигэ кыттан эрэр 
танкаларын туґунан астынан туран ахтыбыта. 
Гиммлер 1943 с. муус устар ыйга Харьковка кэлэ 
сылдьан, «СС» танковай корпуґун офицердарын 
кытта кірсµґµµтµгэр эппитэ: «...Здесь на Востоке, 

решается судьба... Здесь русские должны быть 
истреблены как люди и как военная сила и 
захлебнутся в собственной крови...» Немецкэй 
стратегическай былааны «Цитадель» диэн 
ааттаабыта. Тута «Пантера» диэн операцияны 
са±алаан Юго-Западнай фрону тігµрµйэн ылан 
µлтµ охсорго сорудахтаабыта.

Діксі да±аны США, Англия эрэннэрэр иккис 
фроннара аґылла илигэ. Советскай сэриилэр син 
биир бэйэлэрин кµµстэринэн киирсэр буолбуттара. 
Ол эрээри Советскай государство экономиката 
балайда бі±іргіібµтэ. Тыыл олохтоохторо бары 
дьаґалларга, байыаннай промышленность уґулуччу 
«Барыта фроІІа, барыта кыайыы туґугар!» 
диэн кµннэри-тµµннэри µлэлииллэрэ. Холобур, 
байыаннай самолеттары оІорон таґаарыы 10 тігµл 
µрдээбитэ.

Јстііх ірµт Курскайдаа±ы То±ой сэриигэ 70 
дивизияны, 900 тыґыынча сэрииґити, 10 тыґыынча 
орудиены, миномету, 2700 танканы, 2 тыґыынча 
самолету кытыннарбыта. «А. Гитлер», «Мертвая 
голова», «Рейх», «Великая Германия» диэн ааттаах 
талбыт курдук дивизиялар кыттыбыттара. «За 
поражение под Сталинградом, и восстановить 
престиж вермахта» диэн соругу ылыммыттара.

Советскай кµµстэр істііх сэриитин быдан 
баґыйар кыахтаммыттара. Курскайдаа±ы сэриигэ 
6442 тыґыынча сэрииґити, 103 тыґыынча 
орудиены, миномету, 9918 танканы, 8387 самолету 
туруорбута. Икки іттµттэн бу сэриигэ 4 мілµйµін 
сэрииґит, 69 тыґыынча орудие, 13 тыґыынча 
танка, 12 тыґыынча самолет кыттыбыта.

Курскайдаа±ы То±ой сэриитэ кыра, кыара±ас 
сири хабан барбыта. Кини кэтитэ 300 км этэ. Оттон 
1941 сыллаахха сэрии 2 тыґыынча километры, 
1942 сыллаахха 600 км сири хабан барбыта. Сэрии 
50 тµµннээх кµн устата быыстала суох кэриэтэ 
барбыта.

Советскай сэриилэр істіі±µ оборона±а кірсір 
былааны ылыммыттара. Оборона µс линиянан 
кэккэлээбитэ, бі±іргітµнµµ уґуна 5000 км 
тэІнэґэрэ.
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СЭРИИ САЎАЛАНЫЫТА

Немецкэй командование аан маІнайгы 
сыалынан Орел куорат туґаайыытыттан, 
Поныри тимир суол станцияттан уонна Белгород 
туґаайыытыттан, Черкасово дэриэбинэттэн 
биир кэмІэ советскай линияны то±у кітін 
киирэн Курскай куораты былдьыырга, салгыы 
Центральнай, Воронежскай фроннар сэриилэрин, 
тігµрµйэн ылан олорон, µлтµ сынньарга диэн этэ.

1943 сыл от ыйын 5 кµнµгэр сарсыарда 
3 чааска иккиэн тэІІэ иннилэрин диэки 
дьулуруйуохтаахтара. Советскай разведка істііх 
кимэн киирэр чаґытын быґаарбыта. Ону 
билиэн тµбэспит немец сэрииґиттэрэ эмиэ 
чуолкайдаабыттара. Командование (Г.К. Жуков) 
істііх атаакатын урутуурга быґаарбыттара.

Јстііх ол сарсыарда 3 чааска артиллерийскай 
бэлэмнэниини ыытара биллибитэ. Онон урутаан 
2 чаас 30 мµн. істііххі утары уоту аспыттара. 
Контрудар тµмµгэр істііх артиллерията 
табыллыбыта, сибээс линията бµтµннµµ 
µрэллибитэ, кірір-кэтиир, салайар пууннар 
тµбэспиттэрэ. Јстііх тар±анан сытар миэстэлэрин 
ситэ быґаарбатах буоланнар, артиллерия уотуттан 
саныыр курдук, ороскуоту істііх ылбата±а. Наґаа 
эрдэлээн ытыы са±аламмыта сыыґа буолан 
тахсыбыта. «... немецкие солдаты еще стали в 
окопах, блиндажах, оврагах, а танковые части были 
укрыты в выжидательных районах. Лучше было бы 
контрподготовку начать примерно на 30-40 минут 
позже». «.. Удары по аэродромам противника на 
рассвете полностью не достигли своей цели, так 
как к этому времени немецкое командование уже 
подняло авиацию в воздух для взаимодействия со 
своими наземными войсками» (Г.К. Жуков «Венок 
славы» том. 5).

Ол сарсыарда 5 чаас 30 мµн. істііх улахан кі±і 
да суох буоллар артподготовканы са±алаабыта. 
Салгыы атаака±а киирэн 3-6 км сири ылбыта. 
Центральнай фронт 13-с армиятын туґаайыытынан 
сµрµн охсуутун са±алаабыта.

Јстііх икки туґаайыынан саба тµспµтэ, Орел 
уонна Белгород туґаайыыларынан диэбиппит. 
Онон бу туґаайыыларга буолбут сэриилэри тус-
туспа наардаан суруйуохпут. Бастаан Орел куорат 
туґаайыытынан сэриини.

Јстііх Поныри уонна Ольховадка обороналарын 
кіІµ кіті сатаабыта табыллыбата±а. Бу объект 
Центральнай фроІІа (К.К. Рокоссовскай) 
киирсэрэ. Сµрµннээн 13-с армия манна турара. 
Бу армия 307-с стрелковай дивизията уун утары 
охсоро. От ыйын 7 кµнµгэр 540-с артполка 2-с 
батареятын старшина К.С. Садов хамаандалаабыта. 

Батарея істііх танкаларын 200 м сиргэ киллэрэн 
баран уоту аспыта. МаІнайгы снаряд головной 
(бастаан иґэр) танкатын умаппыта. Сотору 
иккис танка умайбыта. Барыта 8 танканы 
алдьаппыттара. Ол кµн 307-с дивизия істііх 5 
кимэн киириитин тіттірµ охсубута. 100-кэ істііх 
сэрииґитин кыдыйбыта. Тµµн хараІанан туґанан 
істііх сэриитэ дивизияны кыратык µтµрµйэрэ 
табыллыбыта. Ол эрээри сарсыІІы кµнµгэр 
дивизия тіттірµ охсубута.

Константин Степанович Седов бу сэрии 
тµгэнигэр Советскай Союз Геройун аатын сµкпµтэ. 
К.С. Седов – Тульскай уобалас Дубенскай 
оройуон Березовка дэриэбинэтигэр 1908 
сыллаахха тіріібµтэ. Аармыйа±а 1942 сыллаахха 
ыІырыллыбыта, партия чилиэнэ. 13-с аармыйа 
5-с артиллерийскай дивизия орудие командира. 
05.07.1943 с. хорсуннук охсуспута. 07.07.1943 с. 
Поныри оройуонугар буолбут сэриигэ істііх 2 
пулеметун, 4 таанкатын µлтµрµппµтэ. Бу сэрии 
тµгэнигэр сылдьан ілбµтэ.

От ыйын 7-8 кµннэригэр Ольховатка таґыгар 
17-с гвардейскай истребительскэй корпус істііх 
кимэн киириитин тулуйбута, харда биэрэн испитэ.

От ыйын 8 кµнµн сарсыарда 8 ч. 20 мµнµµтэттэн 
істііх пехотата таанканан кµлµктэнэн 3-с 
истребительскэй батарея туґаайыытынан кимэн 
киирбитэ. Капитан Игишев Георгий Иванович 
батареята істііх таанкаларын утары уоту аспыта. 
Јстіі±µ 600-700 метр сиртэн ытыалаан ол сырыыга 
батарея 17 істііх таанкатын умаппыта. Тиґэ±эр 
1 орудие уонна 3 эрэ киґи тыыннаах ордубута. 
Јстііх діксі 2 таанкатын хаалларан чугуйарга 
кµґэллибитэ. Г.И. Игишевкэ Советскай Союз 
Геройун аата иІэриллибитэ.

«Игишев Георгий Иванович родился в 19і1 г. 
Акмолинском, ныне г. Целинограде Казахской ССР… 
8.07.1943 г. когда орудия вышли из строя, автоматчики и 
артиллеристы во главе с Игишевым в рукопашной схватке 
отстояли огневую позицию и обороняемый рубеж. В этом 
бою Игишев погиб…» (Наградной илииґиттэн).

От ыйын 11 кµнµгэр істііх оборона±а сытарыгар 
кµґэллибитэ. Бу туґаайыынан істііх нэґиилэ 7-8 
км сири ітін киирэ сылдьыбыта.

Капитан Игишев батареятыгар тыыннаах хаалбыт 
3 киґиттэн биирдэстэрэ Таатта оройуонун Чіркііх 
дэриэбинэтин киґитэ Иннокентий Васильевич 
Кузьмин идэтинэн учуутал этэ, «Кыґыл Сулус» 
уордьаннаах дойдутугар кэлбитэ диэн буолар. 
Бу кµннэргэ манна буолбут хабыр хапсыґыыга 
Чурапчыттан Иннокентий Михайлович Сивцев 
(Мугудай), Николай Саввич Соловьев (Хатылы), 
Дмитрий Титович Брыскаев – быраас (Соловьев 
нэґилиэк) кыттыбыттара биллэр. Ґґµін тыыннаах 
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эргиллибиттэрэ.
Центральнай, Брянскэй фроннар от ыйын 

ортотуттан са±алаан істіі±µ тіттірµ охсон Орел, 
Брянскэй куораттары босхолоон иннилэрин диэки 
бара турбуттара.

Оттон Курскайдаа±ы То±ой сэриитин 
Воронежскай, Юго-Западнай, сµрµннээн Степной 
фроннар сал±аабыттара. Кинилэр Харьков куораты 
босхолооґуннарынан Курскайдаа±ы сэрии 
тµмµктэммитэ. Ол иннинэ Курскай сэриитин 
эрэ буолбакка, икки утарыта турсар кµµстэр, 
Прохоровкатаа±ы танковай кыдыйсыыга инники 
дьыл±алара быґаарыллыбыта.

ПРОХОРОВКАТААЎЫ КҐЈН КЈРСҐ¤ҐҐ

Белгород туґаайыытынан барбыт сэриигэ 
істііх советскай сиргэ 35 км сиргэ тиийэ ітін 
киирэ сылдьыбыта. Бу туґаайыынан Воронежскай 
(генерал Ватутин) уонна Юго-Западнай фроннар 
сэриилэрэ кµін кірсµбµттэрэ. Степной фронт 
резервэ±э турбута. От ыйын 9 кµнµгэр дьэ сэриигэ 
киирсибитэ.

Прохоровка киэІ хонуутугар істііхтір собус-
соруйан баар-суох техникаларын муспуттара. Бу 
киэІ хонууга советскай сэриилэр техникаларын 
µлтµ кумалыыр санаалаахтара. Олус аатырдар 
«Тигр», «Пантера», «Фердинанд» танкаларга 
эрэнэллэрэ.

Јстііх Прохоровка чугаґыгар турар Обояни 
дэриэбинэ±э дьулуруйбута. Манна кини от ыйын 9 
кµнµгэр 500 танканан саба тµспµтэ. «… Потеряв в боях 
до 300 танков и свыше 50 самолетов и продвинувшись за 
день всего лишь на 8 км. противник прекратил дальнейшее 
наступление… Свои усилия перенесло в направлении 
Прохоровки». (К.С. Москаленко. Маршал Советского 
Союза. «Венок славы». т.5).

«Фельдмаршал Манштейн решил окружить наши 
части непосредственно в тактической глубине обороны, 
для чего сосредоточил около 700 танков своей группы 
армии «Юг» и около 300 танков группы «Кемпф».

Сталин выделил в распоряжение Василевского резерва 
Ставки: 5-ю гвардейскую армию генерала Жадова и 5-ю 
гвардейскую танковую армию генерала Ротмистрова. 
Кроме того, сюда двигалась 27-я армия генерала 
Трофименко из состава Степного фронта». (В.В. 
Карпов «Генералиссимус» кинигэтиттэн).

От ыйын 12 кµнµгэр сарсыарда эрдэттэн 
биґиги авиациябыт бэрт кыара±ас сиргэ мустан 
турар істііх техникатын буомбалаабыта. Бу сири 
разведчиктар чуолкайдаан биллэрэ охсубуттар 
эбит. Ол курдук са±аланна±а история±а киирбит 
Прохоровкатаа±ы танковай кыргыґыы.

Виктор Бондаренко «Начало конца» диэн 

ыстатыйатыттан быґыта тардан ылан а±алтыыбын. 
( «Венок славы» 5-с тома).

«Ровно в 8 часов 30 минут Борислав Боженко услышал 
условный радиосигнал «Вперед!» … С востока и запада 
с гулом надвигались пыльные облака. Танков еще не было 
видно, но земля дрожала… Справа, из-за полотна железной 
дороги, били «Катюши»… Вдали, на фоне белесого дыма, 
он заметил черные точки. «Тигры!» Над башнями танков 
«Красные флаги?!» Шли как будто сдаваться в плен, а 
потом открывали огонь по доверчивым людям. С ходу 
бьют… пора ответить». Боженко подал условный сигнал 
и его рота открыла огонь. Он заметил два факела. – 
Горят!»

… танки шли на таран, сшибались в лобовой атаке. 
Сталь скрежетала. Машины по-медвежьи вствавали на 
дыбы. Трещал и ломался весь строй вражеских танков. И 
даже сверхможные «Тигры» не могли отразить сквозную 
атаку гвардейцев…»

Тµргэн маневрдаах «КВ», «Т-34» танкалар істііх 
кіліттµгэс ыарахан танкаларын эргийэ охсон 
кэлэн ойо±осторуттан ыга кэлэн тутан туран ытан 
уматаллара µгµстµк табыллара. Капитан Боженко 
шлемофонугар араас саІалар иґиллэн ааґаллара: 
«Прощайте, товарищи! Отомстите фашистам!» 
Кто-то, задыхаясь, пел в горящей машине: «Это 
есть наш последний и решительный бой». «Все 
трое ранены. Иду на таран. Умираем за Родину!»

«Генералиссимус» кинигэ 146 сирэйигэр Г. 
Пенежко ахтар: «… Видишь крест на броне танка и 
стреляешь по нему. Стоял такой грохот, что перепонки 
давило, кровь текла из ушей. Дикий скрежет разрываемого 
железа. Танки шли на танки… Мы потеряли ощущение 
времени, не чувствовали ни жажды, ни зноя, ни даже 
ударов в тесной кабине танка. Одна мысль, одно 
стремление – пока жив, бей врага. Наши танкисты, 
выбравшиеся из своих разбитых машин, искали на поле 
вражеские экипажи, тоже оставшиеся без техники, и 
били их из пистолетов, схватывались в рукопашную».

Ол тµгэІІэ билиэн тµбэспит ефрейтор Войтхан 
кэпсээбит: «В его роте из 100 человек уцелели всего 
трое. И те попали в плен. Не более 12 раненых 
сумели уползти в тыл». Доппуруостуур майор 
билиэннэйгэ сиэркилэ биэрбитигэр онно кірµнэн 
баран соґуйар: «Проклятая война! Я же не был 
седым. Я же вчера, накануне этого боя, я брился и 
не был седым».

Бу кµн киэґэлик немецкэй-фашистскай 
аармыйа техниката охсуґар хонууттан тахсыталаан 
барбыттара. Ол киэґэ 2-3 км сири тэйдэллэр 
да±аны кыайтаран тэскилээтэхтэрэ. Киэн туттубут 
ыарахан танкалара тутуґан туран охсуґууга 
мілтіхтірі кістµбµтэ.

Немецкэй сэриилэр бу кµн 400 танкаларын, 
300 автомассыыналарын, 3500 сэрииґиттэрин 
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сµтэрбиттэрэ биллэр. Оттон советскай сэриилэр 
сµтµктэрин сатаан чуолкайдаабатым. Арай 
«Генералиссимус» диэн кинигэ±э В.В. Карпов: 
«... более 400 гитлеровских и не менее наших 
танков остались догорать на этом поле боя...» 
диэн суруйбута баар. Прохоровка±а Коркин 
Алексей Иннокентьевич – МэІэ-ХаІалас киґитэ 
кімµллэн сытар. 

Кэлин биґиги кылаабынай командованиебыт, 
Прохоровка±а немецкэй техника итиччэ µлтµ 
сынньыллыбата±а буоллар, биґиги техникабытын 
баґыйар кыахтаах этилэр диэн турардаахтар.

БЕЛГОРОД – ХАРЬКОВ ТУ¤ААЙЫЫТЫНАН

Бу туґаайыынан советскай сэриилэр от ыйын 13 
кµнµттэн Воронежскай, Юго-Западнай, Степной 
фроннар Белгород туґаайыытынан кимэн 
киирэн барбыттара. Сµрµн кµµґµнэн «Сибиэґэй 
кµµс» – Верховнай кылаабынай командование 
резервэтинэн турбут Степной фронт буолбута. 
Новое Касторное диэн киэІ хонууга ыам, бэс 
ыйдарыгар сэрииґитэри мунньан саІа Степной 
диэн фронт тэриллибитэ. Командующай генерал 
И.С. Конев этэ. Мин бу фронт 53-с аармыйатын 
(генерал И.М. Манагаров), 28-с гвардейскай 
стрелковай дивизиятын 86-с полкатын туспа 
учебнай ротатын саллаата этим. Биґигини 9.07 
сарсыарда тревоганан туруортаан 200 км сири 
сатыы баран Солнцево оройуонугар, Севан ірµс 
биэрэгэр, тиийэрбитигэр соруйбуттара. От ыйын 
5-с дуу, 6-с дуу сарсыарда ыраах сэрии канонадата 
ньирилээн иґиллибитэ. Мин батальоммар со±отох 
сахабын. Кэлин билбитим дивизиябар Ефремов 
Петр Дмитриевич сулууспалаабыт. Билигин 
полковник званиелаах Дьокуускайга олорор. Тірді 
Чурапчы Одьулууна.

Белгород–Харьков туґаайыытынан сэриилэґэр 
часка «полководец Румянцев» диэн ааты 
биэрбиттэрэ. 53-с аармыйаттан 214-с, 233-с, 252-
с, 28-с гвардейскай о.д.а. дивизиялар сэриигэ 
киирсибиттэр. 28-с дивизия командира генерал 
Г.И. Чурмаев. Атырдьах ыйын 3 кµнµттэн са±алаан 
Белгород иґин сэриилэр буолуталаабыттара. 
Улахан сэриилэґии 4.08 кµнµгэр турбута. Белгород 
куоракка ітін киирбиппит гынан баран сµтµк 
балайда улахан эбит, кэлин докумуонтан кірдіххі. 
80-100 киґилээх ротаттан ол кµн 15-20-лии 
киґи ордубут. Атырдьах ыйын 5 кµнµгэр куорат 
босхоломмута. Онон А±а дойду сэриитигэр аан 
бастааІІы кыайыы салюта биґиги сэриилэрбитин 
чиэстээбитэ саныырга µчµгэйэ бэрт. Белгород 
иґин 28-с дивизия 30845 снаряды, минаны істііх 
сэриитин утары ыыталаабыт эбит. 

Салгыы Харьков туґаайыытынан советскай 
сэриилэр кµнµн аайы 13-16 км сири барыахтаахтар. 
53-с аармыйа±а 69-с, 7-с гвардейскай аармыйалар 
уІа-хаІас іттµгэр испиттэр. 20.08 кµнµгэр 
Харьков – Полтава тимир суола былдьаммыта. 
Атырдьах ыйын 23 кµнэ µµнэр тµµнµгэр Харьков 
куорат босхоломмута. Курскай То±ой сэриитэ 
тµмµктэммитэ. Советскай сэриилэр Белгород 
кэнниттэн 140 км сири сэриинэн кэлбиттэрэ. 10 
дивизия±а «Харьковскай» диэн ааты иІэрбиттэрэ 
(89-с, 252-с, 84-с, 299-с, 116-с, 375-с, 15-с, 183-с, 
28-с, 98-с стрелковай дивизиялар).

«Таким образом, вторая столица Украины – наш родной 
Харьков освобожден от гнета немецко-фашистских 
мерзавцев» – И.М. Манагаров. «Правда» хаґыат атырдьах 
ыйын 26 к. инники страница±а суруйбута: «Родной Харьков 
вернулся в семью советских городов. Красное Знамя снова 
взвилось над второй столицей Украины…» «Потерпел 
крушение гитлеровский план использования всей Украины, 
как базы для снабжения разбойничьей немецкой армии…» 
И.М. Манагаров, «В сражении за Харьков» кинигэттэн.

«Советские войска разгромили 30 вражеских дивизий (7 
танковых) коло 500 тысяч человек, 1500 танков, 3 тысячи 
орудий, более 3700 самолетов» – А.М. Василевский.

Курскайдаа±ы То±ой сэрии суолтатын туґунан 
этиллибит тыллартан:

«Коренной поворот в ходе 2-й мировой войны… И в 
сражениях на Курской Дуге был окончательно завершен» 
– А.М. Василевский.

«Если битва под Сталинградом предвещала закат 
немецко-фашистской армии, то битва под Курском 
поставила ее перед катастрофой» – комментатор Борис 
Соловьев. «Венок славы» 5 том.

…В битве под Курском столкнулись не только сталь со 
сталью, но и мировоззрение с мировоззрением. Советский 
народ и его вооруженные силы одержали не только 
военную, но и крупнейшую морально-политическую 
победу…» – Б. Соловьев.

«От сокрушительного поражения, нанесенного в 
битве под Курском фашистская Германия не могла уже 
оправится до конца войны. На всех театрах второй 
мировой войны ее вооруженные силы были вынуждены 
перейти к стратегической обороне». – Б. Соловьев-
комментатор. «Венок славы» т. 5.

 «Разгром немецко-фашистской армии под Курском 
создал благоприятные условия для перехода Советской 
Армии в общее летнее-осеннее наступление на фронте 
в 2 тысячи километров. «Советская историческая 
энциклопедия», стр. 89.

Курскайдаа±ы сэриигэ кыайыы 
биричиинэлэринэн аа±аллар:

1. Советскай сэриилэґэр техника кµµскэ 
µµнµµтэ.

2. Сэриини ыытар искусствоны баґылааґын.

УЛУУ КЫАЙЫЫ 70 СЫЛА



77Чолбон 7 №-рэ 2015

3. Советскай Аармыйа бары іттµнэн 
кµµґµрµµтэ. 

4. Сэрии хонуутугар патриотизм уонна 
героизм.

5. Тыылга олорооччулар фроІІа баара±ай 
кімілірі.

Дьэ ити курдук мин от ыйын 9 кµнµттэн 
са±алаан 28-с дивизия±а киирсэн Курскайдаа±ы 
сэриини тµмµктээтим. 1943 с. атырдьах ыйын 
28 кµнµгэр Коротич дэриэбинэ иґин сэриигэ 7 
сиринэн буулдьанан бааґыран дивизиябыттан, 
фроммуттан арахсан госпитальга атаарыллыбытым. 
КэлиІІи сэрии иґин бирикээґи толоруум иґин 
28-с дивизиям «Бойобуой µтµілэрин иґин» диэн 
бойобуой мэтээлинэн на±араадалаабыта. 89-с полка 
командира полковник Арехов илии баттаабыт этэ.

«Память» кинигэ 9-с томугар бу сэриигэ 
сахалартан 985 киґи ілбµтэ биллэр диэн 
суруллубута.

585 киґи аата-суола испииґэктэммит. Онно 
ханнык оройуоннара суруллубатах. Онон 
быґаарарга уустуктаах. Оттон Чурапчыттан 
бу сэриигэ 29 киґи ілбµт, 27 киґи дойдутугар 
тіннµбµт. Барыта 56 киґи кыттыбыт.

Дмитрий Дмитриевич Петров «Якутия в годы 
ВОВ», «Вклад Якутии» диэн кинигэтигэр бу 
сэриигэ кыттыбыт сахалары ааттаталаабыт дьоно 
манныктар эбит.

Сунтаартан: М.К. Федоров, С.Н. Константинов.
Ньурбаттан: М.С. Егоров, А.Т. Очуров, К.Ф. 

Григорьев.
Ґіґээ Бµлµµттэн: А.В. Васильев, М.И. Федоров, 

П.Ф. Филиппов, М.С. Донской, П.С. Алексеев.
Бµлµµттэн: К.И. Горохов, Е.С. Шарапов.
Горнайтан: И.Е. Семенов.
Намтан: Е.Е. Гоголев, Г.Т. Лукинов, Г.К. 

Константинов, И.М. Колесов, С.И. Кутуков,  
Е. Оконешников, И.С. Бочкарев.

Уус-Алдантан: Д.Д. Оллонов, С.А. Гаврильев, 
П.Е. Сивцев, Н.С. Бурцев, А.В. Гоголев.

МэІэ-ХаІаластан: П.П. Егоров, Д.Д. Неустроев.
Амматтан: П.П. Потапов, М. Герасимов, Н. 

Диодоров, Р.Е. Ефимов.
ХаІаластан: Н.П. Кириллин, Д.А. Филатов, В.Г. 

Соколов.
Јлµіхµмэттэн: Никифор Кузьмин, И.Н. 

Кульбертинов, М.П. Корнилов, П.С. Чердонов, 
В.А. Тимофеев, Н.И. уонна И.С. Грязнухиннар, 
С.В. Пшенников, Г.З. Ершов.

Тааттаттан: Р.К. Луковцев.
Учуртан: С.Е. Мартынов.
Оройуоннарын сатаан чуолкайдаабатым: И.А. 

Федоров, П.Н. Чуркаев, М.В. Солдатов, И.М. 
Попов, П.П. Барашков, Н.Г. Попов, Кайгородов, 

М.К. Малышев, П.Д. Ларионов, М. Александров, 
И.И. Артомонов.

Дьокуускайтан: Н.А. Аммосов, М.С. Егоров.
Билэрдии Чурапчыттан 3 киґи туґунан 

кылгастык ахтан аґарыым. Саха Мересьевынан 
ахтыллар, икки ата±ын мина±а тобугун µіґээ 
іттµнэн быґа кітµттэрбит Степан Кузьмич Макаров 
1943 с. от ыйын 11 кµнµгэр бааґырбыта. Степной 
фронт 95-с гвардейскай стрелковай полкатын 
саллаата. Икки мас баттыгынан сылдьан СГУ-
ну кэтэхтэн µірэнэн бµтэрбитэ. Саха АССР, 
РСФСР µтµілээх учуутала, Чурапчы оройуонун 
бочуоттаах олохтоо±о буолуор диэри сыралаахтык 
учууталлаабыта. А±а дойду сэриитин 1-кы 
степеннээх уордьанынан на±араадаламмыта.

Пинигин Павел Титович – учуутал, сэриигэ 
12-с биригээдэ 11-с танковай корпус састаабыгар 
киирсэн 1943 с. от ыйын 26 кµнµгэр иккис 
бааґырыытын ылбыта. Ол бааґырыытынан 
сэрии инбэлиитэ буолан, 1943 с. ахсынньыга 
дойдутугар эргиллибитэ. Бу сырыыга Курскай 
То±ой сэриитигэр Шитэ дэриэбинэ иґин сэриигэ 
бааґырбыта.

Павел Титович советскай олох маІнайгы 
актыыбынай, µірэхтээх, сайдыылаах ыччаттартан 
биирдэстэрэ. ЯНВШ µірэхтээх, тылланан 1940 
с. финскэй сэриигэ баран кыттыбыта, сержант 
званиелаах. А±а дойду сэриитигэр маІнайгы 
бааґырыытыгар істііх танкатын утары киирсиигэ 
бааґырбыта. Ол эрээри істііх биир танкатын 
гранатанан быра±ан уматан баран.

Иккис ыараханнык бааґырыытын істііххі 
кимэн киирэн иґэн атахха таптарбыта. 
Дьонноруттан хаалан бэйэтэ бэрэбээскилэммитэ. 
Дьонноро істііх оборонатын кыайан ылбакка 
тіттірµ чугуйбуттара. Кинини буолла±ына илдьэ 
барбатахтара. Ол курдук икки уот икки ардыгар 
хаалан хаалбыта. Икки іттµттэн буулдьа тыаґа 
ыйылаан олорор. Сатаатахха ардах бытааннык 
да буоллар тохтообокко тµґэ турар. Хата буомба 
тµспµт боруоІкатыгар сыыллан киирэн хахха 
сири булбута. Сытар боруоІката ардахтан туолан 
испитэ. Киэґэлик тібіті эрэ ууттан быгара. 
Барыта уу иґигэр сыппыта. Бааґырбыт ата±а 
сµгµннээбэт этэ да, сир µрдµгэр бµтµннµµ тахсан 
буулдьа аґылыга буолуон ба±арбата±а. Сарсыныгар 
хата бэйэлэрин дьоно атаака±а барбыттара. 
Да±аспытынан носилкалаах кыргыттар тµбэґэ 
тµґэн харайбыттара. Киґи бэккиґиэн иґин 
саллаат тымныйан ыалдьыбата±а, ата±ын да±аны 
оґорбуттара, быґыллыбата±а.

Олимпийскай чемпион П.П. Пинигин тіріппµт 
а±ата сэрии кэнниттэн учууталлаабыта. Албан аат 
3-с степенэ уордьаннаах, ДириІнээ±и (Чурапчы 
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улууґа) спортивнай зал Павел Титович аатын сµгэр.
Попов Гаврил Яковлевич Чурапчы Соловьев 

нэґилиэгиттэн 1942 сыл бэс ыйыгар ыІырыллыбыта. 
Ґірэ±и бэлэмнэниини ааґан баран 60-с аармыйа 
2-с воздушнай-десантнай дивизия 5-с полкатыгар 
тµбэспитэ. 1943 сыл са±аланыыта Великие Луки 
оройуонугар тµґэриллибит десаІІа кыттыбыта.

1943 сыл от ыйыгар 40-с аармыйа 161-с 
стрелковай дивизиятыгар кыттан Курскайдаа±ы 
То±ой сэриитигэр кыттыбыта. Степной фронт Сети 
диэн ірµс биэрэгэр маІнайгы инники кирбиигэ 
тиийэн кэлбитэ диэбиппит.

Ол кирбииттэн Гаврил Яковлевич Белгород 
куорат туґаайыытынан иннин диэки айаннаспыта. 
Сейм ірµґµ істііх уот буур±атын ортотунан 
биир бастакынан туораабыта. Туораат да 
істііх ыта сытар оборонатын-траншеятын 
кірді-кірбµтµнэн автомат уотунан тибиирдэ-
тибиирдэ ыстанан кэбиспитэ. Табаарыстара кини 
кэнниттэн утуу-субуу тилэх баттаґан испиттэрэ. 
Атаака±а бардаххына хаґан да±аны, инниІ диэки 
ыстанныІ да, кими да±аны, аттыгар иґэр дьоІІо 
аралдьыйбаккын. Биир ій-санаа – инниІ диэки! 

ИнниІ диэки! Автоматтар уостарыттан тілі кітін 
тахсыбыт буулдьалар татыгырыыллар, сирилии 
кітіллір. Јстііх таах мээнэ сыппата буолуо, 
ытыалыы сытара буолуо. Ону саллаат бэйэтэ 
таптарыар диэри билиммэт.

Нуучча «Ураата» онноо±ор саалар тыастарын 
баґыйар курдук доргуйан иґиллэр буолааччы. 
Улахан тирэ±э суох істііх обороната бу да сырыыга 
сотору кэминэн µрэллэн барда. Паникалаата, 
куотта.

Гаврил Попов Курскай сэриитин этэІІэ туоруур. 
Салгыы сэриилэґэ сылдьан, ол сыл бала±ан ыйын 
12 к. хаІас санныгар табыллан эмтэнэр.

Эргиллэн кэлэн Бологур нэґилиэгин 
Мында±аайытыгар олохсуйбута. Хас да±аны µлэ±э 
µлэлээбититтэн Амма сельпотун бэрэссэдээтэлинэн 
ордук таґаарыылаахтык µлэлээбитэ. Мында±аайы 
дэриэбинэтин биир уулуссата Гаврил Попов аатын 
сµгэр.

И.М. ПАВЛОВ,
А±а дойду Улуу сэриитин кыттыылаа±а.

Улуу Кыайыы 70 сылынан сибээстээн, 
биллиилээх суруналыыс до±орбунаан Петр 
Семенович Оконешниковтыын, Герой уонна 
бойобуой Албан аат куораттарынан сылдьарбыт 
быґаарыллан, тохсунньу саІатыгар айаІІа 
туруммуппут.

Бу айаІІа туруубутун, сµрµн ба±аларбытын, 
соруктарбытын сібµлээн тіріібµт 
Јріспµµбµлµкэбит салалтатын салайааччыта 
– Правительствобыт бэрэссэдээтэлэ Галина 
Иннокентьевна Данчикова ійµµрµн туґунан анал 
дьаґала тахсыбыта.

Сµрµн тэриниибит маннык этэ: Јріспµµбµлµкэ 
Бэтэрээннэрин Сэбиэтин салайааччытын Будимир 
Дмитриевич истиІ сµбэтинэн, сылдьыахтаах 
куораттарбытыгар барытыгар кэриэтэ кірдіґµµ 
сурук эрдэ ыыттарбыппыт. Итинник ис хоґоонноох 
анал кірдіґµµ суруктарын Ем. Ярославскай 
аатынан «Саха музейын» дириэктэриттэн Егор 
Шишигинтан ылбыппыт, кини сµбэтин уонна 

алгыґын ыраах айаІІа кынат оІостубуппут. Онтон 
Таатта улууґун баґылыга Михаил Михайлович 
Соров µчµгэй таґаарыылаах сырыыны, µлэни-
хамнаґы ба±аран туран, Москва±а пааматынньык 
оІоруохтаах танкабыт боппуруоґугар µлэлэґэргэ 
сорудахтаабыта.

Петр Семеновиґым кірдіґµµтµнэн, туруммут 
айаммыт суолун-ииґин, µлэтин-хаамыытын, 
сырыытын убайбыт Иннокентий Иннокентьевич 
Тарбахов Эбэбит Кµіх Хонуутугар арыылаах 
саламаатынан, алаадьылаах сиэри-туому толору 
тутуґан туран ал±аабыта.

МаІнайгы сылдьыбыт музейбыт Сочи 
куораккабаар Сталин даачата. ДьиІэр куораттан 
чугас, барыта кµп-кµіх улахан маґынан бµрµнэ 
µµммµт, µрдµк тумуска турар. Хара муора Сталин 
даача дьиэтин болкуонуттан кірдіххі, бу сытар, 
долгуннара бу сµµрэн эйиэхэ кэлэр курдуктар.

Сталин даачата кириэппэс-уґаайба курдук, 
тутуулара силбэґэн тураллар. Сµдµ киэІ, µрдµк 

Герой уонна бойобуой Албан аат куораттарынан айан
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хостоохтор, саалалаахтар, боростуой кірµІнээх, 
дуубунан оІоґуллубут миэбэллэрдээх. Оннук-
маннык киэргэл ханна да суох. Эгэ киґи 
бол±омтотун тардар µчµгэй хартыына суох. Мастан 
оІоґуллубут утуйар оронун кірін олус диэн 
боростуойуттан бэркиґээтим. Аны дьыбаанын, 
кэтэ сылдьыбыт хара тирии сонун кірдірдµлэр. 
Дьыбааны кірбµт киґи, бары да±аны: «...бу улуу 
Сталин дьыбаана буолла±ай...», – диэн санаа±а 
тиийэллэрэ буолуо дии санаатым.

Музей µлэґитэ буоламмын, биир идэлээхтэрим 
биґиэхэ Сталин Даача-музейын тіґі кірірбµтµнэн 
кірдірдµлэр. Онтон Петр Семенович уутугар– 
хаарыгар киирэн туран хамсаммахтаата, аппаратын 
тµґэрэр тыаґа, уота кµµскэ-кµµскэ µлэлээмэхтээн 
ылла. Киґим: «Биир улахан фотобыыстапка 
матырыйаалланныбыт», – диэтэ бµтэґигэр. Биґиги 
баара-суо±а, музейы тµірт эрэ хонук кірдµбµт, 
атыныгар бэйэбит да тылламматыбыт, µксµгэр 
ірімµін бара турара. Онон Сталин µлэлиир 
хоґун эргиллэн кэлэ-кэлэ сирийэн кірдµбµт. 
КиэІ ба±айы хоско остуолун туруорбуттар 
уонна олоппоско СталиІІа соччо майгыннаабат 
муляґын буосканан оІоґугу олордубуттар.

Уопсайынан эттэххэ, киґи кута-сµрэ тохтообот 
хостордоох уонна тымныы эркиннээх дьиэлэр-
уоттар буолаллара эккэр-хааІІар биллэр эбит. 
И.В.Сталин маннык усулуобуйа±а олорбутун кірін 
сіхтµм.

Музей дириэктэрэ этэринэн, Никита Сергеевич 
Хрущев са±ана Сталин музейын икки хоско эрэ 
«киллэрэн» баран, санаторий оІоро сылдьыбыттар, 
онтон кэлин сыыйа кэІэтэн, хоґун, экспозициятын 
эбэн иґэллэр эбит. 

Дьэ мантан ыла Сталинградка «Мамаев курган» 
музей комплексыгар тиийэбит. Јрібµл кµн 
буолан, бэйэбит сылдьан (Сталинград) Волгоград 
куораты кытта билистибит. НіІµі кµнµгэр – 
«Мамаев курган» музей комплекс директорын 
А.В. Кутаковы, сµрµн научнай сотруднигы Н.В. 
Камарова, Г. И. Таевы – чинчийэр (поисковай) 
µлэни ыытар µлэ отдел салайааччытын, А. И. 
Виличкины – краеведческай музей дириэктэрин, 
А.В. Маклаковы – Волгоград куорат бэтэрээннэрин 
Сэбиэтин бэрэссэдээтэлин, уопсайа отуттан тахса 
музей µлэґиттэрин, бэтэрээннэри кірµстµбµт.

Бэйэм санаабар, сµрдээх µчµгэйдик кірµстµлэр: 
«Хантан, туох сыаллаах –соруктаах сылдьа±ыт?», – 
диэн ыйыппыттарыгар «... биґиги Саха сириттэн, 
Таатта, Чурапчы диэн улуустартан сылдьабыт, 
саІа тэриллибит Государственность историятын 

музейыгар мантан «Ытык буор» ыла, фото 
видео матырыйаал, бэчээтинэй бородуускуйа 
уонна Ийэ дойдуну кімµскµµр кыргыґыылары 
кірдірір-кэпсиир экспонаттарынан кімі±і 
улаханнык наадыйабыт, онон бу боппуруоска 
кіміліґµннэрээри, уонна биллэн туран, эґигиттэн 
µірэнээри, эґиги µлэ±итигэр баар µчµгэйи– 
бастыІы ылынаары, сµбэлэттэрээри сылдьабыт», 
– диэн быґаардыбыт.

Волгоградскай уобалас бэтэрээннэрин Сэбиэтин 
бэрэссэдээтэлэ, генерал-лейтенант Афанасий 
Васильевич Маклаков уобалас µрдµнэн 36550 А±а 
дойду Улуу сэриитин бэтэрээнэ баарын, олортон 
4817 киґи сэрии инбэлииттэрэ буолалларын, 
онтон Сталинграды кімµскэспиттэр баара-суо±а 
633 бэтэрээн баарын эттэ. Кини этэринэн (сыыґа 
истибэтим ини) тыґыынча саха бу кыргыґыыга 
хорсуннук охсуспуттар. Ол курдук биґиэхэ 
артиллерист Гаврил Дмитрьевич Протодьяконов 
туґунан киэІник а±ынна. Кэпсэтии, кірсµґµµ 
тµмµгэр генерал-лейтенант Афанасий 
Васильевич кабинетыгар турар быыстапкатыттан 
Сталинградскай кыргыґыы туґунан µс 
µтµікэннээх кинигэлэри биґиэхэ, дьоно-сэргэтэ 
кірі олордо±уна, саха норуотугар, бэтэрээннэригэр 
Улуу Кыайыы 70 сыллаах µбµлµійµнэн µтµі 
санаатын, ба±атын илдьитинэн буоллун диэн туран 
бэлэх туттарда. Капсула±а угуллубут «Ытык Буору» 
туоґу кумаа±ылаах бэлэхтээтэ. Итини таґынан 
видео матырыйаалынан кімілісті.

Аны Мында±аайыга олорор сэрии бэтэрээнэ 
Иван Михайлович Павлов кірдіґµµтµнэн, 
Мамаев Кургантан Гаврил Дмитриевич 
Протодьяконовтыын олордубут мастарын 
анныттан тоІ буору алдьатан Ытык Ийэ буору 
чурапчыларга анаан а±аларга музей комплекс 
салалтата Александр Владимирович Кутаков 
ылынан кімілісті.

Волгоградскай уобалас краеведческай музейын 
дириэктэрэ Александр Иванович Величкин кэлэр 
кµґµн кірдµµр-чинчийэр µлэ сµнньµнэн киирбит 
экспонаттарынан анаан кіміліґір ба±атын эттэ. 
Тµмµк курдук эттэххэ, биґиги Сталинградтан ити 
курдук байан-тайан, элбэх саІа до±оттордонон, 
аны Курскай куоракка тиийдибит.

Курскай куоракка айаннаан иґэн, биґиги, 
сахалар билэрбитинэн, Владыка Гермаммытыгар 
тіліппµінµнэн кэпсэтэн, киґибитин µірдµµ 
бі±інµ µіртµбµт. Олорор-µлэлиир усулуобуйаны 
µірэ-кіті тэрийэргэ тылламмытын, мин Курскай 
куоракка айма±ым баарын этэн, баґыыбалаан 
туран аккаастанным. Кини кімітµнэн Курскайга 
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икки-µс кµн устата Митрополит Герман 
массыынатынан, Саха сиригэр Епархия±а 
µлэлээбит, Чіркііххі Дмитрий Кононович Сивцев 
– Суорун Омоллооннуун µгµстµк кэлэн таатталары 
Туора Кµілµнэн, Чіркіі±µнэн, Ытык Кµілµнэн 
сµрэхтээбит, сахалыы билэр, истэр Сергей а±абыыт 
суоппардаах сырыттыбыт.

Митрополит Гермаммыт сµбэтинэн «Коренная 
пустынь» монастырь аттыгар баар К.К. 
Рокоссовскай главнокомандующай музейыгар 
уонна блиндаґыгар сырыттыбыт. Курскай 
куорат пааматынньыктарын кытта билистибит. 
Бэтэрээннэр Сэбиэттэрэ да, музейдарбыт 
µлэґиттэрэ да наґаа эйэ±эстик кірсін, туох 
баалларын аґан, кэпсээн, кірдірі сатаатылар. 
Кинилэр сµбэлэринэн, аны аатырбыт танковай 
сэрии буолбут сиригэр Прохоровка±а 170-н тахса 
биэрэстэни айаннаан тиийдибит.

Ґрдµктэн µрдµк, барыта солотуулаах таІара 
дьиэтин санатар, тµірт кырыылаах стелла 
кииннээх танка, байыаннай техникалары ыґан, 
туруортаан кэбиспит киэІ нэлэмэн хонууларыгар 
тиийдибит. Ґлэґиттэри кірµстµбµт. Петр 
Семеновиґым чаастан ордук кэмІэ: «Дьэ µчµгэй 
хаартыскаланныбыт», – дии-дии сынньалаІа да 
суох µлэлээтэ, техникалары, пааматынньыктары, 
араас суруктары, дьэ тµґэрэн ахан биэрдэ.

Тэйиччи турар, Покровка музейын салалтатыгар 
тиийэн дьон бі±інµ кытта кірµстµбµт, дьоммут 
олус ыраах сиртэн кэлбиппититтэн, аны Сергей 
А±абыыт суоппардаах сылдьарбытыттан олус диэн 
соґуйаллар. Прохоровскай историко-культурнай 
киин салайааччыта И.А. Чемоданова кэпсээнинэн, 
бу музей комплексы урукку Совмин бэрэссэдээтэлэ  
Н.И. Выжков тірµттээбит, билигин да кіміліґір 
µґµ.

Ирина Александровна сталинградтар µтµі 
µгэстэрин сал±аан электроннай матырыйааллары, 
а±ыйах да буоллар литератураны, Петр 
Семенович тіґі ба±арар хаартыска±а тµґэрэрин 
кіІµллээн уонна сэрии толоонуттан кістµбµт 
матырыйаалларыттан экспонаттары бэйэтинэн 
сылдьан, талан биэрэн кімілісті. Маны таґынан, 
Прохоровскай танковай кыргыґыы хонуутуттан 
«Ытык буору» ыларга кіІµл суругу туттарда. 
Ытык Буорбутун били байыаннай техникалар 
турар сирдэриттэн А±абыыт Сергейбит тоІ буору 
баґаарынай муннук луомун улахан кірдіґµµнэн 
кіІµллэтэн кэлэн, тіґі да хойутаатарбыт сотовай 
тіліппµін фонарын уотунан сырдатынан ыллыбыт.

Букатын киэґэ Покровскайтан Курскайга 
айаннаатыбыт. Бу айаІІа а±абыыт Сергейдиин 

син арааґы кэпсэттибит. Олортон быґа тардан 
эттэххэ: Сергейбит саха тылын сібµлµµрµн этэн, 
аны эґиги сахалыы кэпсээІ диэн, дьэ хата, уу 
сахалыы кэпсэтэн кэллибит. А±абыыт Сергейбит 
киинэ тµспµт сирэ Прохоровка эбит. Онон Ытык 
буорбутун киґибит илиититтэн туппуппут. Таатта±а  
Суорун ОмоллооІІо сылдьарын онноо±ор тµґээн 
кірібµн диэхтиир. Саха сирин дьонун, айыл±атын 
уґулуччу таттаран сібµлµµрµн хаста да эттэ. Биир 
дойдулаахпыт, суруйааччы Анемподист Иванович 
Софронов – Алампа кімµс уІуо±ун кіґірµµгэ 
тµґэрбит видеоматериалын миэхэ бэлэхтээтэ. 
Тµмµк курдук эттэххэ, тірµт чугас аймахтарбытыгар 
сылдьыбыт курдук, µірэн– кітін, байан-тайан 
аны Смоленскай куоракка айаннаатыбыт. 

Митрополит Герман, Сергей а±абыыт, Курскайга 
баар аймахтарым биґигини іссі кэлэргэ ыІыра 
хааллылар. Ґтµі дьоІІо сырыттыбыт!

Смоленскай куоракка Петр Семеновичтыын эрэх-
турах санаалаах кэлбиппит. Манна биґигини, мин 
эдэр сааґым, кµігэйэр кµннэрим до±оро Василий 
Иванович Сеноженко огдообото Валентина 
Матвеевна кірµстэ. Бэйэбит киґибитигэр, Саха 
сиригэр µлэлэрин-хамнастарын, олохторун анаабыт 
дьон дьиэлэригэр улахан кµµтµµлээх ыалдьыт 
быґыытынан мааныга сырыттыбыт. До±орум 
Василий Иванович баара буоллар, сэрэйэбин, 
букатын атын кірсµґµµ буолара хаалла±а.

Смоленскай куорат сµрµн музейдара капитальнай 
ірімµіІІэ туралларынан µлэбитин сэрии, тыыл 
бэтэрээннэрин Сэбиэтиттэн са±алаатыбыт.

Бэтэрээннэр Сэбиэттэрин бэрэссэдээтэлэ В.И. 
Кузнецов тэрийиитинэн Смоленскай куорат 
администрациятын бастакы солбуйааччыта  
Н.Н. Але-шев, µірэх уонна ыччат политикатын 
управлениетын начальнига А.К. Романов 
уонна Смоленскай уобалас дьахталларын уонна 
саллааттарын ийэлэрин Комитетын салайааччыта 
М.В. Утенкова, маны таґынан тµбэґэ тµспµт 
бэтэрээннэр кыттыылаах биґигини кытта кірсµґµµ 
тэрилиннэ.

Биллэн туран, туох сыаллаах-соруктаах 
кэлбиппит туґунан, тµгэнинэн туґанан 
Таатта улууґун бэтэрээннэрин Сэбиэтин 
салайааччыта С.И.Беркина кірдіґµµтµнэн, аны 
сайын Смоленскайга Таатта бэтэрээннэрин 
делегацията кэлиитин туґунан иґитиннэрии 
оІордум. Тµмµгэр, Смоленскай куорат 
Дьµлэй нэґилиэгин кытта политсыылынай  
П.А. Алексеевынан сибээстэґиэн сібµн кэпсээн 
дьоммун µіртµм. Оскуолалар ніІµі сибээґи 
олохтуурга эттилэр. Ытык Буору биґиэхэ биэрээри 
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анал уолаттары булан µлэлэттилэр. Онон Ытык 
буорданан, саІа до±оттордонон µірдµбµт.

Дьµлэйдэр 1942 сыллаахха политсыылынай П.А. 
Алексеевка, олорбут бала±анын музей оІорбуттарын 
уонна ол музей бала±ан билиІІээІІэ диэри 
µлэлиирин, билигин Федеральнай суолталааҕын 
ахтыбыппар Смоленскай бэтэрээннэрэ ытыс 
тыаґынан махталларын биллэрдилэр, сіхтµлэр, 
µірдµлэр.

Мунньах уопсай быґаарыытынан Таатта 
бэтэрээннэрин кірсіргі бары кыахтар баалларын 
эттилэр. «Таатталар эрдэ сибээскэ тахсан, 
былааннарын чуолкайдаґаллара наада» -диэтилэр.

Тµмµккэ ба±арабын: Дьµлэй нэґилиэгэ 
Смоленскай куораты кытта туох эрэ суол-иис 
тобулан сибээґи олохтуура буоллар. Иккиґинэн, 
Таатта бэтэрээннэрэ Смоленскайга быйыл баран 
кэлэр былааннара туоларыгар.

Петр Семеновиґы фотосуруналыыс 
быґыытынан этэ да барбаппын, арай биири 
бэлиэтии кірдµм, киґим дьону-сэргэни 
кытта кэпсэтэри улаханнык сатыыр эбит, дьэ 
уонна ааттаах µчµгэй пропагандист, тіріібµт 
Јріспµµбµлµкэтин оло±ун-дьаґа±ын, µлэтин-хам-
наґын дьон ылынар гына сырдатарын, кэпсиирин 
иґин киґибэр куруутун махтанабын.

Сарсыарда, кµн тахса илигинэ, аны Сычевка 
куоракка айаннаатыбыт .Син уґуннук айаннаан 
киэґэлик тиийдибит. Биґигини Гагарин куораттан 
чугас Пречистый біґµілэккэ олорор, бэйэтэ 
массыыналаах МэІэ ХаІаластан тірµттээх 
Сидоров кірсін дьиэтигэр илдьэн хоннордо. 
Сµрдээх сэмэй, µтµі дьоІІо, мааны дьиэ±э-
уокка хонон, сынньанан баран биир дойдулаахпыт 
массыынатынан сарсыарда эрдэ айаннаан тиийэн 
Сычевка куорат дьаһалтатын баһылыга Евгений 
Тимофеевич Орловы кытта билистибит.

Биґиги кірдіґµµбµтµн ылынан, µірэх 
управлениетын начальнигын Татьяна 
Виниаминовна Никонорованы, бэтэрээннэр 
Сэбиэттэрин бэрэссэдээтэлин Николай 
Григорьевич Маньконы, кірµґµннэрдилэр. 
Биґиги маІнайгы кірдіґµµбµт разведчик 
Георгий Михайлович Андросов кімµллµбµт 
сирин булууга билэр дьонунан кіміліґµµ, онтон 
иккис кірдіґµµбµт Баайа±а нэґилиэгин кытта 
сибээґи олохтооґуну тэрийии этэ. Сычевка куорат 
салайааччыта Евгений Тимофеевич бэрт судургу 
дьаґаллары оІордо: Маньконы Андросов кімµллэ 
сытар сирин булууга кіміліґірµгэр соруйда, онтон 
бииргэ µлэлээґин боппуруоґугар: «Баайа±алартан 
тутулуктаах, биґиги бэлэммит» -диэтэ. Ити 

кµн бэтэрээннэр Сэбиэттэрин бэрэссэдээтэлэ 
сирдьиттээх син элбэх ыалларга уонна СПТУ-га 
сырыттыбыт.

Андросовы балайда билэр 2-3 киґини буллубут 
да, кини ханна кімµллэ сытарын билбэттэр. Инньэ 
гынан, сµбэлэґэн баран, дьиэ кэргэнэ ыалларыгар 
сылдьан Валентина Никитична Мятчекова диэн 
балыыґа µлэґитин ыйдардыбыт. Кэпсэппит, 
ыйдарбыт киґибит этэринэн Мятчекова кыра 
сылдьан ийэтинээн Андросов уІуо±ун кіріллірі– 
истэллэрэ, ыраастыыллара, сибэкки олордоллоро 
µґµ.

Ґлэлии олорор Мятчекованы дібіІнµк булан 
кірсін, кірдіґін, тылбытыгар киллэрэн Сычевка 
куорат кылабыыґатыгар тиийэн чаас аІарыттан 
ордук кэмІэ кірдіітµбµт да булбатыбыт. 
Валентина Никитична кірдµµ сатаан баран, кыайан 
булбата±ыттан хомойон, илиитинэн сапсыйан 
баран, кылабыыґаттан тахсан истэ. Биґиги балайда 
кинини батыстыбыт. Тіннін иґэн ойо±олуу 
хаары кэґэн киирэн, Андросов хаартыскалаах 
мэІэ бэлиэтин кірііт, дьоммун ігµлээн ыллым. 
Валентина Никитична биґигиннээ±эр улаханнык 
µірдэ. Петр Семенович хаартыска±а син элбэхтэ 
араас іттµттэн пааматынньыгы тµґэрдэ. Ґірэн-
кітін, сыалбытын сиппит дьон Николай 
Григорьевич арыалдьыттаах Сычевка куорат саамай 
улахан оскуолатын кыраайы үөрэтэр музейыгар 
сырыттыбыт. Бэртээхэй музейы кірдµбµт. 

Музей салайааччыта Чіркііх музейыгар 
диэн сир анныттан кістµбµт трехлинейка саа 
стволун бэлэхтээтэ. Дэлби дьэбиннирбит этэ. 
Мантан киэґэ Пречистай біґµілэккэ Сидоровка 
сынньана бардыбыт. НіІµі кµнµгэр Гагарин 
куоракка, бастакы космонавт Юрий Алексеевич 
Гагарин оскуола±а µірэнэр кэмигэр олорбут музей 
уґаайбатыгар сырыттыбыт. Музей уґаайбаҕа 
Гагарин ийэтигэр Анна Тимофеевна±а Саха 
Јріспµµбµлµкэтин маІнайгы Президенэ М.Е. 
Николаев оІорторбут памятнигар сырыттыбыт, 
хаартыска±а тµґэрдибит. Онтон салгыы Юрий 
Алексеевич тіріібµт дэриэбинэтигэр тиийэн 
Гагариннар сэрии иннинээ±и уонна сэрии кэмигэр 
олорбут, билигин музей буолбут дьиэлэрин– 
уоттарын кірдµбµт.

Музей уґаайба научнай сотруднига кэпсииринэн, 
А±а дойдуну кімµскµµр Улуу сэрии кэмигэр, поляк 
тірµттээх немецтэргэ сулууспалыыр байыаннай 
офицер олорбут. Гагариннаа±ы хамначчыт 
оІостубут, дьиэлэриттэн µµрэн баран, дьиэлэрин 
кµлµк іттµгэр землянка оІостон олорорго 
кіІµллээбит уонна бэйэтин харабыллыырга, ким 
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да киниттэн кіІµлэ суох уґаайба±а чугаґаппака 
кытаанахтык сорудахтаабыт. Кыґыллар куоракка 
чугаґыыр кэмнэригэр эмискэ киґилэрэ сµтэн 
хаалбыт, кэлбэт буолбут. 

Онтон Юрий Алексеевич космоска тахса 
сылдьыбытын кэннэ, арай биир кµн, тас дойду 
киґитэ бу уґаайбаны кірі кэлбит. Кірдірбµттэр. 
Онтон киґилэрэ Гагариннар дьиэ кэргэн сэрии 
кэмигэр олорбут землянкаларыгар арыалдьыта 
суох тиийэн, бэрт уґун кэм устата олорон, сытан 
баран, ытаабыт-соІообут сирэйдээх-харахтаах, 
сµім тµспµт киґи, махтаммыта буола-буола тахсан 
барбыта µґµ.

ДьиІэр, мин былырыын, 2014 сыллаахха эмиэ 
бу кэмнэргэ манна со±отох кэлэн барбытым да 
итинник кэпсээни истибэтэ±им. Ону баара Петр 
Семеновиґым фотожурналист быґыытынан хайдах 
ити дьон «кµлµµстэрин» аґан µгµс киґи истибэтэх 
кэпсээнин иґитиннэрбититтэн бэркиґээтим эрэ. 
Дьэ, дьон араас талааннаахтар, дьо±урдаахтар!

Мантан киэґэ биир дойдулаахпытыгар 
Сидоровка уонна кини дьиэ кэргэнигэр бары 
µтµінµ ис сµрэхтэн ба±аран туран, автобуска 
олорон Москубалаатыбыт.

Клин куоракка Петр Семеновичтыын массыына 
наймылаґан, эрдэ айаннаан сіпкі кэлбиппит. Клин 
куорат баґылыга Алена Дмитриевна Сокольская 
Москваттан киґи кэлэн, ханна эрэ барар буолан, 
бэйэтин оннугар кадрга солбуйааччытын Т.В. Пу-
гачеваны хаалларбыта.

Онон бэрт а±ыйах бириэмэ иґинэн, биґиги 
наадыйар дьоммут: бэтэрээннэр Сэбиэттэрин 
салайааччылара Александр Филиппович Скрябин, 
кини солбуйааччыта Владимир Сергеевич Бульгин, 
µірэх управлениетын начальнига Елена Васильевна 
Завальнюк, культура управлениетын салайааччыта 
Елена Борисовна Уманская, били Мосваттан 
кэлбит салайааччыны кытта кірсір мунньахха 
кэлбит буоланнар Т.В. Пу-гачева ыІыртаан 
ылан дьэ биґиги кэпсээммитин, ба±абытын, 
сыалбытын-сорукпутун иґиттилэр. Биґиги 
Октябрьскай нэґилиэк дьаґалтатын баґылыгын  
М.Г. Аржаков уонна П.А.Ойуунускай аатынан орто 
оскуола дириэктэрин А.П. Саввин сорудахтарын 
толоро, Клин куораты кытта шефтэґиилэрин 
тірµттээри сылдьарбытын эттибит.

Шефтэґии историческай биричиинэлээ±ин, 1942 
сыллаахха немецтэри Клинско-Солнечногорскай 
оборонительнай операция былаанын быґыытынан 
µлтµрµтµµ кэнниттэн, Клин куорат олохтоохторугар 
Чіркііхтін элбэх сылаас таІас тиийбит. Ити 
туґунан, 1942 сыллаахха ыам ыйын 1 кµнµнээ±и 

«Коммунист» хаґыакка суруллубут, а.э. Клин 
куорат Горисполкомун бэрэссэдээтэлэ Ипатов 
Чіркііхтіргі Махтал суруга бэчээттэммит.

Бары олус интэриэстээх буоламмыт уґуннук 
кэпсэттибит, шефтэґии билсэн– кірсін бардахха, 
кыаллар, хайаан да Чіркііхтірµ кірсµіхпµт, 
кэллиннэр диэн ба±а санаалаах кірсµґµµбµтµн 
тµмµктээтибит. Блокноппар кірсµґµµ 
кыттыылаахтара бары бэйэлэрин илиилэринэн 
инникитин сибээстэґиигэ анаан ааттарын-
суолларын, аадырыстарын, тіліпµіннэрин 
нµімэрин суруйан биэрдилэр.

Мантан ыла оскуола музейынан, куорат 
памятниктарынан сырыттыбыт. Бµтэґиккэ 
тµмсµбµт дьоммутун кытта уопсай хаартыска±а 
тµґэн, Клин куоракка сырыыбытын µйэтиттибит. 
Клин куораты кытта сибээстэґэр суолу-ииґи 
буллубут, мантан ыла Чіркііхтірµм бу µлэни 
салгыылларыгар эрэлим улахан.

Онон, дьэ бу, Улуу нуучча норуотун Ийэ 
дойдутун кімµскээґиІІэ элбэх хаана тохтубут, 
французстар, немецко-фашисткай армияларын 
µлтµрµппµт Ытык сиригэр Бородино±а кэлэн 
турабыт.

Саха Представительствотын кімітµнэн анал 
массыыналанан, аны суоппарбыт Евгений 
Александрович Волынец сэргэх кэпсээннэрин 
истэн суолу билбэккэ хааллыбыт. Массыына иґигэр 
син сылаас, онтон таґырдьа массыынабытын 
хамсатар, киґи сирэйин «быґа» охсор, таІаґын 
сыыґын курдары охсор тыал, силлиэ, тымныы бі±і 
бу уйаара-кэйээрэ биллибэт Бородино хонуутун 
баґылаабыттар.

Музей комплекска техника да, дьон да 
сылдьыбата±а ырааппыт. Биґиги да айаннаан 
кэлбит суолбут Бородино±а чугаґаан истэх аайы 
тибии бі±ілііх этэ. Суолу сорох кэмІэ кірдірбіт 
хаар буур±а будулуйан ылара, массыына суолун-
ииґин бµілµµрэ. Суолбутун сµтэрэ-сµтэрэ 
айаннаан музей комплекс хонтуоратын буллубут.

Хонтуора±а киирэн музей комплекс дириэктэрэ 
суох буолан, кини научнай солбуйааччытын, 
РФ культуратын µтµілээх µлэґитин Александр 
Викторович Гобуновы кытта кэпсэттибит.  «Эґигини 
кµµппэтэхпит» тылынан са±аламмыт кэпсэтии 
кэІээбэт, туґалаабат буолла дии олордохпуна 
Петр Семеновиґым киирэн кэллэ, киґибин 
«РФ фотожурналиґа» диэн билиґиннэрдим. 
Петр Семенович дорооболоґон-дыраастыйдаґан 
бµтµµтэ дьиэлээх киґибит хайдах эрэ бэртэх кэлэн, 
дьэ киґилии кэпсэтэн бардыбыт. Онтон сыыйа– 
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баайа Александр Викторович сµрµн кірііччµлэри 
М.Н. Целорунгоны, методиґын (научнай µлэ±э) 
Ю.С. Аржакованы, отдел сэбиэдиссэйин А.А. 
Сухановы ыІыртаан кэпсэтиибитин сал±аатыбыт.

Тµмµгэр Александр Викторовичпыт дьонугар 
Бородино туґунан кинигэнэн, календарынан, 
видеоматериалынан уонна а±ыйах да буоллар 
сэрии толоонуттан булуллубут, учуокка киирэ 
илик каасканан,гильзанан уо.д.а. кіміліґіргі 
сорудахтаата. Онтон ону бэлэмниир кэмнэригэр 
Бородино музейын кірдіріргі арыалдьытынан 
диэн научнай µлэ методиґын Юлия Сергеевнаны 
анаата. «Адьас бараргытыгар киирэ сылдьаарыІ, 
таґынан баран хаалымаІ», – диэтэ Александр 
Викторович.

«Бородино» музей комплексын дьиІэр, 
а±ыйах чаас кыайан кірбіккµн, сирийэн кірір 
буоллаххына адьас кырата 2-3 да хонук кыра 
дииллэр. Ґс чаас курдук кэмІэ Бородино музей 
комплексын кірдµбµт, Петр Семеновичтыын 
икки аппаратынан хаартыска±а тµґэрэ сатаатыбыт. 
Музейы кірір ба±а кµµґµттэн «Бородино» хонуу 
тыалын-кууґун тірµт да умнан кэбистибит.

Бириэмэ киэґэрэн, тіттірµ айаннаары музей 
хонтуоратыгар тиийэн, Александр Викторовичтыын 
кірµстµбµт. Киґим «кэґии бі±інµ» биэрдэ. 
Бµтэґигэр кини салайар µлэґиттэринээн 
анаан-минээн хаартыска±а тµстµбµт. Онтон 
киґим сµбэлээтэ: «...бачча кэлэн баран, сахалар 
сэриилэспит Ельня дэриэбинэтин уонна онно 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин Президенэ М.Е.Николаев 
туруортарбыт памятнигын кірµІ, мин эґигини 
сылдьыахтара диэн Ельня дэриэбинэ старостатыттан 
суолун-ииґин ыйыталастым, оІорбуттар, суол-
иис баар», – диэтэ. Биґиги суоппарбытын кытта 
сµбэлэґэн баран «барабыт» диэн буолла. Александр 
Викторович арыалдьытынан, били µлэґитин 
Юлия Сергеевнаны биэрдэ. Суолбут кырдьык 
оІоґуллубут буолан 20 биэрэстэни бэрт тµргэнник 
кэллибит. Кылабыыґа±а тиийэн Президеммит 
Николаев туруортарбыт памятнигын буллубут. Дьэ, 
кырдьык киґи памятниктаахпыт диир памятнига 
туруоруллубут.

Памятникпытын хаартыска±а тµґэрэн, дьэ 
массыынабыт диэки баран истэхпитинэ Ельня 
дэриэбинэ старостата музей салайааччытын 
Александр Викторович соруда±ынан биґигини 
кірсі кэллэ. Билистибит. Николай Семенович 
Тымников диэн эбит, µйэтин тухары электригинэн 
µлэлээбит. Николай Семенович манна элбэх 
саха хорсуннук сэриилэспитин туґунан чороччу 
улаатан иґэн истибитин кэпсээтэ. Николаев бу 

памятнигы оІотторбутун иґин олус махтанар: 
«Ельня дэриэбинэбит биир со±отох кэрэ-бэлиэ 
пааматынньыга – сирэ буолла!» – диир.

Дьэ ити курдук Ельня дэриэбинэттэн икки 
мраморнай плиталаах, «Бородино» музей 
комплекстан икки суумка кинигэлээх, сэрии 
хонуутуттан кістµбµт а±ыйах да буоллар 
экспонаттардаах Ийэ дойдубут киинигэр Москва±а 
букатын тµµн кэллибит.

Тіріібµт дойдубут киинигэр А±а дойдуну 
кімµскµµр сэрии киин музейыгар, норуот 
ааттыырынан «Поклонная гора» тиийдибит. 
Тыґыынчанан µлэґиттээх, 170 га сиргэ тайаан 
олорор музей.

Петр Семеновичтыын маІнай экскурсоводтары, 
онтон да атын аллараа со±ус дуоґунастаах 
µлэґиттэри кытта билсэ сатаатыбыт, ити билсэ 
сатааґыІІа кµммµт аІаара барда да, биґиэхэ 
кіміліґµіх айылаах табаарыс кістµбэтэ. Онтон 
санаа киирэн, А±а дойдуну кімµскµµр Сэрии киин 
музейын µрдµкµ салалтатын быґаччы кірсін дьэ 
быґаарыстыбыт.

Сирэй дириэктэр суох буолан, биґигини 
дириэктэри бастакы солбуйааччытыгар, 
философскай наука кандидатыгар, доцеІІа В.Н. 
СкрябиІІэ киллэрдилэр. Виктор Николаевичтыын 
билистибит, кыґал±абытын кэпсэттибит. Онтон 
киґибит, кнопкалары баттаталаан, дириэктэр 
кімілііччµлэри В.В. Дичконы, Б.Ф. Заиканы, 
военно-патриотическай отдел начальнигын 
В.П. Морочконы, тематическай быыстапка 
отделын сэбиэдиссэйин Е.В. Щербакованы, 
кини кімілііччµтµн Д.С. Мил-аванованы уонна 
биир дириэктэргэ кіміліліґііччµнµ уо.д.а. 
ыІырда. Уонтан тахса µлэґиттэрин мунньан 
барыларын кытта, биґиги кірдіґµµбµтµнэн туох 
кыалларын, туох кыаллыбатын чуокайдаата, 
юридическай іттµнэн эмиэ µірэтэн, сыаналаан 
кірдµлэр. Дьэ, бу дьµµллэґии кэмигэр, уІа-хаІас 
эрдэн эрдэхтэринэ, биґиги мунньахтыы олорор 
кабинеппытыгар, дьиэлээхтэр билэр киґилэрэ 
киирдэ, мунньахпытын салайа олорор Скрябин 
ордук видеоматериаллары биэрии эрдэттэн 
«заявканан» эрэ уонна министерствонан, аны µгµс 
ітті бигэргэннэ±инэ, маны таґынан хонтуруоллуур 
тэрилтэлэринэн кіІµлэ эрдэ оІоґулунна±ына эрэ 
музей биэрэр эбээґинэстээ±ин Петр Семенович 
биґиги иґиттибит. Онноо±ор фотоснимканан 
хаартыска±а тµґэрии музейга сорох саалларга 
кіІµллэммэтин, бобулларын туґунан саІа 
иґиттим.

Кэпсэтиибит тµмµгэ чугаґаан истэ±ин аайы: 
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«...ол табыллыбат, бу табыллыбат, сокуон 
кіІµллээбэт...»– диэн кµµґµрэн, элбээн истэ. Бу 
маннык «моргуор» быыґыгар кірдіхпµнэ мунньах 
ортотугар киирбит киґибит Скрябин кулгаа±ар 
тугу эрэ этэр-кэпсиир, ыйыталаґар.

Дьэ, итинник мунньахпыт тµмµктэннэ. Биґиэхэ 
кіміліґµµгэ туох да быґаарыы тахсыбата, онноо±ор 
«кіміліґµІ!» диэн тыл иґиллибэтэ. Арай мин 
иґиттэхпинэ барыта сокуонунан бобуулаах буолан 
та±ыста. Мунньах кыттыылаахтара тахсыбыттарын 
кэннэ били кэлин киирбит киґим этэр: «Ыраах 
Саха сирин музейыгар кіміліґµІ, до±оор, 
бэйэлэринэн маннык кімі кірдіґі сылдьар 
дьоІІо!» – «Сокуону тутуґар буоллахха, кімі 
оІорор кыахпыт суох, онноо±ор бу дьоммут туохха 
наадыйалларын туґунан биир лиис сайаапкалара 
суох», – диэн Скрябин миигин ыйар.

Тµмµгэр, биґиэхэ Сергей диэн эдэркээн 
специлиґы сыґыардылар. Петр Семеновичпар тугу 
барытын хаартыска±а тµґэрэргэ кіІµллээтилэр 
уонна саамай µірбµтµм, ордук видеоматырыйаалга 
сайаапка оІорон сарсын бигэргэттэрэргэ 
сібµлэстибит.

А±а дойдуну кімµскµµр сэрии киин музейа 
барытын босхо кіріргі анал кіІµл таґаардылар. 
Аны икки миэстэлээх музей дирекциятын анал 
дьону хоннорор минигостиницаларыгар биґигини 
киллэрдилэр, тіґі ба±арар олоруІ, тілібµрµн 
300 солкуобайдыыны остуолга техническэй 
µлэґиттэргэ анаан хаалларыІ диэтилэр. Дьэ, 
Петр Семенович биґиги µірµµ бі±і±і тµбэстибит, 
дьыалабыт барыта санаабыт курдук табыллар 
суолугар-ииґигэр киирбит курдук буолла.

Скрябин кабинетыттан тахсыыбыгар букатын 
аймахтыы, до±ордуу дьон курдук буоллубут, 
1ч. 40м. устата син элбэ±и кэпсэттибит, 
билистибит. Дьиэлээх хаґаайын кірдіґµµтµнэн, 
бэлэм фотожурналист баарынан биґиги µґµін 
хаартыска±а тµстµбµт. Тар±аґыыга илии тутуґан, 
іссі кірсіргі ыІырсан ахан биэрдибит, биґиэхэ 
дьоммут визиткаларын биэрдилэр. Мунньах 
ортотугар киирэн Скрябин аттыгар олорбут киґим 
визиткатын кірбµтµм, киґим аата Владимир 
Васильевич Калашников диэн эбит. Генерал-
лейтенант, Президент сµбэґитэ. Дьэ, ити курдук 
Петр Семенович биґиги А±а дойдуну кімµскµµр 
сэрии киин музейыгар тµірт кµннээх µлэбитин 
са±алаатыбыт. Биґиэхэ сыґыарыллыбыт эдэр 
специалист Сергей кімітµнэн ити киэґэ 
хойукка диэри сайаапкабытын оІордубут. Аны 
ити сайаапкам сµнньµнэн салайааччым Егор 
Спиридонович Шишигин аатыттан (сибээскэ 

тахсан кіІµллэтэн) А±а дойдуну кімµскµµр Улуу 
сэрии киин музейын кытта дуогабар бырайыагын 
оІордубут. Кураторбыт Сергей видеоматериалбыт 
кіІµлµн оІортордо, мин билбэккэ да хааллым. 
Сµрдээх µчµгэй усулуобуйа±а 4-5 кµн устата А±а 
дойдуну кімµскµµр Улуу сэрии киин музейыгар 
µлэлээтибит. Хаартыска±а тµґэрии бі±інµ 
тµґэрдибит. Быыстапка, экспозиция эгэлгэтин 
кірдµбµт. Тµірт кµннээх, турунан туран кірµµгэ 
биґиги бу музей тµірт гыммыт биирин эрэ кірбµт 
эбиппит. Дьэ улуу музей!

Дойдубутугар эрдэ кэлиэхтээх дьон, РФ 
Оборонатын министерствотын баайга-дуолга 
Департаменыгар Таатта улууґуттан Улуу Кыайыы 
70 сылынан сибээстээн, Т34 танканы биэрэргэ 
эрдэ ыытыллыбыт кірдіґµµ суруктарбытын 
кірдііґµІІэ іссі хас да хоннубут.

Кірдіґµµ тµмµгµнэн сурук-бичик, онноо±ор 
электроннай сурукпут тиийбэтэ±инэн ити 
Департамент тіліпµіннэрин нµімэрин илдьэ 
дьиэлииргэ тиийдибит. Аны бу кµннэргэ, мин 
µлэм сµнньµнэн суруйааччы политссыльнай 
В.Г.Короленко уонна В.М., М.Н Ионовтар 
сиэннэрин Москва куоракка кірдіітµбµт. 
В.Г.Короленко сиэннэрин булбатыбыт, онтон 
Ионовтар сиэннэрэ Виктория Высоцкаяны булан 
кірсін, µірµµ бі±і буолла. Урут ити 1978-1979 с.с. 
кини медицинскэй наука кандидата этэ, билигин 
Виктория Высоцкая медицинскэй наука доктора 
буолбут, µлэ-хамнас µіґµгэр сылдьар. Таатталарга 
эрэ буолуо дуо, Саха сирин дьонугар харахтара 
уулан-уулан истиІ э±эрдэтин барыбытыгар 
ыыппытын, бу тµгэнинэн эґиэхэ тиэрдэбин. 
Саха сирин дьонун-сэргэтин наґаа иґирэхтик 
саныырыттан, ахтарыттан биґиги улаханнык 
µірдµбµт. Суорун Омоллоон тэрийбит музейын 
кытта сибээґин быспатыгар уонна суруйааччы 
политссыльнай В.Г.Короленко эдэр аймахтарын 
салгыы кірдііґµІІэ µлэлэґэригэр Виктория 
Высоцкаяттан кірдістµбµт.

Онон дойдубутугар хомуйбут бэлэхпит 518 
устуука буолла, ыйааґынынан 110 киилэ. 
Видеоматериалы 130 компактнай дискэ±э батаран 
а±аллыбыт, бу дискэлэр тиэмэлэрэ барыта А±а 
дойдуну кімµскµµр Улуу сэрии буолар. Петр 
Семенович 5000-н тахса видеоматериалланна.

Маны сэргэ, аны Сталинград (Волгоград) 
куораттан Мамаев Кургантан, А±а дойду сэриитин 
кэмигэр саамай хаан тохтуулаах, µйэ±э суох, улахан 
танковай сэрии-охсуґуу буолбут хонуутуттан– 
Прохоров сириттэн, Россия дьоно µйэ-саас 
тухары сµгµрµйбµт, кімµскээбит номоххо киирбит 
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Смоленскай куоратын кыґыл истиэнэтиттэн, 
БерлиІІэ Рейхстахха Улуу Кыайыы знамятын 
аґыспыт кімµс уІуо±ун аттыттан, Поклоннай 
гораттан «Ытык буор» бэлэхтэтэн а±аллыбыт.

Сµрµн сыалбытыгар, сибээґи олохтооґуІІа 
бириэ-мэни харыстаабакка туран µлэлээтибит 
диэтэхпинэ сіп курдук.

Ол курдук билигин, Чіркііх музейдарын Россия 
куораттарын музейдарын кытта сибээґэ балайда 
кэІиир. Јріспµµбµлµкэ бары музейдарыгар ким 
ба±арарынан ити сылдьыбыт музейдарбытын кытта 
сибээстэґэригэр биґиги бары іттµнэн кіміліґір 
ба±алаахпыт.

Маны таґынан, билигин Таатта улууґун 
сорох нэґилиэктэрин салайааччылара инники 
наадалаа±ынан аахтахтарына быґаччы сибээстэґэр 
µлэлэр биирдии куораттарга суоллара баар буолла. 
Биґиги санаабытыгар, кинилэри урукку іттµнээ±и 
историябыт сибээстиир. Манна, ити сибээс 
туґунан кылгастык быґааран биэрдэххэ маннык: 
Дьµлэй нэґилиэгэ Смоленскай куораты кытта 
политссыльнай Петр Алексеевиґынан, Баайа±а 
нэґилиэгэ Сычевка куораты кытта разведчик 
Георгий Михайлович Андросовынан, Октябрьскай 
нэґилиэк Клин куораты кытта сибээґэ немец 
оккупациятын кэмигэр Чіркііхтір 1942 
сыллаахха сылаас таІаґынан улахан кімі оІорбут 
историяларынан инникитин сибээс араас кірµІэ 
µідµйбµт кэмигэр сайдыан наада.

Эдэр кілµінэни патриотизм уонна интер-
национализм тыыныгар иитиигэ маннык µтµі 
суоллары, кыахтары тіріібµт улууґум дьоно-
сэргэтэ кµµскэ туґанаргытыгар эрэнэбин. Манна 
иґитиннэрии курдук эттэххэ: ити куораттар 
салайааччыларын ааттарын, телефоннарын 
нµімэрин Улуу Кыайыы знамятын эстафетатын 
кэмигэр, µірµµлээх быґыыга, ити нэґилиэктэр 
салалталарыгар дьон-сэргэ, ыччат ортотугар 
туттарыллан турар.

А±албыт экспонаппыт быыстапкатын Петр 
Семеновичтыын Ытык Кµіл культуратын 
дьиэтигэр аґыспыппыт, µлэлээбитэ икки нэдиэлэ 
буолла, дьон-сэргэ, ыччат сэргээбит, 1000 тахса 
ыччат, дьон сылдьыбыттар.

Петр Семенович фотобыыстапката ити 
экспонаттары кытта тэІІэ аґылынна. 
Ити материалбытын барытын Чіркііх 
музейыгар акт быґыытынан туттардыбыт. 
Видеоматырыйаалларбытын (130 комп.
дисканы) Ґірэх, Культура министерстволарыгар, 

Ем.Ярославскай аатынан «Саха музейыгар», 
Хотугулуу-Илин федеральнай университекка, 
Саха национальнай кірдірір-иґитиннэрэр 
компаниятыгар, Таатта, Алдан, Эдьигээн, 
Чурапчы улуустарыгар, биирдилээн оскуола, музей 
ылбыттарын аахсыбакка туран, босхо, ылалларыгар 
биэрдибит. Сіптііхтµк ити матырыйааллары кірбµт 
музейдар ааттарын ааттаан туран авторскай быраабы 
кэспэккэ эрэ, дьэ тіґі кыалларынан ыччаты иитиигэ 
тутталларыгар кірдіґібµт.

Петр Семенович кі±µлээн, сэрии 
бэтэрээнэ Чурапчыттан Иван Михайлович 
Павлов кірдіґµµтµнэн, Сталиградка Мамаев 
КургаІІа аатырбыт артиллерист Гаврил 
Дмитриевич Протодьяконов олорпут тииттэрин 
анныттан ылбыт «Ытык буорбутун» уонна 
Г.Д.Протодьяконов туґунан фотоматырыйааллары 
Ала±ар нэґилиэгин оскуолатын коллективыгар, 
нэґилиэк салайааччыларыгар, бэтэрээннэргэ 
илдьэн туттардыбыт.

Ала±ар нэґилиэгин дьаґалтатын баґылыгын 
солбуйааччытыгар Р.Ф. Гоголевка, Г.Д. Прото-
дьяконов аатынан орто оскуола директорыгар 
В.И. Федорова±а Сталинград (Волгоград) куорат 
бэтэрээннэрин Сэбиэтин салайааччыларын кытта 
шефтэґэргэ, сибээстэґэргэ, инникитин военнай-
патриотическай µлэни ыытарга бииргэ µлэлэґэргэ 
кірдіґµµлэрин тиэртибит.

Улуу Кыайыы 70 сылын µбµлµійµгэр 
до±орбунуун Россия, Саха Јрµспµµбµлµкэтин 
суруналыыґа П.С. Оконешниковтыын киллэрбит 
сэмэй кылааппыт итинник.

Биґиги а±албыт А±а дойдуну кімµскµµр 
Улуу сэрии туґунан кинигэлэрбит, 
видеоматырыйаалларбыт уонна уоттаах 
сэрии, кыргыґыы толоонуттан булуллубут 
экспонаттарбыт хайыы µйэ, биґиги отчуоттуохпут, 
кэпсиэхпит инниттэн эдэр кілµінэни тіріібµт 
дойдуну таптыырга µлэлэрин са±алаабыттарыттан 
олус µірэбит. Тіріібµт дойдубутугар, кини эдэр 
кілµінэтигэр анаан Россиябыт бідіІ куораттарын 
бэтэрээннэрин уонна музейдарын µлэґиттэрин 
улахан кімілірµнэн кістµбµт матырыйаалларбыт 
µйэлээхтик, ба±абыт хоту µлэлииллэригэр 
ба±арабыт.

Н.Е. ПОПОВ, 
Чіркііх музейын салайааччыта.

Ытык-Кµіл.
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КЭРЭ ЭЙГЭТИГЭР

ХАТЫўНАР САЙЫНЫ ТҐ¤ҐҐЛЛЭР...
(Ырыа хайдах айыллыбыта...)

“Хотугу сулуґу” аа±а олорон

– 1984 сыл сааґа этэ. Мин Бµлµµтээ±и 
педагогическай училище µґµс кууруґугар 
µірэнэрим. КыґыІІы халыІ хаар µллµгµн 
туура илгистибит от-мас, сир-дойду чээлэй 
кµіх іІµн кэтэн эрэр кэмэ этэ. Мутукча 
тыллыбыт саймаархай сыта сарсыардааІІы 
салгыІІа киґи сµрэ±ин ортотунан киирэрэ 
µчµгэйэ сµрдээ±э. Онуоха эбии кыргыттарбыт 
сирэйдэрэ-харахтара іссі тупсубукка, 
быґыылара-таґаалара киґи хара±ын араарыа 
суох курдук буолбукка дылылара. Алта сµµсчэкэ 
ыччат тµмсµбµт республика биир кырдьа±ас 
µірэ±ин кыґатыгар µірэнэр сµµрбэ сэттэ уолтан 

биирдэстэрэ буоларым быґыытынан онтон мин 
да сµрэ±им син битигириирэ, ардыгар долгуйан 
да ылара ханна барыай? 

Сарсыарда аайы µірэхпитигэр тиэтэйэбит, 
эбиэт кэнниттэн эбии дьарыктар, музыкальнай 
инструмеІІа оонньуур сатабылы иІэрии 
уруоктара са±аланаллар. О±о сылдьан, дойдубар, 
музыкальнай оскуола баян кылааґыгар µірэммит 
уонна биэс сылынан этэІІэ тµмµктээбит 
буоламмын, учууталларым миэхэ улахан 
чэпчэтиини оІороллоро. Онон биир µтµі кµн 
µірэммэт буоллум. Ол оннугар µірэнэр куорпус 
иннигэр турар икки мэндиэмэннээх уопсай 
дьиэ±э, хоспор, баянныы олордум.

 Айыл±а уґуктан эрэриттэн µірµµм µрдээбитэ 

Хас биирдии ырыа бэйэтэ ураты дьыл±алаах, син киґи курдук тілірµйбэт тілкілііх 
буолар. Сорох ырыа быстах кэмІэ ылланан баран, сыыйа симэлийэн, кэлин тірµт да умнуллан 
хаалар. Оттон сорох сонно тута киэІник тар±анан, уостан тµспэт ырыа буолан кілµінэттэн 
кілµінэ±э бэриллэн иґэр. Ол да иґин “Ырыаттан тылы кыайан бырахпаккын, ол кэриэтэ 
ырыаны бµтµннµµ быра±ыахха сіп” диэн бэргэн этии µіскээтэ±э. 

Норуот таптыыр ырыатын тыла уонна матыыба чахчы ким эрэ олус иэйэн-куойан айда±ына 
дьон кутун-сµрµн кылын таарыйар туох эрэ ураты алыптаах кµµстэнэр быґыылаах. 

Алаа´ым са±атын таптааннар
Утуйа тураллар хаты²нар,
Сылаас хаар са±ынньах би´игэр
Хаты²нар сайыны тµ´µµллэр... 

– диэн тылларынан са±аланар ырыаны саха дьоно бары да±аны сµрдээ±ин долгуйа, дуоґуйа 
истэр буолуохтаахтар. Ити ырыа тылларын биллэр поэт, Россия Суруйааччыларын сойууґун 
чилиэнэ, Амма улууґун Соморсун нэґилиэгин олохтоо±о Семен Капитонов суруйбута. Ол 
хоґооно аан бастаан “Хотугу сулус”, билиІІинэн “Чолбон” сурунаалга бэчээттэммитэ. Оттон 
матыыбын билигин “Кэскил” хаґыакка µлэлиир суруналыыс Василий Иванов айбыта. 

Василий Иванов ити ырыа матыыбын хайдах айбытын туґунан маннык суруйар.
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эбитэ дуу, оччотоо±у санаабар, сµрдээх µчµгэй 
турукка киирэн, сырдык сµµрээн ійбір 
кµлµмµрдээбиккэ дылы буолбута. Оронум 
тібітµн диэки турар туумба±а саха дьоно 
бары сібµлµµр “Хотугу сулус” сурунааллар 
сыталларын арыйталаан, биир-биир хоґооннору 
аа±абын. Иккис дуу, µґµс дуу сурунаалбын арыйа 
баттаабытым Семен Капитонов хоґоонноро 
бэчээттэммиттэр. Олортон тута “ХатыІнар 
сайыны тµґµµллэр” диэнин кэрэхсээтим. Хоґоон 
рифмэтэ тэІэ, дор±оонноро дьµірэлэґэллэрэ 
тута матыып дьикти тэтимин бэйэтэ биэрэргэ 
дылы этэ. Аттыбар турар баяны эґэ охсон ылан, 
ол матыыппын таґаарбытынан барбытым. Туох 
да дьиктитэ сµрдээх этэ. Кылгас кэм иґинэн 
бэртээхэй матыып тахсан, хос иґин биирдэ 
ылан кэбиспитэ. Јйбµттэн мµччµ тутумаары, 
умнумаары хаста да оонньоон, кµімэйим 
кэґиэ±ириэр диэри ыллаан, син ійбір 
хатаабытым. Сµргэм улаханнык кіті±µллэн, 
тулам барыта сырдаан, санаабар ыйааґыным 
кытта чэпчээн кітµіхпµн кынатым эрэ суох 
курдук буолбута. 

Ол киэґэ ырыабын хоско бииргэ 
олорор уолаттарбар иґитиннэрэн, бастакы 
кэрэхсээччилэрим кинилэр буолбуттара. 
Ол да буоллар, умнубатарбын ханнык диэн 
ханна да сырыттарбын, син биир киІинэйэн 
ыллыы сылдьыбытым, онноо±ор кэнсиэртэргэ 
иґитиннэрэн, киэІ эйгэ±э таґаарар бастакы 
холонууларбын оІорбутум. 

Ґірэнэр кууруґум кыргыттара ити ырыаны 
иилэ хабан ылан, кэлин аны кинилэр ыллаан 
дьиэрэтэр буолбуттара. Билигин да бу баардыы 
истэбин µірэх быыґынаа±ы кылгас сынньалаІ 
кэмигэр кыргыттар кэрэ куоластара училище 
уґун кірµдµірµн устун сыыйылларын. Бу 
ыллыыллара µчµгэйин! Ол дьикти ырыалар 
быыстарыгар мин ырыам эмиэ тэІІэ кутуллан, 
ыраахха диэри дьиэрэґийэр буолбутун истэ-истэ 
сµрэ±им манньыйара. 

Бастакы сµрэхтэниим

Биир µтµі кµн Саха АССР култууратын 
µтµілээх µлэґитэ, самодеятельнай композитор, 
дьон “Бµлµµ кµірэгэйэ” диэн ааттаабыт 
µтµікэннээх учууталым Елена Дмитриевна 
Олбутцева ыІыртарбыт. “Бай, туох буолла±ай?” 
— диэн мунаара-мунаара кини µірэтэр анал 
хоґугар киирдим. Онуоха: “Вася, эн иллэІ 
кэмІэр ырыа айаргын истэбин. Ол дьарыккын 
тохтотумуоххун наада. МатыыптарыІ олус 
µчµгэйдэр, истиІнэр”, — диэбитигэр бастакы 

улахан хай±алы ылан ата±ым сири билбэт 
буолбутун билигин да ійдµµбµн. Онтон 
салгыы: “Мин эйиэхэ икки сонуннаахпын. 
Бастакытынан, биґиги училищебыт кэнниттэн 
Новосибирскайдаа±ы консерватория±а µірэххин 
салгыаІ, дьо±ургун сайыннарыаІ этэ дуо?” 
— диэбититтэн соґуйан, мах баран турдум. 
Онтон ій ылан: “Ээ, суох, кыайыам суо±а”, — 
диэн кыккыраччы аккаастанным. Били, иккис 
кылаастан сэттис кылааска диэри нуотаны 
эрэй бі±інін аа±ар буолбут кэмнэрбин саныы 
биэрдим. О±о аймах чэбдик салгыІІа дуоґуйа 
оонньуур кэмигэр, мин нуотаны аа±арга µірэнэ, 
баяммын “талкыйан” сордоно олорор этим 
буолла±а. Онно сµрэхпэр астарбытым бэрдэ 
буолуо диэн билигин сэрэйэбин. Онтум эмиэ 
эргийэн кэлиэх муІа буолла±а дуу диэн санаа±а 
біті бэрдэрэн, сонно тута “ээ, суох ини” диэтим 
быґыылаа±а. 

“Оччо±о иккис сонунум маннык. Аныгыскы 
нэдиэлэ±э Ньурба±а республика мелодистарын 
улахан тµмсµµлэрэ буолар. Онно эйигин ыытаары 
гынабын. Ырыаларгын билиґиннэриэІ, киэІ 
эйгэ±э таґаарыаІ этэ. Саатар онно сібµлэґэр 
инигин?” — диэтэ. Мин µірµµнэн тібібµн 
кэ±ис гыннардым. 

Ити курдук а±ам тіріібµт дойдутугар, Ньурба 
оройуонугар ырыа тµґµлгэтин биир улахан 
тэрээґинигэр кыттардыы бэлэмнэммитинэн 
бардым. Ырыаларбын (бэйэлэрэ да µґµілэр 
эрэ) чікітін, тылбын-іспµн сотору-сотору 
хатылыыбын. Аны ыллыы туран тохтоон 
хаалыам, саакка-суукка киириэм диэн 
куттанарым сµрдээх. 

Сарсыарда Бµлµµттэн Ньурба±а диэри 
барар “Заря” трамвайга киирдим, киэґэтигэр 

 Хаартыска±а: (хаІастан уІа) 
Поэт Семен Капитоновтыын.
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а±ам балтын аах дьиэлэрин этэІІэ буллум. 
СарсыІІытыгар учууталым Елена Дмитриевна 
биэрбит аадырыґыгар ыйдаран тиийдим. 
Барыта билбэт дьонум. Дьокуускайтан, Норуот 
айымньытын республикатаа±ы дьиэтиттэн, 
ырыа айааччылар сойуустарын салайар 
Анатолий Николаевич Семенов кэлбитин булан, 
кэпсэтэн, син быґаарыстым. Бµлµµттэн со±отох 
эбиппин. Гостиница±а илдьэн биэрдэ. Хоско 
киирбитим миигин кытта саастыы, санныгар 
тиийэ намылыйбыт уґун хара баттахтаах 
хатыІыр уол олорор эбит. “Павловскайдаа±ы 
музыкальнай оскуола дириэктэрэбин”, — 
диэн билистэ. Онтум хайыы-µйэ дьон-сэргэ 
сэІээриитин ылбыт “Сулустар” ырыа ааптара 
Владимир Корякин эбит. “Индигирскэй” диэн 
псевдонимы хойут ылыммыта. 

Биир хоско сытар дьон быґыытынан 
кэпсэтиибит улам кµідьµйэн, билсиґиибит 
арыый ыксалаґан, кэлин уґугар уу тэстибэт 
атастыы буолан хааллыбыт. Ньурба улууґун 
µгµс нэґилиэктэрин кэрийэ сылдьан айбыт 
ырыаларбытын билиґиннэрдибит, бэйэбит 
туспутунан кэпсээтибит, айар µлэ абылаІнаах 
тµгэннэриттэн сэґэргээтибит. Хас кірсµґµµ 
аайы кірііччµ тобус-толору. Ол сылдьан 
“Дьµкээбил” ырыа матыыбын ааптара 
Исай Брызгаловы, “Ферма кыргыттара”, 
“Сибэккилэр” диэн бэртээхэй ырыалары кіччіх 
гынан кітµппµт, Сунтаартан кэргэнин кытта 
кэлбит Иван Иванову уо.д.а. элбэх мелодиґы 
кытта ыкса билистибит, кэлин уґугар до±ордуу-
атастыы буоллубут. 

Биир нэдиэлэ устатыгар нэґилиэктэри 
барыларын кэрийэн, ырыаларбытын 
иґитиннэрэн, ыллаан-туойан, семинарбытын 
улуус киинигэр ырыа дьоро киэґэтинэн 
тµмµктээтибит. Ырыаны айааччылартан 
биирдэстэрэ буолан, дьоґуннаах дьоннуун 
билсэн-кірсін, харыс µрдээн училищебар 
тіттірµ кэллим. 

 Ити кэмтэн ыла бэлиэр отут ордугуна биир 
сыл ааґа охсубут. Дьыл-хонук элэІнээн ааґара, 
эчи, тµргэнин! Оо, оччотоо±у кэми тіттірµ 
эргитэр, эдэр сааґы тінµннэрэр, кірдііх-
нардаах сылларбытын іссі биирдэ эргилиннэри 
тардар киґи баар ини! Хомойуох иґин, ол 
кыаллыбат буолла±а эбээт. 

“ХатыІнар сайыны тµґµµллэр” ырыа 
матыыба дьэ итинник айыллыбыта.

 
Сэмэнниин билсиґии

Хо-Ши-Мин аатынан Иркутскайдаа±ы 

норуоттар до±ордоґууларын институтун 
бµтэрэн, ахтыл±аннаах тіріібµт дойдутугар, 
Амма Соморсунугар, саха тылын учууталынан 
анаммыт лирик-поэт Семен Капитоновы кытта 
кэлин ыкса билсэн, ирэ-хоро кэпсэтэн, кини 
сылаас холумтаннаах дьиэтигэр улахан уолум 
Айсенныын хонон-іріін ааспытым. Кэргэнэ 
Лиза, саха номо±он дьахтара, улахан дьиэ кэргэн 
киэн туттар далбар хотуна. Кини сылаас чэйэ, 
остуол хотойорунан аґа-µілэ элбэ±э сіхтірбµтэ. 

Оттон убайым Сэмэн сэґэнэ-сэппэнэ 
дэлэйэ сµрдээх этэ. Ол быыґыгар “ХатыІнар 
сайыны тµґµµллэр” ырыа тыла хаґан, хайдах 
суруллубутун кэпсээбитэ.

Биирдэ, кыґын, былыттаах, хаардаах бэрт 
ичигэс кµн буолбут. Сылгыларын уулатаары 
тіґі эмэ µгµстµк тиэстибит суолунан атынан 
айаннатан иґэн, алаас са±атыгар хаарынан 
бµрµллэн хоІкуґан турар хатыІнары кірі 
биэрбит. Лирик уйул±алаах киґиэхэ эмискэ 
хоґоон тыллара саас-сааґынан кутуллан 
барбыттар: 

Алаа´ым са±атын таптааннар
Утуйа тураллар хаты²нар,
Сылаас хаар са±ынньах би´игэр
Хаты²нар сайыны тµ´µµллэр... 
Сонно тута сиэбин хастан кірбµтэ харандааґа 

да, сурунар кумаа±ыта да суох эбит. Ґлэ±э кэтэр 
таІаґыгар туох сурунара кэлээхтиэй? “Оо, дьэ, 
кыґыылаах да ба±айы” — диэн сиргэ силлээн 
баран атын эргилиннэрэ охсоот, хоґоонун 
тылларын ботугуруу-ботугуруу, дьиэтин диэки 
ыстаннарбыт. 

Холоонноох до±оро Лиза куукуна±а ас астыы 
сылдьар эбит. Сэмэн дьиэ±э ойон киирээт, сонун 
да устубакка µргµлдьµ хоґугар ааспыт. Кэргэнэ: 
“Хайа, Сэмэн, туох буоллуІ?” — диэн эрэ 
хаалбыт. “Тохтоо, тохтоо”, — диэн анарааІІыта 
сімµйэтин уоґугар чугаґаппытыгар кэргэнэ 
тута сэрэйэн мэґэйдээмээри хос аанын оргууй 
сабан кэбиспит. Ити кµн биир тыынынан бу 
бэртээхэй хоґоон айыллан, кэлин ХХ µйэ биир 
бастыІ ырыата буолан, саха дьонун-сэргэтин 
µірдэ-кітµтэ, сµргэтин кіті±і сырытта±а. 

Хас кірµстэхпит аайы убайым Сэмэн: 
“Эн хоґооммун ырыа гынан кітµтэІІин, 
дьоІІо “Амма Соморсунун поэта Семен 
Капитонов” диэн аатынан биир бастакынан 
билиґиннэрбитиІ, миигин киэІ эйгэ±э 
таґаарбытыІ”, — диэн ірµµ махтанарыттан 
сµрдээ±ин µірэбин уонна онтон киэн туттабын. 

 
Кэм да µлэм быы´ыгар...
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Быйыл саас µлэбинэн тірдµі буолан, Амма 
улууґун оскуолаларынан командировка±а 
баран кэлбиппит. Тиґэх пууммут – Соморсун 
орто оскуолата. О±олору кытары кірсін 
кэпсэппиппит, хаґыаппытыгар матырыйаал 
хомуйсубуппут. 

Дьокуускайбытыгар тіттірµ айанныахтаах 
болдьохпутуттан кылгас кэми ордорунан, анаан-
минээн диэн, Семен Капитоновы кірсіірµ, 
дьиэтин ыйдаран, син, буллум. До±орум µірэн 
бі±і. Арай ата±ынан моґуоктаммыт... 

Эбиэт са±ана, иллэІсийбиччэ, таарыйа 
килиэп ылаары, ма±аґыыІІа киирэн иґэн, 
килэркэй муустан халтарыйан, ата±ын тоґутан 
кэбиспит. Дьиэтин иґигэр икки баттыгынан 
нэґиилэ хаамар, онуоха эбии ыарыыта да 
сµрдээх быґыылаах. Ол да буоллар, киґим, 
мэлдьи буоларын курдук, мичилийбитинэн, 
айхаллаабытынан кірµстэ. Син балачча олорон 
кэпсэттибит. Кэргэнэ Лиза улуус киинигэр 
балыыґа±а кірдірµнэ киирбит эбит. Инньэ 

гынан, иккиэйэ±ин итии чэйи иґэ-иґэ, ирэ-
хоро кэпсэтэн, ахтыл±аммытын таґаарбыппыт, 
хаартыска±а тµспµппµт. 

Кэлин Семен айбыт “Чуумпурбут чараІмар”, 
“Харыстаа тапталгын” хоґоонноругар ырыа 
айбытым. Ырыа ылланаары, дьоІІо-сэргэ±э 
кэрэхсэнээри айыллар. Семен Капитонов 
тылларыгар суруйбут µс ырыабыттан иккитин 
(“ХатыІнар сайыны тµґµµллэр”, “Чуумпурбут 
чараІмар”) билигин саха эстрадатын биир 
биллэр ырыаґыта Лена Старостина-Хотун 
Арылы олус бэркэ толорор. Ону таґынан 
Геннадий Семенов-УрааІхай тылын арыый 
уларытан ыллыыра эмиэ сонуннук иґиллэр. 

Ырыа – киґи арахсыспат аргыґа, эрэллээх 
до±оро диэн мээнэ±э эппэттэр. Ырыа баарын 
тухары омук быґыытынан биллиэхпит, 
дьоммутун-сэргэбитин ааттатыахпыт, тіріібµт 
дойдубутун туругурдуохпут турда±а. 

В.П. ИВАНОВ. 
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КРИТИКА УОННА БИБЛИОГРАФИЯ

СЕРГЕЙ ЗВЕРЕВ ИЙЭТИНЭН ТЈРДЈ-УУ¤А

САССР искусствотын µтµ³лээх деятелэ, 
РСФСР култууратын µтµ³лээх µлэ´итэ, ССРС 
Суруйааччыларын сойуу´ун чилиэнэ, Аар тай±а 
аатырбыт тойуксута, Саха сирин µтµ³лээх µ²кµµ´µтэ, 
Айыы итэ±элин аман алгысчыта, норуот ылба±ай 
ырыа´ыта, икки ¥лэ Кы´ыл Знамята орден кавалера 
Сергей Афанасьевич Зверев-Кыыл Уола 1900 сыллаахха 
бэс ыйын 25 кµнµгэр Сунтаар улуу´ун Тµбэй 
нэ´илиэгэр Ыгыатта µрэх Т³гµрµ³н диэн тµ³лбэтигэр 
Дьµккµйээн а±атын уу´угар т³р³³бµтэ. Кини кыра о±о 
эрдэ±иттэн µ²кµµ´µттэри, оло²хо´уттары, ойууттары 
олус таптаан истэрэ уонна µтµктэрэ. Сергейи у´уйбут 
норуот ырыа´ыттарынан буолаллар: Ырдьа² Дьаакып 
(Тµбэй), Мэкчиргэ уола Бэ´иэлэй Мэхээлэ (Сунтаар, 
Хочо), Ырыа Бабанча (£лµ³хµмэ, Кыыллаах), До±ойук 
Уола (Ньурба), Ырыа Дыгыйар (Бµлµµ, Мастаах), 
Сэ´эннээх Эллэкэ о.д.а.

С.А. Зверев сахалыы хамсаныыларга, саха сиэригэр-
туомугар, итэ±элигэр оло±урбут элбэх µ²кµµлэри 
туруорбута. Норуокка киэ²ник биллибит µ²кµµлэрэ: 
«О´уор µ²кµµтэ», «Сир симэхтэрэ», «Хотой µ²кµµтэ», 
«Батыйалаах µ²кµµ», «Сарыал µ²кµµтэ» о.д.а. (У. 
Уххан).

Аны С.А. Зверев ийэтинэн кимтэн кииннээ±ин, 
хантан хааннаа±ын эридьиэстээн к³рµµгэ киирэбит. 
Кини т³рд³-уу´а, удьуордара µчµгэйдик чинчиллэ, 
чопчулана иликтэр. Сир тµннµгэ, Сунтаар улуу´ун 
сээркээн сэ´энньитэ Г.Е. Федоров 1972 сыллаахха 
ахсынньы 15 кµнµгэр Конон Леонтьевич Кириллин 
тылыттан суруйбут «Ки´экийдэр» диэн номо±о 
СР Гуманитарнай чинчийии институт архыыбыгар 
харалла сытарын булан «Тµбэй» (Дьокуускай, 2010) 
кинигэ±э киллэрбиттэр (С. – 39-42). Былыр, Ки´экий 
диэн ки´и Милэкэ та´ыгар Киэ² Кµ³лгэ олохсуйан 
олорбут. ¥с уоллаах, улахан уола ¥чµгэй Ки´и, иккис 
сахалыы аата Тимин Боотур диэн, дьи²нээх боотур 
µ³рэ±эр µ³рэммит улахан кµµстээх-уохтаах ки´и эбитэ 

µ´µ. Орто уол Алта Тарбах диэн, ха²ас илиитэ алта 
тарбахтаа±а µ´µ. Аччыгый уол аата Хандакыап. Саха 
сиэринэн а±ыйах ахсааннах ынах уонна сылгы сµ³´µнµ 
ииттэн, бултаан-алтаан эбинэн олорбуттар. Ити 
олорон кыра уол Милэкэ Бы´ыттаа±ар олохтоох Далгас 
кыы´а Чааркааннаа±ы кэргэн ылаары сырытта±ына, 
Модьукаан уола Килэк Боотур ³л³р³н кэбиспит. Ону 
быраата Тимин Боотур ³ст³³±µн ³л³р³н, саастаа±ын 
самнаран, дьэ ньир-бааччы олорбуттар. 

Тимин Боотур суос со±отох Чуочахаан диэн 
кыыстаа±а µ´µ. Итинтэн ураты атын о±ону айыы´ыта 
биэрбэтэх. Чуочахааны биир дойдулаа±а Дьоруо Дайах 
диэн аатырбыт бы´ый, кµµстээх, булчут ки´и кэргэн 
ылбыт. Кинилэртэн туох ыччат тар±анан µ³скээбитин 
ту´унан олохтоох сэ´э²²э хаалбатах.

Били²²и Тµбэй Дьаархан нэ´илиэгин µгµс ³тт³ 
Алта Тарбахтан тар±аммыттар. Алта Тарбах улахан уола 
Лэ´иинчэ диэн ааттаах булчут эбитэ µ´µ. Орто уола 
Лахачаан µс ойохтоох улахан баай ки´и эбит. Т³рµт 
ойо±о Туос кыы´а Чуохаан Силик диэн ааттаах дьахтар 
µ´µ. Кинини Киэ² Кµ³лгэ олохтообут. Одьулуун 
ойо±о £л³² µрэх т³рдµгэр олорбут, тардыылаах ойо±ун 
Налгаах диэни Ыгыатта µрэх чуга´ыгар, Кириэстээх 
Элгээн µрдµгэр олохтообут. Лахачаан т³рµт ойо±уттан 
Кыыстара диэн ааттаах уол т³р³³бµт. Киниттэн 
µ²кµµ´µт, тойуксут, оло²хо´ут Матвей Петрович 
Егоров тымыр-сыдьаан тардара бэлиэтэммит. Дьэ, 
µ´µйээн итинник кэпсиир, Ки´экий – Тµбэй Дьаархан 
нэ´илиэгин дьонун т³рµт ³бµгэлэриттэн биирдэстэрэ 
буолбута би´иэхэ кэрэхсэбиллээх. Ону нэ´илиэк икки 
улахан а±а уу´уттан – Боотур уонна Ойуун диэннэртэн 
турара туо´улуур. Мантан аллара µ´µйээн т³´³ с³бµн-
с³т³±³йµн архыып докумуоннарын кытта сэргэ тутан 
тэ²нээн к³р³бµт.

Сергей Афанасьевич ийэтинэн, би´иэхэ биллэринэн, 
ытык ³бµгэтинэн µ´µйээ²²э ахтыллар Ки´экий буолан 
та±ыста. Нэ´илиэккэ 1782 с. ыытыллыбыт ревизия 
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кинигэтигэр (НА РС(Я) ф.349и, оп.1, д.6038, л.424) µс 
бырааттыылар ааттара киирбит: Афанасий Семенов 
(1730-1768 сс.), Григорий Семенов (1733 с.т.), Хаянык-
Василий Семенов (1736 с.т.). Улахан уол аатыгар 
Кисикин диэн «эбиискэлээн» биэрбиттэр, ону би´иги 
Кисикэй уола диэн аа±абыт. Онон Ки´экий диэн 
ки´и бу нэ´илиэккэ (буоласка) олоро сылдьыбыта 
архыып докумуонунан бигэргэннэ. Буолас бас-к³с 
дьоно буолан ким хайа иннинэ µ´µ³н сµрэхтэммиттэр. 
Улахан уол эдэрчи саа´ыгар оло±ун о²остуммакка 
сылдьан ³лбµт. Кинини сэ´энньиттэр Килэкий 
аччыгый уолун кытта булкуйбуттар бы´ыылаах. Орто 
уол Григорий ыал-кµµс буолбут, кэргэнэ бэйэтин биир 
дойдулаа±а Матрена Сергеева-Минньигэс (1737 с.т.) 
– Себелей Булгуев кыы´а. Со±отох кыыстара Мелбе 
27 саастаа±ар Еким Тарагаев кинээстиир Ха²алас 
буола´ын ки´итигэр Кырчыгныр Игановка сµктэн 
барбыт. Григорийдаах о±о турбат ыала эбитэ дуу, 
айбыт айыы´ыттара биир о±онон му²урдаабыта эбитэ 
дуу, кыыстарыгар ханыы гынаары ыалтан Килеркей-
Петр (1768 с.т.) диэн уолу ииттибиттэр. Килэркэй эмиэ 
ити нэ´илиэк ки´итэ Степан Татыкыев кыы´ын 
Быгы´ы кэргэн ылан, биллэринэн, тµ³рт уоллаах: 
Петр (1787-1835 сс.), Чемеян-Антон (1789-1838 сс.), 
Яков (1791 с.т.), Степан (1794 с.т.) (НА РС(Я) ф.349и, 

оп.1, д.6039, лл.685,685об), биир Ульяна (1801 с.т.) 
диэн ааттаах кыыстаах (НА РС(Я) ф.349и, оп.1, д.6028, 
л.71об). 1851 с. ыытыллыбыт ревизскэй сказка±а (НА 
РС(Я) ф.349и, оп.1, д.4074, т.II) 145 нµ³мэринэн Петр 
Петров – Атах Бµ³тµр дьиэ кэргэнэ киирбит. Кэргэнэ 
Матрена Иванова (1788 с.т.) ким кыы´а, хантан 
т³рµттээ±э ыйыллыбатах, о±олоро: Данил (1830 с.т.), 
Спиридон (1832 с.т.), Марья (1831 с.т.). Нэ´илиэккэ 
сэттэ сыл буолан баран ыытыллыбыт биэрэпискэ (НА 
РС(Я) ф.349и, оп.4, д.327, л.442об) Петр Петров-Атах 
1852 сыллаахха ³лбµтµн ыйбыттар, 19 саастаах Агафья 
диэн кыыстаахтарын эбии суруйан биэрбиттэр. 
Уолаттар кэргэн ылар саастара сиппит да, ыал буоларга 
ыксаабаттар эбит. Онтон 1897 сыллаахха ыытыллыбыт 
биэрэпискэ (НА РС(Я) ф.349и, оп.1, д.18,19) кинилэр 
ааттара киирбиттэригэр таба тайамматыбыт. Онон 
бу салааны манан бы´арга кµ´элиннибит. Манна 
биир оруннаах со±ус саба±алаа´ыны киллэрэбит. 
¥´µйээ²²э ахтыллар Тимин Боотур – Григорий 
Семенов диэн аатынан сµрэхтэммит бы´ыылаах.

Хаянык-Василий Семенов (1736-1812 сс.) кэргэнэ 
Пелагея – Аря эмиэ Дьаархантан т³рµттээх, 
кэргэниттэн тµ³рт сыл а±а. Кийиит а±ата Себегнир 
Булгуев диэн эбит. Оччотугар убайын Григорийы 
кыттта Булгуй уолаттарын кµтµ³ттэрэ буолбуттар. 
Бµлµµ умна´ыгар ыытыллыбыт ходу´а µллэстиитин 
биэдэмэ´игэр Хаяник Касикьев Милэкэ Бы´ыттаа±ар 
икки кµрµ³ тахсар оттуур сирдээ±э ыйыллыбыт. 
¥´µйээ²²э ахтыллар олорбут сирин аата уонна 
кини Ки´экий уола буолара архыып докумуонунан 
бигэргэнэр (Г.П. Башарин. Якутский архив. – Якутск, 
1960, вып.1, С. – 138). 1782 сыллаах биэрэпискэ 
суруллубутунан, Хаянык £лµ³хµмэ уокуругуттан 
Кривошапкин кинээстиир Бордо² буола´ыттан 
Чордокой Хожугуров кыы´ын Евдокияны (1758 с.т.) 
атыыла´ан ылбыт. Евдокия Ксения диэн ааттаах 
кыыстаа±а 1793 сыллаахха, 16 саастаа±ар Бордо² 
буола´ын ки´итигэр Болун Бахаевка сµктэн барбыт. 
Хаянык бэйэтин т³рµт ойо±уттан икки о±олоох: 
Толбон-Яков (1760 с.т.), Ксения (1768 с.т.). Кыы´а 
Ксения 1791 сыллаахха бэйэтин нэ´илиэгиттэн 
т³рµттээх Халдан Хорпотовка тахсыбыт. Аны 1816 
сыллаахха ыытыллыбыт биэрэпискэ (НА РС(Я) 
ф.349и, оп.1, д.6028, л.72об) суруллубутунан, Хаянык 
кэргэнэ 66 саастаах Оксинья. Оччотугар кини 
µс ойохтоно сылдьыбыт эбит. Ол да буоллар, бу 
саа´ынан та´аардахха, Оксинья атыыла´ан ылбыт 
Одьулуун ойо±о Евдокия да буолуон с³п курдук. 
Биэрэпистэргэ ааттарын булкуйуохтарын эмиэ с³п. 
Василий Евдокияттан (Оксиньяттан?) Антон (1790 
с.т.) диэн ааттаах уоллаах.

Хаянык улахан уолун Толбонун кэргэнэ Налгак 
(1764 с.т.) – Перепись Текалин кыы´а. Перепись 
бу буолас т³рµт олохтоо±о, ходу´а µллэстиитин 
биэдэмэ´игэр кинини Ханыгыяхха икки кµрµ³ оттуур 
сирдээх диэбиттэр. £лбµгэтин киис тириитинэн 
т³лµµрэ бэлиэтэммит. Налгаах аата µ´µйээ²²э 

КРИТИКА УОННА БИБЛИОГРАФИЯ
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ахтыллар. Налгаах Толбон бэргэ´элэммэтэх ойо±о 
эбит, кинилэр биэс уоллаахтар: Михаил (1783-1839 
сс.), Кыыстара (1786 с.т.), Догорус (1790 с.т.), Бобпоюк 
(1793 с.т.), Григорий (1798 с.т.), тµ³рт кыыстаахтар: 
Хотуннур (1785 с.т.), Сыннялак (1789 с.т.), Ульяна 
(1796 с.т.), Оксинья (1897 с.т.). 1816 сыллаах 
биэрэпискэ суруллубутунан, Толбон бэргэ´элэммит 
ойо±о Катерина, киниттэн 1809 сыллаахха т³р³³бµт 
Анна диэн кыыстаах. Налгаах сµрэхтэнэн Ульяна 
буолбут. Биэрэпискэ Кыыстараны-Игнатийы Хаянык 
уола диэбиттэрэ сыы´а буолуон с³п. Оттон 1795 
сыллаах биэрэпискэ Кыыстараны Толбон уола диэн 
ыйбыттар.

Толбон Дьаакып улахан уолуттан Михаилтан, утум 
салгыыр ыччат хаалбатах. Кини тµ³рт уоллаах: Иван 
(1819-1832 сс.), Василий (1822-1846 сс), Николай 
(1824-1848 сс.) уонна Суторо (1827-1849 сс.). Уолаттара 
бары эдэр саастарыгар олохтон туораан бу салаа манан 
быстан хаалбыт. 

Нэ´илиэккэ 1851 сыллаахха ыытыллыбыт 
биэрэпистэн к³ст³рµнэн, иккис уол Кыыстара-
Игнатий Яковлев Толбон Дьаакып утумун тэниппит. 
Кини кэргэнэ Марья Егорова, о±олоро: Ку´а±ан-
Василий (1812 с.т.), Трофим (1814 с.т.), Локо-Василий 
(1815 с.т.), Данил (1818 с.т.), Саах-Иван (1825 с.т.). 
Кыыс о±олоохторо биллибэт. Ку´а±ан Ба´ылай 
бастакы ойо±о ³л³н биэрэпискэ аата киирбэтэх. 1858 
с. биэрэпискэ иккис ойо±ун Ирина Дылбака (1827 
с.т.) диэбиттэр. Кини икки кэргэнтэн µс о±олоох: 
Егор (1830 с.т., бастакытыттан), Анна (1851 с.т.), Иван 
(1853 с.т.).

Иккис уол Трофим Игнатьев-Чахчасыл кэргэнэ 
Марина Федорова 1820 сыллаахха т³р³³бµт дьахтар 
эбит. Кинилэр элбэх о±ону-урууну т³р³т³н, Боотур 
а±атын уу´ун лаппа тэниппиттэр. Ол курдук, биэрэпис 
докумуоннарыгар киирбит уон о±олоохтор: Михаил 
(1840 с.т.), Афанасий (1847 с.т.), Потап (1853 с.т.), 
Ульяна (1837 с.т.), Ульяна (1843 с.т.), Матрена (1846 
с.т.), Авдотья (1850 с.т.), Марья (1851 с.т.), Дарья (1852 
с.т.), Авдотья (1857 с.т.). Кинилэр 1858 сыллаахха 
ыытыллыбыт биэрэпис кэнниттэн ³сс³ да о±оломмут 
буолуохтарын с³п. 

¥´µс уол Локо Ба´ылай иккитэ кэргэннэнэ 
сылдьыбыт. Бастакы кэргэниттэн Акулина 
Ивановаттан (1830 с.т.) µс о±олоох: Матвей (1844 с.т.), 
Данил (Спиридон) (1848 с.т.), Настасья (1847 с.т.). 
Бастакы кэргэнэ ³лбµтµн кэннэ икки´ин Матрена 
Захарованы кэргэн ылан, ³сс³ эбии икки о±олонор: 
Алексей (1857 с.т.), Авдотья (1856 с.т.).

Игнатий т³рдµс уола Данил-Болос ойохтонон-
о±олонон ньир-бааччы олорбут. Кэргэнэ Ефросинья 
Гаврилова (1820 с.т.), кырата биэс о±олоох: Данил 
(1845 с.т.), Савва (1854 с.т.), Савва (1854 с.т.), Анисья 
(1850 с.т), Авдотья (1856 с.т.). 

Игнатий кыра уола Саах Уйбаан кэргэнэ Ирина 
Максимова 1858 сыллаахха нэ´илиэккэ биэрэпис 
ыытыллар кэмигэр, 25 саастаах эбит. Эдэр ыаллар 

икки кыыстаахтар: Татьяна (1851 с.т.), Авдотья (1856 
с.т.).

Манан Игнатий Яковлев утумун µ³рэтэн бµтэбит. 
Бачча элбэх ыччаттан тымыр-сыдьаан тар±аммыта 
чуолкай. ¥гµстэр 1897 сыллаахха ыытыллыбыт 
биэрэпистэргэ киирбиттэрэ чахчы. Сэ²ээрбиттэр 
салгыы µ³рэтэн (кырдьа±астартан туо´ула´ан, та²ара 
дьиэлэрин миэтиричэскэй кинигэлэриттэн, кэлин 
ыытыллыбыт биэрэпистэртэн сирдэтэн) ситэрэн 
биэриэхтэрэ диэн эрэнэбит.

Аны Василий Семенов-Хаянык Одьулуун ойо±уттан 
уолун Антон (1790-1838 сс.) салаатын эридьиэстиибит. 
Кини а±ата 54 саастаа±ар т³рµµр, онон бу ыал оро´у 
о±олоро. Кини 1816 сыллаах ревизия кинигэтигэр 
суруллубутунан, тµ³рт сыл а±а Аана диэн кэргэннээх, 
биир саастаах Иван, икки саастаах Анна диэн 
о±олордоох эбит. 

1851 сыллаахха ыытыллыбыт биэрэпискэ Антону 
Хаянык уола диэн ³сс³ биирдэ чи²этэн биэрбиттэр, 
1838 сыллаахха ³лбµтµн бэлиэтээбиттэр. Кэргэнин 
Аана, уолларын Иван ааттара киирбэтэх, онон 
кинилэр 1830 сыллаахха ыытыллыбыт биэрэпис 
иннинэ ³лбµттэр. Кыыстара Анна кэргэн тахсан бу 
ыал испии´эгэр киирбэтэх да буолуон с³п. Антоннаах 
Аана 1816 сыл кэнниттэн биэс о±оломмуттар: 
Василий-Молук (1815 с.т.), Корниля-Миля (1823 
с.т.), Егор (1829 с.т.), Егор (1830 с.т.). О±олорун 
саастарыттан сэдиптээтэххэ, Василий инники Иван 
диэн аатынан киирбит бы´ыылаах, оттон Аана кыра 
уолун о±олоноору быстах дьыл±аламмыт бы´ыылаах.

Дьэ, бу Антоммут о±олоро 1858 сыллаахтан ревизия 
кинигэлэригэр араспаанньалара Игнатьевтар буолан 
хааллылар. Бука дьонноро эрдэ ³л³нн³р, аба±аларын 
Толбон-Яков сиэннэрин кытта бииргэ алты´а 
µ³скээннэр, итинник араспаанньаламмыттара буолуо 
диэн сэрэйэбит. Улахан уолларын, Молук Ба´ылайын 
кэргэнэ Варвара Семенова (1820 с.т.), о±олоро: Анна 
(1850 с.т.), Григорий (1853 с.т.). Григорийтан утум 
хаалта биллибэт. Иккис уол Корнила кэргэнэ 1830 
сыллаахха т³р³³бµт Дарья Федорова (1858 сыллаа±ы 
биэрэпискэ Варвара Егорова диэн к³нн³р³н 
суруйбуттар), кыргыттара: Анна (1850 с.т.), Анна (1853 
с.т.), Авдотья (1857 с.т.). ¥´µс уол Дь³гµ³р сахалыы 
аата Лаппар диэн эбит, кэргэнэ Дарья Кириллина 
(1834 с.т.), 1858 сыллаа±ы ревизия кинигэтигэр 
суруллубутунан, эдэр со±отох Татьяна (1853 с.т.) 
диэн ааттаах кыыстаахтар. Кыра Дь³гµ³р сахалыы 
аатын Был±ай диэн киллэ´иктээн биэрбиттэрэ, кини 
Сергей Афанасьевич хос э´этэ буоларын бигэргэттэ. 
Кэргэнэ Настасья Филиппова киниттэн биэс сыл 
балыс, уоллара Мындыр £л³кс³й 1857 сыллаах т³рµ³х 
эбит. Кини кэнниттэн ки´и-хара буолбут Мария диэн 
кыыстаахтар. 

1897 сыллаахха тохсунньу ыйга ыытыллыбыт 
биэрэпискэ (НА РС(Я) ф.343 и. оп.2, д.18) Кµ´µккэ 
олохтоох, 56 саастаах Яковлев Егор Игнатьев дьиэ 
кэргэнин испии´эгэ киирбит. Дьи²нээх толору 
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аата Васильев Егор Антонов диэн буолуохтаах этэ. 
Биэрэпи´и толорооччулар кини сахалыы аатын 
Был±ай диэн самалыктаан суруйбуттара быы´аата. 
Кэргэнин аата эмиэ с³п тµбэстэ. Арай саастарын 
уонча сыл «эдэрсиппиттэр» (л.155). Иккиэн (биирэ 
53, икки´э 52 саастаахтарыгар) хара±а суохтарын 
бэлиэтээбиттэр. Кинилэри кытта 17 саастаах сиэннэрэ 
Варвара (Мындыр £л³кс³й кыы´а), кийииттэрэ 
40 саастаах Анна Александровна уонна кини уола 
20 саастаах Яковлев Николай Егоров олорсоллоро 
ыйыллыбыт. Аананы огдообо диэн бэлиэтээбиттэр, 
кини убайдарын Лаппар Дь³гµ³р кэргэнэ буолуо диэн 
саба±алыыбыт. Уолун Николай кэли²²и дьыл±атын 
кыайан чопчулаабатыбыт.

Биэрэпискэ Яковлев Алексей Егоров-Мындыр 
£л³кс³й дьонун та´ыгар Кµ´µккэ, туспа ха´аайыстыба 
буолан олороллоро ыйыллыбыт. Кэргэнэ 34 саастаах 
Мария Константинова, о±олоро: Анастасия (1882 
с.т.), Петр (1883 с.т.), Мария (1887 с.т.), Афанасий 
(1889 с.т.), Мария (1892 с.т.) кинилэргэ олороллоро 
бэлиэтэммит. Улахан кыы´а Матрена-Хара Мутурууна 
(1867 с.т.) Тµбэй нэ´илиэгэр кийиит, иккис кыыс 
Варвара э´этин аахха олорор буолан испии´эккэ 
кинилэр ааттара киирбэтэх.

Матрена Алексеевна кэргэнинээн Гаврилов 
Афанасий Антоновичтыын эт саастыылар. Оччолорго 
кинилэр Т³гµрµ³н диэн алааска олорбуттар. 
Биэрэпис кэнниттэн, 1900 сыллаахха, аар тай±а 
улуу тойуксута Сергей Зверев т³р³³бµт. Уолаттара 
Сергей уонна Григорий (1902 с.т.) т³р³³бµттэрин 
кэннэ Кыыл Охоноо´ой Бодойбо±о баран у´уннук 
уччуйан хаалбыт. Кэргэнэ Матрена кэтэ´э сатаан 
баран олохтоох ки´иэхэ, Елизарга кэргэн тахсан, 
Александра-Чолбодук диэн кыыстанар. Эрэ тай±аттан 
кэлэн баран ойо±ун т³тт³рµ а±алар. Кэлин µс 
о±олоноллор, олортон биирдэстэрэ Татьяна (1915 
с.т.) (НА РС(Я) ф.70, оп.38, д.191). О±олор кыра 
саастарыгар µ´µ³н ³лбµттэр. Матрена Алексеевна 
эдэрчи саа´ыгар ³л³н, нэ´илиэккэ 1927 сыллаахха 
ыытыллыбыт биэрэпискэ кини аата киирбэтэх. Кыыл 
Охоноо´ой оло±ун икки´ин о²остубута бэлиэтэммит, 
кэргэнэ Гликерия киниттэн 10 сыл а±ата ыйылыбыт. 
Улахан уолун Сергейи сахалыы аа±ар уонна суруйар 
диэбиттэр, оттон Киргиэлэйи нууччалыы да, сахалыы 
да билэрин ыйбыттар. О±олорун саастарыттан 
та´аардахха Кыыл Охоноо´ой уола Гриша т³р³³бµтµн 
кэннэ, тай±анан у´уннук уччуйа сылдьыбыт буолуон 
с³п. Онон Александра Мутурууна µ´µс о±ото буолуон 
с³п диэн саба±алыыбыт.

Сергей Зверев µстэ кэргэннэнэ сылдьыбыт. 
Нэ´илиэккэ 1927 сыллаахха ыытыллыбыт 
демографическай биэрэпискэ кэргэниттэн 
1926 сыллаахха, арахсыбытын бэлиэтээбиттэр. 
Кэргэнин аатын, киниттэн о±олоо±ун кыайан 
чуолкайдаабатыбыт. Иккис кэргэнэ Анастасия 
Потаповна сыыйан са²арар, кыра´ыабай, µчµгэй 
майгылаах µ³рэ±э суох дьахтар этэ (П.К. Павлова). Уон 

биир о±ону (Прокопий, Антон, Афанасий, Марина, 
Василий, Вера, Варя, Дмитрий, Лиза, Мотя, Валерий) 
µксµн бэйэтэ со±ото±ун к³р³н-харайан дьон гыммыта. 
Кэргэнэ Сергей биир сиргэ олорбот, бара-кэлэ бултуу 
сылдьара. С. Зверев Ньурба театрыгар ырыа´ытынан 
µлэлии сылдьан Федора Ивановнаны Федорова 
кэргэн ылан кэлбитэ. Киниттэн сэттэ о±олоох: Т³гµл, 
Кµ³гэйээнэ, Туйаарыма, Илья, Семен, Сиэнэкэ, 
Марина. Федора т³рд³ Ньурба III Бордо²о, а±ата 
Кэлэ±эй Сµ³дэр уола Уйбаан, ийэтэ Сµлэ, Чээнэр 
Бµ³тµр кыы´а. С³дµ³рэ µ³рэхтээх буолан, улуу 
тойуксут айымньыларын сурукка-бичиккэ тµ´эрбит 
µтµ³лээх (А.Р. Дмитриев).

Сергей Зверев бииргэ т³р³³бµт быраата Григорий 
(1902 с.т.), кинини билэр дьон ахтарынан, куола´ынан, 
тойугунан убайынаа±ар ордуга эбитэ µ´µ. Элбэхтик 
биллэ-к³ст³ ыллыах-туойуох ки´и эрдэ бараахтаабыта 
дииллэр. Григорий иккитэ кэргэннэнэ сылдьыбыт. 
Бастакы кэргэниттэн Матрена уонна Николай 
т³рµµллэр. Мотуруона µчµгэйдик туойара, µ²кµµ 
тылын этэрэ, оттон Ньукулай суруйар идэлээх (И.Н. 
Николаев). Мотуруона тµ³рт, Ньукулай µс о±олоохтор. 

Киргиэлэй бастакы кэргэнэ ³лбµтµн кэннэ 
аатырбыт сээркээн сэ´энньит Молоорус – С.С. 
Яковлев уолун Сиэдэрэй Силипиэн кыы´ын 
Агафьяны кытта холбо´ор. 1940 сыллаахха тохсунньу 
16 кµнµгэр Арсений т³рµµр. Онно э´этэ о±онньор 
Кыыл Охоноо´ой: «Бу уол бу µлµгэрдээх тымныыга 
т³р³³т³, эрэйгэ-буруйга эрилиннэ±инэ да±аны иннин 
солонор соргулаах о±о буолсу», – диэн са²а аллайбыта 
µ´µ. Уола Арсений т³р³³бµтµн кэннэ Киргиэлэй 
у´аабатах, быар ыарыытыттан ³лбµт. Кэлин Агафья 
О²олой уолугар Алексей Васильевка кэргэн тахсан, 
утуу-субуу µс кыыстанар – Мария, Светлана, Люба. 

Арсений кыра эрдэ±иттэн э´этэ Молоорус сиэргэ-
туом²а, µгэскэ сы´ыаннаах сиэдэрэй сэ´эннэринэн 
о±о саа´ын ³йд³бµлµн симээбитэ, диэн суруйар 
Уйбаан Уххан (Сиэркилэ. – Москва, 2000, С.– 604). 
Онуоха эбии Ыгыатта, Мэлэкэ тµ³лбэтэ бэйэтэ да±аны 
тойуксут, о´уохайдьыт уутуйан µ³скээбит сирэ. Ол 
и´ин Арсений кыра эрдэ±иттэн тойугу-о´уохайы 
кутугар-сµрµгэр с³р³³бµтэ, ³р кэмнэргэ сµрэхтээх 
быарыгар и²эрэн илдьэ сылдьыбыта. 

Кэлин, саа´ыран баран, 1989 сыллаахха Ньурба 
ы´ыа±ар аан ма²най улахан тµ´µлгэ±э тахсан µ²кµµ 
тылын эппитэ уонна таайын Е.М. Егоров-Холуочук 
кэнниттэн иккис буолбута. Э´иилигэр, Сунтаар 
ы´ыа±ар, С. Зверев анал бирии´игэр бастыыр. 1991 
сыллаахха ¥³´ээ Бµлµµтээ±и республика кµрэ±эр 
Дархан этээччи аатын ылбыта. 1993 сыллаахха 
Ойуунускай 100 сылыгар Дархан этээччи аатын 
бигэргэппитэ. Кэлин Т³²µлµгэ «Манчаары ма²ан 
ата» анал бирии´и ылар, µ²кµµ-тойук кµрэхтэригэр 
бастыталыыр. Ити курдук элбэх улахан-кыра 
тµ´µлгэлэргэ о´уохайдьыт-тойуксут А. Зверев аата-
суола сура±ырар (Уххан, С.– 605).

Арсений Григорьевич – ССРС телевидениенэн 
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уонна радионан биэриигэ туйгуна, СР култууратын 
µтµ³лээх µлэ´итэ, Сунтаар улуу´ун бочуоттаах 
олохтоо±о буолбута. Кэргэнэ Варвара Прокопьевна 
Винокурова – Кэбээйи улуу´ун Куокуй нэ´илиэгиттэн 
т³рµттээх, идэтинэн учуутал, РФ µтµ³лээх учуутала, 
РСФСР норуотун µ³рэ±ириитин туйгуна, «Саха 
Республикатын µ³рэхтээ´инин бочуоттаах бэтэрээнэ» 
бэлиэ ха´аайына, икки о±о (Сергей, Элеонора) амарах 
ийэтэ.

Матрена Алексеева Елизартан кыы´а Александра, 
1927 сыллаа±ы демографическай биэрэпискэ 
суруллубутунан, саа´а отута. Саа´ын эбэн суруйбуттар, 
сµµрбэтиттэн эрэ тахсыбыт буолуохтаах этэ. Огдообо 
Степан Алексеевич Федоровка (1882 с.т.) кэргэн 
тахсыбытын, киниттэн биэс ыйдаах Иван диэн 
уоллаа±ын ыйбыттар. Степан бастакы кэргэниттэн 
тµ³рт о±олоох: Василий (1917 с.т.), Анна (1914 с.т.), 
Евдокия (1919 с.т.), Акулина (1920 с.т.). Биэрэпис 
кэнниттэн Алексей, Мария уонна Иван т³р³³бµттэр. 
Кинилэртэн о±о-уруу элбэх.

Мындыр £л³кс³й балта Маарыйа Георгий Петрович 
Терешкин кулуба±а дьиэ µлэ´итинэн µлэлии сылдьан 
о±олонор. Уолу Герасим диэн ааттыыллар. Кинилэри 
билэр кырдьа±астар кэпсииллэринэн, Герасим 
а±ата улуус суруксута Андрей Фомич Кривошапкин 
(1877 с.т.). А.Ф. Кривошапкин 1913-1915 сылларга 
Сунтаар улуу´ун кулубатынан, Бутукай нэ´илиэгин 
бµтэ´ик кинээ´инэн µлэлээбитэ. Са²а былааска 

улууска Ситэриилээх комитет бэрэссэдээтэлинэн, 
ЯЦИК чилиэнинэн талылла сылдьыбыта. Партия±а 
киирбитэ. Кини улуус сайдыытыгар биллэр-к³ст³р 
суолу хаалларбыта. Сиэнэ В.Г. Кривошапкин – 
медицинскэй наука доктора, профессор, академик, 
ректор к³м³л³´³³ччµтэ И.Г. Егоровы кытта аймахтыы 
(э´элэрэ биир) буоларын суруйан турар. Андрей 
Фомич Дьараа´ыны µ³рэттэриэм диэн к³рдµµ 
сатаабытын э´этэ Был±ай Дь³гµ³р, икки хара±а суох 
буолан, сирдьит уол гынаары биэрбэтэх. «Онтон атын 
µ³рэхтээх ки´и буолуом этэ», – диэн хомойоро µ´µ. 
О±олорун: «Баайбын э´эн да туран µ³рэттэриэм», – 
диирэ диэн суруйар кыы´а Т.Г. Егорова. А±аларын 
ба±атын толорон, Иннокентий, Тамара СГУ-у, Юрий 
Киевтээ±и Калинин аатынан Кы´ыл Знамялаах 
сибээс байыаннай училищетын бµтэрбиттэрэ. 

Герасим сытар ына±ы туруорбат мас к³н³, 
ааттаах мас уу´а этэ. Таайыгар Мындыр £л³кс³йг³ 
иитиллэн толору аата Герасим Алексеевич Егоров 
буолбут. Т³р³³бµт сыла, ыйа-кµнэ чуолкай 
биллибэт. 1917 сыллаахха ыытыллыбыт биэрэпискэ 
ыйыллыбытынан, кини 22 саастаах Мындыр £л³кс³й 
ииттэр уолун бы´ыытынан киирбит. Оттон 1927 
сыллаахха ыытыллыбыт демографическай биэрэпискэ 
саа´ын 32-тэ диэбиттэр. Оччотугар кини 1895 сыллаах 
т³рµ³х буолан тахсар. Ити ыытыллыбыт биэрэпискэ 
суруллубутунан, кэргэнэ Елена киниттэн 13 сыл 
а±а, о±олоохторо ыйыллыбатах. Тамара Герасимовна 
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Сергей Зверев дьиэ кэргэнин ортотугар.
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кэпсииринэн, £л³³н³ Ньурбаттан т³рµттээх, ыары´ах 
дьахтар эбитэ µ´µ. Кэргэнэ ³лбµтµн кэннэ £л³кс³й 
икки´ин биир дойдулаа±ын Харитина Петровна 
Антонованы кытта холбо´ор. Харитина киниттэн 13 
сыл балыс, инники Григорий Тарасович Алексеев 
(1906 с.т.) диэн ки´иэхэ (эмиэ Тµбэй Дьаархан) кэргэн 
тахса сылдьыбыт. Григорий эдэр саа´ыгар ³лбµт, 
о±олоохторо биллибэт. Харитина Петровна т³рдµн-
уу´ун ту´унан кэлин суруйуохпут. 

Мындыр £л³кс³й иккис кыы´ын Варваратын 
(1880 с.т.) ту´унан суруйарбыт суох. Кини кэнники 
дьыл±атын билэр ки´и баарын булбатыбыт.

¥´µс кыы´а Настаа (1883 с.т.) µс кыыстаах: 
Татьяна, Наталья, Матрена (Д.С. Зверев). Наталья-
Натаай кэргэнэ Григорий Дмитриевич Михалев (1903 
с.т.) Тµбэйтэн т³рµттээх. А±ата Ньуккаа М³х³лµ³п 
уола Миитэрэй (1877 с.т.) диэн сэниэтик олорор 
ыал дьиэ кэргэнигэр т³р³³бµт. Сэрии иннинэ 
Наталья Николаевна-Натаа ³лбµтµн кэннэ Григорий 
Дмитриевич Тµбэй Дьаарха²²а атын кэргэннэнэн, 
холкуоска сылгы´ытынан µлэлээбитэ. Кини бастакы 
хомуурга ы²ырыллан баран, сэрии бµтµ³ биир ый 
хаалбытын кэннэ, Австрия±а тиийэн оло±ун суолун 
тµмµктээбит. Григорий к³мµс у²уо±а Австрия 
Брук диэн дэриэбинэтигэр к³мµллэ сытар (Т.В. 
Михалева). Уоллара Володя 1931 сыллаахха Тµбэйгэ 
т³р³³бµтэ. Холкуос араас µлэтигэр (биригэдьииринэн, 
сылгы´ытынан, бостуугунан) кыра саа´ыттан 
миккиллибитэ. ¥чµгэй µлэтин и´ин ВДНХ-±а 
бара сылдьыбыта, САССР Верховнай Советын 
Почетнай Грамотатынан на±араадаламмыта. Кэргэнэ 
Софья Марковна Григорьева Н³³рµктээйигэ, Таала 
диэн алааска т³р³³бµт. Кинилэр, кыыстара Т.В. 
Михалева суруйарынан, элбэх о±олоохтор. Улахан 
кыыстара Тамара – РФ µ³рэ±ириитин бочуоттаах 
µлэ´итэ, СР µ³рэ±ириитин туйгуна, С.Е. Мостахов 
аатынан профессиональнай бириэмийэ лауреата, РФ 
Президенин Гранын ха´аайына, Дьокуускай куорат 
национальнай гимназиятын µ³рэтии-иитии чаа´ыгар 
дириэктэри солбуйааччынан µлэлиир. Биир кыыс, 
икки уол о±олоох. 

Улахан уоллара Анатолий 1979 сыллаахха 
Новосибирскай куоракка ГПТУ-ну бµтэрэн баран, 
монтажнай биригээдэ±э бастаан, «Элгээйи» сопхуоска 
µлэлээн басты² µлэтин и´ин БСНХСБ-га барар 
чиэскэ тиксибитэ. Кэлин дойдутугар, «Кыайыы 
40 сыла» сопхуоска кэлэн илиитин араарбакка 
ити ыарахан µлэ±э µтµ³ суобастаахтык µлэлээбитэ. 
Билигин Дьокуускай куоракка «Ленагаз» тэрилтэ±э 
сварщигынан µлэлээн, тыа сирин газтаа´ын 
кэскиллээх µлэтигэр сэмэй кылаатын киллэрэ 
сылдьар. Уоллаах кыыс о±олордоох, сиэннэрдээх.

Александр (Анатолийдыын игирэлэр) – Тµбэй, Уус 
Алдан Бээрийэтин оскуолаларыгар дириэктэринэн, 
Тµбэйгэ ба´ылыгынан µлэлээбитэ. Кини Тµбэйгэ 
µлэлиир кэмигэр билигин тутуллан µлэ±э киирбит 
оскуола акылаата тµспµтэ, сайы²²ы кэм²э µлэ-

сынньала² лаа±ырын тэрийэн µлэлэппитэ. Александр 
билигин Дьокуускайга социальнай харыстабыл 
тэрилтэтигэр µлэлиир. ¥с уол, икки кыыс а±ата.

Надежда – идэтинэн учуутал, РФ орто уопсай 
µ³рэхтээ´инин бочуоттаах µлэ´итэ. Ньурба куорат 
2 №-дээх оскуолатын начальнай кылаастарга 
дириэктэри солбуйааччынан та´аарыылаахтык µлэлии 
сылдьар. Биир уол о±олоох.

Наталья-Сайа – Хабаровскайдаа±ы культура 
институтун бµтэрэн, т³р³³бµт Сунтаарыгар культура 
эйгэтигэр, кэнники улуустаа±ы телевидение 
тэриллиитигэр, улуус ха´ыатыгар айымньылаахтык, 
сити´иилээхтик µлэлээн дьон-сэргэ би´ирэбилин 
ылбыта. Билигин кини СР культуратын туйгуна, 
СР Суруйааччыларын уонна РФ Суруналыыстарын 
союзтарын чилиэнэ. СР Президениттэн «Республика 
духуобунай сайдыытыгар µтµ³лэрин и´ин» диэн 
кы´ыл к³мµс ча´ыылаах Махтал суруктаах. Саха 
НКИК «Кэпсиэ» биэриитин ыытаччыта, биллиилээх 
тележурналист. Икки кыыстаах.

Кыра кыыстара Роза – социальнай педагог уонна 
иистэнньэ² идэлээх, ³р кэм²э Сунтаар СПТУ-
тугар иитээччинэн, билигин Дьокуускай куорат 
дьа´алтатыгар культура управлениятыгар µлэлиир. 
Уоллаах кыыс о±олоох.

Сэ²ээрбиттэр 2010 сыллаахха Дьокуускайга 
тахсыбыт «Тµбэй нэ´илиэгэ» кинигэттэн Анастасия 
Алексеевна ыччаттарын ту´унан си´илии 
билсиэхтэрин с³п. Бэртээхэй µлэ.

Мындыр £л³кс³й уола Бµ³тµр 1927 сыллаа±ы 
демографическай биэрэпискэ суруллубутунан, 
огдообо. Испии´эккэ икки о±отун аата киирбит. 
Кыы´ын Варваратын (1909 с.т.) аата кэли²²и 
докумуоннарга киирбитин булбатыбыт, уола Матвей 
(1910 с.т.) ыал, кэргэнэ Матрена 1910 сыллаа±ы т³рµ³х, 
а±атын аата суруллубатах. Маппыйы кыратык сахалыы 
аа±арын-суруйарын (малограмотный) бэлиэтээбиттэр. 
Аймахтара (Д.С. Зверев) кэпсииллэринэн, Бµ³тµр 
Прокопий, Вера диэн о±олордоох.

Матвей Петрович сэттэ о±олоох: Мария, Егор, 
Прокопий, Варшавянка, Валерий, Борис, Капиталина. 
Кинилэртэн о±о-уруу, ситим элбэх.

Мындыр £л³кс³й кыра уола Афанасий (1899 
с.т.) эдэр саа´ыгар олохтон туораабыт бы´ыылаах. 
Билигин кини ту´унан билэр да ки´и баара биллибэт.

Мындыр £л³кс³й Маарыйаларыттан биирдэстэрин 
кыы´а Елизавета Федоровна кэргэнэ Александр 
Антонович Осипов (1918 с.т.). Кµтµ³т а±атын Антону 
(1875 с.т.) 1927 сыллаа±ы биэрэпискэ нууччалыы 
билэрин ыйбыттар. О±олорун Антону (1914 
с.т.), Евдокияны (1916 с.т.) сахалыы аа±алларын, 
суруйалларын бэлиэтээбиттэр. Оччотугар Антон µ³рэх 
суолтатын ³йдµµр, кыанар ыал ыччата 

буолуон с³п. Лизалаах Александр уон о±олоохтор.

М.П. ГРИГОРЬЕВ, 
ХИФУ доцена. 

КРИТИКА УОННА БИБЛИОГРАФИЯ
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Быйыл «Чолбон» сурунаал 4 №-гэр суруйааччы Н.Винокуров-Урсун 70 саа´ыгар В.И. 
Иванов ахтыы суруйбута. Онно кини мелодист Виталий Андросов «Туундара» диэн ырыаны 
аан бастаан бэйэтин тылларыгар айбыта диир. Ол кэнниттэн суруйааччы И.Е.Федосеев-
Доосо огдообото С.Н.Федосеева суруйааччы аатын-суолун хараардыы курдук сыаналаабыт 
суруга редакция±а кэлбитэ. 

Ыстатыйа ааптара, суруйааччы Василий Иннокентьевич Иванов онуоха маннык ис 
хо´оонноох харданы биэрэр.:

– Суруйбутум курдук, мелодист В.Андросов 1969 сыллаахха сайын «Туундара» 
диэн ырыаны бастаан, кырдьык, бэйэтин тылларыгар суруйбута. Ол хо´оонун миэхэ 
редакциялаппыта. Ону бэйэтэ да ³йдµµр буолуохтаах. Ол са±ана би´иги о±отук эдэр дьон 
этибит. Кини медфак I куурсугар, мин II кууруска µ³рэнэрбит. Туундара ту´унан татым 
³йд³бµллээх дьон этибит. Туох µчµгэй тыллаах-³ст³³х, ис хо´оонноох хо´оон суруллубут, 
редакцияламмыт µ´µ³. Били Кµннµк Уурастыырап эппитинии «кµдээринэ кµµрээн» ини. 
Ырыа буолан салгыы дьон-сэргэ сµрэ±эр тиийиэ биллибэт… Хас биирдии ³рµµ ылланар 
ырыа, син биир ки´и курдук, уустук дьыл±алаах буолар. 

£р сылларга уоллаах кыыс бэйэ-бэйэлэрин к³рд³´³н булсан, с³бµлэ´эн, тапта´ан 
ыал буолалларыныы, хо´оон да, мелодия да бэйэ-бэйэлэригэр с³рµ с³п тµбэси´эр 
эрэ буоллахтарына ырыа буолар дьыл±алаахтар. Оло±ун устата сорох ырыалар хайдах 
айыллыбыттарын ту´унан син балачча элбэх матырыйаалы хомуйан кэллим. Онтон 
биллэхпинэ, сорох мелодистар ардыгар, иэйиилэрэ киирдэр эрэ, ырыа матыыбын айан 
кэби´эллэр, дьэ, ол кэнниттэн маныаха с³пт³³х хо´оону к³рдµµллэр, ардыгар музыкальнай 
тыллаах-³ст³³х µчµгэй хо´оону булан баран онно с³пт³³х матыыбы айаллар эбит. Онон 
айар µлэ кистэлэ²э, уустуга элбэх.

«Туундара» диэн ырыа эмиэ уустук дьыл±алаа±а. Аан бастаан ырыа матыыба айыллар, 
онтон кэлин маныаха с³пт³³х хо´оон к³ст³р. Бу ырыа тыллара да, матыыба да с³рµ-
с³п тµбэ´эллэр. Ол да и´ин аар саарга аатырда±а, сахалары саха дэттэ±э. ол ту´унан бу 
ырыаны аан бастаан ким ыллаабытын, кимнээх киэ²  эйгэ±э та´аарбыттарын ту´унан 
хомуйбут элбэх матырыйааллаахпын. Ону кэмэ кэллэ±инэ та´аарыа±ым.
Бу сырыыга сатаан саа´ылаан суруйбаккабын сыы´а ³йд³´µµ та´аарбыппыттан бэйэм 
да кэмсинэбин. Иван Егорович суруйааччы бы´ыытынан, оло±ун устата кырдьыгы 
турууласпытынан да±аны ³рµµ ытыктыыбын, ³р³ тутабын. Уонна убайым курдук саныыр 
ки´им этэ ээ. Тус миэхэ ³рµµ µчµгэйдик сы´ыанна´ара, бµ³мнээн кэпсэтэрэ да±аны.
Онон И.Е.Федосеев-Доосо дьиэ кэргэниттэн, чуолаан Степанида Николаевнаттан, 
ал±ас сыы´а-халты суруйуу тахсан хаалбытыттан бырастыы гынаргытыгар к³рд³´³бµн. 
Биллиилээх суруйааччыны ба´аа±ырдар санаам суох этэ.

РЕДАКЦИЯТТАН
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