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ПРОЗА

СайыҥІы киэһэ айдаана нам барда. Чэбдик кэрэ бараан түүн 
көй салгын буолан күөгэйэ көтөн кэлэн, алыптаах илиитинэн 
сыыйа, аргыый аҕай араҕас ими саба тутта. Аан дойдуну күлүк 
бороҥ кут-ньуолах сөрүүкэтэр суорҕанынан: «Чэ, оҕом, утуй, 
уоскуй», – диэбиттии, алгыы-таптыы саба тарта.

Барыта сымнаата, чуумпурда. Хампа намыл тыа им-ньим 
баран, сүүһүн аннынан көрөн сургуллан турда. Көстөр ыырым, 
дойдум бүтүннүү даҕаны, ыйытан баран, ылыммыкка дылы, 
ылы-чып барда. Күнүс оҕолор сөтүөлээн аймыыр уулара, таас 
кыырпаҕын курдук ірө сандаара ыһыллара тохтоон, үөл-дьүөл 
буолан, луІкуран сытта. Сайылык буор сыбахтаах балаҕаннара 
кыччаан, намтаан, күнүс көрбөтөх киһи манна ыал баар буолуо 
дуо диэх курдук, иІэн-сүтэн, күл курдук боруһан, хаптаһан 
тураллар. Онуоха, дьон баарын соруйан биллэрээри гыммыттыы, 
арай илин ыал түптэлэрин буруота ордук сырдаан, көҕөрөн, тыа 
баһынан халлаан сиигин курдук унаарыйа сыыйыллан турбута.

Уонна им-ньим, ылы-чып, сып-сымнаҕас, сөп-сөрүүн.
Ол эрээри утуйа илик киһи, быһыыта, син баар эбит: сайылык 

арҕаа уһугар тиил оҕуруоттаах икки ыалтан илин диэкититтэн 
биир киһи, сонун сөрүү туттан, аргыый бэдьээлээн хааман, 
оҕуруоту тахсан, туос түннүгэ туртайан көстөр балаҕаІІа, 
халҕанын тыаһаппакка, сэрэнэн үктээн, киирэн кэллэ. Көрдөххө, 
туус маІан баттахтаах, кыра уҥуохтаах, бэрт диэн нарын, 
хайдах эрэ сырдыкка дылы сэбэрэлээх, кыра соҕус ньохчоҕор, 
быллаллыбыт уостаах, мыччыллыбыт сирэйдээх, киһи таптыан 
курдук, Мыычаар диэн оҕонньор буолан биэрдэ. Киирэн, уІа, 

Суорун ОМОЛЛООН

ААНЧЫК
(Кэпсээн)

САХА ЛИТЕРАТУРАТЫН ЧУЛУУ АЙЫМНЬЫЛАРА
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ПРОЗА

сытар оронун диэки туллар-туллар, татыр-
тутур хааман кэлбитигэр, бастаһа сытар 
Дьаллай диэн уол ыйытта:

– Оҕонньоор, бу ханна сырыттыҥ?
– Ээ, таһараа ыалга, – диэтэ аргыый 

Мыычаар, өрі тыына-тыына.
– Оттон тоҕо хойутаатыІ? Мин ханна 

бардаҕай диэтим ээ. 
– Ээ, бэйэм...
– Ол бэйэҥ тоҕо? 
– Дьэ, бэркэ да ыйыттыІ, доҕор... 

Былыргыбын, доҕорбун санаан... – диэн 
баран, түргэн соҕустук, өлбүт доҕорун 
Аанчыгы көрөөрү, кулун суорҕанын бүрүнэ 
тардынан, сытан барда. Санаатын түмээри, 
хараҕын быһа симэн, чапчааһын курдук 
сүүһүн быччыһыннаран, тугу да истибэтэрбин, 
Аанчыкпын көрдөрбүн дии санаан сытта. Ол 
сыттаҕына, уола: 

– Ол ханнык доҕоргун? – диэн эмиэ ыйытта.
Мыычаар тохтуу түһэн баран:
– Аанчык диэни, – диэтэ. 
– Ону эн тоҕо ити ыалга тахсан саныыгын? 
– Тукаам, эн тугун билээхтиэІий? 

Аһыылаах, таптыыр доҕорун куоттарбыт киһи, 
туой, сылдьарын былаһын тухары, бу дойдуга 
булуох курдук, кинини, кини курдугу көрдүү 
сылдьар идэлээх. Ол үкчү эн аһыылааҕыІ, 
тапталлааҕыІ курдук түбэстэҕинэ, ону киһи 
сүрдээх үчүгэйдик көрөр, саныыр баҕайыта. 
Хор, ол курдук буолар... Бу таһараа ыал 
оҕолоро, түбэһиэн иһин, ааттыын-суоллуун 
үкчү мин Аанчыгым курдук эбит. Инньэ гынан, 
кинини көрдіхпүнэ, сүрэҕим үөрэр, Аанчыгым 
бу тиллэн сылдьарын курдук саныыбын. Арыый 
санаам чэпчиир, – диэн баран, Мыычаар эмиэ 
кулун суорҕанын бүрүнэн барда.

– Ол Аанчык диэн тугуІ этэй?
Мыычаар дириІник өрө тыынна уонна: «Чэ, 

бэйэ, мин эйиэхэ кэпсиим даҕаны», – дии-дии 
сыттыгын дуомун кіннөрөн баран, уот диэки 
хайыһан, тобуга токуллан сытан, аргыый 
кэпсээн барда.

– Мин эмиэ төрдө-ууһа суох, хабалаҕа 
ылларбыт, баай ситимигэр иІиннэрэн 
көлөһүннээн сиэбит, бэрт дьадаҥы, кылгас 
киһиттэн төрөөммүн, кыра оҕо эрдэхпинэ 
ыалга иитиллэ бэриллибитим үһү. Бэрт диэн 

эрэйдээхтик үөскээбитим: уоннаахпар саха 
хотуурунан аҕыс былас оту оттообутум. Ол 
сайын этим иккитэ быстыбыта. Ону ити эн 
ааҕар түөҥҥүнэн быһыта сиэппиттэрэ. Уон 
ордуга түөртээхпэр төрөөбүт ийэм-аҕам 
уҥуохтарын, дьаІҥа өлбүттэрин кэннэ, бэйэм 
соҕотоҕун иин хаһан туппутум.

Ол ииппит дьонум оҕото суох, сэниэтиҥи 
дьон этилэр. Чугаһынан табыгастаах дьахтар 
суоҕа. Оччотооҕуга барыта халыымынан 
этэ. Инньэ гынан мин хайдах эрэ сүүрбэбин 
туолуохпар диэри сырыттым. Сүүрбэ биирбэр 
барыыбар, оччоҕо ыраас харахтаах-көстөөх 
этим, дьонум, дьэ, ойох ыл диэн, хаайаллар. 
Арай биирдэ, дьэ, быһа киэргэнэн, ийэм 
кумааһынай курун курданан, аҕам билэлээх 
түнэ этэрбэһин кэтэн, күһүн ат көрдүүр 
аатынан, мин дьонум ыйаахтарынан муна-
муна, Моорук нэһилиэгэ Куома диэн киһи 
кыыһын көрө кэллим.

Балаҕан дьиэҕэ көтөн түспүтүм сэнэх, 
орто соҕус ыал быһыылаах эбит. Арай 
кэтэҕэриин ороҥҥо биир ып-ыраас хааннаах, 
сүрдээх киһи иһигэр киирбэх, номоҕон уһун 
ньылбаа сирэйдээх, сыыйыллаҕас муруннаах, 
төп-төгүрүгүнэн саһарчы көрбүт, сиртэн-
буортан тэйбиккэ дылы кыыс оҕо саҥа 
сиидэс ырбаахы тигэ олорор эбит. Чэ, дуу, 
көрөөт адьас сүрэҕим тэбэ түстэ: хайдах 
эрэ хааным-сииним итийэргэ дылы гынна, 
сүрдээхтик чэпчии, атаҕым сири билбэт буола 
үөрдүм, омуна суох – дьолбун даа, кини мин 
ойоҕум, доҕорум буолуо буоллаҕа, үчүгэйин 
даа – диэн, манньыйан, уйадыйан хааллым. 
Хор ол курдук, көрөөт соҕотохто сүрэҕим-
быарым ортотунан киллэрдим. Киһи оҕордук 
муода буолар эбит этэ. Оттон бу сааһым 
тухары үчүгэйи даҕаны, куһаҕаны даҕаны 
көрбөхтөөтүм ини, ол тухары биирдэ даҕаны 
ол курдук буолбатаҕым.

Онтон туран, мин уоран туой хараҕым 
кырыытынан одуулаһа, кыҥаһа олордохпуна, 
бии кыыһым, Аанчыгым бокуонньук, о, оччоҕо 
үчүгэй да этэ, уу долгунун курдук хааман (күөх 
ырбаахылаах этэ) чуулааҥҥа киирэн хаалла. 
Ол түүн хонон, сарсыҥҥытыгар дьиэбэр 
төннөн, аҕыйах хонон баран, аҕабыныын 
иккиэн кэпсэтэн, халыымын сөбүлэһэн, Аанчык 
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сөбүлүүр буолан, мин сааскытыгар (дьоно 
буолуохсуттар биир сылы уораннар, эрдэ 
биэртэрэ) уон биэстээх кыыһы сүгүннэрэн 
аҕалабын. Дьэ, биһи бэйэ-бэйэбитин олус 
таптастыбыт. Оҕордук сүрэхпит, санаабыт 
биир буолла, сорох ардыгар букатын оҕо 
курдук оонньуур этибит. Биирдэспит суоҕар 
биирдэспит тылыттан-өһүттэн матан, тэһийбэт, 
бииргэ сылдьар буолан хааллыбыт. Кини 
туох хамсыыра барыта миэхэ күндү, үчүгэй, 
сүрэҕим ортотунан киирэр этэ. Эчи Аанчыгым 
барахсан бэйэтэ да майгына үчүгэйэ, иккиэн 
да биирбит, хайабыт да тірдүнэн, баайынан 
киэбирбэт, киэбирэ үөрэммэтэх буолан, тэҥмит 
да бэрдэ. Ыарахан сылдьан сайын куйаас 
баҕайы күн, от мунньа туран «уутай» диирин 
өйдүүбүн эбээ...

Онтон биирдэ, ол сайын Аанчыгым оһоҕостоох 
сырыттаҕына, ийэм буолуохсут сымыйанан 
хобулаан, – оҕордук саха да эмээхситтэрэ 
кулахайдаах, дьиэктээх буолаллар эбит этэ, 
– киһи ойоҕун үөрэтэр, таһыйар баҕайыта, 
үөрэтэн биэр диэн, Аанчыкпын сыстым. 
Онтон ыла Аанчыгым миигиттэн хоргуппута. 
Ону билигин кэмсиммитим, илиибин-атахпын 
кыраммытым иһин, аны кэлэн Аанчыгым 
мин тылбын истэрэ биллибэт, – диэн баран, 
оҕонньор харбыт курдук ах барда, хараҕын 
уута иэдэһин устун сүүрэн түстэ...

– Ол кырбаатаҕым киэһэ, утуйаары, ороммор 
кэлбитим, арай Аанчыгым сык-сык ытыы 
сытар эбит. Эрэйдээҕим оҕото онно тугу-тугу 
санаабыта, төһө хоргуппута буолуой? Ону, 
мин, дьүлэй куҥ, халыҥ тирии, билиэм дуо?! 
Ол тухары биир тылы эппэтэҕэ, бүтэйдии 
ытаабыта, оттон мин, акаары, дьон ойохторун 
бары сынньаллар дии, мин сыспатахпына, 
сии, саат да буолаа ини диэх курдук саныыр 
киһи этим...

Дьэ, онтон бэттэх Аанчыгым күн-түүн 
дьүдьэйэргэ барбыта. Саҥата-иҥэтэ аҕыйаан, 
туой санааргыыр этэ. Арай мин биирдэ, тыанан 
быһа түһэн, ыалтан истэхпинэ, Аанчыгым, 
ынах хомуйа сылдьан, дьүөдэ үрдүгэр 
дүлүҥҥэ соҕотоҕун олорор эбит. Ол олорон – 
хаарыан дьоммуттан, доҕотторбуттан бостуой 
арахсаммын... Манна миигин атаҕастыыллар... 
– дии-дии иннигэр турар титириккэ кэпсээбит 

курдук, ытыы олорор эбит... Дьэ, оҕордук үчүгэй 
дьүһүнэ кэхтэн, иҥин хаана хаһыҥнаабыт 
от сүмэһинин курдук сүтэн, хараҕа хатыы 
тахсан, быһыылыын-тутуулуун, хаамардыын-
сиимэрдиин уларыйан, били кыыс Аанчык 
бэйэтэ ханна да суох буолан, иинэн-хатан 
барбыта. Ол аайы соруйан кыһайбыт курдук, 
мин дьонум буолуохсуттар кубулуппакка үлэ 
үксүн, кытаанаҕын үлэлэтэн истилэр. Хара 
олоруор диэри, кыайбатар даҕаны бурдук 
тардар, муус көтөҕөр, от мунньар, бурдук 
быһар, бугул угар киһи кини буолта. Аны 
санаатахха туох да олус сылайар, илистэр эбит. 
Туой хотуолуур, түүн аанньа утуйбат буолта. 
Мин хайдах сытан хаалбакка сылдьыбытын 
бэркиһиибин. Киһи да иҥиирдээх буолар эбит 
этэ. Оттон ийэм күтүр: «Бачча эдэр эрээри 
айгыстан, оҕолор, ар-дьаалы хотун, оттон 
киһи эрэ хат буолар баҕайыта», – диирэ. Мин 
даҕаны акаары, испэр: «Олус да айгыстар 
ээ», – дии саныырым.

Онтон сайын Амма диэн алта көстөөх 
үрэххэ Аанчык биһигини оттото утаардылар. 
Бу алта көс сиргэ, түүннэри-күннэри аҕыс 
ыйдаах дьахтар хааман киирдэ. Оҕуһу миин 
дии сатаан кэбиһэбин, мииммэт. Сатаатахха 
оҕуспут айаас кунан этэ. Киирэн оттоотубут. 
Аанчыгым, урут кини тугу да саҥарбат бэйэтэ, 
туой атаҕым, баһым ыалдьар, сүрэҕим көбөр, 
тулуйбаппын диир буолла. Арай биир киэһэ, 
күн киириитэ тахсан, чаанньыгын өрөн баран, 
отуутугар сыта түстэ. Мин утуйдаҕа диибин, 
онтукам аны санаатахха ытаабыт эбит, 
быһыыта. Онтон мин отууга таҕыстым. Онуоха 
туран, ааттаһар курдук, сүрдээх үчүгэйдик 
саһарчы көрбүтүнэн хааман кэлэн, санныбар 
илиитин ууран баран: «Мыычаар, доҕорум 
оҕотоо, аһын даа, кыайан тулуйарбыттан 
аастым», – диэтэ. Уонна – «бостуой эргэ 
бараммын, хаарыан дьонум, ийэм, аҕам, 
доҕотторум, ханна эрэ баар буоллугут... 
Саатар, биирдэ баҕас эһигини кірдөҕүм дуу, 
мин бу муҥнана сылдьабын...» – дии-дии, 
уйаара-кэйээрэ суох, оҕолуу ытаата.. Онно 
мин киһи, эмиэ уйадыйан, икки хараҕым уута 
лэппээским үрдүгэр таммалаабытын өйдүүбүн. 
Ону санаатахпына, билигин даҕаны сүрэҕим 
ыалдьар. Кырыйдаҕым аайы өссө ордук 

ПРОЗА
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уйадыйан иһэргэ дылыбын, – диэн баран 
оҕонньор эмиэ харбыт курдук ах барда, 
хараҕын уута чаччаарыйбыт иэдэһин устун 
сүүрэн түһэн, сыттыгар халыйда...

Уол муннун тыаһа утуйда быһыылаах. 
Оҕонньор ону сэрэйдэ гынан баран, кыһаммата. 
Кини хоонньугар ыстанан тахсыбыт куосканы 
имэрийэ-имэрийэ, киниэхэ кэпсиир курдук, 
аргыый кэпсии сытта.

– Онтон, дьэ, күһүнүгэр от-мас сайын 
барахсан кэлиитигэр чэлгийэ симэммит 
күөх нуоҕай өллүргэтэ тохтон-хоронон 
барда, көҕөрөн көстөр торҕо тыа күкээрэн, 
сэндээрэн көстөр буолла. Сэмэнэп саҕана 
хас эмэ хонугу мэлдьи өһөөн-сааһаан туран 
ардах біҕө түстэ. Күн-ый дьаабыта биллибэт 
буолла. Күөх халлаан күлэр ньуура сабыллан, 
хараҥаран, хараара сытыйбыт от түгэҕинэн 
отуу оҥостубут курдук, бүрүйэ сүүдүрүүннэннэ.

Дьэ ол күннэргэ мин Аанчыгым өлір 
охтуутун охтубута. Күнүһүгэр, ыалдьа-ыалдьа, 
уу баһа, ынах ыы сылдьаахтаабыт эбит. Ону, 
биллэрбэккэ, кистээбитэ. Кини ол хоргуһа дуу, 
хоргуппутун күүһэ эбитэ дуу, ону билбэтим. Ол 
түүнүгэр, сарсыарда таҥара сырдаан эрдэҕинэ, 
Аанчыгым быыһаммакка эрэ барбыта.

Билигин даҕаны, бу отут сыла туолан 
эрдэҕинэ, миэхэ бу баар курдук кини иэйэн-
туойан, ынчыктаан, кулуннуу мөхсө сытара...

Эрэйдээҕим сыыһа баттаҕын куруук 
тараанара, онтуката үрэллэн, биир кэм 
лаглаҕай гына иилистэн баран, сыттыгар 
ыһыллан, туох да күүһэ-көмөтө суох, сирэйин 
ооккото муннуктанан, ыарыы бөҕө кэбилээн, 
дьүһүн-бодо буолан баран: «Өллүм, өллүм...» 
– диэн хаһыытаабыта, аймаммыта, дириҥ 
ынчыга сүрэхпэр билиҥҥэ диэри баас буолан 
сылдьар... Онтон бэттэх киһи ынчыгын тулуйан 
истибэппин.

Сиэх-сиэх курдук түҥ-таІ тутан баарта 
сүрдээх этэ. Оҕо, дьахтар куттанан бары тыаҕа 
түспүттэрэ. Арай мин эрэ, онно абыраары, 
баһыгар олорбутум.

Онтон түүн үөһүн саҕана мэнэрик аҕаллыбыт. 
Туһа суох. Онтон ыксаан, киэҥ көҕүс кыараан, 
отоһут буллубут. Ол күтүр илиилэспитэ. Сол 
кини илиитин анныттан Аанчыгым кыа-хаан 
ортотугар сытан, барбыта... Ааттаспыт-эрэммит 

курдук, хараҕын ооккотун сааһын тухары быһа 
симмитэ. Күлэр-үөрэр, ыҥырдахпына хайыһа 
түһэр бэйэтэ – ыҥырбыппар, ытаабыппар 
кыһамматаҕа: «Сиэтигит ээ, абабын, тоҕо 
бу курдук кэбилээтигит? – диэх курдук этэ. 
Сиэбиттэр биһиги баарбыт. Сиэбит ийэтэ, 
аҕата бааллар. Кини оҕо... оҕо этэ, этэ-
хаана ситэ илик этэ. Ону биһиги, саҥардыы 
атан эрэр ньургуһун курдук үүнэн эрдэҕинэ, 
күүһүлээн, киһи олоҕун талбыппытынан 
дьаһайан, өлүү түгэҕэр умсары анньан 
сарбыйбыппыт. Ол алдьархайын хаһан 
өйдүүбүт, билэбит, оннооҕор кэпсэттэххэ 
кэрэхсиир суох, арай сүрэхпэр баастаах мин 
Аанчыкпын кэбилээбиппин умнуом суоҕа...

Онтон бэттэх дьоллоох олоҕу олорбуппун 
билбэппин. Барыта хайдах эрэ түүл-бит 
курдук, хайдах эрэ итирбиттии балааскайдыы 
эрэ сылдьар быһыылаахпын. Ол да буоллар 
дьонум кыһайаннар иккиһин ойох ылбытым. 
Онтукам миэнэ миэнин курдук эмиэ өлбүтэ. 
Ол кэнниттэн дьонум эмиэ өлөннөр, дьиэ-уот 
диэнтэн тэлэһийэн, төрөтөр оҕо минньигэһэ, 
тэҥнээх доҕор таптала диэни билбэккэ, туох 
эрэ курдук, хаһан суолга туора охторбун 
кэтэһэ сылдьар муҥнаахпын. О, Аанчыгым, 
Аанчыгым, чыычааҕым оҕотун...

Оҕонньор ытаата.
– Чэ, бу курдук идэлээхпин. Кинини са-

наатарбын эрэ хайдах да кыаммаппын. Дьэ 
аны арыый буолаа инибин. Бу ыанньыйбыппын 
таһаардым.

Бу икки ардыгар сайыІІы түүн сырдыы 
быһыытыйда. Оҕонньор хайдах да кыайан 
утуйбата. Онтон утуйбакка эрэ туран, дьон 
уһуктуохтарын иннинэ, таҥаһын абырахтана 
олороохтообута...

1927.
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Родион САВВИНОВ-ТУУСТААХ

КҐТҐЈТ

«Сэмиэнэптэргэ кµтµіт кэлбит µґµ. Били куо ракка µірэнэр Гуруунньа 
кыыс уол а±албыт, сура±а ыал буолаллар µґµ». Кыра біґµілэк иґигэр 
маннык хабааннаах кэпсэтии улахан сэр гэхсийиини таґаарда. 

Сэмиэнэптэргэ хара сарсыардаттан араас сыл та±ынан эмээхситтэр 
харыыта суох сы быытастылар. Хайаларыгар эрэ кµіскэ кутар тууґа 
быстыбыт, хайаларыгар эрэ кутуу чэй ор дубатах, бэл хаґан да±аны 
соруґан кірбітіх «Куруугулайдарыгар», ол эбэтэр Сэмиэнэп Сэмэн 
Сэмиэнэбискэ, кыс хаар µллµктµµ тµґэ турда±ына кыраабыл уктата 
кэлээччилэр кытары бааллар. Ол аайы Сэмэннэрэ кыґаллан бэрт, 
барбах кµлэн мµчµІнµµ-мµчµІнµµ а±албыт сэптэрин оІоруох а±ай киґи 
курдук ылан хоспо±ор илдьэн ууран иґэр. Оттон бу Куруугулайдара 
уґана турарын бу тухары харахтаан кірбµт суох. Ким билиэй, ба±ар 
кырдьык уґанарын биллэрбэккэ сылдьара буолуо. 

Кµтµіт буолуохтаах киґилэрэ бастакы «быстар быт умнаґыттар» 
кэлиилэрэ тэлгэґэ хаарын кµр дьэн бур±аІната сылдьара µґµ. Ґйэтигэр 
тіріін баран кірбітіх киґитин кытары алама±ай бэ йэлээхтик 
дорооболоспут µґµ. Онтон арыый хойу таабыты мас кіті±ін киирэн 
иґэн ааІІа утары кірсін тµІнэри кіті сыспыт µґµ. Буруйун билинэн 
сонно тута бырастыы гыналларыгар кірдіспµт µґµ. Никииппэрэп 
Миитэрэйдээх кии рэн кэпсэтэ турдахтарына киирэр аан аттыгар турар 
уґаакка муус угаары эмискэ мµччµ тутан уунан саба ыспыт аатырда. 
Онуоха дьээбэлээх со±устар: «ТаІастарын ыган, итии чэй кутан чэйдэтэн 
таґаарбатах дуо?» – дэспиттэр µґµ диэн буолла. Эбиитин, уІуо±унан 
оччо улахана суох, ортону эрэ µрдµнэн, дьµґµнµнэн бµрэ со±ус буор 
саха дэстилэр. Бу курдук µґµйээІІэ дылы µґµ диэн тылынан тµмµктэнэр 
кэпсэтии икки кµнµ быґа тохтообокко біґµілэк сµрµн сонунунан буолла. 
Быґата сµрдээх култуурунай, бµгµрµ, µлэґит уол кэлбит диэн біґµілэк 
біліґµіктэрэ тµмµк таґаардылар. Эбиитин: «Били Балагыайга иллэрээ 
сыл µс хонук кµтµіттээн оронтон улахан наадатыгар уонна аґыырыгар 
ор±остон туран кµндµ бэйэлээх сэбэрэтин кірдірін баран сурахтыын 
сµппµт киґи курдук буолбатах эбит», – диэн кэпсэтиилэригэр кыбытан 
аґардылар.

«Ґґµйээннэммиттэрин» µґµс кµннэригэр саІа кµтµіт уол Јктііп 
бырааґынньыгын кэнсиэригэр кыттар µґµ диэн сурах біґµілэги тилийэ 
сµµрдэ. Біґµілэк дьоно бµттµµн кэнсиэр кірі бараары тиргилиннэ. 

Сэмиэнэптэр кыыстарын кытары бииргэ µірэммит, аармыйаттан 
саІардыы кэлэ сылдьар диэмбэл, Сарыкынай Сааска кэлбитин сууйа 
сылдьан холуочуйан баран: «Кыыспын былдьаабыт уолу быардаан, 
муоґун тоґутуом, ойо±оґуттан кэлэн ойох кірдіібµтµн моґуоратын 
кіннірµім, икки ата±ынан бу біґµілэктэн куоттарыам. Бэйэлээтэр бэйэм 
кыыспын буор босхо туран биэрбэппин. Туох иґин икки сылы быґа 
десантай чааска сулууспалаабыппыный. Дьэ онно µірэппиттэрин курдук 
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бэчээттэнэллэр.
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µчµгэй а±айдык доргута тµґэн ойо±оргообутун 
кірдірµім», – дии-дии ойон тахса-тахса салгыны 
тэбиэлээн сырдыр±аппыт µґµ. Сонно тута 
охсуґа бараары тииспитин убайдара кырыылаах 
ыстакааІІа толору арыгы кутан баран, маны 
иґэн хорсун санаата киллэрэн бар диэбиттэр. 
Ону ыстакаанын тµгэ±ин кірііт, охсуґа бараары 
сонун кэтэн тахсан иґэн аан тутаа±ын сыыґа 
харбаан баран охтубут уонна хабырына-хабырына 
утуйан ньир гиппит µґµ диэн дьулаан со±ус 
сонуну сибигинэйэн кэпсэттилэр. Дьэ Сарыкынай 
онно итирэн охтубата±а буоллар саІа кµтµітµ 
быы лын тэбиэ хаалбыт µґµ. Хата а±ыс айдаан 
тахсыбатах диэн сибигинэспиттэр µґµ. Сатаатар 
саІа кµтµіт уІуо±унан Сарыкынайдаа±ар кырата 
кытта ахтыллыбыт. 

Јр кµµттэрбэккэ Улуу Јктііп бырааґынньыга 
тиийэн кэллэ. Бырааґынньыкка аналлаах тэ-
рээґиІІэ саІа кµтµітµ кіріірµ кулууп дьиэ±э 
толору кірііччµ муґунна. 

Ґгэс курдук кыра о±олор сыана иннигэр 
µмµірµстµлэр. Инники эрээккэ біґµілэк кыр-
дьа±астара, эмээхситтэр саІа кэлбит ту-
раах мас µрдµгµн булан олороругар дылы 
хон чоґоннор буолары-буолбаты сэлэґэллэр. 
Ортоку эрээттэргэ біґµілэк интэлигиэнсийэтэ, 
сопхуос салайар аппараатын µлэґиттэрэ, биэн-
сийэлээхтэр дьоґуннук туттан олороллор. Бµ-
тэґик эрээт абына-табына дьонноо±унан сы лык-
таатахха бука оскуола о±олоро уонна эдэр, ыччат 
дьон олордохторо буолуо. Ону би гэргэтэрдии 
эдэр ыччат тэґийэн-тулуйан олор бокко, киирии-
тахсыы, а±ала сатыы-сатыы кµлсэн саґыгыраґыы, 
муннукка туран киирэр дьону кыІастаґыы. 

Кэмниэ-кэнэ±эс кµµттэрэн-кµµттэрэн болдьом-
мут а±ыс чаастарын лаппа ааґыыта сцена 
кыґыл бµлµµс сабыыта арылынна. Туох эрэ 
хардьыгыныыр тыаґын кытары киґи куйахата 
кµµрµіх хатан тыас чуґуурда. «Раз-раз, два-два» 
диэн микрофону бэрэбиэркэлиир саІа иґилиннэ. 
Сцена ортотугар хас да остуолу сал±аан кыґыл 
таІаґынан саба уурбуттар. ХаІас ойо±оґугар 
Ленин мэтириэттээх трибунаны туруорбуттар. 
Чочумча буолаат президиумІа олорооччулар 
суугунаґан-саа±ынаґан киирэн оннуларын 
булунан олордулар. Кимнээ±ин сыныйан кірі да 
сатыыр наадата суохха дылы. Ол курдук сопхуос 
дириэктэрэ, партком, комском, µлэ бастыІнара, 
онтон да атыттар. Быґата біґµілэк сµігэйэ-сµмэтэ 
барыта тахсан олорор. Кулууп сэбиэдиссэйэ 
кыыс µрдµк хобулуктаах тµµппµлэтигэр оргууй 
дугунан тахсан бµгµІІµ бырааьынньыктаа±ы 

µірµµлээх тэрээґин са±аламмытын туґунан 
µрдµк, чаІ кынас куолаґынан часкыйа былаан ірі 
кіті±µллµµлээхтик биллэрэн баран, киирбитин 
курдук сиртэн тэйэн эрэрдии хааман сцена хаІас 
іттµгэр мэлис гынна. 

Бу кэмІэ «Кружковай» диэн ааттанар хоско 
бырааґынньыктаа±ы кэнсиэрт программатын 
хат таан оІоруу тµбµгэ са±аланна. Кэнсиэри 
са±алыахтаах тойуксут Таанньа хотонугар тахсан 
баран киирэ илик µґµ диэн буолла. Сылгыґыт 
Дьігµір иккис нµімэринэн тахсыахтаа±а эмиэ 
хойутаабыт диэн буолла. Ґґµс нµімэринэн ыл-
лыы киириэхтээх МЖФ инженерэ, байаньыыс 
Баанньа хотоІІо ынах саа±ын таґаарар ТСН 
моґуогуран дьиэтигэр да кэлэ илик диэн буолла. 
Кулууп худруга кыыс ыксаан хара±ын уута тіґі 
да туттуна сатаабытын µрдµнэн бычалыйан 
тахсан ытыахча буолаахтаата. Маны кірін 
кэнсиэргэ кыттааччылар бары худруктарын уос-
кутар аакка бардылар. Сорохтор байаньыыс Баан-
ньа улахан буруйдаа±ын, эппиэтинэґэ суо±ун 
а±ыннылар. Буолумуна да±аны. Баанньалара 
ку луупка баар туох баар сэби-сэбиргэли бары-
тын сатаан µлэлэтэр ураты дьо±урдаах. Кини-
тэ суох «илиитэ-ата±а» суох курдук буола тµ-
ґэллэр. Аны байааІІа оонньуура µчµгэйэ. 
Хан нык да бэйэлээх саІа ырыаны иґиттэ да 
сонно тута оонньообутунан киирэн барар. Ки-
ниэхэ холоотоххо анал µірэхтээх мусукаан, Сµі-
дэрэптэр кµтµіттэрэ, кµннээх Украина киґитэ 
Богдан Михайлович Опанасюк мілтіх. Мілтіх 
диэн буолуо дуо, муусука µірэ±э тугу этэриттэн 
харыс халбарыйбат дьикти адьынаттаах. 
Бастаан ырыаны хайаан да иккитэ-µстэ ыллатан 
истэр. Онтон нуоталаах халыІ тэтэрээтин киэІ, 
кµлтэ±эр бартыбыалыттан хостоон нуота±а 
суруйар. Араас токур-икир бэлиэлэри туруорар. 
Ол кэнниттэн ыллата-ыллата сыыґатын-хал-
та тын кіннірір. Аны туран биґиги дьоммут 
дьаа лаларынан, айыл±алара хайдах этэринэн 
ыл лыылларын тірµт ылыммат. Кини этэринэн 
муусука ахсаантан турар µґµ. Чопчу ахсаан аа±ан 
добдугуратан, байааныгар оонньуурун быыґыгар 
ханан тыын ылыахтаахтарын, ханан, тіґі ір 
эІээритиэхтээхтэрин этэн биэрэр. Эрэпэтииссийэ 
кэмигэр онто улахан эриґии кэнниттэн син 
сатанар. Кэнсиэргэ ыллыы та±ыстылар да 
били µірэх таґыччы умнуллар. ТµІ-таІ тµґµµ 
бі±іті буолар. Иннигэр чуочаллыбыт атахха 
нуота ууран туран боччумнаахтык до±уґуоллуур 
Богдан Михайлович буккуллар, кіліґµн бі±іті 
тахсар, нэґиилэ байаанын µрµІ-хара тимэхтэрин 
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имигэс тарбахтарынан эккирэтиннэрэн тµІ-таІ 
да буоллар до±уґуоллаабыта буолан син ыл-
лаан тахсаллар. Дьэ, Богдан Михайлович итин-
ник икки-µс кэнсиэркэ до±уґуоллаан кірін ба-
ран уурайбыта. Сахалар ырыалара-тойуктара 
айыл±аттан туґунанын, ханнык да музыкальнай 
µірэх халыыбыгар хаайтарбатын Богдан Михай-
лович кэлин син ылыммыта, ійдіібµтэ.

– Кыргыттаар, хайдах буолабыт?
– Мунньах бµттэ да±аны са±алыахтаах этибит 

да±аны Баанньабыт хойутаата буолбаат, – саІа 
уоскуйан эрэр кулууп худруга Сибиэтэ эмиэ 
куґаахарык буолан барда.

– Чэ, кыргыттаар уоскуйуІ. Кэнсиэри мин 
са±алаатахпына хайда±ый? Ол байаньыыскыт 
кэлиэр диэри син тугу эрэ толкуйдуом, – саІа 
кэлбит кµтµіт уол эрчимнээх куолаґа хайдах эрэ 
ис киирбэхтик иґилиннэ.

– Ол «тугу эрэ толкуйдуом» диэн тугу 
этэ±иний? – Сибиэтэ били «ууга тµспµт оттон 
тардыґар» диэбиккэ дылы ыйыта о±уста.

– Бастаан µстµµ мµнµµтэлээх икки монологу 
толоруом, онтон гитаранан икки ырыаны ыл-
лаатахпына киириилиин-тахсыылыын барыта 
холбоон уон биэс мµнµµтэ курдук буолуо. Ол 
тухары байаньыыс кэлэр ини. Холобура мунньах 
билигин да±аны чаас аІарын курдук буолара 
буолуо.

– Ээ, кырдьык. Комском Куола±а саппыыската 
суруйан биэриэххэ. Парторг Сэмэн Уйбаанабыс 
дакылаатын ір со±ус аахтын.

– Сэмэн Уйбаанабыс эн да санатыыта суох 
дакылаатын чаас аІарыттан аччаппата буолуо 
ээ. Онно эбии на±араадалааґыны эбиэххэ. 

– Буолла±а ити дии. Ити аата кэнсиэр са±аланыа 
іссі да чаас курдук баар эбит. Хата Баанньа±а 
кімі киґитэ ыытыа±ыІ. Хачыгаар Сиэнньэ бµгµн 
ірібµлэ дии. Кини кэнсиэркэ кыттыбат. Онон 
кинини ыыта охсуо±уІ, – дьаґаллаах муІутаан 
бэтэринээр Таанньа тіттірµ этиппэт гына соруйа 
о±уста.

– Хайдах эрдэ ійдіібітіхпµтµй? Ыл Туонньаа 
Сиэнньискэ±ин ыыта о±ус. Эн эттэххинэ сонно 
тута сібµлэґиэ. Ол оннугар эн нµімэргин кэннин 
диэки сы±арытан биэриэхпит.

– Оннуок-оннук. Сиэнньэ эрэ баран Баанньа±а 
кімілісті±µнэ бука тµргэтиирэ буолуо. Хайа 
уонна таптал таарымтатыгар хаарыйтарбыт 
Сиэнньэ уол Туйаарар Туонньуска киниэхэ анаан 
ыллыырын Баанньа эрэ кэллэ±инэ истэр кыахтаах. 
КытаатыІ, ыыта охсуІ, – бырадабыас Балбаара 
лоп-бааччы быґаара о±уста. Кырдьыгы эттэрэн 

кыбыстыбыт Туйаарар Туонньуска имнэрэ дьэс 
кыыґан Сиэнньэтин кірдµµ ыстанна.

Ити курдук кэнсиэркэ кыттааччылар кэпсэтэ 
турдахтарына саІа кµтµіт уол таґырдьа салгын 
сии таарыйа «ыраахтаа±ы эрэ сатыы сылдьар» 
дьиэтигэр сылдьар наадалаах кулууптан та±ыста. 
Таґырдьа тахсыбыта кыраґалыы турар халлаан 
анныгар олохтоох уолаттар «тыІаларын кэІэтэн» 
сигэриэтэ, біппµрµіскэ тардан бур±аІната 
тураллар эбит. Кµтµіт уол саІа кэлбит киґи 
быґыытынан тоІхох гынан э±эрдэлэґээт ааґа 
сµµрдэ. Бу кэмІэ Сарыкынай Сааса обургу 
аармыйаттан саІа кэлбит киґи сиэринэн муора 
уута тобугунан, халлаан хабар±атынан буолан µс 
аллар атастарын кытары кулуупка тиийэн кэллэ. 

– Доо, Саасаа, били Гуруунньа±а кэлбит уол 
убуорунай диэки сµµрдэ, – ким хайа иннинэ 
Сарыкынайдыын биир кылааска µірэммит, дору-
обуйатын туругунан аармыйа±а кыайан барбатах 
Тотугур Туолук ірµґµспµт курдук кулугуратан 
кэбистэ.

Сарыкынай обургу оччону истэн баран туруо 
баара дуо! Уордайар хаана уолугунан оонньоон, 
тыынара тыастанан, икки хара±ын µµтэ кістµбэт 
буола ыга кыыґыран туалет диэки ыстанна. 
Кини кэнниттэн тилэх баттаґа ытар±а уолаттара 
сарымтахтастылар. 

СаІа уол кі±µрэттэн бµтэн туалеттан тахсан 
иґэн элбэх атах тыаґа битигирэґэр тыаґын 
иґиттэ. КыґыІІы ыас хараІа±а ыраахтан кы-
ламныыр лаампа имик-самык уотунан бµдµ-
гµрдэн кірбµтэ биэс киґи кµлµкµчµґэн иґэр 
эбит. Бачча элбэх киґи бу туох айылаах ханна 
тиэтэйдэхтэрэй диэх курдук санаан иґэн: «Ээ, 
олохтоох уолаттар обургулар боруобалыы кэл-
лэхтэрэ. Оттон боруобалаґан кірді±µм. Эл-
бэхтэн элбэх, а±ыйахтан а±ыйах охтуо эбээт. 
Хата бэґиэн ыт о±олорунуу батысыґан иґэллэр 
эбит», – дии санаат «хахай хаана хааннанан» 
уолаттарга эрчимнээхтик утары хардыылаата. 
Бастакы иґээччи боруоктаа±ынан биллибит 
Борочуок Баанньа эрчимнээхтик саннынан охсор 
тэІэ таарыйда. Уонна тута харбаґан:

– Дыа, тугу була±ын! То±о киґиэхэ кэтиллэ±ин? 
– диэн саІа аллайаат сылтах булбучча уґун 
такыр тарбахтарын сараппытынан саІа уолу 
сирэйиттэн сууллары анньардыы сарас гынна. 

Онуоха «боруобалаґарга» бэлэм турбут уол 
уІа диэки кыратык хайбах гынаат сарайбыт 
тарбахтардаах илиини айаннаан испит сирин 
диэки салайан биэрээт атахтарын олуйан ха-
тыйа тэбэн кэбиспитэ туруйалыах курдук буо-
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лан эрдэ±инэ ытыґын кырыытынан эІил баска 
охсон ньиргиттэ. Киґитэ саІа тµспµт сыа хаар-
га сирэйинэн умса хоруйда. Абырыахтаах хаар 
барахсан арыый да чараас буолан биэ рээх-
тээтэ. ТоІ буорга ыарыылаахтык туос хоІо-
руутунан охсулунна. Сарыкынай маны кірііт 
хаґыытаабытынан сиртэн эрчимнээхтик тирэнэн 
ірі кітііт, утары турар киґини тібі±і табардыы 
тэбэн кууґуннарда. Охсуґа µірµйэх эрдьигэн таба 
тэптэрэрэ кэлиэ дуо, хаІас илиитинэн утары 
кітін иґэр ата±ы туора хаґыйаат уІатынан 
бу мэлэйэн кэлбит сирэйи ыарахан сутуругунан 
кылгастык дуксуйда. Сарыкынай ірі кіппµт 
уо±угар кµµстээх сутурукка кэтиллэн ірµґµлтэтэ 
суох тиэрэ таґылла тµстэ да ханна барбытын 
бэйэтэ ійдіібіккі эмискэччи сµтэн хаалла. Итини 
кірін турбут µс уол соґуйан тугу гыныахтарын 
билбэккэ аппаґан турдахтарына ойон тиийэн 
иґэн икки илиитин утуу-субуу сэргэстэґэ турар 
уолаттар талкынньыларын буллартаабыта суту-
рук бµтэІи тыаґа тас-тас гынна. Уолаттар таба 
охсуллубуттарын ійдіібітіхтµµ тура тµґээт ти-
рэхтэрин сµтэрэн иэ±эІнэстилэр. «Ама охтон 
эрэбит дуо?» диэн саарбахтаабыттыы аа-дьуо 
сууласпытынан сууллан тµстµлэр. Со±ото±ун 
туран хаалбыт Тотугур Туолук таа±ы-таах, буор-
босхо кырбанар куттал чахчы-бааччы суо ґаа-
бытын ійдііт, хаґыытыыр да кыа±а суох куотар 
аакка барда. Тыын быґа±аґынан тыынан чугас 
турар дьиэтин диэки буут биэрдэ.

Бастакынан охтубут Борочуок Баанньа ійµн-
тійµн булунан хаан чаккырыыр хоІуруутун 
туттубутунан ыарыыланан тібітµн буккуйа-буккуйа 
ыараханнык алтахтаан олордо. Ити олорон ханна 
эрэ ыраатан эрэр, хаары кыычыгыраччы µктµµр 
атах тыаґын ійдіін иґиттэ. Хайдах-хайдах 
бу уу чуумпунуй дии санаата. Сыа хаартан 
ытыґан ылан оргууй муннугар саба тутта. 
Тымныы хаар сытыытык хоІоруутун хаарыйда. 
Тібітµн буккуйа-буккуйа хааннаа±ынан силлээтэ-
хаахтаата. Дµі-даа буолбута ааґа быґыытыйда. 
Холуочук киґи курдук баайааттаІнаан, турда. 
Арай ійдіін кірбµтэ аттыгар µс киґи тыылла 
сыталлар эбит. Уонна ким да суох. Икки киґи 
хайдах эрэ сатамньыта суох ба±айытык бокуґан, 
кыччаан-кыччаан бараннар сэргэстэспиттэр. Ґґµс 
киґи биэс салаалаах сулуґу ортотунан ууннары 
тардан кэбиспит курдук ахчаччы тэбинэн, икки 
илиитин быластаабытынан тиэрэ таґыллыбыт. 
Маны кірііт Борочуок уйатыгар уу киирдэ. 
Јскітµн саІа уол эбитэ буоллар со±ото±ун 
тµµрµллэ сытыахтаах этэ. До±отторо кыайбыт-

хоппут дьон быґыытынан сытар киґини тэбэн 
кірі-кірі ірігійдіін ыґыытаґа-хаґыытаґа 
сылдьыахтаахтара. Ханна баарый?! Бу 
сытааччылар кини дьоно буолбаат!

Бу кэмІэ кулууп иґигэр туґунан араллаан 
буолла. СаІа уолларын сµтэрэн тула холоруктуу 
тµстµлэр. Хаґан да±аны буоларын курдук 
бэтэринээр Таанньа хабытайдана тµстэ.

– Хотуктаар, били саІа уолбут?
– Таґырдьа тахсан эрэрэ дии. Мин киирэр 

ааІІа утары кірсµбµтµм, – хойутаан кэлбит 
тойуксут Таанньа тірµт да ыІырыа уйатын то±о 
тардан кэбистэ.

– Миисээ, эйиэхэ уолу кірі сырыт диэн эп-
пиппит буолбат дуо?! Сарыкынай саана сыл дьар 
µґµ диэн. Таґырдьа тоґуйан уолу кыайдахтара. 
Кэнсиэрпит эмиэ буолбат буолла±а. Эгэ таан-
сыбыт буолуо дуо? – кулууп Сибиэтэтин ха-
ра±ын уута били олоІхо±о эрэ хоґуллар кэрэ 
куо хара±ын уутунуу хачалыйа хааман кэллэ. 
Уйадыйан куолаґа титирэстээн барда.

– Миисээ, ыл, ити Сірµіскэлиин тахсан уолу 
кірµІ. Ба±ар кырдьык уолаттар дьээбэлии сыл-
дьыахтара.

– Ол кыыллара турбут уолаттар Миисэлээх Сі-
рµіскэ±э кыайтарыахтара, эгэ тылларын ис тиэхтэрэ 
дуо? Хата кыдьыгырбычча иккиэн нэ рин холбуу 
тойоллор ини, – саІалаах муІутаан тойуксут 
Таанньа уокка эбии арыыны кутан биэрдэ.

– Кыргыттаар, кырдьык да±аны. Бары тахсыа-
±ыІ. Саатар кимнээх баалларын чопчу кірін 
хаалыллыа. Комсомольскай мунньахха µчµгэй 
а±ай дык сирэйдэрин хоруотаан бэриллиэ, – 
айма ныы-сайманыы, сµпсµлгэн бі±іті буоланнар 
ким сонун бµрµнэн, ким санныгар былаат саба 
быра±ынан таґырдьа то±о сууллан та±ыстылар. 
Арай соґуйуохтарын быатыгар уоллара туох 
да±аны буолбакка табахтыы турар уолаттары 
кытары кэпсэтэ турар эбит. 

Борочуок эрэйдээх уолаттарын балай эмэ ір 
сыґа±астаґан-соґо±остоґон, ытыґынан сирэй-
дэрин таґыйан син амаларыгар тµґэртээтэ. Бары 
арбы-сарбы буолан, сирэй-сирэйдэрин кыайан 
таба кірсµбэккэ сууллубут тіліппµін лиинийэтин 
ба±анатыгар ардахтаабыт тураахтар курдук кэчи-
гирэґэн олордулар. 

– Доо, ити алдьархайдаах киґи кэлбит 
буолбат дуо? Ити миигин хайдах саамбалаан 
тµґэрбитэй? Отой тугу да ійдіібіппµн. Арай 
умса хоруйан эрэрбин эрэ ійдµµбµн, – Борочуок 
сілліччµ иґэн эрэр муннун туттубутунан оччото 
суох кэпсэтиини са±алаата.
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– Сааса ойон тахсан каратэлаан тэбэн иґэн 
тиэрэ кэлэн тµспµтэ. Ону кірін баран куоппут 
киґи диэн санаан эрдэхпинэ сыІаа±ым тыаґыыр 
курдук гыммыта. Онтон ата±ым миигин уйбат 
буолан эрэрин ійдµµбµн уонна отой да арахсан 
хаалбыппын. Ити Борочуок сосуґарыгар эрэ 
ійдіннµм.

– Пахай до±оор, онноо±ор ириингэ±э да киирсэ 
сырыттахха итинник тµргэнник «умуруорбаттар». 
Мин быыс булан устуойка±а да турбакка хааллым, 
– о±олорго оройуон икки тігµллээх чімпµйµінэ, 
іріспµµбµлµкэ призерэ Баллай Бааска туран 
биэрэн дійбµтµттэн улаханнык кэлэнэн сиргэ 
силлээтэ.

– Чэ, хайда±ын да иґин ча±ыл±ан курдук 
тµргэн, сытыы сутуруктаах уол о±ото кэлбит. 
Алын сыІаахпын букатын араара сыспыт. Сарсын 
кі±ірірі буолуо. Мин аармыйа±а сылдьан 
итинник тэбэн элбэх омук уолун тобуктаппытым. 
Миигин охсуохтаа±ар буолуох «біі» да диэччи 
суох буолара. Бэйэлээх бэйэм дойдубар кэлэн 
дійін даллайа сытыам эрэ дии санаабат этим, – 
чахчы сабырыттарбыт, сµрэ тостубут Сарыкынай 
Сааса сэІийэтин имэринэ-имэринэ аат эрэ 
харата саІарда. 

– Хайа оттон били Тотугурбут? 
– Адьарай, куттас муІутаан, тиІилэ±э 

хараарда±а дии. Биитэр бэрт киґи кулуупка 
тиийэн тірдµін «утуйан» оІторо сытарбытын 
кэпсээн ыґа-то±о сылдьар ини.

– Хоргуґун хоргус дьиэтигэр тиийэн саґан, 
аанын хатанан кутуйах иинин кэІэтэ олороро 
буолуо. Баран тутан ылан мээнэ ону-маны 
кэпсээбэт гына ээ±ин этитиэ±иІ, – Сарыкынай 
тойон киґи быґыытынан дьаґайа о±уста.

Тірдµін субуруспутунан Тотугурдарыгар бар-
ды лар. Туолуктара кулууптан чугас олорор 
буолан начаас икки ардыгар саккыраґан тиий-
дилэр. «Хотторбут ньиэмэс саллааттарын курдук-
пут» диэн Сарыкынай иґигэр кµлэ санаата. 
Туолуктарын аллар атаґа Баллай Бааска киирэн 
ыІыран таґаарда. Уоллара тахсан атастара 
бары арбы-сарбы, саІата суох дьэбин уоґуйан 
туралларын кірін туох да±аны µчµгэйи эрэннэриэ 
суохтарын бµтэйдии сэрэйдэ. Сарыкынай аа-дьуо 
Туоланы санныттан кууґан дьиэттэн тэйиччи 
турар хоспох кэннин диэки илтэ. Кынат уолаттар 
саІата суох батыґан сарымтахтастылар. Хоспох 
кэннигэр а±алаат, Сарыкынай Толлойун хара 
быарыгар ыарахан сутуругунан нµілµтµµлээх 
со ±устук ыалдьыттаата. Туолук эрэйдээх эмис-
кэччи салгына тиийбэт буолан хаалаат, иґин 

туттубутунан сиргэ тобуктуу тµстэ. 
– Туолуук, бµгµн тугу кірбµккµн, биґиги хайдах 

буолбуппутун дьоІІо кэпсиэІ да сэрэн. Истиэхпит 
да отой тыыІІын иґиллиэхпит. ЈйдіітµІ дуо? 
– Сарыкынай умса нірµйэн туран суостаахтык 
сибигинэйдэ.

– Куотан тиІилэ±иІ хараарбытын иґин бу 
баар, – Борочуок олорор киґини кіхсµгэ тэбэн 
кµп гыннарда.

– Доо, уолаттар наґаалаамаІ эрэ. Туолук туох 
буруйдаа±ар кырбыыгыт. Хата киґитэ кини буолан 
охсуллубакка куоппут дии, – Баллай Бааска 
до±орун кімµскэґэн хадаардык быыппастыгас 
куолаґынан быґыта баттаата.

– Чмону то±о кімµскэґэ±иний. Молодуойу іссі 
быардыы тµґэн биэриэ±иІ. Јссі онно-манна 
баран «тоІсуйа» оонньуу сылдьыа.

– Дьэ эрэ, ким кими быардыыр эбитий? 
Хата µчµгэй со±устук хара±ыІ икки ардыгар 
кутаа отуннараайа±ын! – Бааска табаарыґын 
кімµскэґэн субу охсуґардыы бэлэм буола 
о±уста. Ириингэ±э киирсээри турар боксер курдук 
кµрдьµіттµµ турда.

– Туох диигин, ыт сыраай?! Хас чмону 
кімµскэґээри гына±ыный? Јйдµµгµн дуо, кини 
манна икки сылы быґа халлаан быарын быґа 
тэбэ сытта. Эн биґиги дедтартан кырбанар, 
саллаат кыра аґылыгар топпокко куртахпыт 
курулуйар кэмигэр сыалаах эт сии-сии хаґыат 
аа±ара, кыргыттардыын дискэтиэкэ±э сылдьара. 
Пуоска тоІо-хата турдахпытына, полигоІІа 
то±ус кіліґµммµтµн то±о сырыттахпытына 
сылаас дьиэтин иґигэр тэлэбииґэр кірірі. 
Јссі харахпын баґаары гына±ын дуо? Дьэ 
эрэ, хата µчµгэй а±айдык сыІаа±ын силиитин 
бырдаІалаттараайа±ын. Биитэр боксербун эрэ 
диэн іІнініірµ гына±ын дуу? – Сарыкынай 
Сааса киґитигэр утары хардыылаата. Уолаттар 
сонно тута дайбаґан барыахтарын Борочуоктара 
икки ардыларыгар баар буола о±уста. 

– БµтµІ уолаттар. Хаґан бэйэ-бэйэ±итин 
кытары тиниктэспэтэххитий? УоскуйуІ. Кэнсиэр 
кэнниттэн хата таансыга хайдах кµтµіт уолу 
тутары сµбэлэґиэ±иІ. Биитэр убайдарга, арыый 
да кыахтаах дьоІІо ыйан биэрэбит дуу, хайдах? 
Биир бэйэм иккистээн «утуйуохпун» хайдах эрэ 
соччо ба±арбаппын. 

– Убайдарга буолан. Ол биґиги о±олорбут 
µґµ дуо? Кулууптан тахсан истэ±инэ «чімпµйµін 
кубаалдатын» ыытан кэбиґиэ±иІ ээ. Туох иґин 
оройуон икки тігµллээх чімпµйµінэ буолбутай. 
СаІа уол хара±ын икки ардыгар кутаа отто 
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оонньоотун ээ, – Сарыкынай киґитин диэки 
іґіхтіі±унэн кірі-кірі кыыкынаата.

– Чэ, эн да бааргын. Каратиспын, айкидо, джиу-
джитсу дии-дии саІа тіріібµт кулунчукка дылы 
иннигинэн-кэннигинэн тэбиэлэнэ оонньууруІ бэрт 
а±ай. Балта курдук атахтаргын кіччµтэ оонньоо 
ээ, – Баллай да±аны иэскэ хаалбаттык суустаґа 
турда.

– Эс, уоруйахха дылы уоран охсор сµрэ бэрт. 
Ол кэриэтин биир-бииргэ тэІинэн киирсиэ±иІ. 
Баарыан соґутан кыайталаата. Утары бэлэмнэнэн 
кииристэххэ арыый атын сирэй-харах буолаарай? 
Хайа уонна со±отох киґи аата со±отох киґи ини. 
Кута-сµрэ тостуо буо. 

– Хата бу Тотугур сібµ этэр быґыылаах. 
Ол эрээри саІа уолу Гуруунньа таайдара 
кімµскэґэннэр а±ыс айдаан буолаарай. Кинилэр 
сутуруктара саІа уол киэнинээ±эр лаппа со±ус 
нµілµтµµлээх, иэстэбиллээх буолара буолуо. 

– Ээ, ол дьон ойуурга саарба эккирэтэ 
сылдьаллар. СаІа дьыл са±ана биирдэ кэлэллэрэ 
буолуо, – тыын ылбыт Тотугур тылбай-іспій 
буолла.

– Бэрт эбит. Туолук, дьэ сэрэн тугу эмэ 
кэпсиэІ, биир эмэ тылы быктарыаІ да ойо±оскун 
ыарыылаах со±устук ханаппаакылаан биэриэхпит. 
Бэл табаарыґын Баллай кірін туруо, кімµскэґиэ 
суо±а. Кыратык быардыа. ЈйдіітµІ дуо?

– Онто да суох ійдінір буолбат дуо. То±о 
киґини охсо±ут?

– Кыргыґыы толоонуттан бааґырбакка эрэ 
дьонун быра±ан ким да±аны куоппат. Оттон 
эн до±отторгун быра±ан таІнарыахсыт кэриэтэ 
куотан тиІилэ±иІ хараарда. Сэрии кэмигэр 
таІнарыахсыты суута-сокуона суох ытан иґэллэр. 
Дьэ ол иґин ити кыратык дьµµллэнниІ, – Баллай 
атаґыгар оонньуу-кµлµµ былаастаах быґааран 
биэрдэ.

Ити икки ардыгар кулуупка бырааґынньыкка 
аналлаах дакылаат бµтэн на±араадалааґын са-
±аланна. Кэнсиэркэ саІа уолларын кэпсэтии 
быґыытынан тойук кэнниттэн киллэрэр буол-
лулар. Зал иґигэр суугунаґыы бі±іті буолла. 
Эмиэ да±аны абыр-табыр, абына-табына ытыс 
таґыныыта иґиллэн ааґар. Дьон µксэ кірі 
µірэнэн хал буолан хаалбыт кэнсиэртэрин буол-
бакка Гуруунньа кыыс а±албыт саІа уолун 
кіріірµ кэлбиттэрэ. Буолумуна да±аны, саІа 
киґи аата саІа киґи. Сонун аата сонун. Ба±ар 
бу біґµілэк култуурунай оло±ор саІа тыыны 
киллэрэр киґи кэлбитэ буолуо.

Инники эрээккэ хоІор хаастыы хончойон 

олорор біґµілэккэ барыны бары урутаан истэр-
билэр идэлээх, ыарыґах аатыран улаханнык 
µлэ±э миккиллибэтэх Сиэдэрэй Илииґэ аттыгар 
кэккэлэґэ олорор дьµігэтиттэн, іґµргэґинэн, 
імµрэ±инэн аатырбыт Баардаах Балбаара±а 
туґаайан:

– Кэнсиэртэрин били Тойуксут Таанньа Улуу 
Јктііп туґунан тойугунан са±алыыр ини, – диэтэ.

– Оттон оннук ини. Миэхэ ба±ас тугунан да 
са±алаатыннар. Тірµт кыґаллыа суох курдукпун.

– Диэ, этэр эттэ±инэ эмиэ оннук курдук да±аны 
сыл аайы биир эбээт. Кыратык эмэтик уларытар 
аат диэн суох.

– Миигинниин биэс хааґах диэбиккэ дылы онно 
наадыйбаппын. Хата били Туйаарар Туонньа 
ырыатын истиэхпин ба±арабын. Барахсан 
куйуґутан дьэ куоластаах бастыІа ээ.

– Ити Баанньа Киристэпиэр бокуонньук ырыа-
ларын ыллаата±ына мин сµргэм кіті±µллэр.

Син балай эмэ сэлэґиэ эбиттэр да Сибиэтэ 
чуор куолаґа: 

– Улуу Јктііп туґунан тойук. Толорор сцена 
ветерана, іріспµµбµлµкэ, оройуон хас да тігµл-
лээх лауреата Татьяна Егорова, – диирин кытары 
зал уотун умулларан чып гыннардылар. Ону 
кытары да±аспытынан Балбаара імµрэр саІата: 

– Арах, тойук-тойук диэн то±о барда, – диэтэ.
Саала±а мустан олорор дьон кµлсэн тэґэ 

бардылар. Кэмниэ-кэнэ±эс быыґы икки аІы 
арыйан сырылаттылар. Сахалыы таІаґы сайбаччы 
таІныбыт Тойуксут Таанньа хотолдьуйан киирэн 
кылыґахтаах тойугун то±о тардан кэбистэ.

Били Сарыкынайдаах быґаарсан бµтэн Тоту-
гурдарын ортолоругар уктан кулуупка тиийэн 
кэллилэр. Арай киирэр аан аттыгар били саарба 
эккирэтэ барбыт Гуруунньа таайдара сµµстэрин 
аннынан сургуччу кірін тураллар эбит. Уолаттар 
тиийэн кэлээттэрин кытары Саасаны кірііт 
сµтµктэрин булбуттуу ірі кіті тµстµлэр. 

– Саасаа, кэл эрэ кэпсэтии баар, – диэт улахан 
кэпсэтиитэ суох икки окумалыттан ылан кулууптан 
тэйиччи дэллэриттилэр. Дьон хара±ыттан дьалты 
тэйээт

– Дьэ, быраат, саІа кэлбит кµтµіппµтµн кірі 
да иликкиттэн сааныы бі±і µґµгµн дии? – биир 
таай кэпсэтиини судургу со±устук са±алаата.

– Нойоон, салгыны мээнэ сытытар наадата 
суо±ун ійдµµр инигин. Јскітµн ол-бу буолар 
тµгэІІэр барытыгар эппиэттэтиэхпит.

– Чэ, бар барытын толкуйдаан кірін баран 
кµтµіппµтµн кытта кµрдьµіттэґээр. 

Сарыкынай киґи эрэ буоллар кылгас эрээри 
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киґини баттыыр нµґэр кэпсэтииттэн улаханнык 
салынна. Туох да диэн хардарбакка кулууп 
диэки хаамта. Бу Гуруунньа таайдарын кытары 
міккµґэн, кµµс іттµнэн кµрдьµіттэґэн да тугу да 
булан ылбаккын. Манна букатын атын былаастаах 
дьон. Бэл диэтэр хаайыыга олорон тахсыбыт 
дьон міккµірдэрин, кырдьыктарын оройуонтан 
манна кэлэн бу дьонунан быґаартараллар. 
Оттон біґµілэккэ бу ини-биини уу харахтарын 
утары кірµіх айылаах биир да эрдьигэн іссі 
µіскµµ илик.

– Хайа Сааса, туох диэтилэр? – Борочуок 
сутуругун суулана-суулана ыйыта тоґуйда.

– Ээ суох кіннірµ кэпсэттибит. Онтон атына 
кістін иґиэ, – Сарыкынай быґаарыыта суох 
иІиэттэн кэбистэ. Уонна Тотугуртан былдьыыр 
тэІэ уларсыбыт махыар саарпыгын тіґі 
кыалларынан ірі, муннун тібітµгэр диэри 
тардан биэрдэ. «Адидас» диэн суруктаах хайыґар 
бэргэґэтин харахтарыгар диэри умса тарта.

Таанньа тойугун µгэс курдук уґуннук кы-
лыґахтаан, тардан дьэ бµттэ эбээт диэн эр-
дэххэ иккистээн-µґµстээн кыйыґытан хаста 
да тіхтірµйдэ. Тойугун туойан бµтээт сµгµрµс 
гынна. Дьон тіґі да±аны сыл аайы бу тойугу 
иґиттэллэр олус астыналлар. Кулууп иґигэр 
дох сун ытыс тыаґа ірі оргуйа тµстэ. Таанньа 
саа ла±а олорор дьоІІо іссі тігµл сµгµрµйээт 
сценаттан та±ыста. 

Хайа, оттон бу хайа бэйэлээхпит самыытынан 
оонньоомохтоон та±ыста? Муру-муодунай, хара 
таастаах салгын ачыкылаах, хобулуктаах тµµп-
пµ лэлээх. Саала иґигэр чункунуур чуумпу са-
тыылаата. Дьон µксэ билбэт дьахтардара кии рэн 
кэлбититтэн соґуйдулар. Маннык мааны бэйэлээх 
бу біґµілэккэ суох…

– Хайа? Тыый, билбэтэ±э буолан хончоґон 
а±ай олоро±ут дуу? – чаІкынас, э±элээх саІа 
сценаттан саала±а олорор дьоІІо туґаайан 
чугдаара тµстэ.

– Араах, арах, арах. Хайа бэйэлээхпит кэлэІІин 
баайсан эрдэ±ин буолла? – Баардаах Балбаара 
імµрэн тэґэ ыстанна. Сцена±а турааччы хотууска 
киниэхэ эрэ наадыйар санаата суох быґыылаах 

– Чэ, билимэІ да±аны, мин бэйэлээтэр бэйэ±ит 
кыыскыт Меланья Митрофановна илэ бэйэбинэн 
турабын.

– Малаанньа даа? Алдьархай... Кµрдьµгэс 
Сэмэн кыыґа Малаанньа іссі мин букатын кыыс 
эрдэхпинэ таІаралаахтаабыта, – Балбаара іссі 
иэдэйдэ. Ол аайы саала иґэ ыІырыа уйатын то±о 
тардыбыт курдук ірі оргуйан олорор. Меланья 

Митрофановна іссі да µгµґµ тохтоло суох кутта-
симнэ. Ол аайы Баардаах Балбаара тэбис тэІІэ 
тµґэрсэ олорор. Муодунай дьахтар іттµгµнэн 
оонньоон оргууй сценаттан тахсан барда. Саала 
иґэ ытыс тыаґынан икки, иґиириинэн икки уонна 
ыґыынан-хаґыынан ірі оргуйан олордо.

– Айуу-айа! Ити хайа хотуускабыт кэлэн 
барда отой билээхтээбэтим дии, – Балбаара 
дьµігэтиттэн ыйыталаґа олордо.

– Чэ, киґиэхэ сµгµн кэнсиэри кірдір. Мин 
да±аны хантан билээхтиэхпиний, – Сиэдэрэй 
Илииґэ кµлэрин быыґыгар дьµігэтигэр эйэ 
дэмнээхтик имнэнэн кэбистэ. Били мааны дьахтар 
тахсыбыт сириттэн аны тайахха тэптэрбит 
сулардыы маІан бытыктаах, маІхайа сатаан 
баран саґарбыт баттахтаах о±онньор киирэн 
кэллэ.

– Хайыа, мустаахтаабыккыт а±ай дуу? 
Сэрэйбэтэх да иґин бука миигин, Дьуур 
Дьонтойооробус Дьор±ойооробу атыыр о±уґун 
аттаппата диэн дьµµл дьµµллээри кэллэххит.

– Таґаххын сиэ, – Балбаара ыарыыта киирэн 
эмискэ тэґэ барда. 

– БэйэІ сиэ, – аны Сиэдэрэй Илииґэ кі±µґэн 
дуу, соруйан дуу иґиллэр гына сана аллайда.

– Атыыр о±ус буолан баран хайдах кірдіібµт 
ына±ы сабыа суо±ай? Ону хатылаата дии-дии 
хоруотааґын бі±і±µт. Эсэмэнээтэргит да холоон 
со±ус сабааччы быґыылаах.

– Сабаан-сабан, саппыта ыраатта диэ.
– Оннуок, саппытаа-саппыта, – эмээхситтэр 

тэІІэ тµґэрсэллэр. Ол аайы дьон букатын 
тыын да ылар кыа±а суох уґуутаґа олороллор. 
Син балай эмэ атыыр о±ус ордугун быґаарсыы 
кэнниттэн о±онньор тайа±ар тэптэрэн, аа дьуо 
сыґыллан дохсун ытыс тыаґа до±уґуоллаах 
тахсан барда. Эмээхситтэр о±онньор тахсарын 
кытары дьэ уоскуйаннар ірµтэ уґуутастылар. 

– Кµндµ кірііччµлэр, эґиги иннигитигэр моно-
логтары толордо Дьокуускайдаа±ы культур най-
сырдатар училище устудьуона Гаврил Иванов. 

Били тайахха тэптэрэн тахсыбыт о±онньордоро 
тіттірµ киирэн икки илиитин ірі уунан иннин 
диэки сµгµрµс гынна. Саала иґигэр олорооччулар 
ытыстара хабыллыар диэри таґыннылар.

Сарыкынайдаах «Муодунай Дьахтар» сценаттан 
тахсарын са±ана киирэн кэнники эрээккэ миэстэ 
булунан олорбуттара. «О±онньор» аатын аат-
тыыл ларын кытары кыра±а ымыттыбакка олорбут 
Сарыкынай соґуйан дьигиґис гына тµспµтэ. 

– Эс, ама Гаанньа буолуо дуо.
– Тугу диигин? – Борочуок киґитэ улаханнык 
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долгуйбут сирэйин кірін ыйыта о±уста.
– Ээ, бэйэм. Однополчаным дуу дии санаатым. 
Аны ити икки ардыгар кэнсиэри биллэрээччи 

чуор куолаґынан 
– Дохсун ытыскыт тыаґынан кірсµі±µІ 

мелодиґы, ырыаґыты, Гаврил Иванову. Бэйэтин 
тылларыгар, бэйэтин матыыбыгар «Со±отох 
туру йа» диэн ырыатын толоруо±а ааптар Гаврил 
Иванов. 

Гитара тутуурдаах эдэр уол мичээрдээбитинэн 
сцена ортотугар турар тимир атахха хара 
изолентанан ыбылы эриллибит микрофоІІа 
кэллэ. 

– Кини эбит, – Сарыкынай миэстэтиттэн ойон 
тураат сцена диэки ыстаммытын бэйэтэ да 
ійдіібіккі хаалла.

Тоґуттар тымныылаах кыґыннаах
Саргылаах Сахатын сиригэр, 
Тіріібµт тумара маарыгар
Туруктуур саІалаах туруйа
Тіннііхтіін кэлбитэ ыраахтан…

Гитара синньигэс, суон струналарын ытатыах 
айылаах тардыалаан до±уґуолланан эдэр, 
кµµстээх куолас иэйиилээхтик аргыый дьµрµґµтэн 
ыллаан барда. Бу сцена±а эІинэ бэйэлээх 
ырыаґыттар ыллаан-туойан бардылар ини. Ол 
эрээри бу уол куолаґа хайдах эрэ отой ураты, 
атыттартан чыІха атын. Кірірі-истэрэ, туттара-
хаптара эмиэ тірµт туспа. Хайдах эрэ саала±а 
олорооччуларга мин эґиэхэ кэлэрдии кэллим, 
эґиги миигин хайдах ылына±ыт дииргэ дылы. 
Хойуу баритон куолаґа ону бигэргэтэрдии 
аґа±астык, ис киирбэхтик дьµрµґµтэр.

Сарыкынай Сааса дьон быыґынан аа-
дьуо хааман сцена чугаґыгар кэлэн о±олор 
быыстарынан истиэнэ±э ійінін туран 
Гаанньатын одуулуур. Соччо уларыйбатах. 
Арай мааны таІастаа±ын эрэ киґи атыІырыах 
курдук. Син биир аан бастаан хаґаарыма±а 
кірсіллірµн са±анаа±ы курдук. Арай берета, 
тельняжката эрэ суох. Оччолорго солобоннар, ол 
эбэтэр духтар карантин кэнниттэн присяга этэн 
баран саІардыы чаастарыгар кэлбит кэмнэрэ 
этэ. СаІа кэлбит молодуойдар «золотой» 
нэдиэлэлэрэ бµтэн гоняйдана а±ай сылдьаллара. 
Чаастарыгар омук арааґа кыйма курдук элбэ±э. 
Омук-омук тус туґунан суулаґа сылдьаллара. 
Хара омуктар отой былааґы ылбыттар эбит этэ. 
Кинилэр хаґаарыма±а кэллилэр да хохуоллар, 
нууччалар бааллара суохтара биллибэт буолан 

ханна эрэ сµтэн-иІэн хаалаллара. Сарыкынай 
сирэйэ-хара±а іґін, самнан туох ааттаах ынырык 
дойдутугар кэллим дии саныы сылдьаахтыыра. 
Туохха да бириэмэ ордубат, барытыгар сµµрµµ-
кітµµ. Эгэ уугун хана утуйуоІ дуо, биитэр тото-
хана аґыаІ дуу. Саатар нууччалыы аанньа 
саІарбат. Тугу саІаралларын ійдµµр гынан 
баран саІарар чааґа кэллэ±инэ отой эстэн тµґэр. 
Онуоха эбии биир икки миэтэрэлээх диэмбэл 
хохуол баара букатын батыґа сылдьан сор 
хаанын сордообута. Хаґан дьиэтигэр бара охсон 
сынньатар диэ±эр дылы. Хата кини дьолугар 
биир µтµі кµн нэрээттэн кэлбитэ хаґаарымаларын 
иґигэр тірµт билбэт саллааттара сылдьаллара. 
Истибитэ полигонтан кэлбит саллааттар буолан 
биэрбиттэрэ. Сарыкынайы кірііт били хохуола 
эмиэ сµтµгµн булбуттуу µірэ тµспµтэ. 

– Эй, солобон, узкоглазый олень, иди сюда. 
Сейчас твоему земляку пойдем. Он тоже 
узкоглазый, но в отличии от тебя сержант. Не 
то, что ты черномазый, – дии-дии батыґыннаран 
бытовка±а киллэрбитэ. Онно киирбиттэрэ 
чо±улуччу кірбµт сытыы харахтардаах саха±а 
маарынныыр киргиз дуу, казах дуу уола гитара 
талкыйа олороро. Аттыгар биир молодуой, кини 
сержант лычкалардаах пш-тын подшивкатын 
кыґаллан-мµґэллэн тигэн элэІнэтэрэ.

– Ээ, Гаврик, вот я своего ручного узкоглазого 
обезьянку привел. Эту обезьянку зовут Саша 
– дембел хохуол кыґыылаах ба±айытык ымах 
гынан баран, Сарыкынайы гитаралаах уол инни-
гэр туруорбута.

– Бай, саха±ын дуо? Хантан сылдьа±ын? – 
дембел Гаврик диэн ааттаабыт сержана соґуччу 
уу сахалыы ыйытан соґуппута.

– Сахабын. ХаІаластан сылдьабын.
– Бэрт да бэрт. Гаанньа диэммин ¤унтаарбын, 

– илиитин Сарыкынайга ууммута.
– Ээ, вы чурки, че это по своему гутарите? 

Разговаривайте нормально по русски. Ато оба 
дружно пойдете в сортир очки втирать.

– А ну козел, повторика что сказал? – ¤унтаар 
уола кытаанах со±устук тииґин быыґынан 
сыыйан саІараат икки миэтэрэлээх хохуолу ірі 
кірбµтµнэн туран кэлбитэ.

– Че слышал мудак. Эти чурки совсем с рук 
отбились. Надо их заново уму-разуму учить.

– Слыщь хохол, ты уже достал, – диэн эрэрэ 
баара да хохол со±отохто сіґµргэстии тµспµтэ. 
Ону кытары Гаанньа ата±а ірі кµірэйэн эрэрэ 
да µіґэттэн маґы хайытар холуун сµгэ курдук 
тиІилэ±ин кµп гына хохуол суон моонньугар 
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тµґэрбитэ. Хохуол охсуллубут от курдук муоста±а 
тыыллан хаалбыта. Бу барыта чыпчылыйан 
баран кірµіх икки ардыгар буолбута. Хохуоллаах 
Сарыкынайы батыґан киирбит µскэл нуучча уола 
кэннинэн чинэккэлээн эрдэ±инэ 

– А ты сука че лыбишься? – диэн Гаанньа 
саІаран эрэрэ да били нуучча эмиэ икки 
ата±а адаарыйбытынан истиэнэ±э сааллаат, 
іІµргэґинэн кірбµтµнэн аа-дьуо аллара диэки 
охтубута. 

– Дьэ аармыйа оло±о маннык. Бэйэ±ин 
сатаан кімµскэнэр эрэ буоллаххына чмотуйбакка 
сылдьа±ын, – Гаанньа отой туох да буолбата±ын 
курдук тутунна. – Чэ барыах, уолбун атастарбын 
кытары билиґиннэриэм. Бу полка±а со±отох 
сахабын. Јстµбэґи сахалар хас буолан кэллигит?

– Со±отохпун. Карантин кэнниттэн араар таа-
быттара онон мин со±ото±ун кэллим.

– Ол аата сахалар мантан ыла сыл аІара 
икки буолуохпут. Мин баарбар ким да эйигин 
тарба±ынан да таарыйыа суо±а. ¤эмилээкпин 
ба±ас ірі тутабын буо. Онноо±ор биир хакаас 
уола миэхэ кімµскэттэрэн киґилии сылдьар, – 
Гаанньата Сунтаардардыы ыллаан эрэр курдук 
эІээритэр.

– Ити эн хайдах хохуоллары дійµтэлээтиІ? 
Мин хайдах охсубуккун ійдіін да кірбіккі 
хааллым, – Сарыкынай соґуйбута ааспакка 
ыйытта.

– Киґини охсо µірэннэххинэ эн да±аны 
итинник саайталыыр буолуоІ. Ол эрээри миигин 
Сунтаар барахсан уулуссаларын устун сутурукпун 
сµкпµтµнэн хаампытым эмиэ элбэххэ µірэппитэ. 

– Мин да±аны дойдубар сылдьан син 
охсуґааччыбын. Манна биир нуучча уолун 
кырбаабыппар кэґэппиттэрэ. Онтон ыла ити 
хохуол була сылдьар.

– Санаа±ын тµґэримэ, тібі±µн ыйаама, 
оччо±о барыта этэІІэ буолуо. Ити хохуолтан 
тірµт куттаныма. Соторутаа±ыта эрэ дисбаттан 
кэлэн баран дьиэлээри сылдьар. Дисбакка 
сылдьыбытынан іІніні сатаахтыыр да ким 
да кинини билиммэт. Ол иґин эґигинньик 
молодуойдары булар. Мин черпагар тахсыбыт 
Тюменьтан сылдьар каратэ±а хара курдаах 
нуучча уолун кытары бииргэ тутуґан сылдьабын. 
Кини миэхэ эппиґиэрдэр µірэтэллэринээ±эр 
элбэ±и µірэттэ. Эйигин да µірэтиэхпит. Бастаан 
черпакпар тахсарбар ол уол учебкаттан кэлбитэ. 
Онно харалар гоняйдаары гыммыттарын 
кімµскэспитим онтон ыла биирбит. 

СаІа уол ыллаан бµтэн саІа ырыатын 

биллэрэрэ Сарыкынай саныы турбут санаатын 
ситимин быґан кэбистэ.

– Кµндµттэн-кµндµ кірііччµлэрим, истиІ-
иґирэх, сэргэхтэн-сэргэх истээччилэрим! Мин бу 
ырыабын сэттэ ыйы быґа саллаат хааґытын 
тэІІэ µллэстэн аґаабыт, сэбиэскэй аармыйа чулуу 
десантнигар, аармыйатаа±ы до±орбор Александр 
Саргыдаевка Улуу Јктііп ірібілµµссµйэтин 
ірігійдііх кµнµнэн э±эрдэлээн туран аныырбын 
кіІµллээІ. 

Сарыкынай сордоох киґитэ хайа икки ардыгар 
кинини ійдіін кірбµтµн, іссі киниэхэ анаан 
ырыа ыллаан эрэриттэн эмиэ да µірэн саха тэІэ 
суох сананна, эмиэ да до±орун билбэккэ куолаан         
кырбыы сатаабыттарыттан кыбыстан сирдээн эрэ 
тимирбэтэ. Оттон сценаттан микрофон кімітµнэн 
кµµґµрдµллµбµт эдэр эрчимнээх куолас ыллыыра 
иґиллэрэ.

Тіріібµт тµілбэтиттэн
Тэйэ сылдьар киґиэхэ
Сурук курдук оо, кµндµ
Суо±а буолуо, суо±а буолуо.
Сылайбыты сынньатар
Ахтыл±аны аґарар
ҐрµІ-кµіх хаймыылаах
До±отторум суруктара… 

Оо, олох барахсан дьиктигин да±аны. Арыт 
уол о±о барахсаны ат ар±аґыгар олордон 
µірдэ±ин, арыт ірі±ітµгэр тµґэрэн олох очурун-
чочурун аахтаран сордуугун. Мутугунан быра±ар 
муІур µйэбитигэр араас моґоллору бэлэмнээн 
тургутан кірі±µн. Ол иґин олох олорор туґугар 
баарбытынан-суохпутунан ірі міхсін тахсабыт. 
Маны этэн эрдэхтэрэ «уол о±о саада±ын µстэ 
курданар» диэн. Ким сирдээ±и моґоллору 
муннунан тыырбыт, дьулуурдаахтык туораабыт – 
ол дьоллоох уол о±о одьунааґа буолаахтаата±а. 

ПРОЗА
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Өндүрэйгэ төрөөбүт күнүгэр доҕотторо кыттыһан массыына ыытарга 
үөрэнэр сертификаты бэлэхтээн кэбистилэр. Кини массыына ыытыан 
баҕарбат, бэл, төрөөбүт күнүн да ылыан баҕарбатаҕа. Отут үс 
сааска, киһи да кыбыстыах, сааһыран баран төрөөбүт күннээбит да 
диэн. Ону баара доҕотторо бэйэлэрэ рестораҥҥа остуол сакаастаан, 
бэйэ-бэйэлэрин ыҥырсан, Өндүрэйдэрин кыбынан (истибэтигэр 
кистээн эттэххэ, үлэ күнүн кэнниттэн сылайдаҕа аатыран тапталлаах 
дьыбааныгар тарайан сыттаҕына, түҥ-таҥ таҥыннаран баран, күүстэ-
ринэн массыынаҕа симпиттэрэ), төрөөбүт күннүү кэлбиттэрэ. Ким 
билэр, баҕар, сылтах буолуо. Хаһан эрэ бииргэ үөрэммит атастара 
бары кэргэннэнэн, оҕолонон-урууланан, бииргэ түмсэн «аһыыллара» 
да ахсааннаах буолан турар. 

Арай, Өндүрэй мэлдьи соҕотох. Кини куорат гимназиятыгар саха 
тылын, литературатын үөрэтэр учуутал. Куорат киинигэр биир хостоох 
квартиралаах. Оскуолата дьиэтиттэн чугас турар. Уонча мүнүүтэ 
сатыы хаамар. Кэнники кэмҥэ билбитэ эрэ – үлэтэ уонна дьиэтэ. 
Кини олоҕо биир уулуссанан эрэ муҥурданан хаалбыт курдук. Оо, 
олох! Сыл-күн, дьыл-күн эргимтэтэ түргэтээн истэҕин ахсын, киһи 
барахсан олоҕун суолугар сүтэртээн иһэр ээ, эдэр саас доҕотторун, 
оҕолуу ыраас тапталын, үрдүккэ талаһыытын, модун баҕарыытын!.. 
Ханна баалларый?.. Ханнык тоҕойго састылар? Курустук сайыһа 
хаалбыттарын кини тоҕо өйдөөн көрбөтө, төннөн кэлэн сүрэҕэр 
сыһыары туппата? Харда суох... 

Үлэһит буолан баран, ийэлээх аҕатын көмүс уҥуохтарын көтөхпүтэ. 
Биир эдьиийдээҕэ хоту олорор, элбэх оҕолоох. Куоракка кэлэрэ да 
ахсааннаах. Хаһааҥҥы эрэ элбэх атастара-доҕотторо бары ыал-күүс 
буолан, сорохтор арахсан баран иккиһин кэргэннэнэн, интэриэстэрэ 
уларыйан, хайдах эрэ тэйэн хаалбыт курдуктар. Биирдэ өйдөммүтэ, 
Өндүрэй турар бэйэтэ, соҕотох хаалбыт эбит. Өйдөнөн да, хайыай. 
Биир күдьүс кµрµлµµ көтөр күннэрин кутуруктарыттан тутуспутунан, 
тыал үрэрин, сүүрүк илдьэрин хоту устан иһэр буолаахтаатаҕа. 

Күнү быһа оҕолору кытары эриһэн баран, киэһэ хойут дьиэтин 
аттынааҕы улахан маркекка киирэн ас атыылаһар. Онто үксэ 
микроволновка оһоххо сылытыллар бэлэм буспут ас, бэрэски, пицца, 
хот-дог, гамбургер, бэлимиэн буолар. Бэйэтэ астаммат буолбута 
ыраатта. Сатаан курдаммат буолуор диэри ыга симинэн, тото аһаан 
баран, туох да туора санаата-оноото суох телевизорын иннигэр сытар, 
сороҕор кинигэ ааҕар. Интернеккэ киирэн ол-бу сонуну көрбүтэ буолар 
уонна сылайан утуйан хаалар. Маннык олох туох аанньа буолуой, 
хаһааҥҥы эрэ көбүс-көнө дьулугур уҥуохтаах уол уойан, истэнэн, 
самыыта ласпайан, бэһис этээскэ тахсарыгар аҕылаан тахсар буолла. 
Бу курдук күнтэн күн субуллан иһэр. Киниэхэ маннык олоҕор туох да 
уларыйыы наадата суох курдук... Барыта баар, быһыыта. 

Массыына да наадата суох. Бачча чугас сатыы сылдьар эрээри, 

Сунтаар улууһун Уһун 
Күөл сэлиэнньэтигэр 

төрөөбүтэ. 
СГУ суруналыыстыкаҕа 

салаатын бү тэрбитэ. 
Хоһооннору, кэп сээннэри 
оҕо эрдэ ҕит тэн суруйар, 

айымньылара «Бэ-
лэм буол», «Кэскил» оҕо 

хаһыаттарыгар бэчээт-
тэнэллэрэ. Кэлин «Чолбон», 

«Далаһа» сурунаалларга, 
хомуурунньуктарга 

бэчээт  тэммитэ. 
Эдэр суруйааччылар 

өрөспүүбүлүкэтээҕи сүбэ 
мунньахтарын мэктиэ-

лээһининэн 2009 с. «Оһуор-
даах хоһоон» кинигэтэ, 

2013 с. «Сүрэх 
кистэлэҥэ» диэн кэпсээн 

кинигэтэ «Бичик» НКК 
бэчээттэммитэ. Маны 

таһынан хас да кинигэни 
хомуйан таһаарбыта. 

Өр кэмҥэ «Эдэр саас» 
хаһыакка суруналыыһынан, 

редакторынан, билигин 
Саха информационнай 

агентствоҕа литературнай 
редакторынан үлэлиир.

Ангелина ВАСИЛЬЕВА-ДАЙЫЫНА
ПРОЗА
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тугун массыынатай? Массыынаҕа сылаас гараж 
наада, аны алдьаннаҕына, саппаас наада, 
биир эрэй. Тыл үөрэхтээҕэ буолан, тиэхиникэҕэ 
сыстаҕаһа суоҕа сыттаҕа. Ол да буоллар, 
хайыай, бачча босхо кэлбит бэлэх таах хаалыа 
дуо, барарыгар тиийэр. Баҕар, хаһан эрэ наада 
буолуо. Эчи, үөрэхтэрэ сыаната да бэрт. Маны 
мүччү туттаҕына, кырдьык да, этэллэрин курдук, 
«лох» буоларыгар тиийэр, аны хаһан үөрэниэ 
биллибэт. 

Дьэ, онон Өндүрэй үлэтин кэнниттэн ыксыы-
ыксыы оптуобуска симиллэн, үөрэнэ барар 
буолла. Үлэ чааһа бүтүүтэ оптуобуска дьон, 
эчи, элбэҕин! Сылдьа үөрэммэтэх киһиэхэ, 
итиитэ, анньыһыыта, дьон хаҕыс сыһыана, 
бэл, сыта-сымара да сүрэ бэрт. Өндүрэй 
итииттэн көлөһүн-балаһын алла-алла, ойоҕоһун 
анньалларын аахсыбакка, туманныран хаалбыт 
ачыкытын сотто сатыы, харалҕан хараҕынан 
симириктии-симириктии, оптуобус кэлин өттүгэр 
туран эрэ сахсыллар буолла... 

Суол быраабылатын син удумаҕалатар эбит, 
учуутал ааттаах киһи, хатылаан аахтаҕына, син 
өйдүүр курдук. Ол гынан баран, сотору кэминэн 
массыына ыытарга үөрэтиэхтэрэ үһү. 

* * *

Өндүрэй уруогун солбуйтаран баран, 
автодромҥа айаннаата. Куорат кытыытыгар, кини 
хаһан да үктэммэтэх чиэски сиригэр баар эбит. 
Төлөпүөнүнэн болдьоһон баран, массыынатын 
булан, кэлин аанынан иһирдьэ киирдэ. Киниэнэ 
киниэнин курдук, саатар, уопуттаах, массыынаны 
биэс тарбах курдук билэр эр киһи инструкторы 
көрүөм дии санаабыта, биир кыһыл кууркалаах 
нуучча кыыһа олорор эбит. Биһиги киһибит, уґун 
ырбаахылаахтарга уруккуттан көһүүн, тоҥуй 
сыһыаннаах буолан, кинилэри хайдах эрэ адьас 
атын, туспа планетаттан түспүт дьон курдук 
көрөрө. Эмиэ да киһи курдук икки илиилээхтэр, 
икки атахтаахтар, толкуйдууллар, саҥараллар, 
ол гынан баран, хайдах эрэ атын баҕайылар, 
кинилэри киһи сатаан өйдүүр дуо?!. 

Били аат ачыкыта эмиэ сиигирэн хаалла. 
Линза кэтэр кэм кэлбит дуу, сах!..

Кыыс кыратык кэпсэтэ түһээт, массыына ис 
өттүн, күөх уотунан умайар араас прибордары 
көрдөрө-көрдөрө кэпсээн барда. Өндүрэй өйдүүр 
курдук кэҕис гына-гына истэн олордо, ол гынан 
баран, араас ырычаахтар, прибордар ааттара, 
туохха аналлаахтара мэйиитигэр иҥнибэккэ, 

сиитэҕэ сууйуллубут кумах курдук тута сайҕанан 
истэ. 

– Все в порядке? Вы поняли? – биирдэ 
өйдөммүтэ, кыыс инники олбохтон кини диэки 
эргиллэн, кинини уун-утары көрөн олорор эбит.

– Аа? Да-да, – диэн эппиэттэһэ охсорго 
тиэтэйдэ, туох эрэ куһаҕаны оҥоро олорон 
тутуллубут курдук, симитиннэ. 

– Ну, смотрите, надо сразу спросить, если 
не поняли. Вам лучше записывать, – диэн 
баран, мичээрдээн, муус-маҥан тиистэрэ 
сандаарбытыгар, мэктиэтигэр массыына иһэ 
сырдыырга дылы гынна.

Дьэ, субуу-субу түгэҥҥэ били кынаттаах 
эрээри сыгынньах аанньалбыт (дьаабалбыт да 
диир ордуга дуу? Уоран кэлэ-кэлэ дьон сүрэҕин 
ытыалыыра туох аанньа буолуой?) кыһыны 
кыһын диэбэккэ, ханна эрэ саһан чыппайан 
олорон, кыҥаан-кыҥаан баран, ох саатынан 
ытан саайбыта, Өндүрэй сүрэҕэр кэлэн саалла 
түстэ быһыылаах. Дьэ, буолар да эбит... 
Бастакы көрүүттэн таптал баар, эн оннукка 
түбэһиэҥ диэбиттэрэ буоллар, Өндүрэй олох 
итэҕэйиэ суох этэ. Ону баара, били оруобуна 
киинэҕэ ойуулуулларын курдук, кулгааҕар туох 
эрэ музыка куугунаан иһиллэргэ дылы гынна, 
тулата барыта уларыйан хаалла, аан дойдуга 
баар кэрэттэн кэрэни, дьиктиттэн дьиктини 
аан бастаан булан көрбүттүү абылатан, ханна 
баарын, бэл, ким буоларын умнан, аппайан 
олордо. Киинэҕэ көрдөрөллөрүн курдук, хайдах 
эрэ тулата барыта бытааран, сырдаан хаалбыт 
курдук буолла. Кини хараҕар кыыс барахсан 
сирэйэ сандааран, илэ аанньал түһэн олорорун 
курдук көһүннэ...

Субурхай хойуу хаастарын, иэдэһигэр чох 
хара куруһуба оһуор курдук ойууланан түһэр 
уп-уһун хойуу кыламаннарын, кырыылаах 
чочуонай муннун, хара чүөмпэ харахтарыгар 
чаҕылыйар тэбэнэттээх уоттарын, уурбут-туппут 
курдук обуйук уостарын, санныгар долгуннуран 
түспүт хараҥа баттаҕын, оннооҕор кып-кыһыл 
кылабачыгас лаахтаах тыҥырахтаах кыракый 
илиилэрин, кылгас дьууппата саппатах, бачча 
тымныыга чараас чуккулаах дьоҕус тобуктарын... 
барытын иһигэр киллэрэ, сөбүлүү көрө олордо. 
Кыраһыабай дьону айарыгар Таҥара, дьэ, 
кэмчилээбэт, хадаҕалыыр да буолар эбит! 
Туох да омсолоох, мөкү баара көстүбэт, 
барыта ураты, чочуонай, кыраһыабай. Бэл, ити 
кэчигирэс муус-маҥан тиистэр киһи аайы баар 
буолбаттар ээ!.. Сороххо баҕас саатар ити 
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муос тиистэри кэччэйэн, олдьу-солдьу, саһаран 
хаалбыт барахсаттары кэккэлэппитин, киһи 
киһиэхэ көрдөрүөн да кыбыстар...

– ...Вы слышите меня?!.
– Аа, да-да, – иккиһин итинник эппиэт 

иһилиннэ. Дьэ, накаас. Ол эрэн, киһибитин 
сиилии охсорго тиэтэйимиэх. Кини урукку 
үөрүйэх эйгэтиттэн арахсан, сүгэнэн сµµскэ 
бэрдэрбит курдук дөйөн олорор эбээт. Быһата, 
халлааҥҥа дайа сылдьар.

– Вы где работаете?
– А? В школе, учителем якутского языка и 

литературы.
– А вот я не знаю якутского. Саха тыл... 

бильбят... – диэн олуттаҕастык саҥарбытыгар, 
тоҥ нуучча буолбатах, бааһынай дуу диэн 
санаан аһарда. 

Бу кэнниттэн суоппар миэстэтигэр көһөн, 
массыына ыытан көрдө. Бастаан сыыһа-халты 
тутунна буолан баран, өйдөөтөххө, син чэпчэки 
эбит. Ускуораһын булларан баран, туормаһын, 
гааһын баттыы-баттыы олороҕун. Онон автодрому 
хаста да эргийдэ, тохтуурга, хоҥнорго үөрэннэ. 
Эр киһи элээмэтэ буоллаҕа, син үөрэниэх эбит. 
Инньэ гынан, инструкторыттан хайҕанна: «Для 
первого раза неплохо», – диэн буолла. Итинэн 
бастакы дьарыктара бүттэ. Сарсын эмиэ кэлиэх 
буолан болдьоһон, кыыс ууммут кумааҕытыгар 
илии баттаан баран, быраһаайдаһан тахсан 
барда. Кумааҕытын биэрэригэр соруйан кыыс 
хараҕын утары көрөн дьоллонон ылла...

Кыһыҥҥы кылгас күн номнуо саҕахха саһан, 
хараҥаран эрэр. Арай арҕаа саҕах кытара 
кыыһан, хаптаҕас уутунан сирэйин суунан баран, 
хараҕын симэн утуйан эрэр кыыс иэдэһигэр 
маарынныыр буолбут эбит. Кыыс, кыыс... Кыыс 
уонна Кэрэ. Дьүөрэлии да тыллар! Хараҕы эрэ 
манньытар буолбатахтар, дууһаны сылыталлар, 
үтүөҕэ, үрдүккэ кынаттыыллар... 

Оптуобус тохтобулугар баран иһэн, кини 
икки иэйиигэ тырыта тыыттара истэ. Бииринэн, 
хараҕар хойуу хара кыламан сапсыммахтыыра 
көстөр, ураты сырдык иэйии түөһүн үөрүүнэн 
толорон, туох эрэ биллибэт күүстэн өрө көтүөх, 
эккириэх, көрбүтүн барытын кууһуох, күлүөх-
үөрүөх санаата кэлэр. Дьэ, дьикти да буолар эбит. 
Ити иэйии киһи сыҥааҕын ытыстаһыннарбакка, 
букатын икки аҥы ыыра тардан кэбиһэрэ 
дьиктитин. Онон уостара ыпсыбакка, мичээрин 
бу хараҥа халлааҥҥа, лаампа уотуттан 
кылабачыйар хаар кыырпахтарыгар, ыраах 
кыламнаан көстөр куорат уоттарыгар бэлэхтии 

истэ. Аллара кыраһалаабыт хаар кыычыргыыр, 
сибиэһэй салгын тыҥаҕа толору кутуллан 
киирэн, илиини-атаҕы эрчимирдэрэ үчүгэйин! 
Күөгэйэр күнүгэр сылдьар уола хаан ис-иһиттэн 
кычыгыланан, этэ-сиинэ быыппастан, хаарга 
ойуолаан, буурдаан ылбахтаата. Онтон «ким 
эрэ көрүө» диэбиттии, тула өттүн эргим-ургум 
көрүнэн ылла...

Ол эрээри, туох эрэ күлүк санаа үөмэн кэлэн 
үөрүүттэн толугуруу мөхсүбүт сүрэҕин быһыта 
кымаахтыыр, ыарахан таас буолан быарыгар 
сөҥөн, аллара баттыыр курдук. Ама, ити 
бэйэлээх кэрэчээн киһи киниэхэ тэҥнээх буолуо 
дуо? Хаһан да, хаһан да, Кэрэчээнэ (иһигэр 
итинник ааттаан кэбистэ) кини диэки эйэргии 
көрүө суоҕа, күндү таас кэриэтэ сыаналаах 
тапталын утары уунуо суоҕа... Оччоҕо кини 
хайдах буоларый? Соҕотоҕун бу соһуччу 
тапталынан тугу гынарый? Таптал хардата суох 
буоллаҕына, соҕотох киһиэхэ туохха нааданый? 
Кэбис, билэ-билэ эрэйгэ тэбиллиэх кэриэтэ, 
эрдэттэн куотуммут ордук буолбатах дуо?

Ити мучумаан, өй-сүрэх бүппэт мөккүөрэ 
бу күнтэн ыла Өндүрэйгэ букатыннаахтык 
олохсуйда. 

* * *

Биһиги киһибит үстэ-түөртэ автодромҥа 
эрчиллибитин кэннэ, аны куоракка тахсар 
буоллулар. Бу дьарыктарга кини сүрэҕин 
сутуругар суулаан, эрдэттэн оҥостон, букатын 
кыһаллыбат, долгуйбат курдук оҥостон тиийэр. 
Болҕомтотун массыына ыытарга эрэ хатыы 
сатыыр. Ол эрээри кэрэттэн кэрэ мөссүөнү көрөн 
манньыйыан, хараҕын сымнатыан, одуулуу 
олорон омсону булбакка сөҕүөн-махтайыан 
баҕарара кэмнээх буолуо дуо? Уруулу аргыый 
аҕай эрийэ олорон, иннин диэки көрбүтэ 
буолан баран, хараҕын кырыытынан дьоҕус 
тобуктары, чочуонай сотолору бобо ылбыт 
уһун остоох соппуоскалаах атахтары, улахан 
кэтит төлөпүөн үрдүгэр үҥкүүлүүр кылабачыгас 
лаахтаах кыракый тарбахтары олус да астына, 
дуоһуйа көрөн ылара, ама, буруй буоллаҕай? 
Тохтоон быһаарар кэмигэр умнан кэбиһэн, 
аһаҕастык одуулуу олороруттан бэйэтэ соһуйан, 
«бабат» дии түһэр. Оччоҕо сутурук быыһыттан 
сүрэх обургу субу тахсан барыах курдук өрүтэ 
тэбиэлиир... 

Куоракка тахсыы эмиэ да кутталлаах, эмиэ 
да умсугутуулаах эбит. Урут суоппардары ураты 
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дьон диэн көрөрө, оттон бэйэҥ уруулу тутан, 
массыыналар кэккэлэригэр киирсэн, тэбис-
тэҥҥэ барсан иһэриҥ, ураты иэйиини, киэн 
туттууну үөскэтэр. Ол эрээри уулуссалар быһа 
охсуһууларыгар быраабыланы ситэ билбэтэ, дук-
дах туттара, бытаарара мэһэйдиир эбит. Атын 
балаһаҕа туоруур уотун холбообокко халыйан 
хаалан, светофорга күөх уокка туормастаан 
кэбиһэн, онтон да атын буруйга Кэрэчээнэтиттэн 
мөҕүлүннэ. Ыксаллаах түгэҥҥэ инструктора 
уруулун бэйэтэ эрийэн, көннөрөн биэрэр. Ол онно 
илиилэрэ таарыйсан, сып-сылааһынан даҕайсан 
ылаллара, ама туохха тэҥнэһиэй! Онон Өндүрэй 
сороҕор ол сып-сылаас илии даҕайарын өссө 
төгүл билээри, соруйан сыыһара да баар суол. 
Ону баалаамаҥ дуу... Оннооҕор, сороҕор кыыс 
уран уоһуттан хоччоххой үөхсүү тыллара төлө 
көтөн тахсаллара да ураты амтаннаах, минньигэс 
курдук эбээт! Бэл, уһун-синньигэс сыаналаах 
сигаретатын сыта да, табах тардыбат киһиэхэ 
минньигэстик дьаралыйан киирэр буолар эбит! 
Дьэ дьикти! Урут табах сытын ыла-ыла абааһы 
көрөр буолара... 

Бүгүн Кэрэчээнэ ыйан биэрэн истэҕин 
ахсын, куорат киин уулуссаларынан барытынан 
сырыттылар. Онтон биир саҥа тутуллубут элбэх 
этээстээх дьиэҕэ тиийэн тохтотто. Кыараҕас 
баҕайы олбуорга массыына бөҕө араас-
таан симиллибит. Нэһиилэ кыбыллан киирэн, 
миэстэ булан тохтоотулар. Өндүрэй эргиллэн 
тах сарбар аны сыаналаах массыыналары 
таарыйан кэбиһиэм диэн куттана саныы 
олордо. Кытыы подъезтан икки дьахтар тахсан, 
кинилэр массыыналарыгар кэллилэр. Биирэ 
саастаах, биирэ эдэрчи. Иккиэн сахалар. 
Эдэрэ Кэрэчээнэҕэ майгынныыр эрээри, сахата 
баһыйбыт. Үөрүйэх баҕайытык массыынаҕа 
киирэн олорунан кэбистилэр. Кэрэчээнэ: «Мама» 
дии-дии кэпсэттэ. Тутуу матырыйаалларын 
туһунан кэпсэттилэр, онтон биир маҕаһыыҥҥа 
илтэрдилэр. Бу кэннэ чаастара бүтэн, Өндүрэй 
оптуобус тохтобулугар түһэн хаалла.

Хайдах эрэ чэпчээбит курдук буолла. 
Кэрэчээнэ саха эбит! Саха ийэлээх, нуучча 
аҕалаах эбит буоллаҕа. Кини быдан чугаһаабыт 
курдук буолла. Сахалыы сатаан саҥарбата, чэ, 
туох буолуой! Оччолоох пааралар бааллар дии...

* * *

Дьиэтигэр кэлэн баран, уолбут букатын 
Өктөөп өрөбөлүүссүйэтин оҥордо. Биир хостоох 

кыараҕас соҕус квартирата, холостуой эр киһи 
ордуута буоларынан, ырааһынан өҥнүбэтэ 
чахчы. Урут ийэлээх эдьиийин бэлэмнэригэр 
үөрэммит уол ыйга биирдэ-иккитэ дьиэтин 
сууйбута буолара. Кирдээх иһитин араакабынаҕа 
мунньан-мунньан баран, ыраас иһит тиийбэт 
буоллаҕына эрэ, кыһалҕаттан сууйар. Таҥаһын 
сууйуута биир оннук. Ону тэҥэ араас хаһыаттар, 
сурунааллар, эргэ таҥас мунньуллубутун этэ да 
барбаккын. Дьиэтин хаһан быыллаабытын да 
өйдөөбөт. 

Муннун анныгар ыллыы-ыллыы дьиэтин аанын 
аһан киирэн баран, саҥа өйдөммүттүү тулатын 
көрүннэ. Дьиэтин иһэ хайдах эрэ олус боруоран 
көһүннэ. Кини ис туругар сөп түбэспэт курдук. 
Онон тирээпкэ, биэдэрэ ылан, ыллыы-ыллыы 
дьиэтин сууйан-сотон барда. Хамсаннаҕын 
ахсын өссө эрчимирэн истэ. Кэппэт буолбут 
эргэ, кыччаабыт эҥин таҥастарын, ол иһигэр син 
сэнэх соҕустары, быраҕаттаары туспа пакекка 
хаалаата. Уруккута буолар, ол сэнэх таҥастарын 
аһынан быраҕыа суох этэ. Оттон билигин 
саҥа таҥас ылыныам диэн, сапсыйан кэбистэ. 
Эргэ хаһыаттары, уопсайынан, мунньуллубут 
бөҕү-саҕы хомуйан ылан, хаста да кырынан, 
аллара бөх кутар иһиттэргэ түһэрдэ. Кирилиэс 
үктэллэрин иккилиини көтөн, аҕылаатар да, 
сүүрүүнэн сырытта. 

Ол кэннэ дьиэтин сууйан-сотон кылбатан 
кэбистэ. Дьиэтэ салгынныын ырааһырбыкка, 
сырдаабыкка, бэл, кэҥээбиккэ дылы буолла. 
Үчүгэйиэн!.. Санаа сааһыланнаҕына, дьыала-
куолу табылыннаҕына, тулалыыр эйгэ 
ырааһырдаҕына – олох олорор да судургутуйар 
эбит! 

Таарыйа этин-сиинин эрчимирдэр эрчиллии-
лэри оҥорон, тиргиллэн ылла. Тиритэн-хорутан, 
этэ-сиинэ тэнийэн, душка суунан, бэркэ астынан 
оронун булла. Мантан ыла олоҕун уларытарга 
күннэтэ туох эрэ хардыылары оҥорорго сананна. 
Үүнээйи курдук олорор диэн туох аатай! Киһи 
туохха эрэ дьулуһарын, тугу эрэ ситиһэрин, 
оҥорорун, иэйиинэн иэтэрин эрэ тухары толору, 
дьиҥнээх олоҕунан олорор. Онто да суох күн-
дьыл барара түргэнэ дьикти. Күттүөннээҕи 
тугу эрэ оҥорорго былааннаан, элбэҕи ситиһэ 
сатыахха наада. Куорат кыараҕас, тыастаах-
уустаах дьиэтиттэн арахсан, күөх оттоох-мастаах 
сыһыыга учаастак ылан, киэҥ да киэҥ, сырдык 
дьиэ туттан дьэндэтэн кэбиспит киһи ньии! Оо, 
үчүгэй да буолуо! Бэл, саҥа тутуллубут дьиэ, мас 
сыта кэлэргэ дылы. Ол сылаас, ыраас дьиэҕэ 

2*
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кып-кыракый атахтар сүүрэн битигирэһиэхтэрэ, 
оҕо чуораанчык күлүүтэ чугдаарыа, ахтыбыт, 
күүппүт, күндүттэн күндү киһитэ минньигэс 
мичээрдээх көрсүө...

Өндүрэй ырааһырбыт дьиэтигэр дьыбааҥҥа 
кэтэх тардыстан сытан, эмиэ бу курдук сырдык, 
былыта суох ыраас, дьоллоох инники олоҕун 
ыралыы сытта. 

* * *

Кэтэһиилээх күн үүннэ. Ол эрээри бµгµн 
Кэрэчээнэ туохтан эрэ кыйахана сылдьара көстөр. 
Субу-субу төлөпүөнүнэн кэпсэтэр, сигаретатын 
уматтан, түннүгүн аһан, табахтаан сыыйар. Ол 
быыһыгар уоһун быыһыгар үөхсэн да ылар. 
Төлөпүөнүгэр суруйсан, кими эрэ кытта этиһэр 
быһыылаах. Хаста да саҥа таһааран: «Дурак!» 
– диэмэхтээтэ. Өндүрэй диэки эмиэ хаҕыстык 
көрөн ылбахтыыр, кыыһырбыт курдук туттар. Ол 
онтон хомойон, оҥорботох да буруйун барытын 
бэйэтигэр ылынан, үүтүн тохпут оҕо курдук сүөм 
түспүт Өндүрэй суолга уруулу тутан олорорун 
да умнан, хас да куруубай алҕаһы оҥордо.
−	 Куда смотришь?! Не видишь, что ли, 

желтый цвет уже горит? Совсем тупой что-ли!.. 
Учитель называется! 

Оо, тыллар! Сороҕор сытыы быһахтааҕар 
да ыарыылаахтык киһини бааһырдаҕыт эбээт! 
Ким кинини «аар акаары» диэн үөхпүтэ баарай. 
Ол аата Кэрэчээнэ кинини киһинэн аахпат, 
тэҥнээбэт буоллаҕа, тэҥниэ да суоҕа... Сүрэх 
эппэйэн утуйбатах уһун түүннэргэ чочуллубут 
курустаал таас курдук күлүмүрдэс уонна кэбирэх 
ыра санаа хампарыйара кэбэҕэс да буолар 
эбит!..

* * *

Бу кэнниттэн биллибэккэ уонча хонук ааста. 
Биһиги киһибит санаата түһэн, бэйэтэ эрийбэккэ 
сырытта. Инструктор да эрийбэт. Биир күн эр 
ылан, эрийэн көрбүтүгэр, «абонент временно 
недоступен» диэн буолла. Онтон автооскуолаҕа 
эрийэн, инструкторын ыйыталаста. «Бачча 
чааска кэлээр», – диэтилэр. 

Болдьоммут чааска автодромҥа тиийэн турда. 
Саас иһэрэ биллэн, күн уһаан, туман дьай±аран, 
чаҕылыйан күн да күн буолбут! Будулҕан 
туманнаах кыһыҥҥы ыйдар кэннилэриттэн, 
салгын саймаарыйбыта, халлаан көҕөрбүтэ 
үчүгэй да буоллаҕа! 

Бу туран билэр массыынатын көрдүү сатаата 
да, көстүбэт. Син өр турда. Төлөпүөнүн ылан 
эрийэн көрдө да, арахса сылдьар. Онтон 
эмиэ автооскуолаҕа эрийэн ыйыталаспытыгар, 
«маннык нүөмэрдээх массыынаҕа киир», – 
диэтилэр. Ол массыыната муннун анныгар турар 
эбит. Биир уол кими эрэ кэтэһэрдии туттан, 
төлөпүөнүн хаһа олорор. 
−	 Драсьте! Мне сюда, да?
−	 Драсьте, драсьте, заходи. Как зовут?
−	 Подождите, у меня другой инструктор 

был. Надежда... а вот фамилию не помню...
−	 А, она уволилась. Мне вот твою карту 

передали.
−	 Как уволилась?! А как она... а как же я?..
−	 Говорю же, уволилась. Не знаю причин. 

Значит, так надо было. 
Ыраас халлааІІа этиҥ эппитин курдук 

буолла. Аны хаһан да Кэрэчээнэни көрбөппүн 
диэн санаа төбөтүгэр ча±ыл±анныы саалынна. 
Ол киниттэн мөҕүллэрдээҕэр өссө куһаҕан 
буолар эбит. Хайдах-хайдах баҕайыный? Тугу 
гыныах баҕайыный?!

Түүл-бит курдук хас да хонук ааста. Кустук 
өҥүнүү чаҕылыйбыт халлаан тута кырааската 
суураллан, өлбөөрөн хаалла. Өндүрэй хас да 
күн үүтүн тохпут оҕолуу хаҕа эрэ сукуҥнаан 
сырытта. 

* * *

Кылааска киирэн кэлбитигэр, оҕолор аат-
харата дорооболостулар. Сорохтор турбатылар 
даҕаны. Суотабайдарыгар, планшеттарыгар умса 
түһэн, литературатааҕар быдан интэриэһинэйи 
булан көрө олороллор. Учуутал миэстэтигэр 
тиийэн баран, саҥата суох оҕолору болҕойон 
көрө олордо. Аныгы оҕолорго суруйааччылар 
айымньыларын аахтарар, кэпсэттэрэр уустук. 
Ааҕыахтарын олус сүрэҕэлдьииллэр. Ол оннугар 
«контактарыгар», «ватсаптарыгар» төһө баҕарар 
суруйсуохтара. Тылы хайдах баҕарбыттарынан 
кум-хам тутан, хайдах истэллэринэн суруйан 
дьаабылыыллар. Бэйэлэрэ туспа тыл айбыт саҕа 
сананан, ол тылларынан астына кэпсэтэллэр. 
«Щей баи ди, барааллым, уллааллым, 
сенбистм, ахайахта бербтм...». Уонна хайдах 
саҥаралларын курдук өйтөн суруйууну суруйан 
муҥнаналлар. Дьэ, бу аата тугуй? Бу курдук 
тылбытын дьаабылаатахпытына, аны сүүрбэччэ, 
отучча сылынан өбүгэлэрбит үйэлэр тухары 
харыстаан аҕалбыт баайдара – тылбыт ордуо 
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дуо? Бу оҕолор улаатан баран, бэйэлэрин 
оҕолорун туохха үөрэтиэхтэрэй?!. Саха тыла 
кэлэр көлүөнэлэргэ ордон тиийиэн баҕарар 
буоллахпытына, тыл, литература учууталлара 
аныгы гаджеттары кытта күрэстэһэн, аныгы үйэ 
сайдыылаах оҕолорун кытта биир тылы хайаан 
да булуохпутун наада!.. 

Учуутал киирэн баран, саҥата суох олорорун 
дьиибэргээн, оҕолор төбөлөрүн өндөтөн, дьэ, 
сирэйин-хараҕын манаатылар, паартатааҕы 
дьарыктарын хаалларан, мух-мах барбыт курдук 
буоллулар. Арай кэнники паартаҕа олорор 
икки уол үлүһүйэн оонньуу олорор буолан, 
аахайбатылар. Кыргыттар бопсубуттарыгар 
да, маа бэйэлээхтэриттэн арахсыахтарын 
баҕарбатылар. 
−	 Оҕолоор, бары суотабайгытын араарыҥ, 

– Өндүрэй оргууйдук, ол эрэн чиҥник эттэ.
Оҕолор учууталлара уларыйбытын ис 

имнэринэн сэрэйэ охсон, толорорго тиийдилэр. 
Бүгүн Алампа айар үлэтин туһунан 

кэпсиэхтээх. Ол эрээри, хайдах эрэ, бэйэтэ да 
билбэтинэн, поэт күүстээх тапталын хоһуйбутун, 
кэргэнэ таҥнаран атын киһиэхэ барбытын, ол 
онтон кини хайдах курдук эрэйдэммитин туһунан 
иэйэн-куойан туран кэпсээтэ. Дьиҥэ, бу туһунан 
программаҕа суох, кэпсии туран, хайдах эрэ 
бэйэтин Алампа курдук сананан ылла... Бэйэтин 
сүрэҕин ыарыытын таарыйан, абаран-сатаран, 
олус итэҕэтиилээхтик кэпсээтэ. 

Оҕолор хаһааҥҥытааҕар да чуумпуран, 
болҕойон иһиттилэр. Таптал тиэмэтэ кинилэргэ 
да чугас быһыылаах. Бэл, кэнники паартаҕа 
олорор бэдиктэр, оонньуулларын тохтотон, 
учууталларын иһиттилэр. 
−	 Андрей Егорович, оччоҕо Дуня Алампаны 

олох да таптаабатах эбит дуо? – кылаас үчүгэй 
үөрэнээччитэ Сандаара бүрүүкээбит чуумпуну 
үргүтэн, бастакынан ыйытта.

Туох диэн хоруйдуоҥуй, бу судургу ыйытыыга? 
Күн дьоҥҥо барытыгар биир тэҥник тыгар. 
Кыра, улахан, баай, дьадаҥы диэн араарбат. 
Ол эрээри, үрүҥ күн аннынан тэҥинэн хаамар 
дьонтон – ким эрэ дьоллоох, ким эрэ дьоло 
суох. Ким эрэ тапталтан дьоллонор, оттон ким 
эрэ тапталтан сордонор. Тоҕо оннук буоларый? 
Бу орто дойдуга хардата суох таптал диэн тоҕо 
баарый? 

Суох, Сандаара, Кэрэчээнэ эмиэ кинини 
таптаабатаҕа ээ. Таптал диэн бу орто дойдуга 
суох... Таптал диэн талыллыбыттар эрэ 
талааннара. Таптыыр диэн талба талаан. 

Өндүрэй хайдах сатыырынан быһаара 
сатаата.
−	 Андрей Егорович, таптал диэн баар ээ! 

Хайдах суох буолуой! – эмискэччи омуннаах-
төлөннөөх Шура аймаммытынан туран кэллэ. 
– Литератураҕа да таптал баарын дакаастыыр 
элбэх холобур баар дии. Холобур, холобур... 
Дьиҥ олоххо да таптал баар... – Шура 
кыбыстан кытаран хаалан баран, уҥа эрээккэ 
олорор уолаттар диэки кылап гына көрөн ылла. 
Ол диэкиттэн күлэн кыччыгыныыр саҥалар 
иһилиннилэр, ону тэҥэ ортоку паартаҕа олорор 
уолу ойоҕоско биэрэн кибилиннэрдилэр…

– Александрова, ситэри ай лав ю диэ... 
Дабаай, билинэн кэбис, комон беби!.

Саҥа улаатан эрэр кыыс барахсан, сүрэҕэр 
уйаламмыт чараас иэйиитин мэлдьэһиннэрэн, 
ыксаан ойон турбутун бэйэтэ да билбэккэ 
хаалан, хата, күлүүгэ киирдэ быһыылаах. 
Тыллаах бэйэтэ тылыттан матан, устуулугар 
лах гына олоро биэрдэ. Кылааска күүгүнэһии, 
саҥа-иҥэ, күлүү-салыы элбээн барда.

– Тохтооҥ эрэ!..
Андрей Егорович оҕолору кэриччи көрдө. 

Сүүрбэ биэс паара харах кини диэки соһуйбуттуу, 
ыйытардыы, үөннээхтик, тургуппуттуу көрөн 
олороллор. Бу оҕолор дьылҕалара хайдах 
суруллан турарын ким билиэй? Ол эрээри 
биллэр – инники олохторугар кинилэри эдэр 
саас аргыһа таптал күүтэр. Таптал да араастаах. 
Ким эрэ омуннаахтык күүдэпчилэнэ умайыа, ким 
эрэ нарын иэйииттэн долгуйа ууллуо, ким эрэ 
бастакы хаһыҥтан сүрэҕэ мууһуруо... Ол эрээри 
таптал – олоҕу хамсатар күүс диэн мээнэҕэ 
эппэттэр. Хайдах да буоллун, таптал баар 
буолан, киһи иэйиинэн иэтэн олох олорор. Оттон 
оҕолору олох олорорго, таптыырга үөрэтэбит 
дуо, биһиги? 

Учуутал хаһааҥҥытааҕар да өрө көтөҕүллэн, 
хараҕа уоттанан, кэпсии-ипсии турда. Кини 
сүрэҕиттэн улуу күүс тахсан, оҕолору барыларын 
абылаабыт курдук буолла. 

* * *

Өндүрэй уруогуттан санаата көтөҕүллэн 
таҕыста. 

Кэбис, олох манан бүппэт. Махтал, эйиэхэ, 
Кэрэчээнэ, мин олохпор көстөн ааспыккар, 
кылгас да кэмҥэ буоллар сырдатан, инникигэ, 
кэрэҕэ угуйан ааспыккар! Улугурбут, тоҥ сүрэххэ 
сылаас иэйиини уһугуннарбыккын умнуом суоҕа! 
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Эн, бэйэҥ да билбэккинэн, миэхэ күүс эбэн, 
инники олох олорорбор күүстээх санаа биэрдиҥ. 
Олох салҕанар! Мин инники олохпор хайаан да 
көрсүөҕүм ыраас тапталбын, аналбын! Олохпун 
оҥосторго бэйэм хамсаныахтаахпын, сыал 
туруорунан ситиһиэхтээхпин!

Итинник санааттан харыс үрдээн, дууһалыын 
сырдаан, чэбдик салгынынан толору тыынан, 
сааскы куорат элбэх киһилээх, массыыналаах 
уулуссатынан биир киһи хааман истэ. 

Ыраас халлааҥҥа күлүмүрдүү турар күн, 
сирдээҕи араас мучумааны мэлдьэспиттии, хаар-
муус дойду биир куоратыгар көмүс сардаҥаларын 
харыһыйбакка, үөһэттэн куппахтыы, мичилийэ 
турда. Ол аайы кып-кыракый хаар кыырпахтара 
эппиэттэһэн, кылабачыһан ылаллар. 

Үрүҥ күн орто дойдуга барыбытыгар биир 
тэҥник тыгар. Ким дьолу, ким сору таларын, 
киһи бэйэтэ эрэ билэр. Санаа түһүүтүгэр 
бэриммэккэ, хара дьайга кыттыспакка, үтүөҕэ 
талаһан олороруҥ тухары – эн тыыннааххын, 
толору олоҕунан олороҕун. Тулаҕын тупсаран 
үтүө дьыаланы үксэтэриҥ тухары – эн дьолго 
эрэллээхтик хардыылыыгын... 

ТҐҐўўҐ ЭР
 (Кэпсээн)

Тымныы, ыйдаҥалаах киэһэ буолбут. Ыаллар 
буруолара үөһэ халлааҥҥа харбаспыт. Дэриэбинэ 
дьиэлэрэ ый уотугар тунааран көстөллөр, арай, 
атын олох баарын туоһулуурдуу түннүктэр 
уоттара кылахачыһаллар. Соҕотох тунаархай 
банаардаах уулуссаҕа ким да суох. Уу-чуумпу. 
Бэл диэтэр, ыт да үрбэт. 

Дьиэ иґигэр эмиэ уу-чуумпу, арай оһох тыаһа 
тыһыргыыр. Сардаана былаатын бүрүммүтүнэн 
быар куустан, түннүгү манаан, таһырдьаны 
көрөн турар. Түннүктэн арахсан, оһоҕор мас 
быраҕан биэрдэ. Уот кураанах маһы хабан 
ылан, күүдэпчилэнэ умайбытыгар, курус 
санаата сайҕаммыкка дылы буолла. Чаһытын 
көрбөхтөөтө уонна билиитэҕэ аһын сылытан 
киирэн барда. 

Өр-өтөр буолбата, уулуссаҕа элбэх атах тыаһа 
хоочургуура, кыргыттар кэпсэтэн ньамалаһар 
саҥалара иһилиннэ. Кэм да Сибиэтик хатан 
баҕайытык күлэн сатарытара иһиллэр. Тэлгэһэҕэ 
Чолбон төһө да уйатыгар симиллэн сыттар, 
иэһин төлөөн биирдэ-иккитэ «моҥ! моҥ!» диэн 

үрэн ылла. Киниттэн иҥнэ сылдьыахтара дуо, 
хойуу туманы бургучуппутунан, кыргыттар 
күлсэн-салсан, хоочугураһан киирэн кэллилэр. 

– Хайоо, Сардаанчык аһа бэлэм. Бирибиэт, 
дорогая! Мэ, бу маны холодильникка уган 
кэбис, – Сибиэтик тымныы салгынынан 
аҥылыйбытынан кэлэн, омунугар дьүөгэтигэр 
саба түһэн, иэдэһиттэн сыллаамахтаата, 
илиитигэр шампанскай бытыылкатын туттаран 
кэбистэ. Ону даҕаспытынан Лида эмиэ бакыатын 
сиргэ уурбутугар, элбэх бытыылка охсуллан 
кылыгыраан ылла.

– Бу да кыргыттар, хайа оттон гадаайдыахтаах 
этибит дии, бу тоҕо элбэҕэй?

– Одно другому не мешает! Бириэмэ баар 
дии. Бээ, нэһиилэ ыллыбыт ээ, интибитин. 
Хаһан өйдөнүөхпүтүгэр диэри аҕыс буолан 
хаалбыт, эрдэ ылбатахпыт, атыыһыт Муоча 
биэримээри баҕа бөҕө. Олох сэрии курдук, 
нэһиилэ уговаривайдаан ыллыбыт. Бачча 
мустан баран, хайдах пиибэлиэхпит суоҕай? 
Чэ, кыргыттар, олордубут! Бириэмэ ыгым, 
программа киэҥ! – «атамааннара» Сибиэтик 
хамаандатынан, кыргыттар остуолга олордулар. 
Бары пиибэлэрин аһан, уһун ыстакааннарга кутан 
кылыгыраттылар. Онтуларыттан ыймахтыы-
ыймахтыы, аһаан бардылар. 

Өр-өтөр буолбата, саҥа-иҥэ, күлсүү-салсыы 
элбээн барда. Кыргыттар холуочуйан, былдьаһа-
былдьаһа кэпсээн, кычыгыламмыт курдук тэһэ 
астаран күлэн тоҕо бараллар. Манна дэриэбинэ 
хобуттан саҕалаан, ким кимниин сылдьыбыта, 
арахсыбыта, куорат олоҕо, саҥа муода, онтон 
да атын барыта ырытылынна. 

– Хайаа, уон иккибит буолан эрэр дии! Чэ, 
түргэнник-түргэнник, закругляемся! – диэн хаһыы 
иһиллибитигэр, бары ойон туран, иһиттэрин 
хомуйан кэбистилэр. Остуолу сотон баран, 
ыраас кумааҕы тэлгээтилэр. Тас көрүҥүнэн 
ырыаһыкка майгынныыр буолан, Земфира 
диэн ааттаммыт, кылгас баттахтаах уһун кыыс 
кумааҕыга уруһуйдаан киирэн барда. Сардаана 
бүлүүһэ аҕалла. Уоту умуруоран, чүмэчилэри 
уматан, бүлүүһэлэрин чүмэчигэ кэриэрдэн 
баран, бары остуол тула олордулар. 

– Бүлүүһэ, бүлүүһэ, дорообо! Бу биһиги, 
сүүрбэ бэһис выпуск кыргыттара мустан 
олоробут. Инникибитин тымтыктанан көрүөхпүтүн 
баҕарабыт. Баһаалыста, тугу билэргин барытын 
кэпсээн биэр, көрдөһөбүт! Бүлүүһэ, бүлүүһэ, 
көрдөһөбүт, сүүр! Сөбүлэһэр буоллаххына, 
«дорообо» диэҥҥэ бар, – диэн арыый да уус 
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тыллаахтара Ириитиккэ чобуорхайда. 
Бары тыыммакка да кэтэһэн олордулар. Хара 

хоруо буолбут бүлүүһэ, бастаан хамсаабакка 
туран баран, аа-дьуо сыҕарыйан, хаҥас 
уруһуйдаммыт «дорообо» диэн сурукка аа-дьуо 
сыҕарыйда. 

Кыргыттар харахтара уоттана түстэ. Күө-дьаа 
буолан, былдьаһа-былдьаһа, эмиэ да күлэн 
кыччыгынаһан ыла-ыла, элбэх ыйытыылары 
биэрдилэр. Ол быыһыгар «эн үтэҕин», «эн 
мэһэйдиигин» диэн мордьооттоһон да ылаллар. 

Сардаана кыбыһыннар да, дьүөгэлэрин 
үтүктэн эмиэ аналлааҕын туһунан ыйытта. 
−	 Оо, дьэ, Сардаанчык аналлааҕа, хоойго 

сытар холооннооҕо, тойон эрэ ким эбитий? 
Ханна бааргын? Бүлүүһэ, бүлүүһэ, баһаалыста 
этэн кул, бэстилиэнэй «девственницаны» ким 
ылар эбит? – Ириитиккэ дьээбэҕэ тиллэ түстэ. 
Буолумуна, оскуоланы бүтэрбиттэрэ үс сыл 
буолла да, Сардаана уолламмытын истэ иликтэр. 
Сорохтор кэргэн тахсан, оҕолонон ырааттылар, 
арай, Сардаана эрэ соҕотох сылдьар. Сатахха, 
кыыстара кистэнэрэ диэн сүр, хаһан да тус 
олоҕун туһунан кэпсээбэт. 

Бүлүүһэ турбахтаан баран, аргыый сыҕарыйан, 
биирдии буукубаларынан холбооттоон, «бу 
кэллим» диэн таһаарда. Киһи эрэ буоллаллар, 
куттанан, кылап-халап көрдүлэр, «быраһаайга» 
ыытыахха дэстилэр.
−	 Суох, эн үтэҕин буотта! Дьиҥнээх 

буоллаҕына, аатын ыйытыахха! Күндү бүлүүһэ, 
баһаалыста, ааккын эт эрэ...

Бүлүүһэ эмиэ турбахтаан баран, «Вася» диэн 
тылы таһаарда...

Оо, кыргыттар, кыргыттар барахсаттар! Олох 
диэни билэ илик, ыраас суоллаах барахсаттар! 
Олох аартыгар саҥа үктэнэр сахха барыта 
инники, барыта биллибэт, таайтарыылаах курдук 
көстөр буоллаҕа эбээт. Ол да иһин, билиэх 
баҕа батарбакка, маннык таайан эрдэхтэрэ. 
Үксэ сымыйа, албын да буоллар, оонньуу-
көр курдук да ылынналлар, барытын итэҕэйэн 
иһэллэр. Оттон олох диэн оонньуу буолбатах, 
олус уустук эбээт... 

* * *

Кыргыттарын атаартаан баран, Сардаана 
хайдах эрэ этин сааһа аһыллан, куттанан дьик-
дьах туттар буолан хаалла. Ийэтэ улуус киинигэр 
киирбит буолан, соҕотох хонор. Тоҕо биир эмэ 
дьүөгэтин хонноро хаалларбатаҕын улаханнык 

кэмсинэ санаата. Куттанан Чолбонун ыҥыран 
киллэрдэ. Эриэн ыт «бу иччим туох буолбутай» 
диэбиттии өйдөөх харахтарынан көрө-көрө, 
соһуччу тосхойбут дьолуттан манньыйан, оһох 
таһыгар сытынан кэбистэ. 

Кыыс уута кэлэн быстыбакка эрэйдэннэ, 
оронугар эргийдэ-урбайда. Кэмниэ-кэнэҕэс 
халтаһата ыараан, утуйуох курдук буолан барда. 

Арай уутун быыһынан сытан баттатар курдук. 
Эмиэ да уһуктаҕас курдук да, кыайан хамсыыр 
кыаҕа суох. Туох эрэ ыарахан кини атаҕар кэлэн 
олордо. Онтон суорҕан устун сыҕарыйан, үөһэ 
диэки сыыллан тахсан истэ. Ыарахана диэн сүр. 
Кыыс куттанан сүрэҕэ толугуруу тэптэ, тымныы 
көлөһүн сарт түстэ, тыына хаайтарда. Кини 
үрдүгэр киһи сытар курдук... Мөхсө, хаһыытыы 
сатыыр да, саҥата тахсыбат, эгэ, хамсыа баара 
дуо? Түүл дуу бу, илэ дуу?!

Били ыарахан баҕайыта балачча хам-
бааччы сыппахтаан баран, аны моонньуттан, 
кулгааҕыттан ип-итиинэн даҕайан сыллыыр, 
ууруур курдук буолла. Сүрдээҕин куттанна, 
уолуйда, сэниэтэ эстэн нэһиилэ сытта. Хайдах 
эрэ нукаай курдук буолан, туохха да кыһаммат 
курдук буолан хаалла. Ону тэҥэ туох эрэ саҥа, 
сонун иэйиини билбит курдук буолла. Сардаана 
хаһан эр киһиэхэ сыллаппыта, уураппыта 
баарай? Санаатын түгэҕэр «сыллатар диэн 
маннык эбит ээ» диэн санаа кылам гынан 
ааста. Ону сэрэйбиттии, били баҕайыта аны 
кыыс уоһун көрдөөн үөһэ тахсан эрэрэ...

Киһи эрэ буоллар, туох эрэ өйдөммөт, 
кутталлаах буолан эрэрин сэрэйэн, кыыс уоһун 
куоттаран, киэр хайыста, туох баар күүһүн 
түмүнэн, түүрүллэ түһээт, уһукта сатаата. 
Аттыгар ыт ырдьыгыныырын, үрэрин истэн, 
хайдах эрэ кулгааҕа куугунуурга дылы гынна 
да, уһуутаабытынан, уһуктан кэллэ...

Кутталыттан сүрэҕэ толугуруу мөхсүбүт, ийэ-
хара көлөһүнэ сарт түспүт. Саҥарар да кыаҕа 
суох, хараҥа хос үрдүн көрөн сыппахтаата. 
Тамаҕа хаппытын ньии! Ыта кэлэн илиитин, 
сирэйин салаамахтаата. Ыйылыы-ыйылыы тула 
көтө сылдьар. Кыыс ытын төбөтүттэн имэрийдэ, 
уһугуннарбытыгар махтанна уонна нэһиилэ 
туран, уот уматтан, уу куттан истэ.

Куһаҕан да түүл! Илэ курдуга тоҕо баҕас 
ынырыгай? Ол эрээри, баттаттаҕа дии. Оҕо 
сылдьан биирдэ эмиэ баттатан турар. 
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* * *

Күнү быһа Сардаана ээл-дээл сырытта. Уутун 
хамматах буолан, нукаай курдук. Хаһан да күнүс 
утуйа үөрэммэтэх буолан, нуктаан да ылбата. 
Хайдах эрэ ол-бу кыра тыастан куттанар курдук 
буолан хаалбыт, дьик-дьах туттар. 

Дьиэтээҕи үлэтин барытын оҥордо, ийэтин 
кытта кэпсэттэ. Ытын киллэрэн, доҕор гынан, 
киэһээҥи аһылыктарын үллэстэн аһаатылар. 
Онтон түү былаатын бүрүнэн, дьыбааҥҥа 
кинигэ ааҕа олордо. Кыыс саха, нуучча 
классик суруйааччыларын барыларын аахпыта. 
Омуннаан эттэххэ, олохтоох библиотекаҕа 
аахпатах кинигэтэ суох буолан, билигин ол-
бу «дьахтар романнарын» ааҕа сатыыр. 
Кини кинигэҕэ өйдүүн-санаалыын бүтүннүү 
киирэн хаалан, тулатынааҕы эйгэтин умнан 
кэбиһэр идэлээх. Кинини, кылаас бастыҥ 
үөрэнээччитин, үрдүк үөрэххэ хайаан да 
киириэ дии саныыллара. Бастакы экзаменыгар 
«проваллаабытыгар» бары да соһуйбуттара. 
Ийэтэ ордук аймаммыта. Төлөбүрдээх үөрэххэ 
киллэрэ сатаабыта. Кыыс эһиил бэлэмнэнэн 
баран киириэм диэн буолумматаҕа. Эһиилигэр 
эмиэ баала хапсыбакка, кыайан киирбэтэҕэ. 
Үөрэммит оскуолатыгар остуораһынан, муоста 
сууйааччынан үлэлиир. Бастыҥ үөрэнээччилэрэ 
муоста сууйа сылдьарын учууталлара сэмэлии, 
сорохтор сүөргүлүү көрөллөрө, мөҕөн-этэн 
ааһааччы да баара. Ол эрээри, ким да сэрэйбэт, 
кыыс тоҕо үөрэххэ киирбэтэҕин. 

Сардаана ыалдьар ийэтин хаалларан барар 
кыаҕа суох. Ийэтэ ыйы-ыйынан балыыһа иччитэ 
буоларын, дьиэтин-уотун соҕотоҕун көрөр кыаҕа 
суоҕун кини билэр. Кини бэйэтин өйдүүрүн 
тухары ийэтинээн иккиэлэр эрэ. Саамай күндү 
киһитин хайдах быраҕан барыай? Ол кэриэтин 
кини барытын тулуйуо...

Ол курдук син өр олордо. 
Эмискэ улахан баҕайытык дьиэ өһүөтэ тыаһаан 

«тас» гынна. Кыыс соһуйан дьик гына түстэ, 
этин сааһа аһылынна. Оһох иннигэр тыылыы 
тэбэн утуйа сыппыт Чолбон эмиэ соһуйан ойон 
туран, үрэн доргутта. Ыта үрбүтүттэн кыыс 
ордук куттанна. Часкыйа түһээт, сирэйин саба 
туттубутунан дьыбааныгар саба түстэ. 

Хоско уу-чуумпу бүрүүкээтэ. Онтон сэрэнэн 
төбөтүн өндөтөн, тарбаҕын быыһынан көрбүтэ 
– ыта хос ортотугар туран эрэ, кулгааҕын 
чөрбөтөн, сирэйэ-хараҕа туран, тугу эрэ 
кыҥнаҥныы-кыҥнаҥныы көрөр курдук. Иччитэ 

өндөйбүтүн көрөн, утуйар хос диэки эргиллэн 
хаста да «моҥ!», «моҥ!» диэтэ уонна сүүрэн 
кэлэн, эккэлээн илиитин салаамахтаата. Кыыс 
уоскуйан, ытын имэрийэ сытта. 

Бу түүн өр уута кэлбэккэ, эргичиҥнии сытта. 
Хайдах эрэ утуйарыттан куттанар курдук. Эмиэ 
баттатыам диэн дьиксинэр. Ол да буоллар, 
түүн үөһүн саҕана халтаһалара сабыллан, ааҕа 
сыппыт кинигэтэ сиргэ сырылаан түстэ. 

Эмиэ утуйа сытар курдук да, тугу барытын 
истэр-билэр. Били ыарахан баҕайыта кэлиэ 
диэн сэрэйэ сытар. Онто өр күүттэрбэтэ, кыыс 
утуйарын эрэ кэтэспит курдук, атаҕар кэлэн 
олордо. Онтон эмиэ үрдүгэр саба баттаан 
сытынан кэбистэ. Кыыс мөхсө, уһукта сатаата 
да, кыайтарбата. Эмиэ уураан-сыллаан киирэн 
барда. Кыыс иэдэһигэр хас да күн хоруллубатах 
кытаанах бытык кытта биллэр курдук. Оттон 
уостара ип-итиинэн даҕайаллар, омуннуран, 
моонньуттан, кулгааҕыттан уурууллар. Кыыс 
хаһан да билбэтэх иэйиитигэр куустарда. 
Кулгааҕын уурууллара маннык минньигэс буолуо 
дии санаабат этэ. Эт-этэ налыйан, биллибэт 
сүүрээҥҥэ бэринэн, иһин түгэҕэ итийэн, ыараан 
хаалла...

Эмискэ ыраах ыт үрэрин истэн, ханна баарын 
өйдүү түстэ да, эмиэ мөхсөн, хаһыытаан, уһукта 
сатаата. Били баҕайыта онно утарылаһар, өссө 
эбии хам баттыыр, ааһа баран, ырдьыгыныыр 
курдук. Кыыс илиилэрин-атахтарын хамсата, 
бэйэтин кымаахтана сатаата, ыксаан бары билэр 
таҥараларыттан барыларыттан көрдөһө сытта. 
Онтон куоракка ийэтинээн таҥара дьиэтигэр 
киирэ сылдьан, мэлииппэлээх халандаар 
атыыласпыттарын өйдүү түстэ. Онно суруллубут 
мэлииппэни хайдах өйдүүрүнэн иһигэр ааҕан 
субурутта: «Отче наш, иже еси на небеси, да 
святится имя твое, да приидет царствие твое...».

Мэлииппэтэ туһалаата быһыылаах. Бэрт 
ыараханнык уһуктан кэллэ. Сүрэҕэ көппүт аҕай, 
уу-чоккурас буолбут, сэниэтэ эстибит. Ыта тула 
көтө сылдьар.

* * *

Сардаана күнүс дьүөгэтигэр бара сырытта. 
Ириитиккэ кыһыҥҥы каникулугар кэлэ сылдьар. 
Сотору барыахтаах, онон аны көрсүһэллэрэ 
да ахсааннаах. Дьүөгэлиилэр икки күн иһигэр 
ахтыспыт курдук, ону-маны кэпсэтэ олордулар. 
Ордук Ириитиккэ обургу куорат сонунун, 
устудьуон олоҕун кэпсээн күппээрдэр. Сардаана 
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үксүн истэр уонна курустук мичээрдиир эрэ. 
Тугу кэпсиэй, кини? Кинигэлэртэн ураты, кини 
олоҕор туох интэриэһинэй баар буолуой?
−	 Сардаана!
−	 Тугуй?
−	 Эн ыарыйдыҥ дуо? 
−	 Тоҕо инньэ диигин?
−	 Оттон ыалдьыбыт курдуккун дии. 

Хараҕыҥ анна «мешок» бөҕө. Бачча эдэргиттэн...
−	 Суох, ыалдьыбаппын ээ, – Сардаана 

туора көрдө. Кыра эрдэхтэриттэн элбэхтик «эн-
мин» дэсиһэн, бииргэ оонньоон улааппыттара, 
онон дьүөгэтин туругун өйдөөн көрбөттөөх 
буолуо дуо, обургу?
−	 Сардаана!
−	 Тугуй?
−	 Эн кими эмэ таптыыгын дуо?
Сардаана тылыттан матан хаалла. Соһуччу 

ыйытыы буолла. Хаһан эрэ, хаһан эрэ, оҕо 
сылдьан таптаабыта, өр да өр эрэйдэммитэ, 
уонна умнубута. Таптал – эрэй диэн өйдөбүлгэ 
кэлбитэ. Ол кистэлин, бэл, чугас дьүөгэлэрэ 
билбэттэр. 
−	 Эмиэ тылыттан матан олорор. Как 

будто это страшная военная тайна. Эн мин 
тапталларбын барыларын билэҕин буолбат дуо! 
−	 Ириитэ, ыйытабын дуо, биири?
−	 Ыйыт ээ, тугу?
−	 Эн... эн уолу кытта утуйбутуҥ дуо?
Соһуччу ыйытыыттан киһи эрэ буоллар, аны 

Ириитиккэ тылыттан матта. Саҥа көрбүттүү 
дьүөгэтин тобулу одуулаата. Сардаана кыбыстан, 
умса көрөн кэбистэ.

– Сардаанаа, на дворе двадцать первый век. 
Сүүрбэ саастаах девственница диэн бу үйэҕэ 
суох. Чэ, баҕар, уон тохсус үйэҕэ «хаалан 
хаалбыт» эн курдуктар бааллара буолуо. 

– Оттон хайдаҕый? Кэпсээ эрэ...
– Тыый, бу кыыспыт аны туран сайдыы бөҕө 

дии. Кэһэттиҥ дии! Һа-һа-һа! Секс диэн бу орто 
дойдуга биир саамай астык дьыала буоллаҕа дии! 
Удовольствие, наслаждение, ммм... өссө таптыыр 
киһиҥ буоллаҕына, өссө үчүгэй!.. Бээ, ону тоҕо 
ыйыттыҥ? Ким эрэ баар дуо? Чэ, эт, эт!

– Суох, суох... Таах ыйыттым... 
−	 Сардаанаа-аа, сөҕөбүн ээ, хайдах 

сүүрбэ сааска дьиэттэн тахсыбакка, кимниин 
да билсибэккэ бүгэн олоруохха сөбүй? Көр ээ, 
эн, кругом жизнь, знакомства, любовь! Наһаа 
үчүгэй! Эдэр саас түргэн ээ, хатыччы хаппыт 
старай дева буолаары гынаҕын да? Эдэр саас 
биирдэ эрэ бэриллэр!

Дьэ, ити курдук Ириитиккэ элбэх элбэҕи 
саҥарда. Сардаана биир да утары тылы 
саҥарбакка, буруйдаммыт курдук истэн олордо. 
Онтон уку-суку хомунан дьиэлээтэ. Дьүөгэтэ 
кинини аһыммыттыы көрөн хаалла.

* * *

Үһүс түүнүн эмиэ да куттана, эмиэ да кистээн 
долгуйа күүттэ. «Уураһар диэн хайдаҕа буолуой? 
Мин да баҕарбат үһүбүн дуо, уураһыахпын? 
Ону баара, ким да миигин көрбөт. Мин да 
кими да көрбөппүн. Оннук уураһар да диэни 
билбэккэ кырдьан өлөрүм буолуо. Ириитиккэ 
этэрин курдук, «старай дева» буолан баран... 
Ол кэриэтэ... боруобалаан көрбүт ордук. Саатар 
түүлгэ». 

Сардаана төбөтүгэр араас санаа ытыллар. 
Бу сырыыга эрдэ оҥостон сытта. Кинигэтин 

аахпакка, дьиэтин өһүөтүн одуулаан сытта. 
Арааһы толкуйдаата. Ол сытан утуйан хаалла.

...Арай, түһээтэҕинэ, дьэрэкээн сибэккилээх 
күп-күөх хонууга сылдьар эбит. Халлаан 
күөх да күөх, чэп-чэмэлкэй күннээх. От-мас 
көҕөрөн, чэлгийэн аҕай турар. Чыычаах ырыата 
дьырылыыр. Кыыс дугунар-дугуммат икки 
ардынан чэпчэкии-чэпчэкитик ойуоккалаан хонуу 
устун баран иһэр. Эмискэ халлааны хара күлүк 
хаххалыыр. Кыыс куттанан куота сатыыр. Хара 
күлүгэ улахан баҕайы хара көтөр эбит. Сиргэ 
түһээт, хара таҥастаах уол буолан хаалар. 
Хойуу хаастаах, уоттааҕынан көрбүт хап-хара 
харахтаах, муус-маҥан мичээрдээх...
−	 Сардаана, бу сылдьар эбиккин дии. Өр 

да көрдөөтүм эйигин.
−	 Эн кимҥиний? Миигин хантан билэҕин?!
−	 Васябын дии. Эн эмиэ миигин билэҕин 

ээ...
Уол чугаһаан кэлэн, кууһан ылар. Иккиэн 

куустуспутунан сиртэн арахсан, оргууй өрө көтөн 
тахсаллар. Күп-күөх хонууну, тыалары үөһэттэн 
көрөллөр. Үчүгэй даҕаны!..
−	 Сардаана, миигин кытта барсаҕын дуо? 

Мин эйигин кый ыраах аптаах дойдуга илдьиэм. 
Ол дойдуга бары дьоллоохтор. Мин эйигин 
таптыыбын. Иккиэн дьоллоох буолуох!..

Кыыс туох да диэн хардарыан билбэт. 
Онтон оргууй тайааран сиргэ түһэллэр. Хонуу 
ортотугар куустуһан тураллар. Уол кыыһы 
сэҥийэтиттэн ылан, үөһэттэн таҥнары сирэйин 
одуулаан турар. 
−	 Наһаа да кыраһыабай кыыскын! Мин 
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эйигин өр да өр көрдөөтүм ээ. Барыс, миигин 
кытта, Сардаана, көрдөһөбүн...

Сардаана үйэтигэр хаһан да истибэтэх 
тылларыттан ууллан, өрө хантайан, хараҕын 
симэн, уоһун тоһуйан, талбааран турар. 
Өйүгэр: «Дьэ, билиэм буоллаҕа, уураһар диэн 
хайдаҕын», – дии саныыр. Ону сэрэйбиттии 
уол уоһа чугаһаан, итии тыына биллэн, сып-
сылааһынан даҕайан, уураһан киирэн бараллар. 
Сардаана иккистээн халлааҥҥа көппүт курдук 
сананар. Онтон уолун уоһа кытаатан, ыараан, 
баттаан киирэн барар. Тимир-тамыр курдук 
тутан, кыыһы мөҕүһүннэрбитинэн окко тиэрэ 
баттыыр. Ыарахан ыйааһынынан хам баттаан, 
уоһун араарбакка, ыарыылаахтык чупчуруйан, 
кыыс тыынын хаайар. 

Кыыс уолуйан, туох баарынан мөхсөн иһэн, 
уһуктан кэллэ. Оронугар сытар эбит. Оо, кэбис, 
били баҕайыта сол да баар эбит. Баттаабытын 
курдук баттаан сытар. Илэ дуу, түүл дуу? Бу 
иэдээни! Илэ кэлбит буолбаат, дьэ, сиирэ 
буолуо!..

Кыыс муҥур уһугар тиийэн, эмиэ мэлииппэтин 
ааҕан барда. Балачча эрэйдэммитин кэннэ, били 
баҕайыта кыыһырар быһыылаах, хаһыырар 
курдук кулгааҕын чуҥкунатан баран, нэһиилэ 
арахсан барда.

Сардаана дьэ, дьиҥнээхтик уһуктан кэллэ. 
Эмиэ сэниэтэ эстэн, туохха да кыһаммат буолан, 
кураанаҕынан көрөн сытта. Бу курдук өр барыа 
суох, күүһүн-күдэҕин курдаттыы оборон ылан, 
кырдьык да, били дойдутугар илдьэ барыыһы...

Хайдах гыныахха?! Хайдах быыһаныахха?!

* * *

Сарсыныгар ийэтэ кэллэ. Киирээт да, кыыһа 
кубарыйбытын, дьүдэйбитин, хараҕын анна 
көҕөрбүтүн өйдөөн көрдө. Ийэ туох эрэ соччото 
суоҕу сэрэйэн, сүрэҕэр ыттарда.
−	 Хайа, тоойуом, туох буоллуҥ, ыарыйдыҥ 

дуо?
−	 Ээ, суох, суох, ити бэйэм...
−	 Ыалдьыбыт көрүҥнээххин дии... Туох 

эрэ буолла дуу?!
−	 Бөөлүүн кинигэ ааҕаммын сарсыарданан 

биирдэ утуйбутум. Интэриэһинэй баҕайы кинигэ 
этэ ээ, маама!
−	 Оо дьэ, ол хайдах баҕайыный? Утуйары 

да умнар диэн? Хараххын да харыстыаҥ этэ... 
Ону-маны кэпсэтэ-кэпсэтэ, чэйдээтилэр. 

Сардаана туох буолбутун чып кистээн кэбистэ. 

Туох да диэн кэпсиэҕэй? Бастакытынан, ийэтин 
долгутуон баҕарбат. Иккиһинэн, ийэтинээн төһө 
да чугастарын иһин, маннык тиэмэлэргэ кэпсэтэ 
үөрэммэтэхтэр эбит. 

Ол да буоллар, ийэтэ кыыһа уларыйбытын 
бэлиэтии көрдө. Кырдьык, түүнү быһа кинигэ 
ааҕар, уоттаах хонор. Ол гынан баран, утуйда да 
баттатар, түһээн саҥарар, ынчыктыыр буолбут. 
Оннооҕор ытын киллэрэн хоннороруттан 
соһуйда. Сэмээр ыйыталаһан көрдө да, кыыһа 
ол-бу диэн кубулдьутан кэбиһэр. Ону кытары 
чүмэчи курдук ууллан, умуллан иһэр.

Ийэ иһигэр сүрдээҕин айманна. Ыалдьыбыт 
дии санаан, дьүөгэтин, ичээмсийэр дьахтары 
ыҥырда. Вера Георгиевна бэйэтин «экстрасенс» 
диэн ааттанан, хаартынан таайар, дьиэтигэр 
дьону эмтиир, илбийэр, улуустары да кэрийэр. 
Биир оннук айантан кэлбит буолан, сынньанар 
аатырдар да, дьүөгэтин көрдөһүүтүн быһа 
гыммакка, анал тэриллэрин хааламмытынан, 
биир күн киирэн кэллэ. 

Сардаана онтон олус соһуйбата. Ийэтэ 
илбийтэрээри үгүстүк ыҥырааччы. Ол эрээри 
тоҕо эрэ иһигэр олус абааһы көрө санаата. 
Тоҕотун бэйэтэ да билбэт. Бу саас ортолоох, 
сонос соҕус, куруук үөрэ-көтө сылдьар, 
ньымааттаһан эрэр курдук сыыйан саҥарбыт 
дьахтары кини урут сөбүлүүрэ эбээт... Остуолга 
чэй иһэ олорор Вера Георгиевналыын аат-
харата дорооболоһоот, кэпсэппэккэ эрэ, хоһугар 
киирэн хаалла. Дьахталлар сирэй-сирэйдэрин 
көрсөн кэбистилэр. Сардаана ийэтэ «эппитим 
дии» диэбиттии саннын ыгдах гыннарда. 

Ону-маны кэпсэтэллэрин истэ-истэ, Сардаана 
оронугар иһэ буһа сытта. Вера Георгиевна 
ньуолбар куолаһын истэ-истэ, хаһан да кими 
да абааһы көрбөтөҕүн абааһы көрдө. Саһыл 
курдук ньуолбаара сытыйан, тугун сүтэрэн, тоҕо 
кэлбитэй! Албын-түөкэй, хара санаалаах дьахтар! 
Итиннигин урут тоҕо билбэтэҕим баарай? Эрдэ-
сылла ийэбин араардахха сатанар. 

Ити курдук муучу буола сыттаҕына, ийэтэ 
киирэн кэллэ.

– Тоойуом, Вера эйигин кыратык көрүөм, 
тыыта түһүөм диир. Ыалдьыбыккын быһ...

– Суох!!! Суох!!! Тыыппатын! Бардын! Киэр 
бардын!!!

Кыыс эмискэ үлүгэр кыламмытыгар, ийэтэ 
соһуйан, кэннинэн чинэрийдэ. Вера Георгиевна 
хоско ойон киирдэ. Кинини көрөөт, кыыс өссө 
ордук иэдэйэн, орулуур дуу, сарылыыр дуу икки 
ардынан иэрийэн барда. Хараҕын үрүҥүнэн 
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көрөн, айаҕыттан күүгэн тахсан, устунан 
таттарыах курдук буолан барда. Эмчит бэрт 
сымсатык кыыска ойон кэлэн, хам баттаата 
уонна эргиллэн хаһыытаата:
−	 Луоската! Түргэнник!
Ити хаһыыттан аан таһыгар уолуйан биир сиргэ 

хам хараҕаланан турбут ийэтэ бэрт чэпчэкитик тэп 
гынан хаалла. Ньуоска уонна чааскыга уу кутан 
аҕалбыта, Вера Георгиевна тугу эрэ ботугуруу-
ботугуруу, кыыһын имэрийэ олорор эбит. 

Сардаана кубарыйан баран сытар. Баттаҕа 
ыһыллан, арбайан хаалбыт. Арай биллэр-
биллибэт халтаһалара хамсаан, уһун 
кыламаннара иэдэһигэр ибирдииллэр. Төбөтүн 
өндөтөн, уу иһэртилэр. Вера Георгиевна өссө 
имэрийэ түһэн баран, куукунаҕа таҕыста. Ийэ 
куттаммыт, уу-хаар баспыт, ааттаспыт хараҕын 
көрөн баран, баһын быһа илгиһиннэ. Илиитин 
хаста да мыылалаан кичэйэн суунна уонна 
остуолга кэлэн олордо.
−	 Чэйдэ кут эрэ, хата. Итии чэйдэ иһиэххэ. 

Айуу, ити ыккардыгар сэниэм барана сыста дии.
−	 Биэрэ, эрэйдээбэккэ эт... Кыыһым 

улаханнык ыалдьыбыт дуо? Быраастарга 
көрдөрөбүт дуо?
−	 Туох диэххэ сөбүй... Суох, кыыһыҥ 

ыалдьыбатах, вернее, дууһата ыалдьыбыт. Ээ, 
туох... Туох эрэ олорсо сылдьарга дылы. Мин 
ону кыайан үтэйбэппин.
−	 Ол аата?!
−	 Бэйэм да билбэппин. Бэйэтэ туох да 

диэбэт этэ дуо?
−	 Суох. Ыйыта сатаабытым даҕаны... 

Кэлбитим, итинник буолан хаалбыт...
−	 Баҕар, чугас дьүөгэтигэр кэпсээрэй?
−	 Ириитиккэҕэ дуо? Ыҥыран көрүөм... 
Чэйдээн баран, киэһэ кэлэ сылдьыах буолан, 

Вера Георгиевна дьиэлээтэ. Оттон Сардаана 
ийэтэ кыыһын өҥөйөн көрөөт, ыалыгар таҕыста. 
Кыыс утуйа сытар. Сотору буолаат, ийэтэ 
Ириитиккэни батыһыннарбытынан киирэн кэллэ. 

Ириитиккэ хоско киирэн, орон баһыгар устуулга 
олордо. Сурунаалы ылан, мээнэ арыйбахтаата. 
Кини тыаһыттан Сардаана уһуктан кэллэ. 
−	 Привет! Хайа, ыарыйдыҥ дуо, Сардаана?
−	 Суох. 
−	 Мин сотору барабын. Бакаалаһа киирдим. 

Маамаҥ барытын кэпсээтэ. Сардаанчык! Туох 
буолбуккун кэпсээ. Өйдүүгүн, урут штабка саһан 
олорон, барытын кэпсэтэр этибит дии. Кими 
эрэ таптаатыҥ дуо? Эйиэхэ көмөлөһүөм дии, 
кэпсээриий... 

Сардаана саҥарбакка сытта. Онтон уйа-хайа 
суох ытаан барда. Киһи эрэ буоллар, өйдүүр 
киһитин булан, аһыннаттаран, барытын кэпсээн 
биэрдэ. 

– Ириитэ, быыһаа миигин! Түүн аайы кэлэр... 
Сэниэбин, күүспүн вампир курдук оборон 
ылар. Ааспыкка тугу эрэ сэрэйэн, хабарҕалыы 
сатаабыта. Сотору сиирэ буолуо... – дии-дии 
ытаата. 

Ириитиккэ истибитин итэҕэйбэккэ олордо. 
Ама, аныгы сайдыылаах үйэҕэ маннык «ужас» 
курдук түбэлтэлэр буоллахтарай? Оттон аан 
кэннигэр саһан истэн турбут ийэтэ өссө ордук 
уолуйда. 

* * *

Киэһэтин үһүөн сүбэ мунньах тэрийдилэр. 
Сардаана кэпсээбитин, хайдах бүлүүһэ сүүр-
дүбүттэрин, умнан кэбиһэн быраһаайга ил-
дьибэтэхтэрин, «Васябын» дэммитин, кыыс 
тугу түһээбитин Вера Георгиевнаҕа Ириитиккэ 
барытын кэпсээн биэрдэ. 

Вера Георгиевна «ол иһин даа» диэн ытыһын 
ньилбэгэр охсунна. 
−	 Түүҥҥү эр диэн баар үһү ээ. 

Кырыллыбытынан кыргыттарга эрэ кэлэр. Били, 
«Мааппа» диэн кэпсээн баар дии. Онно өлбүт 
кыыс илэ кэлэр дии... Ол курдук өлбүт дьон 
дууһалара буулуохтарын сөп.
−	 Аата ынырыгын!.. Ол аата оҕобун өлбүт 

киһи, үөр буулаабыт дуо?!
−	 Оннук курдук буолар дии... Бээрэ, ол 

гынан баран, илэ буолбатах буоллаҕа дии. 
Кыыс эр киһилэннэҕинэ, ол баҕайы барар үһү 
диэн истибитим. 
−	 Оччоҕуна... Сардаана срочно кэргэн 

тахсыан наада дуо?
−	 Кэргэн да буолбатар, эр киһилиин 

эҥэрдэстэҕинэ, хоонньостоҕуна, тэйэр үһү. 
−	 Сардаана уола суох ээ. Биир эмэ уолу 

сөбүлүүрүн да билбэппин. Чугаһатыа суоҕа. 
Ыксала да бэрт. 
−	 Чэ, хайыахпытый? Кыыспытын быыһыыр 

суол ол эрэ баар. Бэйэтэ да өйдүүр ини. 
Бэйэтиттэн улахан тутулуктаах.
−	 Оччоҕо хайыыбытый? Уол булабыт дуо?
−	 Оннук буолар дии. Ким баарый? Уонна 

хайдах холбуубут?
−	 Оттон арай... Кылааһынньыкпыт баар 

дии. Гриша. Кини Сардаананы сөбүлүүр ээ. 
Кыра кылаастан сөбүлүүр.
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−	 Ону кыыспыт?
−	 Ээй, сөбүлээбэт быһыылаах. Чугаһаппат 

дии. 
−	 Ол сирэ-тала сылдьар кэм буолбатах, 

һыччыай. Кыыска бэйэтигэр үчүгэйдик этиэххэ 
наада. Оттон уолу эн «обработкалыыгын». 
Ол гынан баран, уолга барытын этимиэххэ 
наада. Мало ли что... Уопсайынан, бу туһунан 
үһүөммүтүттэн ураты ким да билбэтин...

* * *

Ириитиккэлээх Сардаана чэй иһэ-иһэ кэпсэтэ 
олороллор. Кэм да куорат кыыһа омуннура-
омуннура бүтэһик тапталын туһунан ыһа-тоҕо 
кэпсиир. 
−	 Представляешь, сылдьыбыппыт сыл 

буолла да, холбоһор туһунан саҥа суох. Ону 
мин санаабар ыксата сатыыбын, араастаан 
намектаан да көрөбүн – туһа суох. Арааһа, 
саҕатыттан ылан ЗАГС-ка соһон илдьииһикпин 
быһыылаах.

Дьүөгэлиилэр күлсэллэр. 
−	 Оттон эн, Сардаанчык? Биллибэтэ дуо, 

кэлин?
−	 Суох, тү-тү-тү! Бастакы түүн кэнниттэн 

түүлбэр көстүбүтэ ээ. Маҥан акка олорсон 
айаннатан иһэбин. Онно хара көтөр үрдүбүнэн 
көтөн бара турбута. Онно чэпчээбиппиэн!.. Ол 
кэнниттэн биллэ илик...

Хоско кыһыл оҕо ытаан эһээхэйдиир. 
Сардаана сүүрэн киирэн, оҕону көтөҕөн 
таһаарар. Мотохоно курдук илиилээх-атахтаах, 
мыс курдук уол оҕо, сырдык уоттан хараҕа 
саатан симириктии-симириктии, сыҥааҕырдаан 
оппоҥнуур. 

– Чукуруок, олох копия папы эбит дии. 
Ксерокстаан ылбыт курдук! Арай, сүүһэ, мунна 
эн курдук эбит. Паапата олох күнэ-ыйа тахсара 
буолуо.

– Ээ дьэ, диэмэ даҕаны. Олох сиэри гынар. 
Киэһэ ахтан бөҕө кэлэр.

– Хас ыйдааҕый?
−	 Икки ыйын туолбута.
−	 Ньяшка! Шып-шылаадкай дии кини! Мип-

минньигэс сыттаах. Сардааноо, былырыын бу 
киһи кэлиэ диэн санааҕа да суох буоллаҕа 
дии...
−	 Этимэ даҕаны, – эдэр ийэ дьоллоохтук 

күлэр. Кини оҕотун кэтэҕиттэн сыллыыр уонна 
хараҕын симэр. Санаабыта дуо, бу сыл устата 
олоҕо тосту уларыйыан? Сороҕор дьиҥнээх 

дьол аттыгар сылдьарын өйдөөн көрбөккүн 
эбээт. 

Сардаана дьүөгэтин диэки махтаммыттыы 
көрөн кэбиһэр. 
−	 Ириитиккэ, эйиэхэ махталым улахан. Эн 

баар буолан, барыта үчүгэйдик сатаммыта.
−	 Өйдүүгүн, бастаан сирэн 

мырдыҥнаабыккын, һа-һа!
−	 Санатыма, бээ! Ыарахан этэ ээ, уол 

диэҥҥэ чугаһаабакка сылдьан баран, эмискэ 
баҕайы... Хата, Гришам өйдүүр, таптыыр 
буолан... 
−	 Хата, куһаҕан үчүгэйдээх диэн маны 

этэн эрдэхтэрэ. Эн олоҕуҥ табыллыбытыттан 
мин олус үөрэбин. Баҕар, миэнэ эмиэ табыллыа 
дии!..

Кыргыттар күлсэн тоҕо бараллар. Арчын диэн 
сахалыы ааттаммыт уол онтон соһуйан, ытаан 
эһинньэхтиир. Эдэр ийэ оҕотун бигээн уоскутан, 
эмиийдэтэн киирэн барар. 

Аан аһыллар. Таһырдьаттан үрдүк уҥуохтаах, 
хара бараан синньигэс сирэйдээх, халыҥ 
камуфляж сонноох уол киирэн, саҥата суох 
кинилэри көрөн турар. Кини хараҕар таптал, 
дьол уота умайар. Сардаана төбөтүн өндөтөн 
кинини таба көрөр, сирэйэ сырдаан ылар.

– Оо, паапабыт кэллэ! Арчын, көр, паапа 
кэллэ!.. 
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Аграфена КУЗЬМИНА

«Бородууксуйа – 2050» станцияттан элек тричкаҕа олорсон биэрэк 
таһыгар баар маҕаһыынтан уончалаах уол хас күн аайы биир кэмҥэ 
кэлэн биэс лиитэрэлээх бытыылкалаах уу атыылаһан барар. Киһи 
сүөргүлүү көрөрө, мантан иҥнэрэ, омос көрдөххө, суохха дылы. Арай 
уолчаан итинник кырынарын хас күн аайы ити кэмҥэ кэлэн ааһар Сэмэн 
Сэмэнэбис муодаргыы саныыр. 

– Тукаам, ити туох уутун күн аайы ылаҕын? – диэн биир күн кини 
станция тохтобулугар туран уолтан ыйытта. 

– Иһэр уу ылабын. Манна 20 солкуобай 99 харчы, – диэн уол хап-
сабар хардарда. 

– Чэпчэки буоллаҕа буолуо, оччотугар? – Сэмэн Сэмэнэбис ити 
бытыылкалаах уу куоракка төһө сыанаҕа турарын билбэт буолан 
токкоолоһор. 

– Чэпчэки. Дьиэбит таһыгар баар маҕа һыыҥҥа маннык уу 44 
солкуобай 51 харчы, – уол «сөпкө гынабын буолбат дуо» диэбиттии 
сэһэргэһээччитин диэки молооруччу көрдө, чуолкатын уҥа илиитинэн 
садьыйа бырахта. 

– Ээйбиин, быдан чэпчэки эбит буолбат дуо? Кырдьык, сөпкө гынар 
эбиккин. Ол туох айылаах ыараттылар, икки бүк, эһиги маҕаһыыҥҥытыгар? 
– Сэмэн Сэмэнэбис тохтобултан уҥа турар икки мэндиэмэннээх үрүҥ 
кырааскалаах маҕаһыыны хайгыы көрдө. Омунугар ол диэки барыах 
айылаахтык иннин диэки биир хардыыны оҥордо.

– Билбэтим. Ол иһин куруук мантан ылабын, – уол туох эрэ кистэлэІи 
эппит киһилии тутунна, бытыылкалаах уутун хаҥас илиититтэн уҥатыгар 
көһөрдө, ытыһын көхсүнэн муннун туора сотунна. 

– Дьэ, кырдьык, чэпчэки сыаналаах маҕаһыын эбит. Аныгыскыга 
манна сылдьыллыа, – Сэмэн Сэмэнэбис үчүгэй сири ыйдаран көнньүөрэ 
түстэ, маҕаһыын диэки өссө биирдэ кыҥастаһан ылла. Онтон тохтуу 
түһэн баран уолтан салгыы токкоолосто. – Бээрэ, оттон, бу хас күн аайы 
кэлэргэр бырайыаһыҥ төһө буоларый?

– 15 солкуобай. Былырыын сэттэлээхпин диэн албынныыр этим. 
Онон сэттэ солкуобайга сылдьарым. Бу сайын улаатан хааламмын, аны 
итэҕэйбэттэр, ол иһин бырайыаһы толору төлүүбүн, – уол аҕа саастаах 
сэһэргэһээччитин кытта эйэргэһэн улахан киһилии дьоһуннук туттан лоп-
бааччы кэпсии турда. 

– Кэлэ-бара 30 солкуобай буолар буоллаҕа, – Сэмэн Сэмэнэбис 
тутан турар бакыатын сиргэ уурда, быар кууһунна уонна уҥа илиитин 
сыҥааҕар даҕайан уолу үөрэтэрдии көрдө. – Оччотугар, доҕоор, итини 
эптэххэ бу ууҥ сыаната ыараан тахсар ээ, – ити тыллары ахсаан 
учуутала үөрэнээччилэригэр садаача суоттатаары дуоска иннигэр туран 
быһаарарын курдук туттан туран эттэ. 

– Суох, бу ууну син-биир 20 солкуобай 99 харчыга атыылаһабын, 
– уол уу тоҕо сыаната ыараан тахсарын өйдөөбөтө, сэһэргэһээччитин 
диэки эмиэ молооруччу көрөн ылла. 

УУЛААХ УОЛ 

Чурапчы улууһун 
Хоптоҕо нэһилиэгиттэн 

төрүттээх. Билигин 
Дьокуускай куоракка 

олорор – “Саха сирэ” 
хаһыат политикаҕа 

ырытааччытынан үлэлиир. 
Россия суруналыыстарын 

сойууһун уонна 
“Тыл кыһата” эдэр 

суруйааччылар айар 
холбоһуктарын чилиэнэ. 

Эдэр суруйааччылар 
өрөспүүбүлүкэтээҕи 

сүбэ мунньахтарыгар 
ситиһилээхктик 

кыттан айымньылара 
“Араскылар”, “Ыллык” 

эдэр ааптардар 
хомуурунньуктарга 

мэктиэлэнэн 
бэчээттэммиттэрэ. 

Кэпсээннэрэ Чурапчы 
улууһун уонна 

өрөспүүбүлүкэ үгүс 
сурунаалларыгар, 

хаһыаттарыгар 
бэчээттэнэллэр.
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– Чэ, суоттаан көрүөххэ. Бу ууҥ сыаната 
20 солкуобай 99 кэппиэйкэ. Бырайыаһыҥ 15 
солкуобай. Оччотугар кэлэ-бара 30 солкуобайы 
барыыгын. 20 солкуобай 99 кэппиэйкэ±э 30 
солкуобайы эптэххэ хас буоларый? – Сэмэн 
Сэмэнэбис бинсээгин сиэбиттэн былатыагын 
таһааран ачыкытын сотордуу тэриннэ. 

Уол кэтэҕин тарбанар. Билбэт киһитэ кэлэн 
кинини эксээмэннээн эрэрин сөбүлээминэ сири 
кымыстыыр, ааһар дьону көрүтэлиир. 

– Хайа, хас эбитий? – Сэмэн Сэмэнэбис 
ачыкытын күн уотугар кыҥастаһан көрө-көрө 
соторун быыһыгар ыйыталаһар. 

– 55 солкуобай 99 харчы, – диэн толкуйдаан-
толкуйдаан баран хардарар уол.

– Ити дии. Оттон дьиэҥ таһыгар баар уу төһө 
сыаналааҕый? – Сэмэн Сэмэнэбис ачыкытын 
ыраастаан бүтэн сиэбигэр былатыагын суулу 
тутан угарын быыһыгар салгыы туоһулаһар.

– 44 солкуобай 51 харчы, – хап-сабар 
хардарар уол.

– Оччотугар төһөнөн ыарахан буолан 
тахсарый? 55,99 көҕүрэтэҕин 44,51. Төһө 
буоларый? 

Уол бу садаачаны суоттууруттан куотуон 
баҕарда. Сэһэргэһээччититтэн тэскилээри 
уҥа-хаҥас көрүтэлээтэ да, баран олоруох да, 
туруох да сири булбата. Онуоха эбии төһө да 
биэс лиитэрэлээх уу чэпчэки курдугун иһин өр 
биир илиигэ тутан турдахха, ыарахана сүрдээх. 
Илиититтэн илиитигэр төттөрү-таары хачайдаан 
баран сиргэ уурда, ким эрэ илдьэ баран 
хаалыа диэбиттии атаҕынан кыпчыйда, төбөтүн 
садьыс гыннаран сирэйигэр түспүт чуолкатын 
көннөрүннэ. 

– Таак, биэс уон биэстэн түөрт уон түөрдү, 
уон биир буолар. Онтон тоҕус уон тоҕустан 
биэс уон биири. Таак, уон биир сыалай... – уол 
салгыы суоттаан муҥнанар. 

– Уон биир солкуобай түөрт уон аҕыс 
кэппиэйкэ буолар, – Сэмэн Сэмэнэбис уол 
суоттуурун кэтэһэ сатаан баран бэйэтэ этэр. 
– Оччотугар дьиэҥ таһыттан атыыласпытыҥ 
судургу буолбатах дуо? – уонна уол кыһалҕатын 
быһаарбыт киһи быһыытынан сиэбиттэн 
эмиэ былатыагын таһааран аны күн уотуттан 
сирэйигэр көлөһүн бычалыйбытын сотунна, 
онтон төттөрү суулаан сиэбигэр угунна. Санаата 
көнньүөрэ түстэ. 

– Суох, уум сыаната ыараабат, – уолчаан 
чочумча тура түһэн баран санаатын таһыгар 
таһаарда. 

– Бырайыаһыҥ сыанатын эптэххэ, ыараан 
тахсар эбээт. Хас күн аайы 55 солкуобай 99 
хаппыайканы барыырыҥ дуу эбэтэр 44 солкуобай 
51 кэппиэйкэ±э ханна да барбакка эрэ дьиэҥ 
таһыттан ыларыҥ дуу? Арай чэ бу мантан 
биир сырыыга элбэх ууну ылар буоллахха, 
барыһырыахха сөп. Онтон атын дьиэҥ таһыттан 
ылбытыҥ быдан судургу, – Сэмэн Сэмэнэбис 
кассир дьахтар тимир харчылары биир-биир 
ааҕан ытыһыгар түһэрэн ыларын курдук садаача 
төрдө-төбөтө ханна сытарын чаас-чааһынан 
арааран быһаарар. 

– Суох, биир сырыыга элбэх ууну кыайан 
ылбаппын, кыайбаппын, – уол бытыылкалаах 
уутун бигээн көрөр, илиитигэр ылаары гынан 
иһэн төттөрү уурар. 

– Оччотугар дьиэҥ таһыттан ыл ээ, ууну, – 
Сэмэн Сэмэнэбис кэпсэтэн бүттүбүт диэбиттии 
сиргэ уурбут бакыатын илиитигэр ылла, эргим-
ургум тутан, суулаан хонноҕун анныгар угунна.

– Суох, ылбаппын, манна сыаната чэпчэки, 
– уол билбэт киһитэ тоҕо дьиэтин таһыттан 
ууну ыллара сатыырын олох өйдөөбөтө, арааһа 
тугу эрэ сыыһа эттим дии санаан хоруйун өссө 
биирдэ чуолкайдаан эттэ.

– Тоҕо? Сибилигин аҕай быһаардым буолбат 
дуо, мантан ыларыҥ ыарахан буолан тахсар 
диэн. Эбэтэр маннааҕы уу амтана атын дуу? – 
Сэмэн Сэмэнэбис уол өйдөөбөтүттэн кыратык 
кыйаханан ылла.

– Суох, амтана син-биир.
– Оччотугар дьиэҥ таһыттан ыларыҥ ордук, 

– Сэмэн Сэмэнэбис быһааран бүттүм диэбиттии 
кытаанахтык эттэ. 

– Онно ыарахан, – уол иннигэр сөдөллөн 
турар улахан киһи бу маҕаһыыҥҥа уу чэпчэки 
сыаналааҕын өйдөөбөтөҕүттэн бэйэтэ да 
ыксаата, мөҕүллэн эрэрин сэрэйэн бытыылкалаах 
уутун ылан туора хаамта.

– Тууй-сиэ, бу да уол. Ахсааҥҥа ким 
үөрэтэрэ буолла, киһи быһааран, суоттаан 
биэрдэҕинэ, өйдөөбөт дуу? Этэбин ээ, бу ууну 
мантан ыларгынааҕар, дьиэҥ таһыгар турар 
маҕаһыынтан атыыласпытыҥ быдан чэпчэки 
буолар диэн. Күн аайы бырайыастыын баҕастыын 
элбэҕи төлүүгүн, – Сэмэн Сэмэнэбис хонноҕун 
анныгар кыбыммыт бакыатын уларытан атын 
өттүгэр көһөрдө, уолу батыһа хааман кэлэн 
умса көрөн туран хаастарын түрдэһиннэрэн хас 
биирдии тылын кытаанахтык уонна чуолкайдык 
эттэ. 

– Уу сыаната бу маҕаһыыҥҥа чэпчэки дии, 
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тоҕо оччоҕо мин ыарахан сыанаҕа ылыахпыный? 
– уол молооруйбут сирэйэ өссө уһаата, билбэт 
киһитин диэки өйдөөбөтөхтүү көрдө, ыксаата. 

– Оттон бырайыаскын эптэххинэ ыараан тахсар 
диибин ээ. Эбэтэр тугу эрэ өссө ылаҕын дуу? 
Дьонуҥ төһө харчыны биэрэллэрий? – Сэмэн 
Сэмэнэбис дьэ манна кэлэн буккулунна, кини 
өйі хоппото, уолу дьоно тоҕо бу маҕаһыыҥҥа 
ыыталларын. 

– Аҕам бу маҕаһыыҥҥа чэпчэки сыаналаах 
уу баар, ону ылаар диэн 21 солкуобайы биэрэр. 
Ийэм кэлэргэр таһаҕастаах кэлэҕин саатар 
кэлэргэр бырайыастан диэн 15 солкуобайы 
биэрэр. Оттон эбэм оскуолаттан сылайан 
кэлэн баран төттөрү бараҕын диэн дьиэбиттэн 
маҕаһыыҥҥа кэлэрбэр 15 солкуобайы биэрэр. 
Вот так вот! – уол ити кэнники тылларын бу 
кэмҥэ станцияҕа кэлбит электричкаҕа киирэн 
иһэн эттэ. Сэмэн Сэмэнэбис саҥа садаачаны 
төбөтүгэр эргитэ саныы-саныы тохтобулга 
алааран туран хаалла, хонноҕор кыбыммыт 
бакыата сиргэ түспүтүгэр да кыһаммата. 

САЛЛААТ 
БАЧЫЫҤКАТА

Айыына дойдутуттан куоракка баран иһэр. 
Массыына биир кэм бирилиир тыаһыгар уйдаран, 
магнитолаттан дуораһыйар эрчимнээх ырыаны 
батыһа киҥинэйэн ыллыы-ыллыы түннүгүнэн 
элэҥнээн ааһар киэҥ нэлэмэн алаастары 
одуулаһар. Айылҕа барахсан билигин саамай 
ситэн-силигилээн турар кэмэ. Алаас-алаас аайы 
күөҕүнэн суһумнуур оттор, кыһыл, күөх, араҕас 
чэчиктэр өрүс долгунун санатардыы намыыннык, 
оргууй үҥкүүлээн дайаллар. Тыа саҕатыгар 
куулаҕа үүммүт лаглайбыт маныыһыт хатыҥнар 
тµіттµµр ыамҥа ынахтарын көрдүү киирбит 
ыанньыксыт далбар хотуттары санаталлар. 
Оттон ол кинилэртэн ойуччу сыыр быарыгар 
икки эдэркээн хатыҥ илии-илиилэриттэн ылсан 
бэйэ-бэйэлэригэр таптал нарын тылларын 
сипсиһэ турар курдуктар. Айыына кинилэргэ олус 
ымсыыра санаата. Туох эрэ дьикти сүүрээн кини 
сүрэҕин-быарын ортотунан киирэн хомус тылын 
таарыйбыт курдук эмискэ илигирэтэ түстэ. Кыыс 
армияттан кэлбит доҕорун саныыр. 

 Доҕоро армияттан сулууспалаан кэлэн, 
дойдутугар дьонугар сылдьан баран Дьокуускай 
куоракка бэҕэһээ кэлбит буолуохтаах. Иккиэн 

бүгүн киэһэ көрсөргө үлэспиттэрэ. Оо, 
долгутуулаах кэм, көрсүһүү… Кыыс бу санаатын 
аттыгар олорор кыра уолчаан: «Көрүүй, маама, 
суол ортотугар улахан баҕайы бачыыҥка 
сытар», – диэн эмискэ үөгүлээн быһан кэбистэ. 
Таксист «бу бачыыҥканы ким да туора быраҕан 
кэбиспэт ээ» диэн саҥа аллайаат, уруулун туора 
тутан суол ортотугар турар улахан лообуйбут 
бачыыҥканы тумнан ааста. 

Чуҥкуйа олорбут пассажирдар маны эрэ 
кэтэспит курдук кэпсэтэргэ сылтах булан 
күйгүөрэ түстүлэр. Ити бачыыҥканы ким, хайдах 
хаалларыан сөбүн ырыта олордулар. 

– Ээ, хайа эрэ итирикситтэр быраҕан аастылар 
ини. Уонна ким аҕалан манна хаалларбыт 
үһү, – суоппар кэннигэр олорор кыырыктыйбыт 
баттахтаах аҕамсыйбыт дьахтар улаханнык 
суолталаабакка эрэ быһааран кэбистэ уонна 
сөптөөх хоруйу биэрдим диэбиттии атаҕын 
кириэстии быраҕан быар куустан, хараҕын 
симэн утуйардыы оҥоһунна. 

– Оо, биһигинньиктэр, кэм буолуохпут. Наар 
аанньа буоллахпыт дии, – айанныахтарыттан 
массыына кэннигэр куул курдук утуйа сыппыт 
орто саастаах эр киһи уһукта охсон утары олорор 
дьахтар саҥатын тириитин таһынан киллэрдэ. 
– Туох эмэ куһаҕан буолла да «итирикситтэр» 
буолаллар. Ама, эһиги барахсаттар, тугу да 
сүтэрбэт, суолга тугу да бырахпат буоллаххыт 
дии. Суоппар тохтоо эрэ, таһырдьа киирэн 
тахсар наада буолла.

– Оо, дьэ, булан иһиттэ дии. Бу эн курдук дьон, 
иннилэрин-кэннилэрин билбэт буолуохтарыгар 
диэри арыгылаан баран, хааллараллар буоллаҕа 
дии, – били, утуйуох буолан оҥостубут дьахтар 
төбөтүн өндөтөн саҥа таһаарда. 

– Оннук ээ, туох айылааҕын маннык итирэргит 
буолла. Саатар айаҥҥа өйдөөх айанныах 
эбиккит, – диэн эмиэ сөбүлээбэтэҕин биллэрдэ 
аҕамсыйбыт дьахтар таһыгар олорор оҕотун 
көтөҕөн иһэр ийэ.

– Һэ, эһиги барахсаттар, бырааһынньыктаабат 
буоллаххыт. Биир да үрүүмкэ арыгы испэтэхпит 
диэІ. Дьиҥэр, бары иһэҕит уонна кэлэн 
сымыйанан сөбүлээбэтэҕэ буолаҕыт. Туох 
ааттаах бары киһини үөрэтэн таҕыстаххытый? 
Ыл, суоппар, тохтоо эрэ. Тохтоо диибин дии. 

– Аргыый күргүйдээ. Билигин тохтуо буоллаҕа 
дии, – дьахталлар иккиэн үрүт-үөһэ буойса 
олордулар. Таһырдьа тахсыбытыгар кынчарыйан 
мі±µттэ хааллылар. 

Айыына кэпсэтиигэ кыттыспакка эрэ туораттан 
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истэ олорон «аата, биир бачыыҥкаттан сылтаан 
мөккүһэ олордохторун» диэн сүөргүлүү санаата. 

 
* * *

Айыына эдьиийдээҕэр кэлэн суунан-тараанан 
киэһээҥҥитигэр бэлэмнэнэн барда. Бириэмэ 
аастар ааһан истэ. Ол тухары доҕоро эрийбэтэ. 
«Телефоммар саҥа нүөмэр ылан баран эйиэхэ 
бэйэҕэр эрийиэм», – диэбитэ да мэлигир. 
Кыыс долгуйан барда. Киэһэнэн санаата түһэн 
уку-сакы сырытта, онтон устунан хараҕын 
уута ыгыллан кэлэн ытыы олордо. Эдьиийэ 
уоскута сатаан баран «чэ, түксү, туох айылаах 
айманныҥ, куһаҕаны биттэнэн» диэбитигэр дьэ 
биирдэ ах баран тохтоото. 

Ыкса киэһэ үс хонуктааҕыта бултуу барбыт 
күтүөтэ кэллэ. Эдьиийэ кэргэнин бэҕэһээҥҥиттэн 
кэтэһэр. Балта доҕорун кэтэһэрин улахаҥҥа 
уурбатах курдук тутуннар да, дьиҥэр, бэйэтэ 
эмиэ кэргэнэ хойутаабытыттан Айыынаттан 
итэҕэһэ суох долгуйбута. Кэлбитин кэннэ онтун 
биллэримээри «туох айылаах хойутаатыҥ, 
эрдэттэн сэрэтиэ эбиккин» диэн мөҕүттэ 
тоһуйда. Уонна ас сылытар аакка барда. Айыына 
күтүөтүгэр ытаабыт сирэйин көрдөрүмээри 
хостон тахсыбакка телевизор көрө олордо. Ол 
олорон кулгааҕын уґугунан күтүөтүн кэпсээнин 
истэр. 

«Бэҕэһээ киэһэ айаннаан иһэн суолга саахал 
буолбутугар түбэстибит. Биһиги иннибитинэ 
айаннаан иһэр кыра омук массыыната 
«КАМАЗка» кэтиллибит. Суоппарбыт Маарик 
эмискэ хаһыытаабытыгар соһуйан утуйа сытан 
уһуктан кэлбитим. Киһи сатаан кэпсээбэт 
хартыыната. Массыынабытыттан тахсан тута 
онно сүүрбүппүт. Бастаан биир да киһи тыыннаах 
ордубатах дии санаабыппыт. Онтон туора хааман 
иһэн атаҕым аннынан киһи бүтэҥитик тыынарын 
истэн көрбүтүм, биир уол көлүөһэҕэ баттаппыт 
этэ. Ону хостоон таһаардыбыт. Уолбутун тута 
массыынаҕа уган, чугаһынааҕы дэриэбинэҕэ 
балыыһаҕа илдьибиппит да, быыһаммата. Биир 
чаас буолан баран сүрэҕэ тохтоон хаалла. Ити 
дэриэбинэттэн ГАИ-лары ыҥырбыппыт. Түүнү 
быһа доппуруостаан бу бүгүн саҥа ыыттылар. 

Бу уолаттары аҕыйах эрэ чаас иннинэ 
чэйдиир сиргэ көрсүбүппүт ээ. Ити уолбут 
армейскай таҥастаах игин этэ, армияттан аҕыйах 
хонуктааҕыта кэлбит. Барахсан: «Дьоммор 

улууска тахсан баран, куоракка кыыспын 
кытта көрсө баран иһэбин», – диэхтээбитэ. 
Үөрбүт аҕай этэ. Таһырдьа табахтыы туран 
кэпсээхтээбитэ…»

Айыына күтүөтүн бүтэһик тылыттан этэ 
тымныы уунан саба ыстарбыт курдук эмискэ 
дьаралыйа түстэ. Сүрэҕэ до±уурга иІнибит 
туллук курдук биир кэм толугуруу мөҕүстэ. 
Хап-сабар куухунаҕа киирэн: «Кини кимий?» – 
диэн уларыйан хаалбыт куолаһынан нэһиилэ 
иһин түгэҕиттэн ыган таһааран ыйытта. Күтүөтэ 
Айыына ытаабыт сирэйин чочумча одуулаһан 
олорон баран: «Ыаллыы улуус уола. Саша 
диэн, табаарыстара Санька-Банька дииллэр 
этэ», – диэтэ. Кыыс итини истээт туймааран, 
муостаҕа олоро түстэ. Кини дии, кини Санька-
Баньката... «Табаарыстарым кыра эрдэхпиттэн 
биэрбит ааттара», – диэн күлэ-күлэ кэпсиирэ 
дии, кини, кини тапталлааҕа… Эдьиийдээх кү -
түөтэ Айыынаны тула кіттµлэр, кыыс ону аахай-
бат, тулата барыта имик-самык буолла, хараҕар 
барыта устан, уунаІнаан барда… 

* * *

Арай түүл эбитэ дуу, илэ эбитэ дуу Сашата 
тиийэн кэллэ. Хантан эрэ сүүрэн кэлбит, дэлби 
тириппит, ыксаабыт. Айыына илиитин икки 
ытыһыгар сыһыары тутта уонна өөр да өр кини 
хараҕын одуулуу олордо. Онтон улам-улам 
кини сэбэрэтэ тумаҥҥа сүттэр сүтэн истэ. Кыыс 
уолун атаҕын көрбүтэ, аҥар бачыыҥката суох. 
«Бачыыҥкан аҥара суох дии» диэбитигэр туман 
быыһыттан доҕорун тэбэнэттээх саҥата «аара 
суолга түһэн хаалбыт, булан ыытаар» диэн 
иһиллэн хаалла...

Айыына хараҕын аспыта эдьиийэ орон атаҕар 
ытыы олороро. Оттон Айыына төбөтүгэр «бу 
бачыыҥканы ким эмэ туора бырахпат буоллаҕа 
дии» диэн таксист саҥата, «аара суолга түһэн 
хаалбыт, булан ыытаар» диэн доҕорун этиитэ 
биир кэм эргийэ сырыттылар…

МАППЫЫС

Уйбаан Уйбаанабыс сарсыарда эрдэ туран, 
Лээппилээхтэн улуус киинигэр бараары хоммут 
ыалыттан чугас баар оптуобус тохтобулугар 
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таҕыста. Кинини кытта биир бириэмэҕэ дэриэбинэ 
уһук хоту өттүттэн сүгэһэрдээх, былаатын 
бобуонньуктуу бааммыт, биир илиитигэр талах 
торуоскалаах, аҥарыгар биэдэрэ тутуурдаах 
отонньут иһэр. Бу – Маппыыс. Айанньыттар 
иккиэн тохтобулга көрсүһэ түстүлэр. 

– Байа, тоойуом, батта эддэ канналаатыҥ? 
– эмээхсин сүгэһэрин сиргэ ууран, сиэбиттэн 
былатыагын таһааран сирэйин-хараҕын сотунна, 
халадаай ырбаахытын көннөрүннэ. 

– Улуус киинигэр бараары оптуобус кэтэһэ 
турабын. Оттон эн ханналаатыҥ, баабыска? – 
Уйбаан Уйбаанабыс кырдьаҕас киһи истибэтэ 
буолуо диэн саҥатын улаатыннаран биэрдэ. 

– Бэй, тоойуом, иттэбин ээ. Кантан һыддагын? 
– Маппыыс хаһан да көрбөтөх киһитин көрсөн 
кэпсэтэрдии оҥостон, биэдэрэтин, сүгэһэрин 
суол кытыытыгар халбарыта аста, талах маһыгар 
икки илиитин ууран өйөнөн сэһэргэһээччитин 
сирэйин-хараҕын одууласта. 

– Куораттан сылдьабын. Үлэлээн баран иһэбин. 
Оскуолаҕытын көрдүм, – Уйбаан Уйбаанабыс 
кыра бүрэ дьүһүннээх, айаҕар биир ардьайбыт 
суос-соҕотох тиистээх эмээхсини кытта кэпсэтиэн 
соччо баҕарбата. Арай хараҕа хомуһуол 
иһинэн көстөр халадаай ырбаахы таһынан 
иилиммит үрүҥ көмүс илин кэбиһэригэр уонна 
уҥа илиитин сөмүйэтигэр кэппит үрүҥ көмүс 
улахан биһилэҕэр хатанна, – Баабыска, ханна 
айаннаатыҥ? – эмээхсин тоҕо үрүҥ көмүһүн 
кэппитин интэриэһиргээн иккиһин ыйытта. 

– Ээт, мин отоннуу баддым. Пыйыл отон 
үүммүт. Пүгүн күн көппүт, Маппыйга күн үөппүт, 
– эмээхсин кими эрэ санаан сирэйэ сырдаан 
ылла. 

– Бүгүн кырдьык дьэ анаабыт курдук күннээх, 
ичигэс күн буолбут. Быйыл дьэ отон үүннэ. Бу 
биһилэҕин тоҕо үчүгэйэй, арааһа сүрдээх уус 
киһи оҥорбут быһылаах, – Уйбаан Уйбаанабыс 
чочумча туох диэҕин билиминэ кэпсэтиини 
салҕаары төбөтүгэр туох бастакы көтөн түспүтүн 
үлүбээй ыйытта, иһигэр эмээхсини сиилии 
санаабытыттан кыбыстан ылла. 

– Бу Маппый оҥоппута. Кэннигэй латтыынныы 
суйуктаах, – эмээхсин уҥуох-тирии буолбут 
илиитин тайаҕыттан арааран биһилэҕин көрдөрөр. 
Уйбаан Уйбаанабыс си буолуохтааҕар биһилэх 
ойуутун-мандарын сыныйан көрбүтэ буолар. 

– Үчүгэй оҥоһуу эбит. Олох былыргы оҥоһуу. 
Билигин манныктары ким да оҥорбот, – сэҥээрэн 
саҥа аллайар.

– Бу илин кэбиһэйэ эмиэ итинник оҥоһуулаак. 
Маппый уус, – Маппыыс киэргэлин хомуһуолун 
иһиттэн хостоон илиитигэр тутан көрдөрөр. 
Уйбаан Уйбаанабыс эмээхсиҥҥэ умса нөрүйэн 
аны илин кэбиһэри одуулаһар. 

– Камыһаайбын диэтин дуу? Оккуолага тугу 
көддүн? – Маппыыс элбэҕи кэпсээтим, көрдөрдүм 
диэтэ быһыылаах, аны илин кэбиһэрин хомуһуолун 
иһигэр кистии-кистии сэһэргэһээччитин кимин-
тугун туоһулаһар аакка барда. 

– Ээ, суох. Оскуолалар үөрэхтэригэр хайдах 
бэлэмнэнэн эрэллэрин көрдүм, учууталлары 
кытта кэпсэттим, – Уйбаан Уйбаанабыс Маппыыс 
өйдөөрөй диэн хас биирдии тылын тоһоҕолоон 
тохтуу-тохтуу саҥарда. 

– Ээт, откуола пэлэм пөгө пуоллага. Маайыйа 
Уппаанабына дийиэктэй бэккэ үлэлиий. Мин 
уолум эмиэ камыһаай. Контуойага үлэлиий. 
Һолото Һуок. Биий кэм үлэттэн оппот. Үтүгэй 
үлэһит. Быкыһын кыраамыка туппута, улакан 
киһиттэн дииллэй, – Маппыыс уолун туһунан 
өссө элбэҕи кэпсиэх эбит да, бу кэмҥэ уола 
массыынанан ааһан иһэн түбэһэ түһэн түннүгүнэн 
быган: «Бу эмээхсин бачча сарсыарда ханна 
барда? Өссө илин кэбиһэрин иилиммит. Олох 
да түөһэйбит буолбат дуо? Ыл, бар дьиэҕэр», – 
диэн баргыытаан ааста. Маппыыс халахайдана 
түстэ, сүгэһэрин, биэдэрэтин туппутунан барда.

– Байа, байа, мин байыым, – эмээхсин 
сүгэһэрин кэттэ, биэдэрэтин, тайаҕын ылан 
тиэтэйэ-саарайа соҕуруу диэки туһаайыынан 
хаама турда. Бадаҕа, отоннуу барда.

Оттон Уйбаан Уйбаанабыс оптуобуһа кэлэн 
айаннаата. Икки айанньыт суоллара итинэн 
араҕыста. 

* * * 

Маппыыс кэтэ сылдьар биһилэҕин иһигэр 
«Күндү сэгэрим, Маппыыс. Бу күн отонноох 
ырааһыйаҕа миигин күүтээр» диэн латыынныы 
уус киһи кыраһыабай буочарынан суруйбут. 
Маппыыс сиэбигэр Маппый фронтан суруйбут 
бастакы уонна бүтэһик үс муннуктаах суругун 
бигии сылдьарын ким да билбэт. Бу күн отоннуу 
диэн куоһурданан, кистээн сир симэҕин курдук 
таҥнан, киэргэнэн Маппыйы кытта көрсүһээри ол 
отонноох ырааһыйаҕа тахсар буолбута төрдүс 
сылыгар барбытын ким да сэрэйбэт. Арай 
ити кистэлэҥин билбэт айанньытыгар алҕаска 
быктаран кэбистэ. 

3. Зак. №291
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Күндү ааҕааччыларга урааҥхайдыы уруй, литэрэтиирэни сэргээччилэргэ 
сахалыы айхал буоллун! Таатта Баайаҕатыттан төрүттээх 

Номоҕон Оруннаах диэн ааттаах орто дойду ыалдьыта буолабын. ХИФУ-га 
нууччалыы-сахалыы тылбаас салаатыгар кэтэхтэн үөрэнэбин. 

Хоһоонунан, ырыанан-тойугунан дьарыгырбытым, үлүһүйбүтүм син балай 
да ыраатта. Аан бастаан Тааттатааҕы лицейга үөрэнэ сылдьан кылааспыт 

салаайааччыта Федорова Галина Иннокентьевна хоһоон ааҕыытыгар 
дьарыктыыра, биир саас Майа сиригэр Ходулов ааҕыылара буоларын 

истибиппит. Аҕыйах хонук бэлэмнэнэн баран, тиийэн Алампа Саха Аймаҕа 
хоһоонун ааҕан лауреат аатын ылан кэлбиппит. Онтон ыла хоһоон 

эйгэтигэр киирэн, саха поэзиятын кэрэхсээбитинэн барбытым.
Кэлин устунан бэйэм айарга холонон саҕалаабытым. Бу да иннинэ мээнэ 

да буоллар саныыр санаабын сурукка тиһэр этим, боростуойдук. Айар 
талааммын сайыннарбыт саамай улахан төһүүнэн буолбута «Мандар кыһата» 

уус оскуолата, онно үөрэнэр сылларбар бэйэбит омукпут туһунан дириҥник 
билиһиннэрбит уһуйааччыбынан Борис Федорович Неустроев – Мандар Уус 

буолар. Оҕурдук Ытык Тааттам сиригэр такайыллан, оскуола кэнниттэн ыраах 
Санкт Петербург куоракка үөрэнэ диэн кынаттаммытым. Онно дойдубуттан 

тэйиччи сылдьан, дьикти иэйиилээх санаалар, толкуйдар үөскүүр буолбуттара. 
Куорат эйгэтэ да бэйэтэ наһаа үчүгэй. Ол гынан баран, онно үөрэнэ 

сылдьыбыт үөрэҕим туһаайыытынан аналлаах идэбин 
оҥостуо суохпун диэммин Сахам Сиригэр төттөрү эргиллибитим. 

Дойдубар кэлэн баран, элбэх талааннаах үөлээннээхтэрбин кытары 
билсибитим, доҕордоспутум. Эдэр киһи олох туһунан толкуйум дириҥээн, 
үгүс ыйытыыларбар хоруйу улуу уһуйааччыбыттан Нүһүлгэнтэн ылбытым. 

Мин санаабар, үөрэнээччи учууталларын бэйэтэ талыахтаах. Бэйэм 
уһуйааччыларбар махталым муҥура суох. Быйыл республиканскай 

поэттар күрэстэригэр кыттан кыайыылаах үрдүк аатын ылбытым. Билигин 
айымньыларым хомуурунньугун оҥоро сылдьабын, оргуйар олох аарыма 
аартыгар туох барыта бэйэтэ кэмнээх-кэрдиилээх диэммин айымньыбын 

«Кэм хаамыыта» диэн ааттаабытым. Хоһооннорбун тута ырыа гына оҥоро 
сатыыбын. Кэмэ кэллэҕинэ киэҥ эйгэҕэ иһиллиэҕэ диэн эрэнэбин. Уонна бу 

онтон биир көҥүл омолуйбут хоһооммун сылаас сүрэхтэргэ ууннаҕым буоллун!

Үйэҕит тухары буоллун эһиэхэ өйөбүл, 
Өйөөн-убаан аҕалбыт үтүө өйдөбүлгүт! 
Олоххут тухары күүһүрэ турдун өрүү, 
Өйөөн-тайаан кэлбит үтүө өйдөбүлгүт!
Киһи-аймах, дьон сэргэ 

Наадыйар өрүү бииргэ, 
Истиҥ мичээр, кэрэ эйгэ 
Кистэлэҥэ сытар үтүө өйдөбүлгэ.
Кустук ойуулуур араас өҥү. 
Биирдэ туран эппитим биир күн: 

Оруннаах НОМОЎОН

ПОЭЗИЯ

КЭМ ХААМЫЫТА
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ПОЭЗИЯ

Төрүт ыгылыйан бүттүм, 
Нөрүөн нөргүй көҥүл! 
Ньүксүйбүт көхсүбүн көннөрүнэн, 
Аламай күнүм диэки көрдүм. 
Билэбин син биир сатаан 
Уларыппаппын күлүгүм өҥүн, 
Утаппыт кут өрүү көҥүлү көрдүүр. 
Олох ыарахаттарын өтөрү көрөн, 
Өһөгөйдөөх санааларбын  
Ырыабынан өрө бырдьыгынаан 
Олоххо төттөрү утаарабын. 
Көрүҥҥүтүүй,  
Өрө күүрүүлээх күүс көмөтүнэн 
Ойуулаан таһаарабын араас түгэннэри. 
Күнү күннүктээн өй уонна сүрэх мөккүөрэ. 
Түксү, 
Уопсайынан, 
Дьон икки ардыгар өрүү 
Баар буоллун өйдөһүү. 
Өстүбэһи, 
Улустаһыы диэни  
Хайдах өйдүөххэ сөбүй өссө? 
Ити кэлгиллии суола буолара биллэр дии, 
Өһүөн санаабытын өһүлүөх эрэ биһиги.
Байылыат олох хаһан эмит син биир   
     кэлиэҕэ! 
Киэркэйдин манна кэлэр кэскилбит килбиэнэ! 
Кэбис,  
Кэбилэнэр наадата суоҕун үөһээлэр   
     билэллэр, 
Мин эмиэ ону билээт, 
Сонно холбоммутум сүрүн өйдөбүлгэ. 
Эн эмиэ маны истээт, 
Сыыйа аа-дьуо ыгылыйан бүтүөн этэ. 
Сотору... 
Аан дойду сахалары көрсүө, 
Үтүө эрэ туһугар холбуубун өһөспүн! 

Арай бириэмэ долгураҥар  
Булабын наадалаах уоскулаҥы. 
Дууһабар баар уот кутаатын 
Тыл абылаҥа, нуһараҥ эрэ намыратар. 
Тула барыта таабырын, 
Ол быыһыгар үксэ албын. 
Хаалар арай биир хардыы –
Бэйэбинэн эрэ буоларым сатанар аны. 
Син биир айа-тута туруом эйэни салгыы.
Кырдьык кыыма кыынньыбат, 
Үйэ эрэ арай кылаанныыр, 
Алгыһынан албанныыр, 
Айыллыбыт муҥур олох 
Алыс кыһыылаахтык албынныыр, 
Араас албаһынан, алыбынан 
Дууһалары атыылаһан ылар буолбута абатын! 
Уонна туох эрэ хаппыт...
Суолбут сабыллыбыт-аһыллыбыт, 
Долгуппата даҕаны буолуо  

Ол эмиэ эйиигин барыта, 
Сайын бырдах  
Эккин аһыта  
Ыстыырыттан ураты. 
Бу дойдуга  
Олох сүтэрбэт хаһан да суолтатын. 
Ол хайаан да  
Охсуһан да буолбатар, 
Гынан баран,  
Баҕа санааларбар ыйар суолтан 
Ордук айаны булбатым. 
Буолуох буоллаҕа... 
Дириҥ өйдөбүллээх киһиэхэ 
Итэҕэл наада. 
Бу эн болҕомтоҕор: 
Кэм хаамыыта  
Номоҕон Оруннаах аатыттан. 
 
Тутатына өйдөөбөтөҕүн да иһин,  
Букатын 
Биллибэтинэн-көстүбэтинэн  
Барыбытын 
Иннибит диэки сирдиир  
Сүдү тыынынан буолар  
Кэм хаамыыта.
Сороҕор олох бытааран, 
Тула барыта өйдөнөр буолан хаалар. 
Хайдах да дьаабы түгэҥҥэ 
Эн олохтон отой хал буолумаар. 
Өйдөөн көрө сатаар 
Халлаан сиигин түүҥҥү хараҥаҕа. 
Төһө даҕаны аныгы үйэ кэлэн 
Көрүүгүн хаарыйдар, 
Сыста сатаар ийэ айылҕаҕар. 
Сор-муҥ маһы кэрийбэт, 
Икки атахтааҕы кэрийэр. 
Онон өйдөөн иһит, 
Эйиэхэ син биир наада көмүскэл. 
Мин итэҕэйэбин, 
Ол буолар миэхэ тирэх. 
Мин санаам күүстээх! 
Киһи эрэ сылайар үһү, 
Туох барыта үһүстээх. 
Ол гынан баран, 
Номоҕон кэхтии диэни билбэтэх. 
Кырдьыкка олоҕуран, 
Бэлэхтиир ырыаларын дьоҥҥо-сэргэҕэ. 
 
Истэн сэргэхсийин! 
Бу барыта эйэ иһин! 
Бүтүн Сахам Сирин иһинэн 
Көтө тэлэһийдин 
Бу иһитиннэрбитим!

3*
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Өймөкөөн улууһун Сордоҥноох 
нэһилиэгиттэн төрүттээх, Өктөм лицейин 

кэнниттэн Санкт-Петербурдааҕы профессор 
М.А.Бонч-Бруевич аатынан телекомуникация 
университетын үөрэнэн бүтэрбитэ. Билигин 

"Дьокуускай" аэропордун пресс-сулууспатыгар 
сүрүн специалиһынан үлэлиир. М.К.Аммосов 

аатынан ХИФУ ФЛФ суруналыыстыкаҕа 
магистрана, "Тыл кыһата" эдэр суруйааччылар 

айар холбоһуктарын кыттыылааҕа. 
Хоһооннорун дорҕоонноохтук ааҕарын, бэйэтин 

хоһооннорунан ырыа айарын уонна гитара 
доҕуһуоллаах ыллыырын сөбүлүүр. Искусство, 
литература, музыка классическай көрүҥнэрин 

уонна аныгы саҥа сүүрээннэри кэрэхсиир.
Эдэр суруйааччылар XVIII, ХIХ 

өрөспүүбүлүкэтээҕи сүбэ мунньахтарын 
кыттыылааҕа. ХIХ сүбэ мунньахха саха 

народнай поэттара Наталья Харлампьева, 
Иван Мигалкин салайар поэзияҕа 

семинардарыгар кыттан үрдүк сыанабылы 
ылан субу соторутааҕыта «Бичик» НКК 
«Күн күлүгэ» диэн хоһооннорун бастакы 

хомуурунньуга күн сирин көрдө. Айымньылара 
эдэр суруйааччылар хомуурунньуктарыгар, 
«Эдэр саас» хаһыакка бэчээттэммиттэрэ.

ТҮӨРТ МУННУК ИЧЧИТЭ 
(цикл)

1.
улам ууллар чүмэчи.
уота оргууй умуллар.
эппитиҥ эн: кэм – эмчит,
улуу да умнуллар.

барыта аны кэмчи:
соло, сэниэ, санаа.
олох – кылгас кэрчик.
тоҕо, туохха анаан.

улам ууллар чүмэчи.
кэм эмчит да – эчэтэр.
бу тухары эн мэлдьи – 
түөрт муннук эт иччитэ.

2.
кулун устар, муус тутар...
эн аны суоххун – Кэм сиэрэ.
судургу да уустуктар!
быыкаа бырдах кэнсиэрэ.

күлүм аллайдын Түүн хотун!
хара халлааҥҥа – Кэм илдьитэ.
ким өйдүөҕэй суохпутун...
умнуу – олох кэмэлдьитэ.

алтынньы дуу, ыам ыйа?..
манна ардыыр мэлдьитин.
маныыр токур хамыйах
түөрт муннук эт иччитин.

3.
Кураанах куруска куустаран,
түүннэри түннүккэ тураҕын.
тулаайах курдуккун, кутурҕан...
туттарбат санаалыын тустаҕын.

Урукку уруйун уйулҕаҥ
уйуммат, тулуйбат буоллаҕа.
Олоҕуҥ – балысхан, будулҕан,
сүүс санаа былдьаммыт байҕала.

Саргылаана САНДААР
ПОЭЗИЯ
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Сүрэххэр, сүһүөххэр – хаҕыс хаар.
Бутуурга, буруйга сыл ааһар.
Ол эрэн харыстаа, харыстаар
Ийэ сир иҥэрбит сылааһын.

Куйааска, чысхааҥҥа Чыҥыс Хаан...
хаанырбыт халлааҥҥа – харысхал.
Курааҥҥа, дьыбарга Дьылҕа Хаан...
тымныы тыал – таҥнарбат хайысха.

Олох диэн чыпчааллар, чүөмпэлэр.
Кынаты сарбыйар кылыстар.
Эрэйтэн эриллэр таас эрэл.
Атыҥҥа анаммыт алгыстар.

4.
...Төлөннөөх төбөҕүн толкуйдар толорон,
урукку уйгуурдан, – уугуттан матаҕын.
Хомолто Хотуну санныгар олордон,
халлааны хасыһа, бүк түһэн тураҕын.

Туох да суох, тоҕойуом, тоҕус уон толкуйуҥ
кураанах куйаарга курдаттыы кутуллар.
Тоҥсуй эн тоҥ толоон орулуур оройун –
оргуйар омуҥҥа урукку умнуллар.

Барыта баранар, күрэнэр – Кэм сиэрэ.
Кэмсинии, кэлэйии... – ким аны өйдүөҕэй?
Өркөн өй, өрөгөй... – өр-өтөр Кэм сиэҕэ.
Арай Ый өлүөҕэ, тиллиэҕэ, өлүөҕэ...

…Күн күлүгэр дуу, Түүн күлүмэр –
уостубут ыралар – устубут былыттар.
Түүл дуу, илэ? – эн күл-күлүмэ,
үргүбүт үөрүүлэр эргийбэт эбиттэр.

5.
Үргүбүт үөрүүлэр эргийбэт эбиттэр.
Минньигэс мичээргэ – Ааспыт ыар аһыыта.
Аттыгар – атыттар, тулаҕар – күлүктэр.
Сор суоҕар дьол да суох – бу олох кыһыыта.

Халлаантан ирдиигин хомолтоҥ төрүөтүн.
Кэлэйэн кэйиэлиир сүтэрбит сүрэҕиҥ...
Туолбатах «Хаһан да!», буолбатах 
    «Өрүүтүн!» –
Ырааппыт ыраҕын көмнөххө көмөҕүн.

Түөрт муннук иччитэ! – суола суох сүтүөҕүІ.
Кэм-кэрдии чүөмпэтэ барытын ыйыстар.
Соҕотох кэлбитиҥ – соҕотох төннүөҕүІ.
Ыйылыыр чуумпуга ымайа ый устар...

ПОЭЗИЯ

* * *

Түннүк кирдээх тааһыгар
сааскы киэһэ ымайар.
Эн этиҥ сылааһыгар
ким эрэ сылаанньыйар?

Күммүт киирэр чааһыгар
тыа кэтэҕэ умайар.
Эн этиҥ – тулааһыным...
Ким аны суолбун ыйар?..

Саһарҕа сурааһына.
Тыллар нарын ыам ыйа.
Этим-сииним сааһыгар
ааспат аһыым аһыйар.

Хааннырбыт халлаанынан
күнү саҕах ыйыстар.
Этиий, ханнык аанынан
тахсабын бу кырыыстан?

Түннүк килбик тырыма.
Ый ымайар, кыбыста.
Тыргыллыбыт тымырым.
Кубарыйбыт ытыстар.
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* * *

Сүрэх тэбэр да тэбэр,
Тохтоло суох битийэр.
Олох бүппэт уустугар
Тэҥ тэтими тыаһатар.

Өй ол аайы өрүкүйэр,
Барытын сонуннук ылынар.
Саҥаҕа соһуйан сонньуйар,
Бастаан утаа балысхан дии саныыр.

Онтон оргууй оттомуран
Сүрэх тэтимигэр кыттыһар.
Уонна уостубат дорҕоонуна
Олох устун доҕуһуоллуур.

Горнай улууһун Мытаах нэһилиэгиттэн 
төрүттээх, «Дьүрүскэн» улуус эдэр 

суруйааччыларын түмсүүтүн салайааччытын, 
эдэр фермер айар үлэҕэ холонуутун 

ааҕааччылар болҕомтолоругар таһаарабыт. 
Василийы былырыын «Бор көмүс күһүнэ» 

литературнай фестивальга сылдьан бэлиэтии 
көрбүппүт. Кини быйыл «Орто дойду поэттарын 

күөн күрэһигэр» ситиһиилээхтик кыттан 
биһирэбил миэстэҕэ тиксибитэ.

ВасилийТИМОФЕЕВ

* * *

Үс кутум тугу кэпсиигин?
Курус санаабын көнньүөрдэн,
Халыҥ былыты хаһан кыйдыыгын.
Суохтаатым, ыраас халлааммын.

Өһөспөр, ньоҕойбор син булуом
Ыраас халлааннаах, нуурал сыһыыбын.
Уустук, омуннаах мин дьылҕам
Киэр хайыспатын бүтэйдии сэрэйэн.

Туолуо, ситиэ, тосхойуо,
Барыта син биир оннун тобулуо.
Хараастыбаппын, хомойбоппун,    

   кэмсиммэппин –
Соруктаах айаным түмүгүн ситиһиэм.

Куттаамаҥ, сэнээмэҥ, сиилээмэҥ.
Эрдэ эгэ тылы этимэҥ.
Уоран эппиккит уоҕурдуу буолуохтун
Инники кэлэр, кэскиллээх дьыл±абар.

Куруук эдэркээн сэгэрим,
Тумарыгы курдаттаабыт ча±ыл сырдыгым,
Саҥаны сахпыт саһарҕам
Эн эбиккин, күөрчэх салгыным.

Баҕарабын, барыта биһиэнэ буолуоҕун,
Эрэнэбин, эн сүрэҕиҥ сылааһа сылытыаҕын,
Хаһыҥҥа хаарыйтарбыт хаҥыл кутум
Хахха сири эйиэхэ булан сыһыйыаҕын.

Дьоллонуоҕум, дьоллоохпун дэниэҕим
Сэргэстэһэ олох устун хаамыстарбын,
Сарсыардааҥҥы тиһэх сулуһу
Куустуґаммын бииргэ атаардарбын.

* * * 

Көтөн эрэллэр кыырай халлааҥҥа
Күһүҥҥү айан кубалара,
Күлүк түспүт курус өҥнөрө
Куппун бүтүннүү куустулар.

Билэбин эһиги кэлэргитин,
Сэрэйэбин сүрэххит ытыырын,
Сахаҕыт сирин сайыһан
Саҥаҕыт дьиэрэйэр ыраахтан.

Төрөөбүт сири хаалларар
Кылгас да кэмҥэ ыарахан,
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Сүрэх таптыы улааппытын
Кытыан кыһалҕа киэр илгэр.

Санньыар санааны салгыҥҥа сайҕаан,
Ахтылҕаны доҕор, аргыс оҥостон
Эһиги эргиллиэххитин
Мин бүтэйдии сэрэйэбин.

* * *

Мин ырам: саха омуга
Биир киһилии бүттүүн бииргэ
Кэскиллээх, киэҥ суолу таба талан
Халты халыйбакка, сорсуннук айанныыра.

Мин баҕам: саха киһитэ
Санаарҕаан сүөм түспэккэ
Көнньүөрбүт кутун өрө тутан,
Кылыһын кыайыыга кылбаттар.

Мин дьолум: саха сарсыҥҥыта
Былыта суох күөх халлааҥҥа
Оһуохай ырыатыныы ыраахха дьиэрэйэрэ,
ҐрµІ кµн анныгар кіІµллµк кіччµйэрэ.

* * *

Эрчимнээхтик урут этэр эбиппин
Эппиэтин ситэри истибэккэ эрэ,
Таптал этиҥнээҕэр күүскэ
Төбөм үрдүнэн сатарыа диэн.

Урут кинини хаһыытаан үргүтэр
Күрэх муҥхатыгар холуу саныырым,
Биитэр, хардаҥ эһэни көрсүбүт
Булчут курдук хам баттыы сатыырым.

Дьыллар бэйэ-бэйэлэрин солбуһан
Дьыбарга оргууй сүтэллэр,
Ону кытта омун санаалар
Күөрчэх күүгэнинии уосталлар.

Билигин тапталы чуумпуга холуубун –
Эрэллээх эркиннии өйөнсөн сытар,
Бастакы кыымы үргүппэт баҕаттан
Оргууйдук санныттан ыксары кууґабын.

* * *

– Көҥүлгүн дуо? – диэн ыйыппыта
Күөрэгэй чыычаах көтөн иһэн,

– Эбэтэр көрүстүҥ дуо, ама да,
Күлүгэр үҥэр күндүгүн?

– Дьоллооххун дуо? – диэбитэ
Чуумпуга сипсийэн аар хатыҥ,
– Буллуҥ дуо, бу олоххо,
Быйаҥ бүкпүт бүөм сирин?

– Таптаатын дуо? – сураспыта
Кинилэргэ кыттыһан күлэр кустук,
– Сүрэх тохтообот тойуга,
Толордо дуо тоҥуй куккун?

Ити тыллартан кутум-сүрүм
Иһиллэр гына өрө тыынна,
Хайа муҥун өһөс санаам
Өрүттүбэттии үрэл гынна.

Уонна саҥа санаанан
Сүүрүк хоту оргууй уһунна,
Киэр кыйдаабыт кырыкпыттан
Кыым да са±а хаалбата...

* * *

Баҕарабын арыт, доҕоттоор,
Быыра, ыраах барыахпын,
Букатын билбэт сирдэрбин
Бултуур ыырым оҥостуохпун.

Кэми кытта кэпсэтэн
Аргыс-доҕор оҥостуохпун,
Кинини кытта тэҥҥэ айаннаан
Олохпун оннук моҥуохпун.

Хас сүрэҕим тэбиитин,
Хас тыынар салгыммын
Чуумпуга эрэ аныахпын,
Кэрэ±э эрэ биэриэхпин.
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ЫЙ КЫЫҺА

Түүн. Түүл. Хараҥа.
Кыыс ытыыр.
Иһийбит алааска
Ыт үрэр, ыйылыыр. 

Ыйдаҥа сыдьаайар,
Кырыарбыт түннүккэ
Өҥөйөн мичээрдиир,
Кэпсээнин сэһэргиир:

«Алгыыбын эйигин,
Эрэллээх доҕорбун,
Түүл буоллун олоҕун,
Чэпчээтин ыйааҕыҥ!

Эн миэхэ туойбутуҥ

Дайаана МАКАРОВА

Үөһээ Бүлүүттэн төрүттээх, быйыл 
М.К.Аммосов аатынан ХИФУ Хотугулуу Илиҥҥи 

норуоттар тылларын уонна культураларын 
институтун литературнай үлэһит салаатын 

бүтэрдэ. «Сэргэлээх уоттара» литературнай 
түмсүү чилиэнэ, Эдэр суруйааччылар ХIХ 

өрөспүүбүлүкэтээҕи сүбэ мунньахтарын 
кыттыылааҕа. Сүбэ мунньахха саха народнай 

поэттара Наталья Харлампьева, Иван 
Мигалкин салайар поэзияҕа семинардарыгар 

кыттан айымньылара үчүгэй сыанабылы 
ылбыттара.

Сүрэҕиҥ ырыатын,
Дууһаҕын арыйан
Аймаатыҥ мин кууппун.

Көмүһүөм, эн иһит
Күндүлүүр кэпсээммин,
Мин иэйиим чөмчүүгүн,
Минньигэс саҥабын.

Кэл миэхэ, халлааҥҥа
Кустуктуун куустуһа,
Дьүкээбил күлүмэр
Дьол уотун умата.

Бэлэхтиэм эйиэхэ
Баай-талым күннэри
Сайаҕас сулустуу
Сыдьаайар симэҕи.

Күндэлэс ыллыкпын
Алааскар түһэрдим,
Түүл буоллун олоҕуҥ,
Чэпчээтин ыйааҕыҥ!»

Түүн. Түүл. Хараҥа.
Кыыс ыллыыр,
Ый көмүс ньууруттан
Алааһын одуулуур.

СПЕКТР

Олоххо 
Барыта
Харалаах маҥан
Буолбатах.
Биир уһук
Атын уһуктаах.
Хас хардыы
Хайаан да
Түмүктээх.
Тыл эмиэ
Эргийэн
Кэлэрдээх.

Тулабыт 
Барыта
Үчүгэй-куһаҕан
Буолбатах.
Хас ыскаап
Хараҥа хаспахтаах.
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Түбэлтэ
Тыһыынча төрүөттээх.
Ааһар күн
Инники кэскиллээх.

* * *

Олохпор 
Буолбатах түгэннэр,
Туолбатах ыралар 
Хараҥа чулааҥҥа 
Кистэнэн,
Ыарахан күлүүстээх
Аанынан сабыллан
Кистэммит эбиттэр...
Ардыгар ол ааны 
Сэрэнэн сэгэтэн 
Көрдөххө:
Түспэтэх сулустар,
Сайыҥҥы киэһэлэр,
Сиэттиспит илиилэр,
Саһарҕа, ыйдаҥа...
Сылаас тыал.
Эппэтэх тылларым – 
Бары да бу баардыы 
Харахпар көстөллөр,
Сүрэхпин дьиктитик
Аймааннар
Көстүбэт ыйдаҥа
Алааска
Үөһэттэн быраҕар 
Курдуктар...

* * *

Бу дуо 
Дьол?
Сор.
Халлааны хантайан
Хаһыытыы хаалаҕын,
Хараххын симэҥҥин
Хоруйтан куотаҕын.

Бу дуо
Дьол?
Сор.
Быйаҥы сырсаҥҥын
Баҕаҕын сиппэккин,
Буор буолар бодоҕун
Бэрийэн бүппэккин.

Оччоҕо...

Туох баарый?
Суол. Уһун суол.
Киэҥ куйаар
Кистэлэҥ кэпсээнин
Кэтэһэр улуу дьол.
Киһи – кэрэ.

Киһи кэрэ, көр эрэ:
Куйаар кыра кистэлэҥэ
Кэлбит эбит тоҕо эрэ
Көмүс күннүүн көрсүһэ...
Айыылартан аартыктанан,
Аньыы-хара аргыстанан,
Улуу таптал тирэхтэнэн
Көтөр көҥүл санааланан
Айыллыбыт тоҕо эрэ
Атааннаһар айдааннаах,
Сырдык ыра ырыалаах,
Тырым чараас дууһалаах.
Олох модун долгунун
Олоҥхоҕо омуннаан,
Өрөгөйдөөх өйүнэн
Өлүү быатын быһа сатаан...

* * *

Кофеин. Чуумпу...
Арай кыраантан уу 
Тохтообокко таммалыыр.
Сүрэҕим бытааннык тэбиэлиир,
Харахпар сымыйа – 
Дьиҥнээхтиин мазурка     

    үҥкүүлүүр.
Санаалар сыыйыллар     

    курдуктар,
Иилистэн ыланнар аймыыллар,
Түүрүллэн төбөбүн сордууллар.
Кофеин амтана. 
Хараҕым ыараата.
Түүн уһун, өссө да хараҥа.

ПОЭЗИЯ
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САўА ХАРДЫЫ

САЛЛААТ ЫРЫА ЫЛЛЫЫР
Аҕа дойду Улуу сэриитин бэтэрээнэ 

Н.С.Назаровка

Бүгүн – Кыайыы күнэ!
Үөрүү-көтүү, былаахтар кыыһаллар.
Болуоссакка ырыа иһиллэр –
Хаар маҥан баттахтаах
Саллаат ыллыыр...
Ис сүрэхтэн эҥсиллэр
Бу ырыа тылыгар
Иһиллэр ахтылҕан, хараастыы.
Кини холку көрүҥэр
Көстөллөр ол ааспыт сыллар:
Өлүү-сүтүү,
урусхалламмыт ийэ дойду.
Саллаат ыллыыр:
Хааннаах хонууга хаалбыт
Өлбүт доҕорун ахтан –
Иэдэстэринэн сүүрэр
хараҕын уута.
Саллаат ыллыыр:
Хас биирдии тылларын
Чиҥ-чиҥник саҥаран,
андаҕар этэрдии,
Кырдьаҕас буойун ыллыыр.

1948 сыллаахха Мэҥэ-Хаҥалас улууһун Хаптаҕай нэһилиэгэр төрөөбүт. 
Идэтинэн – булгахтер-экономист. 

1961 сыллаахха бастакы айымньытын суруйбут. 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин бочуоттаах бэтэрээнэ, 
Хаптаҕай нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо, 

«Иэйии» айар дьоҕурдаахтар түмсүүлэрин кыттыылааҕа.

Евдокия ДЬЯЧКОВСКАЯ

Кини бааһырбыт сүрэҕэ
Ытыыр, хаанынан оҕуолуур –
Үйэтигэр оспот
Чэрдийбэтэх баастара
Сүрэҕин ыбылы туталлар.
Ырыатын тылыгар иһиллэр
Төрөөбүт дойдуга таптал –
Норуот иннигэр туран ыллыыр
Аарыма ытык кырдьаҕас.
Истиҥ! Туран эрэ истиҥ!
Бу дуолан киһи ырыатын,
Эдэр дьон!
Көмүскүөҕүҥ кинини
Хахсаат, тымныы тыалтан –
Бэрт кыра наада эбээт киһиэхэ
Уһун үйэлэнэригэр!
Илиигин уун
Сүһүөхтэрэ хамсаатаҕына,
Утары көрүстэххинэ
Дорооболоһон аас,
Сэҥээрдэҕинэ саха үгэһинэн
Сонуҥҥун кэпсээ.
Ытыктаа!
Сүһүөхтээх бэйэҥ сүгүрүй
Бу Герой киһиэхэ,
Туран эрэ иһит
Кини ыллыыр ырыатын.

САўА ХАРДЫЫ
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САЛЛААТ СУРУГА

Сэрии уордаах тыастара,
Дэлби тэбэр күүстэрэ,
Өлүү-сүтүү, ытаһыы –
Хамсаттылар уйулҕабын.

Ахтан-санаан кэллим мин:
Соҕотох туран хаалбыт ийэбин,
Сүүрбүт-көппүт кырдалбын,
Сайылыкпыт мүөт сытын.
Сүрэхпиттэн арахпат
Түптэ сыттаах тэлгэһэм,
Кэрии тыаҕа кэҕэ кыылым
Кэрээбэккэ этэрэ,
Умнубаппын Мыра үрэх
Нусхалдьыйа устарын,
Ыраас ууга бырдааттанан
Чомполоно сөтүөлүүрбүн.

Күндү да буолар эбит
Дьэдьэн сыттаах халдьаайым,
Сүүрэр-көтөр, күөлэһийэр
Нуолур оттоох ходуһам,
Оҕо-уруу мунньустан
Сохсо иитэр, туһах баайар
Байанайдыын бааралаһар
Моҕотойдуур хара тыам.

Ити көмүс дойдубар,
Күөлэһийбит аларбар
Төннөр баҕа санаалаах
Өстөөхтөрү кыргаммын
Көрүлээбит-көччүйбүт
Сайылыкпар тиийиэҕим,
Ийэм сылаас иэдэһин
Сыллаамахтаан ылыаҕым.

* * *

Мин иннибэр –
Сүһүөхтэрэ бокуйан, 
Эдэр бэйэтэ тоҥхойо кырдьан,
Ыас хара, нуолур солко суһуоҕа
Кыраһа хаардыы туртайан
Ийэм барахсан олорор.

Аастыйбыт төбөтүн
Аргыый өрө көтөҕөн,
Ааспыт эдэр сааһын,
Олорбут уһун олоҕун
Эргиллэн көрөрдүү
Чуумпурар-иһийэр.

Хараҕар элэҥнээн аастылар:
Төрөөбүт Доллута, 
Дьүөгэтэ Маайата,
Талах курдаах
Тааттатын кыргыттара,
Алааһын ферматын
Үтүө үлэһит дьоно...

Аргыыйдык уостарын сэгэтэн,
Ахтылҕан күүһүгэр куустаран
Кэпсиирэ олоҕун кэрчигин
Үлэттэн дьоллонор күүс баарын.

САўА ХАРДЫЫ
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Эдэр поэт 1983 сыллаахха Иркутскай 
уобалас Ангарскай куоратыгар төрөөбүтэ. 

А.М.Горькай аатынан литературнай институту 
бүтэриэҕиттэн ыла Москваҕа олорор, үлэлиир. 

Кэргэннээх, оҕолоох.
Нуучча бөдөҥ суруйааччыта Валентин 

Распутин алгыһынан литератураҕа киирбит 
эдэр киһи Россия суруйааччыларын сойууһун 

чилиэнигэр, Россия суруйааччыларын 
сойууһун бырабылыанньатын сэкирэтээригэр 
тиийэ үүннэ. Василий поэтическай дьоҕурун 

«Соколики Русской земли» (2009), «Молодые 
таланты Москвы» (2011), Малай Бунинскай 

(2012) бириэмийэлэр лауреаттара, «Золотой 
витязь» III литературнай форум гран-

притин хаһаайына буолбута туоһулуур. Биэс 
поэтическай хомуурунньук ааптара, бэйэтин 

күүһүн тылбааска эмиэ холонор. 

* * *

Көрүлээтэ Русь, Арассыыйа көрүлээтэ.
Барыта атыыланан, иһиллэн    

    кураанахтанна.
Тутан хаалбыппыт – чиэс, албан аат этэ,
Ол даҕаны быыллаах талах өтөхтөннө.

Тур, өндөй Уйбаан, тур, өндөй,
Ыстааҥҥын, ырбаахыгын тэбэн.
Тутулуннулар храмнар – киир, көрдөс
Манна суох эбээт буруйуҥ, эн.

Эйиэхэ эрэ бу суол бэриллэр,
Эн норуотуҥ – эн дьылҕаҥ.
Тулуй – барыта кыраттан иҥнэр,
Тулуй – түмүктэниэ кыһалҕаҥ.

* * *

Сарыал түүн хоонньугар саһыыта
Уһукталлар нэс мэкчиргэлэр.
Халҕан олуурдара, быһыыта,
Хаахынаһан кэпсэтэллэр.

«Куоска-мааска, тоҕо манна сөрүөһүннүҥ?
Чэй, ампаарга бултуу аттан, –
Эһээм эмэһэҕэ тэппитэ аантан. –
Өссө буор-босхо иитиллээри гынаҕын.»

Оронугар мөхсө, эмээхсин,
Уоһун иһигэр ботугураата:
«Тыалырбата буоллар билигин –
Халлаан туох ааттаах олоото.»

ТЫЛБААС

Василий ПОПОВ
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ТЫЛБААС

Кутуйах мас көөбүлүн кэрбиир –
Саҥа дуҕа бүччүм күлүгэр,
Тэйиччи бииртэн биир
Дэриэбинэ уоттара өһөллөр.

* * * 

Сир уонна халлаан икки ардыгар
Муммут дьикти айанньыкка
Сотору кэминэн, санаатыгар
Ыйа майгылаабыта бирээнньиккэ.

Соҕуруу биитэр, тус хоту
Айаннаабыт буолуохтаах кини.
Хайысхатын хонуу ото,
Бука диэн, биллэ ини.

Кини атаҕын таҥаһын устан
Өр иһиллээбитэ халлааны,
Көһүтэрэ туман улаҕатыттан
Сибигинэйиэхтээх саҥаны.

* * *

Бүтэһик чох умуллар – оһохпор,
Сарсын син биир саҥа уоту саҕабын.
Соҕотохсуйбакка эрэ соҕотохпун –
Таптыыбын, бу аан дойдуну таптыыбын.

Утуй, мин эйигин харабыллыам,
Хараҥа халлааны одуулаһыам,
Аны тугу да туоһулаһыам суоҕа,
Мутугунан күлү буккуйуоҕум.

* * *

Ардаата, куорат чалбахха уһунна.
Сиэркилэ устун хаамабын...
Анныбар дириҥ чүөмпэ уһугунна,
Муус устун иһэрдии куттанабын.

Күр гына барабын уулунна даҕаны!
Устуом биитэр, тимириэм?
Ытыллар быһымах санаабын

Кимиэхэ мин кэпсиэмий?
Итэҕэйбэккэ эрэ ким өйдүөҕэй
Мин таптыыр аналлаахпын?
Худуоһунньук уран сүрэҕэ
Ураты тэтиминэн тэбэр аптаах.

Ол кэмҥэ тапталлаах тимирбэт
Кытылтан саҕаҕы да араарбатар,
Биллэн турар, өйдүө биллибэт
Хара зонтигын ханна хаалларбытын.

Гаврил АНДРОСОВ тылбааһа.
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Биһиэхэ, саха суруйааччыларыгар, ону тэҥэ 
дьоммутугар-сэргэбитигэр даҕаны, бэс ыйын 
19-22 күннэригэр Россия суруйааччыларын 
сойууһун Бырабылыанньатын көһө сылдьан 
үлэлиир Пленумун мунньаҕын кыттыылаахтара 
кэлэн барыылара Россия литературатын уонна 
Аҕа дойду Улуу сэриитигэр өстөөҕү кыайыы 

ИСТИҤ КӨРСҮҺҮҮЛЭР КҮӨННЭРИГЭР

70 сылларын өрөгөйдөөхтүк бэлиэтээһини 
кытары ыпсыбыта саныахха үчүгэйэ сүрдээх. 
Бу Пленум кыттыылаахтара үгүстэрэ аас-туор 
олоҕу билбит, сэрии иэдээнин, кини сүрэхтэргэ 
энэлгэнин ортотунан ааспыт, ол алдьархайы 
айар үлэлэрин нөҥүө аһарбыт аххан дьоннор 
буоллахтара. 

Холобура диэн эттэхпинэ, өрүү хараҥа ачы-
кыны кэтэ сылдьар поэт Абдуллах Мустафаевич 
Бегиевы «Полярная звезда» гостиницаҕа малын-
салын киллэрсэ сылдьан билистим. Ки һим 
миигиннээҕэр саастаах, сэрии саҕа на Казах-
стаҥҥа эвакуацияламмыт эбит. Онно сыл дьан 
оһоллонон хаҥас хараҕын дэҥ нээхтээбит, инньэ 
гынан дьүөрэлии соҕус дьыл ҕалаах дьоннор 
буолан таҕыстыбыт ээ, Ка бардино-Балкария 
киһитиниин.

Ити күн доҕордоотор доҕорбун, Россия бил-
лиилээх литературоведын Вадим Валерьевич 
Дементьевы көрүстүм. 

– Эйиигин уоппускаҕа сылдьар диэбиттэрэ, 
– дии көрүстэ нуучча доҕорум. Чурапчыга 
барсар буолбуппун истэн туох да олустук үөрдэ, 
мэктиэтигэр кууһан ылбахтаата.

Вадим Валерьевичтыын балайда уһуннук ах-
тыспыт дьон сиэринэн чэйдээн сырылата-сы-
рылата гостиницаҕа бүгэн олордубут. Кини биһиги 
аан бастаан 1974 сыллаахха Юр мала куорат 
Дубулты диэн Латвийскай ССР куруордугар эдэр 
критиктэр бастакы семинардарыгар көрсүспүппүт. 
Онно кини аҕата Валерий Дементьев семинарга 
лекциялары аахпыта, биир ый устата. Уола 
Вадим, аны санаатахха, аҕатыгар кэлбит эбит, 
аҕыйах хонукка сылдьаат Москваҕа төннүбүтэ. 
Онно Вадим «Литературная газета» хаһыат на-
циональнай литератураларга отделын сэбиэ-
дис сэйинэн үлэлиир сүүрбэччэлээх эрэ эдэр 
уол чаан этэ. Кини миигиттэн С.Р. Кулачиков-
Эллэй туһунан ыстатыйа суруйарбар, саха 
литературатын сонуннарын сырдатарбар көрдөс-
пүтэ. Ону мин доҕорбунаан Петр Васильевич 

В.Н. Ганичев Пленум кэмигэр.

Сэмэт Тумат до±отторунуун.

РОССИЯЎА ЛИТЕРАТУРА СЫЛА
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РОССИЯЎА ЛИТЕРАТУРА СЫЛА

Винокуровтыын хаста да дьоҕус ыстатыйа-
иһитиннэриилэри суруйан толорон турардаахпыт 
диэн этиэх тээхпин. 

Вадим Валерьевичтыын доҕордоспутум бы-
йылгы сэтинньигэ 41 сылын туолар эбит. 
Ити сыллар усталарыгар кини биһиги үгүстүк 
суруйсан санаабытын атастастыбыт уонна иккиэн 
саха литературатын кырдьыктаах историятын 
көмүскээһин суолуттан туораабатыбыт. 

1979 сыллаахха, народнай поэт Семен 
Петрович Данилов олохтон барбыта биир 
сылын кэнниттэн, Вадим Дементьев кулун тутар 
ыйга манна биһиэхэ кэлбитэ уонна Софрон 
Даниловы, Савва Тарасовы кытары Мытаахха 
барса сылдьыбыта. Адьас түүн кэлбиттэрэ, мин 
ол кэмҥэ кинини күүтэн гостиницаҕа олорбутум. 
Түүн 12 чааска, ити иннинэ иккитэ, телефон 
тырылыы түспүтэ, ол – профессор Георгий 
Прокопьевич Башарин этэ.

– Ас-үөл сойоро буолла... Дементьев кэллэр 
эрэ үргүлдьү миэхэ аҕалыҥ, – диэн профессор 
Башарин көрдөстө.

Ити курдук түүннэри Вадим Дементьевы 
профессор Башариҥҥа тиэрдэн турардаахпыт.

Георгий Прокопьевич Вадимы уураан-
сыллаан, куустуһан көрүстэ. Мин буоллахпына 
оннукка үөрэммэтэх киһи кэтит сирэйдээх 
Георгий Прокопьевич иэдэһин таба харбаабакка 
мүччү-хаччы туттуу бөҕө, онтубуттан бэйэм 
да кыбыһынным, хата, киһим бэйэтэ сыһыары 
тардан абыраатаҕа үһү... Саалаҕа киирдибит. 
Астаах остуол тардыллан ахан турар. 
Кыыдаана Ивановна түбүгүрэ ахан сылдьар 
эбит. Башариннаах Дементьев быһа кабинекка 
аастылар. Ону көрбүт Савва Иванович Тарасов 
(кэлин народнай поэт буолбута): 

– Ити дьоннор аны чааһынан кабинеттан 
тахсаллара буолуо. Кэпсэттиннэр. Хата, биһиги 
Кыыдаана Ивановнаҕа илии-атах буолуоҕуҥ, – 
диэн өй укта. Ол эрээри оннук киһи көмөлөһө 
охсоро суохха дылыта, көннөрү кэпсэтэ 
олордубут.

Лоп курдук, биир чаас буолаат, дьоммут 
кабинеттан таҕыстылар, остуолга олоруу буол-
ла. Башариннаах Дементьев остуол икки баһы-
гар утарыта олордулар.

Онно Георгий Прокопьевич Башарин ыал-
дьытыгар туһаайан бу курдук эттэ:

– Мин Алексей Елисеевич Кулаковскайдааҕы 
көмүскэһэн эдэр сааспар улахан ыарахаттары 
көрсүбүтүм. Ол кэмҥэ миигин нуучча норуотун 
прогрессивнай өйдөөх-санаалаах дьоно көмүс-
кээбиттэрэ. Олор өлөн-сүтэн бүттүлэр. Төһө да 
оннугун иһин, кинилэр бэйэлэрин оннуларыгар 

салгыыр киһини, бу Вадим Валерьевич курдук 
эдэркээн киһини хааллардылар... 

Ол кэмтэн, күүрсүүлээх-харсыылаах, сорох 
ар дыгар хара балыырынан да тибиирбэхтээн 
ылбыт кэмІэ, национальнай көмүскэнии аанын 
эрэллээхтик уонна хоһууннук аспыт 36 сыл 
ааста. Вадим Дементьев саха литературатын 
айбыт аҕатынан буолбут Өксөкүлээх Өлөксөй 
айымньытын «Художественная литература» 
диэн сэбиэскэй судаарыстыба саамай бастыҥ 
из дательствотыгар улахан тираһынан таһаар-
та ран, бу хайысхаҕа профессор Геор гий Ба-
шаринныын бииргэ үлэлээннэр, саха классик-
тарын кинигэлэрин Москваҕа таһаар тарыы суолун 
солооһуҥҥа үтүөкэннээх дьыа ланы иилэспиттэрэ-
саҕаласпыттара, народ най поэт Семен Данилов 
саҕалааһыннарын би гэр гэтиспиттэрэ. Ону таһы-
нан, ыардык дьай быт 1986 сылга даҕаны, Масюк 
курдук дьоннор сэнэбиллээх тылы-өһү көтөхпүт 
да күн нэригэр-дьылларыгар Вадим Дементьев 
саха литературатын, кини интеллегенциятын эр 
санаалаахтык көмүскэспит нуучча үтүө санаа лаах 
дьонноруттан биирдэстэрэ буолар. Ааҕааччылар 
кинини «Наследники Ек секюляха» диэн кинигэтин 
билэллэр.

Вадим Дементьев биһиги ахтыһарбыт-сана-
һарбыт элбэх. Доҕорум эрэйдээх, бу сыл лар-
га, сүрэҕинэн ыалдьан икки төгүллээн өлө 
сыс пыт эбит. Соторутааҕыта операциялатан 
өрµ һүммүт, сүрдээх өр кэмҥэ чөлүгэр тү һээх-
тээ бит. Били, 2010 сыллаахха ылбыт А.Е. Ку-
ла ковскай-Өксөкүлээх Өлөксөй аатынан Саха 
Өрөс пүүбүлүкэтин Судаарыстыбаннай бириэ-
мийэтин үбүнэн Вологдаҕа туттубут дьиэтин 
уһаайбатыгар бэртээхэй холуодьаһы хастарбыт, 
сахалар миигин үчүгэй уунан хааччыйдыгыт 
диэн үөрээхтиир.

Ол кэпсэтиигэ хайы-үйэ олохтон барбыт 
доҕотторбут туһунан эттэ ээ: «Только за эти 
годы мы многих друзей с тобой потеряли. 
Помнишь, а я знаю, что ты хорошо помнишь 
– Владимира Коробова, Николая Машовца, 
Владимира Васильева, Александра Панкова, 
Татьяну Очирову, Александра Карелина, Нико-
лая Кузина, Всеволода Сахарова, Леонида 
Аса нова?... Ты с ними познакомился там, в 
Ду бултах, на Рижском взморье... И они тебя, 
кол легу-якута, полюбили. Часто спрашивали у 
меня: «Как там, наш Семен?»

Кырдьык, үтүөкэннээх дьон этилэрэ... Олор-
тон Владимир Коробовы кытары хас да 
төгүллээн суруйсан, санаа атастаһан ту рар-
даахпын, су руктарын уура сылдьабын. Оттон 
Вадим су руктара, телеграммалара эл бэх тэр, 
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ууруллан-хараллан ахан сыталлар. Вадим:
– Суумкаҕар рукопись соһуулаах издатель-

ствоҕа сүүрэн иһэргин үгүстүк көрөрүм. Эн 
му ҥатыйыыларгын сүрэхпинэн истэрим, аһы-
на рым даҕаны... Сэмэн, ол кэммит суола-
ииһэ суох ааспата, доҕорбун, эйиигин, киһи 
суо ҕуна народнай суруйааччы буолбуккунан 
сахалыы сыллаан ылыым (кини ити өрүү туттар 
тиэрминэ), – диэтэҕэ үһү.

Мин Вадим Дементьев суруктарын, кини 
миэн нэрин ууруна сылдьабыт. Јрдөөҕүтэ, Чу-
рапчыга олордохпуна народнай суруйааччы 
Дмитрий Кононович Сивцевтиин-Суорун Омол-
лооннуун уонна Егор Неймоховтыын Тааттаттан 
кэлэн иһэн, ыалдьыттаан ааспыттара. Ол кэмҥэ 
Вадим Валерьевичка чинчийэр үлэҕэр туһан 
диэн А.Е. Кулаковскай туһунан өр сылларга 
муспут матырыйаалларым паапкатын туттаран 
ыыппытым, ону доҕорум сыа-сым курдук тутан 
ууруна сылдьар эбит. Ити курдук кини биһиги 
доҕордуубут. Москваҕа тиийдэрбин эрэ кини 
миигин арыаллыыр. Биир үтүө истиҥ көрсүһүүгэ 
Вадим Валерьевич ол түгэннэртэн кэпсээн 
доҕор дьонун быара суох ыытта. Кини ити 
көрдөөх сэһэргээһинигэр мин Тверской бульвар 
чугаһыгар баар гостиницабын (мунааҕым дэлэ 
дуо) булбаккабын доҕорбун түбүгүрпүтүм төрүөт 
буолла.

Доҕорум доруобуйата көнөн эрэрин билэм-
мин истиҥник кэпсэттим. Саха бастыҥ суру-
йааччыларын Семен Данилов уонна Николай 
Лу гинов айар үлэлэригэр ылсан үлэлиир баҕа 
санаалааҕын истэммин сүрдээҕин үөрдүм, нус-
хас буоллум.

* * *

Оксиэ! Күн-дьыл кынаттаах курдук ааһар 
эбит. Орловскай уобалас губернатора 
Строев – Россия суруйааччыларын сойууһун 
Бырабылыанньатын секретариатын мунньаҕын 
биир бастакынан түһүүлээх-тахсыылаах 1990-
с сылларга ыҥыран Россия литературатын 
көмүскэлигэр сүҥкэн суолталаах хардыыны 
оҥорбута. Ити секретариат мунньаҕа Саха 
сирин суруйааччыларын сойууһун уонна Саха 
Өрөспүүбүлүкэтин Президенэ Михаил Ефимович 
Николаев ыҥырыытынан 1995 сыллаахха от 
ыйыгар Дьокуускайга ыҥырыллыбыта.

Пленум мунньаҕар биһиги сойууспут 
бэрэссэдээтэлэ Савва Тарасов: «Пользуясь 
случаем, я хотел бы поблагодарить прези-
дента, правительство республики за смелость, 
решительность и дальновидность в поддержке 

инициативы руководства Союза писателей 
России. Мы прекрасно понимаем, что поли-
тическая и общественная ситуация в нашей 
стране не очень располагает к таким боль-
шим, масштабным мероприятиям. А так же 
мы понимаем, что, по всей видимости, много 
республик, краев и областей как Орловская 
область в прошлом году пожелали бы принять 
представительную делегацию мастеров 
художественного слова буквально всех народов 
России. Но благодаря руководству нашей 
республики, судьба распорядилась именно нам 
принять свыше ста писателей, именами которых 
гордится вся страна», – диэн эппитин санатан 
ааһыахпын баҕарабын. Ол кэмтэн 20 сыл ааста.

1995 сыллаахха Россия үрдүнэн общественнай-
политическай быһыы-майгы хайдаҕын уонна 
ол сыллааҕы Саха сиригэр ыытыллыбыт 
Россия суруйааччыларын сойууһун Пленума 
историческай суолтатын туһунан бэрэссэдээтэл 
Валерий Николаевич Ганичев «Өлүөнэ эйгэтигэр 
көрсүһүүлэр» диэн ыстатыйатыгар субу курдук 
эттэ: «Этэллэр: «Тугу оҥоруохха? Глобализация!» 
– дииллэр. Норуоттар национальнай өрүттэрэ 
литература уонна искусство эйгэтигэр сүтэр 
куттала баар буолбута. Ону кытары но руот 
доруобай өйдөөх-санаалаах күүстэрэ сөбү-
лэһиэхтэрин баҕарбатахтара. Ону кытары, этэр -
бит курдук, национальнай, классическай уоба-
растар холобурдарыгар олоҕурбут биһиги тө-
рүт өйбүт-санаабыт сөбүлэһиэн баҕарбатаҕа. 
Россияны өрүһүйэр-хомуйар туһугар түмсэр кэм 
тиийэн кэлбитэ! Аҕа дойдубут литературата 
уонна биһиги сойууспут бу улахан суолталаах 
уонна олус диэн наадалаах хамсааһыны иилиир-
саҕалыыр оруолун хаһааҥҥытааҕар даҕаны 
дьэҥкэтик өйдөөбүтэ. Маныаха 20 сыллааҕыта 
Саха сиригэр ыытыллыбыт пленуммут сүҥкэн 
улаханнык туһалаабыта. Дьиҥинэн ылар буол-
лахха, бу көннөрү көһө сылдьан үлэлээн ааспыт 
пленум буолбатах – бу туох-ханнык иннинэ 
национальнай литературалары өрүһүйэргэ уон-
на түмэргэ туһаайыллыбыт, кэмигэр буолбут 
форум этэ. Ону көрсүһүүлэргэ буолуталаабыт 
санаа үллэстиилэрэ, поэттар хоһооннорун 
ааҕыы лара, айар үлэ туһунан кэпсэтиилэрэ, 
үтүө баҕа санааларын хардарыта ол пленумҥа 
эти ниилэрэ национальнай литературалар 
түмсэргэ дьулуһууларын өссө төгүл чиҥэппитэ. 
Саха сирин киэҥ эйгэтин былаһын тухары 
көрсүбүт дьоммут-сэргэбит биһигиттэн өйөбүлү, 
иллээхтик үлэлээһини эрэйэрдии көрөллөрө-
истэллэрэ. Ити барыта биһиэхэ эрэли үөскэппитэ, 
саннабытын күүһүрдүбүтэ уонна национальнай 
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литературалары өрүһүйүү-түмүү хайдахтаах 
курдук наадалааҕын өйдөппүтэ.

Өлүөнэ өрүс наҕыл-холку, нэлэмэҥ киэҥ 
иэнин, көҕөрөн көстөр кытылларын, суорба таас 
хайаларын ама хайа киһи өйө-сүрэҕэ өрүкүйэ 
көрбөт буолуоҕай?! Онно оройуоннар сирдэригэр-
уоттарыгар олох уота-күөһэ күөдьүйэн эрдэҕэ. 
Өлүөнэ – бу Таҥара бэлэҕэ, Саха сирэ, Россия 
уонна Аан дойду түмсэр эйгэтэ».

Россия литературнай дьылҕатын көмүскээ-
һиҥҥэ-өрөһүйүүгэ Саха сирэ, биһиги айар 
сойууспут сүҥкэн суолталаах хардыыны оҥор-
бутун чиэһигэр Россия суруйааччыларын со-
йуу һун Бырабылыанньатын секретариатын 
көһө сылдьар Пленумун мунньаҕа тэриллэн 
ыытылынна. Бу түмсүү өссө төгүл көрдөрдө 
национальнай литературалар сомоҕолоһууларын, 
бииргэ үлэлээһиннэрин үтүөкэннээх холобурун 
диэн сыаналыыбын.

Пленум мунньаҕын көрсө Саха сирин суру-
йааччыларын сойууһун бэрэссэдээтэлэ, на-
роднай поэт Наталья Ивановна Харлампьева 
Өрөспүүбүлүкэбит Ил Дарханын Егор Афа-
насьевич Борисовы кытары биир тылы бу-
лан, культура министерствотыныын былаан-
наахтык тэрийэн бу улахан дьаһалы олоххо 
киллэристэ. Ону көрө-билэ сылдьаммыт биһиги 
суруйааччылар күүс-көмө буоллубут. Ол курдук, 
бу Пленуму көрсө кэлиэхтээх дьоннорбут-
ыалдьыттарбыт айымньыларын эрдэттэн тыл-
баастаан бэлэмнээһин наада буолбута. Пленуму 
сырдатыы, бэчээккэ суруйуу түбүгэ-садьыга 
иннибитигэр турара. Тус бэйэм Валерий Ни-
колаевич Ганичев «Өлүөнэ кытылыгар көрсү-
һүүлэр» диэн балайда улахан кээмэйдээх ыста-
тыйа-ахтыытын «Чолбон» сурунаалга сахалыы 
тылбаастаабытым, дьолго сурунаалбыт бу 
нүөмэрэ ыҥырыылаахтарбыт кэлиэхтэрин эрэ 
иннинэ бэчээттэнэн таҕыста. 

Итини таһынан «Саха сирэ» хаһыакка – 
Матвей Чойбонов (Бурятия), Сайлыкмаа Комбу 
(Тыва), Вадим Терехин (Калуга) хоһооннорун 
сахалыы тылбаастаан таһаартардым, ол барыта 
Пленум кыттыылаахтарын ааҕааччыларбытыгар 
билиһиннэрэр туһуттан оҥоһулунна.

Россия суруйааччыларын Пленумун мунньаҕа 
бэс ыйын 20 күнүгэр сарсыарда 10 чаастан 
саҕаламмыта. Саалаҕа киирэн эрдэхпинэ 
доҕорбут Владимир Федоров (кини билигин 
Москваҕа үлэлиир, олорор) илиибиттэн сүр 
эйэҕэстик харбаан ылла уонна: «Бу маны 
көр», – диэт, «Общеписательская литературная 
газета» саҥа нүөмэрин туттаран кэбистэ. Сүр 
тиэтэлинэн хаһыат страницаларын арыйталаан 

көрүтэлээтим да, бэйэбэр сыһыаннааҕы бул-
батым, Саха сиригэр буолар Пленум туһунан 
улахан балаһаларынан суруллубут, народнай 
поэт Наталья Харлампьева «Малая Родина, 
светлое имя» диэн хоһооннорун улахан бө-
лөҕө Иван Тертычнай тылбаастааһынынан 
бэчээттэммит. Ол көрө булумахтана турдахпына 
Владимир Николаевич иккистээн төннөн кэллэ 
уонна үгүс кэпсэтиитэ суох хаһыат сэттис сирэйин 
аһа баттаата... Онно биирдэ өйдөөн-дьүүллээн 
көрдүм ээ, кини нууччалыы тылбаастаан 1995 
сыллаахха таһаартарбыт «Остров в белом 
океане» диэн сэһэммиттэн биир балаһаны 
бэчээттэппитин, өссө хартыыналаах, ойуулаах... 
Үөрүү бөҕөтүн үөрдүм, доҕор киһибин кууһан 
ыллым.

Сотору кэминэн Пленум мунньаҕын Валерий 
Николаевич Ганичев салайан ыытта, сүнньүнэн 
эттэххэ, «Чолбоҥҥо» бэчээттэммит ыстатыйатын 
сүнньүн тутуста. Саха литературатын бүгүҥҥү 
хардыыларын туһунан сүрүн дакылааты Саха 
сирин суруйааччыларын сойууһун бэрэссэдээтэлэ, 
народнай поэт Наталья Харлампьева оҥордо.

Пленум үлэлиир кэмигэр ыалдьыттарбыты  гар 
«Родники поэзии России – Арассыыйа уран ты-
лын сүмэтэ» диэн нуучча классическай литера-
ту ра тын, А.С. Пушкинтан, М.Ю. Лермонтовтан 
са ҕа лаан, араас сылларга сахалыы тылга тыл-
баас таабыттарын көрдөрөр сыалтан түмүллэн 
оҥоһуллубут нууччалыы-сахалыы тылынан 
айым  ньылар сэргэ тутуллубут кинигэлэрин («Би-
чик» таһаарда) хас биирдиилэригэр ааҕа бэ-
лэх тээтилэр. Биһиги Валерий Луковцевтыын 
уон  на издательство редактордарыныын ити 
Пле  нуму көрсө таһаарыыбытын сүрдээх кыл-
гас кэм иһигэр бэлэмнээн, түмэн Наталья 
Харлампьева, народнай поэппыт, «Преодоление 
пространства» диэн аатынан суруйбут киирии 
тыллаах кинигэбитин күн сирин көрдөрдүбүт... 
Итини мин Пленуму көрсө, кини суолтатын 
үрдэтэргэ туһуламмыт үлэбитинэн ааҕабын. Бу 
хайысхаҕа үлэбит сүрдээх түмсүүлээхтик олоххо 
киирбититтэн кыттыгастаах киһи быһыытынан 
сэмэйдик үөрэбин, тоҕо диэтэххэ, сахалар Рос-
сия бөдөҥ суруйааччыларын балайда бэлэм-
нээх көрсүбүппүтүттэн.

Суруйааччылардыын көрсүһүүлэр олус ис-
тиҥ быһыыга-майгыга буоллулар. Биллэрин 
курдук, Чурапчыга Олоҥхо ыһыаҕа бэс ыйын 
20 күнүгэр буолбута. Ыһыахха анаабыт курдук 
күн үүммүтэ барыбыт санаабытын көтөхпүтэ. 
Уон биир киһи буолан сырыттыбыт. Народнай 
суруйааччы Николай Лугинов, культурабыт 
ми нистрэ Владимир Тихонов биһигинниин 
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тахсыспыттара. Сарсыарда Дьокуускай аэро пор-
дуттан вертолетунан көтөн күпсүтэн, 48 мүнүүтэ 
курдугунан, Чурапчыга тиийэн түстүбүт.

Биһигини кытары ыалдьыттарбыт Валерий 
Ганичев (кыыһынаан, күтүөтүнээн), Дагестан 
народнай поэта Магомед Ахмедов, Бронтой 
Бедюров, Вадим Дементьев, Николай Коняев, 
Ана толий Парпара, Матвей Чойбонов бииргэ 
кө түстүлэр. Чурапчы улууһун аҕа баһылыга 
Андрей Тимофеевич Ноговицын, культура 
улуус тааҕы управлениетын начальнига Нико-
лай Владимирович Максимов алгыстаах, алаа-
дьылаах көрүстүлэр. Бары аналлаах мас-
сыыналарга олорон ыһыах түһүлгэтигэр Ма-
ҕаайы Алааһыгар астардыбыт.

Ыалдьыттары трибунаҕа – аналлаах миэс-
тэ лэргэ олортулар. Ил Дархан Егор Борисов 
бэйэтинэн тахсан сахалыы-нууччалыы тыл эттэ, 
Россия суруйааччыларыгар ыһыах түһүлгэтигэр 
ыалдьыттаабыттарыгар, улахан общественнай 
суол талаах Россия Суруйааччыларын сойууһун 
Бырабылыанньатын секретариатын мунньаҕа 
Өрөс пүүбүлүкэбит киинигэр Дьокуускайга 
ыытыл лар буолбутуттан астынарын биллэрдэ, 
ыҥы рыыны ылынан кэлбиттэригэр махтанна. 
Хар да тылы ыалдьыттар ааттарыттан Россия 
Су руйааччыларын сойууһун бэрэссэдээтэлэ Ва-
ле рий Николаевич Ганичев эттэ.

Чурапчылар Олоҥхо ыһыаҕын олус бэркэ 
композициялаан, бэйэлэрин сирдэригэр-уот-
та рыгар айыллыбыт олоҥхолоругар тирэнэн 
арыйбыттара, олоҥхо философиятын арыйыыга 
саҥалыы көрүүнү киллэрбиттэрэ, таҥастара-
саптара үчүгэйэ, киэргэллэрэ ситэтэ, ырыалара-
тойуктара дьэҥкэтэ сүргэбитин көтөхтө. Ыал-
дьыттарбыт даҕаны үөрдүлэр, астыннылар: 
«Адьас сүдү улахан театр эйгэтигэр киирэн 
таҕыстыбыт ээ», – дэстилэр. 

Олоҥхо ыһыаҕын түһүлгэтэ киһини сөхтөрөрдүү 
тэриллибит. Моҕол ураһалар кэккэлээбиттэр, 
улуус нэһилиэктэрин түһүлгэлэрэ тупсаҕайдык 
түһэриллибиттэр, түптэ унаарар, дьон-сэргэ 
са халыы дьоһуннук таҥнан-симэнэн аа-дьуо 
хаамсаллар. Сотору кэминэн, күн ортотун 
саҕана, Ил Дархан Егор Борисов уонна улуус 
аҕа баһылыга Андрей Ноговицын ыҥырыыларын 
истэммит Моҕол ураһа тиийдибит. Туос ураһа 
барахсан арылыйан, аһа-үөлэ өрө үллэн ахан 
көрүстэ ээ! Ыалдьыттары аналлаах остуолга 
олортулар. Аһы-үөлү Тарбаахап бэйэтинэн 
ас  таабыт: хатыыһыттан, тууччаҕыттан анды-
тыгар тиийэ баар, ньиргитэн түһэн ас да ас! 
Бырабыыталыстыбабыт үрдүкү дуоһунастаах 
дьоно, Ил Түмэнтэн Александр Жирков, о.д.а. 

бааллара астыга сүрдээх. Ыалдьыттарбыт туой 
наар ураһа үрдүн, тулатын одуулаһан, ойуутун-
бичигин, киэргэлин сөҕөн таҕыстылар, аһы 
даҕаны ирэ-хоро аһаатылар. Ыалдьыттартан 
Валерий Ганичев уонна Матвей Чойбонов тыл 
эттилэр.

Ити кэнниттэн ыалдьыттарбытын батыһынна ра 
сылдьан ыһыах түһүлгэтин кэритэн көрдөрдүбүт. 
Биһиэхэ олохтоох суруйааччыбыт Сомоҕо уонна 
кэлин улуус библиотекатын үлэһиттэрин білі±і 
Вера Аполлоновна Платонова баһылыктаах 
кыт тыстылар. Түһүлгэ хаһаайыттарыттан сорох 
дьон нэһилиэктэрин түһүлгэтигэр, ураһаларыгар 
киллэрэн ыалдьыттарбытын ас гиэнэ бастыҥынан 
күндүлээтилэр, хаартыскаҕа түһүстүлэр.

Биһиги ити курдук ыалдьыттарбыт бастакы 
бөлөх дьонун Чурапчыга сырытыннардыбыт, 
саха тылыгар Александр Пушкин «Евгений 
Оне гинын» тылбастаабыт Дьуон Дьаҥылы, на-
роднай суруйааччыларбыт Болот Боотур, Да-
лан, икки олимпийскай чемпионнары иитэн 
таһаарбыт Дмитрий Коркин тустарынан Россия 
суруйааччыларыгар билиһиннэрдибит. Ити күн 
киэһэтигэр Дьокуускайга көтөн күпсүтэн кэл-
либит. Суоттутааҕы «Доҕордоһуу» музейыгар 
ыалдьыттаабыт дьоммут даҕаны табыллан сыл-
дьыбыттарын истэн үөрдүбүт.

Пленум мунньаҕа хайдах барбытын Өрөс-
пүүбүлүкэбит бэчээтэ балайда сырдатта, онон 
ол туһунан кэпсии барбаппын. Мунньахпыт 
бы рабыыталыстыба 2-с нүөмэрдээх дьиэтин 
актовай саалатыгар буолбутун, бу кэнниттэн 
күнүс 3 чаастан ыалдьыттарбыт Ил Дархан 
Егор Афанасьевич Борисовы кытары көрсүһүүгэ 
сылдьыбыттарын кэпсиэххэ сөп. Онтон салгыы 
Табаҕаҕа баар «Ленские зори» диэн сынньалаҥ 
базатыгар киэһээҥҥи аһылыктарын аһыы-
аһыы ирэ-хоро кэпсэппиттэрин, хоһооннорун 
ааҕан астыннарбыттарын, олортон биһиги 
да поэттарбыт хаалсыбатахтарын, билсиһии, 
истиҥник санаһыы быһыытыгар-майгытыгар 
бар бытын, Өлүөнэ аралыйар урсунун кэрэ көс-
түүтүгэр күргүөмүнэн, биирдиилээн даҕаны 
хаартыскаҕа түһүүлэр буолбуттарын эбэн 
этэрбит тоҕоостоох.

Суруйааччылар доҕордоһуулара – уратылаах 
доҕордоһуу. Бу кэлбит ыалдьыттарбыт 
ортолоругар Москваҕа даҕаны, Саха сиригэр 
даҕаны көрсүтэлээбит дьонум аҕыйаҕа суохтар, 
олортон сорохторо 20 сыллааҕыта буолбут 
Пленум кыттыылаахтара. Валерий Ганичевы, 
Матвей Чойбоновы уонна Бронтой Бедюровы 
кытары манна Дьокуускайга хаһыс да төгүлүн 
көрүстүм. Сайлыкмаа Комбуну «Үрүҥ хаар 
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алгыһа» поэтическай фестивальга көрсүөхпүттэн 
билэбин (кинигэлэрбитин атастастыбыт), хар-
дарыта тылбаастаһыах буоллубут. Вадим Те-
ре хин (Калуга) икки хоһоонун сахалыы тыл-
баастаан хаһыакка таһаартарбыппар туох да 
олустук үөрбүт-көппүт, тылбаасчытым дии-
дии хаартыскаҕа түспэхтээтэ ахан. Владимир 
Федоров буоллаҕына тылбаасчытым, бэйэбит 
киһибит. Бронтой Бедюров бу сырыыга «Алтай 
туһунан аман өс» диэн кинигэтин Семен Горохов 
сахалыы тылбаастаабытын кытары тэҥҥэ тутан, 
ол кинигэ нууччалыы тылынан тахсыбытын тэҥ-
нээн көр диэн сорудахтаан туран бэлэхтээтэ.

Чурапчыга да сылдьан, «Полярная звезда» 
да гостиницаҕа истиҥник кэпсэтиилэр үгүстэр, 
хаадьылаһыылар да бааллар. Мин туран биир 
оннук түгэҥҥэ Анатолий Парпараҕа уонна 
Магомед Ахмедовка доҕорбун үҥүстүм: 

– Бу Вадим Валерьевичтыын 41 сыл доҕор-
до һобут, адьас эдэр эрдэхпититтэн. Ол тухары 
көрүҥ эрэ бу киһим санныгар даҕаны тиийбэтим, 
оттон бэйэтэ буоллаҕына кыдама курдук хоройон 
иһэр, ону хайдах өйдүөххэ сөбүй ээ, доҕоттоор, 
– диэтим.

– Кырдьык даҕаны, этэр эттэҕинэ... Арааһа, 

2015 сыл – литература сыла. Ити бэлиэ 
сыл чэрчитинэн Абый улууґун культура±а 
управлениетын салайааччыта Жанна Карловна 
Новикова ыІырыытынан Саха Республикатын 
Суруйааччыларын союґун бэрэссэдээтэлэ 
Иван Васильевич Мигалкин муус устар 15-21 
кµннэригэр биґиги улууспутугар кэлэн барбыта. 
Эрдэ оІоґуллубут былаан быґыытынан улуус 
ыраах нэґилиэктэригэр тиийэн дьону-сэргэни 
кытары кірсµбµтэ, улуус сирин-уотун, оло±ун-
дьаґа±ын билсибитэ, суруйааччылар инники 
соруктарын кэпсээбитэ, кірсµґээччилэр элбэх 
ыйытыыларыгар хоруйдаабыта. 

Ол курдук, кэлбит кµнµгэр самолеттан тµґээт 
да, Уолбут нэґилиэгэр айаннаабыта. Сарсыныгар 
Ураґалаахха сылдьыбыта. Киин біґµілэккэ 

АБЫЙДАР АСТЫНА ХААЛЛЫЛАР

Вадим, эн Москва витаминынан доҕоргун бу 
41 сыл устатыгар мөлтөхтүк хааччыйбыккын 
быһыылаах... – диэн Магомед Ахмедов күлэр 
уонна салгыы этэр, – Арааһа бу Сэмэни 
Дагестан отонунан аһат тар киһиҥ улаатыа этэ, 
этэ-хаана соһуйдаҕына...

Ити курдук, бу үс күнү истиҥ кэпсэтии, 
күндүтүк санаһыы майгытыгар аһардыбыт, ол 
үтүөкэннээх күннэргэ литератураларбыт да 
кыһалҕаларын умнубатыбыт.

Санаабын түмүктээн эттэхпинэ маннык: Геор-
гий Башарин, Сэмэн уонна Софрон Дани-
ловтар, Далан, Савва Тарасов саҕаттан ли-
тературалар доҕордоһууларын өр сыллаах 
эпопеята салҕанар. Кинилэр көмүскэллээх уонна 
сомоҕолоһуулаах буолууларын мэктиэтинэн 
буол бут, 20 сыллааҕыта үлэлээн ааспыт Рос-
сия суруйааччыларын Пленумугар тирэнэн, 
сүүр бэ биирис үйэ историческай кирбиилэрдээх 
2015 сылыгар буолан ааспыта национальнай 
литературалары бөҕөргөтүүгэ суолу-ииһи аспыт 
быйылгы тэрээһин үтүөтэ-өҥөтө инникитин 
даҕаны ахтылла-санатылла туруо дии саныыбын.

Сэмэн ТУМАТ, 
саха народнай суруйааччыта.
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гимназия±а, орто оскуола±а µірэнээччилэри 
кытта кірсµбµтэ. Ити кµн мин «Сырдык 
дьолу тµстµµбµн» кинигэм сµрэхтэниитигэр 
сылдьан миэхэ В.В.Никифоров-Кµлµмнµµр 
аатынан бэлиэни туттарбыта, суруйууларбынан 
искусство оскуолатын учууталлара бэлэмнээбит 
биґирэмнээх кэнсиэри кірбµтэ. СарсыІІытыгар 
Абый, Сыаганнаах нэґилиэктэригэр тиийэн 
нэґилиэнньэни кытары кірсµбµтэ, музейдарга 
сылдьыбыта. Улуус киинигэр дьаґалта±а, музейга, 
библиотека±а ыІырыллан сылдьыталаабыта, 
«Хо бо» литературнай тµмсµµ чилиэннэригэр 
бэйэтин айымньыларын билиґиннэрбитэ, араас 
сµбэлэри биэрбитэ.

Биґиги улууспут Индигир ірµс орто сµнньµгэр, 
бэрт киэІ сиринэн тайаан сытар. Дьокуускайтан 
ба±арда±ыІ аайы кэлэр-барар сир буолбатах. 
Онон Иван Васильевич манна бастакы кэлиитэ 
эбит. Ол эрээри Абый туґунан, улууспут 
республика±а биллэр-кістір дьонун олус бэркэ 
билэр, іссі бэйэтэ дьону кэрэхсэтэр гына 
кэпсиир эбит. Бу кэлэн улаханнык астыммытын, 
іссі да кэлэ сылдьар ба±алаа±ын биллэрэн 
барда.

Тыла-іґі ырааґа, ууґа-урана, билэрэ-
кірірі дириІэ киґи эрэ истэ олоруох курдук. 
Мин суруйааччы ааттаах киґи этэ-тыына 
µірэммэтэхпин, билэрим-кірірµм да намыґа±ын 
ійдіін бэйэбиттэн бэйэм кыбыґынным. 
Итинник киэІ билиилээх, талааннаах буолан 
народнай суруйааччы аатын ылла±а, дьон-
сэргэ билинэр суруйааччыта буолла±а, іссі 

суруйааччылары барыларын салайан олордо±о. 
Кини Саха Республикатын культуратын µтµілээх 
µлэґитэ, µірэ±ирии туйгуна, Уус Алдан улууґун 
бочуоттаах олохтоо±о, Есенин кыґыл кімµс 
мэтээлин кавалера, Амма Аччыгыйа аатынан 
бириэмийэ бастакы лауреата, тµірт уонтан 
тахса кинигэ ааптара. 

Иван Васильевич миигин чахчы ійіібµт киґи. 
Кини ійібµлµнэн суруйааччы аатын ылбытым. 
Онтон сµрдээ±ин киэн туттабын. Тіріібµт дой-
дубуттан, МэІэ-ХаІалас улууґун II Наахара 
нэґилиэгиттэн, норуот ырыаґыта Абрамов-Кы-
нат кэнниттэн иккис, ір сылларга олорбут, 
µлэ лээбит, иккис дойду оІостубут Абыйым си-
риттэн Николай Абыйчанин, Христина Ха барова 
кэнниттэн µґµс киґинэн суруйааччы буолары 
туоґулуур докумуону туппут киґинэн буолабын. 
Онон чахчы µірэбин, киэн туттабын, ійіібµт 
дьоммор улаханнык махтанабын.

Иван Васильевич биґиги улууспутугар кэлэ 
сылдьан бэлиэтэммитэ элбэх быґыылаа±а. 
Онон хайаан да тугу эрэ суруйара буолуо 
дии саныыбын. Ханна тугу сібµлµµ, хайгыы 
кірбµтµн, кµстэххэ кµігµлµµ сатаабыппытын 
туґунан хайаан да ахтара буолуо. Хайа, уонна 
бииргэ µірэммит кыыґын, биир дойдулаахтарын 
кірсµбµтэ эмиэ баар. Олору ахтыбыт буолуон 
сатаммат. Ол туґунан о±онньотторбор эппиппэр: 
«Суруйда±ына аахтараар», – дииллэр. 

Карл НОВИКОВ, 
Абый.
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«АЛТАН СЭРГЭ» ЛИТЕРАТУРНАЙ КУОНКУРУС 
КЫТТЫЫЛААХТАРЫН АЙЫМНЬЫЛАРА

«Чолбон» сурунаал атырдьах ыйынаа±ы нµімэрэ сылын ахсын эдэр ааптардар айымньыларыгар ананар. 
Онон бу нµімэргэ айар µлэ аартыгар саІа µктэнэн эрэр эдэр дьон айымньыларын аахтыгыт. Ону таґынан 
суруйууга адьас сабыс-саІа холонор о±олор суруйууларын аа±аргытыгар ыІырабыт. Ґµнэр кілµінэни уус-уран 
суруйууга угуйуу, тіріібµт тылларын эІкилэ суох баґылаан уустаан-ураннаан, аа±ааччылары кэрэхсэтэр гына 
суруйалларын ситиґии, биллэн турар, сµрдээх уустук, ол эрээри улахан кэскиллээх дьыала буолар. Билигин 
саІа суруйарга холонор о±олортон, ба±ар, кэлин дьиІнээх суруйааччылар, поэттэр µµнэн тахсыахтара. 

Ити хайысха±а республика лицейэ утумнаахтык µлэлэґэр. Ол курдук, сылын ахсын «Алтан сэргэ» диэн 
литературнай куонкуруґу тэрийэн ыытар. Быйыл, Россия µрдµнэн литература сыла биллэриллибит сылыгар, 
«Алтан сэргэ» литературнай куонкуруска Саха сирин араас улуустарыттан барыта 38 айымньы киирэн 
икки біліххі тыырыллан дьµµллµµр сµбэ±э кірµлµннэ. Ґгэс курдук эдэрдэр айымньыларын бэчээттиир 
атырдьах ыйынаа±ы нµімэрбитигэр олортон арыый таныктаахтара диэбит суруйууларбытын бэчээттииргэ 
быґаарынныбыт. Дьэ, онон о±олорбут суруйууларын аа±ыІ!

БАСТАКЫ ХОЛОНУУЛАР

Бүгүн оскуолатааҕы дьүөгэлэрбинээн – Ле-
налыын уонна Машалыын кафеҕа көрсү һүөх-
тээхпин. Биһиги Леналыын бастакы кылаастан 
доҕордоһобут. Оттон Маша кэлин Мирнэйтэн 
кэлбитэ.

Хомунан, таҥнан дьиэбиттэн таҕыстым. Бас-
такынан кэлбит эбиппин, онон кыргыттарбын 
кµµтэн телефоммун хасыґа олордохпуна Ле на-
лаах Маша киирэн кэллилэр. Ґірэ-кіті дороо-
болоһон, кэпсэтэн киирэн бардыбыт. Ол олорон 
мин биир тµгэни өйдөөн кэлэн:

– Лена, Лена. Арба, били библиотека±а буол-
бут тµгэни өйдүүгүн дуо? – диэн ыйыттым. 

– Туох туһунан этэҕин? – Лена миигин 
мунаарбыт хараҕынан көрдө.

– Ол кэмҥэ Маша өссө да Мирнэйтэн кэлэ 
илигэ, – диэн мин быһаара сатаатым.

– Ээ, хата, кэпсээ эрэ! – Маша олус 
интэриэһиргээтэ.

– Чэ, истиІ. Баҕар, Лена өйдөөн кэлиэҕиІ. 
Ол эрээри мин да үчүгэйдик өйдөөбөппүн, 
барыта олус соһуччу уонна дьикти этэ. Үһүс 
кылааска үөрэнэрбит. Леналыын ааҕарбытыгар 

АПТААХ КИНИГЭ

анаан ки нигэ уларса диэн библиотекаҕа бар-
дыбыт. Тиийэн Лена ааны тардан кірін ба-
ран: «Пахай, тірµт да сабыылаах эбит дии,» 
– диэтэ. Библиотека кирилиэґин тµґэн иґэн: 
«Чэ, оччоҕо мантан чугас атын биб лио те-
каҕа барабыт дуо? Мин онно биирдэ да сыл-
дьыбатаҕым», – диэбитигэр мин тута сөбү лэ-
һэммин атын библиотека±а тиийэн кэллибит. 
Улахан, хараҥа саала±а ким да суохха дылы. 
Ол эрээри аана аһа±ас. Киирдибит. Кини-
гэлээх элбэх да элбэх ыскааптар, ууһун да 
уһун остуоллар тураллар уонна уу-чуумпу. 
Арай өйдөөн көрбүппүт түгэх остуолга төгүрүк 
ачы кылаах, маҥан баттахтаах, бэрт бідіІ 
кірµІнээх, кырдьаҕас оҕонньор кинигэ ааҕа 
олорор эбит. Баран дорооболостубут. Кинигэ 
уларсыахпытын баҕарабыт диэбиппитигэр 
саҥата суох чугастааҕы ыскаап долбууруттан 
бороҥ өҥнөөх халыҥ кинигэни аҕалан инни-
битигэр ууран кэбистэ. Онтон биһигини ачыкы 
ніІµі тонолуппакка көрдө уонна эттэ:

– Бу кинигэни ааҕыҥ, олус интэриэһинэй.
– Халыҥ баҕайы дии! – Лена кинигэ 
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халыІыттан саллан харахтарын төгүрүччү кірді.
Онуоха оҕонньор тымныы харахтара ирэн, 

харахтара сымнаан, мичээрдээн кэллэ.
– Кинигэ халыҥа эбэтэр чарааһа оруолу 

оонньообот. Саамай сүрүнэ – кини ис хоһооно. 
Билигин бэйэҕит өйдүөххүт, – диэт эргиллэн 
кинигэ ыскааптарын быыстарыгар киирэн хаал-
ла. Өйдөөн көрбүппүт кинигэбит аата да, 
ааптара да ыйыллыбатах эбит. Тахсыбыт сыла 
эмиэ суруллубатах. Кыратык олоро түстүбүт. 
Онтон ааҕарбытын саҕалаатыбыт. Мин кинигэни 
бастакынан арыйдым уонна аа±ан бардым...

Эмискэ барыта уларыйда. Кинигэ ааҕа оло рор 
библиотекабыт µрдµк колонналардаах дыба рыас 
саалата буола түстэ. Остуоллар, олоппостор 
оннуларыгар кэрэ былаачыйалаах, киэргэллээх, 
көс түүмнээх дьон үҥкүүлүү сылдьаллар. Биһиги 
эмиэ былаачыйалаахпыт, түүпүлэлээхпит. Ор-
кестр толоруутугар дьикти вальс кутуллар. 
Сотору бэйэбит үҥкүүлүү сылдьарбытыттан 
бэркэ соһуйдум. Барыта күлүмүрдээн, сырдаан 
түһэн олус кэрэ этэ, музыка дьикти алыбар 
уйдаран киһи көтө сылдьар курдуга...

– Салгыы туох буолбутай? – диэн Маша 
чочумча саІата чуох олоро тµспµппэр то±о эрэ 
сибигинэйэн ыйытта.

– Тірµт өйдөөбөппүн. Арай, төһө кэм ааспытын 
кэннэ эбитэ буолла, били библиотекарь биһиги 
аттыбытыгар турар эбит уонна: «Дьэ, кинигэ, 
айымньы модун күүһэ итинник. Сороҕор ону 
киһи өйдөөбөккө хаалар» - диэтэ.

– Онтон? Кэпсээн иґиий, Нина, – диэн аны 
Маша ыган барда.

– Онтон ыла, тоҕо эбитэ буолла, кинигэтиттэн 
тутулуга суох ааҕарбын саҕалаатым да өйбү-
нэн-санаабынан ханна эрэ кый ыраах көтөр 
идэлэммиппин.

– Ол аата хайдах? – Маша соһуйан миигин 
тонолуппакка одуулуур.

– Ээ, оттон адьас атын эйгэ±э киирэбин, 
– диэн баран кэпсээммин уларытан атыны, 
күннээҕини сэһэргэһэ олордубут.

Сандаара Попова, 
Республикатаа±ы лицей 6-с 

кылааһын үөрэнээччитэ

КЫЛААННЬА БИЛИГИН ДА КЭТЭ¤ЭР…

Аҕа дойду сэриитин ыар кэмнэригэр тѳhѳ 
элбэх киhи ѳлбүтүн-сүппүтүн, тіґілііх харах 
уута тохтубутун билигин, бука, ааҕан сиппэппит 
буолуо… Ол дьон бары ким эрэ ийэтэ, а±ата, 
убайа, быраата, тапталлаа±а этилэр. Кыргыґыы 
толоонугар саамай чугас киґиІ сураҕа суох 
сүппµтµн туґунан ынырык сурах ыар баттык 
буолан куккун-сµргµн куруутун аала сылдьара 
чахчы.

Сүрдээх үчүгэй, алама±ай майгылаах 
Кылаанньа барахсан сэрии ыар кэмнэригэр 
баар-суох со±отох убайдаа±а сураҕа суох сүппүт 
эбит. Кинилэр оҕо саастара туруорбах балаҕан 
иhигэр, араас кыhалҕа аргыстаах ааспыта. Ол 
эрээри олус иллээхтэрэ-эйэлээхтэрэ. Кылаанньа 
убайын куруутун суохтуур, төhө да сааhа 
ырааттар син биир убайым барахсан хаґан эрэ 
киирэн кэлиэ диэн эрэнэ кэтэhээхтиир.

Кылаанньа убайынаан Хабырыыстыын эрдэ 
тулаайах хаалбыттар. Оччолорго кинилэр 
ЭІэр диэн учаастакка олорбуттар. Сэрии са-
ҕаланаатын кытта Хабырыыс Ийэ дойдутун 

кімµскµµ аармыйа±а барбыт. Кылаанньа, оччо-
тоо±ута эдэркээн кыыс, холкуос тіґµµ µлэґитэ 
буолан хаалбыт. КыґыІІы бытархан тымныыга, 
сайыІІы іІµрµк куйааска биир да кµн сынньанан 
ылбакка сэриигэ барбыт эр дьону солбуйан µлэ 
µіґµгэр сылдьыбыт. 

Биир үтүө күн Кылаанньа±а убайа эрэйдээх 
сураҕа суох сµппµтµн туhунан хара сурук кэлбит. 
Ол иннинэ убайа «хайыhарынан сылдьабыт, 
сотору улахан кыргыhыыга киирэбит» диэн 
суруйбут эбит. Кылаанньа сµрэ±э ити сура±ы 
хайдах даҕаны итэҕэйиэн баҕарбатах. Онтон 
сэрии кэнниттэн билиэІІэ тµбэспит биирдиилээн 
эмэ киґи хас да сыл буолан баран эргиллэн 
кэлбиттэр µґµ диэн сура±ы истэн, убайым, ба±ар, 
тиийэн кэлиэ дии саныыра іссі кµµґµрбµт. Күн-
дьыл ааhан испит. Кэнники Хабырыыс туhунан 
туох да биллибэтэх. Ол эрээри Кылаанньа 
эрэнэр, кэтэhэр санаатын ыhыктыбатах.

Биир сайыІІы саймаархай кµн сайылыктары-
гар биллэр сэрэбиэйдьит Сµідэр Самыырап-

БАСТАКЫ ХОЛОНУУЛАР
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ЭРЭЛ САНАА

Со±уруу дойду биир куоратын курордугар 
эмтэнэ, күүлэйдии бардыбыт. Биир күн эмтээх 
бадарааІІа угуттанан баран, ороммор сынньана 
сытабын. Аттыбар баар ороІІо хара бараан 
дьүһүннээх, будьурхай баттахтаах, сүр сытыы 
сирэйдээх-харахтаах саІа уолу киллэрдилэр. 
Кини оронун оІосто сылдьан миигиттэн тугу эрэ 
ыйытаары гына-гына туттунарын сэрэйдим. Ол 
иһин эрдэ кэлбит киһи быһыытынан нууччалыы 
ыйыттым:

– АатыІ ким диэний? Хантан кэллиІ? Бил-
сиһиэххэ.

– Джахангир диэммин, Арменияттан кэллим. 
Онтон эн? – диэн бэрт ыраастык нууччалыы 
эппиэттээтэ. 

Мин да нууччалыы син үчүгэйдик кэпсэтэбин.
– Онтон мин Ньургуммун, ыраах Саха 

сириттэн кэлбитим а±ыйах хонно, – Саха сирин 
туґунан хантан билиэ±эй дии саныы-саныы 
эппиэттээтим. Онуоха киһим соґуйуом иґин:

– Оо, Саха сирэ, – дии түстэ. – Эһиги дойдугут 
туһунан телевизорга көрбүтүм. Наһаа үчүгэй 
дойду эбит. Ол гынан мин ордук биир киһи 
музыката суох ыллаабытын сөбүлүү истибитим. 
Хайдах эрэ биһиги ырыабытыгар маарынныыр 
курдук. Мин бэйэм ыллыыр эрээри итинник 
сатаан ыллаабаппын. Онтон эн оннук сатаан 

ыллыыгын дуо? – диэн кэпсээннээх буолан 
биэрдэ. 

Мин кини ыйытыытыттан испэр, оо, наһаа да 
кыбыста санаатым. Ити биһиги тойукпут туһунан 
этэрин сэрэйдим. Учууталларым үөрэн дии 
сатаабыттара ээ. Ол түгэІІэ сахалыы туойа 
µірэммэтэхпиттэн наһаа да кэмсиммитим. Бу 
ыраах сиргэ кэлэн, арай, сахалыы тойугу кутан 
кэбиһэрим буоллар, төһөлөөх үчүгэй буолуо 
этэй?! Абаккатыан… Харахпын симэн баран, 
иһим түгэ±эр «Суох» диэхтээтим. Хата, киһим 
мин санаабын көтө±өрдүү:

– Чэ, туох буолуой? Иһиттэххэ ыллыырга 
ыарахан ба±айы быһыылаах, – диэтэ.

Ити курдук биһиги туох да иІнигэһэ суох 
билсэн кэбистибит. Кини миэхэ дойдутун 
туһунан олус элбэ±и кэпсээтэ, төрөөбүт сирин 
олус таптыыра, дойдутунан киэн туттара өтө 
көстөр. Мин да хаалсыбакка тапталлаах Сахам 
сирин туґунан кэпсээтим. Бэйэтэ да ону-маны 
билиэн ба±арара олус. Тымныыбытын истэн 
тірµт итэ±эйиэн ба±арбат, саллар а±ай.

Дьэ итинтэн ыла биһиги иннэлээх сап курдук 
наар бииргэ сырыттыбыт. Ол тухары айахпыт 
хам буолбат. Кини наһаа бэһиэлэй уол. Киһини 
адьас чуІкуппат. Ол быыһыгар ыарахан 
ыарыылаа±ын этэн аһарда. Мин соһуйан эрэ 

Фомин оҕонньор тиийэн кэлбит. Сайылык олох-
тоохторо бары Сүөдэргэ ким сµіґµтµн-сыл-
гытын, ким эрэ тапталын, ким дьонун-сэр гэтин 
сэрэ биэй дэппиттэр. Арай Кылаанньа эрэ хас да 
сылы быhа санаа баттыга оІостубут убайын 
дьыл ±атын туґунан ыйыппыт. Онуоха Сүөдэр 
кырдьаҕас хаартытын тэлгэтэ быра±ан баран 
эппит: «Мин хаартым албыннаабат буоллаҕына, 
туох эрэ күөл дуу, өрүс дуу анныгар биэс 
салаалаах сулустаах саллаат бэргэhэтэ сытар. 
Ол эрээри, убайыІ бэйэтэ онно суох». Ону 
истэн Кылаанньа сүрдээҕин дьиибэргээбит: 
«Ол аата хайдах?» – диэн ыйыппыт. Онуоха 
Сүөдэр кырдьаҕас: «Кэнники, сааhырбытыІ 
кэннэ, сайыІІы куйаас күн дьиэІ аанын аhан 
биир сүрдээх мааны көрµІнээх, сэлээппэлээх, 
торуоскалаах кырдьаҕас оҕонньор киирэн эрэрэ 
көстөр», – диэбит уонна тугу да саІарбатах. 

Ол кэнниттэн Кылаанньаҕа, баҕар, убайым 
Хабырыыс тиийэн кэлиэ диэн эрэл санаа 
букатыннаахтык уйаламмыт.

Билигин Кылаанньа а±ыс уонуттан тахсыбыт 
ытык кырдьаҕас, Хатас біґµілэгэр кыыhынаан 
олорор. Сэттэ оҕо амарах ийэтэ, элбэх сиэн 
истиІ-иhирэх эбэтэ. Төhө да кырыйдар, сааhа 
ырааттар, санаатын түhэрбэккэ, били хаартыhыт 
билгэтин умнубакка, хас сайын аайы убайым 
тиийэн кэлиэ диэн кэтэhээхтиир эбит. Ким 
билиэй, баҕар, кырдьык биир эмэ сайыІІы 
куйаас күн тиийэн кэлиэ. Орто дойдуга араас 
буолуон сөп, биґиги кіннірµ дьон билбэппит 
элбэх…

Алина ПЛАТОНОВА, 
Амма улууhун Болугур оскуолатын 

10-с кылааґын µірэнээччитэ.

БАСТАКЫ ХОЛОНУУЛАР
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хааллым. СаІабыттан матан, салгыы тугу да 
ыйыппатым. Ыйытар да табыгаһа суо±ун тута 
өйдөөтүм. Кыратыттан олох ыараханын көрсүбүт 
барахсан эбит. Ити курдук хас да хонук ааста. 
Биир сарсыарда бэйэтэ хайдах ыалдьыбытын 
кэпсээтэ:

– Мин кыра сылдьан о±о о±о курдук сүүрэр-
көтөр, доруобай этим. Онтон уончабар эмискэ 
ыалдьан, ыйы быһа суор±ан-тэллэх киһитэ 
буолан хаалбытым. Дьонум араас сиринэн 
көрдөрөн эмтэппиттэрэ, элбэх кутталлаах опе-
рацияны ааспытым. Онон бу балачча үчүгэйдик 
сылдьабын. Билигин миэхэ хас биирдии 
мүнүүтэ, чаас күндүтүн толору өйдүүбүн. Ол 
да буоллар, мин син-биир үтүөрүө±үм, – диэн 
букатын улахан киһи курдук уларыйан хаалбыт 
куолаһынан кэпсээтэ. Онтон сотору эмиэ 
үөрэн-көтөн, кэпсээн-ипсээн киирэн барда. Мин 
саІа билсибит до±орбун кууһан ыллым уонна 
долгуйбут куоласпынан:

– До±оччуок, эн хайаан да µтµірµіІ, мин онно 
эрэнэбин. Олус күүстээх санаалаах эбиккин, – 
диэтим.

Онуоха до±орум күлэ-күлэ хата мин эйиэхэ 
ырыа ыллыым эрэ диэтэ. Уонна наһаа кэрэ 
куолаһынан, бэйэтин тылынан ыллаан киирэн 
барда. Мин санаабар куолаһа күөрэгэйгэ 
тэңнээх. Кини ис дууһатыттан ыллыырын истэн 
хара±ым ууланар, дууһам долгуйар. Дьэ итинтэн 
ыла сотору-сотору көрдөһөн ыллатар буоллум. 
Киґим да тірµт ааттаһыннара барбат. Миигин 
эмиэ ыллаа диир. Онуоха соччо куолаһа суох 
да буолларбын сахалыы ыллаан биэрэбин. 
СэІээрэр, үчүгэйдик ыллыыгын диир.

Ити курдук бэйэ-бэйэбитигэр ордук чугасыһан, 
олус истиІ до±ордуу буоллубут. Кини ырыатын 
диктофоммар уһултаран ылбытым. Ону 
бадараанынан эмтэнэр кэммэр баанна±а олорон 
наушнигынан истэбин, бириэмэ ааспытын 
билбэккэ хаалабын.

Дьэ бүгүн арахсар күммүт. Джахангир Хара 
муора диэки көрөн турар. Мин эмиэ кини аттыгар 
турабын, муораны одуулуубун. Онтон мин диэки 
хайыста уонна долгуйбут куолаһынан:

– До±оруом, Ньургун, мин бу ааспыт кэм-
нэрбин олох умнуом суо±а. Муора ыраас сал-
гынын уонна эйигин… Хаһан да±аны…

Онуоха мин долгуйан титирэстээн хаалбыт 
куоласпынан:

– Быраһаайдаһымыах, көрсүөххэ диэри диэх-
хэ… Мин эмиэ эйигин олох умнуом суо±а 
уонна сибээспитин быґыахпыт суо±а. Ват-
саптаһыахпыт, төлүпүөннэһиэхпит буолла±а 

дии, – диэтим уонна куустуһа түстµбµт. Иккиэн 
ха рахпыт уутун кистээбэтибит. Ити курдук арах-
сан, дойдуларбытыгар барбыппыт.

Дойдубар самолеттан түһээт, этэІІэ кэлбитим 
уонна бэлиэр кинини суохтаабытым туһунан 
сурук ыыппытым. Кини да өр кэтэһиннэрбэтэ, 
эмиэ суруйа о±уста. Ити курдук ыйы быһа 
кинилиин кэпсэтэн, онноо±ор соро±ор уруокпун 
киһилии аахпакка ийэбиттэн мө±үлµннµм. Онтон 
биир сурукпар хардарбата, иккиспэр эмиэ. Нэ-
диэлэ курдук тугу да биллэрбэтэ. Мин адьас 
саІабыттан матан, уку-сакы сырыттым. Бииргэ 
үөрэнэр о±олорум муодар±ыыллар. 

Арай биир күн уруокка олордохпуна теле фоммар 
сурук кэлбитин биллэрэн дыыгы наа та (оскуола±а 
телефоммун «уоран» ил дьэ сылдьабын). 
УоскулаІІа ойон тахсан аа±абын. «Ньургун, мин 
сүрдээх ыарахан опе ра цияны аастым. Ол иһин 
эн суруктаргар эппиэттээбэтэ±им. Ону бырастыы 
гын. Мин санаабын түһэрбэппин. Эн дойдугун 
көрүөхпүн наһаа ба±арабын. Хаһан эрэ син биир 
тиийиэ±им. Онтон эн миэхэ кэлиэІ. Сөп дуо? 
Олорор біґµілэккин хаартыска±а түһэрэн уонна 
сахалыы тойугу устан ыытарыІ буоллар». 

Мин санныбыттан туох эрэ ыарахан сүгэһэр 
түспүтүн курдук буолла, µірэн, долгуйан хара-
±ым уута кэлбитин бэйэм да билбэккэ хааллым. 
Уруокпун көтүтэн саамай сөбүлүүр сирбэр, 
бөһүөлэгим барыта көстөр үрдүк сыырыгар тахсан 
хаартыска±а түһэрдим уонна эдьиийбэр Аана±а 
тиийэн көрдөһөн-ааттаһан тойугун аудио±а уста 
о±устум. Эрдэ хайдах өйдөөбөтөхпүнүй диэн 
бэйэбин мі±µттэбин. Онтон мин наар кини 
ырыатын истэ сылдьабын ээ, оччо±о ол күннэр 
уонна до±орум Джахангир харахпар көстөн 
кэлэллэр. Хаартыскабын, тойукпун до±ордор 
ыыта о±устум. Хоруй күүттэрбэккэ кэлэ о±уста. 
Онно хаартысканы, ырыаны туппутун, наһаа 
үөрбүтүн туґунан уонна «Махтал эйиэхэ 
Ньургун. Дьоллоох буол. ИнниІ диэки туохтан 
куттаммакка баран ис, көрсүөхпүт, эн до±оруІ» 
диэн суруйбут.

Мин наһаа үөрдүм, олус да үтүө, кытаанах 
санаалаах, инникигэ эрэллээх киһигин мин 
µтµікэн до±орум, Армения уола. Эн хайаан 
да үтүөрүөң, биһиги хаһан эрэ хайаан да 
көрсүөхпүт диэн эрэл санаа кынатыгар уйдаран 
дьиэм диэки буутум быстарынан сүүрэ турдум.

Саргылана Габышева, 
Томпо улууґун Кириэс Халдьаайы 

орто оскуолатын 7-с
кылааһын үөрэнээччитэ.
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Саас. Сµрдээх ылааІы күннэр. О±о аймах 
таһырдьаттан киирбэт. Ордук кырачааннар 
күннүүллэр. Чалба±ы талбыттарынан кэһэллэр, 
сүүрүккэ мас сыыґа хараабыл ыытан ону 
эккирэтэллэр. Онтон улахан дьон Кыайыы кү-
нүгэр аналлаах тэрилтэлэринэн кэнсиэргэ 
бэлэмнэнэн кэлии-барыы бө±ө. Онноо±ор тыыл 
уонна үлэ бэтэрээннэрэ туһунан кэнсиэрдиибит 
диэн кулууптан арахсыбат буоллулар. Аны 
бу кэнсиэрдэрэ күрэхтэһии эбит. Онон бары 
туруммуттара сүрдээх. Мин хайаан да кырдьа-
±астар кэнсиэрдэрин көрөргө эрдэттэн былаан-
наммытым.

Дьэ биир киэһэ дьоммун кытта кулуупка 
бардым, ортоку со±ус миэстэни булан олор-
дубут. Көрөөччү наһаа элбэх да буолбатар, син 
балайда баар. Быыс аргыый а±ай аһыллар. 
Бииртэн биир үчүгэй ырыаһыттар эбит бу 
кырдьа±астарыІ. Ити олорон саныыгын ээ – 
эдэрдэригэр төһө эрэ ыллаатылар-туойдулар 
диэн. Ити курдук наһаа үчүгэй кэнсиэри көрөн 
астынан дьиэлээтибит. Ол гынан баран биири 
муодаргыы көрбүппүн дьиэбэр тиийдэхпинэ, 
эбэбиттэн ыйытыам диэн санаалаах истим.

Чэйдии-чэйдии ким туох санаалаа±ын ырыта 
олорон, мин эбэбиттэн ыйыттым:

Киґи-киhи майгыта-сигилитэ, саІата-иІэтэ, 
дьоІІо сыhыана араас да буолар эбит. Ким 
эрэ адьас саІата суох, ким эрэ кэпсээбэтэ±инэ, 
саІарбата±ына тыына хаайтарар, ким эрэ 
мэлдьи күлэ-үөрэ сылдьар, оттон ким эрэ наар 
тугу эрэ саныы сылдьар курдук буолар. Ким 
эрэ холку, ким эрэ омуннаах. Төhө да бииргэ 
төрөөбүт да буол, киhи-киhи атын-атын.

Мин бүгүн эhиэхэ биир оннук олус холку, 
аhары холку да диэххэ сөптөөх киhи туhунан 
кэпсиэхпин баҕарабын. Биhиги нэhилиэкпитигэр 
Ньукулай Омуоhап диэн киhи олоро сылдьыбыт. 
Хара бараан томтоҕор сирэйдээх, дөдөйбүт 
улахан киhи сарсыарда аайы хонтуораҕа «Днепр» 
диэн эргэ матассыыкылынан кэлэр-барар эбит. 
Биригэдьиирдээбит быґыылаах. Ньукулай тірµт 
саІата суох, туохтан да улаханнык уолуhуйбат, 
хаhан да кэпсээн ыhа-тоҕо сылдьыбат киhи 
эбитэ µґµ.

Эмиэ ол кэмнэргэ Сааба Барыыhап диэн 
элбэх саІалаах, кэпсээннээх киhи олорон аас-
пыт. Бииргэ төрөөбүт биэс уол Аҕа дойду 
сэриитигэр ыІырыллыбыттар. Дьэ, Сааба сэ-
риигэ ыІырыллан хаhан да сылдьыбатах 
сиригэр тиийэр. Үөрэҕэ суох, нууччалыы билбэт 
да буоллар, син дьон тэІинэн сылдьыбыт. Ол 
да буллар нууччалыы билбэт, туох дииллэрин 
өйдөөбөт буолан улаханнык эрэйдэнэр эбит.

Кый ыраах, кµн аайы ілір-тиллэр кыргыґыыга 
сылдьар киґи дьонун, дойдутун ахтан бөҕө 
буолла±а дии! Саамай ба±арар ба±ата биирдэ 
эмэ саха киhитин кірсін ирэ-хоро сэґэргэспит 
киґи диэн эбит. Ґксµгэр саха диэбит киhитэ 
атын омук буолан хаалар µґµ. 

Арай биир күн кинилэр чаастарыгар атын 

саІа саллааттар кэлбиттэр. Сорох омуктар биир 
дойдулаахтарын көрсөн үөрүү-көтүү, кэпсэтии 
бөҕө буолбуттар. Сааба кірді±µнэ, доҕоор, 
бу аалыІнаhар элбэх киhи ортотугар кини 
нэhилиэгин киhитигэр Ньукулай Омуоhапка үүт-
үкчү маарынныыр киhи быар куустан турар эбит! 
Сааба олус долгуйан, ол киhиэхэ чугаhаан, бэрт 
өр ол киhи иннинэн-кэннинэн кэлбит-барбыт ахан. 
Киhитэ кыhаллыбат. «Киhи да маарынныыр буолар 
эбит!» – диэн Сааба икки күнү быhа «Ньукулайын» 
кэтээбит-манаабыт. Эс, ама, Ньукулай эбитэ 
буоллар, билиэ, кэпсэтиэ эбитэ ини да дии саныыр 
µґµ. Сааба иккис күн бүтүүтэ тулуйбакка, ол киhиэхэ 
супту хааман тиийэн уун-утары турунан кэбиспит 
уонна долгуйа-долгуйа, улахан баҕайытык, төhө 
сатыырынан нууччалыы ыйыппыт:

– Ээй, дуруук, кокуой наассыйа?
Арай киhитэ бэрт холкутук Саабаны үөhэттэн 

аллара көрөн түhэрбит уонна уу сахалыы:
– Ээ, доҕоор, баара-суоҕа Сааба Барыыhапкын 

буолбат дуо? – диэн хоруйдаабыт! Ньукулай эбит! 
Дьэ, онно Сааба үөрүүтүттэн дуу, кыhыытыттан 
дуу тугу гыныан билбэккэ, өр саІата суох таалан 
турбут. Дьэ, киhи да холку буолар эбит!

Ити курдук икки саха, Амма, Болугур дьоно 
уоттаах сэрии толоонугар көрсүбүттэрэ үhү 
диэн кэпсээн уос номоҕо буолан билиІІэ 
диэри кэпсэнэ сылдьар. Ол Ньукулай сэрииттэн 
эргиллэн кэлэн, ыал буолан, оҕо бөҕөнү төрөтөн, 
кырдьыар диэри үлэлии-хамсыы сылдьыбыта. 
Син биир саІарбат этэ.

Афоня Петров, 
Амма улууhун Болугур оскуолатын 

10-с кылааґын µірэнээччитэ. 

СЭРИИ УОТУГАР ДЬИИБЭ КӨРСҮҺҮҮ
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– Эбээ, ити биир эмээхсин илин кэбиһэрэ 
соро±о суох дии. То±о итинник сыана±а 
тахсарый?

– Ээ, ити Мааппа эмээхсини этэр эбиккин 
дии. Тоойуом, итинтикэІ бэйэтэ туһунан остуо-
руйалаах.

Мин итиччэни истэн баран олоруом дуо, 
эбэбиттэн кэпсииригэр көрдөһөн ынньа±алаттым. 
Онуоха эбэм:

– Тоойуом, омуннурума. Омуннаах да киһи 
буолсугун. Бэйи тохтоо, бириэмэ ыраатта дии. 
Сылайдым. Сарсын кэпсиэ±им, – диэтэ.

– Чэ, Маша, сөп буолуо. Сарсын да истиэІ 
буолла±а дии. ЭбэІ сылайбыт, – диэн ийэм 
эппитигэр хайыамый, ороммун оІостон сыттым. 
Ол эрээри ійµм-санаам наар ситэриллибэтэх 
илин кэбиһэргэ буолан уум олох көтөн хаалла. 
Ол курдук эбэм тугу кэпсиэхтээ±ин араастаан 
ырыта сыттым. Кэмниэ-кэнэ±эс халтаһаларым 
ыараан киирэн бардылар…

Сарсыарда ойон туран суунан-тараанан, 
сиирэ-халты аһаат, оскуолабар тэбинним. Үөрэ-
нэ да олорон санаам илин кэбиһэргэ – ал-
дьаммытын сүтэрбитэ дуу, дьоннор уорбуттара 
дуу? Эс, уорбут буоллахтарына, барыта да суох 
буолуо этэ. Ити курдук киһилии да үөрэммэтим, 
кэтэстэххэ бу уруоктарбыт уһунуон… Бүтээт, 
дьиэбэр ойдум. Урукку өртүгэр ити о±ону, бу 
дьүөгэбин кэтэһэн хойутуур бэйэм бүгүн дьиэбин 
былдьастым.

Дьиэбэр эбэбэр кэпсиэх буолбуккун кэпсии 
о±ус диэбитинэн киирдим. Эбэм түннүк таґыгар 
таһырдьаны көрө олорор эбит. Ити кини үгэһэ, 
кэлбит-барбыт дьону көрөр.

– Оо, о±ом барахсан, ыксалын ба±аһын. Бээ, 
омуннурума. Суун, чэйдээ хайаа, – диэтэ эбэм 
бэрт холкутук.

– Кэл, эбээ, иккиэн аһыах. Аһыы-аһыы кэпсээ, 
– диибин мин.

Түргэнник остуолу тарда о±устум. Эбэм 
аргыый кэлэн, мин аттыбар олордо.

– Оо, о±ом, омун-төлөн да киґи буолсугун. Чэ 
аргыый, бытааннык аһаа.

– Чэ-чэ, эбээ, кэпсии о±ус, Истэ-билэ 
охсуохпун наһаа ба±арабын.

– Дьэ, ол айылаах ыксыыр буоллаххына, 
иһит. Ити илин кэбиһэр мээнэ ситэтэ суох 
диэн буолбатах, сэрии инниттэн сылдьар 
илин кэбиһэр. Мин бэркэ билэбин итини. Дьэ 
үчүгэйдик бол±ойон иһит.

Сэрии иннинэ биһиги олорор алааспытыгар 
киһи-сүөһү бө±өтө этэ. Мин оччолорго адьас 
о±обун. Ити Мааппа уон сэттэлээх дуу, уон 
а±ыстаах дуу быһыылаа±а. Олус кэрэ дьү-

һүннээ±э, уп-уһун хара суһуохтаа±а, сэмэй 
ба±айы этэ. Ол да буоллар барыны-бары 
сатыыра. Аны ыллыыра, туойара, оһуохай этэрэ 
бу үчүгэйин. Уол бө±ө хара±а хатанара, бары 
кинини кытта до±ордоһуохтарын ба±араллара. 
Онтон Мааппа бэйэтэ сүрэ±э сөбүлүүр уоллаа±а. 
Били бэйэ±ит этэргит курдук «сааньатай» этэ. 
Ол биһигиттэн чугас олорор Ньукуус этэ. Бу 
уол эмиэ ураты киһи этэ. Күүстээх-уохтаах, 
кэтит сарыннаах, үрдүк уІуохтаах, наар күлэ-
үөрэ сылдьар уол этэ. Отчут, булчут уонна уус 
бэрдэ. Кэлин кимтэн да кыбыстыбакка наар 
бииргэ сылдьаллара.

– Кинилэр холбоспуттара дуо? – диэн ту-
луйбакка ыйыта охсобун.

– Бэйи, тохтоо. Иһит. Дьон барыта хаһан 
ыал буолалларын кэтэһэллэрэ. Наһаа бэйэ-
бэйэлэригэр барсаллара. Дьэ ити курдук 
сырыттахтара, кырыыстаах сэрии буолар. 
Аймал±ан бө±ө. Эр дьоммут үксүлэрэ сэриигэ 
бараллар. Сотору кэминэн Ньукуус эмиэ бэбиэскэ 
туппута. Ол арахсалларыгар тугу кэпсэппиттэрин 
хантан билиэхпитий? Арай ити эн дьиибэргиир 
илин кэбиһэргин онно бэлэхтээбит этэ. Уонна: 
«Сэрииттэн кэллэхпинэ хайаан да ситэриэм. 
Миигин күүтээр», – диэбитин эрэ билэбин. Ньукуус 
бастаан барда±ын утаа син хас да суруга кэлбит 
этэ. Онтон кэлин олох да мэлийбитэ. Онтон сура±а 
суох сүттэ диэн биллэрии кэлбит этэ. Оо, ол сэрии 
сыллара ынырык да этэ. Хоргуйуу, өлүү-сүтүү 
элбэ±э. Биһиги инчэ±эй тирбэ±э быстыбатынан 
бачча±а тиийиэх быатыгар этэІІэ буолбуппут. 
Онтон Мааппа ол биллэрии кэлиэ±иттэн саІата-
иІэтэ мэлийбитэ. Ол да буоллар, тэІнэһиэ дуо? 
Јлбүтү кытта өлбүт суо±а. Мааппа барахсан 
барытын тулуйаахтаабыта. Ол курдук сыллар-
хонуктар бииртэн биир субуллан ааһан испиттэрэ. 
Мааппа Ньукууһун син биир кэтэһээхтиир эбит 
этэ. Ньукууһун кэриэстээн олох кэргэннэммэтэ±э. 
Элбэх киһи кэргэн ылаары араастаан иІээннээн 
көрөллөрө да, чугаһаппат буолара. Киһи биир 
эрэ тапталлаах буолар ба±айыта диир эбит. 
Онтон ол сиппэтэх бэлэ±ин хойут көрбүппүт. 
Хаһан эбитэ буолла, Кыайыы биир үбүлүөйдээх 
ыһыа±ар кэтэ сылдьара. Эдэр билбэт өттө бары 
муодар±аабыта, онтон биһиги саІата суох олус 
үчүгэй оІоһуулаах илин кэбиһэри имэрийэн 
көрбүппүт. Уонна Мааппа Ньукууһун олус да 
күүскэ таптаабытын итэ±эйбиппит, ол туоһута 
ити сиппэтэх бэлэ±ин дьон ортотугар кэппитэ 
буолар диэн сө±ө санаабыппыт.

– Эбээ, ити Мааппа сааһа төһө буолуой? – 
диэн ыйытабын. 

– Бээрэ эрэ, а±ыс уон сэттэтэ, а±ыһа буолла±а 
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буолуо, – эбэм толкуйдуу түһэн баран эттэ. Мин 
наһаа соһуйдум:

– Уой даа, эбээ, наһаа элбэх дии. Эс, 
кырдьык дуо? Наһаа үчүгэйдик ыллыыр дии 
уонна сааґынаа±ар быдан эдэр курдук дии.

– Кырдьык, кырдьык. Дьэ, итинник дьыл±алаах 
Мааппа эмээхсин.

– Онтон ити сиэннээх дии, Ол аата о±оломмута 
дуо? – диэн сиэнин кытта олорор диэни истэр 
буоламмын ыйыттым.

– Суох, хаһан да о±оломмото±о. Ити 
аймахтарын о±отун ылан ииппитэ. Ол кыыс 
о±ото көрөр-истэр.

Ити курдук эбэм ситэ оІоһуллубатах илин 
кэбиһэр туһунан кэпсээнин бүтэрбитэ. Мин дьэ 

уоскуйбутум. Ол гынан баран Мааппа эмээхсини 
олус аһыммытым уонна то±о эрэ кининэн киэн 
туттуохха сөп эбит дии санаабытым. Бу орто 
дойдуга күүстээх да таптал баар эбит диэн 
итэ±эйбитим. Аны санаам барыта ол илин кэбиһэр 
буолан хаалла. Кэлин ити бэлэх дьыл±ата 
хайдах буолуой? Сиэн кыыһыгар күүстээх таптал 
туоһута диэн биэрэн хаалларыа дуо? Чугастан 
ити илин кэбиһэри тутан, имэрийэн көрбүт киһи 
баар ини. Ол иґин хайаан да Мааппа эмээхсини 
көрсөр санааны ылыммытым.

Настя Тополина, 
Томпо улууґун Кириэс Халдьаайы орто 
оскуолатын 9-с кылааһын үөрэнээччитэ.

“Олус да кэрэ олох диэн дьиІэ”. Бу тыллары 
мин сібµлээн аа±ар поэтым В.М. Новиков-
Кµннµк Уурастыырап “Олох” диэн хоґоонугар 
µйэ саас тухары умнуллубаттык, хатыламматтык 
эппитэ. Кырдьык да±аны, олох диэн тіґі да 
тµґµµлээ±ин-тахсыылаа±ын иґин кэмнэммэт 
кэрэлээх. Јссі, мин саныырбынан, биирдэ эрэ 
бэриллэрин иґин орто туруу бараан дойду 
оло±о олус умсугутуулаах. Оттон хас биирдии 
киґи бу сиргэ туох эрэ сµдµ аналлаах кэлэрэ 
саарбахтаммат.

Маннык санаанан салайтаран, мин сібµлµµр 
поэтым Наталья Михалева-Сайа саха поэзиятын 
туґунан кэрэ ійдібµлµ бэрт кыра сааспыттан 
сахпытын кэпсиэхпин ба±арабын. Киґи барыта 
ба±арда да, дьон-сэргэ ійµттэн сµппэт хоґоону 
суруйан кэбиґэр кыа±а суох. Тыла-іґі борос-
туой, судургу, начаас умнуллар хоґооннор, 
хомойуох иґин, олус элбээтилэр. Оттон Сайа 
хоґооннорун киґи тµргэнник ылынар, ылбычча 
умнубат. Ол курдук кини хоґоонноро эдэргэ-
эмэІІэ чугастар, µгµстэрэ ырыа буолан, киэІ 
дуолга кіттµлэр.

Наталья Владимировна бэйэтэ Улуу кыайыы 
бырааґынньыгар, ыам ыйын то±ус кµнµгэр, 
тіріібµт. Ол да иґин оло±ун орто омур±анын 
бэлиэтиир дьоро киэґэтигэр бэйэтин “кыайыы 
кынаттаабыт кыыґынан” ааттанна±а.

Ийэлээх а±аккам бу кµІІэ,
Јрігій олбохтоох тµгэІІэ

Тµірэхпин тµґэрэн биэрбиттэр,
Кыайыыга кынаттаан ыыппыттар.

Кырдьыга, ол да иґин кини бу сирдээ±и олоххо 
элбэ±и ситистэ±э, кыайда±а-хотто±о. Хаґан, хан-
на, хайдах тіріібµтµІ эмиэ эн олоххун са ла йар 
дииллэрэ сіп быґыылаах. Аар-саарга улаханы нан 
аатырар Бµлµµ устаары уо±ура-кылынныра турар 
кэмигэр Сиэйэ балыыґатыгар ийэтэ Наташаны 
о±олоно киирэр, а±алара биир о±отун сиэтэн, 
тайахтанан бастакылыыр, кэн ниттэн ийэлэрэ 
эмиэ биир о±отун сиэппитинэн батыґар. Кини-
лэр туорааттарын кытта, ірµс устубутунан, 
тыаґаабытынан-ууґаабытынан барар.

Мин сібµлµµр поэтым Наталья Михалева-
Сайа маІнайгы “Тыллыы” диэн кинигэтин хос-
хос аа±абын. Санаам саппа±ырар, санньыйар 
кэммэр кини поэзиятыттан элбэххэ µірэнэбин.

СаІа дьыл – саамай кµµтµµлээх, µгµс тµбµгµ 
эрэйэр бырааґынньык. Дэлэ±э этиэхтэрэ дуо 
“СаІа дьыл – саІа дьол” – диэн? Элбэх киґи 
СаІа дьылы саІа дьолу кытары ситимниирэ 
буолуо. Хас биирдии киґи СаІа дьылтан туох 
эрэ саІаны, дьиктини уонна кэрэни эрэйэр. 
Оттон Сайа то±о эрэ бу кэрэ тµгэни кµµппэт.

Наталья Михалева-Сайа «СаІа дьылга 
µірбэтим» диэн хоґооно туох эрэ хомолтоттон 
эбэтэр курус санаалартан µктэллэнэн суруллубут 
дии саныыбын.

СаІа дьылга µірбэппин,
СаІа дьолу кµµппэппин.

Кини туох да саІаны кэтэспэт. Ааґыахтаах 

МИН ТАПТЫЫР ПОЭТЫМ
(Сайа поэзиятыгар)

БАСТАКЫ ХОЛОНУУЛАР



60 Чолбон 8 №-рэ 2015

син биир ааґыа, буолуохтаах син биир буолуо 
диэн ураты толкуйдаах.

Кµіх харыйа хатыа±а,
Дьол да, сор да булуо±а...

Хаґан эрэ кµі±µнэн мичээрдии турбут, СаІа 
дьылы кірсµбµт харыйа сотору кэминэн хатыа±а, 
біххі быра±ыллыа±а. Јрµµ оннук эбээт. Бу 
саІа µµммµт сылга дьол да, сор да, µірµµ да, 
хомолто да буолуо±а. Этэллэрин курдук, дьол 
ірµµ сор, µірµµ наар хомолто аргыстаах буолар. 
Уонна бу курдук сылтан сыл ахсын хатылана 
туруо...

Сайа СаІа дьылы со±отох кірсір. Ба±ар, ол 
иґин да±аны бу бырааґынньыкка наґаа µірбэтэ 
буолуо. Эбэтэр бэйэтэ саас тіріібµт буолан, 
эІин араас кіргі-нарга, СаІа дьылларга 
наадыйбакка, дууґатыгар сандал сааґын ахта 
саныыр.

КэтэґимэІ дуу миигин,
КэтэґимэІ дуу бµгµн,
СаІа Дьылга µірбэппин,
СаІа дьолу кµµппэппин...

Мин саха сэмэй кыыґын сиэринэн чуумпу, 
µгµс айдаана-куйдаана суох уу-долгураІ, нус-
хас оло±у сібµлµµбµн. Онон санаа тµґµµлээх, 
курус иэйиилээх хоґооннору ордоробун. Оттон 
мин тапталлаах поэппар оннук дириІ иэйиилээх 
хоґоонунан «Хара былыты» ааттыахха сіп.

Киґи бэйэтин иґигэр элбэх хомолтону, ку-
ґа ±аны тута сылдьыбакка, кимиэхэ эмит кэп-
сээтэ±инэ, туох баар курус санааларын та-
ґаарда±ына, саІаттан тіріібµт кэриэтэ чэп-
чиирин бука бары билэбит. Оттон µгµс су-
руйааччылар туох баар уустук олох а±алар 
“ча±ыл±аннарын”, “этиІнэрин” тыл кімітµнэн 
таґаараллар, тылга иІэрэллэр... Сайа оннук 
тыл илбиґин иІэриммит дьоннортон биирдэс-
тэ рэ буоларын «Хара былыт» диэн хоґооно 
дакаастыыр. Мин толкуйбунан, бу хоґоон олус 
табыллыбыт. Куґа±ан санааларын, одурууннаах 
олох а±алар бары ыарахаттарын хара былытынан 
солбуйбута улахан оруолу оонньуур. Ардах – 
кини хара±ын уута, ча±ыл±ан – кыыґырыыта, 
этиІ – дууґатын аймал±ана...

Тымныы таммах тылларбын
Манна сµікµµр эбиппин!
Ча±ыл±аммын, этиІмин
Манна тамныыр эбиппин!

Ба±ар, кырдьык, халлаан аан дойду 
хомолтотун бэйэтигэр иІэрэн-иІэрэн баран, 
тулуйбакка, хара былыт буолан, барытын эІин 
араас айыл±а кістµµлэрин кімітµнэн таґаарара 

буолуо... Ким билэр? Дьэ, ол кэнниттэн ча-
±ылыччы кµн тахсар, кµп-кµіх халлааммыт тіт-
тірµ арыллар...

Хара былыт буоламмын
Халыйабын дьиэм устун
Ким µрдµгэр то±о тµґэн
Мин чэпчиирбин билбэппин.

Сайа элбэх хоґоонугар со±отохсуйуу таарыл-
лар. Маннык мин ійдібµллэрбин кытта сіпсіґір 
инигит. Кимиэхэ барытын кэпсиирин, кимтэн 
ійібµл ыларын билбэт. Арай хоґоонунан 
таґаарар, «хара былыт илгэтин хаарыан тылга 
иІэрэр». Ол да буоллар «харсар халыІ этиІэ 
хааныгар хамсыы хаалыа±а»...

Кµлµк, хоґоон. ДьиІэр, бу тыллар туох да 
ситимнэґэллэрэ, майгыннаґаллара суох эбээт. От-
тон Сайа. тіттірµтµн, “Кµлµктэрим – хоґооннорум” 
диэн суруйар. “Кµлµк” диэн олус киэІ суолталаах 
тыл. Кини “µірбµт-кіппµт, курутуйбут, ірі кірбµт, 
умса кірбµт” буолуон сіп. Кµлµктэр элбэхтэр. 
Оттон хоґооннор? Эмиэ µірµµлээхтэр-кітµµлээхтэр, 
хомолтолоохтор, уйадыйар кэмнэрдээхтэр, тол-
куйдатар тµгэннэр дээхтэр ээ. Ол иґин Сайа кµлµгµ 
хоґоону кытары тэІниирэ саамай сіп.

Кµлµктэрим –
Хоґооннорум!
Тыл толбонноох
Дьµґµннэрим,
Ґйэтийбит 
Тµгэннэрим...

Кµн сирин кіріірµ бииртэн биир хоґоон 
чараас иэйиилэртэн соро±ор бэрт сэмэйдик, 
соро±ор соґуччу тиґиллэн тахсар. Хоґоон – 
истиІ иэйии сырдык кµлµгэ. Ол да иґин кини 
µйэлээх, сµрэхтэн сµппэт. Оттон хоґоонньут 
дьоло онуоха сытар: аата ааттанар, суон 
сура±ырар.

Мин буолбатах – эґиги
Сµрэхтэри аймыаххыт,
Мин буолбатах – эґиги
Мэлдьи эдэр сылдьыаххыт...

Кырдьык да, поэт хоґоонноро аа±ыллалларын 
тухары ірµµ эдэр, саІаттан саІа санаалары 
са±ар, олоххо сирдиир. “Тыл илбиґин кіІµµ 
сатаан тыына хаайтарбыт, тылы кытта далла 
мэндэспит – ол икки атах дьолун билэр”. Оннук 
киґинэн мин Наталья Михалёваны ааттыахпын 
ба±арабын.

Айыына ЗЫКОВА,
Дьокуускай куорат 12-с нµімэрдээх 

орто оскуола 8-ыс кылааґын µірэнээччитэ.
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ОЧЕРК УОННА ПУБЛИЦИСТИКА

УУС ЫҺЫАҔА: ТӨРҮТ ҮГЭҺИ СӨРГҮТҮҮ

СӨРГҮТҮЛЛҮБҮТ ҮГЭС

Саха итэҕэлигэр арҕаа халлааҥҥа 
олох тоох айыыттан да, абааһыттан ура-
ты иччини – Улуу Суорун Тойону идэ та-
ҥаратын быһыытынан билинэллэр. Улуу 
Суорун Тойоҥҥо уус, ойуун, олоҥхоһут 
идэлэрэ ордук чугастар. Өбүгэлэрбит 
өйдөбүллэринэн, уус ойууннааҕар ордук 
былыр гы төрүттээх буолан, ойуун ууһу 
кыайбата эбитэ үһү. «Уус ыһыаҕа» диэн, 
дьиҥинэн, ыһыах саҥа көрүҥэ, тарбахтан 
эмэн таһаарыллыбыт өйдөбүл буолбатах. 

Ол курдук, Баайаҕа нэһилиэгэр, уустар 

Төрөөбүт дойдубар – Таатта улууһун Баайаҕа 
нэһилиэгэр буолар өрөспүүбүлүкэтээҕи Уус 
ыһыа ҕар ыҥырбыттарыгар барарга үөрүүнэн 
сөбү лэспитим. Тоҕо диэтэххэ, миигин биир 
биһи рэмнээх санаа бу сааһы быһа үүйэ-
хаайа туппута. Ол – Духуобунас академиятын 
академига Мандар Уус биир идэлээхтэригэр 
биир-биир түҥ былыргы тимир сэптэр киэптэрин 
түҥэтэлээн баран эппит: «Бу Уус ыһыаҕар эһиги 
киирии билиэккит буолар» диэн тыла этэ... 

Бу киэҥ кэскиллээх ыҥырыы тыла быйылгы 
Cерафим Валерьевич Попов аатынан VI «UUS 
EXPO-2015» «Эрэллээх доҕорум Бадаайы» саха 
быһаҕын анал быыстапкатын кэмигэр уустар 
ик ки ардыларынааҕы кэпсэтиигэ этиллибитэ. 
Ол түмүгэр өрөспүүбүлүкэ үгүс музейдарыгар, 
сороҕо чааһынай коллекцияларга да хараллан 

сытар, быыллыйа быһыытыйбыт түҥ былыргы кылыстар, батастар, үҥүүлэр, батыйалар киэптэрэ 
аныгы уустар илиилэригэр киирбиттэрэ.

Дьэ, Уус ыһыаҕын «билиэтэ» төһө барбытый, ол эбэтэр уустар күөн туттар киһилэрин ыҥырыытын 
төһө олоххо киллэрбит эбиттэрий?
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түөлбэринэн буолбут Кутаама үрэххэ 
олох тоох, дьоҥҥо-сэргэҕэ биллибитинэн 
Милимиэн Уус, сурукка киирбитинэн 
Филимон Захарович Лу ковцев (Тордуин) 
диэн киһи, өрөбөлүүссүйэ иннинэ, икки 
төгүллээн Уус ыһыаҕын ыспытын туһунан 
уос номоҕо хаалбыт. Милиэмиэн Уус Уус 
Сайылыга диэн сайылыыр алааһыгар, 
дьиэтин иннигэр, сэргэ туруоран ыһыах 
бары сиэрин-силигин толорон тэрийбит. Уус 
ыһыаҕын олоҥхоһут, ырыаһыт, хомусчут 
Ырыа Балаайа ыҥырыллан кэлэн алҕаабыт.

Онон быйылгы Уус ыһыаҕын өбүгэ 
утумун салҕааһын быһыытынан ылынарбыт 
оруннаах. Алгыһы, уустарга сыһыаннаах 
бары сиэри-туому П.А. Ойуунускай аатынан 
судаарыстыбаннай бириэ мийэ лауреата, 
Духуобунас академиятын академига Ман-
дар Уус сүрүннээн ыытта. Баа йаҕа нэ-
һилиэгин бар дьоно кыттыылаах уус эт-
тэниитин-эллэниитин кэрэһилиир бэрт дьо-
һун дьүһүйүү көрдөрүлүннэ. Мандар Уус 
тус сылгытын өлөттөрөн дьонун-сэргэтин 
маанылаабытын ыһыах сиэрин ситэрии 
быһыытынан бэлиэтиэххэ сөп.

УУС МУЗЕЙЫН ӨҺҮӨТЭ ТҮСТЭ!

Дьэ, тимир уустара киирии билиэттэрин 
төһө «атыыласпыттар» эбитий? Бу 
ымыы оҥостубут санаабын таайбыттыы, 
ыһыах түһүлгэтигэр киирэр суол төрдүгэр 
тардыллыбыт быыстапкаҕа, Саха сирин 
үгүс музейдарыгар сылдьан көрбүт түҥ 
былыргы тимир тэриллэрим, саҥаларыгар 
түһэн, күн күлүмүгэр күлүмүрдүү сыталлар 
эбээт! Хараҕым тута Ньурбаҕа баар 
сүүнэ улахан «дурба батаска», угар икки 
ат баһа киэргэллээх, ытарҕалаах, дьэс 
кыбытыылаах, Мандар Уус сүрэхтээбитинэн 
«дархан баты йатыгар», өрөспүүбүлүкэ үрдү-
нэн биэс тарбах иһигэр баттанар ахсааннаах 
кылыстартан биир дэстэригэр иҥиннэ...

Ол эбэтэр, үгүс уустар «дьиэтээҕи сору дах-
тарын» чиэстээхтик толорон, Сунтаар саҕа 
сиртэн сүүнэ тэриллэри сүгэн-көтөҕөн аҕал-
таабыттар. Бүөмчү кэпсэтиигэ биирдиилээн 

уустар «куобах чаан» буолбуттарын – «кии-
рии билиэттэрэ» суоҕун билинэллэр уонна 
«күһүҥҥүлэннибит» диэн күлсэллэр. 

Үлэхтээх биилээх тэриллэрин оҥорботохтор 
чахчы да «күһүҥҥэлэммиттэрин» Мандар 
Уус хас биирдиилэрин илиититтэн үөрүү-
лээх быһыыга-майгыга оҥоһуктары тутар 
кэмигэр бигэргэттэ. Ол курдук, Духуобу-
нас академигын былаанынан, бу кыһын 
Е.М. Яро славскай аатынан Саха сиринээҕи 
холбоһуктаах судаарыстыбаннай Хоту 
дой ду историятын уонна культуратын 
музейыгар анал быыстапка тэрийиэхтээҕин 
саас «UUS EXPO» кэмигэр эппитин өссө 
төгүл санатта. Бу Мандар Уус сакааһынан 
оҥоһуллубут тэриллэр кини төрөөбүт нэ-
һи лиэгэр тэриллиэхтээх Уус музейын 
экспонаттарынан буолуохтара.

«ДАРХАН УУС»
 СТАТУҺА ОЛОХТОННО!

Тимир уустарын быыстапкатын быыһыгар 
бэр кэ билэр былыргы малларбар хараҕым 
тута хатаммыта. Бу урукку Кутаама 
уустарын удьуор-харалы биир тиһэх 
бэрэстэбиитэллэригэр – сээркээн сэһэн 
Егор Андросов суруйарынан Бүөтүр 
Дьэһилиэп, норуот аҕатынаан хол буу 
Дьэһиэл Уус диэн ааттыыр, сурукка киир-
битинэн Петр Елисеевич Неустроев диэн 
киһи сыдьааннарыгар Гоголевтарга харалла 
сыппыт уһанар маллара, оҥоһуктара 
этилэрэ. Олор быыстарыгар ордук ураты 
миэстэни тоҕус үүт тээх суохапчы тимир 
ылара...

Сэһэн Боло да суруйарынан, Мандар Уус 
да кэпсииринэн суохапчы эбэтэр, чуолҕан ти-
мир дэнэр тэрил ууска быһаччы уһанарыгар 
туһалааҕын сэргэ, бу кистэлэҥнээх идэлээх 
мындыр дьон таһымнарын бэлиэтиир 
суолта лааҕа кэрэхсэбиллээх. Кыра уус – 
биэс, орто уус – сэттэ, улуу уус – тоҕус 
үүттээх суохапчылаах буолара үһү. Уус 
суохапчытын үүтүнэн көрбүт ойууна уокка 
сиэнэн өлөрүн туһунан уос номоҕор 
ахтыллар. 

ОЧЕРК УОННА ПУБЛИЦИСТИКА
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Бу саха уустарын түҥ былыргы үгэһигэр 
тирэнэн, П.А. Ойуунускай аатынан 
судаарыстыбаннай бириэ мийэ лауреата, 
Духуобунас академиятын академига Борис 
Неустроев-Мандар Уус «Дар хан уус» үрдүк 
аатын иҥэрии сиэрин-туомун толордо уонна 
эт илиитинэн эллээн, хатаран оҥорбут 
суохапчыларын өрөспүүбүлүкэ бөдөҥ 
уустарыгар туттартаата.

«Дархан уус» үрдүк аатын Юрий 
Чахов, Сарыал Билюкин, Петр Луковцев 
(Таатталар), Роман Готовцев-Мындыр Уус, 
Герман Бурцев (Уус-Алданнар), Василий 
Попов-Бааха Уус (Чурапчы), Николай 
Потапов (Сунтаар), Реворий Чемчоев-
Чөмчөө Уус (Бүлүү), Яков Таркаев-Күөх Уус 
(Үөһээ Бүлүү) сүгэр чиэскэ тигистилэр. 

Дьэһиэл Уустар тоҕус үүттээх 
суохапчыларын хаан аймахтара, уус 
Гавриил Неустроев били һиннэрэн туран 
ыһыах дьонугар туттаран-хап таран көрдөрдө 
уонна бу ытык тэрили, о.д.а. маллары саҥа 
тэриллэр Уус музейыгар бэлэх тииллэрин 
биллэрдэ. Санатар буоллахха, күн бүгүн 
Дьэһиэллэр удьуордарын ортотугар Мандар 
Уус, Сарыал Билюкин уонна Петр Луковцев 
курдук биллиилээх уустар бааллар. Оттон 
Гавриил Неустроев уола Юрий – Баайаҕа 
биир кэскиллээх ууһа буолар.

УУСТАР ООННЬУУЛАРА

Баайаҕа уустарын тэрийиилэринэн, 
уус тарга аналлаах күрэхтэһиилэр бэрт 
сэргэхтик уонна сонуннук бардылар. Уустар 
оонньууларын чып чаалынан «Сытыы 
кылаан» батыйа тургу тугун ааттыах ха 
сөп. Бу көрүҥҥэ 15 уус кытынна. Са на-
тар буоллахха, «UUS EXPO-2014» «Ба-
тыйа кылаана» саха быһаҕын анал быыс-
тапкатыгар эмиэ батыйа куоталаһыыта буо-
лан турардаах. Ол эрээри, Уус ыһыаҕын 
уратытынан тириини хайа суруйуу, тимир 
лииһи тобулу охсуу, уоннаах буруус маһы 
кэрдии уонна тимир лииһи быһарга холонуу 
курдук саҥа көрүҥнэр киирбиттэрэ буолла.

Былырыын «Бастыҥ батыйа» көрүҥҥэ 18 

уус кыттыбытыттан кыайыылааҕынан Уус-
Алдан ууһа Анатолий Ховров тахсыбыта. 
Иккис миэстэлээх Баайаҕа эдэр ууһа 
Алексей Максимов бу сырыыга эмиэ 
холонно эрээри, үөтэлээбэтэ. Хата быйылгы 
батыйаны тургутууга убайдарын кэннитигэр 
хаалларан, бу саас буолбут «UUS EXPO-
2015» «Бастыҥ бадаайыга» кыайыылааҕа, 
Баайаҕа орто оскуолатын саҥа бүтэрбит 
Степан Пахомов бастакы миэстэҕэ тахсан 
дьоҕурдаах уус тахсан эрэрин өссө төгүл 
итэҕэттэ. Иккис уонна үһүс миэстэлэри 
Таатта Ытык Күөлүн уустара Леонид 
Васильев уонна Эдуард Вырдылин үллэ-
һиннилэр. Батыйаны холооһун тиһэх тү-
мүктүүр түһүмэҕэ быһаарыылаах буолбута 
– сорох уустар охсубут биилээхтэрин 
кылаана тимири тимиргэ охсууну тулуйбакка 
сынтарыйбыттара. Оттон бу ыһыахха 
«Дархан уус» аатын ылбыт Петр Луковцев 
курдуктар батыйаларын кылаана кыларыйан 
да көрбөтөх этэ.

ОЧЕРК УОННА ПУБЛИЦИСТИКА
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Ол оннугар саха быһаҕын тургутууга 
ыраах Сунтаартан кэлбит Кирилл Петров 
кыайыылааҕынан таҕыста. Иккис, үһүс 
миэс тэлэргэ эмиэ Таатта Ытык Күөлүн уран 
тарбахтаахтара Иннокентий Татаринов 
уон на Леонид Васильев тигистилэр. Кы-
һаны көтөҕөн сыҕарытыыга Станислав Бе-
лолюбскай уонна балтаны ыраах быраҕыыга 
дьиэ тутааччы Игнат Романов диэн Баайаҕа 
уолаттара бастаатылар.

ЫҺЫАХ – ЫАЛДЬЫТТАРЫНАН

Анал ыһыахтарыгар Саха сирин үгүс 
улуустарыттан – Сунтаартан, Үөһээ 
Бүлүүттэн, Бүлүүттэн, Кэбээйиттэн, 
Горнайтан, Намтан, Дьокуускайтан, 
Амматтан, Мэҥэ-Хаҥаластан, Чурапчыттан, 
Томпоттон уонна Таатта нэһи лиэктэриттэн 
Мандар Уустуун алтыспыт, киниэхэ 
уһуйуллубут уустар – биэс уонча киһи 
түмүстэ. 

Аны Россия атын регионуттан, Крас нояр-
скай кыраай Эвенкиятыттан, Булат диэн 
тимиргэ уһанар нуучча киһитэ, кэргэнин, 
кыра оҕотун илдьэ, Өлүөнэни таҥнары 
ус тан, Алдан өрүһү, Баайаҕа үрэҕин өк-
сөйөн мотуордаах эрэһиинэ тыынан кэлэн 
соһутта. Итиэннэ, Японияттан хомусчут Лео 
Тагадава Уус ыһыаҕар анаан кытта кэлбит. 
Бу нуучча Булат дьоппуон Лео даҕаны 
Мандар Ууска уһуйуллубут дьон эбиттэр.

Уус ыһыаҕын бочуоттаах ыалдьыттары-
нан Россия тимир уустарын ассоциациятын 
чилиэнэ Роман Готовцев-Мындыр Уус, 
«Көмүлүөк» саха иһитин оҥорор компания 
салайааччыта Ольга Григорьева, Хомус 
музейын дириэктэрэ Спиридон Шишигин, 
саха төрүт дорҕоонун сөргүтээччилэр, СӨ 
үтүөлээх артыыстара Герман уонна Клавдия 
Хатылаевтар, «Бичик» НКК сүрүн редактора 
Валерий Луковцев-Дьурустаан, «Саха» 
НКИК президенэ, Ил Түмэн депутата Иван 
Андросов, «Таатта улууһа» МТ баһылыга 
Михаил Соров, «UUS EXPO» саха быһаҕын 
анал быыстапкатын тэрийээччи, бизнесмен 
Николай Акимов уо.д.а. буоллулар. 

Бу үйэлээх үгэс тэрээһинигэр Мандар Уус 
үгүс үөрэнээччилэрэ, ол иһигэр – норуоттар 
икки ардыларынааҕы быыстапкалар лау-
реаттара, саха быһаҕын аан дойду та-
һымыгар таһаарбыт Сарыал Билюкин, норуот 
маастара, мас ууһа Федор Чярин, «Уран» 
дизайн-студия генеральнай дириэктэрэ, 
Рос сия худуоһунньуктарын сойууһун чи-
лиэнэ Вячеслав Яроев, эдэр, кэскиллээх 
ювелир, «ЭПЛ» компания модельера Гав-
рил Мохначевскай уо.д.а. кытыннылар. 
Бу испииһэккэ кэккэ биричиинэлэринэн 
кэлбэтэх норуот маастара, иистэнньэҥ 
Ан на Мандарованы, муос чут Константин 
Лу ковцевы эптэххэ, Мандар Уус уһу-
йуллааччылара – Баайаҕа ыччаттара уус 
эйгэтин бары хайысхаларыгар айа-тута 
сыл дьалларын бэлиэтиир тоҕоостоох.

ТУОМТУУ ТАРДЫЫ

Биир идэлээхтэр, биир кыһалҕалаахтар 
Сунтаар, Кэбээйи, Томпо курдук уһук 
сирдэртэн тиийэ кэлэн баран атах тэпсэн 
олорон ирэ-хоро кэпсэппэккэ, кыахтарын 
тургутуспакка эрэ дойдуларыгар эргиллэллэрэ 
табыллыбата чахчы. Биһирэмнээх түһүлгэҕэ 
олорон, уустар түмсүү, салгыы бииргэ 
үлэлээһин, саҥа сыалы-соругу туруоруу, 
киэҥ эйгэҕэ тахсыы, уус статуһун, о.д.а. 
туһунан кичэмэ санааларын үллэһиннилэр. 
Кэпсэтии түмүгэр Саха сирин уустарын 
бөдөҥ түмсүүлэрин тэрийии тирээн турар 
кыһалҕа, сайдарга соҕотох суол буоларын 
туһунан биир санааҕа кэллилэр.

Таатта улууһун Баайаҕа нэһилиэгин 
дьаһалтатын баһылыга Роман Романов 
уонна Таатта уустарын көҕүлээһининэн, 
улуус салалтатын, Ил Түмэн депутаттарын 
өйөбүлүнэн тэриллибит Уус ыһыаҕа 
түмүктэннэ. Аны үс-хас сылынан саҥа Уус 
ыһыаҕа ыһыллара күүтүллэр.

Гаврил АНДРОСОВ.

Яна ВИНОКУРОВА уонна Дмитрий 
БЯСТИНОВ хаартыскаҕа түһэриилэрэ.

ОЧЕРК УОННА ПУБЛИЦИСТИКА
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АЙАН САҔАЛАНЫЫТА

Москваҕа хонон баран, Саха сириттэн 
тиий биттэр болдьоммут кэмҥэ Белорусскай 
вокзал га «Москва-Брест» барыахтаах поезд 
үһүс ваго нун аттыгар чөмөхтөһөн тур-
дахпытына, нуучча кыыһа кэлэн:

– Эһиги Саха сириттэн сылдьаҕыт дуо? 
– диэн ыйытта.

– Ээ, биһиги, биһиги.
– Европаҕа барааччылар турабыт, – 

диэтибит. Онуоха кыыспыт үөрэ-көтө:
– Чэ, оччоҕо билсиһэн кэбиһэбит. Мин 

«Туртрансвояж» фирма гидэ Ирина Шапо-
валова диэммин. Эһигини Европаны 
тула айан ныыргытыгар бииргэ сылдьан 
ол дойдулары билиһиннэриэм, кэпсиэм, 
көрдөрүөм. Туох наа датын этиэм, эһиги 
туохха наадыйаргытын кыах баарынан 
быһаарыам, көмөлөһүөм, айаҥҥыт үчүгэй, 
интэриэһинэй буоларын туһугар кыһал-
лыам, – диэтэ. 

– Билигин бу вагоҥҥутугар киирэн миэс-
тэҕитин булунан олороҕут, – диэн буолла 
уонна ким ханна олорон айанныырын 
испииһэгинэн көрөн быһаарда. Вагоммут 
купейнай буолбатах, кы таанах олбохтоох 
аһаҕас вагон. Саха сириттэн кэлбит уон 
биэс киһи ким кимниин сэргэстэһэ олорон 

айанныырын көрөн, миэстэлэрин ула ры-
тыһан, оннубутун-тойбутун булунан син 
олох суйдубут. Биһигини кытта айаннаһар 
Муома киһитэ Иосиф Петрович Хабаров 
хантан эрэ, кимниин эрэ, атастаһан, би-
һиэхэ көһөн кэллэ, онон муомалар бииргэ 
айанныыр буоллубут.

Поезпыт бириэмэтигэр хоҥунна. Элек-
тровоз буолан сыта-сымара суох. Былыр 
саллааттыы сылдьан Нукустан Влади-
востокка диэри поеһы нан ый аҥара айаннаан 
турабын. Оччолорго чоҕунан барар паровоз 
этэ, ол буруота-тараата, сыта-сымара аһаҕас 
түннүгүнэн киирэрэ, били гин электровоз 
оннук буруота да, сыта да суох – ыраас, 
аһаҕас түннүгүнэн сибиэһэй салгын үрэр, 
сир-дойду биир кэм элэҥнээн олорор. Мин 
сонурҕаан көрө сатыыбын, ол эрээри кө-
рө сатаан, устунан сылайа баһыытыйабын. 
Бу көрөр сирим-уотум хаһан эрэ өлүү-
тиллии быыһык сирэ буолан уотунан умай-
быта, сибиниэс буулдьа сирилээбитэ, тэр-
гэн тэрил тилиргээбитэ, буорахтаах буом-
ба буору, дьиэни-уоту тоҕута тэппитэ, 
өлүү айаҕа аппаҥнаабыта. Бу манна икки 
күтүөтүм сэрии холоругар ытыллыбыттара: 
биирдэрэ Сталинград куорат көмүскэлигэр 
сүүскэ табыллан өлбүтүн көрбүттэрэ, иккиһэ 
аатырар Доватор дуу, Белов дуу генераллар 
аттаах аармыйаларыгар сылдьан Москваны 
көмүскэспитэ буолуо. Баҕар, бу мин көрөр 
хо нууларбынан хоту сир мохсоҕоло буо лан, 
ха бырдык хаһыытыы-хаһыытыы атынан кө-
түттэҕэ.

Бастакы күтүөтүм «Ытыс таһынар ыас ха-
раҥанан ытыалаан куһуйа сытабын» диэн 
тиһэх суругун кэнниттэн, буорах сыттаах 
таҥаһын-сабын ыыппыттарын дьонум туп-
пут тара, ку ру туйан ытаспыттара үһү. Иккис 
күтүөтүм дойдутугар этэҥҥэ эргиллэн, ойох-
тонон, оҕоло нон-урууланан хойут өл бүтэ. Онон 
бу сэрии барбыт хонууларын күтүөттэрим 
көмүскэспит сирдэрэ диэн кыттыгастаах киһи 
курдук сонургуу, ытыктыы көрөбүн. 

КӨЛҮӨҺЭ ҮРДҮТТЭН ЕВРОПАНЫ КӨРҮҮ
ОЧЕРК УОННА ПУБЛИЦИСТИКА
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Айаннаан иһэн поезка утуйар буоллубут. 
Тэллэх, утуйар таҥас уларсан бэрт 
үчүгэйдик утуйдубут. Сарсыарда суунан-
тараанан, аһаан-сиэн бүппүппүт кэннэ: 
«Брескэ кэллибит», – диэн буолла. 
Поезд тохтообутугар түһэммит, ханна да 
тарҕаспакка эрэ автобуска киирэн олордубут. 
Гид кыыспыт хас биирдиибитигэр олорор 
миэстэ анаабыт, айаммыт устатыгар онно 
олорор үһүбүт, инньэ гынан сахалар кэнники 
тэбилиннибит. Ону Иосиф Петрович: «Аас-
пыт сырыыга сахалары эмиэ кэнники 
олордубуккут. Биһиги инньэ кулун тутартан 
туруорсубуппут, инники олоруохтаахпыт», 
– диэбитин гидпит: «Нечего... как вам 
ска жу, так и будет!» – диэн быһа этэн 
кэбистэ. Автобуспут улахан аҥара кураанах 
айаннаата.

Гидпит Брест кириэппэс туһунан 
кылгастык кэпсээтэ. Айаннаан иһэн уоттаах 
сэрии маҥнайгы күннэриттэн ыла өлүү-
тиллии хонуута буолбут сири көрөбүн: бу 
үүнэн силигилээбит күөх ойуур, от-мас 
барыта киһи хаанынан угуттаммыт сириттэн 
үүнэн таҕыстахтара! Онтон Буг, Мухавец 
өрүстэр төһөлөөх киһи хаанын, өлүгүн 
уһаарбыттара буолуой? Ону мэлдьэспиттии 
кинилэр, хаһан да туох да буолбатаҕын 
курдук наҕыллык уста, кытылларыгар от-
мас көҕөрө үүнэн турдахтара. Сэрии буолан 
ааспытын туоһулуур туох да хаалбатах, 
барыта үчүгэй, кэрэ. Буг, Мухавец өрүстэри 
муостанан туорааппытын кытта гидпит: 
«Билигин кыраныыссаны туо руохпут, пас-
пор даргытын бэлэмнээҥ», – диэтэ уонна 
салгыы кыраныыссаны туорааһын бэ-
рээдэгин быһаарда. Кыраныыссаны туо-
руурга икки пачка сигарета, биир бы-
тыылка арыгы, икки суол көмүс киэргэл 
кө ҥүллэнэрин, онтон ордуга былдьанарын 
сэ рэттэ. Онтон атыылаһан аҕаларгар 
иккиттэн ордук табаар көҥүллэммэт эбит, 
үс буоллаҕына, атыыга аналлаах диэн 
тутан хаалаллар үһү.

Итинник сэрэтии кэнниттэн табахсыттар та-
бахтарын, көмүстээхтэр көмүстэрин дьоҥҥо 
тарҕатар түбүгэр түстүлэр, ол түмүгэр, 
бэгэч чэкпэр көмүс браслет, моонньубар 

сыа пачыка, сиэппэр икки пачка табах баар 
буолла, биирдэ байа түстүм.

Польскай пограничниктар автобуспутугар 
киирээт, паспорбытын ылан хаартыскабытын 
бэйэбитин кытта тэҥнии тутан көрө-көрө 
бэчээт уурдулар, икки чаас курдук көрдүлэр-
иһиттилэр. Кыраныыссаны туораап пы тын 
кытта кыыспыт: «Польша сиригэр киир-
биккитинэн эҕэрдэлиибин! Эһиги сүр-
дээх табыллыбыт дьоҥҥут, сороҕор ав-
тобус таһаҕаһын бүтүннүүтүн сүөкэтэн 
кө рөөччүлэр», – диэн үөртэ. Биһиги эрэй-
дээхтэр үөрэн ытыспытын таһынныбыт 
уонна били ылбыт көмүспүтүн, табахпытын 
хаһаайыннарыгар төнүннэрии сµпсµлгэнэ 
буолла.

ВАРШАВАҔА

Варшаваҕа диэри 130 километры бар-
дыбыт. Онно тиийбиппитигэр сааһыра бар-
быт кырдьаҕас гид оҕонньор көрүстэ. Кини 
төһө да сааһырдар, тыла-өһө ырааһынан, 
наҕылынан барыбытын да сөхтөрдө. 
Бу иннинэ гид кыыспыт биэрбит истэр 
аппарааппытын кулгаахпытыгар иилинэн 
гид саҥатын бу турар курдук истэбит.

– Күндү доҕоттор, үтүө күнүнэн! Варшава 
Висла өрүс үрдүгэр турар куорат. 1596 
сылтан ыла Польша киин куоратын бы-
һыытынан биллэр. 480 кв. километр иэннээх. 
Барыта 1 мөлүйүөн 800 тыһыынча киһи 
олорор. Иккис аан дойду сэриитин кэмигэр 
куорат бүтүннүүтэ үлтүрүтүллүбүтэ. Ордук 
куорат визитнэй кар точката буолбут эргэ 
куорат улаханнык эмсэҕэлээбитэ. 1946-1963 
сылларга толору чө лүгэр түһэриллибитэ. 
Ол иһин куораты ЮНЕСКО Аан дойду 
культурнай сыаннастарын испииһэгэр кил-
лэрбитэ, – диэн кэпсээтэ оҕонньор. Кини 
биһигини батыһыннара сылдьан эргэ 
куораты көрдөрдө. Куорат киин рыногын көрө 
сылдьан, рынок ортотугар турар куйахтаах, 
илиитигэр батастаах балык аҥардаах дьахтар 
аттыгар кэлэн: «Бу куорат символа буолбут 
Сиренка статуята. Кини киин куораппытын 
көмүскүү турар», – диэн кэпсээтэ. Улахан 
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куолакал таас олбоххо турарын көрөн 
имэрийэн-томоруйан ыллыбыт. Куолакалы 
имэрийбит киһи иккистээн Варшаваҕа 
кэлэр үһү. Рынокка аҥардас атыы-тутуу эрэ 
буолбат эбит, куорат былыргытын көрдөрөр 
каре талаах атынан күүлэйдэтэллэр, бэйэ лэ-
рин национальнай таҥастарын кэтэн көр-
дөрөіччµлэр бааллар. Биһиги польскай ки-
нээһи көрсөн хаартыскаҕа түстүбүт.

Салгыы баран иһэн, сыгынньах аҥардаах, 
таас көтөҕүүлээх, хара мрамортан оҥо-
һуллубут киһи аттыгар кэлбиппитигэр: «Бу 
учууталга аналлаах памятник. Кини үлэтэ 
таас көтөҕөрдөөҕөр да ыарахан, хамнаһа 
буоллаҕына, таҥнарыгар да тиий бэт диэн 
өйдөбүллээх оҥоһуллубут», – диэн быһаарда 
гидпит. Биһиги учууталлар буолан сэргии 
иһиттибит, хаартыскаҕа түһэрдибит.

Гидпит Королевскай замокка илдьэн: 
– Сэрии кэнниттэн чөлүгэр түһэриллибит 

замок. Бу замогы 1598-1618 сылларга 
Сигизмунд Вазан туттарбыт. Польшаҕа 
буолбут бары историческай сабыытыйалар 
туоһулара буолар, хаста да үлтүрүтүллэн, 
уматыллан турар. Бүтэһигин нацистар 1944 
сыллаахха замокка саспыт өрө турбут дьон 
бөлөҕүн бэриннэрээри, истиэнэтин бу манан 
тааҥканан тоҕу астаран, дьөлөҕөс оҥорон, 
онон араадьыйанан салаллар түөрт робот-
танкетканан 400 киилэ дэлби тэбэр тротилы 
киллэрэн өрө турааччылары замогы 
кытта тоҕу тэптэрбиттэрэ. Ол туоһутунан 
бу истиэнэҕэ сыһыарыллыбыт тааҥка 
тиһилигин көрөҕүт, – дии-дии оҕонньорбут 
ыйан көрдөрдө. – Нацистар бу манан 
киирбиттэрэ. Бу замок сэрии кэнниттэн 
чөлүгэр түспүтэ, туга да уларыйбатаҕа, үүт-
маас оҥорбуттара.

– Дьэ, доҕоттоор, Варшава кырдьаҕас 
куорат. Киниэхэ киһи кэрэхсиирэ, көрдөрөрө 
элбэх эрээри, миэхэ бэриллибит бириэмэҕэ 
барытын көрдөрөр кыах суох. Миигин 
болҕойон истибиккитигэр махтанабын, – 
диир гид оҕонньорбут.

Күн иккис аҥарыгар автобуспутугар оло рон 
Берлин диэки айанныыбыт. 370 километры 
айаннаан баран, Берлиҥҥэ тиийбэккэ эрэ 
аара хонобут.

БЕРЛИҤҤЭ

Сарсыарда эрдэ туран, сыыһа-халты 
аһаат, 115 километры айаннаан, хаһан эрэ 
фашистскай Германия киин куората буола 
сылдьыбыт Берлиҥҥэ ыга астаран кэлэбит. 
Кэлээт да, Москваттан көтөн кэлбит бөлөхпүт 
аҥара биһиэхэ холбоһор. Автобуспут дьэ 
тобус-толору киһи буола түһэр.

Автобустан тахсыбакка эрэ 1961 сыллаахха 
атырдьах ыйын 16 күнүттэн саҕалаан, Бер-
лини эрэ буолбакка, Германияны икки аҥы 
араар быт улуу истиэнэни көрөбүт. Уһуна 
162 километр, үрдүгэ 4 миэтэрэ, эбиитин 
хатыылаах боробулуоханан тардыллыбыт. 
Маны көрөргө 300 вышка, 22 бункер 
уонна ыттаах анал 256 подразделение ту-
руоруллубут. Ол да буоллар истиэнэни нөҥүө 
тахсыы түгэнэ тохтооботох. Туо рааччылары 
тутары таһынан, өлөрүү тү бэлтэтэ элбэхтик 
таһаарыллыбыт. Ол иһин общественность 
туруорсуутунан 1989 сыллаахха сэтинньи 9 
күнүгэр норуоту икки аҥы арааран турбут 
истиэнэ суох оҥоһуллубут. Өскөтүн кини 
сылы-сыллаан тутуллубут буоллаҕына, 
сууллуута чаас иһигэр буолбут. Норуот 
кыһыыта-абата ол курдук күүстээх эбит.

1300 миэтэрэ усталаах кэрчик өйдөбүн-
ньүк быһыытынан ордоруллубутугар, 21 
дойдуттан 118 худуоһунньук кэлэн ойуу-
лаабыт. Кинилэр ойууларын темата араас, 
ол иһигэр обществен най-политическай дея-
тель, биллиилээх ученай А.А. Сахаров 
пор трета истиэнэҕэ ойууламмытын көрөн 
сэргии түстүм.

Куорат киин өттүгэр элбэхтик киинэҕэ, 
кинигэҕэ көрбүт Бранденбургскай боруотаҕа 
кэлэбит. Бу 1814 сыллаахха Наполеону 
кыайыы кэнниттэн Кыайыы таҥаратыгар 
анаан оІоґуллубут ту туу эбит, онтон ыла 
Берлин символа буолан турар. 1945 сыл-
лаахха Г.К. Жуков фашистскай Германия 
тиһэх бэриммит сэриилэрин бу аттыгар 
көрсөн турар. Хотторон сааларын-сэп тэрин 
бырахпыт немецтэр «Дьэ, сэрии бүттэ, 
тыыннаах ортохпут» диэн үөрбүт, эбэтэр 
ханнык дьылҕа күүтэрин билбэттэриттэн 
дьиксиммит, өстөөхтөрүттэн ааттаспыт-
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көрдөспүт, сорохтор «Варвардарга аба-
лаахтык хоттордубут» диэн абаран-сатаран 
көрбүт харахтаах турбуттара буолуо.

Аатырар боруота аттыгар, эмиэ кини 
курдук аатырар Рейхстаг көстөр. Өскөтүн 
кииинэҕэ, телевизорга сүрдээх улахан дьиэ 
курдук көстөр буоллаҕына, манна дьоҕус 
курдук, мыына көрөбүн. Архитектор Пауль 
Велота 1884-94 сыл ларга итальянскай 
стилинэн туттарбыт. Манна немецтэр улахан 
мунньахтара Бундестаг түм сэр эбит. Сэрии 
кэнниттэн эмсэҕэлээбитин чөлүгэр түһэрэн 
1970 сылтан Бундестаг манна үлэлиир 
буолбут.

Салгыы аатырар Трептов пааркаҕа ба-
ра быт. Пааркаҕа киириигэ улахан арка 
турар, онно «Вечная слава героям, павшим 
в боях за свободу и независимость со-
циалистической Родины» диэн суруллубут. 
Наһаа киэҥ-куоҥ, чуумпу паарка. Үрдүк, 
хойуу лабаалардаах олордуу мас иһинэн 
бараҕын. Хайдах эрэ дойдум Тирэхтээх 
диэн µрэ±ин хараҥа ойуурун санатар. Ол 
баран истэххинэ, кэҥээн, сырдаан кэлэр. 
Ыраах оҕону көтөхпүт батастаах саллаат 
өйдөбүнньүгэ көстөр. Икки өттүгэр знамяны 
санньыппыт, сө һүргэстээбит саллааттар па-
мятниктара турар. Гид кэпсииринэн, манна 
Берлини ылыыга өлбүт 25 тыһыынча 
саллаат өлүгэ көмүллүбүт үһү. Уопсайынан, 
Берлин операциятыгар кыттыбыт советскай 
самолет, тааҥка үс гыммыт биирэ суох 
оҥоһуллубут, оннук улахан утарсыы буолбут. 
Маннык иккис улахан братскай көмүү 
баарын автобуһунан ааһан иһэн кірбµппµт. 
Онно икки советскай тааҥка өйдөбүнньүк 
быһыытынан туруоруллубут этэ. Бу икки 
көмүүгэ саха саллаата эрэйдээх көмүллүбүтэ 
чахчы. Кини хаһан да харахтаабатах, төрөөн 
баран көрбөтөх дойдутугар кэлэн уһун 
уутугар утуйа сытаахтыырын санаан курус 
түһэн ылаҕын. Ол эрээри, немецтэр өс-саас 
оҥостубакка, историческай өйдөбүнньүк 
уонна буолбут чахчы быһыытынан көрөн-
харайан олороллоруттан кинилэргэ махтана 
саныыгын. Холобур, атын дойдуларга, 
бэл бэйэбит дойдубутугар итинник 
өйдөбүнньүктэри алдьатар, суох оҥорор 

түбэлтэлэрэ тахсыталыыра хомолтолоох.
Берлин туһунан кылгастык бэлиэтээтэх-

хэ ман нык: кини куорат быһыытынан 
1237 сыллаахтан биллэр эбит. Маннык 
ааттаах нэһилиэнньэлээх, пуун, дэриэбинэ, 
куорат аан дойдуга 40 баара биллэр 
үһү. Берлин «Бэр» (эһэ) диэн тылтан 
таһаараллар, ол биир сүрүн туоһута, ки-
ни гербэтигэр эһэ ойууламмыта буолар. 
Берлин бэйэтин 800 сыллаах үйэтигэр 
элбэх уларыйыыны-тэлэрийиини көрсүбүт, 
ол эрээри бүтэһиктээхтик, икки Германия 
холбоспутугар 1989 сыллаахха сэтинньи 
9 күнүгэр дьиҥнээх киин куорат аатын 
ылбыт. Манна киһи көрөрө элбэх эрээри, 
көлүөһэ үрдүгэр сылдьар киһи төһө элбэҕи 
көрүөй, эбиэттээн баран, Амстердам диэки 
анньынабыт. 590 километры айаннаан 
баран аара тохтоон, хонон сынньанабыт.

АМСТЕРДАМҤА

Сарсыарда хоммут отельбытыттан 90 
километры айаннаан Амстердамҥа тии-
йэбит. Бу Нидерланды киин куората. Аан 
маҥнай 1275 сыллаахха сурукка киирбит. 
Амстел өрүс үрдүгэр турарынан Амстер дам 
диэн ааттаммыт. 1806 сыллаахха Наполе-
он Бонапарт Голландия королевствотын 
олохтуур, Амстердамы киин куоратынан 
билинэр. Бэйэтин быраатын Люд вигы куо-
рат баһылыгынан ааттыыр. Амстердам 
Ам стел өрүс төрдүгэр турар уонна Хотугу 
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муораны кытта холбоһор буолан, аан 
дойдуга каналлар, муосталар дойдуларынан 
биллэр, быһатын эттэххэ, уу үрдүгэр турар 
куорат. Иккиһинэн, тюльпан куоратынан 
биллэр, ол эрээри, силиһин илдьэ тахсыы 
көҥүллэммэт, аҥардас сибэккитин эрэ 
ылыаххын сөп. Куорат ырыынагар тюльпан 
арааһа элбэх. АмстердамІа 745 тыһыынча 
киһи олорор эбит.

Аан бастаан алмаас фабрикатыгар сы-
рыт тыбыт. Дьоҕус да буоллар алмаас-
таах киэргэл арааһа баар. Төһө да ал-
маастаах сир тэн сырыттарбын, алмааһы 
харахтаабатах киһи буолан, көрдөрүүгэ 
туруоруллубут куурусса сымыытынааҕар 
арыый кыра икки бриллианы кэрэхсии 
көрдүм, хаартыскаҕа түһэрдим. Ал мааһы 
төһө баҕарар хаартыскаҕа түһэриэххин сөп, 
оттон алмааһы кырыылааччыны түһэрэр 
көҥүллэммэт. Онно алмааһы кырыылыыр, 
чочу йар уолаттар элбэхтэр.

Фабрикаҕа сылдьан баран аатырар «Кы-
һыл лаампалар» кварталларыгар сатыы 
барабыт. Баран истэхпитинэ, гид кыыспыт: 

– Бу кыһыл кырааскалаах суолунан бары-
маҥ. Манан велосипедтаахтар сылдьаллар, 
сатыы киһи сылдьара көҥүллэммэт. Алҕас 
бардаххына, велосипедтаах киһи түҥнэри 
көттөҕүнэ да эппиэттээбэт, эн кини суолун 
мэһэйдиэ суохтааххын, – диэн сэрэттэ. 
– Уопсайынан Амстердамҥа велосипед 
элбэх, үгүс киһи туһанар. Ааспыт сэриигэ 
Гитлер Голландияны сэриилээн ылан баран 
велосипедынан сырыыны бобон кэбиспит, 
национальнай көлөлөрүн велосипеды суох 
оҥорторбут. Ол иһин голландецтар билиҥҥэ 
диэри Гитлери абааһы көрөллөр.

Амстердамҥа бэйэ этин-сиинин атыы-
лаан дохуот оҥостуу государствонан кө-
ҥүл лэммит дойду. Онтон государствоҕа 
элбэх нолуок киирэр, ол иһин бу дьарыгы 
тутан олороллор. Бүтүн квартал онон 
дьарыктанар. Онно кэргэннээх да дьоннор 
үлэлиэхтэрин сөп. Төһө хамнастаахтара, 
коммерческай кистэлэҥ быһыытынан этил-
либэт, кистэлэҥ. Манна пенсияҕа тах сыах-

тарыгар диэри үлэлииллэр. Ол курдук, 
бу кварталга 50 сыл үлэлээбит стажтаах, 
90-лаах икки эмээхсин үлэлэрин туһунан 
ахтыы кинигэтин суруйбуттарын нууччалыы 
тылбаастаан, Россияҕа таһааран тураллар. 
Бу кварталга хаартыскаҕа түһэрии бобуу-
лаах, түһэрдэххинэ кырбаныаххын да сөп, 
ол сокуонунан бобуллубат, ком мерческай 
кистэлэҥи арыйыы курдук сыаналанар, – 
диэн кыыспыт сэрэтэ истэ.

Кыараҕас баҕайы уулуссанан иһэн, 
уулус са икки өттүгэр өстүөкүлэ истиэнэ 
нөҥүө кыһыл лаампанан сырдатыллан эҥин 
араастаан тут тубут сыгынньах дьахталлар 
туралларын көрөҕүн, быыстарыгар эр дьон-
нор кытта көстөн ааһаллар, сүрдээх дьэбир 
дьүһүннээхтэр. Атах пыт улук буолуор диэ-
ри хаамтыбыт. Дьахтар дьахтартан туох 
уратылаах буолуой, сыгынньах дьахтары 
көрбүт киһиэхэ интэриэһинэйэ суох, арай 
эдэр киһи сонурҕаа ини. Дьиҥэр, сыгынньах 
дьахтардааҕар таҥастаах, киэргэммит дьах-
тар да, эр киһи да кыраһыабайдык, кэрэтик 
көстөр буоллаҕа. Ону арҕаа дойду дьоно 
атыннык өйдүүр эбиттэр. Ол да иһин арҕаа 
дойдулар ойууларыгар, скульптураларыгар 
сыгынньах эр киһини, дьахтары өрө тутан 
оҥорон эрдэхтэрэ.

Бүтүн кварталы кэрийэ хааман үлтү 
сылайбыт дьон кэтэһиилээх катербытыгар 
олорон «дьэ һуу» гынныбыт. Катерга оло-
рон Амстердам каналларын устун күү-
лэйдээтибит. Манна устан иһэн элбэх 
дьиэни көрдөрдүлэр да, бэйэ-бэйэлэригэр 
майгыннаһар курдуктар. Арай төгүрүктүҥү 
быһыылаах «Харах уутун башнята» со-
нурҕатар. Бу моряктар, балыксыттар кэр-
гэт тэригэр анаммыт башня. Кинилэр ыраах 
айанныы барбыт кэргэттэрин кэтэһэн тохпут 
харахтарын уутун санатар үһү.

Амстердам – аатырбыт худуоһунньуктар 
Рембрант, Ванг Гог дойдулара. Кинилэргэ 
анал лаах музей-дьиэни көрбөтөхпүт хомол-
то лоох. Салгыы Париж диэки айанныы-
быт. 420 километры айаннаан киэһэ хойут 
Парижка кэлэбит.
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ПАРИЖКА

Кэлээт да, түүҥҥү Эйфель башнятын 
көрөөрү онно тохтуубут. Киһи киһитин 
билбэт үлүгэрэ. Били ойууга, киинэҕэ 
көрөр Эйфельбитинээҕэр, тутуһан туран 
көрөр өссө ордук үчүгэй, уота-күөһэ, 
музыката дьикти, киһи тылынан эппэт да, 
суруйбат да түгэнэ буоллаҕа. Төһө да өлө 
сылайдарбыт, Эйфель башнятын көрөн, 
астынан аһаабакка да утуйдубут.

Сарсыарда аһаат да, Париһы көрө ба-
рабыт. Кини биһиги эрабыт иннинэ 52 
сыллаахха баар буолбут. Бастаан Сена өрүс 
Сити арыытыгар балыксыттар бөһүөлэктэрин 
быһыытынан тутуллубут уонна Лютеция 
диэн ааттаммыт. 885 сыллаахха Лютеция 
Париж диэн уларытыллыбыт уонна билиҥҥэ 
диэри ааттанан кэлбит.

Биһиги бастаан Сена өрүс Сити арыытыгар 
турар Парижтааҕы Ийэ Таҥара соборугар 
тиийэбит. Собору тутуу епископ Морис де 
Сюлли дьаһалынан 1163 сыллаахха са-
ҕаламмыт уонна 1330 сыллаахха түмүк-
тэммит. Французскай революция саҕана 
улаханнык эмсэҕэлии сыл дьабыт. Ону ар-
хитектор Вилли-де Дюк 1841-1864 сыл ларга 
чөлүгэр түһэрбит, шпилин 90 миэтэрэҕэ 
диэри үрдэппит. Собор аттыгар полиция 
префектурата, эргиэн суута, суут дыбарыаһа 
тураллар. Арыыга киирэргэ уонча араас 
муоста баар.

ТµІ былыргы тутуу диэтэххэ бөҕөтө-

таҕата сүрдээх, көстүүтэ да сүдү. Билигин 
даҕаны сулууспалыы, туһалыы турарыт-
тан киһи сөҕөр эрэ. Салгыы Париж аатыр-
быт университетыгар Сорбоннаҕа барабыт. 
Манна аан дойдуга аатырбыт наука ко-
рифейдара иитиллэн тахсы быттарын ис-
тэбин. Наукаҕа сыһыаннаах дьон үк сү-
лэрэ Сорбоннаҕа сүгүрүйэллэр. Иосиф 
Петрович Хабаров наука киһитэ буолан 
гидкэ Сорбонна туһунан хас да ыйытыыны 
биэрдэ. Сорбоннаҕа ким баҕарар үөрэнэ 
киириэн сөп үһү. Ол гынан баран биир 
сыл Францияҕа олорон француз тылын 
үөрэтиэхтээх, Париж олоҕор үөрэниэхтээх, 
суолун-ииһин билиэхтээх, дьэ ол кэнниттэн 
үөрэххэ киириэхтээх.

Бу баран иһэн, күөх хонууга кинигэлэрин, 
малын-салын ыһан баран, олор ортолоругар 
биир эдэр уол сытарын көрөн Иосиф 
Петровичка: 

– Доҕоор, ол көр эрэ, үөрэҕин туттарбатах 
абитуриент сытар, – диэтим.

– Хантан билэҕиний, баҕар наркоман 
буолуо, – диэн саҥата суох ыытта: «Кырдьык 
даҕаны, эмиэ оннуктаах этибит дуу» дии 
санаан мах бэрдэрэн хааллым.

Салгыы аатырар Лувру көрөбүт. Ко ро-
левскай замок быһыытынан 1204 сыл-
лаахтан түөрт үйэ тухары тутуллубут. 
Маҥнай Филипп-Авгус саҕалаабыт. Кэлин 
болуоссат ортотугар өстүөкүлэ пирамида 
тутуллубут. Ол пирамида музейга киирии 
киин аанынан буолбут. Бу сүҥкэннээх тутуу 
аналынан туттуллубакка, аан дойдуга биллэр 
элбэх баай экспонаттаах музей буолбут. 
Ону барытын анаан көрөргө сыл наада 
үһү. Биһиги Луврга ойуулуур-дьүһүннүүр 
отделын эрэ, ол даҕаны французкай эрэ 
өттүн көрдүбүт. Манна аан дойдуга аатыр-
быт Леонардо да Винчи Мона Лизатын 
оригиналын көрдүбүт, үс хос өстүөкүлэ куйах 
нөҥүө турар. Ким да страховкалаабат, ол 
курдук улахан сыаналаах. Улахан буолуо 
дии санаабытым, кыратыттан мыынан 
хомойбут курдук буоллум.

Аан дойдуга аатырбыт худуоһунньуктар 
оҥор бут ойууларын көрө сылдьан, биирдэ 
өйдөөбүтүм, соҕотоҕун турар эбиппин, 
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тулабар билэр дьонум суохтар, ханна эрэ 
халбарыйбыттар. Гид саҥата наушникпар 
иһиллэр, ханна эрэ чугас саҥарар курдук 
да, бэйэтэ көстүбэт. Киһи элбэҕэ сүрдээх. 
Онно-манна кэллим-бардым да, биир да 
киһим көстүбэт, бары – атыттар. «Алдьархай! 
Дьоммуттан хааллым. Муннум, кинилэри 
аны хайдах булабын?» – диэн булумахтана 
сылдьан, биир билэр нууччам оҕонньорун 
утары көрүстүм. Киһим эмиэ муна сылдьар 
эбит. Иккиэ буоллубут, хайдах эрэ эрэх-
турах сананным. Бу курдук булумахтана 
сылдьан, киһим үрдүк уҥуохтаах буолан, 
дьон үрдүнэн көрөн дьоннорун булла. 
Үрдүк уҥуохтаах буолар абыраллаах эбит 
дии санаатым.

Салгыы катерынан сылдьан Париж бы-
лыргы тутууларын, муосталарын көрөн 
кэрэхсээтибит. Ол гынан баран, түүнүн 
көрбүт Эйфель башнята ордук үчүгэйдик 
көстөр, кэрэхсэтэр. Гюстав Эйфель тимир 
конструкцияларга идэ тийбит инженер эбит. 
Кини Нью-Йорка баар Көҥүл статуятын 
тирэҕин оҥорбут киһи. Башня тутуута 
1887 сыллаахха тохсунньу 26 күнүгэр са-
ҕаламмыт уонна 1889 сыллаахха кулун 
тутар 30 күнүгэр бүтэн үлэҕэ киирбит. Кэлин 
1957 сыллаахха телевизионнай биэрии 
эбиллэн 320,75 м диэри үрдээбит уонна 
билиҥҥэ диэри туһалыы турар. Дьиҥэр, 
Эйфель кэпсэтиитин быһыытынан, 1909 
сыллаахха башняны суулларан күрдьэн 
кэбиһиэхтээхтэр эбит. Ону байыаннайдар 
кэпсэтиһэн сууллартарбатахтар, башняны 
аҥардас араадьыйанан биэриигэ эрэ 
туһамматахтар, атын дойдуттан биэриини 
кытта истэ, кэтии олорбуттар. Бу башня 
көмөтүнэн аан дойдуга аатырбыт Мати 
Хари диэн үспүйүөн дьахтары туппуттар.

Киэһэ Париж биир аатырбыт кабаретыгар 
Мулен Ружка сырыттыбыт. Киһи элбэх. 
Биһиги үөһээ өттүгэр олордубут, санаабар, 
табыллыбыт курдукпут, үөһэттэн көрөр 
үчү гэй буоллаҕа. Мулен Руж 1889 сыл 
алтынньы 6 күнүгэр оонньуур, оонньууну 
көрдөрөр сир быһыытынан арыллыбыт. 
1959 сыллаахтан киэһээҥҥи аһы аһыы-
аһыы спектаклы көрөр сиргэ кубулуйбут. 

Манна ытыахтарыгар диэри киэргэммит 
кыргыттар, уолаттар үҥкүүлүүллэр, ыллыыл-
лар, көрүөххэ сонун, үчүгэй. Маны муустаах 
уулаах биэдэрэҕэ угуллан сойутуллубут 
шампаны иһэ-иһэ көрөҕүн, истэҕин. Мантыҥ 
уһуга суох буолбат, 1,5 чаас көрдүҥ, 
аһаатыҥ да бүтэҕин, таһаара тураллар, ол 
оннугар атыттар киирэллэр.

Сарсыардаттан сэриигэ баас ылан эчэйбит 
саллааттар умналыы сылдьалларын көрөн, 
аһынан Людовик ХIV сэрии инбэлииттэригэр 
анаан улахан дьиэ туттарбытыгар сы-
рыттыбыт. 1670 сыллаахха тутуллубут. 
Наполеон I инбэ лииттэргэ илии, атах про-
тезтарын босхо оҥорторон абыраабыт. 
Кэлин армия, артиллерия музейдара хол-
боммуттар. 

Манна Наполеон I уҥуоҕа Святой Елена 
арыытыттан аҕалыллан кыһыл хоруопка 
угуллан туруоруллубут. Кини сэриигэ алта 
уонтан тахса кыргыһыыга кыайыылааҕы-
нан тахсыбыт улуу полководец быһыыты-
нан сыаналанар эбит. Оннук кыайыыны 
биһигиттэн А. Суворов ситиспит үһү.

Салгыы Уолт Дисней аптаах куоратыгар 
бардыбыт. Манна улахаттар да, кыралар да 
элбэхтэр. Күнү да быһа сылдьан бүтэрбэт 
аттракционыҥ манна баар. Куоракка киириигэ 
ыраахтан Уолт Дисней киинэтин эмблемэтэ 
буолбут утуйбут кырасаабысса дыбарыаһа 
көстөр. Манна XX үйэтээҕи американскай го-
родок, АХШ көмүһүнэн ииригирии «дьиикэй» 
кэмэ, Африка, Карибскай арыылар, джунгли 
ороспуонньуктара, аптаах остуоруйалар ге-
рой дара тиллэн кэлэн эйигин соһуталлар. 
Барыта отуттан тахса аттракцион арааһа 
оҕону-урууну кэтэһэр. Киһи сонургуура да, 
соһуйара-өмүрэрэ да элбэх. Ол быыһыгар 
сынньанан ыла-ыла, тото-хана аһыаххын 
да сөп. Мария Прокопьевна биһикки муора 
ороспуонньуктарын ортотугар киирэн өлүү-
тиллии соһумарын, байыы-тайыы, үлү-
гэрдээх үп, көмүс, күндү таас өрүс уутун 
курдук устарын, кыайыыны-хотууну сууйан 
пиибэлээһин аймалҕанын биллибит. Аны 
былыргы хараабылынан устан Америка урук-
ку айылҕатыгар баар буола сырытты быт, 
оҕолор концертарын, тылларын билбэтэр-
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бит да кэрэхсии иһиттибит, көрдүбүт.
Киэһэ автобуһунан сылдьан түүҥҥү уот-

тардаах Париһы көрдүбүт.
Сарсыарда эрдэ туран, Латинскай квар  та-

лы сатыы сылдьан көрдүбүт да, улахан ки һи 
сонургуура көстүбэтэ, Париж былыргы биир 
квартала, кини олоҕо-дьаһаҕа сырдатыллар 
эбит. Салгыы Париж XX үйэтээҕи саҥа 
тутуутугар Монпарнаска тиийэбит. Кини 
саамай үрдүк томторго, Париж саамай үрдүк 
башнятын быһыытынан тутуллубут, Америка 
үрдүк небоскребыгар майгын ныыр, улахан 
оннук-маннык киэргэлэ суох, судуру туруору 
тутуу. 58 этээстээх, онтон 54-дэ офиска 
анаммыт. Уопсай иэнэ 112000 кв. миэтэрэ. 
Башня тутуута 1969 сыллаахха саҕаламмыт 
1974 сыллаахха бүппүт. 59 этээһигэр 
лиибинэн тахсан үөһэттэн Па риһы көрдүбүт. 
Сураҕа 40 км ырааҕы кө рөр үһүгүн. Биһиги 
маҥхайан көстөр купол лаах дьиэ ойуччу 
көстөрүн гидтэн ыйып пыппытын: «Пантеон. 
Онно Франция саамай улуу дьонноро Виктор 
Гюготтан саҕалаан сыталлар. Куполын үрдүгэ 
83 миэтэрэ. 1790 сыллаахха тутуллан олоххо 
киирбит. Киирэр аан үрдүгэр «Великим 
людям – благодарная Отчизна» диэн көмүс 
буукубанан суруллубут. Пантеоҥҥа алта 
уонтан тахса Франция улуу дьоно хараллан 
сыталлар. Ол иһигэр Сади Карио, Эмиль 
Золя, Жан Жорес уо.д.а. бааллар. Кинилэр 
истэригэр соҕотох дьахтар, Нобелевскай 
премия икки төгүллээх лауреата Мария 
Кюри баар», – диэн быһаарда. Кырдьык 
Мария Кюри дьиҥнээх өйдөөх улуу дьахтар. 
Аны кини курдук улуу дьахтар төрүүрэ да 
биллибэт. Наукаҕа физика уонна химия 
уобаластарыгар улахан арыйыылары оҥор-
бутун иһин икки төгүл ити улахан премияны 
ылбыта. Кини ол арыйыытынан дьиҥнээх 
аат айаҕын арыйбыта уонна онтон киһи 
аймаҕын быыһаары үлэлээбитэ да, тиһэҕэр 
тиэрдибэккэ кэргэнин кэнниттэн, ол арыйбыт 
арыйыытыттан өлбүтэ.

Биһиги аан дойдуга аатырбыт Парижтыын 
быраһаайдаһан, үөрэн-көтөн, аллара түһэн 
автобуспутугар олоробут уонна салгыы айан-
наан 460 км барабыт. Аара суолга тохтоон 
саҥа сиргэ хонобут.

АВИНЬОҤҤА

Сарсыардаттан 230 км. айаннаан Ави-
ньоҥ ҥа кэлэбит. Бу Франция соҕуруулуу-
илин өттүгэр ту рар былыргы куорат. Кини 
былыргы историчес кай памятниктарынан 
баай. Ону таһынан куолакал, орган тыа-
һынан доҕуһуолламмыт элбэх таҥара 
дьиэлэрдээх. Олортон биир дьоһуннааҕа 
отут сыл тутуллубут XIV үйэтээҕи готическай 
папа дыбарыаһа буолар. Кини былыргы 
кириэппэс моһуоннаахтык тутуллубут. 

Авиньоҥҥа сылдьан, саха киһитэ со-
нургуур түбэлтэтин көрдүм. Автобуспут 
тохтообутугар, түннүгүнэн көрө олордохпуна, 
мааны бэйэлээх маҥан былааччыйалаах, 
кэтит тэллэҕэр сэлээппэлээх хотун-хаан 
илдьэ сылдьар быалаах ыта күөх сквер-
гэ чохчойбутугар, үрүҥ бэрчээккилээх илии-
тинэн сиэбиттэн целлофан мөһөөччүгү 
ороон таһааран, аҥар илиитин мөһөөччүккэ 
батары биэрээт, үөрүйэх киһилии ытын 
сааҕын эрийэ тутан сиртэн ылаат, мө-
һөөччүгүн тиэрэн кэбиспитигэр ытын саа-
ҕа иһирдьэ буолан хаалла. Онтон ытын 
имэрийдэ-томоруйда уонна туох да буол-
батах курдук мөһөөччүгүн туппутунан ытын 
кытта салгыы бара турда.

Итинник түбэлтэни Европаҕа сылдьан 
хаста да көрдүм. Уопсайынан европеец-
тар ыты наһаа таптыыллар, биһиги курдук 
бырадьааҕы гына ииппэттэр, үчүгэйдик 
аһаталлар-сиэтэллэр, ыраастык туталлар. 
Европа дьоно олорор дойдуларын, куо-
раттарын таптыыр буоланнар олус ыраас-
тык туталлар эбит. Ханна да кураанах 
бытыылка, кэнсиэрбэ бааҥката, бэл кумаа-
ҕы сыыһа ыһыллыбыта көстүбэт. Оттон 
биһиги кыракый бөһүөлэкпитигэр дьиэбит 
таһыттан саҕалаан, уулуссабыт араас бы-
тыылканан, бааҥканан, кумааҕынан ыһыл-
ла сытар, хайдах эрэ бөх-сыыс орто-
тугар олорор курдукпут. Киһи кыһыйыах, 
үөрэхтээх эдэр дьон табахтаан бурҕата 
иһэр буолаллар уонна табахтарын тобоҕун 
ханна түбэһиэх быраҕаллар. Европаҕа 
оннугу көрбөккүн, үрдүк культуралаахтарын 
көрөн чахчы соһуйаҕын. Биһиги хаһан 
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оннукка тиийэрбит буолла дии саныыгын. 
Дьиҥэр, ыраастык туттуу оннук ыарахан 
үлэ буолбатах, кыра оҕоттон саҕалаан, 
улахан киһитигэр тиийэ ыраас буолууга 
бэйэ культуратын үрдэттэхпитинэ дьиэбит 
таһа да, бөһүөлэкпит иһэ да ыраас буолуо 
этэ.

Биһиги Авиньоҥҥа тохтоон, сыньанан, 
көрөн-истэн баран сырдык күөх өҥнөөх 
аатырар кытыл диэки айанныыбыт. Айам-
мыт уһуна 250 километр. Үс хонуохтаах 
отельбытыгар тохтуубут.

СЫРДЫК КҮӨХ ӨҤНӨӨХ КЫТЫЛГА

Бүгүн саамай түбүктээх күн: үс сиргэ 
сылдьыахтаахпыт. Бастакынан сырдык күөх 
өҥнөөх кытылга турар курортнай куоракка 
Ниццаҕа барабыт. Ницца биһиги эрабыт 
иннинэ IV-с үйэҕэ гректэринэн олохтоммут. 
Кинилэр лигуриецтары кыайаннар, Ника 
диэн кыайыы таҥаратыгар анаан туппуттар. 
Бу сырдык күөх өҥнөөх кытылга турар биир 
кырдьаҕас куорат. Кыратык туоруу түһэн 
эттэххэ, бу аатырар кытыл туһунан аан 
маҥнай поэт Стефан Льежар «Сырдык күөх 
өҥнөөх кытыл» диэн романы суруйбутуттан 
ыла киһи барыта онно ымсыырар, кэлэр, 
кэрэхсиир буолбут, ол курдук уустаан-
ураннаан суруйбут. Суруйуу диэн оннук 
күүстээх, абылаҥнаах эбит.

Ниццаны элбэх төгүл сэриилээн ылан, 
аатын уларытан, тутуу арааһын ыыппыттар 
да, бүтэр бүтэһигэр Францияҕа тиксибит. 
Бэл, ыраах үрдүк хайа уҥуор сытар нуучча 
сирин дьоно 1856 сылтан манна тиэстэр 
буолбуттар. Нуучча ыраахтааҕытын Николай 
I огдообото Александра Федоровна улуу 
кинээстэр арыалдьыттаах кэлэ сылдьыбыт. 
1914 сылга диэри Санкт-Петербуртан 
Ниццаҕа диэри «Улуу кинээстэр поезтара» 
диэн ааттаах поезд айаннаабыта үһү. Бу 
куоракка нуучча суруйааччылара Бунин, 
Чехов, Гоголь, аатырбыт ырыаһыт Шаляпин, 
аан дойду үлэһиттэрин сирдьитэ Владимир 
Ленин уо.д.а. сылдьыбыттар.

Биһиги куорат былыргы орто үйэлэрдээҕи 

кыараҕас уулуссаларынан хаама сыл-
дьан, төбөҥ холоруктуор диэри ону-маны 
көрөбүт. Манна худуоһунньуктар квар-
таллара баар. Кинилэр кими баҕарар этэ-
риҥ хоту ойуулуохтарын сөп, оҥорбут 
ойууларын көрдөрүүгэ туруораллар, хар-
чыга атыылыыллар. Биһигиттэн ким да 
ойуулатыан баҕарбата. Бу сылдьан Саль-
вадор Дали персонаһын, истиэнэни нөҥүө 
тахсар киһини оҥорбуттарын көрөн, онно 
хаартыскаҕа түһүү буолла.

Ниццаҕа 1912 сыллаахха нуучча ыраах-
тааҕытын бас билиитэ буола сылдьыбыт 
сиригэр тутуллубут нуучча православнай 
Святой Николай соборун көрдүбүт. Кини 
Москваҕа турар Василий Блаженнай со-
боругар майгынныыр. Бу курортнай куоракка 
уопсайа 4,5 мөлүйүөн киһи олорор.

Ниццаны кытта сэргэстэһэ Канн куорат 
турар. Кини аата «тростник» диэн тыл-
баастанар эбит. Нэһилиэнньэтэ 70 тыһыынча 
киһи. Биһиги эрабыт 42 сыл иннинэ ба-
лыксыттар дэриэбинэлэрин быһыытынан 
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олохтоммут. Манна сүнньүнэн римляннар 
олорбуттар. 1834 сыллаахха английскай 
канцлер лорд Брэгхэм ааһан иһэн тохтоон 
сынньаммыт уонна бу дойду айылҕатын, 
климатын сөбүлээн улахан дьиэ туттарбыт. 
Кини кэнниттэн, үтүктэн, английскай арис-
тократтар кэлэн олохсуйбуттар.

1879 сыллаахха нуучча ыраахтааҕыта 
Мария Александровна кэргэнин Александр 
II уонна уолаттарын Сергейи, Павелы кытта 
кэлэ сылдьан, учаастак ылан, «нуучча 
сирэ» оҥостубут. Кинилэр кыһыны манна 
атааралларын сөбүлүүллэрэ үһү.

Канн былыр-былыргыттан духууну оҥо-
руунан аатырар. Кини оҥорбут духууларын 
аан дойдуга бүтүннүүтүгэр атыылыыллар, 
ол гынан баран, фабрика оҥорбут ду-
хуутугар эбии ууну кутан элбэтэллэр үһү, 
онон фабрика оҥорбут духуутунааҕар 
хаа чыстыбата намыһах буолар. Биһиги 
фабрикаҕа сырыттыбыт. Самогону оҥорор 
аппарааппытыгар майгынныыр аппараакка 
сүүрдэллэр эбит, онно эбии араас үүнээйи 
арыытын ылан сытын тупсараллар. Хас 
биирдиибитигэр араас сыттаах арыыны би-
һэ-биһэ сыттаталлар да, улаханнык билбэт 
дьон түбэстибит быһыылаах, хата, араас 
сыты ылан муннубут тугу да билбэт буолла. 
Дьахталларбыт дьэ манна умса-төннө 
түстүлэр, көтөх муҥунан сыттаах «ууну» 
атыыластылар, дьэ манна омоллоон олоҕо, 
дьэргэстэй ыһыаҕа буолла.

Канн аан дойду киинэтин фестивала 
буолар сирэ. Манна 1946 сылтан саҕалаан, 
саас ахсын норуоттар икки ардыларынааҕы 
кинофестиваль буоларынан аан дойдуга 
биллэр. Фестивальга кэлбиттэр 24 үктэли 
кыһыл дорожканан хааман дыбарыаска 
ааһаллар. Манна сулустар аллеяларыгар 
кыайыылаахтар илиилэрин суолун, ааттарын-
суолларын тимир плитаҕа хаалларар үгэс_
тээхтэр эбит. Ону көрдүбүт, ытыспытын 
тэҥнээтибит. Биһигиттэн биллэр артистка 
Самойлова ытыһын суола хаалбыт.

Каннаттан катерынан 15 мүнүүтэ айаннаан 
аатырар Сибэтиэй Маргарита арыытыгар 
тахсабыт. Кини 3,2 километр усталлаах, 

километр туоралаах дьоҕус арыы. XVII 
үйэҕэ кардинал Ришелье дьаһалынан 
Форт Ройяль диэн кириэппэс тутуллубут. 
Кэлин ыарахан буруйдаахтары тутар го-
сударственнай түрмэ буолбут. Манна, Дюма 
романын геройа Тимир Мааска 11 сыл 
хааллан олорбута үһү. Дьиҥэр, билигин да, 
ол киһи кимэ биллибэт эбит, көннөрү номох 
курдук кэпсэнэр.

Арыыга иһэр уу суох буолан улахан 
сыаналаах. Ол да иһин буоллаҕа буолуо, 
уот барыа диэн табахсыттары тартарбаттар.

Эбиэт кэнниттэн Европа биир саамай кы ра 
государствотыгар Монакоҕа барабыт. Кини 
иэнэ 1,81 квадратнай километр иэннээх, он-
но 35 тыһыынча киһи олорор. Сирдэрэ кыра-
та бэрдиттэн омук дьоно олохсуйалларын 
көҥүллээбэттэр эбит. Монако төһө да 
туһунан государство буоллар армията суох, 
65 киһилээх королевскай гвардиялаах. Бу 
монархическай государство. Кинини кинээс 
салайар. Билигин 2005 сылтан 13-үс кинээс 
Альберт II салайар.

Биһиги кинээс дыбарыаһын иннигэр ха-
рабыллар уларыйыыларын сонур ҕаа ты быт. 
Сирэ кыра буолан, онно-манна ыраап пакка, 
дыбарыас иннигэр турар Ев  ропаҕа маҥнайгы 
оонньуур дьиэни-казинону көрдүбүт. 
Казино 1862 сыллаахха арыллыбыт, ол 
гынан баран бүтүннүүтэ умайан хаалбыт. 
1878 сыллаахха архитектор Гарль Гарнье 
бырайыагынан саҥа дьиэ тутуллубут. 
Көннөрү дьиэ буолбатах, бүтүн дыбарыас. 
Киэҥэ-куоҥа сүрдээх. Оонньуур дьоннор 
бааллар эрээри уу-чуумпу. Манна киинэҕэ 
көстөр рулеткаҕа, хаартыга уонна аныгы 
автомакка оонньуоххун сөп. Биһигиттэн 
автобуспут суоппара оонньоон сүүсчэкэ 
евроны сүүйбүтэ.

Салгыы Монако кинээһэ Альберт I 1889 
сыллаахха оҥорторбут акыйаан музейыгар 
сырыттыбыт. Бу музей директорынан 1957 
сылтан аатырар Жак Кусто үлэлээбит. 
Манна 4000 балык көрүҥэ, 200-чэ араас 
харамай көрдөрүллэр. 2010 сыллаахха 
аатырар ученай Жак Кусто тіріібµтэ 100 
сылын бэлиэтээбиттэр.

Монакоттан Франция уонна Италия 
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кыра ныыссатыгар турар Ментон куоракка 
бара быт. Манна икки улуу культура хол-
бос пута тутууларыгар көстөр. Мантан 
сир был дьаһааччылар элбэхтэр эбит. Ол 
курдук Монако княжествота, итальянецтар, 
немецтэр, бэл, биир дьиэ кэргэн Гримальди 
атыылаһа сылдьыбыт. Онноҕор Альпа ха-
йатын нөҥүөлээн нууччалар кэлэн «нуучча 
сирэ» оҥостубуттар. Онон хас кэлбит-
барбыт бэйэтин суолун-ииһин хаалларар 
эбит. Нуучча аатырбыт бырааһа Боткин, 
бил лиллээх революционер Луначарскай 
ман на оло рон өлбүттэр, ол гынан баран 
Россияҕа көмүллүбүттэр. Революция инн-
инэ элбэх нуучча аристократтара, офи-
цердара олорбуттар, бэл, нуучча кыла-
быыһата диэн сирдэнэ сыл дьы быттар. 
Оннооҕор нуучча байыаннай флота тура 
сылдьыбыт. 1880 сыллаахха княжна Анас-
тасия көҕүлээһининэн «Нуучча дьиэтэ» 
диэн ааттаах туберкулезнай санаторий 
тэриллибит.

Мин кырыылаах таастаах пляжка суунан 
баран сараҕыйа сытабын. Бүгүн сырдык күөх 
өҥнөөх кытылга тохтообуппут иккис күнэ. 
Сын ньалаҥ күммүт, ханна да барбаппыт, ол 
оннугар сорохтор куорат устун күүлэйдии, 
маҕаһыыны кэрийэ, сорохтор биһиги кур-
дук пляжка сөтүөлүү барбыттара. Бу муора 
кытылын батыһа курортнай куораттар эл-
бэхтэр, ханан, хайдах арахсаллара бил-
либэт.

Сырдык күөх өҥнөөх кытылга куруутун 
сайын турар. Хотуттан тымныы тыал 
кэлэрин Альпа үрдүк арҕастара хаххалаан 
тураллар. Кини тэллэхтэригэр, сирэйдэригэр 
араас быһыылаах-таһаалаах дьиэлэр ту-
туллубуттарын сонургуу көрөбүн. Көр-
дөхпүнэ, быыһа-арда суох этээстээх, этээһэ 
суох дьиэлэр көстөллөр. Онно үөһэ олорор 
дьон хайдах астарын-таҥастарын, ууларын 
ылаллара буолла? Ити курдук саныы сытан: 
«Тугун эмиэ долгуйдахпыный, манна барыта 
баайдар муһуннахтара, олордохторо. Ки-
нилэр хайдах баҕарар олоруохтара, хар-
чы лаах дьон тугу гымматтара баарай, 
астарын-таҥастарын, ууларын ылынар дьон 
буолуо», – диэн түмүккэ кэлэбин. 

Пляжка киһи элбэх: үрүҥ да, хара да, 
биһиги курдук да тириилээх дьоннор 
бааллар. Бары кус-хаас тойугун курдук 
саҥалаахтар. Киһи киһини кытта сатаан 
кэпсэппэтэ, өйдөспөтө наһаа абалаах. Тоҕо 
биһигини омуктуу үөрэппэтэхтэрэ буолуой? 
Омук тылын биллэхтэринэ күрүөхтэрэ, 
атын сиргэ барыахтара диэбит бэйэлэрэ 
дуу? Ол да буоллар, төһө да тылларын 
билбэтим иннигэр бэйэм нууччам сирэ, 
Сахам сирэ, Муомам улууһа ордук үчүгэй, 
кэрэ, миэхэ чугас. Бу омук куораттарын 
отелларыгар хонуталаатым да, телевизорга 
биир да нууччалыы канал суоҕа куһаҕан. 
Нууччалар былыр-былыргыттан арҕаа диэки 
көрө сатыыллар да, тоҕо эрэ кинилэри 
чугаһаппаттар эбит. Оттон үөһэттэн сэнии 
көрөр дойдуларыгар Кытайга, Тайлаҥҥа, 
Вьетнамҥа, сэрэйдэххэ, Азия атын 
дойдуларыгар үксүгэр телевизорга биирдии 
нууччалыы канал баар буолар.

Мин, төһө да хайҕаатыннар, сөхтүннэр-
мах тайдыннар, маннааҕы пляһы сирэ са-
наатым, уута кирдээх курдук, Тайланд ку-
мааҕы курдук үрүҥ кумахтаах пляһа туохха 
да тэҥнэммэт, кырылас кумахтаах Вьетнам 
пляһа да куһаҕана суох. Арай биһиги бө-
лөхпүтүгэр баар Москва нууччатын оҕон-
ньоро: «Сочи пляһа маннааҕар ку һаҕан», – 
диэбитигэр, Сочины билбэт буолан соһуйан 
эрэ хаалбытым.

Бу дойдуга сүүһүнэн пляж баар үһү. Ол 
быыһыгар кумахтаах эмиэ баар диэбиттэрэ, 
сорохторо киһи бас билиитэ буолан тө-
лөбүрдээх диэн эппиттэрэ. Чахчыта үчү гэйи 
атыылаһан ылбыт буолуохтаахтар.

Кытылы батыһа таһырдьа рестораннар 
үлэ лииллэр. Биһиги Иосиф Петровичтыын үс 
буолан биир остуолу бас билэн олордубут. 
Менюну көрдүбүт да, барыта билбэт ас-
тарбыт. «Чэ, омук сиригэр кэллэхпит дии, 
омуктар астарын боруобалыахха, хайдах 
астаах дьон эбитий?» – диэн тыл этээччи 
буоллум.

Киһим, омуктуу кыратык билэр буолан, 
ресторан уолун кытта тугу эрэ балкыста: 
«Эт сакаастаатым», – диэтэ. Мин үөрэ 
санаатым, айанныырым устатын тухары эти 
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амсайыахтааҕар, көрө да иликпин. Мария 
Прокопьевна бэйэтэ билэринэн сакаастаата.

Сотору улахан бүлүүдэҕэ сакааспыт тии-
йэн кэллэ: сиикэй аҥардаах, чараас гына бы-
һыллыбыт эт отунан-маһынан киэргэтиллэн 
иннибитигэр уурулунна. Иосиф Петрович 
биил кэнэн тэһэ анньан өрө ыйаабыта, туох 
эрэ курдук сынньалыйан тахсыбытыгар: 
«Пахай, бу тугуй? Ынах кэнэҕэскитэ дуу, 
хайдах дуу?» – диэт биилкэтин тэриэлкэтигэр 
талыр гына бырахта: «Маны сиэбэппин», – 
диэт, аҕалбыт уолу кытта кэпсэтэн көрдө 
да, сакааскыт диэтэҕэ буолуо, аккаастаата 
быһыылаах, баран хаалла. Биһиэхэ сиэтээри 
ынах кэнэҕэскитин уурбатахтара чахчы, 
сирдэрбит да, аччык дьон сиэтэхпит дии. 
Тууһа таймата суох, ньулук-ньалык курдук. 
Бу иннинэ, хайа эрэ куоракка сиэбит баҕабыт 
буутунааҕар мөлтөх ас буолла. Манна 
олорон, омук аһын боруобалыахтааҕар, 
бэйэ билэр аһын ылара ордук эбит дии 
санаатым. Ити курдук сынньалаҥмытын 
пляжка атаардыбыт.

Сарсыарда барардыы оҥоһуннубут. 
Бүгүн Италияҕа барыахтаахпыт. Ол иннинэ, 
Ротшильд виллатыгар сылдьыахтаахпыт. 
Кини турар сирэ Кап-Ферра, эбэтэр «Подкова 
тумул арыыта» диэн тылбаастанар. Манна 
1905 сылтан ыла балыксыттар олорбуттар. 
Ону баронесса Беатрис Эфрусси де 
Ротшильд атыылаһан ылан сэттэ сыл устата 
улахан дыбарыас туттарбыт. Түөрт гаалаах 
сиргэ: экзотическай сад, испанскай сад, 
таастар садтара, розалар садтара, японскай 
сад оҥоһуллубут. Онно Шопен, Штраус 
музыкатынан ыллыыр фонтаннар өрө 
тыгаллар, уутугар араас балыктар усталлар. 
Баронесса тыыннааҕар миллиардердар кэ-
лэн сынньанан, араас кэпсэтиини оҥор-
сон бараллара үһү. Билигин кэрэни көр-
дөрөр Франция биир биллэр музейын 
быһыытынан буолар. Манна киһи кэрэни 
кэрэхсиирэ элбэх. Гид да быһаарыыта суох 
сад устун сырыттаххына, кэрэ диэн тугун 
манна билиэххин сөп. Дьоннор айалларын, 
туталларын көрө сөҕөҕүн эрэ, быһата 
остуоруйа дойдута.

Эбиэт кэнниттэн Францияттан Италияҕа 

айанныыбыт, сырдык күөх өҥнөөх кы-
тыл лыын, кини күөх муоратыныын быра-
һаайдаһабыт. Суолбут устата ыраах ха 
диэри муора килбэйэр, киниэхэ устар ма-
ҥан катердар, улахан лайнердар кыл-
баҥнаһаллар. 190 километры айаннаат, 
тохтоон хонор сирбитин булабыт.

ВЕНЕЦИЯҔА

Сарсыарда эрдэ туран, 390 километры 
айаннаан күнүс Венецияҕа кэлэбит. Кини 
Италия хоту өттүгэр баар куорат. 118 
арыылартан турар. 422 муосталаах, 160 
каналлаах. Нэһилиэнньэтэ 2009 сыллааҕы 
ааҕыынан 270400 киһи эбит. Венеция 
олохтоммут сылынан биһиги эрабыт 
иннинээҕи 421 сылы ааҕаллар. Кинини 
дож диэн сололоох киһи хара өлүөр 
диэ ри салайар эбит. Кини өллөҕүнэ, 
үрдүк сололоох баай дьонтон кистэлэҥ 
куоластааһынынан доһу та лаллар. Дож 
былыргы латинскай тылтан ба һылык диэн 
тылбаастанар. Биһиги кэммитигэр диэри 
120 дож салайан кэлбит. Ону көрдөрөөрү 
дожтар дыбарыастара тутуллан көрдөрүүгэ 
тахсыбыт. Манна дожтар туттубут маллара-
саллара, дьиэлэрэ-уоттара, таҥастара-
саптара көрдөрүллэр.

Венецияҕа сылдьан муранскай (вене-
цианскай) өстүөкүлэ мастарыскыайын 
көрдүбүт. Кытарбыт өстүөкүлэни былыр-
гылыы тимир трубканан үрэн оҥороллорун 
көрдөрдүлэр. Манна атыыланар хас биирдии 
оҥоһук маастар тус бэйэтин айымньыта, 
үлэтэ буолар. Ол маастар кистэлэҥэ, ону 
кимиэхэ да биэрбэт, арай көлүөнэттэн 
көлүөнэҕэ бэриллэр. Маастар бэйэтин 
үлэтигэр ханнык да кырааска туттуллубат, 
ол оннугар үрүҥ, кыһыл көмүс туттуллан 
өстүөкүлэ өҥө уларыйыан сөп. Биһиги 
мастарыскыайга киирэ сырыттахпытына 
маастар кытарбыт өстүөкүлэттэн аты оҥо-
рон сөхтөрдө.

Венеция гондола диэн, биһигинэн тыы 
дой дута. Бу тыынан канал устун дьиэттэн 
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дьиэ ҕэ, эбэтэр атын кварталга устуоххун 
сөп. Манна массыынатааҕар гондоланан 
сылдьал лара табыгастаах эбит. Дьиэлэрэ 
үксэ мас атахтаахтар. Ууга турар мас 
таастыйан хаалар, инньэ гынан билиҥҥэ 
диэри хастыы да этээстээх дьиэлэри сүгэн 
турар.

Кылабачыгас лаахтаах, хара кырааскалаах 
гондолаҕа түөрт киһини ылаллар. Киһи оло-
роругар аналлаах олбохтоох кириэһилэлээх, 
соҕотох киһи биир эрдиинэн салайар. 
Манна үлэлиир киһи син балачча харчыны 
өлөрөр үһү. Ол иһин, турист былдьаһык 
да буоллар, биһиги курдук этиһэллэрэ-
охсуһаллара биллибэт, бэйэлэрин истэригэр 
туспа сокуоннаахтар быһыылаах.

Биһиги хара өҥү куһаҕан өҥүнэн, өлбүт-
тээх тэргэ эрэ туттуллар өҥүнэн билэбит. 
Оттон Венецияҕа хара өҥ дьолу-соргуну 
аҕалар үчүгэй өҥүнэн сыаналанар. Ол 
иһин, Италия хоруола гондоланы эрэ хара 
өҥүнэн кырааскалыыры көҥүллээбит. Оттон 
өлбүттээхтэргэ туттуллар өҥүнэн сырдык 
халлаан күөҕэ өҥ эбит.

Гондолаҕа хатааһылатан баран Венеция 
саа май үрдүк холокуонньатыгар таһааран 
үөһэт тэн Венецияны көрдөрдүлэр. Үөһэттэн 
көрөр хаһан баҕарар үчүгэй, көстүүлээх 
буолар. Муора арыыларыгар турар куораты 
көрөр олус интэриэһинэй. Салгыы муора 
катерынан күүлэйдэттилэр. Бу сылдьан 
уонча этээстээх дьиэ устан иһэрин курдук 
улахан лайнер буксирынан соһуллан 
иһэрин көрдүбүт. Биһиги да катербыт 
мыыныыта суох этэ да, кини аттыгар 
оҕо оонньуур кумааҕы оҥочо курдук. 
Катербытыгар балтараа сүүсчэ киһи киирэр 
буоллаҕына, киниэхэ төһө киһи киирэрин 
ким билиэ баарай? Кини муораҕа тахсаары 
соһуллан иһэр эбит. Мин соһуйа көрбүтүм, 
борокуотум «Аврора» диэн ааттаах. Хаһан 
эрэ, биһиэхэ революция саҕаламмытын 
биллэрбит «Аврора» крейсер Венецияны 
таарыйан ааспыта үһү. Ити курдук Вене-
цияҕа күүлэйдээн баран, Италия устун 
240 километры айаннаан аара отельга 
тохтуубут.

ВЕНАҔА

Нөҥүө күнүгэр 360 километры айаннаан 
Австрия киин куоратыгар Венаҕа тиийэбит. 
Австрия историята биһиги эрабыт тыһыынча 
сыл инниттэн саҕаланар. Ол да буоллар, 
улахан буккуллуулаах-тэккиллиилээх дойду-
нан биллэр. Сэриилэһэн да, хотторууттан 
атыны билбэтэх дойду. 1278 сылтан аан 
дойду бастакы сэриитэ буолуор диэри 
Габсбурдар династиялара салайан кэлбит. 
Австрия саамай сайдыбыт кэминэн (1740-
80 сс.) Мария-Терези салайбыт кэмин аат-
тыыллар. Кини крепостной быраабы суох 
оҥорбут, бүттүүн уопсай үөрэхтээһини 
олох тообут, экономикаҕа, армияҕа улары-
тыылары киллэрбит.

1848 сыллаахха Франц-Иосиф император 
буолбут. Ол эрэн, государствоны салайыыны 
үксүн кэргэнэ баварскай принцесса Элизабет 
оҥорбут. Ол иһин австриецтар кинини 
«дьиҥнээх императрица» диэн билинэллэр 
уонна убаастаан Сиси диэн ааттыыллар. 
Иккис аан дойду сэриитин кэнниттэн 
Австрияны американскай, английскай, 
французскай уонна нуучча сэриилэрэ түөрт 
аҥы үллэстибиттэр, онто уон сыл кэнниттэн, 
тахсан биэрбиттэрин түмүгэр, Австрия 1955 
сыллаахха бэйэтин көҥүлүн ылбыт. Киин 
куоратынан Вена хаалбыт.

Вена 881 сыллаахха олохтоммут. 2007 
сыл лааҕы ааҕыынан Венаҕа 1670347 киһи 
олороро чуолкайдаммыт. Бэйэтин кэмигэр 
аан дойду музыкальнай искусствотын 
киининэн буола сылдьыбыт. Манна Глюк, 
Моцарт, Бетховен, Гайдн, Шуберт, Брамс 
уо.д.а. улуу музыканнар үөскээн-төрөөн 
оло ро, айа сылдьыбыттар. Биһиги бэрт 
тиэтэлинэн автобуска олорон Вена киин 
өртүн көрдүбүт, Австрия государственноһын 
бөҕөргөтүүгэ үтүөлэри иһин туруоруллубут 
Мария Терези, Сиси, улуу музыканнар Мо-
царт, Штраус өйдүөбүнньүктэригэр тох тоон, 
дьүһүннэрин көрөн, сүгүрүйэн аастыбыт.

Улуу Гасбургор династия олорбут са-
йыҥҥы резиденциятын көрөн аастыбыт. 
Ки ни, культурнай памятник быһыытынан, 
1996 сыллаахха ЮНЕСКО Бүтүн аан 
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дойдутааҕы культурнай нэһилиэстибэлэр 
испииһэктэригэр киллэриллибит.

Күнүс, били, Германияҕа Москваттан 
кэлэн холбоспут бөлөхпүт биһигиттэн 
арахсар эбиэтэ буолла. Онтубут дьиэ 
аннынааҕы подвалга баар рестораҥҥа 
тэрилиннэ. Австриецтар кү нүскү күүрээннээх 
түбүк кэнниттэн чуумпу под валларга киирэн 
аһыылларын, таарыччы пии бэлииллэрин, 
таптыыр шнапстарын иһэл лэрин, куорат 
тыаһыттан-ууһуттан кыратык арах сан сын-
ньана түһэллэрин сөбүлүүллэр эбит. Төһө да 
подвал ааттаннар, наҕыл музыка, си мик уот 
киһи дууһатын сынньатар, уоскутар. Мос-
квичтарбыт бүгүн киэһэ Москвалыахтаахтар, 
биһиги сорохпут кинилэри ордугургуу, 
сайыһа хаалабыт. Ордубут бириэмэҕэ 
Чехия сиринэн-уотунан 220 километры 
айаннаатыбыт.

КРАКОВКА

Сарсыарда эрдэ айаммытын салҕаатыбыт. 
Польша сиринэн 370 километры айаннаан 
Краковка кэлэбит. Краков – Польша биир 
кырдьаҕас куората. Манна тохтоон, би-
һиги кэммитигэр ордон кэлбит былыргы 
кириэппэһи, кини тутууларын көрүү буолла. 
Кини истиэнэтин үрдүттэн аныгы Краковы 
көрөбүт. Гид этэринэн, Краковка Польша 
историятын көрдөрөр памятниктар элбэхтэр 
үһү. Ону барытын, Гитлер бирикээһинэн, 
советскай сэриилэр Кра ковка киирдэхтэринэ 
дэлби тэптэриэхтээхтэр эбит, ону советскай 
разведчиктар билэн, куо раты дэлби 
тэптэрииттэн быыһаабыттар. Ол туһунан 
«Майор вихрь» диэн уус-уран киинэни 
көрбүтүм. Разведчиктар этэрээттэрин салай-
быт, Советскай Союз Геройа майор Ботян 
ахтыытын телевизорынан эмиэ көрбүтүм, 
онон Краковы билэр курдук сананабын. Ол 
эрэн, киинэни, телевизоры көрөрдөөҕөр, 
тус бэйэ тиийэн көрөрө быдан ордук эбит.

Краков памятниктарын автобуһунан айан-
наан иһэн көрдүбүт, таарыччы рестораҥҥа 
киирэн эбиэттээн баран, түмүк айаммытын 
Брест диэки барабыт. Дойдубутугар 

чугаһаан иһэрбититтэн үөрэбит. Брескэ 
диэри 290 километры барабыт.

АЙАН ТҮМҮКТЭНИИТЭ

Күндү хотуттар уонна тойоттор! Брескэ 
кэллибит. 5105 километрдаах унньуктаах 
айа ны түмүктээбиккитинэн эҕэрдэлиибин! 
– гидпит эппитигэр үөрэн ытыспытын 
таһынныбыт. – Ким да хаалбата, ким да 
сүппэтэ. Бары этэҥ  ҥэ кэллибит. Билигин 
докумуоннаргытын бэлэмнээҥ, пограничнай 
хонтуруол буолар.

Сотору байыаннай таҥастаах икки полька 
киирэн паспорбытын көрөн баран бэчээт 
уурду лар. Таһаҕаспытыгар наадыйбатылар. 
Полька лар тахсыбыттарын кэннэ, автобус-
пут уонча миэ тэрэ сыҕарыйаатын кытта, 
аны белорусскай пограничнай пост кэллэ. 
Паспордарбытын хо муйан илдьэ бардылар. 
Ол кэмҥэ, сэрэйдэххэ, таһаҕаспытын кө-
рүөхтээх пограничник буол лаҕа буолуо, 
капитан киирэн: «Дойдугутун эко номическай 
блокадаҕа ыла олорор кэмигэр Европаҕа 
баран күүлэйдии сылдьаҕыт, эһиги пат-
риоттар буолбатаххыт! Эһигини көрөн да 
диэн», – сапсыйаат, автобуспутуттан тахсан 
барда. Испэр, хата «таҥнарыахсыттар» 
диэбэтэ диэн үөрэ санаатым. Сотору 
паспордарбытын түҥэттилэр.

Пограничнай бэрэбиэркэ кэнниттэн Брест 
куораттан поеһынан бараары вокзалга кэлэн 
тохтуубут. Поезка олоруу буолуор диэри 
ав тобуспутугар олорон түүҥҥү вокзалы, 
кэлэр-барар дьону түннүгүнэн көрөбүт. 

Автобустан дьоннор тахсаллар-киирэллэр. 
Мин вокзалы көрөөрү уонна таарыччы 
ыраахтааҕы да боппот дьыалатын толороору 
автобуспуттан таҕыстым. Вокзалга киирэн 
туалекка киирээри гыммытым – төлөбүрдээх 
эбит, дьуһуурунай икки тыһыынчаны көр-
дөөтө. Олус соһуйдум. Европа да, нуучча 
да харчытын билиммэт киһи буолан биэрдэ. 
Харчыны уларытар сиргэ тиийбиппэр, 
тимир харчыны ылбаттар эбит, кумааҕы 
харчыны көрдүүллэр. Кумааҕы харчыбын 
харыһыйан: «Бээ, поезка олоруохха диэри 
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тулуйаа инибин», – дии санаат, автобуспар 
төнүннүм.

Автобуска олорон вокзалы көрөбүн. 
Сэрии иннинээҕитин курдук, уларыйбатах. 
С. Смирнов «Бресткая крепость» диэн 
кинигэтигэр баар хаартыскаҕа майгынныыр. 
Немецтэр сэбиэскэй саллааттардыы таҥнан 
кэлэн вокзалы улахан ытыалаһыыта суох 
ылбыттара. Төһө эрэ киһиргээн, бу манан 
хааман чиккэҥэлэстилэр буолла?

Сотору поезпытыгар олорон, миэстэбитин 
бу лу нан утуйбутунан барабыт.

Уһуктубутум, ханна эрэ кэлэн турабыт, 
күн тахсыбыта ырааппыт. Ыйыталаспы-
тым Орша эбит. Болуоссакка бараан 
истээх сонноох киһи бүтүн бэйэтинэн 
турар өйдүөбүнньүгэ көстөр. Суругун 
аах пытым Советскай Союз Геройа Кон-
стантин Заслонов эбит. Кини сэрии кэ-
мигэр «рельсэбэй сэриини» олохтообут 
ки һи буолар. Кини этиитинэн, сүбэтинэн 
киһилээх, араас техникалаах немецкэй 
эшелону тыһыынчанан сууллар быттара. 
Эл бэх немец саллаата өл бүтэ, эчэйбитэ, 
техниката алдьаммыта. Олор барыта 
фроҥ ҥа тиийбиттэрэ буоллар би һиги 
дьом мутугар өссө ыарахан буолуох этэ. 
Онон Заслонов улахан үтүөлээх киһи.

Тохтоон турар поезка таһыттан суум-
калаах эмээхситтэр киирэннэр кистээн бэ-
рэски, буулка, оҕуруот аһа атыылаатылар. 
Бэрт түргэнник атыылаат «сып» гынан 
хаалаллар. Атыылыыллара көҥүллэммэт 

эбит, тутулуннахтарына үспүкүлээн курдук 
көрөн буруйдууллар үһү.

Белоруссия сириттэн тахсан бэйэбит сир-
битигэр киирэбит. Сирбит киэҥэ-куоҥа сүр-
дээх, онон-манан биир эмит дьиэ көстөр. 
Оҥоһуллубут сир, оттоммут ходуһа баара 
бил либэт, дьиикэй аҥардаах тыа, хотуур 
түспэтэх хонуулара көстөллөр. Онтон 
Арҕаа Европа дойдулара чыҥха атыттар 
эбит. Онно сир барыта оҥоһуллар: араас 
оҕуруот аһа, киһи, сүөһү сиир бурдуга, 
фрукта үүннэриллэр. Ордук хото кукурузаны 
үүннэрэллэр эбит. Сүөһүгэ сиэтэр отторун 
оҕустаран түрдьэлээбиттэрин киһи ымсыы-
ра көрөр. Оннук көрөр тухары баар. 
Оттоммут ходуһаларыгар сүөһүлэр мэччийэ 
сылдьаллар. Ордук Голландияҕа саха 
ынаҕын курдук хара эриэн дьүһүннээх ынах 
элбэҕэ киһини сөхтөрөр. Муостара саха 
киэнинээҕэр атын, көнөлөр.

Биһиги курдук хайаҕа олорор дьон 
диэтэххэ, австриецтар үлэһит дьон эбит, 
хайа сирэйин, «Ю» хайа курдук килэгир 
сири оҥорон үүнээйи үүннэрэллэр, ходуһа 
оҥостоллор эбит. Онно ынахтарын мэччи-
тэллэр. Уһаайбаларын, маһы харыс-
тааннар, дьоҕус тимир остуолбаларга 
улахан харахтаах тимир сиэккэни тиирэн 
кү рүөлүүллэр, хатыылаах боробулуоха тут-
туллубат, көрүөххэ үчүгэй баҕайы.

Европа дойдуларыгар тыа сиригэр 
саамай туттар трактордара «Белорусь». 
Кинилэр тыа хаһаайыстыбата наадатын 
үчүгэйдик билэллэр эбит. Үлэ-хамнас күүскэ 
барара, ааһан иһэр киһи хараҕар үчүгэйдик 
көстөр. Тохтоон биир эмит фермери көрсөн 
кэпсэппит киһи дии саныыбын да, ол 
программаҕа көрүллүбэтэх буоллаҕа. Тыа 
сирин дьоно баар буолан, Европа аһаан-
таҥнан олордоҕо. Онтон биһиги дойдуга 
тыа сирэ өрө тутуллубат, сир оҥоһуллубат. 
Белоруссияттан Москваҕа диэри биир 
эрэ ынах көстүбүтэ, баҕар, атын сиргэ 
туталлара буолуо, сирбит киэҥ буоллаҕа. 
Экономическай блокада кэмигэр биир 
ынаҕынан иитиллибэтиҥ чахчы. Тыа сирин 
өрө көтөхтөхпүтүнэ, үлэлээтэхпитинэ киһи 
буоларбыт буолуо дии саныыбын.
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Европеецтар суолларын-иистэрин оҥостол-
лорун көрө сөхтүм. Көнө сир суох буолан, 
Альпа хайаларын быыһыгар олорооччулар, 
чыҥырыкаан курдук хайаны дьөлүтэ хаһан, 
ардыгар муостаны туруоран кэлэллэр-
бараллар. Онтулара биир-икки буолбатах, 
хас да сүүһүнэн туннель, муоста. Суоллара 
чааскылаах уу дьалкыйбат көнө. Ол да 
буоллар, сааһырбыт киһи айанныырыгар 
улахан сылаалаах эбит. Айаныҥ уһуна бэрт, 
сарсыарда алта аҥарга туран, сыыһа-халты 
аһаат айанныыгын. Сороҕор эбиэттээбэккэ 
да айаннаан киэһэ, эрдэлээтэххинэ, уоҥ-
ҥа, хойутаатаххына уон бииргэ, уон ик-
кигэ утуйар сиргин нэһиилэ булаҕын. Тиэ-
тэйэҥҥин көрүөххүн да ситэ көрбөккүн, 
сааһырбыт киһиэхэ табыла суох айан. Эдэр 
дьон маннык айаҥҥа сылдьыахтарын сөп.

Киэһэлик күүтүүлээх Москвабытыгар кэл -
ли  бит. Гостиницабытыгар кэлэн, кыр гыт-
тар бро няламмыт хосторугар киирэн ис-
тэхтэринэ, утары бытыктаах-хаардаах үс 
нуучча дьээдьэтэ тахсан кэлбиттэригэр со-
һуйан хааллылар: «Эр дьону кытта бииргэ 
утуйбаппыт», – диэн дьоммут өрө турдулар. 
Гостиница үлэһитэ: «Итинник броняламмыт 
этэ, мин буруйум суох, – диэтэ. – Арай эбии 

төлөөтөххүтүнэ, атын нүөмэри биэрэхпин 
сөп».

«Биһигини атаҕастаан дуу, эбэтэр харчы-
ны ыган ылаары итинник дьаабыланал лар», 
– диэн кыыһыран буугунуу-буугунуу утуйан 
хаалабын. Сарсыарда туран Иосиф Пет ро-
вичтыын үс буолан Кыһыл болуоссакка ба-
рабыт. Болуоссат түспүт сирбититтэн чугас. 
Сатыы хааман тиийэн болуоссаты көрөбүт. 
Ийэ дойдубут тэбэр сүрэҕэ. Өйдөбүлгэ 
хааллын диэн хаартыскаҕа тустүбүт. Иосиф 
Петрович этиитинэн, ЦУМ-ҥа киирэн арах-
сар аспытын аһаатыбыт: кини олорбут, 
үөрэммит сиригэр Москваҕа хаалар, биһиги 
бу киэһэ дьоллоох Дьокуускайга көтөбүт. 
Ити курдук айаммытын түмүктүүбүт.

Григорий ФЕДОТОВ,
Муома улууһа, Хонуу біґ.
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ЛЭЭХЭПТЭР АРЫЫЛАРА – 
ЈБҐГЭЛЭРБИТ СИРДЭРЭ
(Нуучча географическай обществотын 170 сыла)

Ыраах тус хоту Сибэтиэй Туму´ун ту´унан 
(Усуйаана Дьµкээгиригэр муора±а µтэн киир-
бит µрдµк таас тумус) То²мот муора му²урун 
булларбатах уора±айыгар, µйэлэр устата са-
´ыа ран сытыарбыт Муустаах бай±ал арыы-
лара и´ийэн сыталлар. Арыылар элбэхтэр. 
Улахаттар, кыралар да±аны. Арыылар 
сымара таас биэрэктэрин Муустаах бай±ал 
икки муората: Лаптевтар уонна Илин 
Сибиир муораларын балкыырдаах бааллара 
ньиллиргэччи кырбыыл лар.

Бу хас эмэ ты´ыынчанан сыллар устата 
и´ийэн сыппыт, иэ±эйэр икки атахтаах µк-
тэм мэтэх сирдэрин ким бастаан булбута 
таайыллыбатах таабырын буолан ³р кэм²э 
м³ккµ³рµ µ³скэппитэ. Туох да диэбит и´ин, 
То² мот муора±а арылла илик сирдэр 
баалларын муора кытыытынан тар±анан 
олорор былыргы бэйэбит ³бµгэлэрбит 
билбиттэрэ чахчы. Кинилэр саас кый 
халлаан кырсынан хаастар, к³т³р µ³рэ 
муора±а аа´арын, муораттан кыыл таба, 

кырса мэнээктиирин билэ-к³р³ сылдьаннар 
сэрэйбэт бэйэлээхтэр буолуо дуо?

Ол гынан баран, наука±а биллэринэн, 
бас таан арыыларга µктэммит ки´инэн 
Вер хоянскай би рикээстээх ки´итэ, ха´аак 
Меркурий Вагин аа±ыллар. Оттон муора±а 
арыылар баалларын аан бастаан билбит 
ки´инэн Стадухин этэ. Кини 1644 сыллаахха 
Индигир т³рдµттэн Халыма ³рµс т³рдµгэр 
устарыгар арыылары к³рбµтэ. Ол Улахан 
Ляховскай арыылар буолаллара саар-
ба±а суох. 18-с µйэ са±аланыытыгар Ха-
´аак Яков Пермяков £лµ³нэ т³рдµттэн 
Индигииргэ айанныырыгар Сибэтиэй Ту-
му´ун ту´унан ыраах (То²мот муора±а 
итинник ааттыыллара бы лыргы т³рµтэрбит 
– Н.К.) арыылар баалларын билбитэ.

Дьэ, ити кэнниттэн ыраахтаа±ы дьа-
´алынан Дьокуускай воеводата Дмитрий 

Траурнихт Дьаа ²ы т³рдµнэн муора±а баар 
биллэ илик сирдэри булан, чахчытын 
билэн кэлэригэр Усуйаана бирикээстээх 
ки´итигэр Иван Львовка сорудах биэрбитэ. 
Ити 1711 сыллаахха буолбута. Иван Львов 
муора арыыларын билэн кэлэргэ Вагин 
салайааччылаах аналлаах экспедицияны 
су´ал лык тэрийбитэ. Экспедиция±а Вер-
хоянскай уон биир ха´аага уонна Усуйаана 
µс булчут са хата киирбиттэрэ. Сирдьитинэн 
уонна тыл баас чытынан урут муоранан 
устарыгар арыылары к³рбµт Яков Пермяков 
барсыбыта. Кини £лµ³нэни, Дьаа²ыны он-
тон да атын хотугулуу-или²²и ³рµстэри 
арыйбыт, иккис к³лµ³нэ саха ха´аактарыгар 
киирсэрэ. Бэйэтэ урут муоранан Халыма±а 
диэри устубута, онтон Анадырдаа±ы ос-
туруокка сулууспалаабыта. Аатырбыт айан -
ньыт Иван Ребров сиэнэ этэ.

Вагин этэрээтэ 1712 сыл саа´ыгар, 
ыам ыйыгар элбэх ыт к³л³л³н³н Усу-
йаа наттан ыраах муора арыыларыгар 

ОЧЕРК УОННА ПУБЛИЦИСТИКА

6. Зак. №291



82 Чолбон 8 №-рэ 2015

айа²²а туруммута. Бу Усу йаанаттан муора 
арыыларыгар аан бастакы айан этэ. Вагин 
экспедицията Сибэтиэй Ту му ́уттан тус хо-
ту ту´аайыынан, муора ³сс³ да±аны кэ-
би рии илик хобур муу´ун устун Пер мяков 
сирдээ´ининэн муора силбэ´иитин этэ²²э 
туораабыттара. Сотору кинилэр ки´итэ-
сµ³´µтэ суох арыыга тиийбиттэрэ.

Ол ту´унан кэлин ити экспедиция кыт-
тыылаа±а Агопей Дементьев: «И на этом 
острову олени и песцы, и волки есть, а иного 
зверя никакого нет», – диэн кэпсээбитэ. 
Вагиннаах ити булбут арыыларын «Ближ-
нэй» диэн ааттаабыттара. Са йыныгар ки-
нилэр арыыны эргийэ устубуттара. Ол 
сылдьаннар бастакы булбут арыыларыттан 
хоту диэки ³сс³ биир арыыны булбуттара. 
Ол арыы кэлин Оччугуй Ляховскай арыы 
диэн ааттаммыта.

Н³²µ³ сылыгар Вагин уола Василий 
уонна Пермяков эмиэ арыыларга т³нн³р г³ 
бы´аа рыммыттара. Экспедиция атын кыт-
тыы лаахтара арыыларга барар тан кык-
кыраччы аккаастам мыттара. Куомун наахтар 
Меркурий Вагины уонна кини уолун 
Василийы, Яков Пермякову уонна µс сахат-
тан биирдэстэрин Сибэтиэйтэн чугас, бэ-
йэлэрин лаа±ырдарын та´ыгар балыктыы 
сырыттахтарына ³л³ртµµллэр.

Ордубут экспедиция кыттыылаахтара 
Усу  йаа на±а кэлэн саагыбар кыттыы лаах-
та рын олох тоох былааска туттар быт-
тара. £л³рµ³хсµттэри Дьо куускайга а±а-
лан, оччотоо±у сокуо²²а с³п тµбэ´ин нэ-
рэн ³л³р³рг³, оттон сорохторугар ыйаан 
³л³рµµнµ та´ыырынан солбуйарга уураах 
та  ́аарбыттара. Ити курдук µс сµµс сыл 
анараа ³т тµгэр Новосибирскай арыы ларга 
аан бастаан µктэммит Вагин экспедицията 
хо молтолоохтук тµмµктэммитэ. Кэлин Мер-
курий Вагин аата µйэтитиллибитэ. Илин 
Сибирь муоратын уонна уомуллаах куу-
батын араарар синньигэр тумул арыыны 
Мер куша Стрелката диэн ааттаабыттара.

Бу арыыларга 18-с µйэттэн са±алаан 
муора кытыытын т³рµт олохтоохторо сыл-
дьыбыт, сы быы таспыт ахан сирдэрэ. 
Кинилэр чуолкайа суох кэпсээннэринэн, 

арыыларга эмэ±ирэн хаал быт таба чэ²-
кээйитин, сыар±а элээмэтин, дьиэ сэмнэ±ин 
э²ин булаттыыллар эбит. Онон сэрэйдэххэ, 
арыыларга тµ² былыргыттан дьон олорон 
ааспыт сибиккитэ биллэр.

Мин манна сы´ыаннаах биир былыргы 
но мо±у били´иннэрэргэ холонобун. Бу 
тµбэл тэ бука уон сэттис µйэ бµтµµтµн 
диэки, нууч чалар бастаан хоту тиийэннэр 
бэйэлэрин итэ ±эллэригэр киллэрэр кэмнэ-
ригэр буолбут. Олох тоох дьон сирин-уотун 
ханнык эрэ «кµн ыраах таа±ытыттан» кэлбит 
ааттаахтар тэп сибиттэрин, тµ´ээн тµ´эрэн 
барбыттарын, дьону тымныы уулаах ойбо²²о 
сомсуулларын, а±а уу´ун ба´ылыктарын, 
хо´ууттарын ³рµµлээх у´ун су´уохтарын 
бы´ыталыылларын, аа±ан-суот  таан аат 
биэрэллэрин ула±алаахтык ³й д³³ б³т³хт³р, 
ата±астабыл, кµµ´µлээ´ин, µµрµµ-тµрµ йµµ 
курдук ³йд³³бµттэр бы´ыылаах. Сµ рэх-
тээ´ин са±аламмыта ха´ыс сылыгар эби тэ 
буол ла, нуучча ыраахтаа±ытын ха´аактара 
олох тоох дьону православнай итэ±элгэ 
кил лэрэр кэмнэригэр туундара дьµµлэ 
суох эл бэх олохтоохторо тус хоту кµрээн, 
сура±а суох мэлийбиттэрин кэпсиир биир 
хомолтолоох тµгэн µ´µйээн буолан хаалбыт.

Усуйаана туундаратын олохтоохторо эл-
бэх а±а уу´ун дьоно мустан табала рын 
к³лµйэн, ордук табаларын быалаан-ту-
´ахтаан µµрэн, ииппит-а´аппыт ийэ сир-
дэрин хаалларан, т³р³³бµт-уу´аабыт 
туун  да раларын, астаах-µ³ллээх айыл ±а-
ла рын быра±ан, тирии дьиэлэрин, ³йµ³ 
астарын, о±олоох кэргэттэрин илдьэ тус 
хоту, Муустаах бай±ал ту´аайыытынан 
ыраах айа²²а туруммуттар. Били²²и би-
´иги тылбытынан «бу у´ун обуос» эл б эх 
сэ тиилээх, к³лµµрдээх табаларын сыар-
±аларга µс кµннээх тµµн айан наабыттарын 
кэннэ биирдэ бµтэ´ик сыар±а хамсаабыт. 
Оччо элбэх µтµмэн µгµс ки´и ханна тиийэн 
олохсуйбутун ту´унан атын µ´µйээн тугу 
да±аны эппэт. Арай, кинилэр барбыт ту-
´аайыыларынан дьµµллээтэххэ, ону да±аны 
таба тайаммыт буоллахтарына Сибэтиэй 
Туму ́ун ту´аайыытынан ыраах, То²мот 
муора арыы ларыгар тахсыахтарын с³п 
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курдук. Оннук да±аны бы´ыылаах диэн сэрэйэллэрэ былыргы 
би´иги т³рµттэрбит.

Олохтоох сахалартан аан бастаан анаан-минээн арыыларга 
тиийбит ки´инэн Этэрикээн этэ. Кини сурукка киирэр аата-
суола, ха´ан ханна т³р³³бµтэ-³лбµтэ били²²ээ²²э диэри 
биллибэт. Бэйэтэ оччотоо±у кэм ³йд³³х, кыахтаах ки´итэ 
буолан оччо ыраах кый сиргэ тиийдэ±э. Биллиилээх учуонай 
И.П. Магидович санаатынан, Этэрикээн бэйэтэ £лµ³нэ т³рдµн 
олохтоо±о, оттон улуу муоранан устааччы, чинчийээччи Ф.П. 
Врангель бигэргэтэринэн, Усуйаана т³рµт олохтоо±о эбит. 
Мин бэйэм кэнники ки´ини кытары с³бµлэ´иэх санаам кэлэр. 
Усуйаана±а кини ту´унан араас кэпсээн-номох, сир, ки´и аата 
да буолбута баар. Кинилэр ол сырыылара 1759 сыллаахха 
буолбута чуолкайданан турар.

Номоххо кэпсэнэринэн, хоту дойдуга хо лоонноо±ун булбатах, 
Этэрикээн диэн ааттаах улуу булчут кырдьан, сорсуйан 
олордо±уна, Дьокуускайтан олус элбэх табаардаах Уйбаан 
Лээхэп диэн улахан баай атыы´ыт анаан-минээн тиийэн кэлбит. 
Кини о±онньорго бэлэх б³±³тµн туттарбыт, ас µтµ³тµн а´аппыт, 
арыгы уохтаа±ын и´эрпит. Этэрикээн баччаа²²а диэри кимиэхэ 
да±аны быктарбатах чып кистэлэ²ин умнан, ³р³³бµт уо´ун 
³´µлбµт, хоммут уо´ун хо²норбут уонна: «Мантан тус хоту 
бардахха, миигиттэн ураты ким да±аны µктэнэ илик кыылынан, 
тµµлээ±инэн олус баай, уу о±у´ун муо´а кыстана сытар ураты 
улахан сирдэрэ бааллар», – диэбит. Атыы´ыт оччолоо±у 
истэн баран, олоруо баар дуо, су´аллык хомунан, ол дойдуга 
айанныыр. О±онньор кэпсээбитэ кырдьык буолан тахсар.

Кини арыылары булбутун ту´унан бастаан 1770 сыллаахха, 
онтон 1773, кэлин 1775 сыллардаахха Дьокуускай уокуругун 
н³²µ³ Пе тербурга ыраахтаа±ыга биллэрбитэ. Екатерина 
II ыраахтаа±ы Дьокуускайдаа±ы воеводскай кэнсэлээрийэ 
и´итиннэриитин тутан баран, Лээ хэп атыы´ыт сылдьыбыт икки 
бэтэрээ²²и арыыларын кини аатынан ааттыырга, инникитин 
са²а сирдэри булаттыыр сыаллаах ³лµ³р диэри т³´³ ба±арар 
бултууругар к³²µлµ биэрбитэ. Онон урукку ³ттµгэр арыылар 
Этэрикээн аатын сµгэр эбит буоллахтарына, кэлин Улахан уонна 
Оччугуй Ляховскай арыылар диэн ааттанар буол буттара.

Ол да гыннар Этэрикээн аата букатын сµтэн хаалбата±а. 
Новосибирскай арыыларга сирдэр ааттара буолан µйэ-саас 
тухары и²митэ. Ула хан уонна Оччугуй Ляховскай арыылар икки 
ардыларынаа±ы уу силбэ´иитин Этэрикээн сил бэ´иитэ диэн 
ааттаабыттара. Ону бастаан 1909 сыллаахха аатырбыт айанньыт, 
геолог К.А. Вол лосович сир картатыгар киллэрбитэ. Улахан 
Ляховскай арыытыгар икки улахан µрэхтэри Улахан Этэрикээн, 
Оччугуй Этэрикээн диэн ааттаабыттара. Этэрикээннэртэн 
биирдэстэрин ойо±о, Мокурууса да аата умнуллубата±а. Биир 
µрэ±и Мокурууса µрэ±э диэн сµрэхтээбиттэрэ.

Саха сирин атыы´ыттара Хотугу Муустаах акыйаа²²а са²а 

Хос эбэбинэн II Гилдьия лаах 
Я.Ф. Санников-Яша о±он ньор.

Эбэм быраата П.И. Стрижев.

ОЧЕРК УОННА ПУБЛИЦИСТИКА
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сирдэри арыйыылара ыраах таа±ы бырабыыталыстыбатын 
µрдµк чыын наахтарын бол±омтотун улаханнык тардыбыта.

1808 сыл ыраахтаа±ы судаарыстыбаннай канц лера Н.П. Ру-
мянцев дьа´алынан, Иркутскай губернаторын кэн сэлээ ри йэ-
титтэн Новосибирскай арыылар туох сыаналаах баай даахтарын 
билэргэ сорудах кэлбитэ. Онон ити арыылары си ́илии 
чинчийэр сыаллаах Тобольскай чиновнига М.М. Геден шторм 
салайааччылаах, геодезист Петр Пшеницын к³м³л³´³³ччµлээх 
аналлаах экс педиция Ха´ааччыйа±а 1809 сыллаахха, олун ньу 
5 кµнµгэр кэлбитэ.

Геденшторм манна арыылартан кэлэ сылдьар, урукку ³ттµгэр 
хас да арыыны булбут Усуйаана атыы´ытын Яков Санниковы 
уонна Н. Бельковы к³рсµбµтэ. Кинилэртэн арыылар тустарынан 
сыаналаах сибидьиэнньэлэри истибитэ.

Таарыччы а±абынан т³рµтµм, улуус суруксута И.П. Стрижев 
кэрг энэ би´иги хос эбэбит (Я. Санников Михаил диэн уолуттан 
кыы´а Санникова) э´этэ Яков Абрамович Санников (1749-1825 
сс. олорбут, Усуйаана±а ³лбµт) бу арыылар б³л³хт³рµттэн 
хас да арыыны булан аата-суола бµтµн Россия µрдµнэн 
биллибитэ. Кини 1800 сыллаахха Оччугуй Ляховскай арыыттан 
т³нн³н и´эн улахана суох эрээри, µрдµк биэрэктээх са²а 
арыыны булбута. Ол булбут арыытын Столбовой арыыта диэн 
ааттаабыта. 1805 сылга Котельнай арыытын илин ³ттµнэн 
сылдьан булбут арыытын, ол арыыга бастаан симиэбийэ туттан 
кыстаабыт до±орун аатынан Фаддей, эбэтэр Фаддеевскай 
арыы диэн сµрэхтээбитэ. Ол н³²µ³ сылыгар кини атыы´ыт 
Сыроватскайдары кытта сылдьан эмиэ биир арыыны булбута. 
Ол булбут барыларыттан улахан арыытын кэлин биллиилээх 
айанньыт Геденшторм Са²а Сибирь арыыта диэн ааттаабыта. 
Яков Санников бµтэ´ик арыытын Геденшторм экспедициятын 
сµрµн кыттыылаа±ынан сылдьан булбута. Ону Бунге Сирэ диэн 
ааттаабыттара.

1814-1815 сс. Яков Санников чугас до±оро, саха про-
мышленнига Н.С. Бельковтыын уонна Максим Ляховтыын 
арыылартан т³нн³н и´эн нэр, Столбовой арыы ар±аа ³ттµнэн 
урут биллибэтэх икки кыра арыы ны булбуттара. Бу Семеновскай 
уонна Васильевскай арыылар 1950-с сыл ларга букатыннаахтык 
суураллан муора±а тимир биттэрэ.

Бу арыылар булуллубуттарын кэннилэриттэн манна П.Ф. Ан-
жу, А.А. Бунге, барон Э.В. Толь ба´ылыктаах аналлаах экс-
педициялар кэлэннэр си´илии чинчийбиттэрэ.

Муустаах бай±ал арыыларын арыйыыга уонна чинчийиигэ 
бэйэлэрин ба±а ³ттµлэринэн µтµ³ суобастаахтык кыттыбыт 
Усуйаана элбэх ахсааннаах олохтоохторуттан биирдэстэрэ 
Петр Иннокентьевич Стрижев (1874-1938 сс.) этэ. Нуучча 
аатырбыт айанньыта, чинчийээччитэ барон Эдуард Васильевич 
Толь экспедициятын актыыбынай кыттыылаа±а, чугас 
к³м³л³´³³ччµтэ, эрэллээх сирдьитэ, каюра, тылбаасчыта. 

Е.Н. Чикачев.

Наум Горохов-Омундьа.

Николай Дьяконов-Омук.
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Кини мин эбэм (а±ам ийэтэ В.И. Стрижева-
Попова) бииргэ т³р³³бµт быраата этэ.

Толь ³сс³ муоранан устуон быдан иннинэ 
ыраах арыыларга та´а±а´ы та´ыыга ин-
нилэрин биэрбэтэх Усуйаана сура±ырбыт 
к³лµµр ыттарын хайдах бы´ыылаахтык 
Архангельскайга тиэрдэр ту´унан ³р т³-
б³тµн сыспыта. Ол эппиэттээх, судургута 
суох соруда±ы э²килэ суох толорор эр 
санаалаах, бэриниилээх дьоннор к³с-
тµбµттэрэ. Ол ту´унан айанньыт барон 
Толь кэлин маннык ахтан суруйбута: 
«Помимо западно-сибирских собак, я по-
лучил еще 20 восточно-сибирских, кото рых 

Николай Куртах Воллосович юртатыгар.

мне доставил унтер офицер якутского казачьего пешего полка 
Степан Расторгуев и мой испытанный друг и спутник в эспедиции 
1893 года Усть-Янский житель Петр Стрижев».

Ити курдук кинилэр 1900 сыллаахха Усть-Янат тан атыы-
ла´ыллыбыт сµµрбэ басты² к³лµµр ыттары уонна уон таба 
сыар±атын Верхоян скайынан, Алданынан, онтон Иркут скайтан 
ти мир суолунан айаннаан болдьохтоох кэмигэр Ар хангельскайга 
тиэрдэн тураллар. Кинилэри онно Екатеринскай гаваньІа «Заря» 
яхта ха маан датыгар ылбыттара уонна экспедиция µлэти гэр 
кытыннарбытынан барбыттара.

Академическай хотугу экспедиция началь ни гынан аатырбыт 
айанньыт, чинчи йээччи Эдуард Толь анаммыта. Кини к³-
м³л³´³³ччµлэринэн лей тенаннар, гидрограф А.В. Колчак, гео-
дезист-ме теоролог Ф.А. Матисен этилэр. Оттон ха раа был ха-
мандыырынан лейтенант Н.Н. Коло мей цев, боцманынан лей-
тенант Н.А. Бегичев анам мыттара. Хараабылга Стрижевтан, Рас -
торгуевтан уонна а±ыйах экспедиция дьонут тан атыттара бары 
байыаннай моряктар этилэр.

«Заря» яхта хас да±аны муораны аа´ан баран, бастакы 
кы´ынын Карскай муора±а киирэн Норденшельд архипелагын 
со±уруу ³ттµгэр кыстаабыта. Дьэ, манна би´иги уолаттарбыт 
туохха дьо±урдаахтарын дьи²нээхтик к³рд³р бµттэрэ, бэйэлэрэ 
да±аны к³рд³³х-нардаах дьон буолан сотору хамаанда састаабын 
кытары бодоруспуттара, матростары ыты к³лµйэргэ, салайарга, 
айанныырга µ³рэппиттэрэ, µ³рэппит матростара Железняков 
уонна Естифеев кэлин ааттаах каюрдар буолбуттара.

Таймыыр биэрэктэринэн, Норденшельд ар хи пелагын оройуон-
нарыгар буолуталаабыт ытынан походтарга сырыы саамай кµ-
чµмэ±эйэ кини лэргэ, идэтийбит каюрдарга сµктэриллибитэ. 
Кинилэр Диксон туму´угар баар таас чохтоох базаны арыйыыга 
бы´аччы кыттыбыттара. Манна Петр Стрижев булбут са²а 
арыытыгар до±оро Матисен кини аатын и²эрбитэ.

Степан Сергеев, сирдьит.

Василий Горохов-Чыычаах

ОЧЕРК УОННА ПУБЛИЦИСТИКА
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«Заря» шхуна уон ыйдаах муус билиэнтэн 
босхолонон атырдьах ыйын ортотугар 
илин диэки айанын са±алаабыта. 1901 
сыл бала±ан ыйын са²атыгар яхта Хотугу 
муустаах муоранан устуу историятыгар, 
«Вега» уонна «Лена» борохуоттар кэнни-
лэриттэн, аан бастаан Челюскин туму´ун 
ааспыта. Ол чиэ´игэр «Заря» диэн ааттаах 
са²а арыы карта±а баар буолбута. Ити 
курдук бэйэтин историческай айанын Бал-
тийскай муораттан са±алаан, элбэх хотугу 
муоралары у²уордаан ити сыл бала±ан 
ыйын иккис а²аарыгар «Заря» шхуна 
Лаптевтар муораларыгар киирэн Санников 
сирин оройуонугар тиийбитэ.

Манна капитаны кытта кэккэлэ´э турар 
Петр Стрижев, сытыы харах му²утаан, 
ким хайа иннинэ, иннилэригэр ыраах арыы 
баарын к³рбµтэ. ¥рдµк таас биэрэктээх ити 
арыы карта±а Стрижев арыыта диэн аатынан 
бэлиэтэммитэ. Петр Стрижев Муустаах 
бай±ал икки муоратыгар арыылары булбут 
ки´и бы´ыытынан кэлин кини аата Саха 
сирин рекордун кинигэтигэр киирэн турар. 
1905 сыл, Ыраахтаа±ылаах Россия Нау-
каларын академиятын туруорсуутунан Нуучча 
хотугу экспедициятыгар актыыбынайдык 
кытты быт Саха сирин олохтоохторун, 
ол и´игэр Усуйаана сµµрбэччэ ки´итин 
тµ³скэ иилинэр, «За усердие» диэн 
суруктаах, моонньуга кэтэр кы´ыл, µрµ² 
к³мµс мэтээллэринэн, бочуоттаах сукуна 
кафтааннарын на±араадалаан тураллар.

Сэбиэскэй кэм са±ана арыыларга сэр-
гэхсийии буолбута. Муус аэродромнарга 
ойо±о´угар µрµ² э´э бэлиэлээх полярнай 
авиация с³м³лµ³ттэрэ, араас суудуна лар, 
ледоколлар сылдьыбыттара. 1930-с сыл-
лартан са±алаан, Ляховскай ПОС (про-
мыслово-охотничье станция) тэрил либитэ. 
Кµнµ-дьылы билгэлиир науч най полярнай 
станциялар тутуллан µлэлээн барбыттара.

Муустаах бай±ал арыылара билигин ки´и 
сылдьыбата±ын курдук, и´ийэн, чуумпуран 
турдахтара. Арай, дьон олорон ааспыт 
бэлиэтинэн, кинилэр олоро сылдьыбыт 
дьиэлэрин сэмнэхтэрин, си²нибит кириэс-
тэрин эрэ кірµіххэ сібі буолуо

Манна Этэрикээннэртэн, Лээхэптэртэн 
са±алаан, Санников силбэ´иитэ, хайата, 
Стрижев арыыта, Рожин туму´а, Са²а 
Сибирь арыытыгар баара-суо±а 16 км 
усталаах Горохов µрэ±э, о.д.а. ааттаах 
сирдэр бааллар. Онон буолла±ына, би´иги 
бу арыылары ³бµгэлэрбит сирдэрэ диир 
толору бырааптаахпыт дии са ныыбын.

Николай КҐНДҐЛҐН,
Саха Республикатын култууратын 

µтµ³лээх µлэ´итэ, Усуйаана улууґун 
бочуоттаах олохтоо±о, 
кыраайы µ³рэтээччи.

ОЧЕРК УОННА ПУБЛИЦИСТИКА
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Маннык бэйэтин туґунан эмиэ да дохсуннук, 
эмиэ да аґа±астык «Эйигинэ суох» диэн 
норуокка биллэр лирическэй ырыатыгар этэн 
кэбиспит эбит, мин тіріппµт а±ам Уйбаан 
Ороґуунускай. Айар куттаах дууґалыын-
сµрэхтиин биир ситимнээх чугас киґим туґунан 
ааспыт кэмІэ суруйар, миэхэ, атаах кыыґыгар 
олус курус санааны µіскэтэр. Санаабар, 
билигин да аттыбар баар, сыыґабын-халтыбын 
ыйар, тµµлбэр киирэн таайтарардыы кэпсэтэр, 
кыара±ас хара±ынан дьээбэлээхтик кірір, мµчµк 
гынан ылар.

Быйыл, Улуу Кыайыы 70 сылыгар уонна 
Россия±а литература сыла биллэрилли бит 
бэлиэ дьылыгар тыыннаа±а буоллар 70 сааґыН 
туолуохтаа±а. Аатын ааттаппыт Ороґутугар, 
Кустук диэн алааска Ньурба Таркаайытыттан 

тірµттээх Еремей Ива новтан уонна Ґіґээ 
Бµлµµ Быракааныт тан сыдьааннаах Анисия 
Спиридоновнат тан атырдьах ыйын 9 кµнµгэр кµн 
сирин кірбµтэ. Иккиэн сытыары сымна±ас май-
гылаах, µлэґит µтµітэ дьон эбиттэр. Ити эрээри, 
а±ам тірдµскэ, быраата Проня бастакы кылааска 
µірэнэ сырыттахтарына тіріппµттэрэ ыалдьан 
утуу-субуу анараа дойдуга аттаммыттар. Онон 
тулаайах хаалбыт уолаттар ийэлэрин эдьиийэ, 
элбэх о±олоох Анастасия Егоровна Прокопьева 
кірµµтµгэр-истиитигэр хаалбыттара. Оскуо ла±а 
µірэнэр кэмнэригэр, сэбиэскэй кэм буолан, 
интэринээккэ олорон µірэммиттэ рэ. Бастакы 
«Пиэрибэй Маай» хоґоонун тірдµс кылааска 
суруйбута, оччотоо±у «Бэлэм буол» хаґыакка 
тахсыбыта. Бу иннинэ учуу талын сµбэтинэн 
НамІа µлэлиир бэ йиэт Бµітµр Тобуруокапка 
хоґооннордоох тэ тэрээтин илдьэн кірдірбµт. 

КЭРИЭСТЭБИЛЛЭЭХ КҐННЭР

«ОТТОН МИН, ДЬОН ТУ¤УГАР АНАНАН, 
АЙЫЛЛАН ТҐСПҐППҐН ДЭНЭБИН…»

(Биллиилээх поэт уонна публицист Уйбаан Ороґуунускай 
тіріібµтэ 70 сылыгар аналлаах ахтыы)
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Бэйиэт элбэхтик суруйарыгар, ситиґиилээхтик 
µірэнэригэр ба±аран ал±аан ыыппыт. Улахан 
бэйиэт, учуутал µтµі тылларыттан кынаттанан 
а±ам хоґоонноро, ыстатыйалара оройуон 
хаґыатыгар, сэдэхтик да буоллар «Хотугу 
сулуска» бэчээттэммиттэрэ. ДьиІэр, кини 
о±отук да сылдьан «Ороґуунускай» диэн 
псевдонимы ылыммыт эбит. А±ам кэпсииринэн, 
алтыс кылааска µірэнэ сылдьан сельсовет 
бэрэссэдээтэлигэр дьо ґуннук киирэн кэлэн: «Мин 
Ороґуунускай диэн псевдоним ылыныахпын 
ба±арабын. Онон ханнык эмэ докумуонна 
биэриІ», – диэн соґуппут. Туґугар эмиэ да 
сіп курдук. Бу кэмІэ оройуон хаґыатыгар µс 
Иван Ивановтар бааллар эбит. Бэрэссэдээтэл 
Николай Павлов суруйар-бичийэр ба±алаах 
уолу ійіін кіІµллээбит. Тулаайах о±о эрдэ 
ійµн тутар, оло±ун суолун солонор дииллэрэ 
оруннаах эбит дии саныыгын. Бу µтµі аатын 
кµн сириттэн кµрэниэр диэри а±ам барахсан 
чиэстээхтик сµкпµтэ. Кэнники, ыалдьыан иннинэ, 
дойдубуттан ыраах хоту сирдэринэн тайаан 
сылдьыахпын сэрэйэн: «Ороґуунускай кыыґа 
сылдьар диэтиннэр», – диэн псевдонимы 
салгыы ылынарбар ал±аабыта. Онон аны 
мин, айбыт а±ам сµбэтин ытыктаан Ороґуга 
тиийэн би лиІІи баґылык Анатолий Васильевич 
Ан тоновтан кірдіґµµлээх буолбутум. Дьи-
Іи нэн, µірэр-кітір дьоллоох сааґыгар 
хаан ыарыытыттан ыалдьан, Бµлµµ эбэбит 
экологиятын иэдээнин биир аньыыта-харата суох 
сиэртибэтэ буолбут кыра балтыбыт Сахаайа 
суруйар, уруґуйдуур дьо±урдаа±а, улаатта±ына 

суруйааччы буолар ыра санаалаа±а. А±атынаан 
«Дьикти капкаан» диэн кинигэ таґаарбыттара 
ійдібµнньµк буолан сµрэхпитигэр сылдьар. 
Тіріібµт-µіскээбит Ґіґээ Бµлµµбµт улууґа 
Саха сиригэр тірµт тыл сµмэтин илдьэ сылдьар 
биллэр суруйааччылары таґаарбыта. Ол курдук 
норуодунай суруйааччылар Бµітµр Тобуруокап, 
Николай Якутскай, Семен Ру фов, Василий 
Сивцев, биллиилээх поэт Степан Дадаскинов. 
Кинилэртэн кынат ан ньынан, уґуйуллан Иван 
Еремеевич кэнники 40-тан тахса кинигэ ааптара, 
ырыанньык поэт быґыытынан 171 хоґооно 
ыллам ырыа буолан сылдьар. 

Ол курдук фольклорист Иван Васи-
льевтыын кыттыґан 1972 сыллаахха «Сал лаат 
сиппэтэх суолунан» диэн бастакы кинигэтин 
сµрэхтииллэр. Тапталлаах дойду тугар аналлаах 
«Ґіґээ Бµлµµм µрдээтин», «Ґірдµн, Хотун 
Бµлµµм», «Бµлµµбµтµн ірµ ґµйµі±µІ!», «Бµлµµ 
эбэм тилиннин!» поэ тическэй хоґооннор 
хомуурунньуктара, «Би ґиги Бараахаппыт» пьеса, 
«Туобуйа геройдара» документальнай ахтыы 
о.д.а. кинигэлэрэ тиґигин быспакка бэчээт-
тэммиттэрэ. Ырыанньыт бэйиэт бы ґыытынан 
норуокка биллэр ырыаларынан «Кэрэчээнэ», 
«Эйигинэ суох», «Тохтоо, сµтэн хаалыма», 
«Бараахап туґунан ырыа» буолаллар. Кэнники 
чугас айма±а, ме ло дист Николай Чуручановтыын 
айбыт ырыаларын «Оґуохайдьыттар ырыалара» 
эстрада ча±ылхай сулуґа, ырыаґыт Ана-
толий Бурнашов репертуарыгар киллэрэн 
дьоІІо тиэрдэриттэн µірэбит эрэ. Суру налыыс 
быґыытынан оройуонун хаґыатын арахсыспат 
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аргыс оІостон, ірµµтµн да араас тиэмэ±э 
ыстатыйалары, зарисовкалары, очеркалары 
биэрэ турара. Уопсайынан, хас биирдии кµнµн 
туґалаахтык атаарара, кыра блокнотугар 
былааннаан кµнµн аттаран суруна сылдьааччы, 
миигин да оннук µірэппитэ. Сарсыарда 4-5 
чааска туран оробуочай остуолугар суруйа-
бичийэ олорооччу, бэйэтин кытта итир-ботур 
кэпсэтэр да курдуга. «Олох диэн – охсуґуу», 
«Дьон туґугар!» – диэн кылгас буолан баран 
ча±ылхай, интэриэґинэй оло±ун суолдьут 
сулустаах бэргэн тыллара буолбуттара. Ханнык 
да билсиитэ, улахан дуоґунастаах аймахтара суох 
тулаайах уолчаан кыра сааґыттан бэйэтин хара 
дьµккµірµнэн, кэрэ±э-сырдыкка тардыґыытынан, 
кµµстээх санаатынан, µтµі санаалаах, аґыныгас 
дууґалаах биир дойдулаахтарын ороґулар 
кімілірµнэн киґи-хара буолбута. Улахан-кыра 
сыаллары бэйэтин иннигэр туруоран, иннин хоту 
ча±ыйбакка хорсуннук оло±ун суолунан айаннаан 
иґээччи. Мин «паапа о±ото» буоламмын айаІІа 
Сунтаарга, Ньур ба±а, Бµлµµгэ барда±ына да±аны 
мии гин кырабыттан батыґыннара, µірэтэ-такайа 
сылдьааччы. А±а быґыытынан барыбытыгар 
олус сымна±аґа, ураты кыґамньылаа±а. Далырга 
олорор эрдэхпитинэ сайын ам паарга о±олор 
бары бииргэ утуйарбыт. Онно дьэ былыргы 
сахалыы остуоруйалары, µґµйээннэри итиэннэ 
бэйэтин ыарахан со ±ус о±о сааґын туґунан 
наґаа истиІник уйадыйан туран кэпсиирэ. 

Дьиэбитигэр айар талааннаах до±отторо-
атастара, суруйааччылар, биллэр дьоннор 
ыалдьыттыыллара. Ґіґээ Бµлµµттэн ті рµттээх 
суруйааччылар айар киэґэлэрин, µбµлµійдэрин 
тэрийсэн ыытара. Норуот эмчитин быґыытынан 
хоту дойдуларга тиийэ сылдьааччы, кинилэр 
тірµт култуураларын билсэн, µгµс кинигэ 
кэґиилээх, кµµс-уох, энергия ылан сµрэхтиин 
дуоґуйан, астынан а±ай кэлээччи. Сорох сайын 
ыарыґахтар дьиэбитигэр сытан эмтэнээччилэр. 
Кірбµіччµ айылгытынан кыґал±алаах дьоІІо 
кімі ліспµтэ элбэх, уоппускатыгар да ірµµ 
сынньанааччыта суох. Билигин санаатахха, 
бэйэтин доруобуйатын харыстаммакка наґаа 
µлµґµйэн туран µлэлээн-хамсаан, ыалдьан 
олохтон эрдэ туораата быґыылаах. Хаста да 
инсультаабытыгар улуус балыыґатын µрµІ 
халааттаах аанньалара кірін-истэн, µрµІ тыынын 
быыґаабыттара, эмтээбиттэрэ-томтообуттара. 
Бµтэґигин суруйааччы быґыытынан дойдутугар 
Ґіґэ Бµлµµгэ, Ороґуга, Дьокуускайга 60 сааґын 
µірµµлээх быґыыга-майгыга бэлиэтээбиппит. 

Маныаха улуус оччотоо±у баґылыга, 
µірэнээччитэ Михаил Донской, Ороґу нэґилиэгин 
баґылыга А.В. Антонов, итиэннэ кэнники 
сылларга µлэлээбит М.А. Алексеев аатынан 
республикатаа±ы гимназия дириэктэрэ Василий 
Долгунов кыґамньыларынан тэ рээґиннээхтик 
ыытыллыбыттара. «Хотун Бµлµµ» «Саха» НКИК 
филиалыгар сµрµн редакторынан µлэлии сылдьан 
анал биэ риини бэлэмнээбиппит. Ґбµлµійµн 
кірсі суруйааччы Надежда Алексеевна 
Аржакова-Иванова «Дьыл±а буолбут олох» диэн 
а±ам оло±ун, айар µлэтин туґунан бэртээхэй 
ки нигэни суруйбутугар биґиги дьиэ кэргэн 
дириІ махталлаахпыт. Бу кинигэ нууччалыы 
тылынан Россия Суруйааччыларын сойуу ґун 
чилиэнэ Георгий Васильев-Мандар тыл бааґыгар 
«Жизнь, ставшая судьбой» тахсыбыта. Оттон 
Дьокуускайга кµґµн атыр  дьах ыйын 9 кµнµгэр 60 
сааґын П.А. Ойуу нускай аатынан литературнай 
музейга Саха сирин Суруйааччыларын сойууґун 
бы ра былыанньатын бэрэссэ дээтэлэ Наталья 
Хар лампьева сатабыллаах тэрийиититинэн µбµ-
лµійµн айар куттаах до±отторун ортотугар ис-
иґиттэн долгуйан туран бэлиэтээбитэ. Чахчы 
дьолломмут кірµІнээ±э, оло±ор туруорбут 
ыра санааларын µксµн сиппитэ-хоппута. Онон, 
биир киґи холугар а±ам барахсан айан-тутан, 
умсугуйан µлэлээн-хамсаан, дьонугар-сэргэтигэр 
айыл±ата бэр сибитинэн, учуутала Улуу Ньыыкан 
µірэппитинэн, кини алгыґынан туґалаан кэл-
лэ±э…

Айар µлэ±э кынаттаабыт, суолбун-иис  пин 
ыйбыт, тіріппµт толору дьолун бил лэрбит 
суруйааччы а±абар, тылынан эп пэт дириІ 
махталбын биллэрэбин, сиргэ тиийэ сµгµрµйэбин! 
Уйбаан Ороґуунускай хоґоонноро аа±ыллаллар, 
лирическэй ырыа  лара ылланаллар, тапталлаах 
Оро ґу тун дьоно-сэргэтэ ытыктабылларын бил-
лэ рэллэр, ійдµµллэр-саныыллар. Инни ки тин да 
а±абыт тэлбит суолунан о±олоро, сиэннэрэ кини 
µтµі аатын ааттата туруохпут, суолдьут сулус 
оІостуохпут. 

Гуннара Байгильдина-ОРО¤УУНУСКАЙА, 
СР Бэчээтин туйгуна, СР Автономнай 

тэрилтэтин «СардаІа» Јліін оройуонун 
хаґыатын редактор-дириэктэрэ.
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ААЎААЧЧЫ МЈККҐСПЭТ 
ТҐГЭННЭРИН БУЛУОХХА 

Дабайа «Сибэкки» диэн кэпсээнигэр икки 
о±олоох тиийиммэт-тµгэммэт ийэ эрэй дээх 
уончалаах кыыґа сыаналаах роза сибэк кини 
учууталыгар, Татьяна Ивановна±а атыыла-
ґыннарарын туґунан кэпсэнэр. 

«– …Маама, Татьяна Ивановна±а бу 
сибэккини биэрдэхпитинэ наґаа µірµі дии. 
– Суох, суох. Јссі атын сибэккитэ кірµіх, 
харчыбыт тиийбэт, – диэн ийэтэ сибигинэйэ 
былаастаан эттэ». «Оччо±о суумка ылбаппыт, 
ону ійдіі. Сібµлэґэ±ин дуо?» – диирэ бу 
геройдар ис туруктарын кірдірір кэпсэтии. 
Мин санаабар, ааптар сіптііх ньыманы булбут. 
Маннык олоххо буолбут тµгэннэртэн сµрµн 

сµнньµн талан ылбыта µчµгэй эрээри, ситэтэ 
суох. ДьиІэ кыыс учууталын то±о сібµлµµрµн 
туґунан этиллибитэ буоллар µчµгэй буолуо эбит. 
Ааптар: «О±о барахсан тутан турар сибэккитэ – 
тапталын, µірµµтµн, махталын илдьитэ буолан 
миэхэ кµндµтµк кіґµннэ. Маннык кµндµгэ, 
дьолго мин эмиэ тиксиэхпин ба±ардым» диирин 
атаах кыыс ийэтигэр хаппырыыстаан сибэкки 
атыылаґыннарбытын курдук ійдµіххэ эмиэ сіп. 
Ити ситэ этиллибэккэ, арыллыбакка хаалбыт 
биир тµгэн кэпсээн ис хоґоонун мілтітін 
кэбистэ, аа±ааччыны саарбахтааґыІІа тириэр-
тэ. Биллиилээх классик суруйааччыбыт Амма 
Аччыгыйа «Мотуо» кэпсээнин курдук киґи 
міккµспэт тµгэннэрин ойуулаан кірдірµіххэ 
баара. Оччо±о барыта орун оннугар тµґµі этэ. 

КРИТИКА УОННА БИБЛИОГРАФИЯ

КЭПСЭЭННЬИТ БУОЛУУ УУСТУГА 
(«Чолбон» сурунаалга бэчээттэммит эдэр суруйааччылар айымньыларыгар санаалар)

Биґиги сурунаалбыт сµрµн сыалынан дьо ±урдаах ааптардар айымньыларын бэчээт тээґин 
буолар. Онно, биґиэхэ, икки сылга биирдэ ыытыллар эдэр суруйааччылар іріспµµбµлµкэтээ±и 
сµбэ мунньахтара улахан кімілііх. Ол курдук сµбэ мунньах кыттыылаа±а, Бµлµµ Ґгµлээтигэр 
олорор, µлэлиир талааннаах Сэмэн Маисов «Ийэм кэпсиир» романын µс чааґын толору бэчээт тээн 
турабыт. Бэйэтиттэн интервью ылан, айымньытын кириитиктэринэн ырыттаран, бар дьон дьµµлµгэр 
таґаарбыппыт. КиэІ аа±ааччыга биллибэккэ сылдьыбыт эдэр ааптарбыт, Россия Суруйааччыларын 
союґун чилиэнэ буола µµнэн тахсыбытыттан µірэбит уонна киэн туттабыт. Ити буолар, биґиги 
сурунаалбыт биир сµрµн сыалын ситиґиитэ. 

КэлиІІи кэмІэ «Чолбон» сурунаалга ки ґи ни сэІээрдэр, кэрэхсэтэр бідіІ да, кыра да 
кээмэйдээх уус-уран айымньылар бэчээт тэнэллэрэ µірдэр. Ол курдук Куорсуннаах «Будул±ан» 
историческай романа, Айысхаана «Ґргµірдээх кэм µнµгэстэрэ» романын салгыыта, Уйбаан Ойуур 
«Куочаана» романын са±а ланыыта, Николай Калитин «Томмоо», Валерий Попов «Алта уон тохсус 
ньургуґун», Николай Алек сандров «Аґыма о±олоро», «Хаайыы балыыґата» сэґэннэрэ, Данил 
Макеев, Татьяна Находкина, Борис Павлов, Ираида Попова, Галина Нельбисова, Огдо уо.д.а. 
кэпсээннэрэ бэчээттэммиттэрэ. Кэрэхсэнэрэ диэн, эдэр суруйааччыларбыт аа±ааччыны сэІээрдэр, 
толкуйдатар кэпсээннэрэ тахсыбыттара.
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ТИПИЧЕСКЭЙ УОБАРАСТАРЫ АЙЫАХХА

Ульяна Захарова «Эмээхсин» диэн кэпсээнигэр 
о±олоро іліірµ сытар кырдьа±ас ийэлэригэр 
сыґыаннара ааптар кыра±ы хара±ынан ойуула-
нар. Биэс о±олоох Даайыс эмээхсин оло±ун 
тиґэх кµннэрэ киґини уйадытар. Улахан уола 
Чечня сэриитигэр ілбµт. Онон, ийэлэрин тіріі-
бµт нэґилиэгэр олорор уола Дьууруй кэр гэ-
нинээн, Дунялыын кіріллір-харайаллар эбит. 
Улахан кыыґа Марина ыаллыы нэґилиэккэ, ор-
то кыыґа Тоня куоракка эбээ буолан, бэйэ лэ-
рин эрэ иннилэрин кірµнэн олороллор. Атаах, 
саамай ситиґиилээх кыра уола Ганя Миир-
нэйгэ кыа±ыран сылдьарын сурах хоту эрэ 
истэр. Кыргыттара іссі да ілі илик ийэлэрин 
малын µллэстэллэрэ, дьиэлэригэр бара охсоору 
ыксыыллара, биґиги аныгы обществобытыгар 
сиэр-майгы сатарыйан эрэрин кірдірір.

Бу аа±ааччыны толкуйга тµґэрэр µчµгэй 
ірµт тээх, баар олохтон ылыллыбыт сюжет-
таах кэпсээни кэрэхсии аахтым. Ульяна пси-
хологическай хабааннаах кэпсээннэри суруйар 
буолан эрэрэ µірдэр. БилиІІи дьон быґыытын-
майгытын, о±олор тіріппµттэригэр сыґыаннарын 
бэйэтэ хайдах билэринэн ойуулуура хай±аллаах. 
Дьэ, маннык тиэмэлэргэ суруйааччы буґар-
хатар, талаана арыллар буолла±а.

Ол эрээри кэпсээн сюжета биллиилээх нуучча 
суруйааччыта Валентин Распутин «Последний 
срок» диэн аатырбыт сэґэниттэн сµлµллэн 
ылбыт курдук кістір. Биллэн турар, эдэр аап-
тар улахан маастардартан µірэнэ сатыыра 
сіп эрээри, µтµктµбµт диэн плагиатство±а да 
буруйдааччылар кістін кэлиэхтэрин сіп. Ма ны 
сэргэ кэпсээн ис хоґоонугар эмиэ киґи сіп-
сіспіт тµгэннэрэ кістін ааґар. «О±о сµрэ±э 
тааска» диэн этээччилэр эрээри, ону кэпсээн 
иннигэр киллэрбитэ сатамньыта суох. Аа±ааччы 
эрдэттэн туох туґунан кэп сэниэхтээ±ин сэрэ-
йэр. Аны аґара уґатан-кэ Іэтэн кэбиспитэ 
салгыамтыалаах. Эбиитин, аныгы ыччакка 
сыґыары тутан этиллибитэ сыы ґа дии саныыбын. 
Типическэй уобарастары айа µірэниэххэ баара.

УУС-УРАННЫК СУРУЙУОХХА

Билигин тиэмэнэн хааччахтааґын суох буолан, 
суруйар киґи оло±у кірµµтэ, сыаналааґына сонун 
хайысхаланна. Ону ураты кірµµлээх, хирург 
идэлээх Анатолий Слепцов «88910» кэпсээнэ 
бигэргэтэр. Бу кэпсээн сµрµн идеята «хас 
биирдии киґи тірдµн-тібітµн билиэхтээх» диэн 
устудьуон Баґылай Передрий эппит тылыгар 
оло±уран суруллубукка дылы. Саха уонна нуучча 
устудьуон уолаттара охсуґан тµбэґэллэр, іссі 
омугумсуйууга олуллан доппуруостаналлар. 
Биирэ саха эрээри нууччалыы эрэ саІарар, 
тірдµн-ууґун билиэн-кірµін, µірэтиэн ба±арбат. 
Оттон биирэ тоІ нуучча кірµІнээх да буоллар 
сахалыы ыраастык саІарар, тірдµн-ууґун билэ 
сатыыр буолан соґутар. Ааптар бу уолаттар 
охсуспуттарыттан сылтаан сµрµн санаатын 
аа±ааччыларга биллэрбитэ µчµгэй. 

Дьэ манна сюжет, диалог уонна киґини 
сэргэхситэр санаа-оноо да баар. Ол оннугар 
кэпсээн аатыгар уонна суруллубут тылыгар-
іґµгэр киґи тутуґара, міккµґэрэ баар. Сахалыы 
тылбаастанар нууччалыы тыллары хойуутук 
туттар, хатылана турар тыллар элбэхтэр. Аны 
сорох тµгэІІэ тірµт да нууччалыы кэпсээни 
аа±а олорор курдук сананан ыллым. Ол курдук 
бµтµн диалог нууччалыы тылынан суруллар. 
Ити аа±ааччыга салгымтыалаах буолуон сіп. 
Кэпсээн «88910» диэн тугу да этэрэ ійдімміт 
тібілііх. Мин санаабар ис хоґоонугар сіп 
тµбэґэр бэргэн ааты булбута буоллар бэрт 
буолуо эбит. Антон Павлович Чехов быраас 
идэлээ±э эрээри, кэпсээннэрин уус-ураннык 
сатаан суруйара. Киниттэн элбэххэ µірэниэххэ 
сіп этэ.

ХАС БИИРДИИ ТЫЛ 
ЫЙАА¤ЫННААХ БУОЛУОХТААХ

Егор Федотов-Долун «Сайыына кыыс» кэп-
сээнэ былырыын тµірт саастаах Карина диэн 
кыыс уон икки кµн мунан бµтµн Россия±а улахан 
айдааны тарда сылдьыбытыгар оло±урбут. 
Ааптар муммут о±о быґылаанын хас биирдии 
кµнµнэн ырытан, субу кірін турбут курдук 
кэпсиирэ, іссі тµмµк оІороро табыллыбыт. 
Манна кини баай фантазиялаа±ын, ылба±ай 
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тыллаа±ын-істіі±µн аа±ааччыга итэ±этэр.
Добул ардыгар аґара µлµґµйэн, кэпсээнин 

остуоруйа±а кубулутан кэбиґиэх курдук буолу-
талаан ылар. Холобур, эґэ бірілірµ іліртµµр 
уонна эбиитин куоппут бірі±і туґаайан: «Мин 
о±обун эн сиэбитиІ! Мантан ыла эґигини имири 
эґитэлиэм… Оттон бу муна сылдьар кыыґы 
эйиэхэ биэрбэппин… Кини миэнэ!» – диир. Ити 
курдук айыл±абыт, тыалбыт, суорбут кыыґы 
кытта киґилии кэпсэтэллэр. Аны тµґээн Сунтаар 
кыыґа Агаасканы кытта билсэр, оонньуур, кини 
кэпсээнин истэр. Онто эдьиийин курдук буолан 
хаалар, сµбэлиир-амалыыр, кіміліґір. Аны 
аап тарбыт кэпсээнин тохтотон аа±ааччыны 
кыт та быґаччы кэпсэтэн киирэн барар. Кыра 
кэпсээІІэ ити аа±ааччыны аралдьытар. Били 
муммут о±о тыІааґыннаах мучумааннарын 
ойуулуурун оннугар туора халыйталаан ылат-
тыыр. Хайа да тµгэІІэ кэпсээІІэ биирдии 
тыл ыйааґыннаах, туспа суолталаах буоларын 
умнар сатаммат. Тµмµгэр ааптарбыт ыстатыйа 
суруйа олорор курдук сананан, Козьма Прутков 
этиитин ырытара табыгаґа суох.

КЭПСЭЭН СИППИТ-ХОППУТ БУОЛУОХТААХ 

Марфа Соловьева «Хара кістµµм уонна 
холорук» кэпсээн олохтон ылыллыбыт сюжета 
киґи дуу ґатын долгутар. Сэрии кэннинээ±и 
ыар олох кэпсэнэр. Маайа бэрэссэдээтэл кэр-
гэнигэр Миитэрэйгэ куоракка мунньахха ба-
рарыгар анаан, ма±аґыыІІа µлэлиир сур-
дьут тан, Сэмэнтэн саІа кістµµм иэс ылан, µс 
киґи дьыл±атын иэдээІІэ тэбиитэ кэпсэнэр. 
Сэмэни иэс биэрбит буруйугар тутан хаайаллар, 
онто кµрээн дойдутугар кэлэр. Эдьиийигэр ас 
тастаран аґыыр. Ону билэн бэрэссэдээтэл 
ойо±ун  кырбыы сыґар. Аны Сэмэммит сµіґµ 
ілірін сиир кµрµійэх буолан хаалар. Тутуллан 
уон сылга хаайыыга барар. Итинтэн сылтаан 
Маайа ый кэриІэ суор±аІІа-тэллэххэ сытан 
эмтэнэр, Миитэрэй ілір охтуутугар охтор. Маайа 
уол о±олонор уонна кэргэнин ааты нан Миитэрэй 
диир. Уон сыл буолан баран Сэмэн хаайыыттан 
кэлэн уолу сайылыкка кірсі тµґэринэн кэпсээн 
тµмµктэнэр. Аап тар бу трагедияны кыайан 
ситэ-хото арыйбатах дуу дии санаатым. Сэмэн 
тыа±а кµрээн хайдах олорбута, туох санаа-

оноо киирбитэ, Миитэрэй ойо±ун кырбыы сыґан 
баран ханна барбыта биллибэт. Маайа таптыыр 
сурдьун кімµскээн то±о иэс ылбыт кістµµмµн 
тіннірбіті? Ыарыґах эрдээх уонна итиччэ 
ыарахан трагедия кэнниттэн Маайа хайдах 
сымса, кытыгырас уол о±ону тірітті? ДьиІнээх 
олох трагедията, дууґа айманыыта кыайан уус-
ураннык суруллубатах. Биир тылынан ситэ-хото 
чочуллубатах айымньы эбит.

КЭПСЭЭН ААЎААЧЧЫНЫ ИТЭЎЭТИЭХТЭЭХ 

Уруул Уйбаан «Эндиэлээх сакаас», «То±о 
олоро±ун? Тахсан кірµіххµн» уонна «До±ору 
µірдµµ – бэйэтэ дьол» кэпсээннэригэр билиІІи 
кэм кіні сµрµннээх µлэґит дьонун туґунан 
сэґэргиир. Чахчы, бэйэтэ кірбµтµн-билбитин 
суруйара биллэр. Дьоруойдарын араас моґуок-
таах тµгэннэргэ тµбэґиннэртээн, кинилэр µтµі 
сµрµннээх дьон буолалларын аа±ааччыга итэ-
±этэр. Ол курдук «До±ору µірдµµ – бэйэтэ 
дьол» кэпсээІІэ куораттан кэлбит ыалдьыкка 
куобахтыы сылдьан ілірбµт тµірт кустарын 
кэґии гынан биэрэллэр. Ааптар ити курдук 
бэйэтин кэпсээннэригэр тыа дьонун ыраас, 
сыр дык санаалаахтарын, ыалдьытымсахтарын 
бэ лиэтээн кірдірірі µчµгэй. АІардастыы хо-
лун наран, куґа±аны эрэ булан суруйардаа±ар 
ордук. Итинник быстах да тµгэннэр билиІІи 
кэмІэ кістін ааґар быґыыны-майгыны арыйан 
кірдірµіхтэрин сіп. Холобур, харчытын 
тіліібіккі паромІа олорон куота сатаабыт 
уолу таксист Оппуонньа тутан, курунан харытын 
хам баайбытыгар уол биир дойдулаахтара 
кімµскэґэн, кырбаан кэбиспэт µтµі дьон буолан 
биэрэллэр. Оттон дьиэтигэр а±албытыгар уол 
а±ата остуол тардан аґатар, эбиитин бэйэтин 
мотуоркатынан уІуоргу кытылга таґааран 
биэрэр уонна арахсаары туран: «Ити акаары 
уолбар хомолто±ун наґаа тута сылдьыма. 
Бэйэм кытаанахтык кэпсэтиэм, ійдітµім», – 
диир уонна бырастыы гынарыгар кірдіґір. Ити 
кэпсээн кµµстээх ірµтэ буолар. 

Ол эрээри, билиІІи боевик киинэлэргэ 
маарынныыр, киґи итэ±эйиэ суох тµгэннэрэ 
эмиэ бааллар. Холобур, «Эндиэлээх сакаас» 
кэпсээІІэ таксист Оппуонньа харса суо±а 
салыннарар. Паром дьоно уолларын кімµскэґэн 
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кырбыахтара диэн куттаммата бэрт. Јссі уол 
олорор дэриэбинэтигэр сиэтэ сылдьан харчы 
кірдіттірір. Таксистары µгµстэр сібµлээбэттэр, 
харчыларын ылаары онноо±ор халыыллар эбээт. 
Ону баара манна со±отох таксист хотой курдук 
туттан-хаптан сылдьааґынын соччо-бачча итэ-
±эй бэтим. Ба±ар сэбиэскэй кэмІэ итинник эбитэ 
буолуо, оттон билигин олохпут тосту-туора 
уларыйбыта эбээт. 

ТҐМҐК 

Уопсайын ылан этэр буоллахха, бу ааптардар 
дьиІнээх оло±у, билиІІи кэм дьонун ойуулаан 
кірдірµµлэрэ кыаллыбатах ірµттэрдээх да 
буоллар, эдэр суруйааччылар аныгы тиэмэ±э 
ылсан айымньы айаллара да, µчµгэй бэлиэ. 
Сыыйа-баайа айар маастарыстыбалара ситэн-
хотон сирилийиэ диэн эрэнэбин.

Биллэн турар, эдэр суруйааччы бастаан 
хайаан да тэттик кэпсээннэртэн са±алаан, уус-
уран айымньы айарга µірэниэхтээх. Онноо±ор 
Лев Толстой, Михаил Шолохов курдук классик 
суруйааччылар оннук са±алаабыттарын бары 
билэбит. Кэпсээн уус-уран тылы-іґµ туттарга, 
тиэмэни сатаан арыйарга, сюжеты аа±ааччыга 
ійдінµмтµі гына ойуулаан кірдіріргі µірэнэргэ 
олус туґалаах. Кэпсээн кээмэйэ кыратын иґин, 
суруйуох диэтэххэ уустук буолааччы.

Сорох эдэр ааптардар кэпсээннээ±эр романы 
суруйар чэпчэки диэн міккµґэ сатааччылар. 
Эдэр дьон итинник сыыґа ійдібµлгэ бас 
бэринэн сайдыбакка хаалбыт да тµгэннэрэ 
баар суол. Улахан жанр уустуга, ыарахана, 
бутуурдаа±а биллэр бі±і буолла±а. Эдэр 
суруйааччылар литературнай µлэ элбэх сыраны 
эрэйэр ыарахан идэ буоларын туґунан быґаччы 
ійдібµллээх буолуохтарын наада. Ґірэхтээх 
эрэ киґи барыта уус-уран айымньыны айар 
ини диэн бэйэлэрин албыннаныа суохтаахтар. 
Айыл±аттан дьо±урдаах, дьон-сэргэ оло±ун-
дьаґа±ын кэтээн-манаан µірэппит эрэ 
суруйааччы бастыІ айымньыны айар кыахтаах.

КИРИИТИКЭ ТУ¤УНАН КЫЛГАСТЫК 

Билигин бµтµн Россия да µрдµнэн кириитикэ 
мілтіін турар кэмэ. Онон литературоведтар, 

кириитиктэр кµµскэ ылсан, ордук эдэр ааптардарга 
сµбэ-ама биэрэн, кинилэр айымньыларын 
истиилин, тиэмэтин уонна кµµстээх, мілтіх 
ірµттэрин арыйан кіміліґіллірі буоллар бэрт 
буолуо этэ. Аныгы эдэр кириитик оло±у кытта 
тэІІэ хардыылаан аан дойдуга уонна атын 
национальнай іріспµµбµлµкэлэргэ литературнай 
процесс хайдах баран иґэрин билиэхтээх. Он-
нук кириитикэ баар буолла±ына суруйааччыга 
кµµстээх сµбэґит буолуо этэ. Биґиги сурунаалбыт 
итинник кириитикэ баар буоларыгар ба±арар 
уонна кыґаллар. Филологическай наука доктор-
дара Д.Е. Васильева, З.К. Башарина, В.Б. Око -
рокова, философскай наука доктора, К.Д. Ут -
кин, учуонайдар И.П. Винокуров, Е.К. Иев-
лев ірµµ кіхтііхтµк кытталлар, литера тура 
сайдарыгар бэйэлэрин кылааттарын киллэ рэл-
лэр. Эдэрдэртэн Саргылана Ноева, Людмила 
Григорьева, Матрена Попова уо.д.а. критическэй 
ыстатыйалара бэчээттэнэр. Николай Рыкунов 
балай эмэ µлэлэґэр. Ол да µрдµнэн эдэр 
ааптардарбыт айымньыларын ырытыы кыалла 
охсубат. Устудьуоннар эмиэ кириитикэ±э 
кіхтііхтµк кыттыахтарын наада этэ.

Соро±ор кинигэ бэчээттэнэн та±ыста да, 
дарбатан хай±ааґын баар буолар. Ол тµмµгэр 
хаґыат тылынан суруллубут, олохсуйбут 
литературнай ирдэбиллэргэ эппиэттээбэт 
айымньылар элбииллэр. Сорох ааптардар 
айымньыларын тупсарар туґуттан редакция 
сµбэ-ама сурук ыыталыыр буолла. Мин 
санаабар, кириитик кырдьыксыт уонна µрдµк 
таґымнаах буолуохтаах. Оччо±о эрэ суруйааччы 
маастарыстыбата µµнэригэр-сайдарыгар кµµстээх 
сµбэґит буолуо этэ.

Уйбаан ОЙУУР.
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ЛИТЕРАТУРА КЭМ УРАТЫЛАРЫН 
КЈРДЈРЈР УЛУУ АНАЛЛААХ

– Анастасия Никитична, эн іріспµµбµлµкэ±э 
литератураны чинчийэн µірэтэр, билэр дьон-
тон биирдэстэрэ буола±ын. Литература эйгэ-
тигэр киирбитиІ ыраатта, сµµрбэттэн тахса сыл 
университекка ыччаты литература±а сыґыа-
рыыга сыра±ын биэрбитиІ. Ол кэмтэн тугу 
ордук ійдµµгµн?

– Мин оло±ум кэрэ-бэлиэ кэмэ – университекка 
µірэммит, µлэлээбит сылларым буолар. Исто-
рико-филологическай факультет нуучча ты-
лын уонна литературатын салаатын 1967 
сыллаахха бµтэрбитим. Биґигини литература±а 
умсугутан, уус-уран тылга, классиктар ілбіт-
сµппэт айымньыларыгар тапталы иІэрбит 
учууталларбыт – З.Н. Альбина, Л.М. Морозова, 
И.Г. Попов, А.Ф. Алексеев уо.д.а. этилэрэ. 
Зинаида Николаевна салайар литературнай 
ку руґуогар сылдьыбытым. Дипломнай µлэбин 
киргиз улуу суруйааччыта Чингиз Айтма тов 
сэґэннэригэр оло±уран суруйбутум. Диплом-
найбын суруйа сылдьан, бииргэ µірэнэр 
дьµігэлэрбинээн Москва±а Ленинскэй библио-
тека±а µлэлии барбыппыт. Онно тµбэґэн, Чингиз 
Айтматовы кытта кірсµбµппµт. Кини Саха сирин 
культуратын улаханнык сэргиирин биллэрэн, 
биґиги литературабыт, театрбыт туґунан 
сураспыта, ону сэргэ саха ыччатыгар анаан 
бэйэтин илиитинэн суруйан, э±эрдэ ыыппыта.

Ґірэхпин бµтэрэрбэр, Зинаида Николаевна 
тылыгар ылыннаран, модьуйан да диэххэ сіп, 
тута преподавателинэн µлэлии хаалбытым. Аан 

бастаан устудьуоннары 19-с µйэтээ±и нуучча 
литературатыгар µірэппитим. Јр сыл устата, 
саха салаатыгар µірэнэр устудьуоннарга, ли-
те ратура±а лекциялары аахпытым. Ол о±о-
лортон билигин наука±а хорутуулаахтык µлэ-
лии сылдьар преподавателлэр, учуонайдар, 
бил лэр суруналыыстар, бэчээт µлэґиттэрэ, 
µгµс учууталлар бааллар. Ґірэрим диэн, ки-
нилэр миэхэ µірэммит кэмнэрин билигин да 
умнубаттар, махтал тылын этэллэр.

1969 сыллаахха кафедрабыт сэбиэдиссэйэ И.Г. 
Попов Томскай университетын аспирантуратыгар 
миэстэ кэллэ диэн, онно барарбар сµбэлээбитэ. 
Онтон ыла наука эйгэтигэр киирбитим. Кан-
дидатскай диссертациябын 1960-1980-с сылларга 
нуучча литературатыгар тыа сирин оло±ун 
кірдірµµгэ аналлаах проза±а суруйбутум. 
Бэйэм тыа сиригэр µіскээбит буоламмын, бу 
тема миэхэ ордук чугас курдуга. Онуоха эбии 
Сергей Залыгин, Валентин Распутин, Михаил 
Алексеев, Федор Абрамов курдук нуучча 
норуотун талааннаах суруйааччылара тыа ки-
ґитин оло±ун, кини дууґатын ис туругун дьиІ 
чахчы маастардыы арыйбыттара, оччолорго 
µгµс аа±ааччыны кэрэхсэппиттэрэ.

1988 сыллаахха Тылы, литератураны, исто-
рияны научнайдык чинчийэр институкка кі-
ґµіхпµттэн ыла быґаччы наука µлэтигэр сыс-
таммын, чуо лаан саха литературатынан дьа-
рыктанар кыах таммытым. Миигин ордук саха 
суру йааччыларын прозанан айымньыларыгар ро-
ман жанрын сайдыыта кэрэхсэппитэ. Бу улахан 

Биґиги бµгµІІµ ыалдьыппыт, Гуманитарнай чинчийиигэ уонна Хоту сир 
а±ыйах ахсааннаах норуоттарын проблемаларыгар институтун сµрµннµµр 
научнай µлэґитэ, филологическай наука доктора, литературовед, хас да 
кинигэ ааптара – Анастасия Мыреева. Кини литератураны чинчийээччи 
учуонай быґыытынан, бу эйгэ±э µгµс сылларга ыччаттары уґуйбута 
уонна Россия, Саха сирин суруйааччыларын айымньыларын дьаныґан 
туран µірэппитэ. Литература сылын чэрчитинэн, мин кинини кірсін 
уус-уран айымньыны, литератураны µірэтиигэ туох санаалардаа±ын 
тула сэґэргэстим. 
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жанр саха литературатыгар ааспыт µйэ иккис 
аІаарыгар муІутаан сайдыбыт кэм нээх. Амма 
Аччыгыйын, Эрилик Эристиин, Ни ко лай Якутскай 
бэртээхэй айымньыларынан бэлиэтэммит айар 
суолларын утумнаан, Леонид Попов, Анастасия 
Сыромятникова, Болот Боо тур, Софрон Данилов, 
Далан, Иван Гоголев, Николай Лугинов, Егор 
Неймохов бииртэн биир кэрэхсэбиллээх романнара 
тахсыбыттара. Урут соччо таарыллыбатах 
тиэмэни арыйан, норуот былыргы µйэлэрдээ±и 
оло±ун-дьаґа±ын, остуоруйатын, итэ±элин 
саІалыы аа±ааччыга тиэрдибиттэрэ. Бу биґиги 
литературабыт биир уратыта буолар.

Ґйэлэр кирбиилэригэр, 21-с µйэ±э µктэнэн 
да баран, ити жанрдар салгыы сайдаллар. 
Ойуку, Николай Уус, Тумарча, Иван Сысолятин, 
эдэрдэртэн Сэмэн Маисов, Куорсуннаах, Уйбаан 
Ойуур, Айысхаана уо.д.а. саха литературатын 
аныгы кэмин бэрэстэбиитэллэрэ буолаллар.

– Быйыл дойду µрдµнэн Литература сыла 
биллэрилиннэ. Литература киґиэхэ дьайар, 
сабыдыаллыыр кµµґэ улаханын ордук сэбиэскэй 
кэмІэ µірэммит, иитиллибит кілµінэ билэр, 
ійдµµр. Эн санаа±ар, литература киґиэхэ туох 
суолталаа±ый?

– Дойду салалтата литература±а, аа±ыыга 
улахан суолта биэрбитэ µірµµлээх, ити элбэ±и 
эрэннэрэр суол, ону кытта бу эйгэ±э элбэх µлэ 
ирдэнэрин бары ійдµµбµт.

ДьиІнээх µрдµк таґымнаах уус-уран, 
классическай литература – ій-санаа, муударас 
бараммат бай±ала буолан, суолтата сµдµ. Ол 
курдук киґини о±о эрдэ±иттэн олоххо µчµгэйи-
куґа±аны араарарга µірэтэр, олох кэрэтин, 
µтµітµн сыаналыырга, тулалыыр эйгэни, киґи 
сирдээ±и аналын анаарарга сирдьитинэн буолар.

Биґиги улуу суруйааччыларбыт Јксікµлээх 
Јліксій, Былатыан Ойуунускай, Алампа, 
Амма Аччыгыйа, Далан, Николай Якутскай, 
Иван Гоголев уо.д.а. айымньылара норуоппут 
былыргытын-аныгытын, дириІ силистээх 
итэ±элин, µйэлэргэ мунньубут айыы сиэрин-
туомун, аан дойдуну, оло±у білµґµіктµµ 
анаарыытын ійдµµргэ тирэх буолаллар.

Литература киґи киґилии сиэрдээх-майгылаах 
буоларыгар, кини духуобунай сайдыытыгар са-
бы дыала сµрдээх улахан.

Ылан кірµіх, ити классиктарбыт айымньы-
ларын – манна тіріібµт дойдуга муІура суох 
таптал, кини кэрэ-дьикти айыл±ата, уус-уран 

тыл сµігэйэ-сµмэтэ, былыргы оло±у кірдірір 
тµгэннэр – бу барыта иитэр-µірэтэр, ібµгэттэн 
аныгы кілµінэ±э диэри быстыбат ситими олох-
туур.

Эмиэ олоІхо курдук, норуоппут духуобунай 
культуратын, итэ±элин, оло±ун отуорун, кэм 
уратыларын кірдірін, сурукка тиґэн, литература 
кілµінэттэн кілµінэ±э тиэрдэр улуу аналлаах. 
Онуоха эбии аныгы сайдыылаах дэнэр µйэ±э 
норуоттар икки ардыларыгар ійдіґµµнµ, ій-
санаа атастаґыытын, ытыктабылы олохтуур 
соругун эмиэ умнуо суохтаах. Бэйэм олохпуттан 
холобур ыллахпына, оччолорго «Дьулуруйар 
Ньургун Боотур» олоІхо нуучча суруйааччыта 
Владимир Державин тылбааґынан саІа тахсыбыт 
кинигэтин Чингиз Айтматовка ыыппыппар, кини 
онно махтанан маннык суруйан турардаах: 

«Уважаемая Анастасия Никитична!
Отвечаю на Ваши письма и поздравления 

с большим опозданием и все таки надеюсь, 
что Вы правильно поймете мои возможности в 
смысле лимита времени.

Мне было очень приятно, когда вернувшись 
домой из долгой отлучки, я обнаружил у себя 
большущую книгу, знаменитый олонхо – «Ньургун 
Боотур». Это замечательный подарок. И я 
преисполнен к Вам братской благодарностью.

Времени мало, читаю олонхо отрывками. 
Много изначально близкого и знакомого нахо-
жу в этом древнем сказании и это очень 
увлекает меня, восхищает и умудряет. Здесь 
в тексте я нашел объяснение названию одного 
из киргизских родов – Алакчын, а в олонхо 
«Аан Алахчын Хотун» – богиня земли. До 
этого никто не мог сказать, что значило это 
слово «Алакчын». Теперь я сам нахожу корни и 
происхождение «Алакчын».

Предвижу, что обнаружу в «Ньургуне» еще 
много неожиданного. Единственное, что вы-
зывает острое сожаление – невозможность 
читать в оригинале. Я не плохой знаток тюр-
ских языков, но слишком далеко разошлись 
мы. Однако, надо беречь и ценить в новых 
исторических условиях и на новом уровне то, 
что осталось.

Передайте привет Вашей семье – мужу, сестре-
студентке и всем, кто почитает литературу.

Желаю Вам добиться своей цели в работе и 
творчестве.

Ч. Айтматов.   
23.01.78.»
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Мин кілµінэм улаатар, киґи-хара буолар 
кэмигэр атын аралдьыйарбыт да соччо суо±а, 
онон тµµннэри чµмэчи уотугар кытта классиктар 
айымньыларын утаппыттыы аа±арбытын µгµс-
тэр ійдµµр буолуохтаахтар. Тус бэйэм аа±а 
µірэниэхпиттэн ыла литература абылаІар ыл-
ларбытым. Кыра кылаастарга куоракка нуучча 
оскуолатыгар µірэнэ сылдьыбыттаахпын. Ол 
кэмтэн нууччалыы остуоруйалары, ордук Г.Х. 
Андерсен, А.С. Пушкин суруйууларын, улахан 
кылаастарга А.П. Чехов, Л.Н. Толстой айым-
ньыларын сібµлээн аа±арым. Биллэн турар, 
бэйэлэрин идэлэригэр бэриниилээх учууталлар, 
библиотекардар о±ону уус-уран айымньыга тар-
дыылара, сирдээґиннэрэ итиннэ дьоґун олук 
уурар буолла±а. ТіІµлµ оскуолатыгар миэхэ 
оннук дьонунан Аполлон Павлович Федоров, 
Иннокентий Гаврильевич Попов, Люция Се-
рафимовна Иванова, о.д.а. буолаллара. Кинилэр 
мин идэбин таларбар далаґа буолбуттара 
саарба±а суох.

– Эн санаа±ар, билиІІи кэмІэ литературабыт 
кэскилэ хайда±ый?

– Дьэ, кырдьык, кэм тэтимэ балысхан, саІа 
технологиялар сайданнар, аа±ыы да ньымалара 
атын буоллулар. Уонна ордук маассабай диэн 
ааттанар, уус-уран іттµнэн намыґах таґымнаах, 
а±ыйах кэмІэ аралдьыйан аа±арга анаммыт 
суруйуулар элбээтилэр. 

Ол да буоллар, дьиІнээх уус-уран 
литература, норуот духуобунай культуратын 
кытта быстыспат ситимнээх буолан, эстиэ, 
симэлийиэ суо±а, ба±ар, ханнык эмэ атын 
да формаларынан (ньыманан) сайдыа диэн 
эрэнэбин. Норуот бэйэтэ, кини тыла баарын 
тухары аа±ааччы дууґатын кылларын таарыйар 
дьиІнээх литература тыыннаах буолуо.

– Аныгы электроннай технология, интернет 
сайдыбыт кэмигэр ыччаппытын литература±а 
хайдах сыґыаран иитэбит-µірэтэбит?

– Саха литературата бэйэтэ ураты суол-
лаах-иистээх, уустук остуоруйалаах, бэлиэ 
сити ґиилэрдээх литература буолар. Литерату-
рабытын улуу тірµттээччилэр: Јксікµлээх 
Јліксій, Былатыан Ойуунускай, Алампа 
кинини хара ааныттан µрдµк уус-уран кэрдиискэ 
таґааран, µйэлэргэ ілбіт-сµппэт суолталаах 

дириІ білµґµіктµµ ис хоґоонноох айымньылары 
кэнэ±эски кілµінэлэргэ бэлэх хаалларбыттара. 
Дэлэ±э да±аны, бу айымньылары тылбаас-
тыырыгар нуучча биллэр суруйааччыта Вла-
димир Солоухин сі±ін-махтайан, «улуу суру-
йаач чылар» диэн тыл ыґыктыбыта буолуо дуо?!

Бу кімµс кылаакка тэІнээх баай литера ту-
рабытын µірэтэр сыалтан Хотугулуу-ИлиІІи фе-
деральнай университекка, Гуманитарнай чин  чи-
йиилэр институттарыгар µлэ утумнаахтык барар. 

О±ону кинигэни аа±арга, литератураны кэ-
рэх сииргэ олох кыратыттан, о±о саадыттан, 
оскуолаттан са±алаан аныгылыы ньымалары 
туґанан µірэтиэххэ наада. Ордук о±о быы-
кайкаан эрдэ±иттэн аа±ыыга сыґынна±ына, 
кэлин ити µгэскэ кубулуйарыгар тирэх буолуон 
сіп. Маныаха, холобур, «Бичик» кинигэ кыґата 
улахан хардыылары оІорор.

Классиктарбыт айымньылара киинэ±э уґул-
луохтарын наада. Холобур, сорох омук дой-
дуларыгар Лев Толстой «Война и мир» айым-
ньытын Сергей Бондарчук экраІ Іа та ґаарыыта 
оскуола булгуччулаах програм ма тыгар киирэр 
эбит.

Онон литератураны чинчийиигэ, µірэтиигэ, 
тар±атыыга сыґыаннаах эйгэлэр бары кµµспµтµн-
кыахпытын тµмэн µлэлиэхпитин наада. 

Литература хабар эйгэтэ туох да баґаам 
буолла±а, ону барытын, бµгµІІµ кµІІэ хайдах 
буолуохтаа±ын кылгастык этэн кэбиспэккин.

Биґиги литературабыт элбэх сыллары уІуор-
даан, µйэлэргэ сайда, норуоппут іркін ійµн, 
дириІ силистээх итэ±элин, ула±ата кістµбэт 
бай±ал курдук бар±а баай уус-уран тылын, айыы 
киґитин сиэрин-майгытын кірдірі, ыччаты, бар 
дьону иитэр аналын µрдµктµк тута туруохтун!

– Анастасия Никитична, биґиги сурунаалбыт 
аа±ааччыларыгар туґаайан литература эйгэтин 
туґунан кэпсээбиккэр уонна алгыс тылгын 
эппиккэр махтанабын. Инникитин да бу курдук 
саха литературата сайдарын туґугар µлэлии, 
айа сылдьаргар ба±арабын.

Кэпсэттэ Иван ОСИПОВ.
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