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Саха литературатын чулуу айымньылара

Проза

Бөлүүн кытаанахтык утуйа сытаммын эмискэ уһукта биэрдим. Муҥу-
ра суох таптыыр, эрэнэр, итэҕэйэр намыын, сымнаҕас харах хомойон, 
хоргутан, харааста көрбүтүттэн...

Мин оҕотук эрдэхпинэ тыаҕа, дойдубар, Мохсоҕол диэн ыттаах этим. 
Уһуктаах чөрөгөр кулгаахтаах, ньырҕа баҕайы түүлээх, дьарамай, 
сылбырҕа быһыылаах, кылбаа маҥан дьүһүннээх саха ыта.

Мохсоҕол миэхэ быыкайкаан эрдэҕинэ тиксибитэ. Биһиги нэһилиэккэ 
Кэһэх диэн икки хараҕа суох остуоруйаһыт оҕонньор баара. Кини, 
нэһилиэги түгэҕинэн эргийэн, өтөр-өтөр биһиги алааспытыгар 
кэлэрэ. Кэһэх хонор ыалыгар оҕо бөҕө тоҕуоруйара. Ордук сайыҥҥы 
кэмҥэ. Балаҕан дуу, ампаар дуу күлүгэр мустан олорон, хараҕа суох 
оҕонньор кэпсээтэҕин ахсын эбии үүнэн, үксээн иһэргэ дылы дьикти 
остуоруйаларын истээри. Биһиги алааспытыгар кэллэҕинэ оҕонньору 
ыалтан ыал иккэрдигэр туох да соруйтарыыта суох мин тайаҕыттан 
сиэтэн сирдээн илдьэ сылдьарым. Ол манньатын суол былаһын тухары 
кини сороҕор ааспыкка-билиҥҥигэ сыһыаннааҕа чопчу биллибэт 
эрээри, тулалыыр дьону, эйгэни сонун хараҕынан көрөргө көмөлөһөр 
таабырын-таайтарыы аҥардаах сэһэннэрин бүөмнээн истэрим. Биирдэ, 
аргыс киһи түбэһэн, икки көстөөх атын түөлбэҕэ барсыбытыгар мин 
оҕонньору алааспыт арҕаа уһугар диэри батыһан испитим. Атаҕым 
тыаһын иһиттэҕэ буолуо, тыа саҕатыгар киирэн иһэн, оҕонньор, тохтоон, 
эргиллэ түспүтэ: 

– Бааргын дуо эн?
– Баарбын.

Софрон ДАНИЛОВ

МОХСОЎОЛ
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Проза
– Чэ, тукаам, дьиэҕэр төнүн. Мин сүүрбэч чэ 

хонугунан кэлиэҕим. Сөп дуо? Күүтээр, кэһиилээх 
кэлиэҕим.

Ити «кэһии» диэн тылы саҥа сэһэн, остуоруйа 
диэн өйдөөбүтүм, мин онно. Чороҥ соҕотох хараҕа 
суох оҕонньор туох атын кэһиилээх буолаахтыай. 
Итиэннэ дьиктилээхэй остуоруйаттан ордук күндү 
кэһии туох баар буолуой бу күн сиригэр?

Мин алҕаһаабыт этим. Аныгыс кэлиитигэр 
оҕон ньор, атын ыаллары ааһа көтөн, чуо би һиэ-
хэ кэлбитэ уонна тэлгэһэҕэ көрсөн миэхэ суулуу 
туппут сутуруктан эрэ мэнэки мап-маҥан тыын-
наах мөчөкөнү ууммута:

– Тукаам, кэһии аҕалыах буолбутум дии. Бу 
баар онтукам.

баара. Онтукам ол дьыл, оройуон киинигэр ал тыс 
кылааһы бүтэрэн кэлэрбэр, саас, улаатан, ыт-
ытынан буолан көрсүбүтэ. Ол сайын биһиги ыкса 
доҕордоспуппут. Ньырҕа түүлээх буолан эбитэ 
дуу, хаһыҥнаах дьыбар түүн таһырдьа дэлби 
титириирэ. Дьиэттэн үүрэ сатыылларын үрдүнэн, 
хайдах эмэ быыс-хайаҕас булан, иһирдьэ, ханна 
эмэ муннукка-ханныкка саспыта баар буолара. 
Холдьоҕооччу дьон утуйдахтарына, хоонньубар 
киирэн, сып-сылааһынан даҕайан кирийэрэ.

Мохсоҕол чахчы булчут удьуора быһыылааҕа. 
Ким да оччо-бачча үөрэппэтэҕиІ үрдүнэн булчут 
бэрдэ буолуох чинчилээҕэ. Оччотооҕу мин булдум 
диэн туох кэлээхтиэй: кус, куобах эрэ буоллаҕа. 
Олору да бултуурга мин кинини үөрэтэрим кэлси 
дуо, кини миигин үөрэппитэ. Чэ, холобура, мин 
куобах орохторугар туһах иитэрим. Мохсоҕолум 
сорох ороххо биирдэ-иккитэ муннун даҕайаат, өрө 
чолос гынан, ааһа сүүрэрэ. Ити аата, манна туһах 
иитэ сорунума диэн этэ. Оттон сорох орохтон муннун 
араарбакка сыбдыгырайара. Дьэ оччоҕо онно мин 
туһахпын ииппитинэн барарым. Кустуурбар эмиэ 
биир оннук. Ардыгар томтойо бысхалдьыйбыт 
күөл гэ кэлэн, саабын илиибэр ылан, кус ыта кии-
рээри тэринэрим. Мохсоҕолум буоллаҕына тө-
рүт аахайбатахтык, тохтообокко эрэ, суолун устун 
сүүрэ турара. Ыппын ыҥыра сатаан баран, күөлгэ 
киирэн, биирдэ да ыппакка, илби сытыйан илии 
тутук тахсарым. Ыраах сылдьан, ол ууга кус суоҕун 
хантан билэрэ эбитэ буолла. Оттон бултаах күөлгэ 
кэллэҕинэ сирэйэ-хараҕа, туттара-хаптара ула-
рыйара. Үөмэн кии рэргэ табыгастаах сири бул-
лаҕына, умса сы тынан кэбиһэрэ. Мин оччо ҕо 
түөспүнэн сынан үөмпүтүнэн барарым. Мохсоҕо  лум 
кэннибиттэн сыылара. Ыттахпына – кус табыллы-
быт да, та быллыбатах да буоллун – сулбу ыстанан 
ууга «бар» гына түһэрэ. Бултуйдахпына, таһаа ран, 
иннибэр уурара. Бултуйбатахпына, уҥуор-маҥаар 
устан, көрдөөмөхтөін баран, кытыыга тахсан, 
уутун сахсынан баран, «тугу ыппыккыный?..» 
диэн сэмэлиирдии кірөрө. Ардыгар, күһүн бии тэр 
саас, күөл кытыыта мууһурар кэмигэр, кустуурбут. 
Мохсоҕол эрэйдээх онно, чараас мууһу тоһуу-то-
һуу киирэн, кус таһааран баран, тоҥон, ыйы лыы-
ыйы лыы титирээн дьиһигийэ олорор буолаахтыы-
ра. Оччо ҕо мин телогрейкам сыыһын бүрүнэн, 
ыга куустуһан, хайа-хайабыт сылааһын хардары 
бэрсиһэн, иккиэн ирэрбит. Ардыгар кус кэтиир 
дьыбардаах түүн нэр гэ кээһиилээх окко киирэн 
хоонньоһон буккуруур  бут. Чэ, ол булка тоҥмут-
хаппыт үгүс этэ.

Иван Осипов уруґуйа

Мин икки ытыспын кэккэлэччи тутан тоһу йан 
ылбытым. Адьас төрөөбүтүнэн кэриэтэ ыт оҕо то 
этэ. Оҕонньорум онтукатын ыһыктыахча буолан 
иһэн, төттөрү харбаан ылбыта:

– Ээй, ааттаабатым дии? Аата – Мохсоҕол 
буоллун. Мохсоҕол! Мохсоҕол! Мохсоҕол! – 
кини, ыІыран эрэрдии, ытын оҕотун кулгааҕар 
улаханнык саҥарбыта, онтон, Мохсоҕолун ууна-
ууна, аргыый миэхэ эппитэ: – Байанайдаах булчут 
буол. Мохсоҕол улуу булчут ыттар удьуордара. 
Кини эйиэхэ кітөр кынаттааҕы күөйэн аҕаллын, 
сүүрэр атахтааҕы сүүмэрдии тосхойдун. Эрэллээх 
доҕоттор буолуҥ. Хаһан да бэйэ-бэйэҕитин тү- 
һэрсэн биэримэҥ.

Кіхсүн иһигэр биллэ-биллибэттик курдьугунуур 
мап-маҥан мөчөкөнү ытыспар суулуу тутан туран, 
«хаһан бу улаатан..» диэн мыына санаабытым 
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Мохсоҕол киһи саҥарарын барытын өйдүүргэ 
дылыта. Мин кинини букатын тэҥнээх доҕор 
кэриэтэ саныырым. Итэҕэһэ диэн саҥарбат эрэ 
этэ да онтукатын үрэн, ыйылаан, ырдьыгынаан, 
хараҕынан көрөн, туттан-хаптан толору солбуйар 
курдуга. Ол иһин иккиэйэх буолларбыт эрэ мин 
ыппын кытта күө-дьаа кэпсэтэрим.

Мин эрэйбин чэпчэтии, миигин алдьархайтан 
араҥаччылааһын – Мохсоҕол бу күн сиригэр 
үөскээбит аналын, өскөтө өйдүүр кыахтаах буол-
лаҕына, оннук өйдүүр быһыылааҕа. Биирдэ мас 
көтөрдөөн мэлийэн, сылайан, сырам быстан 
иһэн, хара тыа ортотугар охтубут тиит үрдүгэр 
сынньана олорбутум. Ол олордохпуна эмискэ 
ат тыбар туох эрэ көтөн тилигирээбитэ. Мин, 
«бочугурас» дии санаан, охтубут тииккэ өйөн-
нөрбүт сынтараалкабын сулбу тардан ылбытым. 
Тииттэр быыстарынан іҥөҥнөөт, мин, сыҥаах-
пын саам уоһугар сыһыары туттубутунан төттө-
рү олорбутум. Бочугурас да кіппүт буоллаҕы на, 
ырааттаҕа, ону эккирэтиһэр сэниэм суоҕа. Бу 
кэмҥэ, тугу эрэ санаан, саам айаҕар бүк түһэн 
олордохпуна, баччааҥҥа диэри хам бааччы сып-
пыт Мохсоҕолум, сулбу ыстанан туран, үөһэ 
– сирэйим диэки, аллара – тобугум диэки көрі-
көрө, ааттаспыттыы ыйылаа да ыйылаа буолбута. 
Ону бастаан утаа аахайбакка гынан баран, кэлин 
дьиктиргии быһыытыйбытым. «Аллара ити тугу 
көрөр баҕайытай?» диэн өҥіс гыммытым уонна 
этим «дьар» гына түспүтэ: сынтараалкам аҥар 
уоһун сомуога тура сылдьар эбит этэ. Били 
өйөннөрбүппүн өрө тардан ыларбар тур бут эбит 
буоллаҕа. Онуоха, эбии, санаабар арал дьы-
йаммын, сэҥийэбин саам уоһугар уурбут этим. 
Ол иһин ыксаабыт эбит Мохсоҕолум. Кэ лин ити-
ни дьоҥҥо кэпсээтэхпинэ – итэҕэйбэттэр этэ: саа 
сомуога турбутун-турбатаҕын, ол туох содуллаах 
буолуоҕун ыт өйдүүр үһү дуо диэн. Мохсоҕол 
өйдүүр этэ. Ону баҕас бигэтик билэбин.

Сэттис кылаас кэнниттэн, биир сыл өрөөн, 
колхозпар биригэдьиирдээбит сылбар, күһүн сир 
тоҥмутун кэннэ, куобахха туһах иитэн төннөн 
испиппит. Мохсоҕолум иннибэр-кэннибэр түһэн 
ойуок калыыра. Сылайбыт киһи сиргэ сытар мас 
лабаатын, мутугу-итиги тумнан хаамааччыта 
суох, биир кэм хачырҕаччы үктээн айаннааччы. 
Ол курдук умса-төннө түһэн истэхпинэ Мохсоҕо-
лум сүүрэн сирдьигинээн кэлэн, кулгааҕын чөрө-
түөҕүнэн чөрөппүтүнэн суолбун бүөлүү ол оро 
биэрбитэ, онтон, мин тугу эмэ өйдөөн-дьүүллээн 
ыйыталаһыам иннинэ, эмискэ хаҥас тыа диэки 

буулдьа курдук сулбу ыстаммыта. Өтөр буолаат, 
ытым үрэр саҥатын кытта тэҥҥэ мас барчала нар 
тыаһа иһиллибитэ. Мохсоҕолум туох да быыһа 
суох үр да үр буолара. Тыа иһэ биир кэм от-мас 
кумаланар тыаһыттан, ыт саҥатыттан оргуйан оло-
роро. «Тайаҕы туруорда быһыылаах» диэн са наа 
баара онно миэхэ. Саабын бэлэмнэмми ти нэн ытым 
үрэр сирин диэки тэбиммитим. Тыас-уус, үрэр са ҥа 
миэхэ ситтэриэх быһыылара суоҕа, хара тыа ус тун 
тус хоту диэки тохтоло суох түһэ турбуттара.

Дьиэбэр кэлэн истибитим: бэҕэһээ Оҕуруктаах 
диэн балтараа көстөөх сиргэ тайахсыттар, түбэһэ 
түһэн, арҕахтарын аттыттан икки эһэ оҕотун 
өлөр бүттэр үһү. Мин төннөн иһэн Мохсоҕолум 
тайаҕы үрдэ быһыылаах диэбиппэр, «ээ, ол 
тайах буолбатах, тайах дьон олоҕор тоҕо оччо 
чугаһыаҕай, ийэ эһэ оҕолорун ирдии сырыттаҕа, 
хата эйигин ытыҥ абыраабыт, оҕону-урууну сэ-
рэтиэххэ баара, мэнээк тыаҕа тахсыбатыннар» 
диэн буолбута. Мин мэктиэтигэр, тиритэ түспүтүм. 
Оҕолорун сэймэктэтэн уордайбыт кыыл миигин 
адьас эргэ өрбөх кэриэтэ илдьи тыытан кэбиһиэ 
этэ. Ону Мохсоҕолум быыһаатаҕа. Бэйэтин ба-
тыһыннаран, миигиттэн тэйитэн, тыа түгэҕин 
диэ ки түстэҕэ. Арай эһэ кинини бэйэтин үлтү са-
баан кэбистин? Мин ол киэһэ, субу-субу дьиэт-
тэн тахсан, хаҥас суол төрдүн одуулуур мээрик 
буолбутум. Ытым биллибэтэҕэ.

Түүн үөһүн саҕана ампаарга утуйа сытаммын 
халҕаны тарбыырга дылы тыастан уһуктубутум. 
Ааны аспытым Мохсоҕол олороро. Үгэһинэн, 
эккэлээн өрө көтүөлүү түспэтэҕэ. Ыарыыланар 
дуу, үөрэр дуу быһыынан саҥа таһааран баран, 
хайдах эрэ улаатан хаалбыкка дылы төбөтүн 
хойуоллаҥнаппыта. Орон оҥостон сытар сыар-
ҕам сыҥааҕын туорайыгар баар чүмэчим тоо-
роҕоһун умаппытым уонна «Оо... оо...» диэ-
битинэн то буктуу түспүтүм. Мохсоҕолум төбөтө 
сүүлэ иһэн хаалбыт этэ. Хаҥас хараҕын аттынан 
үөһэт тэн аллара дириҥ баас субулла сылдьара. 
Бааһын туппахтаан көрөөрү гыммыппын ытым, 
буолуммакка, илгистэн кэбиспитэ. Мин, дьиэҕэ 
сыбдыйан киирэн, ийэм бука сарсыардааҥы 
аһы лыкка анаан уурбут аһылыгын бүтүннүµтүн 
таһааран Мохсоҕолбун аһаппытым. Адьас быста 
аччыктаабыт этэ. Дьэ итиэннэ сыарҕабытыгар 
куобах суорҕанынан саптан хоонньоспуппут. 
Мин онно Мохсоҕолбун кууһан сытан, киниэхэ 
туох-баар билэр нарын, истиҥ тылларбын – 
итии таптал тылларын эппитим, мин эйиэхэ 
эмиэ үйэм тухары эрэллээх доҕор буолуом, 

Проза
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наада тирээтэҕинэ, эн тускар тыыммын да биэ-
рэрбин кэрэйиэм суоҕа диэи андаҕаммытым. Ол 
күдээринэ этиллэр тыллар буолбатах этилэр. Ити 
күһүҥҥү им балай түүн ол тыллары мин дьиҥ ис 
сүрэхпиттэн эппитим...

Нөҥүө күһүнүгэр мин Якутскайга үөрэнэ барар 
буолбутум.

Бардам, баламат тыллаах-өстөөх эдэрси киһи-
лиин иккиэ буолан, икки ыҥыыр атынан атыр-
дьах ыйын эргэтигэр биэс күннээх уһун айаҥҥа 
туруммуппут.

Айанныахпыт хас да хонук инниттэн, тэринэр-
бин керөн, Мохсоҕол, тэлгэһэттэн тэйбэккэ, кэтии, 
көрө сыппыта.

Алааспытыттан көс аҥарын кэриҥэ тэйэн 
баран, толооҥҥо киирбиппитигэр, кэннибэр, аргы-
һым хаһыытыы түспүтэ:

– Хайа, нохоо, ытыҥ батыһан иһэр дии! Хол-
дьох!

Эргиллэ биэрбитим: аргыс киһи хаһыы таа-
бытыттан тохтоон, Мохсоҕол кылап-халап көрө 
турара.

– Холдьох! Ыт батыһыннарыылаах сылдьар  быт 
итэҕэс дуо? – аргыһым, инньэ диэн дьары йаат, 
миигин ааһа ойуппута.

Ыҥыырбыттан түһэн, мин, Мохсоҕолбун моон-
ньуттан кууһа-кууһа, бу сырыыга тоҕо эрэ нал-
быччы түспүт кулҕааҕар сибигинэйбитим:

– Мохсоҕоол, мин ыраах барабын... Ыраах 
да ыраах... Онно оҕолору кытта уопсай дьиэҕэ 
олоруом... Эн хаал... Мохсоҕолчоон... Хаалар этиҥ 
буолбат дуо мин оройуон киинигэр үөрэнэрбэр?.. 
Аны сайын кэлиэм... Сөп дуо?.. Чэ, дьиэҕэр тө-
нүн... Төнүн...

Мохсоҕолум, мин уйадыйбыт сирэйбин-ха рах-
пын одуулаамахтаан баран, сүүһүттэн сыл лаары 
умса түспүппэр иэдэспиттэн салаан ыл быта уон на 
сытынан кэбиспитэ.

Мин, тылбын ылыннарбыкка сананан, көҥөнөн, 
кэннибин хайыспакка эрэ, аргыспын эккирэтэн 
айаннатан сахсыллыбытым.

– Төнүннэ дуо? – диэн ыйыппыта аргыһым 
сиппиппэр.

– Ыык...– нэһиилэ хардарбытым.
Эмиэ көс аҥарын кэриҥин айаннаатыбыт 

быһыылааҕа.
Аргыһым, атыттан түһэн, төргүүтэ кэлтэ гэй-

диирин көннөрө туран, мин ойоҕолотон эр дэхпи нэ 
эмиэ бардьыгынаан тоҕу барбыта:

– Нохоо, төнүннэ диэбитиҥ батыһан иһэр эбит 
буолбат дуо?!

– Ханнаа?..
– Көр, оол, ол! Өссө тиит кэтэҕэр саһар ээ!.. Мэ, 

тут! – аргыһым атын тэһиинин миэхэ бырахпыта 
уонна, кымньыытын туппутунан, кэннин диэки 
сүүрбүтэ. – Бэйикэй, мин кинини батыспат 
оҥоруом!...

Мохсоҕол киһиттэн оччо охсуллан-сынньыллан 
кэһэйбэтэх ыт этэ. Онон аргыһым тиийэн кым-
ньыытынан сабыырыгар бастаан утаа олорон 
биэрдэ быһыылааҕа. Онтон Мохсоҕол, иннин 
хоту сулбу ыстанан, мин атым аттыгар хорус 
гыммыта уонна өрө көрбүтэ... Оо, ол көрбүтүөн!.. 
Мин, харахпын куоттаран, умса туттубутум. 
Аргыһым, эккирэтэн кэлэн, ыты эмиэ сабаа да 
сабаа буолбута. Ыта буоллаҕына, ыарыыланан 
ыйылаабакка да, аһаран туора ойбокко да, мин 
диэки өрө көрбүтүнэн хамсаабакка олорбута.

Аргыһым охсоору далайан испит илиитэ 
санньыс гыммыта:

– Тугуй бу?.. Тоҕо хамсаабатый?.. 'Гоҕо 
ыарыыламматый?...– диэн ботугураабыта уонна, 
туохтан эрэ куотардыы, түргэн үлүгэрдик атын 
миинээт, кымньыытынан быһа биэрбитэ.

Мин кини кэнниттэн түһүспүтүм.
Мохсоҕол мантан инньэ биһигини батыспатаҕа.
Кыһыныгар ыалбыт киһи маҥан ыт саҕынньаҕы 

тиктэригэр Мохсоҕол тириитин эбиилик оҥосту-
бутун истибитим...

Биэс уонча сыллааҕыта этэ ити. Ол хара тыа 
суолугар Мохсоҕол мин диэки көрбүт хараҕа бу 
биэс уонча сыл устатыгар миигиттэн арахсыбакка 
сылдьар. Арахсыа да суох. Миигин кытта бииргэ 
ииҥҥэ киирсиэх быһыылаах...

1985 с.
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УЛУУ ӨРҮС УҤУОР

Сааскы ылааҥы күннэр кэлэннэр, киһи та һыр-
дьаттан киириэн баҕарбат. Тойон Арыы олох-
тоохторо бары даҕаны салгыҥҥа килэриччи 
сиэтэн, бэл сирэйдэрэ кыччаабыт курдук. Сырыы-
айан сыыдамсыйан, уҥуор Малдьаҕардартан 
даҕаны, Илин эҥэрдэртэн даҕаны кэлээччи-
барааччы «от сии» олорооччулар балаҕаннарын 
быһа ааспаттар. Хойуу талахтаах буолан эбитэ 
дуу, бу дойдуга туллук үөрэ олус хойуу. Биир 
сарсыарда көрбүттэрэ: кыбыыларын кэтэҕэр, 
талахтар быыстарынан хомуйухааннар хаамса 
сылдьаллара. Кынат дойдутугар хабдьы биир эмэ 
дьыл, күһүн хаар халыҥыырын саҕана, биллэн 
ааһааччы. Кыһынын арыыга хабдьы биллибэт этэ, 
хантан кэлэн хааллылар? Дьэ, ити курдук, күннэтэ 
туох эрэ саҥа, киһи урут билбэтэҕэ көстөн кэлэр.
Тойон Арыы – сэргэх дойду.

Кыһын устата Баҕытай хаста да кэлэн барда. 
Кэлин кэлиитигэр сыарҕа быһаҕаһа тураҥ аҕал-
быт этэ. Ону мэлийэн, далга тарҕата куталлар. 
От сии сылдьан, сүөһүлэр сытырҕалыы-сытырҕа-
лыы, сии турар отторун быраҕан, сырсан кэлэн, 
тураҥы са лыыллар. Улаханнык турарҕаабыт сүө-
һү ырар, мөлтүүр, «тоҥ ньирэйи» ньылбалыыр 
үһү. Ону Бас билбэттээх буолуо дуо?!

Тураҥ кэлэн, итиэннэ оту кэмчилээбэккэ аһа-
таннар, сүөһүлэр этэҥҥэ кыстыгы туораан 
эрэллэр.

Баҕытай ааспыт сырыыга харалдьык тахсыыта, 
суол хаала илигинэ, кэлэн көһөртүөх буолбута. 
Аара хонуктарыгар түһэр ыалларын олоччу 
кэпсэтэлээбит этэ. Онон, отторун ордугун сыар-
ҕаларга тиэнэн, көһөн күккүрүүллэрэ чугаһаан 
сылдьар. Кыралаан айаҥҥа бэлэмнэнэллэр. Эр 

дьон Муттуххай уонна Кынат күнүс быыстарыгар 
от түүрэллэр. Айаҥҥа түүрбүт от үчүгэй. Ордубут 
от дойдуга тиийдэххэ туттуллуо. Сүөһү уоһу нан 
барыар диэри, ыйы эрэ кыайбат кэм хаалар. Ону 
барытын Баҕытай ааҕар, барыллыыр. Муттуххай 
даҕаны барылыгар үчүгэй эбит. Биир от, биир 
сыарҕа түүрүү от, биир сыарҕа чугас айан ото, 
биир сыарҕа ыраах айан ото, аара көлө айаҕа 
от диэн кээмэйдэрдээх. Аны ыанньык кыстыыр 
ото, көлө кыстык ото, тиҥэһэ, тыһаҕас, борооску 
төһө отунан сыл тахсара, күҥҥэ төһөнү сииллэрэ 
– барытын ааҕар да ааҕар, барыллыыр да ба-
рыллыыр. Букатын сыыстарбат. Бас Баҕытай 
мын дыр, сылык муҥутаан, дьылга бара сылдьыа 
дуо! Муттуххай саталлааҕын билэн, үчүгэйдик 
төлөөн, арыыга киллэрбит эбит. Арыыга «от 
сии» киирбит атын уустар бары кыстыгы этэҥҥэ 
туораабатылар: сүөһүлэрэ өлүтэлээтилэр, элбэх 
ынах торбостоото, сорох сүөһү ырыганныах кур-
дук. Кэлин «от сиэччилэр» туой Муттуххайга кэ-
лэн сүбэлэтэр, отторун көрдөрөр, барыллатар 
буоллулар. Тураҥ бэриһиннэрдилэр.

* * *

– Мин ааҕарбынан, аны үс-хас хонугунан Бас 
кэлиэхтээх, – диир Муттуххай этэрбэһин кэтэ 
олорон.

– Быйыл саас төрөөбүт ньирэйдэрбитигэр, аара 
сиргэ хоноллоро тымныы буолбатаҕа буолуо дуо? 
– Мөтүөс оҕолор чохообулларыгар күөрчэхтэн 
ытыкка олордон ылан, түһэртии туран ыйытар.

– Айанныырга оното. Кыратык хойутаатахпы-
тына садыр уута киириэ, суол хаалыа. Харал-
дьыкка, бэл, сиргэ төрөөбүт ньирэй туох да 
буолбат. Ийэтин сылаас үүтүн эмэ сылдьар ньи -

Улдьаа ХАРАЛЫ

КИҺИ-ХАРА БУОЛААРЫ
(Роман иккис аҥара)
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рэй туох буолуо диэтэххиний? Бас билэн дьаһа-
нар, – диир Муттуххай, сарсыардааҥы дагдалаах 
лэппиэскэтин мотуйа олорон.

– Бүгүн от түүрэбит дуо?-Кынат итии ууну 
сыпсырыйа-сыпсырыйа ыйытар.

– Түүрэр оппут бүппүтэ. Кустуу бараары гы-
наҕын дуо? Бар ээ. Бэҕэһээ билии диэки доруоп 
саа тыаһаабыта. Бу сарсыарда аннынааҕы чал-
бахпытыттан икки көҕөн көттө.

– Суох, кустаабаппын. Дьаарбаҥ диэки бара 
сылдьыам этэ.

– Сырыт, сырыт. Доҕотторгун көрсүтэлээн кэл. 
Барарбыт да чугаһаата.

– Сылдьан-сылдьан, уолбут аны нууччалар 
кыыстарын булан аҕалара буолуо, – Мөтүөс кү лэн 
төгүрүк иэдэһэ мытырыллар.

– Ыллын ээ, бурдуктаах дьоҥҥо сыһыннаҕы-
на бэйэтэ абыраныа. – Муттуххай сөбүлүүрүн 
биллэрэр.

* * *

– Варька, окошканан посмотрилаа эрэ, хайа 
тятяІ приехаллаабыта буолаарай? – Мотрена ыт 
үрбүтүгэр кыыһын соруйар.

– Ой, тятя буолбатах. Ханнык эрэ саха паря 
кэллэ, – Варька хоһугар ыстанар.

– Мам, островтан аттаах паря кэллэ, – Мотре-
на кыра кыыһа Натуля ыалларын Маҕыйдар 
кыыстарыныын аҕылаһан киирэллэр.

– Ну, гость почем кэллэҕэй? Прохор атас-
тарыттан буолуо?

Таһыттан ис киирбэх көрүҥнээх, чомпой бэр-
гэһэлээх, ынах этэрбэстээх, салгын килэриччи 
сиэбит сирэйдээх уол чэпчэкитик туттан киирэн, 
аан таһыгар турар.

– Кэпсээҥҥит? – уол чомпой бэргэһэтин устан, 
түннүк анныгар турар, түөрт атахтаах халыҥ 
хаптаһынтан оҥоһуллубут, уһун олох маска кэлэн 
олорор. Бу маска түөрт-биэс киһи олорууһу. 
Хата, утуйарга синньигэс буолсу. Манна утуппут 
хоноһолоро, хамсаатар эрэ сууллууһу.

– Кэпсээн диэн... Купец Калошин кэлэн бар бы та. 
Кынат дьиэни эргиччи көрөн ылар. Хараҕа үрүҥ, 

буор сыбахтаах, сүүнэ улахан оһохтон ара хпат. 
Бука, элбэх буору, бадарааны мэһийэн оҥор-
дохторо...

– Колокольчик тыаһыыр, – сонурҕаабыт ха-
рахтарынан уолу көрө олорбут кыргыттартан 
биирдэстэрэ, Үүчэ истэ охсон, кыргыттар та-
һырдьа ойоллор.

Кырдьык, хобо тыаһа кылырдаан, чугаһаатар 
чугаһаан, тиийэн кэлэр.

– Тятя кэллэ! – хостон Варька устар курдук 
хааман тахсан кэлэр. Арылхай харахтарынан 
болҕомтолоохтук ыалдьыт уолу көрөн ылар.

Кыыс көрбүтүгэр, Кынат сүрэҕэ дьикти ба-
ҕайытык мөҕөн ылар. Кини чомпой бэргэһэтин 
туппутунан, таһырдьа тахсар. Дьаам кэлбит. 
Кыл гас сыарҕаҕа көлүллүбүт кыһыл буулуур ат 
балачча илистибит, тириппит көрүҥнээх. Прохор 
атын баайа турар.

– А-а, Кынат. Кэпсе, догор, – Прохор мичээрэн, 
бытык быыһынан тиистэрэ килбэһэллэр.

– Солунум диэн, аны үс хонугунан Бас кэ-
лиэхтээх. Дойдубутугар көһүөхтээхпит.

– Даа, проталиналар улааттылар. Островтан 
барарга пора буолла дии. Но муус ныне хойутуу 
барыа дииллэр. Чэ, хатага киириэххэ.

Кынат Дьаарбаҥҥа бу иккис сырыыта. Сааһыа-
ры Муттухайдыын атынан кэлэ сылдьыбыттара. 
Онно Маҕыйдарга сылдьан, ыалдьыттаан ту-
раллар. Маҕыйдар ынах сүөһүнү ииттэн, сахалыы 
туттан олорор ыал. Оттон нууччалар дьиэлэри-
гэр бу бастакы сылдьыыта. Кэҥэс охсуу дьиэ 
ортотугар нуучча оһоҕо балҕайар. Ис бараана 
сахалар дьиэлэриттэн букатын атын. Түннүктэрэ 
улахан буолан, сааскы күн чаҕылыччы тыкпыта, 
кинилэр балаҕаннарын курдук буолуо дуо, дьиэ-
лэрин иһэ сып-сырдык.

Варька остуолга туой иһиттээх сүөгэйи аҕа лан 
уурар. Хап-халыҥ, көпсөркөй, бурдуктан оҥо-
һуллубут килиэп диэн астарын бысталаан, аҕалар.

– Матушка, били бражкабытыттан туох эмит 
ордубута дуо? Ыалдьыт кэллэ, – Прохор хаһаай ка 
диэки күп-күөҕүнэн көрөр.

– Бражка нема буоллага. Позавчера бүтэрбик-
кит дии. Ыалдьыт совсем юноша, зачем бражка?

– Да, ладно. Нема так нема. Чай иһиэхпит.
Килиэби сүөгэйгэ булаан сииллэрэ минньигэһэ 

сүрдээх буолар эбит. Нууччалар бурдук үүннэрэр 
буолан, хоргуйар диэни билбэттэр. Бурдуктара 
элбэх, хаһан да быстыбат.

– Дьэ, паря, мин Калошин купецка сир оҥо-
руутугар подрядка кэпсэттим. Онно напарник, ну, 
догор надо. Миигин кытта үлэлээ. Эн все равно 
батрак буоллагын. Мин бэйэм отрогым сох. 
Матушка мальчишканы роди гыммат...

– Тятя, хайдах буоллугут? Бог биэрбэт буолла-
га.. – Мотрена тигэ олорор ииһин тохтотон, хал-
лаан күөҕэ харахтарынан эрин диэки санньыар-
дык көрөр.
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– Ладно, ладно. Господь Бог наследниги биэр-

бэт. Но дивчиналарым, красавицаларым баал-
лар. И так, туох диэтигит, догор?

– Мин быһаарыныам. Бука, тойонум көһүү-
гэ ил дьэ барара буолуо. Арай ол кэнниттэн... 
Кыр дьык миэхэ синим биир. Билигин дойдубар 
дьонум аһыыра суох, күөл сулан, мунду, быччы кы 
тахсарын кэтэһэн олордохторо. Ол хаһааҥҥыт  тан 
үлэлиэхпитий?

– Паря, мин служивай киһибин. Дьаам сы-
рыыта токтоотогуна – сырыы сох. Сайын ши-
тиктээхтэр дьаамы перевозкалыыллар. Биһиги 
дорогабытынан телега сылдьыбат. Биһиги посев 
кэнниттэн маспытын кэрдиэхпит, эрбиэхпит. Он-
тон веткалары, мусоры пали гыныахпыт. Сир 
ирдэҕинэ корчевкалыахпыт...

Кырдьыга сир оҥорон бурдук ыһыы диэн, 
хайдах эрэ буолла? Кынат тоҕо эрэ, бу холкутук 
кэпсии-ипсии олорор киппэ көрүҥнээх киһини 
кытта үлэлэһиэн баҕаран кэлэр. Бурдугу үүн-
нэрэн, лэппиэскэнэн, килиэбинэн аһаатахха дэ-
лэлээх үчүгэй буолуо дуо?! Кини харахтарын 
хайа тардыахтарыттан, ороннорун булуохтарыгар 
диэри, аһыыр-таҥнар туһугар түбүгүрэр ийэтин, 
үлэлиир-үлэлиир да, ото дэлэйбэт, сүөһүтэ 
элбээбэт аҕатын санаан кэлэр. Харахтарыгар 
арай бу ыарахан олохтон санаатын санньыппат, 
мэлдьи үөрэн мичилийэ сылдьар балта, куруутун 
аһыан баҕарбыттыы айаҕын ньамырҕатар, 
амтаһыйан эрэр курдук уостарын хамсатан ылар 
эһэтэ оҕонньор көстөн ааһаллар. 

– Варька, ыалдьыт атыгар соломаттан быраган 
биэр эрэ, – тугу эрэ гынан түбүгүрэр кыыһын, Про-
хор соруйсар.

– Мин тахсыһыам, үүммүн устуом, – Кынат 
остуолтан туран кэлэр.

– Господи, ат уздечкатын устубат үһүбүн 
дуо? – кыыс иэдэстэрэ дьэдьэн курдук кытаран 
хаалаллар.

– Смотри, сахалар аттара норовистай буо-
лаллар, – кэннилэриттэн ийэтэ сэрэтэ хаалар.

Уҥуоҕунан Кынаттан санаа курдук мэнэ, бэ-
йэтигэр сөрү-сөп, толору эттээх-сииннээх кыыс, 
тэлгэһэҕэ тахсан, Кынат иннигэр хааман дьо-
ролдьуйар. Кынат кыыһы одуулуу иһэриттэн 
кыбыста саныыр. Атыгар тиийэн, үүнүн устан, 
күрүөҕэ иилэ быраҕар, ат хоҥоруутун имэрийэр, 
сиэлин аннын таптайан ылар. Варька мас атыр-
дьаҕынан саһархай өҥнөөх соломону аҕалан 
истэҕинэ, ат билбэт киһититтэн сиргэнэн, чинэрис 
гынар, кулгаахтарын ньылатар.

– Но, пугливый какой! – кыыс аҕалбыт со-
ломотун сэрэнэн уурар, ат сэҥийэтин диэки 
оргууй анньар. Сылгыга үөрүйэх быһыылаах. 
Хоҥсуоччу соломону сытырҕаамахтаан баран, 
сиэн омугураппытынан барар.

– Вишь, гордый какой! – диир маны көрөн тур-
бут Варька кыыс.

Кугас дьүһүннээх дьаам ата эмиэ от көрдөөн, 
иҥэрсийбитэ иһиллэр.

– Совсем старый лошадка дуу?
– Олус кырдьаҕаһа суох. Уончата буолуо.
– Собственнайыҥ дуо? Ну, бэйэҥ лошадкаІ 

дуо?
– Суох. Тойонум аах киэннэрэ.
– Батябын кытта корчевкага батрактыырга со-

глашайдыыгын дуу?
– Билбэтим. Дьоммун кытта сүбэлэһиэм.
– Смотрилаатахха, на вид щупленькай кур-

дуккун дии.. Корчевка тяжелай үлэ.
– Кыайыаҥ суоҕа диигин быһыылаах, – Кынат 

кыыс диэки үс муннуктанан хаалбыт харахта ры-
нан көрөн ылар, – Үлэлээтэхпинэ көстүө буоллаҕа.

– Да, ладно, – кыыс үчүгэй баҕайытык күлэн 
лыһыгыратар. – С характерцем? КыайыаІ, кыа-
йыаІ. Киирэн трапезалаа, мин Саврасканы рас-
прягайдыам, – кыыс кугас ат диэки хаамар.

* * *

Сыарҕаҕа көлүллүбүт, хаҥас өттүнэн мулту-
гур муостаах, күрэҥ оҕус нэстик хаадьаҥнаан 
иһэн, салгыны сытырҕалыыр курдук олоотоон 
ылар, хаамыытын түргэтэтэр. Сыарҕа кэнниттэн 
субу руһан иһэр, ыарахан кыстыгы туораабыт хо-
буоһай ынахтартан инникилэрэ, токур муостаах, 
хара маҥаас ынах эмиэ тохтоон, төбөтүн кө-
төҕөр, ис-иһиттэн эҥсэн, уһуннук күҥкүнэччи 
ма ҕырыыр.

– О-ок, Харачаас төрөөбүт дойдутугар кэлби-
тин биллэрдэ ээ, – сүөһүлэри үүрэн иһээччилэр 
күлсэллэр.

Хас да күннүктээх сылаалаах айан, дьэ, тү-
мүктэниэ буоллаҕа. Ынахтар сыарҕаны тум-
нан, суолу икки өттүнэн, инники киирэллэр. 
Кэн нилэриттэн тиҥэһэлэр, тыһаҕастар сырсан 
таҥкычахтаһаллар. Сотору тыа быыһынан Ба-
ҕытайдар алаастара ыйдаҥаран көстөр. Кынат 
дойдутун ахтан, аҥара буолан иһэр киһи, сүрэҕэ 
үөрүүлээхтик битигирии тэбэр, дойдутун салгы-
нын түөһүн муҥунан эҕирийэр.

– Һаа-айам, дьэ, кэллэхпит үһү, – Муттуххай 
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чомпойун устан, куолутунан, бэргэһэтинэн кө-
лөһүнүн соттор.

Алаас иһэ сүөһү маҕырааһынынан, тыһаҕас 
оҕустар мөҕүрээһиннэринэн, оҕо-аймах чуор 
саҥатынан туолан олорор. Үүрээччилэр сыыры 
таҥнары дэллэрийэн киирэллэр. Тиэргэн иннэ 
сүөһүнэн туолбут. Улахан сүөһүлэр сылласпыт 
диэн, буору хаһа-хаһа күрдьүөтэспит диэн, 
саласпыт диэн – билсии улахана буолбут. Саҥа 
көрсүбүт оҕус тыһаҕастар хайы-сахха харса 
сылдьаллар. Били күрэҥ оҕус сыарҕатыгар талах 
уйаҕа тиэллэн кэлбит ньирэйдэр, ийэлэрин эмэ 
охсоору мэҥирэһэллэр.

Кэлээччилэргэ тиэргэнтэн уһун синньигэс уол 
сүүрэн иһэр, кэнниттэн чороччу улаатан эрэр 
оҕо саппай уопсубут. Бурку Кынат иннигэр кэ-
лэн хорус гынар. Кини букатын уһаан хаалбыт, 
бадаҕа, Кынаты сиппит. Дьүдьэх көрүҥнээх, си-
рэйэ куччаан хаалбыт, сытыытык көрөр-истэр, 
харахтарыгар үөрүү кыымнара оонньууллар.

– Хайа, кэллигит дуу? – Бурку симиттэн, тэп-
сэҥнээн ылар.

– Хайа, ноо, туох ааттаах ууннары тартардыҥ? 
Быйыл кыһыны быһа кутурук төбөтүнэн аһап-
пыттар ээ, быһыыта. – Кынат уолу санныга «тап» 
гына охсор, кууһан ылар. Уолаттар тустан эрэр 
дьон курдук мускуйсан ылаллар.

– Эр бэрдэ буолбуккун, доҕор! – үөрэн биир 
кэм мичээрдии сылдьар Буркуну, Кынат аны 
сүнньүттэн ылан тардыалаамахтыыр.

Саппай уопсан испит оҕо – Ноной эбит. 
Улахаттар көрсүһүүлэрин ойоҕоһуттан көрөн, 
кил бигийбиттии туттан турар Ноной уолчааны, 
Кынат биилиттэн ылан, өрө көтөҕөн таһаарар, 
эргичиппэхтээн ылар.

– Оо, бу уол лис курдук буолбут ээ! – уолу 
түһэрэн, төбөтүттэн имэрийэр. – Чэ, дьоммутугар 
барыаҕыҥ.

Икки дьиэ олохтоохторо балаҕаннарын инни гэр 
тахсан тураллар эбит. Чомой биллэ кырдьыбыт. 
Хап-хара баттаҕар маҥан сүүмэхтэр көстөр 
буолбуттар, санньыардык көрбүт харахтарын ту-
латыгар мыччыстаҕастар түспүттэр. Найгы куччаан 
хаалбыт курдук буолбут. Кынат улахан дьоҥҥо 
тиийэн тэс биэрэр. Бу үөрүүлээх көрсүһүүгэ туох 
эрэ тиийбэт курдук. Кынат Туллуктаах Сандаара-
ны санаан, үөһэ тыынан ылар.

– Чэйиҥ, сүөһүнү олоччу хаарчахха хаайыа-
ҕыҥ. Сотору оттоох дьоммут кэлиэхтэрэ, – Чомой 
дьаһайан эрэрэ иһиллэр.

Саҥа кыыс

Туостуур кэлэн кэпсээн барыаҕыттан, Мичийэ 
санаата эрэ ол саҥа кэлбит кыыска, Мөкүүһэ лээх 
сиэннэригэр буолар. Хайдах эрэ тыллаах-өстөөх, 
төһө кэрэ сэбэрэлээх кыыс буолла. Туостуур 
этэринэн, бэрт үчүгэй дьүһүннээх буолуох кыыс 
таҥаһа-саба маратыҥы үһү. Баран көрбүт, 
кэпсэппит киһи... Уолаттар обургулар абыраммыт 
дьон, аттаах буоланнар эҥин кэрэ солуну 
кинилэр урут истэллэр, билэллэр. Ханна туох 
буолбутун, ким кэлбитин-барбытын бастакынан 
кэпсээн кэрэхсэнээччи-кинилэр. Биһиги эрэй-
дээхтэр мэлдьитин даҕаны истээччилэрбит, сэ-
ҥээрээччилэрбит эрэ. Мөкүүһэлэргэ баран кэл бит 
киһи.

– Бэйи эрэ. Ол мара таҥастаах кыыска, аны 
биир аҕа ууһун оҕолоро буоллахпыт, тугунан эрэ 
көмөлөһүөххэ баара.

– Ийээ, саҥа этэрбэспин төһөлөттүҥ?
– Бүтэрдим. Сиигин ытырар эрэ хаалла.
– Аҕал эрэ, ытырыахха. 
– Чэ, хата ытыр. Ол эрээри, билигин кэтимэ, 

этэрбэстэриҥ үчүгэйдэр дии.
– Үчүгэйдэр-үчүгэйдэр. Ол иһин саҥа этэрбэһи 

Мөкүүһэлээххэ кэлбит сиэн кыыска бэлэхтээри.
– Ээ? – Моттуйа кыыһын көрөн турбахтыыр. –

Оттон, сөп буоллаҕа. Хор, оҕом. Ким туох кыах-
тааҕынан ол бараххаттарга көмөлөстөхпүт дии. 
Бэйэм даҕаны санаабытым ээ, «тугу ыытар-
быный?» диэн.

– Дьэ, ытырыахха.
Этэрбэс ытырыыта, дьиҥэр, түргэнник бүтүөх 

курдук үлэ. Ол эрэн, киһи сыҥааҕа сылайара бэрт. 
Дьиэ дьоно уларса сылдьан ыстаатахтары на эрэ 
дөбүгүс кыайтарар.

 Сарсыардааҥҥы тус үлэтин сып-сап бүтэрээт, 
Мичийэ баар эрэ мааны таҥаһын, тииҥ бэргэһэ-
тин сэгэччи уурунар, быйыл тиктэрбит куобах 
хоҥоруута сонун кэтэр, сабыс-саҥа этэрбэстэри 
кыбынар.

– Хойутаатахпына, хоно хаалыам, – диэт, бэрт 
чэпчэкитик туттан тахсан барар.

Мичийэлээх олорор Ыарҕа алаастарын хал-
дьаайыта харааран, эриэн ынах буолбут, ол 
эрээри, тыа, хонуу хаара тигинээн сытар. Чалбах 
тахса илик. От тиэйэр суолга түспүт туллук үөрэ 
киһиттэн үргэн көтөн сирилиир, дал кэтэҕин диэки 
тиийэн түһэр. Туллук хойуута кэлэн ааһан эрэр. 
Урут убайынаан доҕуурдаан, саппанньа оҥо рон 
баттатан, баччаларга туллук айах буолаллар этэ. 
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Туллук миинэ хоргуннаах, этэ минньигэс, тоҥсукка 
үтүө ас буолара. Мичийэ убайын санаан, өрө 
тыынан ылбытын бэйэтэ да билбэтэ.

...Кынат от сыатын сиппийэн ылан, чигдигэ 
ыһар. Өр гыммат, туллуктар түһэн, тоҥсуйбутунан 
бараллар. Кынат кинилэри көтүтэлээн баран, 
тэйэн биэрэр. Туллуктар төннөн кэлэн, 
аһаабытынан бараллар. Ол курдук сыһыта түһэн 
баран, эргэ халҕаны аҕалан, саппанньа туруорар. 
Кыра маһынан өйөннөрөн баран, үрүҥ кылынан 
өрүллүбүт синньигэс уһун быанан баайар. От 
сыатын таммалатан, били саппанньаҕа киллэрэр 
угаайы оҥорор. Ол кэннэ быатын биир төбөтүн 
тутан, эрдэттэн бэлэмнэммит хаххаҕа киирэн 
саһан хаалар. Аны Мичийэ чугас эргин көтө-көтө 
түһэр туллуктары эргийэ сылдьан үргүтэлиир. 
Биир эмэ кыра үөр саппанньа иннигэр түстэҕинэ, 
кыыс тохтоон кэтэһэр. Саппанньа анныгар тул-
луктар киирдэхтэринэ уол элбэрээк маһын төлө 
тардан, саппанньаны түһэрэр. Ордубуттар көтөн 
хаалаллар. Ол эрээри төрүт «өйдөммөттөр», 
бэрт сотору ол көппүт үөр биитэр, атын саҥа үөр 
кэлэн түһэр. Кынат олус тулуурдаах, саппанньа 
анныгар хас даҕаны туллук киирэрин кэтэһэн 
олорон, соһуччу төлө тардар. Ону, туллуктар 
олус сытыылар, саппанньа түһүөр диэри кытыы 
соҕус сылдьааччылар өрүһүнэн көтөн тахсаллар. 
Саппанньаҕа икки-үс эрэ туллук хаалбыт буолар. 
Сааскы оҕо сарсыардааҥы моой үлэтин кыайа 
туттаҕына – иллэҥ. Күннүктээн ыаһахтаһан күөс-
тэ нэр туллуктарын булаллар этэ. Билигин ол суох. 
Улахан дьон туллуктаабаттар. Кынат даҕаны 
туллуктаан бүттэҕэ. Улахан киһи үлэтин үлэлии 
сылдьар киһи, хамначчыт, солото да суох ини. 
Ол Тойон Арыы диир сирдэригэр туллуктууллара 
буолуо дуо? Бу кыһын Ньээппиит кэпсээбитинэн... 
Кыыс сүрэҕэ хайдах эрэ уратытык мөҕүл-мөҕүл 
тэбиэлиир. Элбэх ыал түөлбэлээн олорор, хас 
даҕаны аҕа ууһун сүөһүтэ кыстыыр, үтүмэн элбэх 
от оттонор сүүнэ арыыта үһү. Хайдах оннук улахан 
уу арыыта баара буолла? Ньээппиит билигин 
ханна эрэ сылдьар...

– Һуу-уу, – чугас баҕайыттан бочугурастар көтөн 
тирилэһэн тахсаннар, кыыс соһуйан олоро түһэ 
сыһар. Санаатыгар аралдьыйан, балачча сири 
хаампытын билбэккэ хаалбыт, сиһи ортолообут 
эбит. Ханна эрэ тоҥсоҕой хачыгырыыр, маһы 
«топ-топ» охсон ылар. Тииттэр төбөлөрүнэн 
көстөр халлаан күөх да күөх. Сис оройугар 
тахсан мастар төбөлөрүгэр кыһайан көрүүгэ, 
халлаан көҕөрөр, тупсар буолар эбит. Маны оҕо 

эрдэххэ, оттомо суох кэмҥэ болҕойон көрүллүбэт 
эбит буоллаҕа. Сааһыары тиэргэҥҥэ кии сыта 
баар буолааччы. Ону, үөрэнэн хаалан буолуо, 
киһи баардылаабат. Манна, тыа ортотугар 
салгын ураты чэбдигин быһаарар эбиккин. Хата 
биллэр-биллибэт минньигэс сыт баарга дылы. 
Мас сыта, дабаххай сыта. Дабаххай диэбиккэ 
дылы, Хабаххай уол билигин ханна эрэ өрө 
көрө, уолугунан тыына сылдьар. Дьэ, уол оҕото. 
Кыыс өрүү даҕаны түбүк үөһэ түһэ, кыһалла-
мүһэллэ сылдьар, эрчимнээх Хабаххай уолу 
санаан, мичээрдээн ылбытын бэйэтэ билбэт. 
Ыарахан да кыһын кэлэн ааһан абыраан эрэр. 
Бу Нэктэлэр хоргуйан өлөрдүү тэринэн (аата 
айыыккатын!) соннорун, бэргэһэлэрин кэтэн, баар 
суорҕаннарынан барытынан саптан сыппыттар. 
Былыр биир быстарбыт ыал оннук сытан, 
дьиэ дьон бары өлбүттэрэ үһү. Ол сут дьылга 
чугастааҕы ыаллара бары кэриэтэ быстаран, сүөһү 
тириитин кыһыахтаан, илдьи буһаран сиэн, маһы 
субалаан, сэниэлээх өттө мундуну куйуурдаан, 
хан чыы балыга көбөрүгэр, маттаҕа хороонуттан 
тахсарыгар сыккырыыр тыыннара эрэ тиийбитэ 
үһү. Нэктэ оҕонньордоох ол дьон курдук сытан 
эрэ тоҥон тоҥон хаала сыспыттар. Ынырыгыын... 
Кыыс этин сааһа аһыллан, титирээбиккэ дылы 
буолар, эргим-ургум көрбөхтөөн кэбиһэр. Дьол-
го Хабаххай уол түбэһэ кэлэн, өрүһүйбүт. Ха-
баххайыҥ бэйэтэ даҕаны Айыыһыт имнэммит 
киһитин курдук уол. Урут, оҕо сылдьан, элгээҥҥэ, 
ууга былдьанан эрэр оҕону өрүһүйбүттээх. 
Хабаххай биттээх буолан, Мөкүүһэлээххэ саҥа 
сиэн кыыс көрө баран истэҕэ. Нэктэлэриҥ билигин 
иитиэх сиэннээхтэр. Оттон аҕа ууһун баһылыгын, 
Көөдөҥү бары дьаһала суох, уһаарба киһинэн 
ааттыыллар. Сорохтор Хабаххайы ситтэҕинэ-
хоттоҕуна аҕа ууһун баһылыгар сөптөөх ыччат 
тахсан эрэр дэһэллэр. Атыттар, оҕону быһа 
хайгыыр сатаммат, көрүөхпүт, кэтэһэбит диэх 
курдук саҥараллар. Таах да, Хабаххай уһуу сылгы 
курдук холоруктанан, дьөрбөлөнөн уол оҕото. Һы-
һы, оттон муос кыттыгаһа Туостуур...Туостуур 
буоллаҕына, һы-һы...

Сүһүөҕүн үрдүгэр сылдьар оҕуруо дугуй 
кыыс биир көһү кыайбат сири өр гынан хаамыа 
дуо? Сэндэҥэ тииттэр быыстарынан алаас сир 
эҥэлдьийэн көстөр. Кыыс бастаан мунааран 
ылар. Маннык дойду этэ дуо? Үрэх кутуйатын 
курдук сыыр быыһа синньигэс алаас көстөр. 
Арҕаа хонноххо, били этэллэригэр дылы, «кыстык 
угун саҕа» балаҕан бур-бур буруолуур. Таһырдьа 
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самнан эрэр кураанах кыбыы, хаара оймоммотох 
намыһах дал бу тиэргэни тулаайахсытан көр-
дөрөллөр. Ол эрэн, «дьон баарбыт, бу кытыы 
Сулар алааһы иччилээн олоробут» диэбиттии, 
балаҕан ураатыттан буруо тахсар.

Мичийэ ыалга чугаһаан иһэн хаамыытын 
бытаардар, хайдах эрэ кэтэмэҕэйдээбит курдук 
буолар. Ааҥҥа кэлэн, саараабыт киһилии тохтоон 
турар. Сүрэҕин «чуҥ-чуҥ» тэбиитэ кулгааҕар 
иһиллэргэ дылы буолбут. Дьэ, ким кэллим, тоҕо 
кэллим диибин? Кыыс кыбынан испит этэрбэстэ-
рин илиитигэр ылан, саҥа көрбүттүү, туппаҕалаан 
көрөр. «Ээ, чэ», халҕаны эрчимнээхтик аһан, 
иһирдьэ хардыылыыр.

– Кэпсээҥҥит? Дорбоох оҕото Мичийэ кэл-
лим, – кыыс саҥата бэйэтигэр дьиибэ бүтэҥитик 
иһиллэр.

– Суох, эн кэпсиэ, – диир Мөкүүһэ оһох иннигэр 
күөһүн булкуйа туран.

Олус сырдыктан балаҕаҥҥа киирэн алаадыйбыт 
хараҕа үөрэнэр. Оҕонньор оһох чанчыгар олорон, 
туу баайар эбит. Ортоку олоххо, түннүк анныгар 
оҕотук көрүҥнээх кыыс иистэнэн букунайар. Саҥа 
кэлбит кыыстара буоллаҕа.

– Эһиги диэки туох кэллэ-барда, сүөһү-ас 
төрөөн эрэр дуо?

– Биир ынахпыт төрөөбүтэ, оҕото оҕус. Дагда 
үүтэ тахсыбат, оҕотун арычча тоторор.

– Буолаахтаамына. Бу үлүгэр дьылга этэҥҥэ 
сыл тахсан, тамыйахтаммытыгар үөрүү буоллаҕа...

– Оннук. Халдьаайы көҕөрдөҕүнэ үүтэ эбиллиэ 
дииллэр.

Мөкүүһэ булкуйар күөһүттэн Мичийэ бэркэ 
билэр мас субатын сыта кэлэр. Эмээхсин 
кыһыахтаммыт тирии бытархай гына кыр бам-
мытын күөһүгэр эбэр.

– Биһиги солуммут диэн, бу, сиэн оҕолонон, ыал 
курдук сананан, дьон курдук туттан олоробут, –
эмээхсин ииһигэр умса туттан олорор кыыс диэки 
тапталлаахтык көрөн кэбиһэр.

– Ээ, истэн. Истэн үөрэн аҕай олоробут. Бу ийэм 
эһиги сиэІІитигэр сарыы этэрбэс тигэн ыытта.

– Чээн, үчүгэйдэриин. Эн ийэҥ иис бөҕө 
дьахтар. Дьэ, махтал. Оҕом абыраныа буоллаҕа. 
Сыллыый, ыл кэтэн көрдөр эрэ.

 Кыыс килбигийэн эбии умса туттар.
– Чэ, тоойуом, кыбыстыма, – Мөкүүһэ этэр-

бэстэри кыыһыгар туттаран кэбиһэр. Кыыс 
элэс курдук ыалдьыт диэки көрөн ылар. Кини 
ча ҕылыҥнаабыт харахтарыгар махтал, үөрүү 
көстөргө дылы. 

– Чэ, Үүйэ, Үүйэ диэҥҥин дии? Кэтэн көрүүй, –
Мичийэ оргууй көрдөһөр.

Кыыс тырыттан эрэр этэрбэстэрин устан, сана 
этэрбэстэри кэтэр. Сэрэнэн үктэнэн, хааман 
көрөр. Осторо дьалкыҥнас курдуктар. Бөтөҕөтө 
синньигэс эбит.

– Хайа, хайдаҕый? – эбэтэ ыйытар.
– Үчүгэй... – кыыс симиктик хардарар.
– Чэ, бэрт. Оһо киэҥ эбит, – Мичийэ кыыһы 

эргийэ хаамар. 
Үүйэ уҥуоҕунан Мичийэттэн кы рата суох. 

Ол эрээри, хатыҥыра бэрт эбит. Эт-сиин кэмчи 
киһитэ.

Ыалга киирбит ыалдьыт сиэринэн, атах ороҥ-
ҥо олорон, дьиэлээхтэри кытта сэлэһэр. Оҕон-
ньордоох эмээхсин көстө дьүдьэйбиттэр, хол-
бураабыттар. Иэдэстэрин уҥуохтара тахсан, кө-
мүскэлэрэ чөҥөрүһэн, биллэ кырдьаах таа быттар. 
Ол эрээри, саҥараллара сэниэлээх, чоҥ курдук. 
Бытааннык, ол эрээри эрэллээхтик тут таллар-
хапталлар. Үүйэ куобах атаҕынан суорҕан аттарар 
эбит.

– Чээн, бытыгыратан, сиигиҥ тэҥ баҕайы дии. 
Иистэнньэҥ кыыскын быһыылаах? Дьэ, оло-
руохтааҕар, биир эҥэринэн барыым эрэ.

– Иннэбит соҕотох ээ...
– Ээ, арба, – Мичийэ саҕатын аннынан анньы-

на сылдьар иннэтин ылан, иҥиир сабы укпуту нан 
барар.

– Тиийэр-тиийбэт куобах тыстаахпыт. Хата, иҥиир 
саппыт ити сытарынан бүтэр. Эмиэ дьонтон көрдө-
һөр дьаабы... – Мөкүүһэ оргууй күөһүн булкуйар. – 
Бу ас, бадаҕа, сөп буолбут. Чэ, аһаабыта буолан 
көрүө ҕүІ. Киһи да кыбыстар... Хайыахпытый?

– Ээ, ол хатарыллыбыт иҥиир баҕас ыал 
аайы баар ини. Үүйэ, оттон, билсэ таарыйа 
миигин кытта барыстын ээ, – кыргыттар сирэй-
сирэйдэрин көрсөн ылаллар. – Биһиэхэ иҥиир 
баар этэ, ону эллээн ыытыахпыт. Уонна тыскыт 
кыра курдук. Улахан киһи суорҕаныгар тиийиэ 
суох. Имитиллибэтэх куобах тыһа биһиэхэ баар 
буолуо, онтон бэрсиллиэ этэ.

– Аны аҕыйах да тыс сөп буолуо этэ. Көр, 
Моттуйаҥ кыыһа тыллыын-өстүүн адьас ула-
хан киһи буолбут. Ийэтэ ийэтинэн. Оҕолор ба-
раххаттар улаата охсоллоро түргэнэ. – Мөкүүһэ 
күөһү ачааҕынан ылан үс атахтаах сандалытыгар 
туруорар.

Аһаан баран, биллэрик ороҥҥо түннүк анны-
гар олорон, кыргыттар суорҕан аттараллар. Үүйэ 
хайдах эрэ аһыллан кэпсэппэт курдук, килбигийэр. 
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Мичийэ Мөкүүһэлиин кэпсэтэллэр. Сааскы күн 
уһун, хараІарыан иннинэ суорҕаннарын бү-
тэрэллэр. Мичийэ туран саннын, сиһин көннө рөн 
хаамыталаан ылар. Аттарыллыбыт суорҕанна ра 
кылгас, сэҥийэҕэ диэри тардыннахха, бэрбээкэйгэ 
эрэ тиийииһик. Аны сирийэр таҥас кэлиэ дуо, суох.

– Чараас куобах суорҕаны аны дабаҕа буол-
бакка, нуучча сатаҕай таҥаһыгар сирийэр буол-
буттар. Олус чэпчэки уонна нымса, – Мичийэ 
суорҕаны бүк тутан суулаан кэбиһэр.

Мөкүүһэ икки кырбас эт киллэрэн, күөс өрөр. 
Бука, ким эрэ бэрсибит этин тоҥсукка сиэри 

хаһаанан сытыарбытын киллэрдэҕэ. Ыалдьыты, 
хоноһону туох баарынан күндүлүүр – саха ыалын 
үгэһэ. Баарын мас субатын үөрэтин хотороругар, 
Мөкүүһэ кыбыстыбыт көрүҥнээҕэ. Барахсан. Хата 
бу хайа айыы санаалаах эт бэристэ буолла? 
Мичийэ, тоҕо эрэ, арахсыспат доҕордуулары, 
Туос тууру уонна Хабаххайы санаан кэлэр, кини 
на рын уостарыгар мичээр олорбутун, арылхай ха-
рахтара күлэ түспүттэрин бэйэтэ да билбэтэ. Арай 
хоноһото туохтан мичик аллайбытын өйдөөбө төх 
Үүйэ кыыс умса туттар, чараас кулгаахтара ити-
йэн бараллар.

Лариса ПОПОВА

НАЛЫК
(Сэ´эн салгыыта)

Балбааралаах сыарҕа сыҥааҕа маһы көрө диэн ойуурга барбыттара. Кэргэнэ 
иннигэр киирэн хаампытыгар Кирииһэ соһуйа көрдө, кырдьаахтаабыт эбит. Чап-чаҕаан 
күлүүк кыыһа ханна да суох буолбут, ол оннугар түргэн-тарҕан дьахтар кини иннигэр 
хааман купчуһутан иһэр. Арай кинини таптыы көрөр хараҕа эрэ уларыйбатах. Сороҕор 
кэргэнин хомоторун санаан кыбыста санаата. Эр киһитэ өтөн дьахтарын бэйэтин 
тылынан сырытыннарара. Балбаара майгыта үчүгэйэ бэрт буолан хом санаабытын 
иһигэр туппат ээ. Кини бу олох түргэнин дьэ, бу бүгүн билбит курдук буолла. Оҕолоро 
номнуо туспа ыал буолан барбыттара, сиэннэрин иккитэ баран көрөн кэллэ. Аны бу 
кыра уоллара, Налыктара эрэ хаалла. 

Айылҕа барахсан кэрэтин – киһи кутун-сүрүн ортотунан киирэр сыта, ото-
маһа, бу ыллык суоллара, барыта кинилэр олохторун бииргэ олорсон ааһар күндү 
арыалдьыттара буоллаҕа. Сынньана олоро түстүлэр, бырдах быйыл то±о эрэ аҕыйах. 
Кирииһэ Балбааратын саҥата суох сыллаан ылла уонна туран иннигэр хаама турда. 
Кэргэнэ былаатын көннөрүнэн баанан баран, кэнниттэн батыста, эдэр сылдьан эмиэ 
инник гынааччы уонна өссө киІинэйэн ыллааччы дии. Ээ, билигин да ыллыыр эбит. 
Сүрэх барахсан хаһан да кырдьыбат ээ. Арай, дьон олоххо оҕустаран таптыырбытын 
таптыыр да киһибитигэр биллэрбэккэ кырдьаахтыыбыт дуу...

... Биир кµн, сарсыарда туран аһыы олорон, Налык атаҕын иһигэр үөннээх тыһы 

(Салгыыта бэчээттэниэ)
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торбоһу аҕалан иһэллэр диэн дьонугар түүлүн 
кэпсээтэ. Күн киэһэриитэ Налык таһырдьа талах 
олоппоґу оҥоро олорон аттар туйахтарын тыаһын 
истэн, тыа саҕатын диэки чарапчыланан көрбүтэ 
биэс аттаах киһи иһэр эбит. Ону көрөіт киниэхэ 
иһэллэрин таайда, таҥаһын тэбэнэн, сыыһын 
хомунан күүтэн турда. Саас ортолоох кыра киһи 
атыттан түһэн, бэргэһэтин устан бастаан иһэр, 
кэнниттэн акка намчы кыыс бµк тµґэн олорон 
иґэр. Ээ, кини атаҕа ыалдьан иһэллэр эбит. 
Кинини хантан истэн-билэн кэллилэр буолла диэн 
муодарҕыы санаата. 

– Сонуҥҥут, ыраахтан кэлбит дьон, – диэтэ. 
Бэргэһэлэрин устан илии тутустулар. Аҕата 
тахсан аттарын сыбыдахтыырга көмөлөстө. Аттар 
дэлби тиритэн ыІыырдарын анна уу-ньалык 
буолбутуттан көрдөххө уһуннук айаннаабыттар. 
Кыыһы дьиэ±э көтөҕөн киллэрдилэр. Чэйдии 
олорон кыыс аҕата эттэ:

– Бу оҕом атаҕа ыалдьан икки сылы быһа 
ойууттарга эмтэтэн көрдүбүт да, ким да кыайба-
та. Эһиги уолгутун аатын ааттаан кэллибит. 
Эн тускунан быйыл саас ытык кырдьаҕас Дьэ-
римиэйтэн истибитим, Дьокуускайга быстаары 
сытан эппитэ: «Налык диэн ойуун уол баар, 
кыыскын онно илт», – диэн. Ол иһин бу сэрэппэккэ, 
көҥүл ылбакка кэллибит. Баар-суох соҕотох оҕом, 
ыалдьан утуйар уум көппүтэ ыраатта, эрэлбит эн 
буоллуҥ, көмөлөс диэн көрдөһөн бу кэлэн турабыт, 
– аҕа хараҕар уу баһыллан, ону кистии саба соттон 
кэбистэ. Налык кыыһы көрдөҕүнэ тобугун үрдүнэн 
туох эрэ харанан курдуу баайан кэбиспит курдук 
көстөн ааста.

Кыыс а±ата Гууруй куоракка олорор эбит, 
чу гас тыаҕа сүөһүтэ-сылгыта турар үһү, ону 
хамначчытара көрөллөр. Этин-аһын куоракка 
маҕаһыыныгар атыылатарын туһунан кэпсээтэ. 
Аһаан-сиэн аттары босхо ыытан баран утуйдулар.

Налык түүлүгэр эмээхсин көһүннэ, тиит 
тобугар сибигинэйэ-сибигинэйэ ситиини баайа 
турара. Сарсыарда туран ойуурга баран, тиит 
кумалааныгар урут кистии уурбут суор куорсунун 
ылла. Бу куорсуна дьэ наадата тирээтэ. Дьиэҕэ 
киирэн аал уотун аһатта, кылы уматан сыт 
таһаарда, баттаҕын сүөрдэ. Кыыһы оһох иннигэр 
аҕата аҕалан олорто. Налыгы тула олорооччулар 
көрдөхтөрүнэ ып-ыраас, сып-сырдык буолан 
көстөр салгыҥҥа уйдаран олорор курдук. 
Суонньа ол олорон атын ойууттар дьулаан соҕус 
буолааччылар дии санаата. Онтон кини диэки 
хайыспытыгар көрбүтэ хараҕа уоттанан, иччилэнэн 

эмиэ кинилэргэ майгынныыр дуу дии санаа киирэн 
иһэн, ханна барбытын билбэт буолан хаалла. 
Налык чэпчээтэр чэпчээн истэ, эмискэ үөлэһинэн 
көтөн таҕыста, өр-өтөр буолбата Гууруйдаах 
хаһааларыгар суор буолан тиийэн түстэ. Үүнэн 
турар тииттэр быыстарыгар турар синньигэс, саІа 
улаатан эрэр титирик хара кыл утаҕынан киһи 
сототун үрдүгүн кээмэйинэн бааллыбыт эбит. 
Ону тумсунан тардыалаан сүөрэ сатаан кэбистэ 
да сатаммата, нэґиилэ икки туомтуу баайыытын 
сүөрдэ. Барар кэмэ кэлэн төттөрү көттө, кыыс 
утуйбут курдук олорор. Дьиэ иһэ дэлби сылыйбыт, 
кыыс а±ата тиритэн-хорутан а±ай олорор эбит. 
Оргууй оннугар төттөрү киирэн тµстэ, үстэ 
тыыллаҥнаан ылла, саҥа таһааран уһутаата. 
Туран кэлэн кыыс атаҕын имэрийдэ уонна этитэн 
киирэн барда:

– Тобук уҥуоҕун тобукпар түһэрэн баран, өссө 
туох эмээхсинэ манна кэлэн мэһэй буолан тураҕын 
диэмэ! Тобук ыалдьарын күндү чыычааҕыҥ билиэ! 
– диэтэ дьахтар куолаһынан. Гууруй соһу йан 
хараҕын тиэрэ көрдө, саҥатыттан матта. Налык уот 
диэки көрөн туран көрдөһөр тылын сибигинэйэн 
эттэ:

– Бырастыы, сыыһа быһыыламмыты... – диэн 
көрдөһөн аал уотун аһатта. Күпсүүрүн аа-дьуо 
сахсыйан ааттаһар тылларын эттэ. Кыыс уһуктан 
кэллэ, атаҕа тэһэ барыах курдук ыалдьара ама-
тыйбыт эбит. Дэлби буспут, хайдах талах олох 
маска охтубакка утуйан хаалтын сөҕө санаата.

Налык кіхсµн этитэн баран, хомунан таһыр-
дьа таҕыста, ампаарыгар илдьэн малларын уур-
талаата. Куорсунун хонноҕун анныттан ылан, 
төттөрү илдьэн тиитин кумалааныгар уган кээстэ. 
Охто сытар маска олорон баарыын ити киһи олоҕо 
хараҕар элэҥнээн ааспытын санаата. Бардам 
киһини бу кыыһа сымнатар эбит, оҕотун этиитин 
истэн сырыттаҕына барытыгар табыллыа. Бэйэтин 
үрдүк санаата баһыйдаҕына кыыһын да сүтэрииһи. 

Гууруй ити Налык эппитин олох бу билигин 
буолбуттуу санаата. Кырыыс тыллаах эмээхсин 
диэччилэр ээ, ону кини хайдах өйдөөбөтөҕө 
буолла. Кырдьык онно хаһыытаабыта мэһэй-та-
һай буолан турбута дии. Эттэммит эттэн дьиэ тигэр 
илдьээри тала сылдьан эмээхсин ата ҕар түһэрбитэ 
ээ. Аҕата кыыһа уруккутун кур дук наһаа иһин 
түгэҕиттэн таһааран ынчыктаан ылбат буолбутун 
бэлиэтии көрдө. Сирэйэ-хараҕа сырдаан, сымнаан 
мичээр баар буолбут. Урут эмиэ чэпчээччи ээ, ол 
гынан баран хайдах эрэ Налыкка эрэнэр эбит. 

Үс хонугунан эмтээн бүтэрдэ, кыыс хаамар 
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буолан үөрбүттэриэн. Олох итэҕэйбэт аата атах-
танан, киһи буолан төттөрү хаампытыттан этэргэ 
дылы көтүөн кыната эрэ суох буолла. Гууруй 
уолга анаан үрүҥ көмүс киэргэллээх ыҥыырын 
биэрдэ. Саха сиэринэн бары үөрүүлэрин, долгу-
йууларын истэригэр туттулар. Оо, Суонньа хайдах 
да буолуон билбэт, түүн тірµт уһуктубакка утуйар, 
урут атаҕын хамнаппакка, ыарыытыттан хара±ын 
да симпэккэ дүлүҥ курдук сытааччы дии. Налыгы 
көрдө-көрөөт таптаан кэбиспитэ, онтун адьас 
биллэрбэт, ыраахтан көрөн дуоһуйан ардыгар 
мин кинилиин бииргэ буолбат буоллаҕым диэн 
хомойор. Ол гынан баран махтанара ула хан, 
кини баар буолан Суонньа хаамар буоллаҕа ээ. 
Бодоруһан иккиэн тыаҕа хаамсан ыллылар, ки ни 
Суонньаҕа от эмтиир күүстээҕин кэпсээтэ уонна 
тыл ыараханын, алдьатар күүстээҕин эттэ. Туох 
барыта истэр, туох барыта иччилээх диир. Бачча 
эдэр эрээри кырдьаҕас дьон курдук тыллаах-
өстөөх диэн сөҕө санаата. Төһө да ону-маны 
билэргэ айдарыылааҕын иһин, эдэрэ бэрт ээ. 
Хайдах да буолтун иһин сүүрбэлээх киһи биэс 
уоннаах киһи олорбут олоҕун билбэт. Кэм-кэрдии 
бэйэтэ туспа кэрчиктэрдээх, киһи уонна олох ха һан 
да таайыллыбат таабырын. Сүүһүнэн да тымты-
гы тут, иннигин билбэккин. Налык эмиэ мэник-
тээн, оонньоон-күлэн уол оҕо курдук дии. Сааһа 
кинитээҕэр балыс эбит ээ. Маннык инилээҕим 
буоллар дуу, ол эрээри хаалары санаамыахха 
диэн бэйэтин бэйэтэ тохтотто. 

Ый аҥаара буолан баран, төннөр буоллулар. 
Махтанан илии тутуһан айанньыттар ыраах 
суолларыгар турдулар. Суонньа Налыкка илиитин 
биэрэн быраһаайдаста, иһигэр «оо, аны кинини 
хаһан көрүөхпүнүй?» дии санаата. Атын суол диэки 
хайыһыннара тардан баран, кыратык сиэллэрэн 
ылла уонна сиэлигэр бµк тµґэн сытан эрэ ытаата. 
Аҕалааҕа бары кэпсэтэ-кэпсэтэ, аттарын кымньыы 
маһынан самыыга кыратык тап гыннара-гыннара 
аа-дьуо айаннаан иһэллэр. Суонньаҕа эмискэ 
лыах кэлэн түстэ. Кыыс үөрэн мичилийдэ.  

– Налыккын дуо? – диэн cибигинэйэн ыйытта. 
Лыах «ээ, мин» диэбиттии кынатын сапсынан 
ылла уонна көтөн хаалла. Куоракка тиийдэҕинэ 
Чочур Мырааҥҥа тахсан дуоһуйа хонуутугар сы-
тыа, сибэккитин сыттыа, лыахтардыын сырса 
оонньуо дии. Атаҕын имэрийэн ылла, икки сылы 
быһа итинник үөрэнэн хаалбыт ээ. Суонньа сүрэҕэ 
манна хаалбыт курдук буолла, атаҕым оннугар 
сүрэхпин биэрдим дуу, эбэтэр буллум дуу дии 
санаата. Киһини санаата муҥура суох. Ханна 

илдьибэтэҕэ, тиэрпэтэҕэ буолуой? Уһун айан 
тухары кинини итинник араас санаа батыста. 
Оннооҕор холумтаҥҥа тиийиэххэр диэри түөрт 
уонна уларыйар буоллаҕына, билигин баҕас айан 
ыраах. Дьахтар айылҕатынан наар эр киһиэхэ 
үчүгэй буоллун диэн саныыр, үйэтин тухары аан-
бастаан оҕотун, дьонун харыстаахтыыр. Ол курдук 
Суонньа Налыгы дьоллоох буолаар диэн иһигэр 
сибигинэйбитэ. 

Налык айанньыттар барбыт кµннэригэр киэґэ 
уту йаары сылдьан, түүрбүт таҥаһыттан кып-кы ра 
ньуоска оҕотун булан ылла. Ким бэлэх хаалларбы-
тын таайда. Оһуора мындыр да эбит, эчи нары нын-
намчытын, Суонньа бэйэтин курдук дии. Бу күннэр  гэ 
Сибиктэтиниин көрсүбэтэҕэ ыраатта, күн-түүн ах тар 
буолан иһэр. Кини аҕатыныын хатыҥ уута хому йа, 
ыраах, икки көстөөх сиргэ барыахтаахтар. 

Ааныска эрэйдээх ыалдьан анараа дойдутугар 
бараахтаабыта. Күн сириттэн арахсара чугаһаан 
сытан оҕотун сыллаан ылбыт курдук санаммыта. 
Оннук күүскэ оҕотун ахтан санаан ылбыта ээ. Ньу-
кулай оҕоҕун аҕала сылдьабын дуо диэбити гэр:

– Кэбис, аҕалыма, сүрэҕин ыарытыннарыма. 
Эн эмиэ миигин аһыйа сылдьымаар, кэргэн 
ылаар, – диэн оҕотун уонна кинини харыстыы 
сы таахтаабыта. Чэпчикитик, чуумпутук «оҕом 
дьоллоох буолаар» диэн санаалаах тыына буор 
кутуттан арахсан көппүтэ. Ньукулай кэргэнин 
аһыйан, ол санаатыгар баттатан көмөн баран, 
икки күн оронугар лип сытан баран турбута. Уолун, 
оҕотун санаан олоҕун салгыырга санаммыта.

Хамначчыттара тойонноро лип сытарыттан 
куттаммыттара, ону Матырыас уоскуппута.

– Олох салҕанар, тардыһан туруо. Сиргэ суос 
соҕотох буолбатах, – диэбитэ. 

Дьиэ иһэ дьахтара суох буоллаҕына киһи кута-
сүрэ тохтообот, ыас хара сабардыырга дылы 
буолар эбит дии. Кини ийэтэ аҕатынааҕар эрдэ 
бараахтаабыта, онно төрөөбүт балаҕана эрэйдээх 
эмиэ маннык тулаайахсыйбыт этэ. Аҕата батта ҕа 
муус маҕан буолаахтаабыта, уһаабатаҕа бөкчөч чү 
таттаран баран, аҕыйах ыйынан халдьаайытыгар 
тахсаахтаабыта. Таптыыр кэргэнин аттыгар сытан 
сынньаммыта буолуо. Таптыыр киһиҥ өллөҕүнэ, 
сиргэ тимириэххин кытаанаҕын, халлааҥҥа 
көтүөххүн ырааҕын кини дьэ ситэри ійдііті. 
Таһырда таҕыстаҕына Ааныска сылдьара буо-
луо диэбит курдук кырдалы одулуурун бэйэтэ 
да билбэккэ хаалар. Санаатыгар ньургуһун 
тутуурдаах тиийэн кэлиэ диэх курдук кэтэһэр. 
Сибэккини наһаа таптыыра, бэйэтэ да сибэкки 
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курдук этэ. Киһи олоҕо чыычаах көтөрүнүү түргэнин 
баҕаһын. Тоҕо биирдэ да манна кини тапталлаах 
кэргэнин көтөҕөн хаампатаҕай, сүрэҕэр илдьэ 
сылдьар тылларын эппэтэҕэй? Олох бүтүө суох 
курдук саныыра эбитэ дуу, эбэтэр баарынан 
олорбокко кэнники диэҥҥэ салайтараахтаабыта 
дуу? Билигин бүтэр бүппүтүн, ааһар ааспытын 
кэннэ ону быһаарар кыаҕа суох эбит. Хаттаан 
төнүннэрэр кыах суох буоллаҕа дии. Арай кимиэхэ 
эмэ сүбэлээн этиэн сөп эбитэ буолуо. Ол иһин 
сыыһатын алҕаһын Сулуска кэпсиир ээ. Ол гынан 
баран киһи бэйэтэ этинэн-хаанынан биллэҕи нэ 
эрэ сыыспытын өйдүүр.

Күһүн Налык дьаамнары кытта аргыстаһан 
куораттаары утуйар уута көттө. Ыраах сиргэ барар 
киһи бэлэмнэммитэ буолаахтааҕа эҥин дии. Ийэтэ 
ыытыан баҕарбат сотору сотору:

– Баҕар, барбат инигин? Сибиктэ күүтүө дуо, 
уһаатаххына? – диир. – Кэргэн биэрэн кэби-
һиэхтэрэ дии.

Эмиэ да биир уоґунан оҕом үөрэхтээх киһи 
буолуо диир. Кирииһэ тулуйа сатаа баран эттэ:

– Ыраах айанныыр оҕону моһуоктаама! Эр-
гиллэн кэлиэ буоллаҕа, ол Сибиктэнэн кыыс 
бүппүт дуо? 

Балбаара барахсан саҥараахтаабата, ону 
Налык уоскутта.

– Ийээ, этэІҥэ сылдьан эргиллиэм, – диэн 
баран, кууһан сыллаан ылла. Ол курдук хас да күн 
аргыстара кэлэллэрин күүтэн бары иннэ үрдүгэр 
олордулар. Киэһэ оронноругар сыппыттарын кэннэ 
ыт үрэн моргуйда.

– Оо, кэллилэр, – Налык тура эккирээтэ.
– Чаанньыккын оһоххо уур, – диэтэ аҕата.
Өр-өтөр буолбата таһырдьа дьон саҥата иһи-

линнэ. Чочумча буолаат киирэн кэллилэр, үһүөлэр 
эбит.

– Дорооболоруҥ, дьиэлээхтэр! 
– Кэпсээҥҥит? Бүгүн хоноһо буолан хонон-

өрөөн барыҥ, ыраах айанныыр дьон түүн да 
буолла, – диэтэ Кирииһэ.

Аһаан бүтэн сотору утуйарга бардылар, сарсын 
айанныахтара турдаҕа. Налык долгуйан утуйба та. 
Сарсыарда туран ийэтэ оҕотун өйүөтүн киллэ рэн 
биэрдэ. Таба тэллэҕин атын кэннигэр баайдылар, 
таҥаһын оҕотун суулаан баран бэрэмэдэйи гэр 
симтэ. Балбаара оҕотун сайыһан хараҕар уу-
хаар баста. Онто төһө да кистээбитин үрдү нэн 
күҥҥэ кылабаччыйан туолан тохтон түстүлэр. 
Ону түргэн үлүгэрдик былаатын уһугунан соттон 
кээстэ. Оҕотун саба тµґэн сыллаан ылла. Налык 

ийэтин кууһан туран хараҕын уутун сотто уонна 
төбөтүттэн имэрийэн баран эттэ: 

– Ийээ, биһиги Сулустуун үөрэхтээх дьон буолан 
кэлиэхпит.

Кирииһэ да уйадыйан ылла эрээри, онтун 
биллэрбэтэ. Уолун кууһан ылан көхсүн 
таптайбахтаата уонна:

– Этэҥҥэ сылдьаар...Быраһаай! – диэн долгуйан 
хайдах эрэ бµтэІи ба±айытык саІарда. 

– Быраһаайдарыҥ! – диэн баран Налык атын 
мииннэ. Уоллара улаатан алаһа дьиэтиттэн, 
ийэлээх аҕатыттан киэҥ аартык суолугар үк-
тэнэн бардаҕа. Дьонун наһаа таптыыр эрээри 
куоракка баран убайын, Сибиктэ курдук үөрэниэн 
санаата наһаа баһыйар буолан бараахтаата. 
Күөмэйигэр турбут кытаанаҕы ыйыстан кэҥэрии-
тэ кычыкыланан хараҕын уута түстэ. Оо, ийэлээх 
аҕаттан тэйэн барар ыараханын. Дьоно бу 
тураллара хараҕар көстөр ийэтэ уоһа ибигирээн 
тугу эрэ саҥараахтыыр. Ытаама, ийэккээм кэ-
лиэҕим, ытаама диэн сибигинэйэн эттэ уонна 
атын тиҥилэхтээн биэрдэ. Кэннин хайыһыан 
баҕарар да куһаҕан биккэ диэни билэр буолан 
олордо. Түргэнник тыа саҕатыгар тиийбит киһи 
ийэм дьиэтигэр киириэ этэ буоллаҕа дии санаата. 
Балбаара оҕото ойуур иһигэр киирэн олох көстүбэт 
буолуон тухары көрөн турда.

– Налыык, оҕом сыыһа этэҥҥэ сылдьаар, 
ыалдьымаар... Убайыҥ көрдүн, – диэн ботугуруу 
турда. Сиидэс былаатын төбөтүнэн хараҕын 
соттоохтоото. Ийэ барахсан оҕотун сайыһаахтыыр, 
оҕото киниэхэ куруук кыра буолаахтаатаҕа.

Налык уутун и´эн µ³скээбит дµ³дэтин көрөн 
муннугар мунду сыта саба биэрдэ. Аҕатынаан, 
Сулустуун бастаан туулуу барбытын санаата. 
Элбэх да мунду этэ, аҕата окко куппутугар күҥҥэ 
оонньоон кылабаччыйан, эчи үчүгэйдэрэ бэрдэ. 
Ону хомуйан тымтайга куталлара. Куоттаран 
бычыгырыы күлэллэрэ, биирдии-биирдии хому йан 
имэрийэ-имэрийэ угаттыыра ону аҕата:

– Налык, булдунан оонньообот куолута, Ба-
йанай бэрсиэ суоҕа, – диэбитэ.

Сарсыҥҥытыгар аҕыйах мунду киирбит этэ, 
онуоха Сулус:

– Бэҕэһээ эн булдунан оонньоо²²ун бµгµн 
а±ыйах балык киирбит дии, – диэн дьоһумсуйан 
туран сэмэлээбитэ бу баарга дылы. Налык ону 
санаан мүчүк гынна. Оо, оҕо саас түргэнник да 
ааһаахтыыр. Хаһан да төннүбэт, эргиллибэт 
кылгас кэм²э кэлэн аа´ар ээ. Ийэтэ хоонньугар 
илдьэ сытан эмиийдиир этэ. Ийэтигэр µµт киирэн 
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биэһигэр диэри эмэн торбос аатырбыта. Ийэ тин 
мөһөөччүктээх аһын наһаа харыһыйааччы. Хообуй 
эмээхсинэ Алаапыйа дьээбэлээн мөһөөччүк күн 
ылыам диэтэҕинэ кыыһырааччы. Алаа´ыттан тах-
сыар диэри итинник ааспыт кэмнэрдээ±и саамай 
исти² ³йд³бµллэрэ арыаллаатылар. Ону сэргэ 
ыраах сиргэ баран иһэриттэн эмиэ да сал лар, 
эмиэ да үөрэхтээх киһи буолуон баҕарар санаа лар 
кииртэлээн тахсаллар.

Аргыстара иккиэн наар дьаамҥа сылдьар дьон-
нор эбит. Кыра, кымаайы киһи бэйэтигэр сөбө суох 
күүстээх, бэрэмэдэйдэрин тулуппат, акка со±ото -
±ун быраҕар. Саас ортолоох, таттаран соҕус саҥа-
рар. Сирэйин күн уота сиэн хап-хара, тииһэ маҥ ха-
йан күлэн кэбиһэр, саҥата суох. Иккис киһи Кы  нат 
диэн ааттаах. Кэпсээнэ олох бүппэт, киһи ба ты-
һа сылдьан истиэх курдук кэпсиир. Кэпсиири гэр 
хара±ын к³р³р³-истэрэ, туттара-хаптара хайдах 
эрэ Хообуйдар эбэлэ рин санатар. Налык т³´³ 
да эдэрин и´ин элбэх да үһүйээни, олоҥхону 
истибитэ. Кыһын аайы икки хараҕа суох Хопто-
ну олоҥхолото аҕалааччылар. Ол гынан баран 
тут тара-хаптара харахтаах киһи курдук. Айа ҕын 
кыһыл тылынан булунар киһи диэн ааттаач чы 
аҕата. Ону Налык тыла оннук кыһыл буолбатах да, 
хата аһын булуммут дии санааччы. Хата сирэйэ 
кыһыл буолааччы, уот иннигэр олордоҕуна өссө 
тэтэрээччи. Киэһэ сыалаах эт уонна халыҥ ха һа 
сиэн баран сирэйэ, илиитэ сыанан ньалҕарый  бы-
тын торбос ыстаанын ньилбэгэр сотторо. Уон на 
он тун бы һаҕынан кыһыйан кэбиһээччи. Оһох ин ни-
гэр олорон, аал уотугар ас бэрсэн баран олоҥхо-
лоон киирэн барааччы. Бастаан утаа кыратык, 
онтон улам тэбиэһиннэрэн иһээччи. «Ноо!» диэн 
дьон сөҕөн саҥа аллайа-аллайа харах-кулгаах 
буо лан, олоҥхо олоҕор киирэн, тылын илбиһигэр 
олор сон, түүнү-күнү умнан туран истэллэрэ. Арыт 
кэтэҕириин ороҥҥо кэтэх тардыстан сытан, туох 
баары барытын уһугуннаран, хамсатан, тыынна-
ран атын эйгэҕэ киллэрээччи. Олох маһы оҕо гы на 
сүүрдээччи, сытыы кымньыыны тыллаах, уордаах 
дьахтар абытайа оҥорон ханаһытааччы. Кыһыҥ-
ҥы киэһэлэри ыраах кыйдаан олоҥхо дойдуту гар 
хас даҕаны түүн олорооччулар. Кини тугу бары тын 
хоһуйар дьикти ураты олоҥхолордоох буолаач-
чы. Бэйэтэ олоҕун кэпсиир, бу адьас буола турар 
курдук итэҕэтэр, оннооҕор оҕо кутун таарыйар 
гына айылҕаттан айыллыбыт күүстээх олоҥхоһут 
этэ. Истибит киһи хас да күн ол турукка сылдьар 
курдуга уонна ону хаһан да умнубата. Көмү лүөк 
оһох барахсан тачыгыраччы умайан Хопто олоҥ-

хотун кытта истэргэ, кыыма кыһыл тыл буолан 
кытара оонньуурга дылыта. 

Оо, онно арыт дьулаан да хапсыһыылары хо-
һуйара. Дьон уоттаах тапталын хоһуйан, дьиэ 
иһин ил курдук итии салгынынан ириэрэн, истэ 
олорооччулар куттарын хамсатара. Кини ырыа-
тын-тойугун, оло²хотун истээри бэрт ыраахтан 
анаан-минээн кэлэллэрэ. Балаҕан иһин сырдык 
тыына кыымы кытта тахсан олоҥхо олоҕор олор-
сордуу субуллара. Налык дьэ итинник дьоро 
киэ ́ элэргэ тыл күүһүн этигэр-хааныгар, өйүгэр 
иҥэрэн улааппыта.

Бу Кынат олоҥхоһут Хопто курдук баай тыл-
лаах, кэпсээннээх киһи эбит. Айаннарын устаты-
гар биирдэ да моһуогурбакка куораты буллу лар. 
Аара кэлэн истэхтэринэ өссө икки киһи кини лэр-
гэ холбоспута. Кынат бу курдук моһуогурбак ка 
үйэтигэр биирдэ да айаннаан көрө илик буолан 
сµрдээ±ин µ³рдэ да±аны, с³хт³ да±аны.

Cулус реальнай училищеҕа үөрэнэр эбит. 
Аны саас бүтэрдэхпинэ соҕуруу үөрэнэ барыам 
диир. Этэн-тыынан сытыы киһи буолбут, ардыгар 
мөккүстэҕинэ иннин биэрбэт өһөс эбит. Онно 
холоотоххо Налык саҥата бытаан, киһини имэ-
рийэн эрэр курдук саҥарар. Улаатан эбитэ дуу 
куола´а кытары уларыйбыт. Урут түргэн са²алаах, 
чаҕаан куоластаах этэ. Убайынаан биир киэһэ 
ыалга ыалдьыттыы бардылар. Онно куорат эдэр 
дьоно кыыс төрөөбүт күнµгэр мустубут эбит. 

Налык эмискэ Суонньаны к³рс³ тµ´эн олус 
со´уйда. Үөрүү-көтүү бөҕө буоллулар. Кыыс өс-
сө тупсубут, таҥаһа-саба мааныта да бэрт, 
Налык симиттэ быһыытыйда. Куорат баай ыалын 
остуоллара, олоппосторо кинилэр талах олох мас-
тарыгар холоотоххо эчи кыраһыабайын. Дьиэ лэрэ 
үрдүгэ, ырааһа, муосталара кыла ба чы йан киһи 
үктэниэн да куттанар. Симиттэн нэһии лэ айаҕар 
ас угунна, иһиттэрэ-хомуостара да дьиибэтэ бэрт. 
Дэлби тириттэ-хорутта, уба йыгар сибигинэйэн 
барыахха диэтэ. Сулус истэ да барбата. Аны улахан 
тэллэ±эрдээх туох эрэ дьааһык тутаа±ын эрийэн 
тыаһаттылар. Дөйөн хаала сыста. Бары ойон ту-
ран µ²кµµлээтилэр. Хамсаналлара тугун үчүгэйэй... 
Убайа олох хаалсыбат, µ²кµµллээн эргичи² ниир. 
Онтон соһуйда да, уруккуттан куоракка олор бут 
киһи курдук тутта-хапта сылдьарыттан киэн тутта 
да санаата. Арыгы иһэн саҥа-иҥэ элбээбити гэр, 
таһырдьаны былдьаһыах санаата кэллэ. Өлүү 
түбэлтэлээх Суонньа: 

– Налык, үҥкүүлүөххэ эрэ, – диэтэ.
– С-ссуох, сатаабаппын...
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– Мин үөрэтиэм. Кэл, кэл, – дии-дии илиититтэн 

тардыалаан туруорда. Хайыай синньигэс бии-
литтэн кууһан турда. Адьас охтон түһүөх курдук. 
Кыыс дэлби кµллэ, уол долгуйан уҥуоҕа халыр 
босхо барда. Хата ким эрэ ыллыахха диэн 
тохтоотулар. Суонньа биһиэхэ ыалдьыттыы кэ-
лээр диэтэ. £сс³ кэпсэтиэ эбиттэр да биир уол 
сүгүн кэпсэтиннэрбэтэ, ыҥыран илдьэ барда. 
Бүтэн барыах буолан истэхтэринэ баарыҥҥы уол 
кэлэн Налыкка: 

– Эн Суонньаны хантан билэҕин? – диэтэ. На-
лык саҥарбата, туох да диэн билбэтэ. 

– Тоҕо саҥарбаккын?! – диэн анараа²Іыта 
бардьыгынаата. £сс³ кµргµйдµі±µн атастара буо-
йан тохтоттулар. Ким эрэ:

– Сулус инитэ дии, – диирэ и´илиннэ.
Налык туох буолбут киһиний дии санаата. 

Ампаалыкта´ан, айманан дьэ дьиэлэригэр 
бар дылар. Куорат дьалхааннаах олоҕор аан 
бастаан тµбэ´эн улаханнык салынна. Ол эрээри 
бастакы сүрэхтэниитэ этэҥҥэ ааста. Сулус 
наһаа уларыйбыт – саҥата-иҥэтэ, билэрэ-кө рөрө 
букатын атын буолбут. Туох эрэ туһунан кэпсиир, 
дьымакырааттар диир дуу, туох диир дуу? Налыгы 
адьас бутуйан кэбистэ. Онто ³сс³ кистэлэ² µ´µ. 
Бүгүн ол дьымакырааттары истэ барыахпыт 
диир. Налык «барбат инибин» дии санаата, ол 
гынан баран убайын истэ үөрэммитинэн барар 
буолла быһылаах. Дьэ, киэ² сир эбит бу аатырар 
Дьокуускай куораттара. Киһитэ да элбэҕэ, өйдөрө-
санаалара да атын атына. Киһи бэркиһиэх, 
дьиэлэрин сөҕөрө олох ааспат. Түннүктэрэ 
килэ´эн киэ²нэрэ, дьиэлэр мастарын хайдах 
соһон аҕалбыттара буолла диэн мунаарар. Таҥара 
дьиэтин илэ хараҕынан көрөн дьиибэргээтэ, хас да 
күн таһыттан көрдө. 

Бүгүн маҕаһыынтан чэй ыла сылдьан Суон ньа-
ны көрсө түстэ. Икки дьахтар батыһыннарыылаах 
сылдьар уонна уончалаах кыыс иннилэригэр-
кэннилэригэр түһэн тугу эрэ саҥарар. Дороо-
болоһон баран, аасыһан истэхтэринэ кыыс:

– Аҕам күүтэр этэ, – диэтэ.
Налык Суонньаны көрөн долгуйбутун билбэк кэ 

хаалла. Арай Сибиктэтин көрдөҕүнэ, санаатаҕы-
на маннык долгуйааччы дии. Суонньа таҥара 
табатын курдук тэрбэччи көрөн кэрэтэ бэрт, чап-
чараас уоһа күллэҕинэ өссө киэркэйэр. Хайа 
да бэйэлээх уола хаан уйулҕатын хамсатыах 
сэбэрэлээх. Айылҕа дуу, аҕалаах ийэтэ дуу бы-
һыытын-таһаатын олус чочуонай гына чочуйан 
оҥорбуттар. Куолаһа нарына сµрдээх, арай батта-

ҕа эрэ кылгас эбит диэн бэлиэтии көрдө. Айылҕа 
барахсан киһини кэрэни кэрэхсиир гына айбыта 
үчүгэйин. Эр дьон дьахтар кэрэтин кэрэхсээн 
төһөлөөх хоһуйууну хоһуйбуттара буолла. Сорох 
дьахталлары ааттаан-суоллаан көрө кэлэллэр 
µ´µ ээ. Былдьаһан суорума суолламмыттар да 
бааллар дииллэр дии. Күрэтэн ылан барбыттар 
эмиэ сураҕыраллар. Онтон дьахталлар таптаан 
эр дьон курдук былдьаспаттар быһыылаах дуу 
дии саныыр кини. Иһигэр араас санаа киирэр 
– дьон хараҕынан көрөн таптаһара дуу, эбэтэр 
сүрэх сөбүлүүрэ дуу диэн мунаахсыйар. Бэйэтэ 
Сибиктэни эрэ таптыыбын диир, ол эрээри тоҕо 
бүгүн Суонньа сүрэхпин долгутта диэн мунаарар.

Гууруй Налык ким оҕото буоларын билбитэ 
ыраатта. Дьэримиэй кырдьаҕас быктарбыта. Ол 
иһин уолга кыыһын кэргэн биэриэн баҕарар да-
ҕаны, эмиэ да саллар курдук. Бу уол хайдах ойуун 
буолуон билбэт. Кырдьаҕас киһи буолан удьуора 
быстыбакка салҕаныан баҕарар. Ойууттар бэйэ-
бэйэлэрин сиэһэллэрин, кэнчээри ыччаттара 
тарҕамматын санаатаҕына кыыһын аһыммат хаа-
на киирэр. Суонньа Налыгы сү рэҕэр туппутун ту´у-
нан кистээн аҕатыгар эппитэ. Кыыһын, соҕотох 
оҕотун наһаа таптыыр, атаахтатар. Кэргэнэ эр-
дэ өлөн оҕотунаан иккиэйэх хаалбыттара. Ол 
кэнниттэн иккистээн кэргэн ылбатаҕа, тоҕо эрэ 
наар үлэтигэр уонна оҕотугар эрэ санаатын уурара. 
Ийэтэ Огдоочуйа баар буолан, кыыһа эбэтин ийэ 
оҥостон улааппыта.

Уол Гууруйдаахха сылдьан, бодоруһан күү-
түүлээх мааны ыалдьыт буолар буолла. Дьиэ лээх 
тойон оҕотун абыраттарбыт киһи буолан, наһаа 
ытыктыыр, сороҕор толлор да курдук. Дьоҥҥо кини 
туһунан кэпсээбэт. Арай ийэтэ тоҕо эрэ Налыгы 
сөбүлээбэт. Сиэнигэр:

– Налык бэйэтин бэйэтэ көрдөрүө, кэпсээн сурах 
оҥостума, – диэн булгуччулаахтык буойбута. 

Биир тµµн Налык Сулуһу түүлүгэр көрдө уонна 
ону тойоннуон куттанан улаҕа диэки хайыһан 
сытта. Бу маннык иччилээх көрүүлэртэн атыны 
санаан ³йµн-санаатын куоттара сатыыр. Ардыгар 
төбөтө хайа барыах, этэ-сиинэ дыҥ курдук буолан 
ылар. Оччоҕуна тыаҕа тахсан дуораччы ыллаан, 
кутуран, сиргэ сытан тыынын чэпчэтинэн киирэр. 
Оттуун-мастыын, көтөрдүүн-сүүрэрдиин кэпсэтэн 
кыараабыт көхсө тэнийэн, хаайтарбыт тыллара 
т³л³ к³т³н тахсан чэпчээн кэлэр.

Аан ийэ дойдум тоҕус халлааныҥ
Тордох дьиэтин көмүс туоһунан бүрүйэн,
Көмүөл мууһа көҥү аспатын диэн
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Күрүө-хаһаа тутаҥҥын,
Көмүскэл тула туруоран,
Күөх суугун тыаҕынан киэргэтэн,
Түптэҕин күөх халлааҥҥа унаардан, 
Дьөһөгөй оҕотун күүһүн ылан,
Харысхал хахха быыстанан олорбутуҥ,
Халҕаҥҥын тэлэччи аһаҥҥын
Күн уота сырдыгын киллэриэҥ... – диэн ыллыы-

ыллыы сытар. 
Сарсыҥҥыттан убайа үөрэнэр сиригэр үөрэ-

нэ барыахтаах. Сулустуун олорор ыаллара 
куорат сис баайдара. Түөрт уоллаахтара бары 
үөрэхтээхтэр. Икки улахан уол соҕуруу үөрэнэ 
сылдьаллар эбит. Ийэлэрэ дьиэни-уоту дьаһайан 
олорор. Нууччалыы сирэйдээх, модьу к³рµ²нээх 
хотун хаан дьахтар, ол оннугар аҕалара ойо±ун 
таһыгар турдаҕына оҕотун курдук тойтоллон 
к³ст³р. Арай, саастааҕын бэлиэтэ тор курдук 
бытыга, батта±а номнуо маҥхайан бүппүт. Бэйэтэ 
сиртэн тэйэн эрэрдии тэйиэккэлээн хаамар. Хам-
наччыттара элбэҕэ сүрдээх, ас астааччы кытта 
баар. Киириилээх-тахсыылаах дьиэ. Өрө бүлгэ 
мустан хаарты да оонньоон ылаллар. Сулустаах 
хостон тахсыбаттар, хаарты´ыттар ардыгар туох 
эрэ мөккүөрдээҕи кэпсэтэн улахан улаханнык 
саҥаран ылаллар. Арыгыны хаһаайын таптыыр 
соҕус аһа, ол эрээри дьахтара тутар буолан соччо 
испэт. Хотун Илииһэ, элбэх саҥата суох киһи. 
Налык дьахтар эр ки´иэхэ бас-көс буоларын 
манна эрэ көрдө.

Налык, баҕар, айылҕата оонньоон эбитэ 
дуу, Суонньаҕа таттаран киирэн барбытын бэ-
йэтэ да билбэккэ хаалла. Маны эттэхтэрэ буо-
луо – утуйар уулара көтөр, аһыыр астара ас 
буолбат диэн. Санаата киниэхэ эргийэн тиийэ 
турар. Сибиктэтин маннык буолбакка атыннык 
таптыыра дии. Билигин олох харааччы иирбит 
курдук буолбутуттан бэйэтин бэйэтэ сэмэлэнэр 
да, туох эрэ сүдү күүс баар буолар эбит. Иһигэр 
айылҕам хойутаан уһугуннарбыта буоллар, 
атын олох күүтэрэ хаалла дии саныыр. Билиҥҥи 
туругунан дьахтары дьоллуур кыаҕым суох эбит 
диэн санаа киирэр. Бу сотору кэминэн туох эрэ 
буолуохтааҕын сэрэйэр эрээри, бэйэтин иннин 
көрбөтүттэн кыһыйар. Суонньалыын көрсүөн 
наһаа баҕарар буолла. Бэйэтин истибэт түгэннэрэ 
баар буолбуттарыгар иһигэр эмиэ да үөрэр, эмиэ 
да туох-туох буолабыный дии саныыр. 

Бүгүн таһырдьа сылааһын, хаар бытааннык тү-
һэн «кэл, таҕыс» диэн угуйарга дылы. Гууруйдаах-
ха барбытын бэйэтэ да билбэккэ хаалла. Кыыс-

тыын та´ырдьа тахсан хаамыстылар, хаарынан 
бырахса оонньоотулар. Маҥан хаар кинилэрдиин 
кытта үөрсэн, күлэ-күлэ кыыдамнаан түһэргэ 
дылы. Күн маннык кэрэ көстүүттэн мин маттым 
дуу диэбиттии, былыт быыһынан көстө-көстө 
сүттэ. Сүрэх ыллыыр ырыата, эт-хаан тардыһар 
күүһэ кинилэртэн ыйыппакка букатыннаахтык хам 
кууста. Харах саҥата суох кэпсэтиитин, сүрэх биир 
тэҥник тэбиитин истэн туох барыта иһийдэ. Дьол 
түгэн дииллэр – ол бу эбит. Кыыс хас хамнаныыта, 
хардыыта, саҥата туохха да тэҥнэммэт күндү 
буолан иһэр. Бэл, атаахтаан «Суох!» диэн уоһа 
чорбоҥнуура ураты кэрэ дии. Хас да күн Суон-
ньалыын куорат таһыгар сырыттылар. Биир күн 
кээһиилээх окко куусту һа олорон оргууй сыл-
ластылар, онтон туох буолбу тун айылҕа уонна 
ки нилэр эрэ билэллэр. Күөх от туймаардар сы та, 
солко таҥас аан бастакы эр ки һи илиитин билии тэ. 
Налык кыыс түөһүн оргууй дук туппута, сир үрдүгэр 
буолбакка халлааҥҥа баар курдуктара. Туох 
барыта аҕыйах кэмҥэ тохтоо бут курдуга, кини лэр 
эрэ баар этилэр. Оо, таптал тугу оҥорторбото ҕо 
буолла, дьоҥҥо оннук дьик ти ээ. Маннык турук ка 
хас да күн сылдьыбыттара, туох баар барыта кэ рэ 
да кэрэ этэ, сабыс-са ҥа төрөөбүт оҕо курдуктара, 
туох даҕаны кыһалҕа та суохтара.

Налык аны кыы´ы көрсүөн куттанар буолла, хас 
да күн өйүттэн сото сатаата. «Сыыспыппын дуу?» 
– диэн санаа үүйэ-хаайа тутта. Суох! Суон ньа та 
суох – олох суох курдук дии. Сибиктэтин санаа-
та, харааччы ытылынна. Бу икки киһи киниэхэ 
күндүлэр да эбит. Оо, кими талыан билбэт. 
Сибиктэҕэ оҕолуу ыраас сыһыан этэ. Суонньалыын 
эр киһи уонна дьахтар имэҥнээх тапталын бил-
битэ. Кинилиин куустуһан баран олоруон олус 
баҕарар эбит. Олох барахсан оонньуу буолба±ын 
бу, дьэ, саҥа билэн эрэр. Эр киһи буолан эрбэҕэр 
сэттэтэ эргийэр кэмэ кэлбит эбит. Хас хардыытын 
харыстыыр, суолталыыр күннэрэ үүммүттэр. Кини 
сүрэҕэ тоҕо икки диэки талаһарый, хайдах гынан 
таба суолу тайаныай, биир сүрэҕи сүрэҕиттэн 
быһа тардыай?..

Оттон Суонньа ардыгар мин хаамабын дуу, 
көтөбүн дуу дии сананар. Ол курдук дьоллонон 
хайдах да буолуон билбэт. Оо, Налыгы аны хаһан 
көрсүөхпүнүй дии саныыра, онтон куоракка көрөн 
баран үөрбүтүөн. Билигин киниэхэ саамай чугас 
киһи Налык – кининэн утуйар, олорор. Иһигэр 
кэргэн буолуо² дуо диэн ыйытарын күүтэр аҕай.

...Балбааралаах Кирииһэ быр-бааччы оло рол-
лор диэҕи оҕолорун ахтан аҥардара буол  ла. Ки-
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рии´э бүгүн кыыһыгар, баҕар, биир эмит сиэм мин 
ылан кэлиэм диэн барда. Бэҕэһээ чааркаанна  рын 
көрбүтэ. Ол сырытта±ынан уолат тара инни гэр-
кэннигэр түһэн, хаары оймоон сүүрэллэрэ хара ±ар 
бу баардыы көстүбүтэ. Дьиэ ҕэ оҕо суоҕа куһаҕа-
на бэрт эбит диэн бу баран эрэр. Оҕолор этэҥ ҥэ 
олордоххо улааталлара түргэн ээ. Оҕо саас саа-
май күндү уонна кылгас кэм. Кирииһэ ыар оҕо саас-
таах этэ да буоллар, саамай умнуллубат түгэн нэр 
онно ааспыт курдуктар. Ийэҕэ, аҕаҕа таптал оҕо 
саастан саҕаланар. Сибэккини бастаан көрүүҥ, ол 
кэрэтиттэн аан дойду киэркэйэрин билииҥ, тир  гэ-
ҕэ иҥнибит куһу аһынан ыыттаххына, кини көҥүл-
гэ көппүтүттэн үөрүүҥ, күһүн саҥа улаатан эрэр 
куобах оҕото эйиэхэ утары сүүрэн тахсан со һу-
йан хорос гына олоро түһэн баран, төттөрү ойо ро 
барыта о±о эрдэххинэ эрэ буолар ээ. Ким эрэ үйэҥ-
сааһыҥ тухары өйгөр хаалар үтүө тылы эппи тэ 
эмиэ умнуллубат. Кирииһэ дьыл-хонук ааһан урут 
эрэйи көрбµтүн билигин умна бы´ыытыйда. Ха йа 
му²ун ³рµµ ону өйдүү-саныы сылдьыаҕай.

... Налык бµгµн сурук тутта, наһаа үөрдэ. Сибик-
тэ суруйбут. Сонуна элбэх, Үөһээ Таастаахха 
дьон-сэргэ олоҕо кэминэн диэбит. Ийэҥ эйигин 
ах тан дьүдьэйбит үһү диэн ийэм кэлэ сылдьан 
кэпсээбитэ диэбит. Сибиктэ бүтэһигэр «эйиигин 
таптыыбын» диэн суруйбут. Налык тыаҕа тахсан, 
санаа бөҕөҕө түһэн хаарга халлаан диэки көр³н 
сытта. Иһигэр киІинэйэн оргууй аҕай ыллаата. 
Туран кэҥээбит киһи быһыытынан дьиэтигэр 
барда. Тиийбитэ дьиэлээхтэр аһыы олороллор, 
биир хоноһо киһи баар эбит. Хоһугар киирэн кини-
гэ ааҕа олордоҕуна, Сулус киирэн кэллэ. ¥³рбүт 
аҕай «Ньукулай кэлбит дии» дии-дии кэпсээтэ. 
Киэһээҥҥи аһылыкка бары аһаатылар. Кулуба 
кини диэки тонулуппакка көрөр аҕай. Сулустуун 
олох аҕалаах уол курдуктар. Налык убайын туох 
ааттаах атын киһиэхэ убаннаҕай дии санаата.

Түүн утуйа сытан уһуктан кэлбитэ, ким эрэ 
аһыыр хоско ытыыра иһиллэр. Дьиэлээх ха-
һаа йын ону ааттыыра, ис хоһооно суох иһил-
лэр. Холуочуйдахтарына ытааччылар, ол иһин 
кыһаммата. Суорҕанын саба тардынан ба ран, уту-
йан хаалла. Туох барыта эмискэ буолар диэ бит 
курдук бүгүн кулуба Ньукулай күнүс ким да суоҕу на 
хоһугар киирэн кэлэн эттэ:

– Налык, мин эйиэхэ биири кэпсиирдээх пин... 
Ону этэр кэмим кэллэ, ыксаабакка болҕойон иһит, 
– диэтэ. Сирэйэ-хараҕа саппаҕырбыт дьүһүн нээх 
уон на чуумпуран олордо. Налыкка аан бастаан 
ийэм туох эрэ буолла±а диэн куттанар санаа киир-

дэ. Күүтэр киһиэхэ чыпчыл±ан да түгэнэ уһун буо-
лааччы. Ньукулай саҥарарын күүппүтэ у´унуон.

– Эн... Мин оҕом буолаҕын... – долгуйан ыраа-
ҕынан эргиппэккэ т³л³ биэрэн этэн кэбистэ.– 
Мин бу күн сиригэр соҕотох оҕом эн буолаҕын, – 
уоһа титирэстээтэ, хараҕын уута быыстала суох 
сүүрдэ. Налык саҥата суох турда. Онтон Ньуку лай 
уоскуйан барытын кэпсээтэ. Налык туох да диэ-
бэккэ умса к³р³н олордо. Арай чуумпуга чаһы эрэ 
тыаһа иһилиннэ...

Сотору Налык аҕатынаан дойдуларыгар тиий-
биттэрэ. Ийэтин уҥуоҕар тахсан уоллаах аҕа 
саҥата суох турбуттара. Ааныска аттыларыгар 
баар курдуга. Ньукулайдаах дьиэлэригэр кии-
рэн саһыл истээх соннорун устан көхөҕө ыйаан 
Ылдьаана бэлэмнээбит остуолугар кэлэн олор-
дулар. Аҕа киһи санаата туолан иһигэр үөрүүтэ 
сүрдээх. Ылдьаана сылабаартан чэй кутуталаан 
биэрдэ уонна хоһун диэки бараары гыммытын 
Ньукулай тохтотто.

– Ылдьаана, биһигини кытта олорон чэйдэс, 
– диэтэ. Кэргэнэ өлµөҕүттэн соҕотохсуйара бэрт 
буолан Ылдьааналыын чэйдээччилэр. Бу а²ар-
дас кырдьан эрэр дьахтар манна кэлиэҕиттэн 
кистээн Ньукулайы таптыыр, уончатын туолбут 
кыыс хамначчыттар балаҕаннарыгар тулаайах 
хаал бытын аҕалбыттара. Чурус эрэйдээх иҥээІ-
нээн көрбүтүн чугаһаппатаҕа. Тугу да саҥарбакка 
тойонун кэпсээнин истээччи, бэйэтин-бэйэтигэр 
сылдьар. Ол иһин Ньукулай холуочуйдаҕына са-
наатын-оноотун арыт барытын тоҕо сүөкээччи. 
Кини Ааныската өлбµтүн кэннэ дэҥ-дэҥ кыратык 
иһээччи.

Ньукулай эһиилгиттэн саҕалаан таҥара дьиэ-
тин туттарарга санана сылдьарын эттэ. Үлэ тин-
хамнаһын үрдүктүк сыаналаабыттарын, ыраах-
тааҕыттан ылбыт суругун аҕалан көрдөрдө. На-
лык бу күннэргэ дьонун олоҕун сүрүнүн бары тын 
биллэ. Ол гынан баран, аҕата олоҕуттан дуоһу йуу 
ылбытын билбэтэ. Хас да күн батыһыннара сыл-
дьан сүөһүтүн баайын-дуолун көрдөрдө. Туох, 
хайдах дьаһаллан турарын кэпсээтэ. Биир күн 
оскуолаҕа бара сырыттылар. Налык Сибиктэлиин 
дорооболоһон, кыратык кэпсэттилэр. Кыыс кинини 
көрөн үөрдэ аҕай.

– Мин өллөхпүнэ бу барыта эн илиигэр хаалар, 
онон мантан антах бииргэ сылдьан си´илии 
көрүөҥ-истиэҥ, – диэтэ Ньукулай уолугар дьиэ-
тигэр төннөн иһэн. Налык ити тыллары сөбүлүү 
истибэтэ, то±о эрэ тириитин таһынан киирдэ. Кини 
баайга-дуолга санаммат ээ.
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Кирииһэлээх Налыгы аҕата ылан кэлбитин 

истэн соһуйдулар аҕай. Дьон кэпсээнэ эрэ ол 
буолла. Балбаара оҕотун ахтан, айманан сытан 
хаалла. Соторутааҕыта аҕалара өлбүт, уолунаан 
тулаайах хаалбыт, Балбаара ырааҕынан аймаҕа 
дьахтары олордо аҕалбыттара. Дьиэни-уоту ол 
дьахтар к³р³р, дьа´айар буолла. Бу сарсыарда 
Кирииһэ кэргэнигэр: «Налыгы баран ылан кэлиэм, 
эйиигин эмтиэ этэ»– диэтэ уонна хомунан тахсан 
барда. Балбаара оҕонньоро тугу эмит санаммыт 
буоллаҕына ону толорон тэйэрин билэр. Кирииһэ 
Ньукулай туох да диэн кэпсэппэккэ эрэ, уолу 
бэйэтигэр ылан кэлбитин олох сөбүлээбэтэҕэ. 
Адьас бэйэлээх бэйэтин уолун былдьаппыт курдук 
буолбута, дьиҥэр кулуба бэйэтин оҕото буоллаҕа 
дии. Суох, Налыгын биэриэн олох баҕарбат, 
биэриэм да суоҕа дии саныыр. Кирииһэ хаһан да 
маннык улаханнык киһиэхэ кыыһыран көрө илигэ. 
Атын харыһыйбакка, кымньыылаан сиэллэриинэн 
эрэ айаннаан эрдэ тиийдэ. Кулубалаахха тиийэн 
ааҥҥа кырыатын тэбэнэ түһэн баран киирдэ. 
Налык кинигэ ааҕа олорор эбит.

– Оо, аҕам кэллэ! – диэт, ойон туран, кууһан 
ылла, үөрдэ аҕай. Ньукулай хостон тахсан 
кэллэ, соһуйбут хараҕынан ыйытардыы көрдө. 
Налык ииппит аҕатын көрөн наһаа үөрбүтүн 
сөбүлүү көрбөтө. Кирииһэлиин дорооболоһон 
тоҥхоҥностулар.

– Дьиэлээхтэр туох сонун? – диэтэ Кирии´э.
– Сонун элбэх. Эн таһырдьаттан киирбит киһи 

кэпсээниҥ? – диэн Ньукулай олуйардыы ыйытта, 
иһигэр тоҕо кэлбитэ буолла, уол барсыа диэн 
ытырыктата санаата.

– Ийэбит Балбаара ыарыйда.
– Ийэм дуо? Мин эйиигин кытта барсыам, 

– диэт Налык ыксалынан таҥнан барда. Ньу-
кулай «ийэм» диэбитин сөбүлээбэтэ да буол-
лар, саҥараахтаабата. Уола «ийээ» диэбит ки-
һитэ Балбаара буоллаҕа. Киниэхэ төрөппүт 
тапталын кинилэр биэрдэхтэрэ дии. Эмиэ да 
онно сөбүлэһэргэ дылы, ол эрээри мин оҕом, 
миэнэ ээ диэнэ эмиэ баһыйар. Кимиэхэ да аны 
биэрбэппин диэн санаалаах. Налык кэлбитэ дии 
киниэхэ, ол аата тардыһар, хаан аҕатыгар кэлиэн 
баҕарар эбит дии саныыр. Оттон Налык дьиҥнээх 
дьонун билиэн баҕаран уонна аҕата соҕотоҕун 
аһынан кэлбитэ. Аҕыйах хонон баран дьоммор 
барыам дии сылдьара. Ньукулай таныыта үллэн 
таҕыста кыыһырбыт омунугар сүүһүн аннынан 
көрөн олордо. Кирииһэни саҥарыан баҕарталаан 
баран, Налык баарыттан тугу да эппэтэ. Уол 

Ньукулайдыын быраһаайдаһан тахсан барда. 
Биир аты мэҥэстэн бардылар. Баран иһэн аҕа-
тыгар то±о кэлбитин барытын кэпсээтэ. А±ата 
эмиэ сонунун µллэ´иннэ.

– Хайа, элбэх эбиккит дии дьиэҕитигэр, – диэн 
Налык саҥа аллайда.

– Биир ийэҥ аймаҕын дьукаах киллэрбиппит ээ. 
Ээ, бэйэҥ да биллиҥ ини кимин, – дии-дии а±ата 
мүчүк гынар. Кирииһэ оҕотун илдьэ иһэр киһи 
буолан атаҕынааҕар буолуох бүтүннүү, бэйэтэ 
сири билбэт буолан иһэр. Ньукулайы дэлби аһынна 
да буоллар, оҕотун Балбаара курдук харыһыйара 
бэрт. Дьиэлэригэр түүн тиийдилэр, Налык ойон 
түһэн дьиэтигэр сүүрдэ. Халҕаны аспыта оо, 
ахтыбыт да эбит бу балаҕанын сытын, ийэтин 
сылаас ытыһын, сып-сымнаҕастык сыллыырын. 
Аал уота сылааһынан кууста, күµдэпчилэнэн кү-
лүм аллай гынан ылла. 

– Ийээ, мин кэллим!
– Налыгым... Оҕом сыыһын көрөр күннээх 

эбиппин, – дии дии Балбаара ытаахтаата. Налык 
саҕынньаҕын устан ийэтин кууһан олордо. Сып-
сымнаҕас ытыһынан сирэйин имэрийдэ. Күн 
сиригэр мин саамай чугас дьонум бу кинилэр буо-
лаллар дии санаата.

– Ийээ, ийээ мин эн эрэ оҕоҥ буолабын ээ, – 
диэбитигэр Балбаара олох да тылыттан матта, 
хайдах буолуон билбэтэ. Кирииһэ эмээхсинин куо-
лутунан буойда.

– Оҕоҥ кэлбитигэр ытаама, аньыы даҕаны, ку-
һаҕан биккэ дылы.

Балбаара туран кэллэ, ыалдьыбытын да умнан 
кээстэ.

Ньукулай уола барбытыттан ыла сөллөн түстэ.
Түүн утуйбат да курдук буолла. Ылдьаана тойоно 
санааргыырын көрөн, ону хайдах чэпчэтиэн бил-
бэт да буоллар, саарата сатыыр. Кулуба уола 
туох да диэбэккэ тахсан барбытыттан өссө ордук 
айманар. Хообуйдаахха кыстык хайдаҕын кэп-
сэтэ таарыйа Кирииһэлээххэ таарыйан, мас тиэ-
нэ баран эрэригэр түбэһэн, таһырдьанан кэп-
сэттилэр..

– Кирииһэ кэпсээҥҥит, хайа диэки айаннат тыІ?
– Ээ сонун суох... Куруҥ тиэнэ бараары тура бын.
– Кирииһэ биири этэрдээхпин уолбун ылыам 

этэ... Тугу дииргитин барытын биэриэм... – Ньу-
кулай быһа этэн кэбистэ.

– Суох, суох хайдах буоллуҥ? Туох да наадата 
суох. Налык бэйэтэ билэр, биһиги туппаппыт. 
Ылыам буолан, малга дылы, – диэбитин бэйэ тэ 
билбэккэ хаалла.
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– Эн онтон тоҕо тиийбиккиний ээ?!... – улахан-

нык саҥарсан киирэн бардылар. Эмискэ өйдөөн 
көр бүттэрэ Налык тахсан истэ турар эбит. Үһүөн 
саҥата суох чочумча тура түстүлэр. Кирииһэ да-
лын диэки барда, Ньукулай Хообуйдарга барар 
суол диэки атын салайда. Налык бу икки киһи 
кэпсэтиитин истэн турбутун курдук туран хаалла. 
Дьэ мантан ыла уол икки аҕата тыл тылга киирси-
бэт күннэрэ саҕаланна. Ньукулай холуочуйан 
ба ран Кирииһэни таһыырга уураах уурдараары 
үҥсүү сурук суруйда. Сарсыарда онтун ааҕан ба-
ран уоттаан кэбиспитэ. Санаата буолбатаҕа, ки-
нилэргэ баран оҕом тыыннаах сылдьар уонна кэ-
лиэ диэн эрэнэр курдук ээ. Хааннаах киһи хаана 
тардыа буолуо дуу. Аҕата буоларбын ылыммыта 
дии, саатар биирдэ эмэ кэлэ сылдьар ини. Кыр-
дьан иһэбин, сэттэ уонус хаарбар үктэннэҕим дии, 
су руксутунан ылыахха дуу? Итинник араас санаа -
лар күн-түүн тэһэ кэйэн бутуллубат да киһи бутул -
луох айылаах буолла. Налыктыын аҕыйах хонук 
оло  рон оҕо хайдах күндүтүн биллэ, урут олорбут 
олоҕо мээнэ курдук санаата. Оҕо киһи эрэлэ, 
туохха да бэриллибэт, тэҥнэммэт сүдү баайа 
буоларын дьэ биллэ. Ньукулай уолбун бэйэм 
ииппитим буоллар үөрэхтээх бэрдэ буолуохтааҕа 
хаалла, билигин Кирииһэ курдук сыарҕа оҥоро-
оҥоро олоруо дуу дии саныыр. Оо, хайдах гынан 
аҕалабын диэн күн аайы ол санаатыгар олорор. 
Үйэтигэр албыннаабатах киһи аҥардас Налыгы 
аҕалаары албыннаан ыалдьыбыта буолуон ба-
ҕарда. Он туттан бэйэтэ да кыбыстара. Кырдьар, 
өлөр хаалар күнүгэр уолугар баайын барытын тут-
тарыан баҕарар. Оҕото кини туйаҕын хатарыан, 
өтөҕүн өтөхсүтүмүөн, сэргэтин суулларымыан, 
кэнчээри ыччаттарын тэнитэн аҕа ууһа салҕаныан 
баҕараахтыыр ээ. Дьэ оччоҕуна кырдьык да олоҕу 
олордум диэн дьоллонон анараа дойдуга атта-
ныа этэ. Ньукулайы аҕата көскө кэлбит полякка 
су руйарга, ааҕарга үөрэттэрбитэ, онтон улаатан 
и´эн политссыльнайга үөрэммитэ. Ол иһин нууч-
чалыы үчүгэйдик суруйара даҕаны, кэпсэтэрэ 
даҕаны. Уола эмиэ кинилэр курдук үөрэхтээх 
буолуон баҕарара. 

Балбаара ыллаабат бэйэтэ дьиэтин иһигэр 
ырыанан сылдьар. Бу дьукаах дьахтара, Даайа 
иистэнньэІ бэрдэ эбит. Хообууй Алааппыйата 
Сибиктэҕэ мааны оһуордаах киэргэллээх сону 
тиктэрдэ, үрүҥ көмүһүнэн киэргэттэрдэ. Балбаара 
Налыкка мааны таҥас тигэрин саҕалаата. Сайын 
оҕом ыһыахха кэтиэ±э дии саныыр. Налык ха´ан 
да улахан ы´ыахха сылдьа илик. Урут Ааныска 

тыыннааҕар ыһыахха оҕолорун илдьээччитэ 
суох. Биирдэ бэйэлэрин хааллартаан барбыттара 
даҕаны, Балбаара санаата наар дьиэтэ эрэ этэ, 
ол иһин кэлин барбат буолбута. Кирииһэ бэйэтэ 
соҕотоҕун барааччы. Куорат атыыһыттара ман-
на кэлэн бараллар, онтон суппуун ылбыта 
уонна көмүс ууһуттан үрүҥ көмүс киэргэллэри 
атыыласпыта. Кирииһэтигэр эмиэ сон тигииһик. 
Даайа Балбаараны анаан үчүгэй иистэнньэІ 
буолбатах эрээригин харса суох эбиккин диэн 
хайҕаата. Хата иистэнэргэ көхтөөх, саҥаран чап 
гыннаран иһэр, ону сөбүлээбитэ. Кирииһэттэн 
мөҕүлүннэр даҕаны кыһаммат.

* * *

Налык түүлүгэр Табыай кэлэн барбыта уонна: 
«Куокааныыр күүтэн олорор, ол кырдьаҕас куһа-
ҕан кыдьыктаах, сэрэнээр. Эн үрүҥ айыы киһитэ 
үтүө тылгынан иннин ыларыҥ дуу, хайыырыҥ 
дуу? Мин барар кэмим кэлэн хомуһуммун эйиэ хэ 
биэрэбин. Дьэ аны бэйэҥ суолгун булунан сырыт», 
– диэбитэ. Налык сарсыныгар суорҕа²²а-тэллэх хэ 
охтубута, бу бүтэһик эттэниитэ буоларын билэрэ, 
улуу ойуун буоларга бэлэмнэнэрэ. Кирииһэлээх 
уоллара мээнэ киһи буолбата±ын дьэ билбиттэрэ. 
Чахчы улахан айдарыылааҕар эрэммиттэрэ, ол 
гынан баран эмиэ да оҕо-оҕо курдук буолуон 
баҕараллара. Айылҕа тугу эмэ чорботон бэ-
ристэҕинэ тэҥнээн биэрэрин билэллэр, кэлтэй 
дьылҕаланыан баҕарбаттар.

* * *

Суонньа дэлби тупсан төлөһүйдэ диэн аҕа-
та үөрэр. Налык барбытын кэннэ икки ый кур-
дук кубарыйан, хатан ыарыйда дуу диэн кут-
таммыта. Уолу таптыыбын диэбитэ, ону ахтан 
буорайаахтыыр, чэ умнар ини дии саныыра. Кэргэн 
кэпсэтэ кэлэ сылдьыбыттарын аккаастаан аҕа тын 
соһутан турар. Кыыһын маанылыыра, атаахтата-
ра бэрт буолан кыыһырбатаҕа. Эбэтэ Суонньа хат 
буолбутун таайбыта. Сэрэнэн утуйаары сытан:

– Суонньаа, миэхэ кистээбэккэ этиий сиргэ 
кэлэр киһи син-биир кэлэр. Хаккын дуо?

Кыыс куттаммытыгар иһэ кытта хам тутта.
– Саат-суут... Аҕаҥ биллэҕинэ кыыһырара буо-

луо. Олус көҥүллүк иитэн киһи этэрин ис тээч  чи² 
суох. Чэ хайыахпытый буолар буолтун кэннэ...

Ити тыллартан Суонньа аҕатыгар хайдах ыара-
хан буолуон дьэ ³йд³³т³. Кый бырах барыан 



23Чолбон 10 №-рэ 2015

Проза
санаталаата. Ол гынан баран ханна бараахтыай, 
соҕотох бэйэтэ. Сыттыгын хам кууһа сытан 
ытаата. Харах уута көмүскэл буолан тохтоохтуур. 
Эбэтэ сиэнин аһынан кэлэн төбөтүттэн имэ рий-
дэ. Сарсыарда туран уолугар сибигинэйэн ар гыый 
сымнаҕастык эттэ.

– Суонньабыт оҕо күүтэр.
Гууруй чэйин иһэ олороро эбитэ буоллар 

чачайан өлүө эбит. Бэл, хараҕа бэттэх тахсан 
баран түһэргэ дылы гынна. Ол курдук омуннаах-
тык соһуйда. Саҥатыттан матан хоһугар киирдэ. 
Огдооччуйа уолун билэрэ бэрт буолан соһуйба та, 
ити аата иһигэр тугу эрэ анаарар быһыылаах. 

Гууруй кырдьык санаа б³±³±³ тµспµтэ. Оҕону 
суох гыннаттарыахха дуу, оо сүрэ бэрт. Ити 
санаатыттан бэйэтэ даҕаны куттанна. Кини 
эрэ кыыһа оҕоломмута баара дуо, үрдүк да со-
лолоохтор кыргыттара оҕоломмут түбэлтэлэрэ 
баар дии. Бастаан утаа саҥаран, сиилээн баран 
тохтууллар ини. Онтон кыыһа оччоҕуна хаһан да 
кэргэн тахсыбат дуу. Урут Бочугурас атыыһыт 
кыыһа энньэтэ суох тахсыбыта үһү. Ити курдук 
күнүскү аһылыкка диэри элбэҕи ыатара санаата. 
Кыыһа бүгүн хоһуттан тахсыбата. Чэ, тахсыба-
тын, уорбун кыаммакка ордук-хоһу тыллаһыам. 
Лаап пыбар барыахха, сибилигин төрөөн эрдэҕэй. 
Ийэ  бинээн сүбэлэһиэм, киэһэ баҕар тыаҕа тах-
сыахтара дуу дии санаата.

Гууруй кыыһын тыаҕа таһааран баран, бэйэтэ 
ийэтинээн олорбута. Хайаахтыай, соҕотох кыы һын 
оҕотун суох гыныа дуо уонна ойуун оҕотун тыытыан 
куттаммыта. Тоҕо эрэ салла санаабыта. Онуоха 
эбии кыыһа иччилээх баҕайытык са ҥарбыта.

– Аҕаа иннигин сарбынар буоллаххына бу оҕо 
күн сирин көрбөтүн даҕаны. Мин сааты-сууту 
тулуйуом, эн ааккын харыстыыр буоллаххына бу 
оҕону бэйэҥ эрэ илиигинэн сүрэҕин хам туттаххы-
на өлүө. Бэйэҥ бил, мин оҕом суох буоллаҕы  на 
күн сиригэр сылдьыбаппын. Сиргэ ананан кэлбит 
киһини суох гынан баран, ол аньыыны тулуйар 
кыах суох. 

Кини аҕатын маннык утарбыта да суох. Уон на 
аҕата кыыһын биирдэ да, мөҕөн да көрбөтөҕө ээ. 
Бааччыкаҕа бара сылдьара дуу. Эмиэ да баҕар 
кинилэр аҕа уустарын тэнитэр оҕо үөскээбитэ 
буолуо. Хайдах да албыннаан ыйаахтан куоппут 
суох. Былыр ити Хоноһо ийэтэ кыыһынан сыл-
дьан хат буолбутун аҕата абааһы оҕото диэн 
ойуунунан кыырдаран үтэйтэрээри гыммыт. 
Ойуун кыыра турдаҕына оҕо ийэтин иһигэр ытаан 
соһутан тыыннаах хаалбыта үһү. Хоноһоттон 

тэнийэн Баргылар аҕа уустара ити билигин ааты-
ран олороллор дии. Мин аҕам уу´ун тэнитэр оҕо 
буолуо, баҕар, диэн уоскуйар. Суонньа эрэй-
дээх дьон сиитин хайдах эрэ тулуйбут киһи диэн 
сылдьар аҕатын аһынаахтыыр. Гууруй урук ку-
тун курдук хонтолдьуйара ааспыта, сорох үгэр-
гээн да муоһун тоһуппута, ол эрэн ойуун оҕо то 
буоларын дьон барыта билбит этэ. Икки атах-
таах тыла хамсыырын, хаптаҕай кулгааҕа ис-
тэрин тухары айыы сиригэр буолбут барыта 
иһиллээхтиир ээ. Сорохтор иччилээх о±о буолуо 
диэн саҥарыахтарын, сиилиэхтэрин куттаналлар. 
Суонньа күн-түүн иһигэр Налыгын күүтээхтиир. 
Тоҕо суругар эппиэттээбэтий? Иһэ улаатан дьон 
туора көрөрө тохтоото, төһө тухары сонун оҥо с-
туохтарай?

Оҕотун наһаа күүтэр. Ким курдук буолуон би-
лиэн, ким диэн ааттыан ба±арарын саныыр. Уол 
буолуо дуу, кыыс буолуо дуу? Арай, Налык кэллин, 
оо, төһө эрэ дьоллоох буолуо этэй.

* * *

Куоканыыр ойууну Хообуй төбөбүн туох эрэ 
буулаата, сиргэ хойуоста сылдьар буоллум диэн 
ыҥыртарда. Ойуун кырдьан куччаан хаал быт, ол 
да буоллар хараҕа уоттанан сып-сап туттан, били-
гин даҕаны бэйэтин наһаа кыанар, атаҕар кыах-
таах киһи аатырар. Кини тыла күүстээх, быһа эп пит 
тылын төттөрү ылбат, сүөрбэт даҕаны. Тыл ха һан 
да кыайан төннөрүллүбэт ыйаахтаах, ону кини-
лэр билэллэр. Этиллибит тыл сэттэ көлүөнэтин 
тухары батыһар. Ойуун ойуунтан үөрэ нэн ол хому-
һу нун билэр. Сорох кыра ойууну аба, эмтиирэ бүп-
пүт диэн сир-буор аннынан кэпсииллэрин эмиэ 
истээччи лэр. Куоканыыр кыыра сырыттаҕына көх -
сүн кыаһаа на туллан түспүт, ону куттанан ким да 
эппэтэх. Ха һан да ыалга хонооччута суох, бу бү-
гүн хонордуу оҥос тон, маанылатан хоноһо оро-
нугар сытан кыра тык нуктаан баран, уһуктан ый 
түннүк нөҥүө сырды га тыгарын көрө сыттаҕына 
урукку уола киирэн кэлэн кини дүҥүрүн ылаат 
таһырдьа элэс гынан хаал ла. Хаһытыы түһэн 
баран, кэнниттэн эккирэтэн таҕыста. Хообуйдаах 
төрүт да куттанан утуйбак ка сытар дьон, соһуйан 
өлө сыстылар. Эккирэ тэн көрдө да сиппэтэ. Куо-
кааныыр киирэн кэллэ, дьиэлээхтэр туран:

– Туох буолла? – дэстилэр.
– Ээ ити уол моһуоктуур, – диэтэ онтон көн нө-

рөн эттэ. – Эйиигин сиэри сылдьар абааһы дү ҥүр-
бүн ылан барда. 
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Бары куттанан саҥаларыттан маттылар. 

Ойуун дьиэбэр барар эбиппин диэтэ. Хообуй ик-
ки хамначчытын арыаллатан, сыарҕалаах акка 
от тэлгэтэн, таба тириитэ олбох ууран сабыс-са-
ҥа куобах баттаҕа суорҕанынан сабан уонна 
соболоҥун харчыны кытта биир тыйы биэрэн 
ыытта. Куокааныыры санаатын таппатаххына та-
быллыбатын тайанар дииллэр. Ол гынан баран 
ыарыыны биирдэ эрэ эмтиир, онон үтүөрдэр. 
Ардыгар ол толуктаах буолааччы. Сүөһүнэн, он-
нооҕор оҕонон дьиэччилэр. Ол да буоллар дьон 
ыҥыран кыырдарар. Саха киһитэ бэйэтигэр эрэ 
кэллэҕинэ итэҕэйэр адьынаттаах. Дьиҥэр Куо каа-
ныыр толук ылар ээ. Баран иһэн дүҥүрэ тииккэ 
өйөнөн турарын көрөн.

– Дүҥүрбүн ылан манна ууруҥ, – диэн кэ-
һиэхтээх куолаһынан соруйда. Бу түгэн кэн-
ниттэн Куокааныыр бу эҥэргэ кэлбэт буолбута. 
Ол оруннаах этэ, иһигэр киирдэххэ. Налыктан 
саллыбыта, ким да кини суолун быһа үктүү илигэ, 
дэлэҕэ дүҥүрүн ылан моһуоктуохтара дуо. Уол 
улааппыт, холун этэ хойдубут, буутун этэ буспут, 
миигин бу диэки мээнэ хаамтарыа суох дуу дии 
санаабыта.

Хообуй үтүөрбүтэ буолан баран, тугу эрэ то-
лук ылара буолуо диэн иһигэр наар куттана сыл-
дьара. Ол санаатыгар эмтэрэн дьүдьэйбитэ. 
Бүгүн Кирииһэҕэ бара сылдьыыһы, санаатын 
атас таһа. Күнүс күөл уҥуор барда, ыалыгар тиий-
битэ Кирииһэтэ суох эбит, чэйдээн бүтэн баран 
бараары турдаҕына Налык оргууй уот аттыттан 
туран кэлэн баран эттэ.

– Хообуй, куттаныма, Куокааныыр ойуун туох 
даҕаны куһаҕаны оҥоруо суоҕа. 

Кинээс соһуйан хаалан тугу да саҥарбакка 
таһырдьа тахсыбыта. Баран иһэн дьэ өйдөнөн 
чэпчээбиттии «ґуу» диэн ыар сүгэһэрин бырах-
пыта. Кырдьык даҕаны бу сыттана сытар уоллаах 
эрээри кини да тоҕо Куокааныыры аҕалбыта 
буолла. Налыгы ийэтэ кистээн Алааппыйаҕа эт-
тэтэ сытар диэн эппит этэ дии. Ээ уонна Налыгы 
кыра эрдэҕиттэн көрбүт буолан сэнээбитэ дуу. 
Кырдьаҕас ойуун абыраабыта элбэх да буолла±а. 
Бу уол кини санаатын таайбытын муодарҕаата 
аҕай, олох өтөрү көрөр дуу, хайдах хайдаҕый ээ. 
Кырдьаҕас Куокааныыр хас да ойууну сиэбитэ 
диэччилэр, Налыгы сүгүн сырытыннарбата буо луо 
ээ. Ити курдук иһигэр ону-маны ыатаран киирэн 
барда, тииҥ кутуруга моойторугун сүөрэн аллара 
түһэриннэ, халлаан бүгүн былытыран сылыйбыт 
эбит. Онтон эмискэ ойуун түүн таһырдьа сүүр-

бүтүн өйдөөн кэллэ. «Туох эрэ диэбитэ дии, уол 
моһуоктаата диэби тэ. Чахчы ол Налыгы эп-
пит эбит». Куокааныыр тоҕо эрэ түүн суһаллык 
дьиэтигэр илтэрбитэ. Хамнач чыт уолаттар кэлэн 
дүҥүрэ тииккэ өйөнөн турарын ылбыппыт диэн 
кэпсээбиттэрэ дии. Биир хобото түһэн хаалбы тын, 
хата кумутугар суулуу тутан уган кэбиспит эти лэр. 
Оо онно куттаммыттара, утуйбатахтара даҕаны ээ. 
Ойуун кыа´аана тул лан түстэҕинэ өлөр дииллэ  рэ 
да, хата этэҥҥэ ааспыта. Чэ, эппиккэ дылы ки һи 
өлбөккө ону-маны билэр да, истэр да буолар эбит. 
Итинник өтөрү көрөр буоллаҕына санаабын кис тээн 
сатаныа суохпун дии, дьэ дьиибэ эбит диэн иһи-
гэр сөхтө, омунугар төбөтүн быһа илгистэн ылла. 
Урут Куокааныыр уотунан уһууран баран, хабдьы 
кө төр буолан кубулуммутун илэ көрөн турар. Кэ-
лин ол кыырыытыгар кутуруксуттаабыт уол эттэ-
нэ рин тулуйбакка анараа дойдуга бараахтаабы-
та. Сорохтор ону Куокааныырга күтүрүүллэр. Ити 
санаатыттан бэйэтэ даҕаны куттанна, тохтуох ха 
диэн бэйэтин бэйэтэ буойунна. Дьиэтигэр сэ гэ-
йэн киирэн кэлбитигэр Алааппыйата көрөн үөр дэ. 
Чэйдии олордоҕуна кэлэн төбөтүттэн имэрийдэ. 
Оҕонньоро соһуйан ходьох гынна уонна ойо±ун 
диэки тэбэнэттээхтик көрдө.

Олоҥхоһут Хопто кэпсээччи – Адаҕалаах Ала 
Буурай тойон кулута сиэмэх ойуун буолар диэн. 
Кини олоҥхотугар наар үрүҥ ойуун күүстээ ҕин, 
кыайарын туһунан туойар этэ, Налык оҕо сыл-
дьан кини туһунан олоҥхолуур курдук саныы ра. 
Түүн түһээн абааһылары кытта охсуһара, кинини 
наар биир саас ортолоох киһи арыаллыыра. 
Кини туһаҕы ыраахтан көрөргө үөрэппитэ, хайа 
кыыл албыннаан аһын иһигэр киирэн саһыан, 
кыа хаанын супту оборуон сөбүн этэ сылдьара, 
ол кистэлэҥнэрин билэригэр ыраахтан өй уган 
сүбэлиирэ. Бу сиргэ кэлбит аналгын биллиҥ, 
бэйэҥ сылдьар кыахтанныҥ диэн бүтэһигэр эмиэ 
бэлэһигэр силлээбитэ. Онтон аҕыйах хонон ба-
ран Табыайы араҥастыылларын илэ көрбүтэ. 
Арай көрдөҕүнэ үрүҥ туман көтөн тахсан киниэ-
хэ киирэн хаалбыта, онно дьэ дьиҥнээхтик улуу 
ойуун Табыай киниэхэ хомуһунун хаалларбы тын 
билбитэ. Айылҕа тыынын этинэн-хаанынан уон-
на сүрэҕинэн ылынарын, дьонтон уратытын ки-
ни билбитэ ыраатта. Бу сирэ кууран-хатан биир 
даҕаны көҕөрөрө быкпатаҕына, ардаҕы көр-
дөөтөҕүнэ Аал уотун оттон Аар куйаарыттан көр-
дөһөн ардах түһэрэн сирин дойдутун угуттуура.

Кыһыары саас Ньукулай уолугар баран ис тэ-
±и  нэ ата алааска киирэр тоҕойго чугаһаан баран 
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туру нан кээстэ, кымньыылаан көрдө да олох исти-
бэт, турбутун курдук турар. Кыыһыран хаһыытаан 
көр дө, хата икки атаҕар туран кэлэн баран иҥэр-
сий дэ уонна төттөрү дьиэтин диэки атаралыы тур-
да. Ньукулай куттанан муоһатын ыга тутан олор до. 
Ата син барбахтыы түһэн баран, уоскуйан тохтоо-
то, дэлби тыбыырда кулгааҕа ч³р³йбµтэ сүр. Ич-
чи тин диэки бааргын дуо диэбиттии кэннин ха йы-
һан көрөр. Иккиэн куттанан сүрэхтэрэ хайда сыс т а. 
Иччитэ атыттан, ата куһаҕан тыын куттаабытыт -
тан. Тугу эрэ атым биллэ, Налык моһуоктаабата 
ини дии саныыр. Ити туһунан кимиэхэ да кэпсээбэ-
тэ. Ылдьаана тойоно хайдах эрэ буолбутун 
таайда. Уолунаан тыл тылларыгар киирсибэккэ 
кэлэн уотун аһатаахтыыр быһыылаах дуу дии 
санаата. Уола ойуун удьуордарын баппытын кини 
олох сөбүлээбэтин этээччи. Ааныскатын хос эбэтэ 
удаҕан этэ. Кини олорбут өтөҕүн аттыгар баар 
тииккэ билигин даҕаны бэлэх туһах ыйаабак ка 
ааспаттар дииллэр. Төрдө эбээн эмээхсинэ үһү. 
Ньукулай уолун Сулус курдук үөрэхтээх буолуон 
баҕарар. Күһүн уолун ылан кэлбитин кэмсинэр. 
Хантан билээхтиэҕэй, онно үөрэн сылдьаахтыыра 
дии. Налык да бэйэтэ ийэтин уҥуоҕун көрүөн ба-
ҕарарын эппитэ. Ол да буоллар тоҕо эрэ саа-
раан үөрэнэ барбак ка хаалбыта. Куораты олох 
сөбүлээбэтэҕэ ээ. Ол иһин үөрүүнэн дойдутугар 
бар быта уонна дьонун наһаа ахтара.

Сарсын кинээстэр түһээн хомуйан киллэ риэ-
хтээхтэр. Быйыл биир ыал аҕалара өлөн, ку-
малаанныы барбыттар этэ, ол дьахтары кыы-
һынаан бэйэтигэр аҕалан хамначчытынан ылбыта. 
Икки уолун аймахтара кэлэн ылан барбыттара. 
Ньукулай бу саҥа охсуу дьиэтэ Ааныската өлµ³-
ҕүттэн иччитэхсийбитэ, ол и´ин кэргэн ылыахха 
дуу диэн санаа үүйэ-хаайа тутар буолта. Эдэр 
кыыһы ылыан баҕарталыы сылдьыбыта, онтон 
хайдах эрэ ити Ылдьаанаҕа убанан хаалта. Ол 
эдэр дьахтар оҕолонноҕуна, арай, өлөр түбэлтэбэр 
атын киһиэхэ эргэ бар даҕына оҕобун атаҕастыа 
уонна эмиэ бэ йэм ииппэппин диэн тохтообута. 
Онтон бу Ылдьааналыын эр-ойох курдук олоруох 
эбит, хоп-курдук дьаһаллаах, хотунун Аанысканы 
санатар, сымнаҕас. Уруккуттан төрүт хараҕа 
киниэхэ эрэ иҥнээччи, кистээбэккэ этэр буоллахха. 
Куо ракка баай, огдообо дьахтары кытта билсиһэ 
сылдьыбыта да олох сирэн икки атаҕынан куоп-
пута. Туттара-хаптара, сыта-сымара диэбиккэ 
дылы барыта атын этэ.

Таһырдьа тахсан киирэн баран, чэйдии оло рон 
дьиэтин тула көрбµтэ туга барыта баар. Муостата 

кытта аныгылыы кырааскалаах. Ылдьаана ыраа һа 
да бэрт. Арай кини соҕотохсуйара ааспат буолан 
иһэр. 

– Ылдьаана, Матырыас ньаадьыһыттыы баран 
кэллэ дуу?

– Ээ кэлбитэ, этэҥҥэ оҕоломмута диир. Оҕото 
улахана бэрт буолан дьахтар баҕаната ту руо-
раннар быыһаммыт үһү.

– Матырыас барахсан илиитэ чэпчэки буо-
лаахтаатаҕа, элбэх оҕону к³т³±³³хт³³бµт киһи. Чэ, 
утуйуохха, бүгүн халлааммыт тымныйбыта ту гун 
сүрэй, – дии-дии оһоҕун оттон биэрдэ. Ыл дьаана 
и´итин хомуйан баран, лаампатын тутан хоско 
киирэн истэҕинэ. 

– Ылдьаанаа, манна кэлэ сырыт эрэ, – диэтэ, 
тойонун хоһугар киирэн турбутугар.

– Кэл, манна олор, – диэтэ. Аттыгар тиийэн 
олордо.

– Ылдьаана, миэхэ кэргэн буол, – диэн баран 
ньилбэгин имэрийдэ. Дьахтары туппатаҕа үс сыл 
буолбут киһи этэ итийэн, хаана хамсаан турда, 
онуоха эбии Ылдьаана тобус-толору эттээх, 
тутарга-хабарга анаммыт курдук. Ньукулай лаам-
паны хап-сабар саба үрэн кэбистэ. Дьахтар эр 
киһи таптыырын билбэтэҕин бу биир түүн иһигэр 
барытын билэн, туймааран сарсыардааҥҥа диэ-
ри утуйбакка Ньукулайын куотан хаалыа диэ-
бит курдук кууһан сытта. Таптыыр, таптатар 
дьол дииллэрин дьэ билээхтээтэҕэ. Кистээн то-
йонун уруккуттан таптыыра ээ. Хайа дьахтар 
кэргэн тахсыан баҕарбат буолаахтыаҕай? Ол 
гынан баран кини киммин диэн кимиэхэ тэҥ-
нэһээхтиэҕэй? Бу биир түүн иһин олох олорбутун 
даҕаны кэмсиниэ суоҕа. Дьол хараҕа суох диил-
лэрэ кырдьык эбит. Кини өйүгэр даҕаны о²о рон 
к³рб³т³ Ньукулайдыын таптаһарын, илэ хоон-
ньугар киирэн сытыам эрэ дии санаабата. Бу түүн 
бүтүмүөн наһаа баҕараахтыыр. Эр ки´и сыта 
сүрэҕин ортотунан киирэн туох баар этин-хаанын 
уһугуннарбыта. Ньукулайа таптыыра, нарыннык 
кул  гааҕар сипсийэрэ, барыта ураты дьикти түүл 
курдуга. Матырыас таҥха киэһэтигэр Ылдьаа на ны 
холумтаныІ үчүгэй диэн таайбыттаах, арыт биир 
эмэ кыыһы билгэлээн көрөөччү. Маны өтө кө рөн 
эппит дии. 

(Салгыыта бэчээттэниэ)
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Зоя КУЛАЧИКОВА-АЙЫЛГЫЫНА

САЙДЫЫНА САНААРЎАБЫЛА
Сахам сирин саймаархай салгыннаах сандал сааһын солбуйан, сиэдэрэй сир 

симэҕинэн силигилии ситэн, сириэдийэн самаан сайын саҕаламмыта.
Сайдыына сэттэ уон сэттэтигэр сылдьар, сарсыарда сэттэ саҕана сыІааҕырдыы-

сыІааҕырдыы сыппахтаат, сүһүөхтэрэ салҕаластыы-салҕаластыы суунар сиригэр 
содьороІноото. Сырылаччы сыыІтаан, сөтөллө-сөтөллө силлээн, сирэйин суунан, 
сымнаҕас сотторунан соттон, сэргэхсийбит саҕа сананна. Сайдыына сарсыардатын 
сылабаарын сылыта сатаабат, суорат сиирин сөбүлүүр, саахардаах суораты 
сыпсырыйа-сыпсырыйа сүүрбэччэ саастааҕын санаан сонньуйар. Сүүрбэтигэр 
Сайдыына сырдык сүрэҕи сылаанньытар сэбэрэлээҕэ, сөбүгэр соҕус соноһо, 
самыытынан сылдьар суп-суон суһуохтааҕа. Сөбүлүү саныыр саастыылаахтара 
Сайдыына сүрэҕин сүүйээри, студенныы, сулууспалыы сылдьан сурук суруйан, 
сордоно сатаабыттара, соҕотоҕун сааһырыах соругар сорохтору сирэрэ, сорохтору 
сэнии саныыра. Сааһырыытын саҕана саастыылаахтара сэмэлииллэрэ, сааһырбыт-
тар суорумньуга суруйтарары сүбэлииллэрэ, саІа, сонун сиртэн сыбааттыы са-
тыыллара, Сайдыынабыт сэІээрэр санаата суоҕа. Сайдыына сүүрбэччэ сылы супту, 
санаторийга сиэстэрэлээбитэ, сулумаҕыттан сылтаан сиэстэрэлэр, санитаркалар 
солбуйтардахтарына судургутук сөбүлэһэрэ. СынньалаІар сороҕор санаторийга 
сытааччылардыын сэргэхсийээри саахыматтыырын, сэһэргэһэрин сөбүлүүрэ, 
сайаҕас сылаас сыһыанынан сөбүлэтэрэ. Сайдыынаны сөбүлээн, сөбүлэІин 
ситиһээри санаторийга суоппардыыр Стас сылы-сылынан сордоммута. Сиэстэрэлэр 
сынньанар сирдэригэр сотору-сотору суруктаах сибиэһэй сибэкки, сороҕор сакылаат 
сиэдэрэйдик сууланан сытарыттан Сайдыына сиэстэрэлэргэ, санитаркаларга 
сиэтэрин сөбүлүүрэ. Стас Сайдыына сөбүлэІин ситиспэккэ, сөбүлэппэккэ санаата 
саппаҕыран Суоттулаабыта. Сантехник Сэргэй собус соруйан Сайдыына сылдьар 
сиринэн сылдьа сатыыра, солуута суоҕунан сылтаҕыран сиэстэрэлэр сынньанар 
сирдэригэр сыбыытыыра, сороҕор сүгүннээбэтэ, сыбдыйан сиэстэрэни соһутан, 
сарылатан, сэбиэдиссэйтэн саІарыллара, сэмэлэнэрэ.

Сайдыына сиидэс, солко, сатыын сыыстарынан сиэдэрэй сабыылары сирийэрэ, 
сылгы сиэлиттэн сэлээппэлэри, сө рүөлэри сатыыра. Саастаахтар сэлээппэни, 
сө рүөнү сүрдээҕин сөбүлээн сакаастыыллара. Сай дыына санаммыт санаатын, 
сыалын-соругун ситиһэрин сөбүлүүрэ. Соҕотохсуйдаҕына Сарыы наҕа сылдьан 
сэһэргэһэн сэргэхсийэрэ. Сарыына сүүһүгэр сылдьара, сааһыгар сөбө суох сэргэх, 
сээркээн сэһэнньит. Суостаах-суодаллаах сэрии саҕаламмытыгар Сарыына 
сурдьа Сиидэр Сэмэнниин сонно саллаакка суруттарбыттара. Сэриигэ сылдьан 
Сэмэнэ суруйбут собус-соҕотох суругун суулаан сытыараахтыыра. Сэмэнэ, Сии-
дэрэ сэрии сыһыытыгар сураҕа суох сүппүттэрэ. Сайыыната сүүрэ сылдьара, 
Сэргэйэ саІа сыІаһалыы сылдьара. Сут сутурҕана саҕаланан, сутуу сыһа-сыһа 
сап саҕаттан салҕанан, сип саҕаттан ситимнэнэн син сүөһүлэрин сүөһүлээн, 
сордонон сылдьаахтаабыттара. Сарыына сиэн нэрэ Сибиэтэлээх Саргылаана 
Сайдыынаҕа сол буһа сылдьаннар сүөгэйдээх, суораттаах, сы мыыттаах, сороҕор 
Сэргэй соболоотоҕуна, си биэһэй соболоох сылдьааччылар. Сайдыына Са  рыына 
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сиэннэригэр саламааттаан сырылатан сиэ тээч чи. 
Социальнайдартан Сэмэнэбэ Сусанна сотору-
сотору сылдьан сууйар-сотор, салгылатар. 

Сайдыына сарсыардааІІы сөрүүн салгыІ Іа 
сибиитэрэлэнэн, сэлиэччиктэнэн салгын сии со-
дьороІноото. Суоппуйа сүөһүлэрин сайдыы ра, 
сиэннэрин соруйар саІата сүрдэммит. Синньии 
сытар сибиинньэлэригэр солуурданан Степка  та 
сүүрдэ. Сахаайа сүөһүлэри салайсан сүүрэкэ лиир, 
сиэннэрэ сылбырҕалар, сыыдамнара сүрдээх, 
сүү рүүнэн сылдьаллар. Сайдыына сүөһүгэ сы-
һыамаҕа суоҕа, сааһыгар сүөһүлэммэтэҕэ, си-
биинньэ сытыттан, сааҕыттан сиргэнэрэ. Саас-
кы сонун, соппуоскатын салгылатыан са наан 
са райыгар содьороІноото. Сүһүөхтэрэ сал -
ҕа  ластаан, сүрэҕэ сэлибирээн, сылааска са-
таан сылдьыбат, сөрүүнтэн-сөрүүІІэ сал быІ-
ныыр. Соруйсар, сүүрдэр сиэннэрэ суох, со -
бус-соҕотох сылдьаахтаатаҕа. Сэнэх, сэр гэх 
сыл дьан соҕотохсуйан, сааһырдаҕына сор до  нуо-
ҕун санаабатаҕын, сүбэлииллэрин, сэ мэ лиил-
лэрин сэІээрбэтэҕин, сыыспытын санаан сэ-
мэлэнээхтиир.

ТАКЫЫРАПТАР

Такыыраптар төгүрүччү талааннаахтар. Тус-
ку лаана түүлээҕинэн, тириинэн, туоһунан тал -
бытын тигэр. Тараас туспа талааннаах – ти-
мири токурутан, таптайан, талбыт тут тар тэ-
рили таІар. Тиэргэннэрэ тупсаҕай тутуу ла рынан 
толору, типовой теплицалаахтар. Та раас Тус-
кулаанатынаан тарбахтарыгар та лаан  наах тарын 
таһынан, таһыччы талааннаах то йуксуттар, та-
мадалар туйгуннара. Тэбис-тэІІэ төрөөбүт Туп-
сууналаах Туйгууналара төрдүһү туйгунунан 
тү мүктээбиттэрэ. ТаІас тигэллэрин, тойук туо-
йалларын, теннистииллэрин таптыыллар. Та-
раас тиис тиэхинигэ – тиистэрэ тулуппатахтар 
түүн  нэри тоІсуйан, тиистэрин туурдарааччылар. 
Тускулааната – терапевт. Тарааһынаан түүн 
тэІІэ туран, тиис туурарыгар тэрийсэр, ту ту-
һар. Тускулаанаҕа таІнар таІас талбытын тик-
тэрэллэр. Тараас тиэхиникэлээхтэр туллар ту-
таахтара – табыллыбаты табар, толкуйдаан, то-
булан тиһэҕэр тириэрдэр. Тутуспутунан тыаҕа 
тахсалларын, тэллэйдииллэрин таптыыллар, та-
лах түөрэннэр тиэргэннэрин тупсараллар.

Тараас Тарааһабыс, Тускулаана Тиэхээнэби-
нэ таІара тосхойбут талаанын толору туһаҕа та-

һаараллар, тиийиммэттэргэ-түгэммэттэргэ тул ха-
дыйбат тирэхтэр.

СҐРЭЎЭ СУОХ СҐҐС СҐБЭЛЭЭХ

Суоппуйа Сиилээкэбэ «Сырдык» сопхуоска 
субан сүөсүһүтүнэн сүүрбэччэ сылы супту 
салгыбакка сыралаһан, ситиһии саҕаны си ти-
һиилэммитэ. Соппуруона сопхуос саамай сыа-
наланар сылгыһыта, саас саалана сылдьан, 
соһумардык суорума суолламмыта. Самсоннара 
сэттискэ сырыттаҕына, соһумар сурахтан сылтаан, 
Суоппуйа сордоох сүрэҕинэн сылаабайдаан, сы-
та сыһа-сыһа сылдьаахтаабыта. Суоппуйа Соп-
пуруонунаан, Самсоннарынаан сайынын са йы-
лыкка сайылыыллара, сибиинньэ сайылатан 
сииллэрэ. Соппуруон Самсону сылгыга сыһыара 
сатаахтаабыта сүрэҕэлдьиирэ, саатар саалана-
рын сөбүлээбэтэ. Суоппуйа сэмэлии сатаахтыы-
ра. Соппуруон сатаабата суоҕа, сүрдээх сыыдам-
нык сырылыыр салааскаларын, сыарҕаларын 
сирбит суоҕа, сөбүлээн сакаастыыллара. Сэт-
тистэр салайааччыларынаан Сахаайа Сиидэ-
рэ  бинэлиин сүбэнэн сылдьаллара, сааскы са-
һааІІа, субуотунньуктарга сылдьалларын, со-
ҕо тохторго саһааннарын саһаанныылла рын сүр -
дээҕин сөбүлүүллэрэ. Саастыылаахтара Сам -
со ну суумматыттан, сүрэҕэ суоҕуттан сыл таан, 
саа раама сөбүлээбэттэрэ, соруйса сатаа бат тара. 
Са таатар Самсон сүрэҕэ суоҕуттан саа  тыахтааҕар 
сүүс сүбэни сүбэһиттээн сыы бырҕааччы. Суоппу йа 
соҕотохсуйан, сүөһүтүгэр соҕотоҕун сордоноохтуу-
ра. Самсонун соруй даҕына собус-соруйан суорҕа-
ны нан сапта сы тааччы, сороҕор сымыйанан сыл-
та ҕы ран, суола сойооччу. Соппуруоннаах Суоппу йа 
сµ рэх са±а сµрэхтээхтэрэ, Самсоннара сµрэ±э суо-
±у нан сіх тірірі, сырылас сылаастарга сірµµн тэн 
сі рµµІІэ саґан сытара, сытарыттан салгыбата. 
Сопхуос салайааччыта Сэмэнэп Суоппуйаны сыа-
налаан, сµіґµлэрин сопхуос сµіґµтµгэр сы ґыа ра-
рыгар сµбэлээбитэ. Сатаатар сарсыарда сирэ йин 
суунарын сµрэ±элдьиир, сµбэни-сэмэни сібµлээ  бэт, 
сµрэ±э суох Самсону сі±µіхтэрин сі ±іллірі сіп.
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Оксана ГАВРИЛЬЕВА-АЙСАНА

ОЛОХ 
ООННЬУУТА

Үүт тураан сайы²²ы нусхал киэhэ. Киирэн эрэр күн саhар±ата, бүгү²²ү күннээ  ±и 
үлэбин барытын дьэ бүтэрдим диэбиттии уоскуйан, дуоhуйан, налыччы халлаан 
ар ±аа іттүгэр тилийэ кыыhар.

Түптэ күіх буруотугар бигэнэн, ыаммыт ынахтар кіхсүлэрин иhигэр «пуус» гынан 
тыынан кэбиhэ-кэбиhэ кэбинэн кирдиргэтэллэр. Дэриэбинэ±э са²а-и²э а±ыйаабыт, 
кэлии-барыы тохтообут, тыас-уус намыраабыт. Арай оройуон кииниттэн кэлэн барар 
автобус бүтэhик сырыыта буолан, тінніірү тиэтэйэн ханна эрэ ти²кир-та²кыр 
айаннаан бирилэтэрэ иhиллэн ааhар. Дьон күннээ±и түбүктэн босхолонон, киэhээ²Іи 
аhылыктарын тото аhаан, утуйуох иннинэ, суунан-тараанан тыын ылар, ааспыт күнү 
ырытыhар, кэлэр күнү былаанныыр кэмнэрэ.

Уурбут-туппут курдук дьып-дьап тупса±ай о²оhуулаах Баґылайаптар тиэргэннэ ри-
гэр эмиэ уу-чуумпу. Дьиэ кирилиэhигэр күнү быhа күн уотугар сыламнаабыт куос ка 
киэhээ²и ілүү үүтүн иhэн тотон, илин атахтарын, тµ³´µн салана олорор. Тэйиччи 
илин атахтарыгар тібітүн ньолбоччу уурунан, дьиэ харабыла, Баатыр, ситэ кириллэ 
илик у²уо±ун кирэбин дуу, суох дуу диэбиттии о²ой-со²ой кірі сытар.

Хаhаайыттар – Кэтэриинэлээх Бүітүр, утуйуох иннинэ, сірүүкүү таарыйа, дьиэ-
лэрин аанын аттыгар баар ыскамыайка±а буолары-буолбаты кэпсэтэ олороллор. 
Киэhэ аайы итинник олороллорун астыналлар. Дэриэбинэ иhинээ±и сонуну түірэ 
тэбэhэн, сарсы²²ы күн тугу гыныахтаахтарын быhаарсыахтара, онтон күн мыраан 
кэннигэр саhыыта: «Уу, бириэмэ ырааппыт, утуйа охсуох», – диэн буолуо. Сотору 
иккиэн ороннорун булан утуйан бырылатыахтара.

Бүгүн да ол үгэс кэhиллибэтэ. Киэhээ²и а´ылык кэнниттэн ыскамыайкаларыгар 
тахсан олордулар. Кыыстара Вера веранда±а иhиттэрин хомуйан тилигириир, 
талыгырыыр. Дьүігэлэрин кытта хаамса бараары ыксал. Эбэлэрэ сыппыта ыраатта, 
³рµµ эрдэ сытар, эрдэ турар.

– Хатыай, аргыый тилигирээ! Иhити иhит онорумаары гынна! – Кэтириис 
м³²үттүбүтэ буола-буола былаатынан кіліhүнүн соттор. Киирэн эрэр күн саhар±атын 
одуулаамахтаан олороот эригэр эргиллэр.

– До±оор, отуІ үлэтэ улахана бүттэ дии. Сарсын Вера биhиккини Бала±аннаах 
іті±ір быра±ан биэрбэккин ээ?! Дьэдьэннээн кірүллүі этэ. Дьах таллар күн аайы 
суксуруhуу бі±іті. Дьэдьэни кыайдылар быhыылаах. Уйбаан Огдоото бэ±эhээ туох 
баар аармыйатын хомуйан тахсан биир биэдэрэлээх киирбит диэтилэр…

– Оо, барахсаттар! Ол µс лиитирэлээх о±о биэдэрэтин 10 лиитирэлээх мондуруо-
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най биэдэрэ курдук кэпсээтэхтэрэ ээ. Ол ыы-кыр-
бас, биэстээх-алталаах уу ньыдьыраан аармыйа хо-
муйбута диэх тээн, – Бүітүр мас сыыhынан тии  hин 
быыhын анньына-анньына күлэн күһү гүрэтэр.

– Кэпсээн абыран! Эйиэнэ барыта киhиттэн 
та hынан… Уонна кыhын барыанньа сиэн дэл-
бэрийэргэр атын са²а буолуо!

– Сіп-сіп! Быра±ыллыа. Тугу гынаргыт баарай? 
Таарыйа Хомустаа±ым күрүітүн тутан кэбиhиэм. 
Сылгы үірэ була илигинэ.

– Хата инньэ диэ.
Јссі тугу быhаарсабыт диэбиттии са²ата суох 

олорбохтоотулар. Ити кэм²э тиэргэ²²э киирэр 
калитка аана кыыкыр гынан аhыллара иhилиннэ. 
Чуумпуран сыппыт Баатыр ойон тураат, үрэ-үрэ 
аан диэки ыстанна.

– Чот! Бу ыт киhини сиэри гынна?! Киэр буол!... 
Бачча киэhэ киммитин а±алла? – Кэтэриинэ ча-
рапчылана-чарапчылана олбуор аанын кы²ас-
таста.

Аа²²а уhун курбуу у²уохтаах, а²ар санныгар 
рюкзак сүгэhэрдээх эдэр уол киириэхчэ буола-
буола, ыттан куттанан, аантан тутуhан турар.

– Васильевтар манна олороллор дуо? – диэн 
хаhыытаан ыйытта.

– Манна, манна! Киир, киир! Ити ыт ытырбат, 
хаhаайымсыйбыта буолар! – Бүітүр туран, ытын 
дьарыйа-дьарыйа уолга утары барда, Кэтириис, 
билиэн-кірүін ба±ата батарбакка, сыыhа-халты 
үктэнэн кэнниттэн түhүстэ.

– ДорооболоруІ! – уол иhирдьэ атыллаата, 
Бүітүргэ илиитин уунна. Эр дьон кытаанахтык 
илии тутустулар. Уол тургутардыы Кэтириистээх 
Бүітүрү хардары-таары кірді уонна:

– Мин Дьулус Баhылайап диэммин, – диэтэ.
– Хайаларын о±ото эбити² буолла? Хара±ым 

сібүлүү кірір да билимээри турабын, – диэн 
Кэтириис саарбахтаабыттыы унаарытта.

Уол дири²ник үіhэ тыынна уонна аны ис-
тиэхтэрэ суо±а диэбиттии, ірүсүһэн биир тыы-
нынан кутан кэбистэ.

– Мин Петр Игнатьевич о±ото үһүбүн. Миигин 
ийэм а±а±ын булаар диэбитэ, ол иhин кэллим!

– Туох даа? – Кэтириис истибитин итэ±эйбэккэ 
са²а аллайда. Кэргэнин диэки са²а кірбүттүү 
чыпчылы²наата, харда эрэйэрдии эргичи²нээтэ.

Бүітүр соhуйан кэтэ±ин тарбанна, кэлиэх-ба-
рыах сирин билбэтэхтии биир сиргэ тэпсэ²нээтэ, 
то±о эрэ нэлэккэйдэммит ырбаахытын кичэллээх-
тик үіһэттэн аллараа диэки тимэхтэнэн кэбистэ, 
тылыттан матта…

Тіhі ір маннык даллаhан туруохтара эбитэ 
буолла, верандаттан Вера кыыс ірі умайык-
таммыт са²ата табыгаhа суох чуумпуну аймаата.

– Маама-а! То±о тура±ыт?! Крыловтар козала  ра 
хаппыыстаны сиэн эрэр!

Са²ата суох, биир сиргэ тоhо±оломмукка дылы 
турбут дьон, биир хамаанданы истибит дьон 
курдук тэбис-тэ²²э о±уруокка ыстаннылар.

Эдэр-эдэр курдук, Дьулус уол күрүі үрдүнэн 
кітін, коза аттыгар биирдэ баар буола түстэ. 
Тугу гыныан билбэккэ, козаны муоhуттан харбаан 
аан диэки соскойдооччу буолла. Коза соhуйан 
бээ±инии тµhээт, хара күүһүнэн уолу муоhунан 
силэйэн олордьу анньан кэбистэ. Тилэх баттаhа 
сүүрэн кэлбит Кэтириистээх Бүітүр ый-хай бі±і түн 
түһэрэн о±уруоттан козаны үүрэн таhаардылар.

Дьукку астарбыт илиитин имэринэ-имэринэ 
Дьу лус туран кэллэ, эргим-ургум кірді.

Хаhан Бүітүр бүтэйи бүілүір диэри, Кэтириис 
уол аттыгар кэллэ:

– Уу, сатана сүіһүтэ сорбутун сордоон эрэр. 
Хата, улаханнык тыыппатах быhыылаах. Хайыа, 
эн илиигин быhа түстүІ дуо? Ыл кірдір! Маннык 
гыннаххына ыалдьар да? Суох да? Тостуу суох 
быhыылаах. Чэ, хата халымыр со±ус эбит. Ба-
рыах, сууйан баран дьуоттаан кэбиhиэхпит.

Ийэтэ билбэт уолун батыhыннаран киирби тит-
тэн, Вера соhуйан тэрбэччи кірді.

– Вера, аптечканы булан а±ал уонна чэйдэ тарт.
– hэ, билигин эрэ аhаан бүттүбүт буолбат 

дуо? – диэтэ Вера дьүігэлэригэр ойоору а²ар 
түүппµлэтин кэтэн булумахтанарын быыhыгар.

– Тиэтэй! – ийэтэ утарылаhар туhата суо±ун 
биллэрэн, куолаhын сонотто.

Вера, били күіх оту тосту үктээбэт, мэлдьи 
күлэн мыччыста сылдьар ийэтин са²ата кы-
тааппытыттан туох эрэ бірүкүтэ суох дьыала 
тахсыбытын ійдііті, тµµппµлэлэрин турута тэ-
биэ лээт, аптечка кірдүү ыстанна. Ити кэм²э 
а±а лара киирэн, остуол биир уhугар са²ата суох 
олорунан кэбистэ. Кэтириис уол илиитин суун-
наран баран, Вера а±албыт аптечкатын хаhан, 
во дород суурадаhынын таhааран бааhын сууйда 
уонна дьуоттаан кэбистэ. 

– Чэ, сыбаайба±ар диэри оhуо±а… – диэтэ 
итиэннэ илиитин суунан, иhит бэлэмнии сылдьар 
кыыhыгар кіміліһін барда.

Дьулус турбут сиригэр хамсаабакка балайда 
турда, хайдах эрэ табыгаhа суох ба±айытык 
сананна: олорунан кэбиhиэн – кини манна ха-
hаайын буолбатах, тахсан баран хаалыан – сыал-
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сорук гынан кэлбит дьыалатын тиhэ±эр тиэртэ±инэ 
табыллар. Уол сирэйэ куhа±ан буолбутун кірін, 
Вера ааhан иhэн, уол рюкзагын хап гынан ылла, 
а±атын утары олоппоско «олор» диэн имнэннэ, 
рюкзагы илдьэн биэсэлкэ±э ыйаан кэбистэ. 
Дьулус илиилэрин ханна гыныа±ын билбэккэ мус-
куммахтаата уонна ыйбыт олоппосторугар оло-
роругар тиийдэ.

Кэмниэ кэнэ±эс бары миэстэлэрин булан 
олор дулар, ол тухары са²а-и²э суох. Ким да са-
²арбатыттан бэркиhээн дуу, дьаhайар санаата 
батарбакка дуу, Кэтириис бастакынан тыл ыhы-
гынна.

– Хайа, айан киhитэ, сылайбыты² буолуо?! 
Итиитэ киллэр уонна онтон туох сыаллаах-сорук-
таах кэлбиккин то±о тэбээн кэбис!

Уол иэдэстэриттэн са±алаан сыыйа кулгаах-
тарыгар диэри кытар гынна, сыпсырыйбыт чэ йин 
тыастаахтык ыйыстан «кылк» гыннарда, чаас-
кытын тіттірү уурда, илиитин холбуу тутунна 
уонна тарбахтарын имитэ-имитэ, быhыта-орута 
кэп сээн барда.

– Мин Дьулус Васильев диэммин. Мединсти-
тук ка иккис кууруска үірэнэбин. Ол иннинэ мед-
кол лед жы бүтэрбитим. Ийэбинэн Бүлүүбүн. Ийэм 
бу саас суох буолбута, бараары сытан хайаан да 
а±а ±ын булаар диэн тылбын ылбыта уонна маны 
биэ рээр диэбитэ… – Дьулус ырбаахытын сиэбит-
тэн кумаа±ыга сууламмыты ылан Бүітүргэ уунна.

Бүітүр то±о эрэ илиитин утары ууммата, бу-
руйдаммыттыы умса кірді, илиитин остуол ан-
ныгар симтэ. 

Дьулус илиитэ салгынна ыйанан хаалла, тіттірү 
тардыах курдук буолан истэ±инэ Вера эhэ тардан 
ылла уонна харса суох аhан хачыгыратан барда. 
Дьулус былдьаhыахча буолан иhэн сапсыйан 
баран, буолар буоллун диэбиттии олоппоhугар 
сэниэтэ суохтук ы´ыктынан кэбистэ.

Вера кумаа±ыттан бастаан, о±о кіт³±ін олорор 
дьахтар хаартыскатын ороон таhаарда.

– Ыы, быллайа-быллайа бу эн дуо? Эп-эмис 
эбиккин дии? Онтон бу маама² даа? Отой кы-
расаабысса эбит дии, суhуо±а уhунуун! Уой, бу 
кимий? Папа дии... Эдэр ба±айы, куударалаахпын 
диир. Мама, бу кір! – Вера хаартыскалары ийэ-
тигэр µ²µлµттэ, бэйэтэ суругу тэнитэн аа±ан барда.

– Күндү, Петя! Бука баhаалыста баалаабак  кар 
кірдіhібүн! Оло±ум тиhэх мүнүүтэтигэр эн аак-
кын ааттаан, эйиэхэ эрэ эрэнэн бу орто дойдуттан 
баран эрдэ±им...

Тугу да са²арбакка истэн олорбут Кэтириис 

кыыhыттан суругу хаба тардан ылла, тутан 
олорбут хаартыскаларын холбуу тутаат эригэр 
куду аста, кыыhын харытыттан харбаан ылан 
дэллэритэн илдьэн таhырдьа аста, кэнниттэн 
түүппүлэлэрин кыыратта уонна:

– Эн, бар, күүлэйдээн кэл! – диэн хаhыытаата.
– Ханна-а-аа? – Вера барыан ба±арбатын 

биллэриэхчэ буолбутун, хара±ынан кынчыатаан 
са²арыахтаа±ар са²арбатах о²ордо. Вера кэн-
нин хайыhа-хайыhа калитка диэки дайбаата, 
уулусса±а тахсан ір күүттэрбит дьүігэлэрин 
кытта аймалаhан са²аларын дор±ооно ыраатан 
сүтэн хаалла.

Кэтэриинэ тіннін кэлэн дьонугар эбии чэйдэ-
рин толорон биэрдэ.

– Эhиги ыксаабакка наллаан олорон кэпсэ  ти²! 
Мин теплицэбэр уу кутарбын умнубуппун. Уон -
на атын да түбүк элбэх. Бүітүр, ыалдьыккар чэ-
йин кутан биэрэн иhээр, – диэт сибэкки ойуу лаах 
халаатын тэллэ±э тэлээрэн теплицэтин диэки 
дайдара турда.

Эр дьон бэйэлэрэ эрэ олорон хааллылар. Дьу-
лус чэйигэр саахар куппутун бэрт ір буккуйа 
олордо: «Таах-сибиэ кэлэн дуу?! А±ам, ээ, Бүітүр, 
сібүлээбэтэ быhыылаах… То±о да са²аран быс-
тыбата буолла? Кэргэнэ, хата, ійдііх дьахтар 
быhыылаах, хаhыытаан-ыhыытаан, үүрэн-үтүрү-
йэн кірсүбэтэ. Киhилии бэрэбээскилээн, чэйдэтэн 
э²ин… Хата кыыстара сытыы киhи, са²аран-
и²эрэн, кэлэн-баран… Итинник балтылаах киhи 
барытыгар бииргэ сылдьыллыа этэ, кімілісүһэн, 
ардыгар міккүһэн… Олох чуІкуйуохтара суох 
этэ…»

Бүітүр биэрбит кумаа±ыларын барытын бо-
буччу тутан олорбохтоото, онтон хара±а хаар-
тыска±а и²иннэ, сүрэ±э «мі±µл» гынна, эмискэччи 
ти²иргэччи тэбиэлээн барда: «Маайыс барахсан! 
Суhуо±а субуллан, үрүҥ тиистэрэ кэчигирээн… 
Таптыыр да этэ… Кини лы²кыначчы кµлэрин ис-
тээри үс биэрэстэни үс биэрэстэ диэбэккэ күн 
аайы оттуур сириттэн тэппит ата±ын кубулуппакка 
тэбэн кэлэрэ. Тапталлаа±ын кытта дуоhуйа күү-
лэйдээн, күн тахсарын кірсін баран тіттірү 
тү һүнэрэ. Дьоллоох да кэмнэр этэ… Бу орто 
дойдуга кинилэртэн ордук дьоллоох таптыыр, 
таптаhар дьон суо±а… Биир түүн эти²нээх ар-
дахха баттатан кэбиhиилээх от анныгар хонон 
турбуттара. Ньылбы сытыйбыт таҥастарын киэр 
илгэн иккиэн кыбыстыбыттыы бастаан кіх сү-
лэринэн сыстан сыппыттара, онтон са²ата суох 
эргиллэн уос уостара бэйэ бэйэлэригэр сыс-
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тыбыттарын билбэккэ хаалбыттара… Сар сыар да 
иккиэн дьоллоох ба±айытык куустуhан, уура hан 
арахсыбыттара.

Субуота күн Бүіккэ биригэдьиириттэн кіҥүл-
лэтэн, ытыар диэри ыга киэргэнэн, ийэтин ба-
тыhыннаран, Маайыс дьонугар Уордаахаптарга 
кэргэн кэпсэтэ тиийбитэ. Ийэтэ барахсан тугу эрэ 
этиэхтии сотору-сотору ірі тыынарын аахай-
бата±а. Долгуйара оччо дии санаабыта.

Дьиэ±э киирбиттэрэ – дьиэлээхтэр бары чэйдии 
олороллоро. Ким да дьон киирдигит диэн хайыhан 
кірбіті±і. Арай Маайыс ытаабыт-соҥообут 
сирэйдээх нэhиилэ Бүітүр диэки кылап гына кірін 
ылбыта. Бүітүр туох наадалаа±ын са²а таhааран 
быhааран истэ±инэ, дьэбин уоhуйбут сирэйдээх 
Маайыс а±ата күргүйдээн то±о барбыта:

– Хонууттан булуллубут ыт сиэмэтэ! Мин 
со±отох кыыспын холоонноо±ум диэн тэ²нэhээри 
кэлэн турбут буола-буола! Киэр буол! Икки 
харахпар кістүмэ!

– Туохтаахпын диэн миигин кытта уруур±аhаа-
ры чарапачысты², хотон холо²сото! – диэн аны 
бэ йэтэ да сэрэнэн-сэрэнэн илибирии турар ийэтэ 
барахсаны кэлэн тµ²нэритэ анньыалаабыта. 
Бүітүр хара±а хараҥара, тыына кылгыы түспүтэ… 
Хайдах гынан бэйэтиттэн үс тігүл улахан киhини 
түҥнэри саайбытын ійдіібіт…

Хаhыы-ыhыы, аймал±ан быыhынан ийэтинээн 
таhырдьа анньыллыбыттара. Маайыс, батыhан, 
сүүрэн тахсан истэ±инэ, убайа суhуо±уттан сулбу 
сіріін, дьиэ±э соhон киллэрбитэ.

– Кірдіібүккүтүн ыллыгыт дуо? Аны кэлэ 
сорунаары² эрэ! Уолаттар тыы²²ытын иhил лиэх-
тэрэ, – диэн сыыбыр±аабыта ийэлэрэ буо луохсут.

Киhиттэн киhи ата±астанара диэн баар 
кыhыылаах-абалаах суол! Бүітүр олох да хаста 
да ірүскэ киирэн дагдайбат гына умсан хаа-
лыан ба±арталаабыта да, ийэтэ эрэйдээ±и 
санаан тохтообута. Ийэтэ барахсан тугу да 
са²араахтаабата, уолун тула хачыгырайарын 
уураппата±а. Олох да охтон хаалыах киhи о±ом 
туhа диэн санаа күүhүнэн уйуттан сылдьыбыта.

Ити үлүгэри дэриэбинэ хобу та´ааччылара 
сыыска-буорга түhэрбэтэхтэрэ: ситими ситимҥэ 
тиhэн, тылы тылга холбоон остуол ыаhа±а, 
ыстыыр ыас о²остубуттара. Били үір ыт биир 
мілтіххі саба түhэрин курдук, бары саба түс-
пүттэрэ, кімүскэhэр биир да киhи кістүбэтэ±э. 
Нэhилиэк ытыктабыллаах, бас-кіс киhитин дьиэ-
тигэр киирэн кырбаатылар, үіхтүлэр диэн 24 
чааhы биэрбиттэрэ.

Хайыахтарай, дьиэлэрин дуомун түннүгүн ма-
´ынан туора-маара саайбыта буолан баран, сар-
сыарда күн тахсыан иннинэ күрээн эрэр курдук 
олбуордарыттан тахсан барбыттара. Дэриэбинэ 
са±атыгар тиийэн ийэтэ эргиллэн бырастыылаhаа-
ры гыммытын, Бүітүр эргилин нэр бэтэ±э:

– Түін да са±а кыра үтүі санаа и²мэтэх 
сириттэн баран эрэбит, ийээ! Эргиллимэ! Куhа-
±аны батыhыннарыма! – диэт, санныттан сэмээр 
ійіін иннин диэки сиэтэн дэллэритэн илдьэ бара 
турбута.

Ол суолларыгар биир то±ойго тохтоон сын-
ньаммыттара. Ийэтэ барахсан үгэhинэн сиригэр 
алаадьы уурбута, уолун хата±алыы сатаабыта. 
Онно Бүітүр ийэтин икки илиитин ыга тутан 
ньилбэгэр умса түһэн, кыра эрдэ±инэ о±олору 
кытта боруоктаhан кэлэн баран ытыырын курдук, 
уйа-хайа суох ытаабыта. Ийэ барахсан санна 
ибигирээн тэ²²э са²ата суох ытаспыта, уолун 
тібітүн, саннын уоскуйуор диэри имэрийбитэ. 
Онтон аргыый са²а таhаарбыта:

– Тоойуом, Бүітүккэ, кір эрэ, күммүт сандаара 
та±ыста. Кір, кір, тула±ын. Кэрэтиин!

Бүітүр уу хаар баспыт хара±ынан тулатын кі-
рүммүтэ – айыл±а барыта уhуктан, киэркэйэн, 
сырдаан, күлүмүрдээн араас ³²үнэн ыhыахтана 
оонньоон эрэрэ.

– Чыычаах, хара²а түүн кэнниттэн орто дойду 
ара²а´ыччыта буолбут аламай ма²ан күн 
хайаан да тахсар. Ол курдук куhа±ан эмиэ тіһі 
да ыар буоллар, ити түүн курдук эмиэ ааhар. Эн 
санаа±ар куhа±аны тутума, иэстэhиэм, ілірүім, 
іһүіннүім дии сананнаххына киhи буолбакка кии 
буолуоІ, онтон кэрэ±э, сырдыкка эрэ дьулуhар 
күүстэннэххинэ киhи киhитэ буолуо². Та²ара 
баар, барытын кірір, барытын тэ²ниэ. Мин о±ом 
тулуурдаах – саха саарына буолуо! – диэн хаhан 
да итиччэ элбэ±и саІарбатах ийэтэ эппититтэн-
тыыммытыттан Бүітүр чахчы соhуйбута.

Ийэтин сүүhүттэн сыллаан ылбыта уонна куу-
hан олорон и´игэр: «Ийэм барахсаны аны ха-
hан да хомотуом суо±а. Кини туhугар µлэлиэм, 
олоруом, тугу барытын ситиhиэм!» – диэн бэйэтэ 
бэйэтигэр анда±айбыта.

Син инчэ±эй тирбэ±э быстыбатынан куораты 
булан, арыт олбуор харбааччылаан, арыт тутууга 
оробуочайдаан, онтон суоппардаан, кэлин отой да 
кэтэхтэн үірэнэн, тыа хаhаайыстыбатын объек-
тарын тутууга тос курдук тойон буола үүм мµтэ. 
Барыны бары сатыыра, барыны ба ры кыайара, 
ол гынан баран кэргэннэнэр ту hунан биирдэ да 
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толкуйдаабата±а. Саар тэгил у²уохтаах, куудара 
баттахтаах, ис киирбэх саха саарынын ымсыыра 
кірііччү кыыс, дьахтар элбэ±э да, киhилэрэ 
дьилэй эттээх, то² сүрэхтээх буолан биэрбитэ. 
Куоракка олоруохтарын ийэтэ тыа сирин ахтара 
бэрдиттэн, бу илин э²эри булан үлэлээбитэ уонча 
сыл буолла. Үлэтин билэр, сібүлүүр, сирдэрбэт. 
«Биhиги Кынаачайабыспыт» дэтэ сылдьар.

Урукку оло±о тµµл буолан умнуллубута, хаhан 
да ахтыллыбата. Уонна дьэ бу бүгүн эти² эппитин 
курдук, Уордаахаптар сыдьааннара кини боруогун 
атыллаата±а үһү!

– Араспаанньаҥ то±о Уордаахап буолбата±ый?
Эмискэ ыйытыыттан Дьулус соhуйан ходьох 

гынна.
– Ээ. Эн мин эhэбин билэ±ин дуо?
– Билэр этим… Хаhан эрэ, эн саастыыта сыл-

дьан дуу, іссі эдэрим эбитэ дуу… Дьэ, хата, ха-
йаан Уордаахап сиэнин мин курдук киhийдэх  хэ 
к³²үллээн ыытта?

– Эhэбин мин билбэппин ээ. Јлбүтэ ыраатта, 
мин кыра эрдэхпинэ, ійдіібіппүн. Эбэбин эмиэ 
ійдіібіппүн. Ийэм миигин кинилэргэ хаhан да 
илдьибэтэ±э.

– Хантан тугу да ійдіібіт киhи баар буола 
түстүІ ээ?! – Бүітүр бэйэтиттэн ыйытара, уолтан 
ыйытара эрэ биллибэккэ саҥа таhаарда, сурук ка 
умса түстэ.

«Күндү, Петя! Бука баhаалыста баалаабаккар 
кірдіhібүн! Оло±ум тиhэх мүнүүтэтигэр эн аак-
кын ааттаан, эйиэхэ эрэ эрэнэн бу орто дой-
дуттан баран эрдэ±им… Петя, туох да диэ, ба±ар 
үіх, ба±ар кыраа… Мин сүрэхпэр таптал уотун 
умаппыт, ол уотунан угуттаан ір сылларга олох 
олорорго күүс-уох биэрбит – эн эрэ. Эйигин 
таптыырым күүhүнэн іссі да олох олоруом, о±обун 
ата±ар туруоруом эбитэ буолуо да, Дьыл±а-хаан 
кытаанах: куhа±ан ыарыы ылан баран эрэбин. 
Ол иhин бу сурук суруйарга сананным. Јйдүүбүн, 
мин дьонум эhигини дьон аатыттан аhарбыттарын 
кэннэ, эйигиттэн тугу да кірдіhір кыа±ым да, 
быраабым да суо±ун… Ол гынан баран, итэ±э-
йэбин, эрэнэбин бу кірдіhүүбүн быhа гыныа 
суо±а диэн. Бу сыллар тухары кимиэхэ да эппэккэ 
биэбэйдээн улаатыннарбыт уолум – эн биhикки 
тапталбыт туоhута. Бу суругу тиксэрбит о±о – эн 
уолуҥ! Дьахтар буолбут үрдүк ааппар биир о±ону 
таптыыр киhибиттэн тірітті±үм. Дьолум диэн ол 
буолла±а! Ата±ар турарыгар, киhи буоларыгар 
кіміліс дуу, дурда-хахха буол! ¥²эн-сүктэн кір-
діһібүн. Турар бэйэтэ со±отох хаалаахтаата. 

Анараа дьону кытта билиhиннэрбэтэ±им, кини-
лэр да аата-суола барбыт кыыстарын кытта 
ыксалаhыахтарын ба±арбатахтара. А±ам іліітүн 
кытта уолаттар иhэн-аhаан муспут баайын-дуолун 
ый ыhыа±а о²орбуттара, ийэм тулуhа сатаан 
баран куоракка киирэн миэхэ олорсоору гынан 
иhэн, ыалдьарбын билэн икки ата±ынан куоппута. 
О±ом барахсан ыарыылаан бачча±а кэллим. 
Дьүһүнүнэн да, майгытынан да эн курдук: кыра±а 
үірүнньэ², аhа±ас сүрэхтээх, кіні.

О±ом суо±ар сурукпун бооччойобун. Сэниэм 
эстэн, сынньана-сынньана… Петя, дьи²эр, эн 
куоракка бааргын истэн, уолум тіріібүтүн кэн-
нэ, дьонум үі±үүлэрин тулуйа сатаан баран, 
ба ±ар, эйигин булуом диэн бэрт эрэйинэн куо-
ра ты булбутум. То±о эрэ дьыл±а мин тус пар 
мичик гыммата±а. Ал±аска да кыайан кірсү бэ-
тэ±им. Санитаркалаан, медсестралаан син ки-
лиэппитин булунан олорбуппут, хаhан эрэ а±а-
быт киирэн кэлиэ диэн бигэ эрэллээх… Ол 
эрэл бит биир күн курустаал таастыы хампы ыс-
таммыта… Сатаан килиэйдэммэт гына… Ол 
күн роддомтан выпискаланар дьахтар элбэ±э. 
Быыc биэрбэккэ бииртэн биир аймах са²а ті-
ріібүт о±олорун долгуйа кірсін, сибэккинэн 
си мээн илдьэ бараллара. Сиэстэрэлэр уоча-
ра тынан дьоллоруттан алааран хаалбыт а±а-
ларга кырачааннарын илдьэн илиилэригэр кі-
тіх тіріллірі, биирдэстэрэ хампы тутан кэби-
hиэм диэбиттии куттанан хамсаабат да буолан 
хаалаллара. Мин биир кыыс о±ону суулаан, 
а±атыгар биэрээри утары хааман иhэн, охто 
сыспытым. Утары сибэкки тутуурдаах, дьоллоох 
ба±айы сирэйдээх эн иhэри²! Мин мааскалаах 
буоламмын билбэтэ±иІ, сибэккини биэрэн мах-
танан, о±о±ун ылан баран кэргэ²²ин баты-
hын наран тахсан барбытыІ. Мин сүүрэн тии-
йэн түннүккэ сыста түспүтүм уонна эhиги хас 
хамсаныыгытын аа±а кэтээбитим. Массыынаттан 
ийэ² барахсан туораххайданан түһэн, кийиитин 
сыллаан ылбыта, сиэнин илиитигэр ылбыта. Эн 
сэрэниин-сэрэнэн кэргэ²²ин массыына±а кил-
лэрбити², о±отун кітіхтірбүтү², ийэ±ин к³т³ ±ін 
ылан аттыгар олордубуту², тугу эрэ к³рд³³±µ 
кэпсии-кэпсии уруулга олорон, тахсар аан диэки 
тэптэрэ турбуту².

Мин эн биэрбит сибэккигин тутан ір да ір 
олорбутум. Санаабар, сибэккигэ эн илии² сылааhа 
биллэрэ. Ытаабата±ым. Соннук сибэккибин бо-
буччу туппутунан дьиэлээбитим. Хайдах эрэ ити 
мин оло±ум киинэ±э кістін ааспытын курдуга. 
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Мин оло±ум, мин дьолум, аттыбынан сып-сы-
лаастык илбийэн ааспыта. Мин үірбүтүм: эн 
бааргыттан, эн дьоллооххуттан, эйигин чугас 
дьону² тулалыылларыттан. Мин дьыл±абар мах-
таммытым – миигин кытта олоххун холбоон кы-
hал±аны билбэтэххиттэн.

Уонна хаhан да эн олоххун аймыа суох буолан 
тылбын биэрбитим, онтубун бу кэhэн эрдэ±им… 
Ол күн сарсы²²ытыгар үлэбэр тиийэн кэргэниІ 
карточкатын булан, аадырыскытын, ааккытын-
суолгутун устан ылбытым. Бу буоларбын билбит 
курдук. Петя, быраhаай! Хом санаама! О±обутун 
харыстаа, эрэнэбин, со±отохтуу хаалларыма! 
Маайыс”.

Бүітүр ыган кэлбит хара±ын уутун кыатаммата, 
сүрэ±ин имэриммэхтээтэ:

– Кэл, эрэ, до±ор, бу диэки…Ата±ым уйбат кур-
дук, – диэтэ.

Дьулус а±атыгар чугаhаан, а±атын икки 
илиититтэн ылла, иннигэр тобуктаан, уу-хаар бас-
пыт харахтарын кистээн тібітүн а±атын ньил-
бэгэр аста уонна иhиллэр-иhиллибэттик: «А±аа, 
дорообо», – диэтэ. А±ата уолун тібітүттэн сыл-
лаан ылла, түіһүгэр ыга тутта…

Күн киирэн, сірүүдүйдэ. Верка сибиитэрэтэ 
суох тахсан, то²он, дьиэтигэр тінніргі сананна. 
Дьонум утуйдулар буолуо диэн, калитка аанын 
тыаhаппакка сабан, сэмээр үктэнэн теплица ат-
тынан ааhан иhэн, ийэтэ олорорун кірін соhуйан 
хаhыытаан иhэн айа±ын саба тутунна.

Ийэтэ салба±ырбыт сирэйин кірін, били 
маа±ын кэлбит уолу ійдіін кэллэ. «Туох абааhы 
уола кэлэн, дьоммун үрүі-тараа тутта», – дии 
санаата.

Ийэтэ халы² саал былаатын ылан кыыhын 
санныгар бырахта уонна:

– Вера, эн биhикки эмиэ биэрэк диэки хаамсан 
кэлиэх, – диэтэ.

– Онтон сарсын эрдэ дьэдьэннии барыах буол-
буппут дии? – Вера кэннин хайыhа-хайыhа ийэтин 
батыста.

– Дьэдьэн буоллар хааллыын-хааллын! – 
ийэ тэ кыыhын санныттан кууhан биэрэк диэки 
хаамыстылар. Биэрэккэ ким да суох. Ууттан сі-
рүүн тыал илгийэр.

– Хата, ким да суох эбит! Вера, манна олоро 
түhүіх… Онно кэпсэтэллэр… Эн биhикки эмиэ 
кэпсэтиэх…

– Маама, эн туох буоллун? Күн аайы кэпсэтэр 
курдукпут дии! Уонна ити туох уола кэллэ, вообще?

– Ити мээнэ уол буолбатах быhыылаах… А±а² 

уола быhыыта. Умса уур, тиэрэ уур отой а±а² 
мэтириэтэ…Хаhан эрэ син биир маннык буо-
луохтаа±а…

– Хайдах ол паапам атын кэргэннээх этэ дуо? 
– Кэргэннээх эрэ, кэргэнэ суох эрэ, хайа эрэ 

Маайыс баара… Утуйа сытан ханнык эрэ Маа-
йыhы ы²ыран тахсаахтыыра.

– Онтон ыйытыаххын, ханнык Маайыhы ы²ы  ран 
тахса±ын диэн? Эбэтэр эбээттэн ыйытыаххын?

– Оннук ыйытар бырааптаах үһүбүн дуо, 
чыычаах? Барыта оннук чэпчэки буолбат… Вераа, 
эн эмиэ улаатты², эн эмиэ билиэхтээххин… 
Бүітүр эн а±а² буолбатах…

– Туох даа? Онтон Васильева Вера Петровна 
диэн мин буолбатахпын дуо?

– Мин эмиэ хаhан эрэ эн курдук эдэр, акаа-
рычаан этим. Ийэтэ, а±ата суох киhи баhым 
ханна саллайарынан сылдьарым. Оскуоланы 
бµтэрээт куораты булбутум. Дьи²эр үірэхпэр 
куhа±ана суо±ум, үірэххэ льготнайынан да 
киирэр кыах баара. Оннук ій угар киhи суо±а. 
Тыа о±отун куорат кір-нар оло±о иилэ тардан 
ылбыта. Барыта бырааhынньык курдуга. ¥с са-
йыны быhа кірүлээhин… Саша диэн куорат уола 
до±ордоммутум. Наhаа күүскэ таптаабытым. 
Ки нилэр дьиэлэринэн, даачаларынан к³²үл 
кітүү… Биирдэ уhуктубуппут – хос иhигэр мааны 
да мааны дьахтардаах эр киhи тураллара… 
Дьонноро уоппускаттан кэлбиттэр этэ. Та²нан 
аан хоско тахсыбыппытыгар: «Саша, киир ман-
на», – диэн ийэтэ уолун куукуна±а ы²ырбыта. 
Мин батыhаары гыммыппар, а±алара соммун 
ылан кэтэрпитэ уонна аан диэки ыйбыта. Тахсан 
истэхпинэ сиэппэр харчы укпута уонна: «Аны 
манна кэлимэ», – диэбитэ… Со±отох мааны уол-
ларыгар тулаайах сордоо±у тэ²нээбэтэхтэрэ. 
Мин онно номнуо хат буолбут этим… Сашаны 
кыт та бэйэтин кытта кірсін кэпсэтээри ір да ір 
манаабытым. Сайын ааhан күһүн обургу тымныы 
тыала мин чап-чараас кууркабын курдары үрэрэ. 
Биир сарсыарда сµрдээх моднай пуховиктаах Са-
шам со±ото±ун тахсан кэлбитэ. Мин утары сүү рэн 
тиийэн кууhа түспүтµм. Јрүһүспүттүү таптыыр-
бын, о±о күүтэрбин то±о тэбээбитим. Уолум 
мии гиттэн тэйбитэ, сиргэммиттии кууркатын тэ-
бэммитэ уонна: «Ол эн хас уоллуун утуйбуккун 
мин хантан билэбин?» – диэт тииhин быыhынан 
силлээн «чыырк» гыннаран баран бара турбута.

Мин үрдүбэр халлаан сууллубутун курдук 
буолбута. Хас да күн аhаабата±ым, то²мутум, 
барыта эбиллэн, хайдах эрэ буолтум. Хабыс 
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хара²а ии²²э түhэн эрэр курдугум… Суолга 
тахсан массыына утары хаампытым…

Туормас хачыгырыыр тыаhын кытта, сып-
сырдык уот кэлэн сааллыбытын ійдүүбүн уонна 
суох. Балыыhа±а ійдінін кэлбитим, аттыбар кып-
кыра хаты²ыр эмээхсин олороро. Мичээрдээби-
тэ, кірін-истэн барбыта. «Ким²иний?» диэбип-
пэр «Эбээ±ин хайдах билбэккин?» – диэбитэ. 
Хайдах эрэ ону мин итэ±эйбитим. Хата биир 
чугас киhи лээх эбиппин диэн үірэ санаабытым. 
Нэдиэлэ курдугу нан уолун илдьэ кэлбитэ. Мин 
кини массыына тын анныгар киирбит эбип пин. 
Оhо±остоох авария ±а түбэспит буолан па то-
логия±а тірүіхпэр диэри сып пытым. Миэхэ ол 
үчүгэй курдуга… Ханна ба рыахпыный уонна? 
Онтон эмээхсиннээх дьээ дьэм күнү кітүппэккэ 
кэлэ турбуттара. Тіріін баран улахан моhуокка 
ылларбытым – хайдах буолабын диэн. Эйигиттэн 
аккаастанан эмиэ атах балай барарбын саныы 
сыттахпына Бүітүр кэлбитэ. Ийэтэ мин туспунан 
барытын кэпсээбит быhыылаа±а. Илиибин ылан 
ыга туппута уонна биир биэс тыла суох биhиэхэ 
тахса±ын диэбитэ, барытын тэрийэн тиэйэн 
таhаарбыта. Бастаан дьиэс-куос туттар этим, 
онтон сыыйа үірэнэн, дьиэтийэн, ыаллаhан бар-
бытым… Биир түүн туран Бүітүр хоhугар бэ йэм 
киирбитим. Эдэргин, толкуйдан диэбитин сі бү-
лэспэтэ±им. Эн а±аламмытыІ, мин кэргэн нэм-
митим… Бµгµ²²ээ²²э диэри…

– Уой, маама, эн хайдах кэпсээбэккэ сыл-
дьыбыккыный? Уонна хайдах мин паапам мин 
паапам буолуо суо±ай? Кини миэнэ! Ол уол 
былдьаhаары гынар дуо? Суох биhиги паапабы-
тын биэрбэппит. Барыах! Аахсыахха!

– Вера, уоскуй! Бачча тухары үтүінү эрэ оІор-
бут дьо²²о туох диэн мэhэйдиэхпитий? Туораан 
эрэ биэрэр буоллахпыт дии...

– Кэтириис, Кээтии, ханна бааргыный? Кэл! 
Кэлэ о±ус! – чугас Бүітүр хаhыыта дуораhыйда.

Кэтириис кыыhынаан утары сүүрдүлэр. Бүітүр 
а±ылыырын кыатана-кыатана кэлэн иккиэннэ-
рин кууhан ылла, эргилиннэрэ тардан дьиэлэрин 
диэки дэллэриттэ, кирилиэскэ күүтэн турар Дьу-
луска а±алан:

– Кір, Дьулус, бу ийэбит Кэтириис, онтон бу 
балты² Вера саамай атаахпыт диэн буолар. 
Билси², – диэтэ. Дьахталлар ытаhа түһээт, куус-
туhа түстүлэр.

– Оо, бу да дьон, ардах суо±ар арда±ы а±а лан! 
– дии-дии биир-биир харахтарын уутун сотон, 
сыллаан-уураан дьиэлэригэр киллэрдэ.

Били утуйа сытар диэбит эбээлэрэ хата ки-
риэhилэ±э чімчійін олорор.

– Хайа, түүнү быhа сырсыакалаhан турбуту нан 
уол о±олоннугут дуу? – диэн күллэртээтэ.

– А±ыйах ыйынан ба±ар үһүстэниэхпит да±а ны, 
– диэн саайда ийэлэрэ.

– Кырдьык дуо?! – Бүітүр кэлэн Кэтирииґи 
кууhан, сыллаан ылла.

– Бэрт дии бэлэм ньээІкэ баар, – Дьулус аны 
кыттыста.

–¥чµгэйэ бэрт дии, мин эрэ ньээІкэлээбэп пин. 
Уочарат, – Вера бэрээдэги олохтоото.

– Тыый бу дьон биир түүн иhигэр хас уолланаа-
ры гынныгыт? Утуйу²! Киhини утуту²! – эбээлэрэ 
сыттыгын кыбынан хоhугар дьігдьірµйдэ.

– Дьулуска бүгүн, бакаа, мансарда±а орон о²о-
руохха. Сарсын быыс быhан туспа хос о²оруох-
пут, – диэн Кэтириис быhаарда.

– Мансарда±а бырдах утутуо суо±а. Убай дам-
мыт үірүүбэр бэйэм ороммун туран биэрэ бин, 
биир күн. Эбээ, бүгүн миигин дьукаах киллэр эрээ! 
– Вера атаахтаабыт куолаhа эбэтигэр тиийдэ.

– Сыччыый, киир-киир... Бииргэ утуйбатах да 
ыраатта, хобугунаhа түhүіхпүт.

– Секреттэhэ диэ, – Вера малын хомунан эбэтин 
хоhугар дьылыс гынна.

– Чэ, Дьулус, эн да сылайда±ы² буолуо, 
киирэн утуй, – диэн Кэтириистээх аны уолларын 
миэстэтин буллардылар уонна иккиэн са²а 
кірсүбүт дьон курдук ыгыта куустуhан, уохтаахтык 
уураhан ыллылар, исти²ник мичээрдэстилэр 
уонна хосторугар киирэн саптан кэбистилэр.



35Чолбон 10 №-рэ 20153*

Поэзия

* * *
Ґірэ кірсµІ µµнэр кµнµ…
Ґлэ, µірэх, олох ірµµ
СаІа кµнтэн са±аланар,
СаІа сайдыылыын сырсыґар…
ҐµнµІ-сайдыІ эдэр сааска
Ґлµмнэґэ, куоталаґа
Ґлэни эрэ ірі тута
Ґлэ дьонунан киэн тутта!

ҐТҐЈЛЭРИН ДЬОН УМНУБАТ

Ґтµікэн дьоммут кµµґµнэн
Ґтµмэн µгµс µлэнэн
ОлоІхоґуттар ааттарын
МэІэ тааска суруйтаран
Олорбут ітіхтірµгэр
Јйдібµнньµк туруордулар…

Ааспыт ааспат µйэлэри
Анаарбыт ібµгэлэри
Омуннаах уран тылынан

ОлоІхо тойугар туойан
Ґйэтиппит, умнуллубат
Ґтµілэрин дьон умнубат!
Иччитэхсийбит ітіхтір
ИІиэттэ сэмээр кірсіллір:
Ол одьунаас уолаттарын,
ОлоІхоґут уоланнарын
Элбэх сыл хаарын кэнниттэн
Эриэккэс кэммит эргийэн…

ОлоІхо чиІник тиллиитин,
Олоххо киэІник биллиитин
Быспатах µтµі±µтµгэр 
Бар дьон ытыктыы махтанар:
Албан ааккытын ааттыыллар,
Айан аартыга арыллар…

ИС СҐРЭХТЭН…

Ис сµрэхтэн дууґа±ынан
ИэйэІІин ба±ардаххына
КыайыаІ бары кыаллыбаты,
КыайыаІ бары куґа±аны…

Ис сµрэхтэн санаа±ынан
ИмэІирэн турдаххына
Уостубат уйул±аланыаІ,
У±араабат тапталланыаІ…

Ис сµрэхтэн чіл ійгµнэн
ИллэІсийэн бардаххына,
АхтыаІ ааспыт кэмнэргин,
АнаарыаІ бµгµІІµ кµІІµн!

ТАПТЫЫР-АХТАР ТЈРҐТ ДОЙДУМ…

Араас чыычаах ырыатынан
Ал±аан кірсір кµіх тыалардаах,
А±ыраабат быйаІынан

Александр ТАРАСОВ

КУОРУНАЙЫМ СИРЭ
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Алла турар алаастардаах,
Кµммµт кімµс ча±ылынан
Кµндээрэ кµлэр кµіллэрдээх –
Талба кістµµлээх Чыгааґым 
Таптыыр-ахтар тірµт дойдум.

Харах дала ыларынан
Хамсыы турар сардааналаах,
Кэрэ кэрии са±атыттан
Кыыґа буґар хапта±астаах,
Дьэдьэн дыргыйар сытынан
Дьэгдьитэр нµіл хонуулардаах –
Талба кістµµлээх Чыгааґым 
Таптыыр-ахтар тірµт дойдум.

Куґа-хааґа кіІµл ууґаан
Кіччµйэр бµімчµ уулардаах,
Араас балык тупсан-уойан
Аралдьыйар эйимнэрдээх,
Кітірі-сµµрэрэ мустан
Кірµлµµр баай хара тыалаах –
Талба кістµµлээх Чыгааґым 
Таптыыр-ахтар тірµт дойдум.

КИ¤И ТЫЛА-Ј¤Ј…

Киґи тыла-іґі
Кини дьиІ бэйэтэ:
Јйдµµр-саныыр ійі,
Јрі тутар сиэрэ.

Киґи тыла-іґі
Кини иитиллиитэ:
Ґтµі-мікµ ітті,
Ґµнµµтэ-тµґµµтэ.

Киґи тыла-іґі
Кини инникитэ:
Ґрдµк ірігійі,
Ґлµгэрдээх сэтэ…

* * *

Киґи олорор оло±о
Киґи буолуу оскуолата,
Ол ону тиэрдии о±о±о
Олус наадалаах, быґыыта…

Улуу дьоммут олохторун
Умсугутар ис хоґоонун

Ґірэтэр буоллахпытына
Ґµнэр ыччаппыт туґаныа…

АЛЫС НА¤АА ТАПТЫЫБЫН

А±а, ийэ кэриэтэ
Алаас тыала илгийэ,
Имэрийэн ааґарын
ИстиІник да ахтабын…

Кэрэ кыыстыы киэргэнэ,
Киэмсийбиттии мичээрэ
Алааґым сибэккитэ
Арылыйа тэтэрдэ…

Уолбат улуу уйгуну,
Уостубат дьиІ быйаІы
Алла турар алааспын
Алыс наґаа таптыыбын!

ОЛОХ ОЛОМО

Олох олоруу киґиэхэ
Олому туоруур кэриэтэ,
О±о сааскыттан эйиэхэ
Олом арааґа кірсµі±э…

ОлоІхо бухатыырыныы
Ол ону эрдээхтик туораа,
Буом моґолу кыайарыныы
Бу сиргэ олор дуоґуйа…

* * *

Анаарабын
Аґа±ас халлаан анныгар,
АраІас сулус арда±ар
Аґа±ас санаабын саныы,
Ара±ас илгэбэр  аныы…

Айхаллыыбын
Аллар быйаІнаах алааспыт
Атарахсытыыны ааспыт
АбылаІнаах µтµі кэмин,
Аныгы дьоммут µлэтин…

Алгыыбын
Айгыр-силик айыл±абын,
Айыы санаалаах ыччаппын,
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Соргулаах дойдум сайдыытын,
Саргылардаах сарсыІІытын.

КУОРУНАЙ МИН ДОЙДУМ…

Биэс улуус сиринэн
Быысаґар киэІ иэннээх,
Сµµс араас таас дьиэнэн
Сандаарар кэриІнээх –
Куорунай мин дойдум,
Кэскилим, киэн туттуум.

Аан дойду µрдµнэн
Аатырар дьоннордоох,
Јбµгэ µгэґин
Јйдµµр о±олордоох –
Куорунай мин дойдум,
Кэскилим, киэн туттуум.

Бар дьоммут тµмсµґэн
Бар±арар олохпут,
Сайдаммыт дьиэбитин
Сылытар кµіх уоппут –
Куорунай мин дойдум,
Кэскилим, киэн туттуум.

Сыспай сиэллээхпитин
Сыґытар санаалаах,
Ураа муостаахпытын
Ууґатар соруктаах –
Куорунай мин дойдум,
Кэскилим, киэн туттуум.

Ыраас ырабытын
Ылынар ыччаттаах,
Ыллыыр ырыабытын
Ыллаґар аргыстаах –
Куорунай мин дойдум,
Кэскилим, киэн туттуум.

Сыыдам сырыыбытын 
Суґалсытар суоллаах,
Сырдык санаабытын
Са±ар кµп-кµіх дуоллаах –
Куорунай мин дойдум,
Кэскилим, киэн туттуум.

* * * 

Саха ына±ын сайдыы
Сайылыкка олорбот,
СаІа балысхан сайдыы
Санаабытын толорбот…
Јбµгэбит оло±о
Јйтін-сµрэхтэн сµттэ,
Таластыбыт соло±о
Тахсыылаах µлэ бµттэ…

НЬУРГУ¤УН

ТоІ буортан ньургуґун аан бастаан
Тахсар кыайыы кµнµн кірсіірµ,
Ааспыт сэрии тыыннаах саллаатын
Ааспат µтµітµн ійдітіірµ…

ТоІ буортан ньургуґун аан бастаан
Тыллар µлэ дьонун µірдээри,
Ґтµі, кэрэ – дьулуур кµµґµнэн
Ґксээн иґиэхтээ±ин этээри…

ТоІ буортан ньургуґун бастаан
Ґµнэр саас кэлбитин кэпсээри,
Талааннаах дьоммутун долгутан
Талыы ырыабытын эпсээри…

ТоІ буортан ньургуґун аан бастаан
Тілі кітір тыын ылынаары,
Ґтµікэн хотугу дойдуттан
Ґірµµнэн, дьолунан сырдаары.

АБЫЛАўНААХ БУОЛУОЎУН 

БАЎАРАБЫТ

Быйылгы литература сылынан
Байанай алгыґынан са±аламмыт
Уус-уран сахалыы айымньыбытын
Умсугуйа, утумнаахтык аа±аммыт
Аа±ааччы итиэннэ айар µлэґит
Арахсыспат ситимин киллэрдэрбит.

Ґтµі±э, кэрэ±э ийэ кэриэтэ
Ґірэтэр-иитэр саІа кинигэлэр
Кэнчээри ыччаппытын кэрэхсэтэ
Кэчигирэґэ кэккэлээн истэллэр,
Билиибит биґигэ бибилэтиэкэ
Биґигини угуйуо этэ кµµскэ…
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ААЛЛААХ ҐҐўўЭ АЙАН

Сир тоҥон кыстык хаар түґүүтэ 
Кирис быа, чиҥ силис сыарҕалаах, 
Түөртүү ат субуспут сэтиилээх 
Сахалар айаҥҥа турдулар.

Дойдуну атаҕар туруора,
Көмµс суол ындыытын көтөҕө
Сис «сэттэ дабаанын» дабайа 
Кэлэри, кэскили уґанса.

Түҥ очуос кыпчылаан иґигэр 
Аатырар «силлиэмэ» силлиэрэр, 
Муус килиэ, боккуоба кыычыргыыр 
Ахсым ат таныыта тарылыыр.

Адаар таас хайаны туорааннар, 
Тарыҥнаах үрэҕи кэһэннэр,
Көлөҕө таһаҕас тиэйэннэр
 Сахалар айаннаан иһэллэр.

Эҕэрдэ эйиэхэ Ааллаах Үүн 
Бастакы уонна Иккис Сыгына,
Көмµс суол ындыытын көтөхпүт 
Көлөлөөх ол хоһуун дьоннорго.

* * *
Бырастыы, мин нүґэр майгыбын –
Сороҕор соҥуоран ыларбын, 
Мичээргэр ымыттан үөрбэккэ 
Аахайан ылбатах түгэммин.

Бырастыы, быыґыгар мэникпин 
Солуута суох курдук буоларбын, 
Оҕолуу оонньоһо сатааммын 
Салгыппыт, сылаппыт быһыыбын.

Бырастыы, ардыгар кыыһырсан 
Саҥаран быстыбат буруйбун,
Эн миэхэ эрэммит дууһаҕын 
Хомоппут, хоргуппут күннэрбин.

Сүрэхпэр сэрэнэн ыксары 
Сыһыары кууһаммын этэбин,
Эн миэхэ туохтан да күндүгүн, 
Эйиэхэ тэҥнээҕи билбэппин.

ЫЛ ОЛОР, ДОЎОР, КЭПСЭЭНИў?

Ыл олор, доҕор, кэпсээниҥ,
Ыллыктаах лоп бааччы сэґэниІ, 
Ааспыт кэм бэлиэтин, билгэҕин, 
Быйыл дьыл хаамыыта хайдаҕын.

Хайа күөл кус, анды сиэппитин, 
Илимҥэ хастаахха тутарын,
Сыґыыга сылгылар ыырдарын, 
Төрүөҕү төһөнү биэрбитин.

Билиҥҥи олохпут быһыытын, 
Сиэр-майгы хайаан да наадатын, 
Ґлэ дьон-сэргэ тулуурун, 
Үтүөҕэ, кэрэҕэ дьулуурун.

Борис ГОРОХОВ

Айар µлэ буор таґардаа±ар да ыар
Амньыратар дииллэр ійµ-сµрэ±и,
Ол да иґин улуу суруйааччылар
Олус кэрэгэй µйэлэнэллэр дии…
Тілібµрэ, ійібµлэ бэрт кэмчи
Тіріібµт тылбытын µйэтитээччи…

Эдэрдиин, кырдьа±астыын тэбис-тэІІэ
Эґиэннэрэ, биґиэннэрэ дэспэккэ,
Алыптаах айар µлэ±э этэІІэ
Алгыстаах аартыгынан иирсибэккэ,
Аргыстаґан айанныахтаах айаммыт
АбылаІнаах буолуо±ун ба±арабыт!
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* * *

Үрдµккэ, үтүөҕэ баҕарар,
Тапталга оҕолуу ылларар 
Уоскуйбат мин уйан сүрэхпин 
Дьэ эмиэ мөҕүттэн эрэбин.

Дьылҕа хаан буккуурун тулуйан, 
Дьон хабыр майгытын көрсүґэн
Кэґэйэн, кэлэйэн хаалбаккын, 
Кэрэҕэ эрэнэн бүппэккин.

Ырааска, сырдыкка дьулуһан 
Күннэтэ күн дьолун көрдүүгүн, 
Олоҕу, дьоннору куруутун 
Эн бэйэн хоґооІІор холуугун.

Иэйиигэ ылларбыт сүрэхпин 
Ардыгар мөҕүттэ саныыбын.

* * *

Үөрбµт-көппүт тµгэннэрбин 
Доҕоор, тэҥҥэ үллэстиий, 
Кыґарыйбыт кыһалҕабын 
Истэн чугас ылыныый.

Сыыһа-халты хардыыларбар 
Сµбэ-ама буолаарыый,
Саҥа сырдык саҕахтарбар 
Сирдээн, күөртээн биэрээриий.

Ааспыт кэми санатыһан 
Күө-дьаа буолуох сэлэһэн, 
Уонна оннук эн-мин дэһэн 
Куруук сылдьыах өйөһөн.

* * *

Күнүм сирин киэҥ дуолун, 
Кµндµ күлүм сырдыгын 
Хонук хоннум аайытын 
Хайгыы үөрэ көрөбүн.

Сиэрдээх олох үгэґин, 
Сэмэй көнө майгытын, 
Саҕах кыыһар сарыалын, 
Сахам нарын дьахтарын.

Үтүө эрэ үксээтин,
Үөрүү өрө күөрэйдин,
Баҕа санаам биир миэнэ 
Бары сылдьыІ этэҥҥэ.

* * *

Эриэккэс тойугун тµґэрэн 
Кус үөрэ кырыйа көппүтэ, 
Мончуукка түһүөхчэ түспэккэ 
Аһары дайбатан ааспыта.

"Абакка, саадьаҕай" диэтэҕиІ 
Ыппакка олорон хааллаҕым,
Мин испэр кэлэйэ, кэмсинэ 
Кэтэхпин тарбанан эрдэҕим.

Хата, дьэ, айылҕам уґуктан 
Күн тахсар сарыалын көрдөҕүм, 
Сааскы кэм саймаархай салгынын 
Дуоґуйа, астына тыыннаҕым.

* * *

Үөрэбин мин күнтэн, 
Сандаарар сарыалтан, 
Устугас былыттан, 
Сулустаах халлаантан.

Үөрэбин сыа хаартан, 
Кыраґа суолуттан, 
Кырыалаах оґуортан, 
Муус чопчу таммахтан.

Үөрэбин чээл күөхтэн, 
Намчы от симэхтэн, 
Сипсийэр сиккиэртэн, 
Сайыҥҥы киэһэттэн.

Үөрэбин кыраттан – 
Эн миигин хайҕаабыт, 
Оҕолуу таптаабыт 
Чээн диэбит тылгыттан.

Сороҕор сонньуйа 
Сөҕөбүн соґуйа, 
Сүөргүлүү саныыбын, 
Үөрµнньэҥ майгыбын.
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I
Төннүбэти билбэттэн 
Сайдар суолбут боруҥнуур,
Төннүбүтү билэртэн 
Сайдар суолбут күлүмнүүр.

Носорог, мамонт саҕана 
Итии дойду буолуо ээ,
Бастаан киһи биллиитэ
Биһигиттэн буолуо ээ.

Эмискэ иэдээн ыган
Аҕыйах куоппут буолуохтаах, 
Үтүрүһүү ааґыыта 
Тіннүбүппүт буолуохтаах.

Элбэх хонук дьапталлан 
Ааспыт суолу болоордор,
Үһү диэнтэн түмүллэн 
Буолан ааспыт мунньуллар.

Өбүгэнэн аатырбыт 
Саха былыргы олоҕо.
Талаанынан аатырбыт 
Былыртан дьон номоҕор.

Туостан-мастан ураһа
Со±урууттан тардыылаах.
Саха сайдан иһиитэ – 
Балаҕан туттан барыыта.

Быыкаа алаас саҕатыгар 
Балаҕан ын туруорбут, 
Ынах ииттэр баҕатыгар 
Хотон эмиэ сыһыарбыт.

Дьахтар, оҕо, бэйэтэ, 
Кырдьаҕастар, эбэтэ,
Арыт кэргэн элбээтэ – 
Кыстыыр дьаһал тирээтэ.

Бурдук элбиэн иннинэ 
Олохтоох аспыт татымах, 
Буспут эттэн, балыктан 
Атыны эбэр кытаанах.

Ынах, о±ус – тутаах баай,
Аҕыс сүөһү буолуон сөп,
Тарбыйаҕа, тыһаҕас,
Үс-түөрт ынах буолуон сөп.

Суһал сорук түгэҥҥэ 
Ыҥыырдаах ат ыстанар. 
Сүүрүк сылгы ыһыахха 
Ыйтан ордук баайыллар.

Сытыы кылыс тымныыны 
Хаһа сыата сымнатар,
Идэґэлээх ыаллары
Ырыа-тойук саататар.

Маска барыа, оту соґуо
Кунанчыкпыт барахсан.
Бурҕалдьытын кэтиэ, устуо –
Миинээччитэ ырыа са±ан.

Силис сыарҕа күнү быһа 
Чээлэй күөххэ соһуллар,
Бугул ахсын тохтуу түһэн 
Угаайынан эргиллэр.

Иван Афанасьевич Бубякин 
1932 с. ыам ыйын 29 кµнµгэр Уус-

Алдан оройуонун Јнір нэґилиэгэр 
тіріібµтэ. А±атын айма±ыттан 

со±отох ордубут Бубякин. Ол иґин 
ЧіІічік диэн ааттаммыта.

1944 с. Нам оройуонугар 
кіспµтэ. Хатырык 7 кылааґын 

бµтэрэн, Дьокуускайдаа±ы 
музыкальнай-художественнай 
училище±а µірэммитэ. НамІа 

музыкальнай оскуоланы 
аґан директордаабыта, 
учууталлаабыта. Онтон 

пенсия±а тахсыбыта. Мелодист, 
ырыалардаах. Кыра саастаах 

о±олорго инструментальнай 
музыканы суруйар.

Бэйэтин «Отуу уота» 
литературнай тµмсµµ айар µлэтигэр 

бі±і-та±а акылаат буолбутунан 
аа±ар. Хоґооннору, кэпсээннэри, 

сценкалары суруйар.
Сурунаал аа±ааччыларыгар 

«Урукку сахалар» диэн 
ыччаттарга анаабыт поэматын 

билиґиннэрэбит. 

Уйбаан БУБЯКИН-ЧЈўЈЧЈК

УРУККУ САХАЛАР 
(Поэма)
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Куобах, эһэ – сохсоҕо,
Көтөр-сүүрэр – туһахха,
Куһу барытын – тиргэҕэ, 
Балык араас – тууларга.

Маны таһынан ох саа,
Оҕо эрдэхтэн оно±ос.
Тииҥи табыа харахха,
Тайаҕы тута сүрэххэ.

Бэл диэтэр ааттаах сукка 
Мастан, оттон ас бултар.
Үөрэ ото, сутука, 
Тиргэ, сохсо айбыттар.

Мунду, быччыык хаһааска 
Туһалааҕын билбиттэр,
Күөлтэн чугас дүөдэҕэ 
Хаһаас сыма куппуттар. 

Күһүн балбаах тоҥуута 
Таһырдьа олгуй сыбыыллар, 
Иһин уунан аҕааннар 
УІуохтаах тары куталлар.

Итинник олорбуттар 
Бурдук ыһыах иннинэ,
Сүөһүлэрин туталлар
Эстэн хаалбат инниттэн.

Киһи баарын тухары 
Олох сайдар түргэнник.
Ааспыт олох мындырын 
Билиэх тустаах ыччаппыт.

Наґаа былыр іттµбµт
Суураллыбыт – сµттэ±э.
Сурук, бэлиэ хаалларбыт, 
Онтон кэпсиэх эһиэхэ.

Көмүлүөккэ биир сыарҕа 
Түүннээх күҥҥэ оттуллар. 
Кыбыыга от биир сыарҕа –
Сарсыарда эрдэ тиэйиллэр.

Кунанчыктаах буоллахха 
Ити сорук тобуллар,
Үүттээх-астаах буоллахха 
Кыһыны кэм туорууллар.

II
Сахалар, булду батыһан
Үрэх баһын іІійбµттэр.

Солбуллубут буор ураһа –
Туос тигэн дьиэлэммиттэр.

Буордаах, туостаах ураһа 
Түннүк диэнэ суох этэ –
Киирэр аана, үөлэһэ
Сырдыгыттан бэрсэрэ.

Сүөһү ииттэн, олохсуйан
Балаҕаны айбыттар,
Сүөһү тыынынан ититинэн
Хотону бииргэ туппуттар.

Саҥа дьиэни туттарга 
Билгэлииллэр сиэрдээхтик.
Уһун дьоллоох олоххо 
Утум сыыйар дьоһуннук.

Саастаах өттө сис туттан 
Алаас устун хаамара.
Сайыҥҥы кµн киирээтин 
Сылаас салгын сайара.

Сорох түөрэх быраҕар,
Сорох утуйан түүл түһүүр.
Сиртэн тахсар сардаҥа 
Сыыйар быыһын төлкөлүүр.

Киһи төрүүр игирэ –
Этэ уонна дууһата,
Киһи уІуоҕа түбэһиэ – 
«Дьукаах» буолар куттала.

Дууһа өлбөт – былыртан 
Аймах дьонун хараанныыр, 
Сиэри кэһиэҥ – былыттан 
Түүлгэр киирэн күлүҥнүүр.

Айан суолун бүүрүгэр 
Томтор, тумул, уһукка, 
Абааһы суолун үрдүгэр 
«Эстиэҥ дииллэр», – түмүккэ.

Ааһан иһэн көрдіххі 
Мээнэ ітіх, ба±ана.
Сыныйан биллэххэ 
Мындыр тутуу, балаҕан.

Пирамида олоҕо 
Тииттээх мастан – уораҕай, 
Бэттэн түспэт өһүөтэ, 
Тымныы хоппот сыбаҕа.
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Иҥнэри уурбут эркинэ 
Дьиэни быдан кэІэтэр.
Эргиччи элбэх ороно 
Элбэх дьону хоннорор.

Элбэх дьукаах туһалаах – 
Сутуруо оһох сиир да сиир. 
Элбэх сүіһү барыстаах –
Итии хотон, ойбон биир.

Үс-түөрт үүттээх күрүітэ, 
Тусаһаҕа сэргэтэ.
Хайа уонна кыбыы, дал, 
Ампаар, булуус, үгэх-мал

Айыы тыына киирдин диэн
Аана илин диэкинэн.
Ааммыт аата халҕан диэн,
Бµрµллэр ээ тириинэн.

Кыһын түннүк – мууһунан,
Сайын таастаах туоһунан.
Сырдык киирдэ иһирдьэ,
Онно оґох эбистэ.

III
Балаҕан дьиэбит үөдүйэн 
Алаас аайы туруута, 
Тастан кэлии дэлэйэн 
Ыгымнаһыы тиллиитэ.

Хоту өрүс сүнньүнэн 
Хаһаах бэрдэ биллибит. 
Сылаас кэлэр сиринэн 
Араас омук устубут.

Көскө кэлбит эрэттэр 
Дьукаах буолан олоортор.
Бэһиэччик диэн посельчик,
Ґµрµллµбµт эристиин.

Оттуур сирин µрдµгэр
Кыґын киирии – кыстык.
Мэччитэр сир киинигэр
Сайын тахсыы – сайылык.

Балаҕан иһин көрдөххө,
Хоту илин оһохтоох.
Оһох аата сутуруо,
Нууччатыйан көмүлүөк.

Оһох үрдэ ардьаана,
Ол-бу барыта ууруллар,

Ол анна кирээккэ
Былаат, таҥас куурдуллар.

Оһох кэннэ ол-бу сээк,
Маһы кыстыыр сирдэрэ.
ХотоҥІо киирэр аан,
Ґµт сойутар µгэхтэрэ.

Сутуруо оһох сырдык,
Оһох иннигэр күөсчүт.
Остуолга ыһыырынньык
Умайар имик-самык.

Кыһын дьахтар иистэнэр, 
Сөп-сөп оттор хардаҕас.
Холумтаны сырдатар –
 Дьонун ахсын этэрбэс.

Хаҥас диэки долбуурга 
Иһит-хомуос, хончоҕор.
Кылгас дүлүҥ ороҥҥо 
Чугуун, таҕаан, сылабаар.

Балаҕан тула оронноох –
Сыҥаһа орон диэн ааттаах.
Атах орон суол аана – 
Атах-бытахха аналлаах.

Онтон кэлэр түннүктээх
Орто дьоммут тµґµµтэ.
Бастыҥ орон таҥастаах,
Мааны дьоІҥо бэлэмнээх.

Ааны утары биллэрик 
Саамай мааны миэстэбит,
Ол үрдүгэр холорук 
Таҥарабыт – µІэбит.

Таҥара күнэ кэлэр,
Күөх от дьиэҕэ тэлгэнэр,
Муостата суох дьиэ иґэ
Ол киэґэ сэргэхсийэр.

Дьиэлээх орон, кэтэҕэриин?
Хаҥас орон – о±о-уруу.
Ити сокуон сурукка суох, 
Итини кэспит ким да суох.

Иҥнэри эркин үчүгэйиэн, 
Сыҥаһа ороҥҥо кэчигириэҥ. 
Идэһэ киирэн астаныа, 
Ойуун, мэнэрик эккириэ.
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Ыалдьыт таҥараҕа 
Кириэстэнээт кэпсэтэр. 
Оһох иннигэр лэкээ±э 
Олоро түһэн, сэлэһэр.

Былыр эмчит суох этэ, 
Оҕо дьаҥнаат ілөрө.
Эмтии сатыыра мэнэрик, 
Кэлбит-барбыт отоһут.

Саха мындыр муҥутаан
Оттон-мастан эмтэнэр,
Баардаах ойуун ыалдьыттаан 
Арыт тэмтэн өрүттэр. 

Үөрэх кэлиэн иннинэ 
«Көмүс тарбах» – киниэнэ.
Сурук биллиэн иннинэ 
Билбит-көрбүт – киниэнэ.

Олох иһин охсуһуу
Айылҕалыын буккуһуу
Хаһан кээлтэй олоҥхо?
Сыґыаннаах дуо олоххо?

Тыйыс санаа үөскээбит 
Тыыннаах буолар инниттэн.
Уохтаах санаа мунньуммут 
Уоска киирбит кэмиттэн

Үстүү-түөртүү хонукка 
Олоҥхолуур эбиттэр.
Эстэр саалыы уоспакка 
Бүгүн тиийэн кэлбиттэр.

Айылҕа диэн сиэр-туом
Дьиэҕэ, булка, айаҥҥар.
Олору наар тутуґуоІ,
Оччотугар табыллыа.

Аны кээмэй туһунан 
Ахтыам этэ сороҕун.
Чаґы суоҕар кэмнэрин 
Болдьоон өйдүүр тылларын.

Харыс, сµім, тутум диэн
Тарбахтарбыт мээрэйэ.
Хаамыы, былас, тобук диэн 
Атах, илии кээмэйэ.

Ыйтан-күнтэн сирдэтэн 
Устар күммүт кээмэйэ.

Үлэ-хамнас түмүллэн 
Суоттуур кэммит бүтүүтэ.

Уурбут күөспүт тэбиитэ,
Түөртүүр ынах кэлиитэ.
Иммит саҥа сүтµүтэ,
Халлаан саҥа сырдыыта.

IV
Иһит-хомуос оІоһук 
Хаппыт тииттэн, хатыҥтан,
Быабыт эмиэ үүннэрик – 
Сигэ, сииктээх силистэн.

Чараҥ, тиит мас ардайдаах 
Хоойго үүммүт хатыІтан.
Оннук иһит тулуурдаах,
Булан көрүөҥ музейтан.

Чороон араас көрүҥнээх 
Хас да курдуу ойуулаах 
Ити иґит – матаарчах.
Маһы иэхпит чабычах

Чэйгэ µµтµгэр чохообул,
Чэйгэ чохоо, хончоҕор.
Бутугаска кытыйа,
Ууну кутар атыйах.

Сүөгэй µрдµн халбыйар
Кыра ньуоска-хамыйах.
Удьаа уһун уктаа±а
Кымыс кутар хомуоґа.

БоруоІкабыт көҥкөлөй,
Туйах курдук боһуомнаах.
Кымыс баттыыр хамнатар
Ытык курдук торумнаах.

Удьурхайтан чочуллар 
Кытах – бідіІ кытыйа, 
Ыһыахтарга туттуллар 
Ойбон кытах – бідіІі.

V
Иһит, тэрил туос буолар,
Күлүк сиртэн хастанар.
Сииктээх сиргэ хараллар,
Көннөрүллэн баттанар.

Таҥастыыры суолталаан 
Ньалахата кыһыллар
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Сылаас уулаан, арыылаан 
Имиллэҕэс гыныллар.

Имигэстэй буоллун диэн 
Чарааһата тэҥнииллэр.
Бөҕө-таҕа буоллун диэн 
Иккис-үһүс хостууллар.

Ойуу-бичик бөҕөтө, 
Тэһэ быһан самсааһын.
Чараас кэтит иилэрэ 
Эбии тутар ньамчааһын.

Ыаҕас киэбин туталлар 
Иитин, сиигин тэҥнииллэр. 
Көҥдөй урут тигиллэр 
Курдарынан симииллэр.

Ыаҕас түгэх ыпсыытын 
Силис тутан тигэллэр,
Оттон үөһэ иилэрин 
Талах тыыран туталлар.

Сылгы сиэлин сууйаннар 
Кылын хатан быалыыллар 
Иннэ үүтүн суоттааннар 
Тигэр сабы хаталлар.

Сиигэ араас охторуу
Иилэ тардыы, ураґа,
ТаІалай сиик, тураахтыы,
Онтон да атын арааґа.

Саҥа төрүүр оҕоҕо 
Туостан биһик тигэллэр. 
Мээрэй быыкаа ыаҕайа –
Оҕо үүтэ кутуллар.

Тууйас туостан тигиллэр
Үрдэ-анна хаптаһын, 
Арыы-сүөгэй кутуллар 
Буорту буолбат – хасааһыІ.

Тымтай уонна тымтака
Балык сµгэр аналлаах,
Туостан, арыт тымтыктан
Тигэр, өрөр албастаах.

Ыа±ас уонна ыа±айа,
Мэґэмээн уонна куйаабыл,
ОІоойук уонна тордуйа,
Тымтай уонна саар ыа±ас.

Далбар бідіІ – чабычах,
Туостан уґаат – холло±ос,
Тµннµк эмиэ туос, 
Туостан буспут хара ыас.

Туостан иһит, ураһа 
Ити аата сороҕо, 
Туоска сөрөөн көмүү, 
Уунан устар тыы.

VI
Туойтан иһит оҥоруу 
Сиэрэ-туома ирдэнэр, 
Анаан-минээн күөсчүтү 
Талан, ирдээн маалланар.

Саамай туттар туойдара 
Ыыс ара±ас, ньалҕаархай.
Оттон үрүҥ туойдара 
Сүгүн сиппэт хабархай.

Үүккэ анал кіґµйэ,
Кµіскэ анал кµіс бэрдэ.
О±о µµтµгэр боччуук –
Кыра анал оІоґук.

VII
КөІүл кэтит тэлгэһэ
Чыычаах ото, сибэкки.
Кыһын үрдүк күрдьүгэ 
Алтыс ыйын тиргиччи.

Дьиэбит аанын утары
Сэргэ турар аналлаах.
Сэргэ аттыын ымыылаан, 
Хара дьайы үүрүөхтээх.

Сылгы сыыдам туйаҕа 
Хаһан кээлтэ диэмээриҥ
Саха – сылгы айыыта,
Игирэ дии санаарыҥ.

Дьиппиэн ыарык күүтэрин 
Иччитигэр биллэрэр,
Сатала суох буолуоҕун 
Тэһиин биэрэн куоттарар.

Сэргэ элбэх көрүҥэ 
Өрдүк турар µйэтэ: 
Кырыс, саадах, сатанах,
Ыһыах, сэлэ, тэлгэһэ.

Сэргэ турар үгэһэ 
Түүртэн кээлтэ буолуо дуу?
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Бастыҥ сэргэ түһүлгэ
Аймах-доҕор түмсүі дуу?

Тиэргэн, хаґаа лоп курдук
Сиэргэ-туомІа тэІнииллэр,
Алдьанна да дьар курдук 
Дьаҥнаан барыаҥ дэһэллэр.

Сүнньүөх бүтэй, бэрбээкэй –
Ынах ньирэй хаһаата.
Ыыраах бүтэй, остуолба – 
Саха бөҕө тутуута.

Сигэ бүтэй быстахха 
Кэбиһиини эргитэр.
Сылбах бүтэй мэһэйгэ 
Мэччитэ түһэн ыларгар.

Өссө элэр хатыйыы, 
Бөҕө-таҕа судургу.
Хаарчах эмиэ хатыйыы – 
Киэҥ-куоҥ ыытан мэччитии.

Эрэһээҥкэ күрүө диэн 
Титириги хатыйыы.
Акка, тыйга хахха диэн 
Сытыы тыалы тохтотуу.

Мааны тутуу – кыбыы диэн 
Оккун манна сүөкүүгүн.
Оттон бу баар далбыт диэн 
Оккун ыһан сиэтэҕин.

VIII
Оттук маһы бэлэмниир 
Саха төрүт дьарыга.
Хаппыт маһы булаттыыр 
Дьонҥо саамай уустуга.

Сааскы сылам биллиитэ 
Тиити моонньуу тахсаллар.
Үһүс сыла туолуута 
Кууран бэлэм тураллар.

Моонньоон ааспыт тииттэрин 
Хатыҥ туоһа тэбиитэ,
Төһө тиийэр сирдэрин 
Суллаан уурар эбиттэр.

Булуус үрдэ – хатырык, 
Ампаар үрдэ – хатырык.
Хотон үрдэ – хатырык
Ардах хоппот хос хаттык.

Хаһый, доҕоор, моонньооһун?
Сылы туоруур эбиккин.
Буоппал кыра дьонноргун
Тоҥорбот буолбут эбиккин.

IX
Тирии бэрдин таҥастаан 
Сарыы таҥас тахсара,
Дьахтар соно хотойдоох
Былыргы сон дииллэрэ.

Таҥалай сон өрдөөҥү,
Сүрэхтэнии иннинэ.
Эрдээх дьахтар булгуччу
Кэтэр үһү дэнэрэ.
 
Араас таҥас былыр да
Атын сиртэн кэлэрэ.
Кутуу чэй, табаах да
Дэҥҥэ көстөр буолара.

Кытыылаах сон сукуна
Тиэрэ түһэр саҕалаах,
Дьогдьуур, биэтэс, оҕуруо
Хара, кыһыл, күөх өҥнөіх.

Солко тастаах сайыҥІы
Араас дьогдьуур киэргэллээх,
Ойуута суох судургу,
Хара баархат саҕалаах.

Саамай мааны бууктаах сон,
Үрүҥ көмүс хоруоІка.
Түүлээх киэргэл, истээх сон
БастыІ маастар үлэтэ.

Кылгас, чараас холто сон –
Кулун, торбос тириитэ.
Биэтэс куобах, күндү тµµ
Быстах кэтии чинчитэ.

Уон ахсыс үйэлэргэ 
Сарыы таҥас дьахтарга, 
Киэргэл, дьогдьуур үрдүгэ 
Бэлэнньиктээн эбэллэр.

Халадаай өІө, сайбаҕар 
Араас кірүҥ буолуон сөп, 
Кэрэниистээх, байбаҕар, 
Арыт көні уп-уһун.

Кырдьаҕастыын, эдэрдиин 
Кэһиэччик диэн кэтэллэр,
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Баархат, солко биэтэстээн 
Киэргэл, сылаас дэһэллэр.

Уон ахсыс үйэҕэ
Муостаах тирии бэргэһэ,
Кімүс, киистэ тигиллэр –
Күннээх дэтэр эбиттэр.

Уон тохсус үйэҕэ 
Мааны таІас дьабака,
Киис, бэдэр киэргэллээх,
Сыыйа түһэр кулгаахтаах.

Саас күһүн дьорбуоҥка –
Күндү түүлээх бэргэһэ,
Үрдэ арыый бөкүнүк,
Кулгааҕа суох төгүрүк.

Саха сылгы баайданан 
Сэлээппэ диэн тиктэрэ.
Күммүт уотун өтүппэт,
Тымныыны да киллэрбэт.

Өҥүн олох сүтэрбэт,
Хайа да үөҥҥэ сиэппэт.
Саха тыллаах эмчиппит 
Имиллибэт, алдьаммат.

Сулбурутуу сыалдьа диэн 
Сарыы, тирии буолара.
Тирбэҕэнэн баайыллар
Саха тутаах таІаґа.

Јссі баара тура±ас
Ойоҕоһо аһаҕас,
Аллараанан тиэрбэстээх, 
Сутуруоҕа иилиэхтээх.

Тобуктан үөһэ бэрт кылгас, 
Тус-тус этэр холлоҕос. 
Сутуруо диэн имигэс,
Бултуур дьоҥҥо ичигэс.

Куруук кэтэр этэрбэс 
Оһо кэҥэс дэлэгэй.
Онно киирэр куллука,
Кээнчэ, сөрөөх, угунньа.

Сарыы, түнэ этэрбэс 
Былыргыттан оһуордаах. 
Сайын саары этэрбэс 
Баархат, күөх от хаймыылаах.

Сылга биирдии идэһэ, 
Ыйга киилэ киһиэхэ,
Дендрофагтар – от-мас
Ихтиофагтар – балык ас.

Тыыннаах хаалар төрдүбүт 
Ынах-үҥэр таҥара,
Онтон үөскүүр сайылык – 
Эт-хаан чиҥээн үүнэрэ.

Эт-үүт, балык таһынан 
Бултаах сиргэ дьиэлээхтэр. 
Уунан, тыанан, хонуунан 
Аһылык от хомуллар.

Сэниэ биэрдэ сардаана,
Искэ луохтуур унньуула.
Хааһы буолар кииһилэ,
Бэстэн, тииттэн сутука.

Чээрэ эмтээх – хойуу чэй,
Чэйгэ эмиэ кучу от,
Сугун, отон, хаптаҕас
Элбэх эмтээх сир аґа.

Үтүі санаа асчыкка 
Өрі күүрдэ сылдьыахтаах.
Оччоҕуна ол аһыҥ
Быдан ордук амтаннаах.

Остуол тула мөһүүрэ –
Чаҕылыспыт харахтар.
Чугуун күөстэн көһүннэ
Сыалаах, бөдөҥ кырбастар.

XI
Тойон хаҥас өттүгэр 
Дьиэлээх хотун олорор.
Күөһүн-аһын хоторон
Јлµµ-ілµµ µллэрэр.

Хотун хаІас өттүгэр 
Кыыстаах күтүөт олорор. 
Тойон уІа өттүгэр 
Уоллаах кийиит олорор.

Иһит-хомуос тыастаммат. 
Быстах сонун кэпсэнэр.
Быһаҕы биэрии угунан 
Төннөр быһах эттэнэн.

Ити быһах уһугар 
Лоскуй эти анньаллар.
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Остуол нөҥүө өттүгэр 
Туһааннааҕар ууналлар.

Аһаан бүтүү сиэрдэнэр – 
Хамыйаҕы кытахха,
ЧаІхай-чоІхой иґиккэ
Ґксµн умса уураллар.

Аһаан бүтүү кэнниттэн 
Иҥэринии диэн баара. 
Јттүгэстээн ылартан 
Сэниэлэнии биллэрэ.

Бултуур-алтыыр хоһууттар 
Арыый борбуй уолаттар,
Тоҕо тардан кэлэллэр – 
Хоспохторо туолаллар.

Саха тыына уйаҕас,
Өрө тардар сайаҕас,
Ыалга биир-биир түҥэтэр,
Оннук тэІҥэ µллэстэр.

XII
Биллэр-өстөр өртүттэн 
Ойо тардан суруйуу. 
Биллибэккэ хаалбыттан 
Быдан элбэх умнуллуу.

Саха тугу сатыырый? –
Дьэ бу сыыһа ыйытыы, 
Саха тугу сатаабат? –
Дьэ бу, сіптөөх ыйытыы.

Тимир, кімµс чочуллан
Сибиир устун аатырбыт.
Туойу эллээн, хатаран
Тула киэҥник биллибит.

Тыйыс дуолга эриллэн
Мындыр саха мускуллар.
Сутуруо оґох күөдьүйэн
Олоҥхо салгыы дуорайар.

Тылдьыт:

1. Таҕаан – хобордооҕу, күөһү уурар үрдүк атахтаах, анныгар чоҕу тарыйыллар.
2. Матаарчах – мас иилээх иистэнэр иһит.
3. Биһик –кыһыл оҕону сытыарар мас, таҥас биэтэҥниир оҥоһук.
4. Ыаҕас, ыаҕайа – туостан тигиллибит солуурчах.
5. Мэһэмээн – туостан тигиллибит миискэ, үрдүк, сороҕо намыһах буолар.
6. ОІоойук – отоннуурга кыра туос ыа±айа.
7. Тэһиин – ат үүнүгэр салайарга аналлаах быа.
8. Хаарчах – сылгыны, ына±ы хаайар киэҥ дал.
9. Сулбурутуу сыалдьа – тирбэҕэ быалаах сарыы ыстаан.
10. Тураҕас сыалдьа – сутуруоҕа холбонор кылгас ыстаан.
11. Сутуруо – этэрбэс үрдүнэн тобукка кэтиллэр ичигэс таҥас, үксүн ыт тириитэ буолар.
12. Саары этэрбэс – сылгы тириитин самыы іттүн сүлэн тигэллэр.
13. Сарыы этэрбэс – ынах тириитин кы һыахтаан, чарааһатан тигии.
14. Моойторук – тииҥ кутуругунан тигиллибит саарпык.
15. Түһүлµк – түөскүн, көхсүгүн хаххалыыр таІас.
16. Бааччы – синнъигэс биили эринэр, түүлээҕинэн тигиллэр.
17. Дендрофак – от-мас аһылык.
18. Ихтиофак – балык аһылык.
19. Унньуула – күөл кытыытыгар үүнэр элбэх сыллаах от, силиһэ суон, уһун, хатаран, 
мэлийэн аска кутуллар, ис бары ыарыытыгар эмп.
20. Чээрэ – хатыҥҥа үүнэр. Чэй оҥостон истэххэ искэннэр үөскүүллэрин намтатар.
21. Үілэс – оһох турбата, ураһа үөһээ аһаҕаһа.
22. Сүнньүөх бүтэй – 4 үүттээх баҕана бүтэй.
23. Бэрбээкэй бүтэй – 2 үүттээх намыһах бүтэй.
24. Холто сон – халтаІ сон, халымыайка сон.
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25. Таппыһах – быстахха таҥнар кыра таҥас.
26. Ыһыырынньык – оһоҕоско сыаны тоҥорон чүмэчи оҥоруу.
27. Халҕан – балаҕан, хотон иҥнэри аана.
28. Дал – сүөһүнү аһатар киэҥ кµрµі.
29. Кыбыы – оту сүөкүүр сир.
30. Эмчиирэ – сутуруоҕа холбонор кылгас тыс этэрбэс.
31. Олгуй – хаары бугуллаан, ноһуомунан сыбаан, тоҥорон, тар кутан хаһаанар иһит.
32. Тусаһа – дьиэ тэлгэһэтэ.
33. Ардьаана – арыттаах сиэрдийэ долбуур.
34. Кирээккэ ардьаана анныгар, сирэй оһох иннигэр үөһэ таҥас куурда уурар долбуур.
35. Үгэх – дьиэҕэ аһы сойутар умуһах. Таһырдьа сайыҥҥы кэмҥэ туттуллар эмиэ баар 
буолааччы.
36. Биллэрик – аан утары, бастакы орон.
37. Холорук – таҥара долбуура, биллэрик муннугар үөһэ ууруллар.
38. Лэкээ – дүлүІтэн быһыллыбыт чуурка олоппос.
39. Чохоо, чохообул – чэй үүтүн кутар хороҕор мас иһит.
40. Хончоҕор – таас, туой чааскы.
41. Кытыйа – остуолга уурар улахан миискэ курдук удьурхай эбэтэр мас иһит.
42. Атыйах – уу кутар, эбэтэр балыкка аналлаах мас иһит.
43. Удьаа – миэтэрэ кэриҥэ уһун уктаах кымыс баһар хомуос.
44. Хамнатар – кымыс буккуйар хайаҕаһа суох ытык.
45. Кытах – улахан кытыйа.
46. Ойбон кытах – ыһыахха туттуллар саамай улахан кытыйа.
47. Ньамчааһын – туос иһит иитигэр силис, талах ии аннынан эбии тутуллар ии туос.
48. Куйаабыл – хордьоҥнук үүммүт сугуну туос оҥоһугунан охсон хомуйар тэрил.
49. Саар ыаҕас – кіннірү ыаҕастан 5 төгүл улахан буолуон сөп.
50. Тордуйа – улахан туоһу бүүрэ тардан уу оргутан иһиэххэ сөп.
51. Холлоҕос – 20 ыаҕас истээх туос иһит.
52. Көһµйэ, боччуук – туой иһиттэр.
53.Тураҕас сыалдьа – иннин-кэннин сабар таҥас ыстаан таһынан кирдээххэ кэтэр самалык.
54. ЧаІхай, чоІхой – чэй иһэр иһиттэр.
55. Көҥкөлөй – маһынан оҥоһуллубуг боруоҥка.
56. Мээрэй – кыра ыаҕайа.
57. Тууйас – арыы, суорат кутуллар хаппахтанар туос иһит.
58. Тымтай, тымтака – балык сүгэр туоһунан, тымтыгынан оҥоһуллубуг сүгүллэр иһит.
59. Чабычах – үүт, ас кутуллар туос миискэ
60. Моонньооһун – тиити куурдаан охторбокко тула кэрдии.
61. ДүлүІ орон, сыІаһа орон – суон мастары тэлгэппит орон.
62. Чугуун – чугуунтан оҥоһуллубут төгүрүк күөстэнэр иһит.
63. Харыс – эрбэх, ортоку тарбахтар ууннарыллыбыт устата.
64. Сµім – эрбэх уонна ыйар тарбах токуруччу тутуллубут устата.
65. Тутум – сутуруктуу туппут үрдүгэ.
66. Түөртүүр ынах – 2-с күнүскү ыам, 4 чаас саҕана.
67. Им – киэһээ саҕахха сырдык олох сүтүүтэ.
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ЧУУМПУ АЛГЫС

Симик кутум оргууй чуумпура
Сипсийдэ алгыс тылларын...
Саһарҕа наҕыллык сандаара
Сахта саҕахха хоһооннорун...

Таммах уран тыаһа буолан
Тырымнаата кутум лыҥкыныы...
Тунал суһум чүмэчи уматан
Турбутум саҥата суох алгыы...

ҮТҮӨ

Дьолунан кытыастар мин кутум,
Дьулуур тардыылаах мин сүрүм
Дьыбары, хахсааты ириэрэн,
Дьэргэлгэн өҥүнэн оонньотон,
Дьиктилээх иэйиини иҥэрэн,
Дьүкээбил суһумун уматан,
Дьол уотун кутаа оҥорон,
Дьылҕалыын ситимин дьэ булан,
Дьулааннаах кэмнэрин үтэйэн,
Дьиримниир сырдыкка үктэнэн,
Дьэ биллэ, Кэрэ кэлбитин...

САНАА 

Ааһар былыт буоламмын,
Арылыйа сырдааммын,
Атын Эйгэ  ааннарын
Аргыый сэрэнэн аһаммын,
Ахсым санаа аттарын
Айар иэйии оҥороммун,
Аал Кутаа Уот оттоммун,
Арылы Кустук суһумун

Алгыстаах  сүмэтин ыламмын
Аан Дойдубар ыытыаҕым...

КУТУМ СИПСИЭРЭ

Үрүҥ үрүмэччи куттарым
Сиккиэр тыаллыы чэпчэкилэр...
Үөһэ көтөр санааларым
Сибэккилии намчылар...

Атын аргыар аартыктар
Аһыллан аастахтарына,
Ытыллар ытык ыырдар
Ыалдьыттаан ыллахтарына

Айгыраан хаалабын,
Аймаһыйа, ааттаһа...
Ыһыллан ылабын,
Ытаан туоххаһыйа...

Элэс эҥсиэ элээннэр
Элиэтээн кэллэхтэринэ,
Угуйар дьикти уоттар
Умайан сандаардахтарына

Уйгуурар мин кутум
Улуу Куйаарга талаһа...
Эппэҥниир сүрэҕим
Эгэлгэ эйгэҕэ дьулуһа...

Ылыммаппын ыыра мин
Ыраах ыырдар ырыаларын...
Истэ да барбаппын мин
Илгийэр сипсиэр тылларын...

Сабыллабын оччоҕо мин...
Күнү кытта күлэбин.
Көччөх тыаллыын көтөбүн,
Сылаанньыйа үөрэбин.

Варвара КОРЯКИНА 

ЧУУМПУНУ ИҺИЛЛЭЭН...

Поэзия



50 Чолбон 10 №-рэ 2015

ҮӨРҮҮ

Күлүмнэс Күммүт күлбүтүнэн
Көөчүктэнэ оонньоото.
Көй салгыҥҥа уйдаран
Кутум үөһээ күөрэйдэ.

Күндэлэс Куйаар кустугунан
Кууспахтана сырдаата,
Кэрэ иэйии суһумунан
Кэрэһэлии угуттаата.

Кэрэхсэнэр кэпсээннэрин
Кудулу Куйаар көтүттэ,
Кэрэ Дьикти Кэмнэрин
Кэскил гынан түһэрдэ.

Көрүҥ кэрэ үөскүүрүн,
Күндү Куйаар бэлэҕин
Кэтэспит Куттарга кутуоҕа,
Кэрэҕэ, Ырааска сирдиэҕэ.

ЧЭМЭЛКЭЙ ИЭЙИИ

Сиккиэр тыал сипсиэрэ буоламмын,
Сибэкки сиэдэрэй симэҕин биґиктээн,
Сир Ийэм үрдүнэн үөрэ дайаммын
Сипсийиэм алыптаах тыллары ситимнээн.

Саһарҕа сырдык утаҕын хатаммын,
Сиик ыраас таммаҕын ыламмын
Сэрэнэн куттарбар ыытыаҕым,
Сарсыарда чэбдигин ылыаҕым.

Сүрэхпэр сөҥөрө тутуоҕум,
Симик хоһооммор холбуоҕум,
Сандаарар  саҕаҕы кууһуоҕум,
Сай салгын буоламмын устуоҕум.

Санаабар уйдара көтөммүн
Сулустаах халлааҥҥа кыырайыам,
Сирэм күөх алааспын көрөммүн
Сыламнас сылааска тардыһыам.

Сир Ийэм таптала угуттаан
Симиэҕэ дууһабын маанылаан,
Сыыдам санаабын айааһаан
Суруйуом куттарбын арыйан.

САЙЫҤҤЫ САРСЫАРДА

Саһархай саҕах сайаҕастык сандаарда,
Саймаархай саһарҕа сырдаата,
Сибиэһэй симик сиккиэр сипсийдэ,
Сир симэхтэрин сүмэтинэн илгийдэ.
Сир Ийэ иэйиинэн ситэн сириэдийэн,
Сиэдэрэйдик силигилии симэнэн
Сахта сүрэхпэр самаан санаалары
Сай салгынынан сааратаары,
Сайыммыт сайа охсор тыал тыыннанан
Салаллан сандаарыйда.
Сааһылаата санаабын тырымнатан,
Санньыарбыт куттарбын сайҕаата.
Сөрүүн сөлөгөй илгэнэн иҥиэттэн,
Сүөрдэ сөллүбэт сүрэх сүүмэхтэрин,
Сүүрүгүрдэ сүүһүнэн сүүрээни ириэрэн,
Сүөм түспүт куппун тилиннэрэн.

Поэзия
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ТУМАН ХАЙАТА

Хайа хааһар саспыт туман
Ыалдьар ыырбын ыга ылан,
Ынчык-тымныы аргыс гынан
Сыыллан киирдэ сарсыарданан...

Сүрэх бааһым туман буолар.
Чочумчаҕа салгын устун

АЙААС 
ИЭЙИИЛЭЭХ ПОЭЗИЯ

Поэзия диэн тугуй? Күннүк Уурастыырап 
ааҕааччылардыын көрсүһүүгэ: «Бачча сааспар 
диэри поэзия диэн тугун билбэккэ сылдьабын», 
– диэбитэ. Ону ол диэбэккэ киһи барыта хоһоон 

суруйар. Онно, биллэн турар, туох да куһаҕан 
суох. Ол эрээри ааҕан баран киһи, этэргэ дылы 

«һык» гына түһэр хоһооннорун суруйар поэт 
ахсааннаах. Юрий Левитанскай: «Биир көлүөнэҕэ 

икки-үс эрэ поэт баар буолар», – диэбиттээх. 
Хайаан да иккиттэн-үстэн элбиэ суохтаах диэн 

буолбатаҕа биллэр. Ол эрээри, поэт диэн 
уулуссаҕа ыһылла сыппат, дэбигис күн аайы 

төрөөбөт диэн өйдүөххэ сөп буолуо ити этиини. 
Таатта улууһугар «Араҥас сулус» 

литературнай түмсүү тэриллэн үлэлиир-
хамсыыр. Манна, кырдьык даҕаны, талааннаах 

дьон мустубуттар, бэйэ-бэйэлэрин көҕүтүһэн 
үүммүттэр-сайдыбыттар. Өссө даҕаны аһыллан 

суруйуохтара, ааҕааччылары үөрдүөхтэрэ 
турдаҕа. Бу бөлөхтөн биир чаҕылхайдара 

Алексей Петрович Саввин быйыл саас орто 
дойдуттан барда. Арай хоһооннорун аахпыт 

дьоҥҥо кини халлааҥҥа сырдык сулус буолан 
умайыа. Биһигини долгута, «кыыһырар, хоргутар, 

хомойор, силлиэрэр» даҕаны, үөрэр-көтөр, өрө 
өрүкүйэр даҕаны күннэрбитигэр кини поэзиятын 

сыдьаайа куруук баар буолуо.
Алексей Петрович 1997 сыллаахха Саха 
Судаарыстыбаннай университетын саха 

салаатын бүтэрэн баран дойдутугар 
Чөркөөххө учууталлаабыта. 2003 сылтан 

Таатта улууһун үөрэҕин управлениетыгар 
инновация отделын салайбыта, начальник 

солбуйааччытынан үлэлээбитэ. Кэлин 
Чөркөөх оскуолатыгар директордаабыта.

Алексей Петровиһы кытта былырыын кыһын 
билсибитим. Таатта улууһун үөрэнээччилэргэ 

«Инникигэ хардыы» конференцията 
Чөркөөххө уонна Кыйыга буолбута. Мин кини 

айымньыларын эрдэттэн ааҕар, сэргиир 
буолан поэзия, литература туһунан аҕыйах 

тылы бырахсан ааспыппыт. Ирэ-хоро кэпсэтэр 
түгэн көстүбэтэҕэ. Өссө даҕаны көрсүөхпүт, 
наҕылыччы олорон сэлэһиэхпит диэн санаа 

баара эбитэ буолуо. Аны ол суох. Алексей туспа 
суоллаах-иистээх, хоһоон форматын кыайа-

хото тутар поэт. Онтуката хайдах эрэ ис-иһиттэн 
тахсар. Хоһооннорун формата айа сатаан 

оҥоруу буолбакка этиллиэхтээх этиллибитин, 
суруллуохтаах суруллубутун курдук. Ити 

сыралаах үлэттэн, кыһанан-мүһэнэн чочуйууттан 
кэлээччи. Эбэтэр үөһэттэн айдарыылаах киһи 

киэнэ атын буолара дуу? Литературоведтар 
кини хоһооннорун ырытыахтарын сөп эбитэ 

буолуо. Ол эрээри, оннук ырытыы үксүгэр поэзия 
тыынын, сүмэһинин сүтэриигэ тиэрдээччи. 

Ууга ханнык веществолар суураллыбыттарын 
чинчийиэххэ, үөрэтиэххэ сөп... Ол эрээри, утаҕы 

ханнарарга ону үөрэтии наадата суох. Оттон мин 
Алексей хоһооннорун утаппыт киһи уу иһэрин 

курдук аахтым. Уонна: «Өссө баара буоллар», 
– дии санаатым. Хомойуох иһин айылҕа оннук 

кыаҕы биэрбэккэ, илдьэ барбыт… 
Алексейы, туспа суоллаах поэты...

Байаҕантай

Поэзия

Алексей САВВИН
(25.10.1971-15.03.2015)
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Күллээх хайа курус суоһар
Иттэн, чэргэ кубулуйар.

Ыарыы ааста... Ыарыым барда...
Ыраас күннээх окко хаамта,
Олох дьол-муҥ, кыһыы-аба
Суорҕаныгар умсаахтаата.

* * *

Сэбирдэх, күһүҥҥү сибэкки
Ураты дьылҕатын батыста,
Дьээбэлээх киэһээҥҥи сиккиэрдиин
Сиэттиһэн үҥкүүлүү таҕыста.

* * *

Сэбирдэх, эбэтэр адреналин
Кини мин курдук
Лабааттан арахсыан баҕарар...
Кини биир куруук
Тыалы вальска ыҥырар.
Кини мин курдук
Кэмин күүтүөн баҕарбат!

Кини: “Дьол ордук!”
Диэн өлүүнү аахайбат.

* * * 

Тахсар күнүм таптала
Хайам имин тэтэртэ,
Кууһан, тутуу былдьаһа,
Хайа күнү уураата.

Арай күнүү уотугар
Үллэр туман уордайда,
Барыар көмүү хоонньугар
Таптал уотун буойара.

ЭДЭР ЫРЫА

Эдэр сүрэх күүскэ тэбэр,
Кэрэ таптал кэрэ кэмэ.
Сэргэлээххэ кэлиҥ эрэ,
Устудьуоннуур олус эбээт!

Эрдэ тураат, орох тэбэр,
Ыллык суолбут кэҥиир кэмэ.
Үөрэнэргэ ылсыах эрэ,
Дьолбут төрдө билии эбээт!

Хаҥыл олох күүрэр-тэбэр,
Олох тиирэ киэптиир кэмэ.
Үтүө күҥҥэ түмсүөх эрэ,
Ыллыыр-туойар олус эбээт! 

 ПОЭТЕССА

Курус санаа кута-сүрэ
Дириҥ тылга тыаллыын сырсар,
Алып дорҕоон тиһилигэ
Олох, Таптал сабын хатар.

Сөҕө хааллым, куурбут сиргэ, 
Илэ олох суолун хайса,
Биири эрэ этиэм искэ:
Уустук да тыл — Поэтесса!

ЫЛЫНЫҤ

Если ты хочешь любить меня,
Полюби и мою тень.

Вячеслав Бутусов

Атахпыттан хара күлүк саҕаланар,
Арахсыбат атас буолан бииргэ хаамсар,
Күннээх суолум сылаас буорун сөрүүкэтэр,
Арҕаа-Хоту илдьэ сатаан муҥмун тутар.

Сырдык күнтэн миэхэ сыстар, түүнүн өһөр
Хара сордоох доҕор уолбун холдьоҕумаар,
Уоккун оттон, күөскүн өрөн, холумтаҥҥар
Миигин кытта тэҥҥэ тутан, чугаһатаар...

* * *
Мин бүгүн улуу пессимиспин...

Арбыыта

Олохпут бытарҕан тымныыта
Муҥутах дууһабын хаарыйар,
Кэм – кэлии тохтообот долгуна
Тоҕойго тоһуйан хаалларар.

Поэзия
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Хаҕыс тыл кырыарбыт силлиэтэ
Мөлтөөбүт мичээрдиин эрийсэр,
Дьон саллар, сэтэрбит симиэрдэ
Түгэнтэн түгэни үлүтэр.

Уулуссам кураанах далайа
Муус толбон хараҕын хатаата:
“Оо, сордоох! Бүк дьиэҕэр!” – хаһыыта
Муннукпар кымньыынан кыйдаата.

Кэһэйдим... Үлүйдүм... Быһата
Мин эмиэ ыарыыга ыллардым,
Муус тыалга, барыга, барыга...
Мин эмиэ буруйдаах эбиппин.

* * *

Ырыа дорҕооно...
Киппэ ыгым санааларбын
Көрүөх иннинэ 
Сыһыттыҥ.

Ырам хороонун 
Кимэр, ыгар сылларын
Көрдөөх иэйиинэн
Кыйдаатыҥ.

Ырам хорҕойор
Киччим, ыраах ыллыгын
Сүрдээх илэтик
Сырдаттыҥ.

* * * 

Бииртэн өрүү саллар буоллум.
Кэпсэтэ турар киһим билигин
Айыы дуу, абааһы дуу,
Доҕор дуу, тойон дуу?...

* * *

Эй, көрүҥ миигин!
Мин дьиэбин быстым,
Айаас суол сиигин
Быылынан сыстым.

Кэннибэр халаан
Кыыһыра хаалла,

Чэлгиэннээх ахан
Суһуоҕун баанна –

Сиэркилэ буолан
Халлааннаах күнү,
Бу сиргэ хаайар
Мөккүөрдээх үһү.

Чэ, эн хаал, халаан
Халлаанныын күрсэ,
Мин бардым ыксаан 
Ханыыбын көрсө.

* * *

Тапталым диэн ааттыыбын ээ,
Испэр. Үөрэ да, хомойо...
Таптал дьикти түүнүгэр
Эрэ биллэрэ хоруйа.

Бааллара оннук түгэҥҥэ
Сиэркилэ, тохтообут чаһылар...
Ыйдаҥа түннүккэ өйөннө...
Оо, дьоллоох да туоһулар...

Эйиигин, тапталбын, былдьаары
Күнүскү күн уора кэлиэҕэ,
Тапталбын кэргэҥҥэ анаары
Оронтон түбүккэ үүрүөҕэ.

Тыгар күн бодьууһар күнүүлээн
Тиэтэйии биэрэгэр өрт ыыттым,
Эйигин!.. Эйигин кэтэһэн
Киэһэни мин доҕор оҥостуом...

Кэргэним хараҕа сылыйда,
Тапталым эргиллэн ыанньыйда,
Тохтоото эркиним чаһыта...
Өйөннө түннүкпэр ыйдаҥа...

* * *

Ытыспар баар оту
Күһүҥҥү аччык тыал
Ыстаҕа суол хоту –
Хаалла, бу, сыччах тыл:

– Суох миэхэ көрдүүрүҥ.

Поэзия
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Поэзия
Таптал суох! Бүппүтэ...
Умнаһын көтүттүҥ, -
Харда суох... Күүппэтэ.

– Дьэ, онон бырастыы! -
Кураанах ытыспын,
Аас тыалы харгыстыы,
Күн хоту уунабын...

* * *

Кураанах ытыспын
Аччык тыал сураата...
– Кырдьарга сананным?!
– Таптал уҕараата?
Ким билэр. Арай бу
Саас кэлэ охсубут...

* * *

Оо, дьахтар! Дьэ бүгүн
Туох тыалын түһэрдиҥ?!
Киһиргэс баарыспын
Тугунан толордуҥ?!

ЫЙДАҤА

Кыдьымах кырыылаах санныгар
Ыйдаҥа сырдыгы айара,
Лыҥкынас тыастарга баайыллар
Айанньыт ырыатын хайара...

Онтон мин бу тугу батыһыах
Омуннаах урааҥхай буолабын,
Миэхэ суох –  ыйдаҥа, кыдьымах,
Билэбин: дьол миэхэ сойорун...

Онтон эн, кыдьымах, санныгар
Эрэллээх аргыһыҥ – ыйдаҥа
Тохтообот дьол, доҕор аатыгар
Хаар-биһик ырыатын ыйыаҕа.

КЫДЬЫМАХ

Кыдьымах, кырдьыма!
Тоһуурга тохтоомо!
Эн ыкса доҕоруҥ
Ыйдаҥа – моһолуҥ!

Аналлаах аргыһыҥ
Тымныы тыал – харгыһыҥ,
Дьэ дьикти аргыстар, 
Дьэ сиэмсэх доҕоттор...

* * *

Тохтуохха дуу тугуй?
Ааммын ким да аспата...
Салгыны хамнаппата.
Кэлбит кэмим, эн туоххунуй?
Тугу суорар буолбуккунуй?

Хаампыт суолум хааннырыах курдук
Харах уутугар устуохча...
Тэлэй диэбиттэригэр
Тэлэйбитим – салгын хамсаабата...
Ким да үөрбэтэ, хомойбото...

Арай бу доҕорум
Сонуннарбын сураата –
Хамнаппатах ньоҕохпун
Сиккиэр тыалга анаата...
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Тылбаас

Эдгар ПО (1809-1849) 

СУОР

Биирдэ мин, түүн үөһэ ыарахан санаанан туолан 
Былыргы туомнары ааҕа, олорбутум утуктуу.
Баҕар түһээн, баҕар илэ, эмискэ тыас иһилиннэ.
Ити, бука, түүҥІү ыалдьыт ааммын кэлэн тоҥсуйда. 
Ыалдьыт миэхэ тоҥсуйда.

Оо, халлааным хаһан сырдыыр, эрэйдээх да күүтэ сатыыр,
Олох чуолкай мин өйдүүбүн ахсынньытаа±ы тµµн күүтүүтүн, 
Сөҕүрµйбүт чох оһохпор, сүтэ-сүтэ күлүмнүүрүн,
Ааспат-арахпат а´ыыттан аралдьыйа сатыырбын.
Санаам а±ала турара тапталлаах Ленорабар, 
Кини орто дойдуттан букатыннаахтык барбыта,
Кинигэ аа±ан да ту´а суо±а, курус санаа куу´ара.

Кыһыл өҥнөөх быыс кэннигэр өйдөммөт саҥа иһиллэр, 
Киҥир-хаҥыр саҥа-иҥэ мин санаабын буккуйар. 
Куттаммыппын аһара сатаан, этэбин мин испэр:
«Ити сыччах ыалдьыт мунан, миэхэ кэлэн тоҥсуйар,
Түүҥҥү ыалдьыт хонук көрдөөн уу чуумпуга тоҥсуйар – 
Ыалдьыт ааммын тоҥсуйар».

Саарбахтыырбын да тохтотон, салларбын да кыайан-хотон 
Мин эппитим: «Хойутаата диэҥҥит мөҕүмэҥ миигин!.. 
Былыттаах түүҥҥэ быыкаатык мин нуктуу түһэн ылбыппын, 
Онон кыра тоҥсуйууну истибэтэх эбиппин»
Оттон дьиэм аанын аспытым: таһырдьа түүн хараарара – 
Хараҥа эрэ баара.

Хараҥатын бэккиһээммин, турбутум мин дьиктиргээммин, 
Сиргэ ким да көрбөт түүлүн түһээн көрө-көрөбүн.
Хараҥа түүн саҥарбата, хардарыан да баҕарбата,
Арай онно дуорайбыта: «Оо, Ленора – мин күнүм!»
Ол мин сипсийбиппин хатылаабыта ой дуораана – 
Соҕотох ой дуораана.
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Тылбаас
Мин төннөн хоспор киирбитим – сонно эргиллэ биэрбитим: 
Тыас тыаһаата уруккуттан быдан күүскэ иһиллэ...
«Бука, туох эрэ алдьанна, биитэр туох эрэ айманна 
Уонна саһардыы дьаһанна, мин түннүкпэр эриллэ.
Ити тыал тыаһыыр ээ диэммин, уоскутуум дуу сүрэхпин – 
Баара-суоҕа тыал диэммин».

Мин түннүкпүн астым тута – онно дьоһуннаахтык туттан 
Хара суор таһырдьаттан бу киирэн кэллэ холкутук,
Киһи баар диэн кыһаммата, тоҥхох даҕаны гыммата,  
Кынаттарын сүрэҕэлдьээбит курдук даллаҥнатта 
Уонна Паллада бүүһүгэр көтөн тахсан олордо –
Даллас гына олордо. 

Мин дуол уһуктан хаалбытым уонна күлэ санаабытым: 
Кырдьаҕас көтөр туттарын сүөргүлүү көрөн, бука.
«Эн түүҥ барыта үргэммит, бэйэҥ да көстүүҥ сүрдэммит.
Эт эрэ, суор, диэбитим мин, эн ол түүҥҥү дойдуга,
Ким диэн ааттаах этигиний, ол хараҥа дойдуга?»
Суор хардарда: «Хаһан да».

Хой баһын даҕаны туойдар, көтөр хоруйа чуолкайа.
Миигин сүр диэн соһуппута ол хоруй, биллэн турар.
Кырдьык да ким сөбүлүөҕэй, ким соһуйбат буолуох этэй 
Биитэр ким итэҕэйиэҕэй бу киһилии саҥарар 
«Хаһан да» диэн хос ааттаах суор мин хоспор киирэн олоруон, 
«Хаһан да» диэн ааттаах суор.

Кини суостаах баҕайытык хатылыыра икки тылы,
Дууһатын кытта биэрбиттии ол тылларга: «Хаһан да». 
Кынатынан дайбаммата, биир да түүтүн хамсаппата.
Мин сипсийтим: «Доҕотторум умуннулар букатын,
Сарсын аны кини барыа – эрэлим суох олох да».
Суор эппитэ: «Хаһан да!»

Сөптөөх эппиэти истэммин, сүрдµк аймана түспүтүм мин.
«Бука, кини сырыттаҕа муҥу көрбүт киһиэхэ?..
Ол киһи муҥа, эрэйэ сааскы уулуу эбиллэрэ.
Ол эрээри эрэл киниэхэ, баҕар, иккистээн кэлиэҕэ,
Дьол туһунан ырыа буолан... Итиэннэ ол баҕата 
Тиллиэ суоҕа хаһан да.

Санаа-оноо миигин ыытан, дьэ холкутук өрө тыынан 
Сыҕарыппытым кириэһилэбин хара суор диэки мин. 
Баархакка тиэрэ түһэммин, көҥүл фантазияҕа мин 
Биэрэгэ суох бэриммитим: «Дьэ бу суор – хара суор, да!..
Тоҕо кини хатылыырый туой хаһыынан: «Хаһан да»,
Хара дьайдыы: «Хаһан да».

Олорбутум мин толкуйдуу, тугу эрэ таайа сатыы.
Дууһабын дьөлө көрөрө суорум уоттаах хараҕа.
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Тылбаас
Мин олус диэн сылайбытым, сүүс санааҕа ылларбытым,
Аалай сыттыкка сыппытым, ахта-саныы, бадаҕа:
Мин – соҕотохпун... Оо, Ленора аны бу сыттыкка 
Сытыа суоҕа хаһан да.

Тулам хараҥара түһэр, хантан эрэ салгын үрэр.
Кэллэ дуу манна Серафим, лаадан сытын тарҕата? 
Умсулҕаннаах бу түгэІІэ мин эрэйбэр-муҥмар этэбин:
«Ити таҥара умнуоҥ диир Ленораны хайаан да –
Оо, эн ис, ис умнума диэн Ленораны хайаан да!»
Суор хахаарда: «Хаһан да!»

Онно дьэ мин хаһыытаатым: «Эн, бука, куһаҕан тыыҥҥын?!.
Туох айыыта, абааһыта ыытта эйигин манна?
Эн, модун, эрдээх бороруок, бу киһитэ-сүөһүтэ суох,
Курус сиргэ доҕор буолуох, эн кэллиҥ миэхэ манна.
Оо, этиий, уоскуйуом дуо мин? Көрдөһөбүн, эт хаһан?»
Суор хахаарда: «Хаһан да!»

«Эн иннигин өтө көрөр биитэр иччи, биитэр көтөр,
Таҥара саппыт бу халлаанынан ааттаһабын мин: 
Көҥүллэ аҕал, ырайга баар аанньалы ыйытарга,
Ол кинини арыйарга туох нааданый билигин?
Мин Ленорам онно көстүө буолбаат миэхэ хайаан да?»
Суор хахаарда: «Хаһан да!»

Ойон турдум мин кыыһыран: «Киҥнээх көтөр, киэр буол мантан! 
Кээлтиҥ эн хаардаах дойдуттан – төнүн онно эн олох!
Киэр гын хара сымыйаны, эн түүҥ курдук сымыйаны,
Өһөс көтөр, тал айаны – хааллар миигин соҕотох!
Таһаар эн хааннаах тумсугун сүрэхпиттэн хайаан да!»
Суор хахаарда: «Хаһан да!»

Кини син биир олорор өр – уордаах көтөр, хара көтөр.
Паллада бүүһүттэн көтөн барбат кини ханна да.
Кини көрөр бэрт курустук, нуктаан ылар демон курдук.
Сырдык устар, күлүк мустар, дьиримнии муостаҕа.
Дууһам аны бу күлүктэн, бу хаайыыттан хаһан да,
Тахсыа суоҕа хаһан да.

Нууччалыыга Константин Бальмонт тылбааһыттан 
сахалыыга Иван Горнай тылбааһа.
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Бу тезистэргэ «Өксөкүлээх уола» /Хомуйан оІордо А.Р. Кулаковскай; Ред. 
С.И. Тарасов. – Дьокуускай: Сайдам, 2009. – 304 с. кинигэҕэ Реас Алексеевич 
«Олохпуттан аҕыйах тыл» диэн киирии тыл курдук суруйбут ыстатыйатыгар 
ахтыллар бэрт кылгас түгэн ырытыллар. 

Реас Алексеевич суруйар: «Аҕам: «Бу ах чайбыта – Аа, бу оччойбута – Оо, бу 
уһаабыта – Уу, бу ынайбыта – Ыы, бу экчэйбитэ – Ээ», – дии-дии, буукубалары 
суруйталаан биэрбитин киэһэтигэр чобурҕаччы этитэлээн биэрбиппэр, «Оҕом 
молодец, үөрэхтээх киһи буолсугун», – диэн чиэппэр холобурдаах уһун 
кырыылаах кыһыл дьүһүннээх аІар төбөтө уһуктаммыт бо ростуой харандааһы 
кытта лиис аІара ку мааҕыны биэрбитэ. Мин онно хаһан да үөр бэтэхпин 
үөрэммин, ол баайбын туппутунан доҕор уолаттарбар ыстаммытым». (3 стр.). 

Семиотика (бэлиэлэри, символлары уонна ки нилэр суолталарын, 
информация итиэннэ ком муникация көрүІнэрин үөрэтэр, чинчийэр наука) 
үөрэтэринэн информация да, коммуникация да көрүІнэрэ элбэхтэр. Аҕата 
(Өксөкүлээх Өлөксөй) (адресант) информациялыыр, оҕото (адресат) 
бу информацияны ылар. Онон иккиэн коммуникацияҕа киирэллэр. 
Коммуникацияҕа биир боччумнаа±а – дьон бодоруһуута, киэІ ник ыллахха – 
дьон бэйэ-бэйэлэригэр сы һыаннаһыыта. Бодоруһуу икки көрүІнээх: тылынан, 
саІаран (вербальнай коммуникация дэнэр) уонна эт-сиин, төбө-түөс, илии-
атах хамсааһына (кинесика) (сороҕор анаан-минээн, сыаллаан-соруктаан, 
соруйан хамсатыы) (вер баль  най буолбатах коммуникация). Ырытар тү гэм-
митигэр бодоруһуу икки көрүІэ иккиэн баал лар. Аҕата оҕотун буукубаларга 
үөрэтэригэр (буу кубалар – бу эмиэ бэлиэлэр) ыйар (ону «бу» - диэн тыл 
туоһулуур), саІарар, суруйар, биэрэр; оҕото: истэр, саІарар (этитэлиир), 
ылар. 

Бу бодоруһуу икки өттүттэн интэриэстээх өй дөһүүгэ олоҕурбут буолан, 
түмүгэ (праксио логията) иккиэннэригэр ситиһиилээх, асты ныы лаах. Аҕата 
үөрэппитэ табыллан, оҕото буу ку балары билбититтэн, үөрэр, оҕотун хайгыыр 
(«оҕом, молодец»). Манна сахалыы «маладьыас» диэбэккэ, нууччалыы 
«молодец» диэбитэ эмиэ үөрэтии (нуучча тылын дорҕоонугар, тылыгар) курдук 
сыаналаныан сөп. Өксөкүлээх бу этиитигэр оҕотун инникитин өтө көрбүт эбит 
(«үөрэхтээх киһи буолсугун»). Уопсайынан ыллахха, аҕата уолугар сыһыана 
оҕо өйүн-санаатын сайыннарбыта, уйулҕатын уһугуннарбыта, сүргэтин 
көтөхпүтэ эрэбил. Оҕо олус наадалааҕы, саІаны, урут билбэтэҕин билэн 
уонна бэлэх ылан, олус үөрэр («хаһан да үөрбэтэхпин үөрэммин»). Онон бу 

ЈКСЈКҐЛЭЭХ РЕА¤ЫН 
БУУКУБАЎА ҐЈРЭТИИТЭ

Јксікµлээх Јліксій.

Эдэр Реас Кулаковскай.
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бэйэ-бэйэлэриттэн сү рүн графическай уратыларын 
киһи тас көрүІэр, быһыытыгар-таһаатыгар, 
туттарыгар-хаптарыгар үтүгүннэрэн («ахчайбыта», 
«оччойбута» о.д.а.) суруйталаабыт. Инньэ гынан 
оҕо ассоциативнай (эттиги (предмети) туохха эрэ 
холоон, тугу эрэ кытта маарыннатан, сибээстээн 
өйдөөһүн) тол куйдааһыныгар тирэҕирбит. Манна 
дьиІ са халыы, атын омук тылыгар соҕотох, биир 
эрэ тылынан сатаан тылбаастаммат, ол аата 
эквивалентнайа суох, (тыллары), а.э. идиомалары 
туттар. Онтуката оҕоҕо эмиэ улахан сонуннук, 
дьиибэтик, мэлдьи туттуллубат соһумар этии 
(парадоксальнай этии) буолан, өйгө-санааҕа 
бэлиэ буолан иІэн хаалбыттар. Манна, биллэн 
турар, төрөөбүт тылбыт барахсан үгүс көстүүлэри, 
түбэлтэлэри, тулалыыр эттиктэри, оту-маһы, айыл-
ҕаны, киһини-сүөһүнү о.д.а. дьүһүлгэннээн (проф. 
А.Е. Мординов «образ» диэн тылы «дьү һүлгэн» 
диэн тылбаастаабыта), ойуулаан-ман дардаан 
хоһуйарын, этэрин, кэпсиирин ад ресант туһаммыта 
өтө көстөр. Манна даҕатан эттэххэ, ийэ тылбыт ити 
эмиэ биир баар-суох боч чумнаах бэлиэтэ буолар 
кыаҕын билигин ситэ туһаммаппыт, аахайбаппыт, 
суолталаабаппыт. Ол иһин тылбыт, саІабыт 
киһи өйүн-санаатын, сүргэтин, чуубустубатын, 
уйулҕатын, айылгытын оч чо-бачча таарыйбат, 
уһугуннарбат буолан, бэрт судургу, боростуой, 
дьүһүлгэнэ, дьүрүскэтэ (му зыкальноһа), дьүрүскэнэ 
(мелодичноһа) суох, аатыгар эрэ, барбах, халымыр, 
көннөрү кэпсэтии тылыгар кубулуйан эрэр. Ол 
иһин оскуолаларга, үрдүк үөрэххэ, наукаҕа улахан 
болҕомто, ир дэбил ууруллара хайаан да наадалаах. 
Оннук сыһыаннаһыы тылбыт өлбөтүгэр-сүппэтигэр 
бигэ тирэх, туллаІнаабат тутаах, түөрүллүбэт 
төһүү буолуо этэ. 

Бу бэрт кылгас түгэнтэн Алексей Елисеевич 
оҕону үөрэтэргэ төрөөбүт тылын баайын, сү-
мэтин суолтатын дириІник билэрин сэргэ, кини 
талааннаах педагог (этнопедагог) буолара көс-
төн кэлэр. Оҕо аан бастаан көрөн, истэн (чуу-
бустубатынан) тугу эмэ кини бэлиэтиттэн, бэлиэ 
быһыытынан билэрин сөпкө туһаммыт. 

Түмүкпэр бу тезистэргэ көрүллүбүт түгэн вер-
бальнай коммуникациятын семиотикатын сорох, 
сүрүн эрэ өттө, ырытыллыбытын тоһоҕолоон бэ-
лиэтиибин. 

Ким ДЬЯЧКОВСКАЙ-АНААРАР, 
философскай наука кандидата, доцент.

бодоруһуу добуоччу эмоциональнай уонна экс-
прессивнэй (оҕо түргэнник, чаҕылхайдык өй-
дөөһүнэ, тутатына доҕотторугар ыстаныыта) буо-
лан, Реас Алексеевич олоҕор-дьаһаҕар, өйүгэр-
санаатыгар, билиитигэр-көрүүтүгэр, дууһатыгар, 
уйулҕатыгар, сүргэтигэр, уопсайынан эттэххэ, 
айылгытыгар (духуобунаһыгар) өлбөт-сүппэт, ула-
хан дьайыылаах, умнуллубат бэлиэ түгэн буолбут. 
Оҕо үөрүүтэ эмиэ бэлиэ суолталаах. Бу түгэн ис 
хоһоонунан (тиэкис быһыытынан) урукку олох 
сайдыытын таһымын туоһулуур. Оччотооҕуга ити 
бэлэхтэр оҕоҕо олус күндүлэр, оҕо байбыт курдук 
сананар («баайбын туппутунан»). БилиІІи оҕо 
ити малларга (боростуой харандаас, лиис аІара 
кумааҕы) итиччэ үлүгэрдик үөрэрэ саарбах. 

Бу ырытар көстүүбүтүгэр сүрүн бэлиэ буолар 
дьайыы оруолун тыл (саІа) ылар. Өксөкүлээх 
үөрэтэригэр тыл хас да сүрүн функциятын туһа-
нар: номинативнай – буукубалары аатта талыыр; 
конструктивнай – үстүү тыллаах этиилэри туттар; 
информативнай – буукубалар диэн ааҕарга, су ру-
йарга, билэргэ туттуллар графическай бэ лиэлэргэ 
үөрэтэр; аккумулятивнай – оҕоҕо саІа билиини 
биэрэн, билиитин элбэтэр, хаІатар; экспрессивнэй 
– оҕоҕо саІа билиини биэрээри, оҕо чуубустубатын, 
сүргэтин, уйулҕатын таарыйар, уһугуннарар куруук 
этиллибэт, күүтүллүбэтэх, соһуччу тыллары туттар; 
поэ тическай (эстетическэй) – Өксөкүлээх бэйиэт 
бэрдэ буолан, үөрэтэрин эстетикатын (кэрэ, кэ-
рэхсэбиллээх, биһирэмнээх өттүн) буукубалары 
ааттаталыырыгар, суруйталыырыгар уус-уран 
айым ньы киэбинэн (хоһооІІо маарыннатан) ас-
сонанс (аһаҕас дорҕооннору хатылааһын, дьүө-
рэлээһин) ньыматын туһанар; импрессивнай – 
оҕо өйүгэр-санаатыгар, туругар тылынан дьайан, 
кини аІардас информацияны эрэ ылбат, үөрэтэр 
буукубаларын туһунан дириІ эмоциональнай 
өйдөөһүнү ылан, сүргэтэ көтөҕүллэр, саІа санаалар 
үөскүүллэр уонна ханнык эрэ дьа рыкка (бука 
үөрэнэргэ буолуо) көҕүлэнэр; коммуникативнай 
– аҕа оҕотун кытта вербальнай бодоруһуута. Бу 
функцияны маннык схемалаан көрдөрүөххэ сөп. 

Референт – бу бодоруһарга бэлиэ быһыытынан 
туттуллар (бэлиэтэнэр) чопчу эттик (предмет) 
(манна – буукубалар). Бэлиэ өйдөнүмтүө буо ларын 
инниттэн, кини атын бэлиэлэртэн (ордук хайа 
эрэ өттүнэн маарыннаһар, атылыы бэлиэлэртэн) 
саамай ураты өттүн, ураты бэлиэтин (релевантнай 
бэлиэтин, бэлиэлэрин) чорботон, тоһоҕолоон 
көрдөрөр, суруйар, иһитиннэрэр хайаан да 
наадалаах. Өксөкүлээх үөрэтэригэр буукубалар 
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Ааспыт үйэ ортотугар республикаҕа киэҥ-
ник биллибит, олохтоохтор биһирэбиллэрин 
ылбыт икки чулуу дьон иэйиилээх тап-
талларыттан, үөһээ Айыылартан айдарыл-
лан орто туруу бараан дойдуга Наташа диэн 
кыыс оҕо күн сирин көрбүтэ. 

Ол кырачаан кыыс улаатан, балет ис-
кусствотын биллиилээх деятелэ, РФ, СР 
кул тууратын үтүөлээх үлэһитэ, педа го ги-
чес кай наука кандидата, П.А. Ойуу нус кай 
ааты нан Государственнай би риэ мийэ лау-
реата, ЮНЕСКО Үҥкүүгэ Бүтүн аан дой-
дутааҕы Сэбиэтин чилиэнэ, «Балет» су ру-
наал норуоттар икки ардыларынааҕы «Ду-
ша танца» бириэмийэтин «Учуутал» ном-
и нациятын, «Барҕарыы» нацио нальнай 
фон  да бириэмийэтин лауреаттара, I рес пуб-
ли катааҕы «Маэстро», «Учууталлар учуу-
тал лара», «СР эдэр ыччат политикатыгар 
туйгуна» бэлиэлэр хаһаайыннара, «Россия 
бастыҥ дьон норо» энциклопедияҕа кил-
лэриллибитэ буолбута. Култуура, ис кусство, 
үөрэх эйгэтигэр үрдүк ситиһиилээх, киэҥ 
хабааннаах үлэлээх, балет искусствотын 
эйгэтигэр дириҥ хорутуулаах суолу-ииһи 

хаалларбыт Наталия Семеновна По-
сельскаяны билбэт киһи Саха сиригэр суох 
буолуохтаах. 

Маннык элбэх биһирэбил, чиэс-бочуот 
биирдэ кэл бэтэҕэ, иҥэриллибэтэҕэ чуолкай. 
Барыта хай дах саҕаланна этэй? Кыра 
эрдэҕиттэн На таша үҥкүүһүт буолуон 
баҕарара. Аксиния Ва сильевна ахтыбытынан, 
кыыґа µІкµµґµт буолуон ба±арбатар да, 
Новосибирскайдаа±ы училище±а µірэттэрэ 
ыыппыта. О±о эрдэ±инээ±и ба±а санаата 
туолан, 1965 сыллаахха Саха музыкальнай-
драматическай театрыгар Е. Степанова, Л. 
Ме кюрдянов, М. Местников, А. Ефремов 
курдук рес публика±а киэІник биллибит 

µІкµµґµттэри кытта айар µлэтин са±алаабыта. 
Ити кини бастакы ба±а санаатын туолуута 
этэ.

Сµрµн оруоллары толороругар Наталия 
Посельская±а анаан-минээн спектакльла-
ры туруорбатахтарын да иґин, элбэх ча-
±ылхай уобарастары айбыта. Ол курдук, 
«Чурумчукуга» Ньургуйаана, «Кµн Куо±а» 
Ап Татай, «Кµіх Ду найга» Франциско, 
«Жизельгэ» Мирта, онтон да атын балеттар га 
толортообут уобарастара уонна К. Сен-Санс 
«Умирающая лебедь», Ф. Шопен 7-с вальса, 
онтон да атын концертнай нµімэрдэрэ 
кірііччµлэргэ умнуллубат ча±ылхай ій-
дібµллэри хаалларбыттара. 

Балет артыыґа сцена±а айар оло±о сµр-
дээх кылгас. Уурайдахтарына салгыы µлэ-
лииллэри гэр µІкµµґµт барыта ураты айыл-
гылаах, уґулуч чу чорбойор дьо±урдаах 
буол бат. Репетитор, пе дагог, балетмейстер 
идэ лэрин баґылааґын – бу эмиэ айыл±аттан 
айдарыы, туспа талаан. На та лия Семеновна 
іссі сцена±а айар µлэ тин µгэнигэр сылдьан 
бу идэлэргэ холонон кі рµµтэ са±аламмыта. 
Ол курдук, театр иґи нэн о±о лорго аґылла 

ЫРААХХА УГУЙАР ЫРА 
САНАА ТУОЛУУТА

(Наталия Семеновна Посельская туґунан)
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сылдьыбыт балетнай сту дия±а, кул туу рунай-
сырдатар училище±а µІ кµµ салааты гар пре-
подавателинэн, «Дьэ-буо» ансаамбылга 
пе да гог-балетмейстерынан µлэ лээбит кэм-
нэрдээ±э. Бу эмиэ ийэтэ театрга ре пе-
титордаабыт µлэтин сал±аабыт, айар µлэ тин 
иккис µктэлэ этэ. Ол инниттэн кини би лиитин 
хаІатыммыта. Ленинград куоракка А.Я. Ва-
ганова аатынан хореографическай учи-
лище педагогическай салаатыгар, Москва±а 
Теат ральнай искусство государственнай 
ин ститутугар µірэммитэ уонна 1995 сылга 
диэри Опера уонна балет театрыгар ре-
петитор-педагогунан µлэлээбитэ. Киин сир-
дэргэ киэІ билиилээх педагогтарга µірэ-
нэн, билиитэ-кірµµтэ кэІээґинэ инники пе-
дагогическай µлэтигэр тирэх-кімі буолбута 
саарбахтаммат. 

Ааспыт µйэ 90-с сылларыгар дойдуга 
ыґыл лыы-то±уллуу кэмигэр республикабыт 
бастакы Президенэ М.Е. Николаев сахатын 
норуотун ин ники кэскилин білµґµіктµµ іті 
кірін, кэскиллээх µлэни-хамнаґы ірі тутан, 
айар интеллигенцияны ійіін, µгµс ірµттээх 
µлэни ыыппыта. Музыка Ґрдµкµ оскуолата, 
Саха циркэтэ, «Ґµнэр кілµінэ» театра, 
Хореографическай училище, гимназиялар, 
лицейдэр, онтон да атын о±о, ыччат билиитин-
кірµµтµн, дьо±урун, талаанын сайыннарар 
µірэх, онтон да атын спорт, медицина 
тэрилтэлэрэ тутуллан, аґыллан республика 
сайдыытын инники кэскилэ тµстэммитэ.

Маннык ыарахан да буоллар ірі кµµ-
рµµлээх кэмІэ Н.С. Посельская Ийэ дой-
дутун, тіріібµт республикатын кул туу-
рата, искусствота сай дыытыгар муІура 
суох бэриниилээх, далаа ґыннаах µлэтэ са-
±аламмыта. Манна, биллэн турар, Пре зидент 
М.Е. Николаев, салайар µрдµкµ тэ рилтэтэ, 
биир идэлээхтэрин ійібµллэрэ, кімі лірі 
уонна ылсыбытын ыґыктыбат туруу µлэґит 
майгыта сµрµннээтэхтэрэ.

Республика±а µІкµµ искусствота сай дыы -
тыгар хореографическай µірэхтээґин, олох-
тоох кадрдары бэлэмнээн таґаарыы боп-
пуруостарын сытыытык туруорсан, 1992 
сыл  лаахха Президент Ыйаа±ынан М.Н. Жир-
ков аатынан музыкальнай училище иґи нэн 
хореографическай салаа аґыллыбыта уон-
на кини сэбиэдиссэйинэн анам мыта. Му-
зыкальнай училище±а дьарыктанарга хан-

нык да усулуобуйа да суох буоллар, µс сыл 
дьµккµірдээх µлэ тµмµгµнэн, 1995 сыллаахха 
М.Е. Николаев Ыйаа±ынан «Республикан-
скай хореографическай училище» тутуллан, 
аґыллан, олох тон туоруор диэри солбуллу-
бат директор, уус-уран салайааччы, пе-
дагог уонна сатабыллаах тэрийээччи бы-
ґыытынан олус таґаарыылаахтык, дириІ 
хорутуулаахтык µлэлээбитэ.

КиэІ билиилээх, тэрийэр сµдµ талааннаах, 
култуура±а уонна норуот µірэ±ириитигэр 
ула  хан кы лааты киллэрбит а±ата С.С. Сюль-
скайтан, Саха балетын умнуллубат сулуґа, 
µІкµµ эйгэтигэр специалистары иитэн та-
ґаарбыт идэтигэр бэ риниилээх педагог ийэтэ 
А.В. По сельскаяттан удьуордаан, талааннаах 
учуу тал, сатабыллаах салайааччы, іті кірір 
далааґыннаах µлэлээх тэрийээччи бы ґыы-
тынан искусство эйгэтигэр туруулаґан µлэ-
лээбит киґи кини буолар. «Саха сирэ» хаґыат 
2004 сыл тохсунньу 9 кµнµнээ±и нµімэригэр 
биэрбит интервьютугар: «Олох оло рорум 
былаґын тухары биир кэм ти лигирии міхсірбµн 
ійдµµбµн. Олус эмо циялаах буо ламмын 
наадалаах да, наадата да суох тµ гэннэргэ 
элбэхтик киирсэбин, иирсэбин да±аны. Ити 
гынан баран хаґан да оІорбуппуттан кэмсинэ, 
кыайтардым-табыллыбатым диэн ытыы-
соІуу сылдьар майгым суох. Барытын са Іата 
суох «ыйыс тан» иґэбин. Кыаллыбаттан-кы-
ґал ±аттан іс сі ордук кииллийэн, кытаатан 
иґэбин бы ґыылаах. Мілтіх, бытаан-кіґµµн 
киґи буолбатахпын дии сананабын. Ол да иґин 
биир дьыалам µмµрµйдэ±инэ атын кµірэйэн 
тахсар, былаан-толкуй уґуга-кыраайа суох 
бара турар», – диэн µлэтин хамнаґын, сыа лын-
соругун, бэйэтин ис майгытын кыр дьыгынан, 
олус бэргэнник эппит эбит. Ґлэ лээн, айан-
тутан истэ±ин аайы, Наталия Семеновна Ґрдµк 
айыылар тіргµµлээн тµ ґэрбит сорудахтарын 
ытык иэс оІостон, биир-биир «кµірэйэн тахсар 
толкуйун», олоххо киллэрэн барбыта. Онно 
кини араас кэмнэргэ ылбыт µірэ±э, билиитэ-
кірµµтэ, µлэтин уопута сіпкі аттарыллан, 
саІаттан саІа ыарахаттары ааґан, бэйэтэ 
эппитинии «тилигирии міхсін, кииллийэн», 
иннин диэ ки дьµккµірдээхтик сы ±арыйан 
сыалын-соругун ситистэ±э. ҐІкµµ эй гэтигэр 
ханнык да µлэни са±алаатын, барыты гар 
бастакы, саІаны са±алааччы уонна тиґэ±эр 
тиэрдэр бэриниилээх µлэґит, ситиґиилэрин 
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µр дµк кэр диискэ таґаарааччы кини буолбута. 
Бас такытынан, µірэхтээґин боппуруоґа: учи-
лище аґыллыа±ыттан классическай µІкµµ 
толоруллуутун техникатын сыныйан µірэтэр 
педагог быґыытынан уонна сµµмэрдээн 
ыл быт биир идэлээхтэригэр кытаанах ир-
дэбили ту руорара. Ол да иґин, «1-кы, 2-с, 
3-с кылаастарга классическай µІкµµнµ 
µірэтии методиката» диэн пособие ааптара, 
педагогическай наука кандидата буолбута, 
докторскайга да µлэлэґэр былааннаах этэ… 

Колледж иґинээ±и µлэнэн муІурдаммак-
ка, атын µірэх кыґаларын, театрдары, ба-
летнай искус ство биллиилээх деятеллэрин 
кытта ыкса сибээґи олохтообута. Ол курдук, 
колледж µірэнээччилэрэ, студеннара, вы-
пус никтара Опера уонна балет театрын 
спектаклларыгар, норуоттар икки ар ды-
ларынаа±ы «Кыталык» классическай ба-
лет фестивалыгар спектакльларга, Гала 
кэнсиэрдэргэ, республика тас іттµгэр ыытыл-
лар тэрээґиннэргэ куруутун кытталлар. Му-
зыка Ґрдµкµ оскуолатын симфоническай 
оркестрын «Ба±а санаа туо луута» диэн 
хол боґуктаах бырайыактарын олоххо кил-
лэрсибитэ. Москва, Санкт-Петербург, Но-
восибирскай, Краснодар, Казань, Улан-Удэ 
хореографическай училищеларын кытта ык-
са сибээґи олохтообута. Колледжка Японият-
тан талааннаах кыргыттар кэлэн µірэнэллэ-
рэ – бу барыта Саха сиригэр классическай 
µІкµµ µрдµк таґымІа тахсыбытын туоґулуур. 
Иитэр, µірэтэр µлэни кµµскэ туруоран, 
тэрийэн, талааннаах о±о лору сайыннаран 
бас тыІ µірэнээччилэрэ араас таґымнаах 
куон курустарга лауреат, дипломант µрдµк 
аатын ыллахтарына, «Бар±арыы», «Гриш-
ко» фондаларын стипендиаттарынан буол-
лахтарына Наталия Семеновна уонна пе да-
гогтар тіґілііх µірэллэрэ, киэн тутталлара 
эбитэ буолуой? Ким тµґээн биттэммитэ баа-
рай, Саха сирин о±олоро Россия иґигэр эрэ 
буолбакка кыраныысса тас іттµгэр тиийэ 
баран, классическай балет куонкурустары гар 
кимтэн да хаалсыбакка ситиґиилээхтик кыт-
тыахтара диэн, XX µйэ аатырбыт ба лерината 
Галина Уланова фондатын сти пендията 
колледж µірэнээччити гэр ана ныа диэн. 
Итинник ча±ылхай кірдірµµлэр колледж пе-
дагогтарын µірэтэр-иитэр таґымнара µрдµ-
гµн дакаастаатылар. 

Ханнык учуутал µірэппит о±ото µрдµк си-
ти ґиилэниэн ба±арбат буолуой? Олохтоох 
театрга балет артыыстарын бэлэмнээн 
таґаа рыынан эрэ муІурдаммата±а. Ґгµс-
тэрэ билиилэрин µрдэтэ Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург куораттарга µірэ-
нэллэр. Училищены кыґыл дипломунан 
бµтэрбит И. Лаптева Нью-Йорк Брук линскай 
театрыгар балет артыыґынан уонна клас сика 
педагогунан µлэлиир. 

Ґірэхтээґин боппуруоґугар туруорсубут 
биир суолталаах дьыалатынан балет 
артыыстарын µрдµк µірэхтээх буолууларын 
ситиґии. Араас тэрээґиннэргэ сылдьан 
Россия элбэх биллиилээх хореографтарын 
кірсін, кэпсэтэн, кинилэр ійі бµллэринэн 
Наталия Семеновна сµµрэн-кі  тін туруорсан, 
училище колледж статуґун ылбы та. 
Дьокуускайга Искусство уонна култуура арк-
тическай институгар «Балет искусствота» 
диэн кафедраны астаран сэбиэдиссэйинэн 
ананан µлэлээґинэ µтµі тµмµктэри ситистэ. 
С. Ефремов, П. Филиппов µрдµк µірэхтээх 
специалистар буолаары Кытайга µірэнэллэр. 

Наталия Семеновна аІардас про фес-
сио наль най балет педагогтарын µірэтэр 
мето ди каларыгар эрэ буолбакка, уус-
уран само деятельноска эмиэ бол±омтотун 
уурара. Ол курдук, музыкальнай оскуолалар 
хореография±а кылаастарын учууталларыгар 
сыл аайы семи нардары, маастар кылаастары 
ыытыылара – самодеятельность µІкµµтэ 
салгыы сайдарыгар олук уурсубута. Про-
фессионаллары кытта са модеятельноґы 
алтыґыннаран µлэлээґинэ, уопут атас-
таґыннарыыта эмиэ ийэтин µлэтин салгыы 
ыытыыта буолар. 

Саха балетын историятыгар бэчээтинэй 
µлэ ни аан бастаан эмиэ кини тірµттээбитэ, 
са ±а лаабыта. 1998 сыллаахха таґааттарбыт 
«Рес публиканское хореографическое учи-
ли ще» диэн тэттик, бэрт сэмэй ис хо-
ґоонноох альбомуттан са±алаан балет 
искусствотыгар аналлаах элбэх ахсаан-
наах кинигэлэр, 2001 сылтан «Вестник хо-
реографического училища» диэн µірэ±ин 
кы ґатын µірэнээччилэрин, педагогтарын 
айар µлэлэрин, кыайыыларын-ситиґиилэрин, 
мето дическай матырыйааллары, респуб-
лика±а уонна тас дойдуларга балет ис-
кусствотын сайдыытын, сонуннарын, онтон 
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да атын интэриэґинэй ма тырыйаалларынан 
сырдатар, кэпсиир, µірэ тэр сыаллаах 
сылга биирдэ тахсар сурунаал кылаабынай 
редактора. Училище тэриллибитэ 10 сылыгар 
аналлаах альбом (2005), онтон да атын 
кинигэлэри редакциялаан таґаартарбыта. 

XX µйэ аатырбыт балетмейстера Ю.Н. 
Гри горович балеттарын хас биирдии 
сайдыылаах дойду бэйэлэрин театрдарыгар 
кини сібµлэІин ылан туруортарара – улуу 
чиэс уонна дьол. Наталия Семеновна ыра 
санаатын саамай µрдµк чыпчаалынан Ю.Н. 
Григоровиґы кытта бииргэ µлэлээґин: ол 
эбэтэр, кэпсэтэн, сибээс олохтоон, тылын 
ылыннаран, ыІыран а±алан, кини улуу 
шедеврдэрин – «Кубалаах кµіл», «Ромео 
уонна Джульетта», «Спартак» балеттарын 
Саха сирин кірііччµлэригэр таґаартарыы 
этэ. Д.К. Сивцев-Суорун Омоллоон 
аатынан Опера уонна балет театрыгар 
кіччіх гынан кітµппµт µірэнээччилэрэ 
биллиилээх µІкµµґµттэр буолан, µµнэн-
сайдан та±ыстылар, аатырдылар. Ол курдук, 
СР µтµілээх артыыстара Е. Тайшина, 
М. Гоголева, А. Попов, кэскиллээх эдэр 
µІкµµґµттэр Ю. Мярина, М. Дег тярева, Н. 
Корякина, А. Санникова, С. Афанасьев, Р. 
Хон курдук талааннаах ыччаттарга улуу Ю. 
Гри горович сµрµн партиялары толорууну итэ-
±эйдэ±э.

Ханнык ба±арар спектаклы ситиґиилээхтик 
кір дірµµ уонна кини уґун µйэлэнэрэ бастакы 
толорооччулартан олус тутулуктаах. Онон сµ-
рµн эппиэтинэс спектакль туруорааччытыттан 
ураты сµрµн партиялары толорооччуларга 
эмиэ сµктэриллэр. Кинилэр тириэрдибит 
уобарастара тіґі табыллыбытынан, кыр-
дьыктаа±ынан, кі рііччµлэр хайдах ылым-
мыттарыттан спек такль таґыма быґаа-
рыллар. Јр кэтэспит «Спар так пытыгар» 
Наталия Семеновна саамай эрэм мит 
талааннаах µірэнээччитэ, «Молодой балет 
мира» норуоттар икки ардыларынаа±ы 
куонкурус лауреата Сарыал Афанасьев 
– Спартак, «Ара беск» норуоттар икки 
ардыларынаа±ы куонкурус дипломана Юлия 
Мярина – Фригия, СЈ µтµілээх артыыстара 
Ренат Хон – Красс, Надежда Корякина – 
Эгина оруолларыгар классическай балет 
толоруллуутун техникатын чочуйан, герой-
дарын ис туруктарын итэ±этиилээхтик арыйан 

туруоруммут сыалларын ситистилэр. 
Сµрµн партиялары толорбут колледж 

кіч чіх гынан кітµппµт µірэнээччилэрэ 
µірэппит учуу талларын итэ±эллэрин то-
лорон кірііччµлэр, спе циалистар µрдµк сыа-
набылларын ыл лылар, биґирэннилэр. Балет 
труппата эдэр, кэскиллээх µІкµµґµттэринэн 
бі±іргіібµтµн, толоруу мааста рыстыбатын, 
уобараґы айыы іттµнэн µµммµтµн, сай-
дыбытын толору дакаастаатылар.

Наталия Семеновна классическай ба-
лет бил лиилээх маастардарын кытта си-
бээс олохтоон, сыл аайы маастар кы-
лаастары ыыттарара. Санаан кірµІ, аатыр-
быт балетмейстер Ю.Н. Григоровиґы ки ни 
ассистеннарын О. Рачковскайы, Т. Крю-
ко ваны кытта бииргэ µлэлээґин, кинилэр 
сµбэлэрэ, кинилэри кытта санаа атастаґыыта, 
маастардар кытаанах профессиональнай ир-
дэ биллэрэ – бу бэйэтэ балет искусствотын 
µірµ йэхтэрин баґылааґыІІа сµдµ µірэх 
буолан саха балетын µрдµк кэрдиискэ 
таґаарда±а. 

1944 сыллаахха саха балетын бастакы 
ха раІаччылара балет диэн кэрэ искусство 
баарын билиґиннэрбиттэрэ култуура сылыгар 
кімµс буу кубанан суруллан история±а 
киирэр бэлиэ тµ гэнинэн буолла. 70 сыл 
усталаах-туоратыгар: ка  федральнай собуор 
кыара±ас хоґуттан анал баа ра±ай тутуу, 
классическай балет диэ ни би лэр-билбэт 
бастакы «бооро±одуйбут µірэ нээч чилэртэн» 
кыра саастарыттан уґуйуллан-иитиллэн 
тахсар µрдµк профессиональнай та ґым-
наах балет артыыстара, со±урууттан ыІы-
рыллан кэлбит, са ха балетын тµстэспит, олук 
уурбут энтузиаст ба летмейстердартан киэІ 
билиилээх, уопуттаах олохтоох каадырдар 
баар буол буттара саха балета сайдан, µрдµк 
кирбиигэ тахсыбытын, инникитэ эрэллээ-
±ин дор±оонноохтук ааттатта. Терпсихораны 
µІэр-сµктэр таІара оІос тон сылдьар, айар-
ту тар µлэґиттэр саха ба летнай искусствотын 
киэІ Арассыыйа±а, омук дойдуларынан 
били ґин нэрдилэр. 

Наталия Семеновна тіріппµттэрин аат-
тарын µйэтитэргэ туруоруммут сыалын-
соругун ситис питэ. Тіріппµттэрин иннигэр 
ытык иэґи толоруу, кэ риэстэбил тыыннаах 
туоґута кини буолар.

Ымыы буолан ыраахха угуйар сырдык ыра 
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С
аха сиригэр ити кэмІэ со±уруу ыраах сэрии 
бара турарын, дьон олорор олохторо айгы-
раан, табаары оІорор бары баабырыкалар 
сабыллыбыттар, тугу да оІорбот буолбуттар 

µґµ диэн сура±ы истэллэрэ. Кэнники сылларга Саха 
сирэ тіґі да ыраа±ын иґин, ол ыраах сэрии барара, 
биллэн барбыта. Атыыґыттар лааппыларыгар та-
баардара, астара а±ыйаабыта, сыаната ыараа-
быта. Саха сирэ тіґі да ыраах олор дор, син дойду 
уустук балаґыанньата дьайыытын билбитэ. Дойду 
оло±ун бастаан аан дойду маІнайгы сэриитэ, онтон 
утуу-субуу былаас уларыйыыта, ол кэнниттэн хаан 
тохтуулаах гражданскай сэрии алдьатыылара 
айгыраппыттарын содула этэ. Бу уустук кэми история 
доктора, профессор М.М. Хатылаев бу курдук 
быґаарар: 

«Саха сирэ 1917 сыллаах биэрэпис кір-
дірірµнэн 3,7 мілµйµін квадратнай километр 
иэннээх сиргэ тайаан сыппыта. Онно баара-
суо±а 268 тыґыынча киґи олороро. Онон наґаа 
сэдэх нэґилиэнньэлээх, суол-иис суох уонна 
бу гражданскай сэрии 1918 сылтан 1922 сыл 
бµтµµтµгэр диэри баран, норуот хаґаайыстыбата 
олус айгыраан олорор кэмэ этэ. Ол кэмІэ 
Саха сиригэр улахан промышленность да диэн 
суо±а. А±ыс государственнай кыра тэрилтэ 
баар эбит уонна уон биир чааґынай тэрилтэлэр 
µлэлээбиттэр. Дьокуускайга киин сиргэ улахан 
тэрилтэлэр онно буоллахтара дии. 1914 сыл-
лаахтан ыла электростанция µлэлиир эбит. 
Тимир оІорор уус мастарыскыайа µлэлиир 
эбит уонна бурдук мэлийэр миэлиІсэ баара, 

Саха сиригэр радио тірµттэниитэ

санаатын курдук ча±ылхай ійдібµлµ хаал-
ларбыт, дьµккµірдээх, тµбµктээх, тµмµк тээх 
µлэтин кэлэр кілµінэ салгыырыгар оло±ун 
тиґэх кµннэригэр диэри турууласпыт – Н.С. 
Посельская. Кини аатын µйэттэн µйэ±э кини 
тірµттээбит µірэ±ин кыґатыгар µірэммип-
пит, кини салалтатынан бииргэ µлэлээ бип пит, 
кини оскуолатын ааспыппыт, кини иитиэх-
тээбит ыра санаатын, ба±арар ба±атын 
олох хо киллэриигэ кыттыгастаахпытынан 
киэн туттабыт диэн кэлэр кілµінэ±э кэпсии, 
тириэрдэ туруохтара. 

Ол туоґутунан араас тэрээґиннэргэ кэлэн 
кыттыбыт, кірбµт-истибит, билсибит балет 
ис кусствотын биллиилээх специалистара 
би ґиги балеппыт сайдыытыгар µрдµк сыа-
набылы биэрэл лэрэ улахан эппиэтинэґи 
сµктэрэр, іссі µрдµк кэрдиискэ угуйар. 

Ол курдук, XX µйэ аатырбыт µІкµµґµтэ В. 
Ва сильев кэлэ сылдьан: «Айар µлэґиттэргэ 
ураты сыґыан баарын бэлиэтии кірдµм. 
Эдэр кілµінэ дьон инникитин Саха сирин 
улахан сценатыгар балеты таґаарбыт 
µтµі, µлэґит дьону умнуо суохтаахтар, 

холобур оІостуохтаахтар, кинилэри сыана-
лыахтаахтар», ССРС норуодунай артыыґа, 
Социалистическай Ґлэ Дьоруойа Ю.Н. Гри-
горович: «Эґиги республика±ытыгар олус 
µчµгэй балетнай оскуола баар. Директор 
Н.С. Посельская эр чим нээх салайааччы. 
Онон, мин санаабар, ман нык бі±і µірэтэр 
база баар буолла±ына, саха балетын ин-
никитигэр эрэл баар. Мин онуоха саар-
бахтаабаппын», – диэн кэскиллээ±и тµс-
тээбиттэрэ. 

XX µйэ аатырбыт балетмейстерын кытта 
бииргэ µлэлэґиигэ олук уурсуута, оло±ун 
тиґэх кµннэригэр диэри туруоруммут сыалын 
ситиґэргэ «кииллийэн, тилигирии міхсµбµт» 
Наталия Семеновна дьулуспут ыра санаа тын 
туолуута – уґук хоту дойду балета саІат тан 
саІа кирбиилэргэ дабайан, µрдµктэн µрдµккэ 
кынаттыы туруохтара. 

 
Мария СИВЦЕВА, 

СР култууратын µтµілээх µлэґитэ, 
А.В. Посельская аатынан бириэмийэ 

2004 с. лауреата. 
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маґы хайытар-эрбэтэр лесопильнай собуот 
µлэлиирэ. Онтон ордук, ки ґи µлэлиэх сирэ 
суох курдуга. Оччотоо±уга 123 оро буочай эрэ 
µлэлиир эбит. Онтон чааґынайдар буолла±ына 
халбаґыы оІороллор эбит, атах та Іаґын ти-
гэллэр, біппµрµіскэ оІороллор, кинигэни тас-
тааґынынан дьарыктаналлар уонна онтон да 
атын быстах µлэни толороллор. Биир-икки киґи 
дьиэт тэн, ол аата а±алара-о±олоро µлэлииллэр 
эбит. Ол курдук дьо±ус тэрилтэлэр бааллара. 
Дьэ, ол граж дан скай сэрии са±аланан, оІорон 
таґаарар µлэ икки-µс тігµл намтаабыт. Онтон 
атын нэґилиэнньэ бары та тыа сиригэр олороро, 
кини тыа хаґаайыстыбатынан дьарыктанара. 
Транспорт туґунан этэр буоллахха, Јлµінэ 
ірµспµт устун борохуоттар сылдьаллара. Онтон 
атын кірµІµнэн кэлиигэ-барыыга о±ус-ат кілі, 
таба туґаныллар эбит» [1]. 

20-с сыллар са±аланыыларыгар революция 
дол гунугар уйдаран Сэбиэт былааґын олохтооґуІ-
Іа Сибиир куораттарынан сылдьыбыт, Москва±а 
тиийэ айаннаабыт Максим Аммосов, Былатыан 
Ойуунускай, Исидор Барахов салгын кµµґµнэн 
сонуну тиэрдэр радио баарын илэ истибит эдэр 
дьон, сайдыыга сибээс баар буолуохтаа±ын таба 
ійдіін, киэІ-ыраах, суола-ииґэ суох сирдээх-
уоттаах дойдуга радио баар буолара олус 
наадалаа±ын бэлиэтии кірбµттэрэ. Нэґилиэнньэ 
баґыйар ітті µірэ±э суох буолан, аахпат-суруйбат 
этэ. 1922 сыл олунньутугар сэттэ кµн устата 
Саха сирин тµірт улахан уокуруктара тµмсµбµт 
Суґал сµбэ мунньахтарыгар Саха сирин ревкомун 
бэрэссэдээтэлэ Былатыан Ойуунускай аан дойду 
политическай балаґыанньатын туґунан мустубут 
дьоІІо билиґиннэрэн баран:

«радиостанция – это ухо Якут[ского]края, 
воспринимающее весь мир и все мировые 
переживания. Это чудо должно быть завоевано 
нами» 

– диэн, іссі автономияны ылына иликтэринэ этэн 
турардаах [2]. Ревком уоку руктаа±ы мунньа±ар 
ылыллыбыт резолюциялар рес  публикатаа±ы ха-
ґыаттарга бэчээттэнэллэрэ. Мак сим Аммосов 
партия губбюротун сэкирэтээринэн µлэлии олорон 
радио суолтатын туґунан: 

«о пользе величайшего изобретения 
человеческой мысли – радио, которое держало 
нас, оторванных от всего света, в курсе всей 

жизни, всех мировых и российских событий. При 
помощи радио мы, предоставленные самому 
себе, чувствовали себя спаянными одной 
жизнью с центром, получая своевременно 
нужные информации и директивы» 

– диэн бэлиэтээбиттээх. Ол радио кµµґµн ба-
ґылаааґын µлэтин, Москва±а саІа тэриллибит 
автономнай республика бэрэстэбиитэлэ буолан 
µлэлиир кэмигэр Максим Аммосов туруор суутунан, 
Саха сиригэр радиостанциялары тутууга суол 
аґыллар [3].

Бу кэмнээ±и хаґаайыстыбаннай балаґыанньаны 
история доктора М.М. Хатылаев салгыы быґаарар: 

«Гражданскай сэриибит Исидор Барахов 
этэринэн, кµґµн 1922 сыллаахха бµппµтэ диэн 
аа±ар эбит. Онон ситимнээн, дьэ норуот ха-
ґаайыстыбатын чі лµгэр тµґэриэххэ диэн 
Бµтµн Саха сиринээ±и Сэ биэттэр съезтэрин 
ыІырыы буолбут. 1922 сыл бµтµµтэ 1923 сыл 
са±аланыыта ол съезд ыйыытынан, бу биґиэхэ 
кімµс хостоноро уонна таас чох биллэр, онтон 
да атын сир баайын булуохха, ону баґылыахха 
диэн сорук туруорбут эбит. Ону ылсан Максим 
Ам мосов µлэлэспит» [4].

Ол кэмІэ республика хаґаайыстыбатын ірі 
тардыыга бастакынан, Максим Аммосов транспорт, 
суол оІоґуутун уонна сибээс баар буолуутун 
ойуччу туруорсар, сыал-сорук оІостон киин бы-
лаастарга суруйан киллэрбит. Саха автономнай 
республиката бэйэтэ радиолаах буолуутун бастакы 
хардыыта итинник этэ.

Саха автономнай республикатын эдэр сала-
йааччыларын туруорсуулара уонна «Алдан кімµ-
ґэ» диэн союз таґымнаах трест тэриллиитэ – радио 
баар буолуутугар кіміліспµтэ.

1922-1923 сылларга дойдуну чілµгэр тµ-
ґэриигэ, дойду киэІ территориятыгар баар рес-
публикалары, уобаластары, кыраайдары кыт-
та биир ситимІэ µлэни тэрийэргэ радиосибээс 
баар буоларын ту ґугар, радиостанциялары ту-
тууга улахан былаан бигэргэнэр уонна ол бы-
лааІІа аан бастаан ханнык куораттарга тутуу 
ыытыллыахтаа±ын ыйбыттар. Ол испииґэккэ 
атын куораттары кытта «город Якутск» диэн 
суруллубут. Итиэннэ бастакы хардыы, байыаннай 
ведомстволарга баар радиостанциялары чілµгэр 
тµґэрииттэн, ірімµіннээґинтэн µлэ са ±а ла-
ныахтаа±ын ыйбыттар. Ол кэмІэ, 1923 сыл лаахха 
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кыґыл кімµс саппааґа кістін, онно тэрилтэ 
тэриллэн, бастакы саІа радиостанция тутуута 
1925 сыллаахха Томмокко са±аланар. Саха авто-
номнай республикатын эдэр салайааччыларын 
ылын нарыылаах, ыпсарыылаах туруорсуулары-
нан 2 сыл иґигэр союз таґымнаах трест тэрил-
лэн, улахан суол талаах промышленность баар 
буолан, Саха сиригэр радиостанция тутуллууту гар 
тирэх буолбута чахчы. Бу кэми история доктора, 
профессор М.М. Хатылаев бу курдук быґаарар: 

«Кулун тутар ыйга 1924 сыллаахха Саха 
республикатын Наркомун Сэбиэтэ уураах 
таґааран трест тэрийэр. Ол онно Јлµіхµмэ 
киґитин, Москва±а горнай академия±а иккис 
курска µірэнэр Павел Харитоновы µірэ±ин 
тохтотон, трест директорынан аныыллар. 
Максим Аммосов Нарком Сэбиэтиттэн уура-
йан, Москва±а Дьокуускайдаа±ы Бэрэс-
тэбиитэлистибэ±э ананан µлэлии барар. 
Дьэ, ол сылдьан тэрилтэ бі±ітµн кэрийэр, 
Норуот ха ґаайыстыбатын Ґрдµкµ Сэбиэтин, 
партия Киин комитетын, Наркоматтары. Онно 
билэр киґитин, партия сэкирэтээрин Емельян 
Ярославскайы кірсін, Союз таґымнаах трест 
тэрийэргэ кэпсэтэллэр. Ґлэ уонна Оборона 
Сэбиэтин быґаарыытынан от ыйыгар Союз 
таґымнаах кімµс хостуур трест тэриллэр. Ол 
кэмІэ Бодойбо кімµґµн Англия±а концессия±а 
биэрэллэр. Онон Алдан Союзка биир кі-
мµс хостуур улахан промышленнай трест 
буолар. Оччотоо±у кэмІэ индустриализация 
политиката кµµскэ турара. Омук дойдулара 
араас техниканы кімµскэ эрэ атыылыыллара. 
Онон Алдан кімµґэ суолтата улаап пыта» [5].

Онтон Максим Аммосов Москва куоракка 
Саха сирин бэрэстэбиитэлинэн µлэлии сылдьан, 
дойду почтатын уонна телеграф сибээґин 
салайар нарком Иван Смирнову кытта истиІник 
кэпсэтэн, хайдахтаах да ыарахан балаґыанньа 
бµрµµкээн турдар, уґук хотугулуу-илин сытар 
Саха сиригэр, кыґыл кімµс саппаас баайдаах 
дойдуга, хайаатар да радио ситимин тардар олус 
наадалаа±ын ійдітір. Онон Максим Кирович 
кі±µлээґининэн, икки ірµттээх Сµбэлэґиигэ 
илии баттаґаллар уонна дойду сибээґин са-
лайааччыта Иван Смирнов олус кэбэ±эстик, µтµі 
санаалаах киґи сиэринэн, кіміліґµіх буолан, 
тылын биэрэн, ону чиэстээхтик толорор. Дьэ, 
бу тµгэІІэ Максим Аммосов бастакынан Са-

ха сиригэр кімµс хостонор сиригэр Томмокко 
радиостанцияны тутарга тµгэнэ µіскµµр. Бу 
туґунан Алдан оройуонун историяны уонна 
кыраайы µірэтэр музейын научнай µлэґитэ Дария 
Петровна Васильева кэпсиир: 

«1924 сыллаахха АлдаІІа кімµс 
хостооґуна са±аланан, аан бастаан байыаннай 
ведомствоттан бэриллибит кыра рация 
µлэ лээбитэ. Ол рацияны µіґэ томторго 
туруорбуттара. Онно µлэлээбит Иннокентий 
Соболев ахтыытыгар: "Элбэх проводтар 
быыстарынан сылдьарбыт. Рациябыт араас 
сигналлары хабара. Ардыгар оло±у саІалыы 
тутуохха диэн тыллар иґил лэллэрэ. Союзтан 
сводкалары, аан дойду со нунун ыларбыт", – 
диэн ахтан кэпсиирэ» [6]. 

Саха сиригэр автономнай республика тэ-
риллэн, дой дуга эрэ буолбакка, бµтµн аан дой-
дуга кімµ ґµн баай саппааґынан биллибит 
АлдаІІа, 1925 сыллаах ха Москваттан научнай-
техническэй экспедиция кэлэн дьо±ус кыамталаах 
радиостанцияны туруорар.

Москва±а µлэлиир кэмигэр Максим Аммо сов 
сµµрэн-кэпсэтэн, Иркутскайга диэри радио стан-
ция оборудованиеларын, техническэй маты ры-
йаал  лары тиэрдэн, Јлµінэ ірµскэ сааскы сы рыы 
са±а ланыытыгар бэлэмнииллэр. Бу кэмІэ Се-
ва стопольтан Москва±а кэлбит, Сибээс Ґрдµкµ 
курс тарын бµтэрбит Иван Папанин Саха сиригэр 
радиостанцияны тутар экспедиция начальнигын 
сол буйааччынан ананан, Алдан уокуругар тиийэр 
[7]. Кинини кытта а±ыйах хонугунан быысаґа 
экспедиция начальнига, станциялары тутар 
инженер Петр Ос тряков АлдаІІа айаннаан кэлэр. 
Дьэ ити курдук Союз таґымыгар хонтуруолга 
турар уонна тµргэн болдьоххо тутуллубут ра-
диостанция, Москваны кытта быґа сибээскэ 
тахсар кыахтаммыта. Онно Нижегородскай радио-
лаборатория±а µлэлиир инженердэр, учуо найдар 
кімілірі µгµс.

Атын киин сиртэн кэлбит µлэґиттэр олус уус-
тук усулуобуйаны тулуйан дьаныардаахтык 
µлэлээбиттэрин тµмµгэр, бу курдук ис хоґоонноох 
телеграмманы Алдантан инженер Петр Остряков 
Дьокуускайга Совнарком бэрэссэдээтэлигэр Аммо-
совка ыытар: 

«Доношу до Вашего сведения о том, что в 
сентябре 1926 года заканчиваю строительство 
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Томмотской радиостанции. Вчера из Мос-
квы получил задание по строительству 
радиостанции в городе Якутске. Для этого 
прошу Вас в следующем: во-первых, какую 
систему имеет паровая машина? Откуда берет 
воду? Во-вторых, какого типа ди намомашина: 
постоянный, однофазный или трех фазный? 
Каково на пряжение? Поручите это сделать 
заведующему городской электростанцией. 
Сообщите мне обязательно. Это необходимо 
для составления нового проекта для города 
Якутска» [8]. 

ДЬОКУУСКАЙ КУОРАККА 
РАДИОСТАНЦИЯНЫ ТУТУУ

1926-1928 сс. Исидор Барахов партия уоба лас-
таа ±ы комитетын сэкирэтээринэн µлэлии оло рон 
Дьокуускайга радиостанцияны туруорсууга бэ  -
лиэтээн турар: 

«Важнейший вопрос для раз ви  тия 
хозяйственной и культурной жизни Яку-
тии, находящейся в состоянии почти полной 
изо ли рованности – это вопрос о путях 
сообщения и связи. План по радиосвязи 
имеется, но практически ничего не сделано, 
исключая, Алдан. В деревне и улусе растущие 
хозяйственные и культурные запросы населения 
не имеют достаточной материальной базы и 
требуют оказания государственной помощи» 
диэн [9].

1928 сылтан са±алаан партия киин комитетын 
быґаарыытынан Саха автономнай республикатын 
салалтатыгар уустук балаґыанньа µіскµµр. Саха 
сирин салайааччылара «марксистскай билиилэрин 
µрдэттэрэргэ» диэн сыалтан, партия киин 
комитетын уураа±ынан Москва±а ыІыртаабыттар. 
Былаас уларыйыыта µлэ хаамыытыгар охсуулаах 
буолан тахсар.

Бу уустук кэмІэ бастатан туран, былаан бы-
ґыытынан Дьокуускай куоракка тутуллуохтаах ра-
дио центрга 4 кВт уонна дьо±ус кыамталаах корот-
коволновай радиостанциялары, биэриини ыытар 
улахан студия дьиэтин тутарга µлэ са±аламмыта. 
Ленинградтан дуогабар быґыытынан «Трест 
заво дов слабого тока» диэн тэрилтэ бµтµннµµ 
таІан-оІорон биэриэхтээ±э. Кредит, µп-харчы 
кэмчитинэн, тутууну ыытар кэмІэ сметаны таґынан 
барбат курдук дьаґал тутуґуллубута. 

Куорат чугаґыгар, со±уруулуу-илин іттµгэр, 
ірµс боротуохатыгар кыґыннары уу тоІмот си-
ри гэр Сайсары кµіл аттыгар, Сэргэлээххэ уонна 
Вла димирскай трагынан барыы айан суолларын 
ат тыгар, дэхси-кіні, µрдµк сиргэ тутууну ыытыы 
са±аламмыта. Тутуу передающай радиостанцият-
тан 5-10 км курдук тэйиччи туруохтаа±ын 
инструкция нан бэлиэтээбиттэрэ. Куорат сэбиэтигэр 
олунньу 27 кµнµ гэр 1928 сыллаахха сир учаастагын 
сайабылыанньатын тµґэрэллэр. Тутуу малын, 
маґын бэлэмнииргэ олох тоох коммунальнай 
хаґаайыстыба, куораттаа±ы сэбиэт уонна Илин 
Сибиирдээ±и сибээс уокуругун управлениета 
кіміліґµіхтээ±э. Ыраас ірµс кума±ын, испиэс-
кэни, алебастры, кирпииччэни бэлэмнээґин уус-
туктары кірсµбµтэ. Тутуу матырыйаалларын – 
тоґо±оттон са±алаан, цеменигэр, тµннµк тааґыгар 
тиийэ, Иркутскайтан а±аларга суол-иис былаанын 
эрдэттэн оІорбуттара. Арай таас дьиэни тутууга 
ка менщик-бетонщик идэлээх µлэґит суо±уттан, 
олус уустук балаґыанньа µіскээбитэ. Совнарком 
мунньа  ±ар со±урууттан, киин куораттартан, идэлээх 
µлэґит тэ ри сµµмэрдииргэ боппуруос турбута. 
Тутууну Москват тан почта-телеграф наркомуттан 
бэрэстэбиитэл, ра дио станциялары тутууга уопут-
таах радиотехник Смир нов салайбыта. Ити кур дук 
Дьокуускайга 25 кВт кыамталаах радиостанция 
тутуута са±аламмыта [10].

1929 сыллаахха кулун тутарга Бµтµн Саха 
сиринээ±и Сэбиэттэр 6-с съезтэригэр 5 сыллаах 
былаан бигэргэммитэ. Улахан, киэІ ис хоґоонноох 
дакылааты совнарком бэрэссэдээтэлэ, Илин Ха-
Іаластан тірµттээх Николай Бубякин оІорбута, 
радиосибээс хайысхатыгар ойуччу тохтоон элбэ±и 
кэпсээбитэ. Тіліпµін ситимин Дьокуускайтан илин 
сытар улуустарга тиэрдии былаана са±аламмыта: 
НамІа, Боро±оІІо, Байа±антайга, Таатта±а, 
Бооту руускайга, МэІэ±э, Амма±а, Дьокуускайтан 
Бµлµµгэ, Орто Бµлµµгэ, Дьокуускайтан Ар±аа 
ХаІаласка диэри.

Бу кэмІэ дойдуга 5 сыллаах былаан ылыллыы-
та кµµскэ турбута. Республика салайааччылара 
уларыйан, урут кинилэри кытта бииргэ µлэлэґэн 
хаалбыт а±ыйах киґи уонна киин куораттартан 
саІа кэлбит дьон салалта±а олорбуттара. Ки-
нилэр µрдµк квалификациялаах кэлии идэлээх 
µлэґиттэри µс сылга болдьохтоон, айаннарын 
ороскуотун тіліін, дьиэнэн-уотунан хааччыйан 
туран, µлэ±э ылбыттара. Тыа сирин куораты 
кытта сибээс іІітµнэн си тимнииргэ балай эмэ 
µлэни ыыппыттара. Ити кэмІэ радионан биэриини 
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олохтуурга кµµскэ сорук турбута. Олохтоохтор 
µксµлэрэ µірэ±э суох буолан аахпат-суруйбат 
этилэр, саатар радионы истэн сайдыахтара, 
кµннээ±и оло±у билэ-истэ олоруохтара, салалта 
ыытар политикатын ійдµіхтэрэ-ійµіхтэрэ диэн 
кэп сиир µлэни партия обкома кµµскэ ыыппыта. Ґлэ 
тэрилтэлэрин, ведомстволары, биирдиилээн дьону 
тµмэ тардан радио аппаратуратын, техническэй 
обо рудованиеларын, туруорар матырыйаалла-
ры атыы лаґарга µбµнэн кіміліґіргі туруор су-
буттара. Куо ракка уонна киниттэн чугас турар 
нэґилиэнньэлээх пууннарга радионы киллэрэн 
бэлэмнииргэ сору дахтаммыта. Радионы тула 
профсоюзнай тэрил тэлэри, общественнай тµм-
сµµлэри тµмэ тарпыттара, хаґыат іІітµн 
туґаммыттара. Кэлии µлэґиттэр, сайдыылаах 
дьон быґыытынан, саІа сµµрээни олоххо киллэр-
битинэн барбыттара. 

Ол да буоллар тыйыс усулуобуйа µлэни барытын 
атахтаабыта. Ордук биґиги уґун кыґыннаах дой-
дубутун ситэ-хото билбэт салайааччылар соґуйа-
сі±і ылыммыттара. Хайыахтарай, мунньахха 
ки риитикэлээн элбэ±и ситиспэт чахчытын сорох 
салайааччылар табатык ійдіібµттэрэ. Сайын 
устата эрдэттэн таґа±ас сакааґын бэлэмнээн, 
кыґыІІы суолунан тиэрдэн, саас уу суола 
аґыл лыыта, ірµґµнэн тиэйэн а±алары, дьэ са-
таабыттара. Ол да буоллар Дьокуускайга ра-
диостанция тутуллуутун µлэтэ таґа±ас хойутаан 
кэлиититтэн харгыстаммыта, эбиитин анаммыт-
дуогабардаспыт µлэґиттэрбит 8 ыйдаах кыґыны 
сорохтор тулуйбакка да±аны, туруктара мілтіін, 
кµнµ кірбіккі, сылааґы билбэккэ, тото-хана 
аґаабакка ыалдьан, µлэни тохтото сыспыттара. 
Тутуу (Шнеур), сибээс (Зеленскэй, Нелюбин), 
техника, промышленность дьоно, салалта ітті – 
бары кэлиилэр этэ. 

Олохтоох сэбиэттэр быыбардарын ыытыыга 
ньэ ґилиэнньэни кытта µлэ кµµґµрбµтэ.

1929-1930 сылларга оройуоннар кытыы нэ-
ґилиэктэригэр оскуолалар аґыллан, учуутал 
тиийбэт этэ. Ол да буоллар нэґилиэк дьоно 
бука бары µірэхтэрэ суо±ун кірін, аны улахан 
дьону µірэтэргэ быґаарыналлар. Олохтоох сэ-
биэт кімітµнэн дьону µірэхтиир ликбез диэни 
тэрийэллэр. О±олору сарсыардаттан, онтон киэґэ 
улахан дьону оскуола±а мунньан, µірэтиини 
ыыталлара. Олохтоохтор кэ лин буукубалары би-
лэр, аа±ар уонна суоттуур буолан, µірэнэллэрин 
сібµлээбиттэрэ. О±олор да±аны, улахаттар да±аны 
µірэхтэригэр улаханнык кыґаналлара.

Саха сирин µрдµнэн 1929 сылтан, улуустар диэн 
ааттаналлара ууратыллыбыта – оройуоннар диэн 
буолбуттара уонна оройуоннар быґаччы Саха 
автономнай республикатын Киин ситэриилээх ко-
митетыгар бас бэринэллэрэ. Оройуоннар буол-
буттарынан сибээстээн, саІа быыбар олохтоох 
сэ биэттэргэ ыытыллара былааннаммыта. Дьэ, 
ити курдук 1930 сылга олоххо уларыйыы тахсан, 
ал тынньы 15-с кµнµттэн са±алаан, автономнай 
рес публика территориятыгар улахан быыбар 
ыытыл  лар буолбута. Аан бастаан нэґилиэктэргэ, 
оро йуоннарга, онтон Бµтµн Саха сиринээ±и 
сэбиэт съеґэ буоларыгар бэлэмнэнэллэрэ. Бу 
политическай суолталаах тµгэІІэ хаґыат-радио 
киэІник µлэ лиэхтээ±ин туґунан туруорсаллара. 
Уонна съезд буолар кэмигэр кулгаахха кэтиллэр 
тіліпµіннэринэн, дьон то±уоруґар сиригэр ре-
продуктардары туруоран да кылааты, сонуну 
иґитиннэрэргэ сорук турбута. 

Дьон оло±ун таґымын, хаґаайыстыбаны ірі 
кіті±µµгэ µлэ барбыта. Москваттан ыйыы кэлэн, 
нэґилиэктэргэ колхозтары тэрийии са±аламмыта. 
Онно нэґилиэктэргэ коллективизацияны ыытарга 
бо ломуочунайдары анаабыттара. Ол сиэринэн 
ыал лары холботолоон, тыа хаґаайыстыбатын ар-
тыалларын тэрийии са±аламмыта. Дьону тµмэр, 
итэ±этэр µлэ±э оскуола учууталлара кыттыыны 
ыл быттара. Дьон кинилэргэ эрэнэр этэ. Кэпсэтии, 
сµбэлэґии тµмµгэр артыаллар, холбоґуктаах 
хаґаа йыстыбалар тэриллибиттэрэ. Бу барыта 
уустук со±ус бала ґыанньа±а ыытыллыбыта.

Республика±а быыбары ыытарга, олохтоохтору 
тµмэ тардарга, суол-иис мілті±µттэн, транспорт 
сырыыта табыгаґа суо±уттан, аІардас хаґыат кі-
міті ситэтэ суох этэ. Республика салалтата кі±µ-
лээґининэн нэґилиэктэргэ, оройуоннарга быы-
бар дааґын са±аламмыта. Дьокуускай куорат ра-
дио станцията кэмигэр µлэ±э киирбэккэ, уустук ба-
лаґыанньа µіскээн, саатар киин улуустары кытта 
Дьокуускай а±ыйах тэрилтэлэрин хабан, радионы 
µлэлэтэргэ диэн сорудах биэрэн, кыра кыамталаах 
радиостанцияны ірімµіннээн, туґанан бастакы 
биэ риини ыытарга диэн, сэтинньи 7-с, 8-с, 9-с 
кµннэригэр Јктііп ірібілµµссµйэтин 13-с сылын 
кірсі салалта дакылааттарын иґитиннэрэллэр. 
Бу кэмІэ сатаан аахпат дьон истиитигэр сонуну 
иґитиннэрии олус табыгастаах этэ. Аан бастаан 
радио диэн киґи кістµбэт эрээри, куолаґа иґиллэр, 
киґи ійдµµр гына кэпсиирин бэркэ сэІээрбиттэрэ. 
Ити курдук радио редакцията тэриллэн, сонуну 
сахалыы-нууччалыы тиэрдэр буолбута. 
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Оччолорго кимнээх µлэлээбиттэрин туґунан 
радио ветерана Василиса Григорьевна Хорунова 
кэпсиир: 

«Оччолорго кадрдары сµµмэрдээґини партия 
обкомун культура±а уонна пропаганда±а отдела 
салайара. 1930 сыллаахха отделы Ленинградка 
коммунистическай университеты бµтэрбит 
Христофор Шараборин салайара. Радио±а 
са халыы µчµгэйдик саІарар µірэхтээх киґи 
соччо суо±а. Арай студеннартан сµµмэрдээн 
радиолюбитель уолу булаллар. Радио±а ре дак-
торынан уонна дикторынан батараактар курс-
тарыгар µірэнэр Алексей Васильев буолар. 
Кини тыа хаґаайыстыбатын техникумугар 
µірэнэ сылдьан Хабаровскай, Иркутскай 
радио станцияларын араас биэриилэрин 
уолаттары кытта истэр эбит. Кинини кытта 
бииргэ µлэлииргэ партийнай оскуола±а µірэнэр 
Гаврил Иванов корреспонденынан сібµлэґэр». 

Ити курдук Саха автономнай республикатыгар 
олох саІа сµµрээнэ, нэґилиэк, оройуон таґымыгар 
быыбар ыытыллан, Бµтµн Саха сиринээ±и 
сэбиэттэр съезтэрэ мунньахтаан, дьоІІо сонуну 
тиэрдии курдук олус наадалаах сайдыы биир 
кірµІэр, республика салалтата радио±а бол±омто 
ууран, радио сахалыы-нууччалыы саІаран, 
олоххо бэйэтин оруолун уонна суолтатын бастакы 
хардыытын оІорбута.

ЈКТЈЈП РЕВОЛЮЦИЯТЫН 13 СЫЛЫН КЈРСЈ 
РАДИО БАСТАКЫ БИЭРИИТЭ

Саха сирин киин куоратыгар Дьокуускайга бас-
такынан радио µлэлииригэр сµдµ кµµґµ тµмпµт, 
тэрээґин µлэни ыыппыт салайааччылартан Ленин-
градка коммунистическай университекка µірэм-
мит, кэлин БулуІ оройуонугар повстанческай 
хамсааґыны тохтотууга µлэлэспит, уобаластаа±ы 
партия коми тетыгар култуура уонна пропаганда 
отделын сала йааччытынан µлэ±э анаммыт 
Христофор Шарабо рин, Јктііп революциятын 13 
сылын кірсі, радио куорак ка уонна кини тулатыгар 
сытар чугас нэґилиэктэргэ холбонон саІарарын 
тэрийбитэ. 

Эрдэттэн бэлэмнэнэн, Дьокуускай куорат сэ-
биэтэ Руф Кардашевскай дьаґалынан, куорат 
тэрилтэлэрин олбуордарыгар кыґыл былаахтар 
ыйаммыттара, репродуктордары остуолбаларга 

тар  дан, дьон то±уоруґар сиригэр туруоран, µлэни 
ыып   пыттара. Радио саІарыахтаах кµнµгэр рабо-
чай дар, сулууспалаахтар сарсыарда 9 чааска µлэ 
коллек тивтарыгар мустан, байыаннай гарнизон 
на чальнига Павлов уонна куорат милициятын на-
чальнига Вишня  ков ыйыыларынан демонстрация±а 
кыт тыыны ылбыттара. Куорат бырааґынньыктаа±ы 
хамыыґыйатын бэрэссэдээтэлэ Федоров миитини 
аґар. Ол кэннэ гражданскай сэриигэ ілбµт 
буойуннар кімµллэ сытар сирдэригэр тиийэн 
сµгµрµйµµ миитинэ ыытыллар.

Демонстрация кэнниттэн кµнµс 2 чаастан радио 
саІата иґиллэр. Чобуо куоластаах республика 
салайааччылара сэбиэккэ хаттаан быыбар ыытыл-
ларын, хаґаайыстыбаннай µлэ тэрээґинин, Јктііп 
уонна культурнай тутуулар туґунан республика 
Конституциятыгар оло±уран, сахалыы уонна 
нууччалыы дакылааттары аа±аллар. Ити курдук 
µс кµн устата, Јктііп бырааґынньыгын кэмигэр 
радио баарын биллэрбитэ, дьону бэйэтин тула 
тµмпµтэ, элбэх сонуну кэпсээбитэ. Эбиитин 
Хабаровскай радиостанциятын холбоон, кэнсиэри 
иґитиннэрэллэр. Радио бастакы биэриилэрэ 
радио-хаґыат быґыытынан тэриллибиттэрэ.

Валентина ПЕТРОВА, 
Россия Суруналыыстарын союґун чилиэнэ

Туґаныллыбыт источниктар:
1. «Саха» Национальнай кірдірір-иґитиннэрэр ком-

па ния («Саха» НКИК) радиотын фондатыттан. Профессор 
Хатылаев М.М. Саха сиригэр Автономия тірµттэммитэ 90 
сылыгар биэрбит интервьюта. 2012 с. Бэс ыйа.

2. Национальный архив Республики Саха (Якутия). 
НА РС (Я). Ф. 73. Оп. 2. Д. 6, л. 18 об.

3. «Автономная Якутия» хаґыат. 1922 с. № 40. 
Бала±ан ыйын 21 кµнэ.

4. «Саха» НКИК радиотын фондатыттан. Про фессор 
Ха тылаев М.М. Саха сиригэр Автономия ті рµттэммитэ 
90 сылыгар биэрбит интервьюта. 2012 с. Бэс ыйа.

5. Эмиэ манна баар.
6. «Саха» НКИК радиотын фондатыттан. «Дьо-

куускай саІарар» биэрииттэн. 2015 с. Кулун тутар ый. 
7. «Алдан оройуона». Муниципальнай тэриллии 

архыыбын отдела. Ф.30. Оп.1. Д.1. л.93.
8. НА РС (Я). Ф. 52. Оп. 1. Д. 178, л. 61.
9. НА РС (Я). Ф. 52. Оп.2. д. 1, л. 245.10. НА РС (Я). 

Ф. 52. Оп. 4. д. 30. л. 23-26 об.

Очерк уонна публицистика
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Хайа да, кыра, улахан суруйуубар аатын 
таба булууга суолта биэрэ сатыыбын. Ол олус 
ыарахан буоларын идэтийбит суруналыыс-
тар µчµгэйдик билэллэр. Мин санаабар, 
саІа тіріібµт о±о±о аат биэрэр кэриэтэ 
талымастаах, ол табыллар-табыллыбат тос-
холлордоох.

Улууска «Сыккыс» литературнай тµмсµµ, 
«Ґлэ кµµґэ» хаґыат урукку редактора Ю.Х. 
Смолин кі±µлээґининэн, 1983 сыллаахха 
тэриллибитэ. Руслан Николаевич Платонов 

бу тµмсµµ салайааччытынан балачча уґун-
нук µлэлээбитэ, билиІІэ диэри тµмсµµ сµрµн 
сµбэґитэ, кіхтііх кыттыылаа±а.

2002 сылтан ыла «Сыккыс» литературнай 
тµмсµµ саІа тыыны, сµµрээни ылан, µлэтэ-
хамнаґа улууска эрэ буолбакка, республика±а 
биллэр буолбута. Маныаха «Ґлэ кµµґэ» 
хаґыат библиотеката» диэн бэлиэлээх аль-
манах тахсара улахан оруолу ылбыта уонна 
кµн бµгµнµгэр диэри улууспут суруйар, айар 
дьонугар айымньыларын аа±ааччыларга 

«Сыккыстан» сайдан, 
«Ґлэ кµµґµттэн» µµнэн…
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тиэрдиигэ кµµс-кімі, ійібµл буолар. Бу со-
нун, саІа са±алааґыны аан бастаан толкуй-
даан хаґыат редактор-дириэктэрэ В.И. Алек-
сеев са±алаабыта.

Бол±омтолоох аа±ааччы сэрэйэн эрдэ ±э, 
«Сыккыстан сайдан», «Ґлэ кµµґµттэн µµнэн» 
диэн Руслан Николаевич 65 сааґын кірсі 
тахсыбыт ыйынньык кылгас киирии тыл бын 
ааттаабыппын.

Василий Ильич «Ґлэ кµµґэ» хаґыат ре-
дакторынан ананыа±ыттан араас дуоґун-
астарга эн-мин дэґэн, ылгын уол, «о±онньор» 
буолан, µлэлии-хамсыы сылдьарыттан асты-
набын. Руслан Николаевич «Ґлэ кµµґэ» ха-
ґыат библиотекатын» альмана±ар барыта 
алта кинигэни таґаартарбыта да, хаґыат 
µтµі ійібµлµн айымньылаахтык туґаммыт 
ааптар буоларын аа±ааччы таба ійдµі дии 
саныыбын.

Кинигэни суруйан, хомуйан, сааґылаан 
аа±ааччыга тиэрдии киґиттэн дьоґуннаах 
дьулууру, дьо±уру эрэйэр µрµлµйэр µлэ 
буолар диэхпин ба±арабын. Кинигэлэрин 
ааттара ааптар туох туґунан суруйарын 
аа±ааччыга тиэрдэр курдуктар: «Уґуй, таптал 
ырыатыгар» (2002 с.), «Ким эйигин бэлэх 
уунна» (2005 с.), «Ымсыылаах ымыым» 
(2006 с.), «Кµлµбµрэс кµµрээн кµµґэ» (2008 
с.), «Сµрэх тэптэ» (2009 с.), «Ыра санаам 
ырыаґыт ымыыта».

Јйдіібµт буолуохтааххыт, харыс да 
халбарыйбакка, бастакы кинигэтэ тахсыа-
±ыттан талымастаах, таайтарыылаах таптал 
тематын таба тайанан уонтан тахса сыл 
устата утаппыт киґи ууга умсугуйарыныы, 
уостубакка, у±араабакка, саараабакка, саар-
бахтаабакка суруйан кэллэ.

Бу тема±а суруйбут хоґооннорун ырыта, 
ырыІалыы тµґµіх иннинэ, ааптар, туґу-
нан бэрт кылгастык билиґиннэриэхпин 
ба±арабын.

1976 сыллаахха эдэркээн Руслан уол 
кµтµіт буолан кэлэн бастаан олохтоох 
араадьыйанан биэриини тэрийээччинэн, он-
тон «Ґлэ кµµґэ» хаґыат корреспонденынан, 
эппиэттиир сэкирэтээринэн, билигин сурук 
салаатыгар сэбиэдиссэйинэн, корректорынан 
µлэлии сылдьар.

Бастакы айымньылара «Бичик» нацио-
нальнай кинигэ кыґата бэчээттээн таґаарбыт 
«Суол то±ойугар» (1988), «Тµґµлгэ±э 

тµмсµµ» (1991), «Оґуор» (1994) диэн хо-
ґооннор, кэпсээннэр хомуу рунньуктарыгар 
тахсыбыттара. Тиґигин быспакка «Чолбон» 
сурунаалга бэчээттэнэр.

1983 с. Россия Суруналыыстарын союґун 
чилиэнэ, 1990 с. саха суруйааччыта, 2005 с. 
Саха Республикатын бэчээтин туй гуна.

Руслан Николаевич µгµс бириэмэтин, сы-
ратын, сылбатын кэпсээннэри, сэґэннэри 
суруйууга биэрбитин бэлиэтээн ааґыахпын 
ба±арабын.

Улууспут биир биллэр суруналыыґа, ис-
торига, кыраайы µірэтээччитэ Алексей Ни-
колаевич Саввин Руслан Николаевич бас-
такы кинигэтигэр «Эрэнэ кµµтэбит» диэн 
киирии тылыгар бу курдук олус сіпкі бэ-
лиэтээн суруйбута: «1988 с. тахсыбыт «Суол 
то±ойугар» диэн эдэр кэпсээнньиттэр хо-
муурунньуктарыгар киирбит «Кэриэс бэ-
лиэ» диэн улахан кэпсээнигэр ааптар тµІ 
былыргы историяны µчµгэйдик билэрин, ону 
аа±ааччыга сатаан тириэрдэр кыахтаа±ын 
кірдірбµтэ. Эмиэ ити тиэмэ±э маарынныыр 
ис хоґоонноох «Бірі удьуордаахтар» диэн 
суостаах ааттаах сэґэни «Чолбон» (1997 с. 
№3) тахсыбыта...»

Руслан Николаевич, мин санаабар, саа-
ґыран истэ±ин аайы кэпсээн, сэґэн, роман 
суруйуутугар ылсан µлэлэґиэн сіп этэ. 
Онуоха а±атын удьуордааґына, араас сир-
дэргэ µірэммитэ, сылдьыбыта, исто рияны, 
литератураны µчµгэйдик билэрэ тіґµµ кµµ-
ґµнэн буолуон сіп этэ...

Ґілээннээхпин, биир идэлээхпин Русла-
ны ыкса чугас да буолбатар, ыраахтан сыл-
дьан, киирэ-тахса кэпсэтэн биллэхпинэ, 
бы лыргы тылы-іґµ, сиэри-туому, µгэґи, са-
ха омук олорон ааспыт остуоруйатын би-
лэ-кірі сатыыр киґи аайы бэриллибэт 
µтµі хаачыстыбалаах. Ол да иґин бастакы 
«Уґуй, таптал ырыатыгар» диэн кинигэтигэр 
бу курдук суруйда±а: «...Оло±ум устатыгар 
биирдии дор±оонтон, биирдиилээн бууку-
балартан са±алаан туттуллубат буол бут, 
эргэрбиттэринэн аатырбыт тыллар ис хо-
ґооннорун суолталарын быґаарыыттан, ій-
дµµ-билэ сатааґынтан тіріібµт сахабыт 
тылын байытар, кэрэтигэр тиксэн, сыстан, 
сµрэхтиин-бэлэстиин ылларан истэ±им...»

Литератураны – тыл исскуствота диэн 
мээнэ±э эппэттэр. Хайа да ааптар тылыгар-
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іґµгэр олус улахан суолтаны, бол±омтону 
уурара наада.

Руслан Николаевич «Ґлэ кµµґэ» хаґыат 
библиотекатын альмана±ар тахсыбыт алта 
кинигэтин туґунан тугу да суруйбаппын. 
Арай биири этиэм этэ, аа±ааччы абылатан, 
ылларан, соро±ор міккµґэн да туран аа±ар 
кинигэлэрэ...

Ити санаабынан салайтаран бэрт кылгас-
тык Руслан Николаевич Дьокуускай куорат 
«Сай дам» кинигэ кыґатыгар таґаартарбыт 
«ИстиІ иэйии сылааґынан» диэн кинигэтин 
туґу нан аа±ааччыга билиґиннэриэхпин ба-
±арабын.

Кинигэ килбэчигэс, киґини тардан ылар 
дириІ ис хоґоонноох уруґуйдаах хахтаах, 
худуоґунньук М.П. Баишева тупса±ай, уур-
бут-туппут курдук уруґуйдарынан киэр гэ-
тилли бит.

Кинигэ туґунан быґаарыыга бу курдук 
суруллубут: «Кинигэ±э бэйиэт, суруналыыс 
Руслан Платонов ірµµ ірі тутар тиэмэтин – 
тапталы, саха дьахтарын кэрэтин, нарынын 
туойар саІа хоґоонноро киирдилэр. ИстиІ 
иэйиилээхтик да суруйар айымньыларын 
сэттис кинигэтэ...»

Руслан Николаевич µіґэ эппиппит курдук, 
поэзиятын тылыгар-іґµгэр эрэ буолбакка, 
геройдарын ис туругар, хамсааґыныгар, ло-
гикатыгар, санаатыгар, сытыгар-сыма ры гар 
тиийэ сыныйа кірір-истэр ураты дьо±урдаах.

Бу бэлиэтээґиммин кинигэ 7 сирэйигэр 
баар «Буруйбун билинэн» хоґоонтон ылан 
холо бурдуубун:

«ТаґыІ кыраґыабайыІ иґин,
Илии сарбаІнас тыІырах» – диэн.
Холус со±устук дьээбэлэнэн, 
Сэгэрбин хомоттум быґыылаах...

ХарахтарыІ уута ыгыллыах
Кытарбыккын сі±і кербµтµм.
Буруйбун билинэн, сµрэ±им
Айманна±ын даа, аґынна±ын...

Поэт сахалыы хоґоон стилинэн олус 
табыллан «Киґи хара±а арахпат» диэн хо-
ґоонун суруйбут Кэрэ куолар куон курустарын 
кірі олорон... Итинник форманан суруйуон 
сіп дии санаатым.

Ааптар бэрт дуона да суохтан санаа кыы-

мын са±ынан, міккµірдээх да со±ус санаа ны 
этэр хоґооннору суруйан кэбиґэр:

Омук киґитигэр кэргэн тахсан барар,
Бата сатаан чиэски сиргэ µлэ булар,
Ґірэх-билии соноругар ніІµі тµґэр,
Олох кімµс дуйун, кірµ эккирэтэр...
Буолар-буолбат эІин араас сылта±ынан
Тіріібµт сириттэн быралыйар кыдьык
Элбэх киґи ійµн-санаатын булкуйда.

Кинигэ±э барыта таптал туґунан 46 
хоґоон киирбит. Бука бары саІа хоґооннор, 
киґи аахтар aa±a олоруон курдук. Руслан 
Николаевич сµµрбэччэ сыл илиитин араар-
бакка сµрэ±ин истиІ иэйиитинэн таптал 
туґунан суруйда, ол тµмµгэр маннык µс сµрµн 
санааны этэр:

Сыллаґыы –
Киґиттэн киґини араарар кирбиини
Аан бастаан туоруурга бэрт сэмэй холонуу,
Эйэ±эс сыґыаІІа ыллыгы тобулуу,
Сэбирдэх тылынан сипсиґэн кэпсэтии.

Уураґыы –
Икки уол салгыІІа ойуулуур ohyopa,
Уу туІуй сµрэххэ уот анньар са±аґа,
Сибэкки сµрэ±э сибэкки сурэ±эр 
Мµіттµйбµт куоппаґын иІэрэ сыстара.

Куустуґуу –
Харахтан, илииттэн куотуґа cahapы,
Кыбыстыы кµлµгэр кумуйа бµгэри 
Эт-эккэ тардыґар кµµґµнэн 
Бэйэ±э сыґыара арыллыы, арыйыы.

Руслан Николаевич таптал тиэмэтын таба 
тайанан суруйар, у±араабат уйул±алаах, 
саппа±ырбат санаалаах, дьоґуннаах 
дьулуурдаах улахан поэт киґи буоларын бу 
кэнники кинигэтэ кірдірір дии санаатым.

Александр ТАРАСОВ, 
учуутал, поэт, суруналыыс.
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ОЎОЛОР СЭРИИ СЫЛЛАРЫГАР
(Ахтыы)

СЭРИИ САЎАЛАНЫЫТА

Сэрии суоґа, дарбаана ханнык сир уґугар тута сіріін тиийэ охсубата-
±ай? Киґи барыта куттаммыта: «Уот кутаа сэрии турбут, барбыт барыта 
онно умса тµґэр буолла», – диэн кылгастык быґаараллара.

Сааскыттан, хаартан уу тахсыбакка, ардах олох тµспэккэ сир куура хатан 
хаалан, от-мас мілтіх, кураайы бі±і этэ. Ол иґин тыа баґаара турбута. 
Тыа умайар, хаппыт сир умайар, тыал-куус бі±і. Халлаантан сиик, ардах 
олох тµспэт. Хайыахтарай, дьон бары уоту утары турбуттара.

Биґиэхэ Уулаах диэн сиргэ улахан уоту уму руорууга дьон µксэ барбыта. 
Сыар±а±а уґаат тиэйэн, уу бастаран, уот сиэн ааспыт чі Іічіктірµгэр, ону 
тэІэ µрэх кытыыларынан ааґар уот сиэбит сиригэр, ааґа барбатын диэн кут-
тараллар. О±олор о±ус миинэ сылдьан сир дээч чи буолаллара. Уґааттаах 
ууттан баґан ылан, тохтото-тохтото кутан иґэллэр. Онно кутуІ, манна 
кутуІ диэн ыйан биэрэллэрэ. Мин эмиэ о±устаах о±о буола сылдьарым. 
Биир сарсыарда: «Білµµн бэрэссэдээтэлбитин Е.В. Карамзины кэлэн 
ил дьэ барбыттар. Ол то±о? Сэриигэ, сэ риилэґэ бараллар µґµ», – диэн 
буолла. 

Карамзин сµрдээх сытыы, кэлбит-барбыт, тыллаах-істііх киґи этэ. 
Кини Дьокуускайдаа±ы национальнай байыаннай оскуоланы бµтэрбит 
µірэхтээх киґи эбит. Ол иґин сэрии са±аламмыт кэмиттэн кинилэри тута 
ыІырбыттар. Сэрии суоґа биґиэхэ итинник биллибитэ.

Аны кураан дьыллар турбуттара, халлаан тіґі да былытырдар ардах 
тµспэт буолан хаалбыта. Оттонор сирдэрбит, алаастар кырыстара хайыта 
хатан, киґи ал±аска батары тµґэ сылдьара. От-бурдук олох кыайан 
µµммэккэ, иинэн-хатан иґэрэ. Эбиитин кµіх мутукчаны тµµлээх µін сиэн 
ойуур хараара іспµ тэ. АґыІа бі±і туран, ыспыт бурдугу сиэн кубары-
тан барбыта. Холкуос µлэґиттэрэ арааґынай даан охсуґа сатыыллара да, 
кыайтарбата. Сир быйа Іа суох буолла да, ас суох буола тµґэр. Сµіґµт тэн 
аґаан олорор дьоІІо биир ына±ы да сыл таґаарар кµчµмэ±эй буолбута. 
Холкуос сµіґµтэ эмиэ сутаан барбыта. Дьэ, наар аанньа ыктарыы, сут-
сутур±ан тµбµлээбитэ. Эдэр уолаттар, эр дьон бары сэриигэ аттаммыттара.

Оскуола о±олорун, кырдьа±ас о±он ньоттору, дьахталлары кµµстээх 
µлэ ±э кілµйбµттэрэ. Јндіс со±ус уІуохтаах буоллуІ да баста кы, иккис 
кылаастан са±алаан сайыны быґа µрэхтэр бастарыгар тиийэн хоно-сµтэ 
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Хайыахпыный, сырытта±ым дии. Харахпыттан 
уу эрэ тахсара. Дьэ, оннук кэм этэ.

Аччыктааґынтан, дьон, сµіґµ µксµн кыґыІІы 
ыйдарга сутаан іліллірі. Ынырыктаах тµбэл-
тэлэри истэрбит, илэ харахпытынан да±аны 
кірірбµт. Оннук киґи тылынан, суругунан да 
кыайан эппэт тµбэлтэтэ элбэх буолара. Ама да 
ааспытын иґин, ынырык этэ!

* * *

Биирдэ саас, чалбах куурбутун кэннэ сыр-
дык, ыраас сарсыарда, дьон сэриигэ барар 
ыар-баттык санаа±а ыга баттаппыттарын Ал  тан 
нэґилиэгин кырдьа±ас олохтоохторо µчµгэй  дик 
ійдµµллэрэ буолуо.

Оскуола µірэ±ин тµмµктээн эрэрэ. Биґигини, 
оскуола о±отун барытын, µірэ±и тохтотон туран, 
эґиилги оттук маґы бэлэмнииргэ туруоран, син-
биир µірэнэр чааспытыгар ыІырбыттара. Ос-
куолабыт кірµдµірµгэр стройдатан, хайдах, 
тіґінµ µлэлиирбитин быґааран биэрбиттэрэ. 
О±о барыта сµгэ, эрбии тутуурдаа±а. Хас 
биирдиибитигэр биирдии саґааны туруоруу бы-
лаана сµктэриллибитэ.

Ол кэмІэ ійдіін-дьµµллээн кірбµппµт ос  -
к уолабыт улахан дьонунан туолбут этэ. Аар -
мыйа±а барааччылары атаара кэлбит ытаа-
быт-соІообут дьон бі±і уку-сакы буо лан, онон-
ма нан тар±анан, тураллара. Ба рар га оІостон 
кэлбит араас таІастаах-сап таах, сµгэґэр суум-
калаах эр дьон, эдэр уолат тар бары си рэйдэрэ-
харахтара турбут кі рµІнээхтэрэ. Ки нилэр 
біліхтірµн ор тотугар байыаннай фор малаах, 
портупеялаах биир билбэт киґи бит кэлэр-барар, 
тугу эрэ дьаґайар бы ґыы лаа±а. (Оройуонтан 
дьону хо муйа кэлбит бэрэс тэбиитэл дииллэрэ).

Барааччылар ортолоругар µірэтэ сылдьар 
ытык табыллаах учууталларбыт бааллара биґи-
ги ни ула ханнык долгуппута. Ол математика 
учуу та ла эдэркээн Панкратий Афанасьевич 
Саморцев, био логияны µірэтэр Иван Иванович 
Неустроев этилэ рэ. Бэйэлэрэ да о±о±о олус 
амарах, µтµі дьон этэ.

Панкратий Афанасьевич наґаа оонньуулаах, 
кірдііх, наар о±олору кытта эйэргэґэн-дьээбэ-
лэґэн кэпсэтэр, сµµрэн-кітін бииргэ оонньуур 
идэлээ±э. Биґиги кини фроІІа барыахтаа±ын 
эр дэттэн да, аґыйа истибиппит. Ґірэтэрин та-
ґынан интернакка сэбиэдиссэй этэ. Биир тµ-

сыл дьан сиилэс  кэ, бурдукка, хортуоска±а, окко 
о±ус сиэтээччинэн, бугул тµгэ  ±э харбааччынан, 
мунньааччынан сыл дьаллара. Онно о±о±ун 
диэн харыстаан утута сытыарбаттара, ула хан 
дьон бэйэлэрэ турар кэмнэригэр туруоралла -
ра. Кµнµс тіґі да сылай, итииргээ, утат 
сынньаппатта ра, уу иґэ отууга тахсыбаккын, 
онно суоґар о±онньот тор эбэтэр биригэдьиир 
баар буолара. 

Биґиги биригэдьиирбит К.Ф. Сута ков этэ, µлэ 
диэн баран утуйарын да, аґыы рын да ум нар 
кыахтаах, билиІІинэн эт тэх хэ, µчµгэй нас тав-
ник этэ. Бу дьон би ґи гини, о±олору, киґир гэ-
тэн, хай±аан са наа ±ын кіті±ін, эбэтэр мі±ін-
сэмэлээн, сµ бэ лээн биэрэллэрэ. Хайыаххы ный, 
охтон тµс пэккин да сылдьыахтааххын. О±о±о 
олус ыара хана. Биґиэхэ, Суола µрэх баґыгар, 
оччолорго «Коммунар» холкуоска оннук кыра 
саастарыттан эґэлэрин, эдьиийдэрин кытта 
тэІ Іэ сылдьыбыт Павлик Чемезов, Митя 
Васильев, Кимка Ноев, Марк Сутаков, Шура 
Долонова, Зоя Никитина, Кеша Сутаков, Шура 
Сутакова уонна Мария Никитина иІиир-сылба 
быстыбатынан сылдьыбыттара. Оччотоо±у 
о±о ыалдьыбата сі±µмэр этэ. Кыра ыарыыны 
аах  паккын, оттон улаханнык ыарыйдаххына 
ілір гі бара±ын. Ґлэлиир буоллаххына ас 
баар, онтубут да кµІІэ киилэ аІара суорат 
уонна 800 грамм лэппиэскэни былыргы «тимир 
мэґэмээн» диэн ыйааґыІІа ыйаан биэрэл лэр. 
Сарсыарда эр дэттэн киэґэ хараІарыар диэри 
сылдьа±ын. СынньалаІ, оонньуу-кір диэни 
олох билбэккин. Онно нэґиилэ сыл дьар На-
зар Афанасьевич Сутаков, Дмит рий Васильев 
о±он ньор, биригэдьиирбит К.Ф. Су таков, М.Е. 
Килбясова буолан µгµстµк бииргэ Ґчµгэй уонна 
Атах µрэхтэринэн, Бы раманан кµґµн хойукка 
диэри хоно-сµтэ сылдьан от туурбут. Наар дул±а, 
аппа сирдэри барытын илиинэн охсон, мунньан 
бугуллуурбут. Мин о±ус сиэтэбин, бугул тµгэ±ин 
харбыыбын. От кэбистэххэ, кэбиґии µрдээтэ±инэ 
µіґэ анньан баран от тµстэтэллэр. Биригэдьиир 
куруук о±о лору киґиргэтэр: «Маайкаа, Маай-
каа, чэ, кы таат, сµµр, оккун тахсан тµстээ. 
Маай ка уус ээ, оту µчµгэйдик тібілµµр». Мин 
ку руук сµµрµµнэн сылдьабын. Арай биирдэ 
кіхсµбэр, сиґим оройунан кутургуйа та±ыста. 
Эрэл санаанан ырбаахыбын ірі тардынан, 
кірдірдµм. «О, балык эккэр тахсыбыт, сэрэнэн 
сырыт. Чэ, тэґиннэ±инэ кэІиэ±э», – диэтэ. Хас 
эмэ хонук кыайан тіІкіІніібіккі эрэйдэнним. 

Улуу Кыайыы 70 сыла
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гэни ійдіін кэллим. Кини оскуола таґынаа ±ы 
ампаарга интернат аґын ыйаан бэлэмнии тура-
ра. Уґун бэрэмиэнэ кэмигэр биґиги иккиэ буо лан, 
аґа±ас аанынан киниэхэ киирэн кэлбиппити  гэр, 
оонньуу-кµлэ тоґуйбута. Арай, до±оор, ыыс-
ара±ас гына бус пут, адьас баата курдук µрµІ 
бурдук буулкалары ылан уурталаата. Биґиги 
ах баран хааллыбыт, иІсэ рэн сыІаахпыт уута 
сµµрэн, амсайбыт-сиэбит киґи диэн санаалаах 
иґийэн турдубут. Ону учууталбыт билэ о±уста, 
булочка аІарын курдугу ойута тутан ылан 
илиибитигэр туттартаан кэбистэ. Оо, олус да 
минньигэс сыттаах, сымна±ас, адьас хаар кур -
дук ма Іан этэ! Биґиги наґаа µірэммит, са-
Іабытыттан матан хаалан, тылынан баґыыба 
этэрбитин умнан, ис-испититтэн сµр кµµстээх 
µірµµ-махтал кµµґµ гэр куустаран, харыстаан 
сии-сии ос куолабытыгар аргыый киирдибит, 
мах тал-µірµµ тылларын о±о лорбутугар ым-
сыыр да кэп сээтибит.

Оттон бµгµн Панкратий Афанасьевич, Иван 
Иванович бараллар. Барааччылар инники 
кµін  нэригэр бааґыран быйыл кыґын тіннін 
кэ лэн баран µтµірэн, иккистээн барар Степан 
Федорович Пономарев сытыы-хотуу ба±айы-
тык сылдьар. Биґиги кинини адьас дьоруой 
курдук кірірбµт. Сэрии иэдээнин билбит, 
онтон тыыннаах ордон кэлбит киґи эмиэ баран 
эрээхтээтэ±э.

Оскуола о±олорун, дьон ыар аймал±анын 
кірдірµмээри эбитэ буолуо, учууталларбыт 
бокуойа суох хамаандалаан Бітµгµттэ куула 
тыатыгар – мас эрбиир сирбитигэр µµртэлээн 
барбыттара. Истигэн бі±і о±олор, ону сµгµн 
ылыммакка хааччах кµрµі анныгар киирэн 
сиргэ олорунан кэбиспиппит уонна оскуола 
таґыгар аймалаґа сылдьар дьон білі±µн 
одуулаґарбыт. Сотору кэминэн аны онтон 
µµртэлээбиттэрэ. Улахан о±олор бастаан, ар -
гыый аалыІнаґан, куула тыа са±атыгар эрэ 
диэри тиийбиппит уонна эмиэ тохтоон хаал-
быппыт. Наар тіттірµ хайыґан, харахпыт 
барааччылартан арахпата±а.

Миигинниин ірµµ аргыстаґар Варя Стручкова 
(билигин Амма олохтоо±о, В.А. Стручкова) олус 
ытаабыт-соІообут, самныбыт кірµІнээ±э. Ки-
ни а±ата баран эрэрэ. Тіґі ір буолта эбитэ 
буолла, били байыаннай формалаах киґи 
ыІыыр атын миинэн бастаан, ол кэнниттэн ба-
ры аттарын миинэннэр µстµµ кэккэнэн субуру-
ґан, Аммалыыр суолунан айаннатан иґэллэрэ. 

Олус элбэх киґи биирдэ барбыта.
Атаарар дьахталлар, кырдьа±астар оскуола 

таґыгар ойдом туран хаалбыттара. Биґиги кэ-
лиилэригэр, утары тµбэґэр гына, бары то±о 
сууллан, айан суолугар быґа сµµрдµбµт. Ґгµс 
о±о а±атын, убайын, айма±ын, ба±ар, тиґэх 
тігµлµн кірін хаалалларын сµрэхтэрэ сэрэ йэр 
курдуга. Ким эрэ хамаандалаабытыныы, кіх тііх 
ба±айытык саба сырсан тиийдибит. О±олоро 
кэлбиттэригэр сорох барааччылар аттарыттан 
ыстанан тµґэн, кылгастык быраґаайдаґыы 
буол  ла. Варя, ким хайа иннинэ а±атыгар ыс-
та нан тиийбитигэр, тµргэн µлµгэрдик атыттан 
тµ ґэн о±отун тиґэх тігµл сыллаата-уураата, 
тугу эрэ эттэ-саІарда быґыылаа±а. Уйа-хайа 
суох саІа таґааран ытааґын буолла. Дьон 
быыґыттан учууталларбыт долгуйбут сирэйдэ-
рэ кіґµннэ уон на биґиэхэ туґаайан илиилэри  нэн 
далбаатыы-далбаатыы: «О±олоор, кытаа тыІ, 
µчµгэйдик µлэ лээІ! Ґірэнэн, µтµі дьон буолан 
тоґуйаарыІ, биґиги сидьиІ істіі±µ эґэн ба-
ран кэлиэхпит!» – диэн µігµлээбиттэрэ уонна 
иннилэрин хоту кудуччу айанната турбуттара. 
О±олор кинилэр кіс тµбэт буолуохтарыгар диэ-
ри, наар кэннилэрин хайыґаллара. 

Биґиги улахан, кыра о±олордуун бары кы-
быс тарбытын умнан туран маккыраччы ытаа -
быппыт, сорох улахан о±олор тугу эрэ ха ґыы-
таан этэ хаалбыттара. Јргі диэри уулаах ха-
рахтарбытынан суол диэки тугу эрэ кэтээбит 
курдук, кірі сатаабыппыт да, тіннµбэтэхтэрэ…

Уоскуйан, ійбµтµн-тійбµтµн булунан баран, 
дьэ, саґааммытын эрбиир сирбитигэр бар-
быппыт. Биґиги кµІІэ хайаан да биирдии куубу 
эрбээн, саґааннаан туруорбут буолуохтаахпыт. 
Хайыах пытый, олорон турбакка µлэлээн бар-
быппыт. Аччыктаан, мілтіін хаалбыт да о±олор 
син-биир кыайалларынан µлэлииллэрэ. Ол 
курдук сыл ахсын оскуола кыстыыр саґаанын 
саас эрдэттэн уруок кэнниттэн са±алаан µірэнэр 
о±олор бэйэлэрэ бэлэмнииллэрэ. Ону кыґыны 
быґа о±уґунан, атынан тиэйэн оттоллоро. 
Оччолорго массыына, тыраахтыр диэн суо±а.

БИ¤ИГИ ДЬИЭ КЭРГЭўўЭ

Ґірэх кµннэрэ бµтµµлэригэр аны биґиги 
а±абыт сэриигэ барбыта. Оннук элбэх киґи 
кµргµімнээн ыІырыллыбатах быґыылаа±а. 
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эмтэнэрэ. Урут наар биригэдьиир буолар бэ-
йэтэ, аны судаарыстыбаннай босуобуйа 
хар чытын ыла ра. Онтукатын мунньан биґи-
гини µірэттэрэрэ: «О±олорум µірэхтээх дьон 
буоллахтарына, дьиэ лэрин кірі-кірі бэлэм-
нэригэр олоруом буол ла±а», – диирэ да, 
уґаахтаабата±а…

ТаІас-сап, араас мал-сал, эгэ ас-µіл, атыы-
га да±аны отой суо±а. Бэйэбит санаабыты гар 
быы  каайык гынан баран ып-ыраас, сырдык 
ма ±аґыыммытыгар сааґын тухары кэриэтэ             
М.С. Да выдова олус бэриниилээхтик µлэ лээ-
битэ. Биирдэ кыґын мин размербар сіптііх, 
тігµ рµк бытархай маІан ойуулардаах, кыґыл, 
бэ йэ титтэн курдаах былаачыйа атыыга тахсан, 
тэниччи ыйанна. Оччолорго саІа та Іаґы кэ-
тэр о±о диэн олох сэдэх. О±о µксэ кыґыл су-
руктаах американскай саахар уонна бурдук 
куулуттан тигиллибит ыстааннаах, дьууп па-
лаах, кіннірµ куул таІаґынан ти гил либит 
µтµ лµктээх, суумкалаах буолаллара. Дьэ, ити 
бы лаачыйа±а о±о барыта ымсыырбыт буо -
луохтаах. Мин наґаа ба ±ардым, ийэбиттэн 
ааттаґа-ымманыйа сатаан кэбистим да, олох 
харчыбыт суох эбит. Эгэ кинигэ атыылаґыа 
дуо? Биирдэ а±ыйах сахалыы кинигэ атыыга 
тахсыбыта. Онно Гайдар «Оскуола» диэн ки-
нигэтэ наґаа ір турбута да, ийэбит ылан биэр-
бэтэ±э. Хата, о±олор «Таня» диэн Зоя Кос-
модемьянская туґунан кэпсэнэр кинигэни бул-
буттарын уларсыґа сылдьан аахпыппыт.

* * *

Кыґынын оскуола±а «итии аґылык» диэни 
тэрийэн уґун бэрэмиэнэ±э курууска быґа±а-
ґа уп-уба±ас хааґы сиэтэллэрэ. Ґґµс уруок 
са±аланнар эрэ бµтэрин кэтэґэ олоро±ун, учуу-
тал кэпсээнигэр наадыйбаккын. Олус уґун 
уруок буолар! Чуораан тыаґаатар эрэ, атах 
тосторунан сµµрэн тиийэн, кірµдµір сценатыгар 
уґун субур±а остуолга тус-туспа кылаастарынан 
ууруллубут хааґылаах курууска±ын була ох-
со±ун. Бу минньигэґин, ку рууска±ын ып-ыраас 
гына салаан-салбаан эрэ хаала±ын. Хааґы 
тиийбэтэх о±ото хааґы буспут улахан чугуунун 
кэґээн сиир. Улахан ба±айы чугууну сµрдээх 
ір хоруотун кыґыйан сииллэрэ. Аата бэрсибэт 
да±аны буолан диэбиттии, о±олор тігµрµччµ 
кірін баран тураллара.

Хай дах эрэ тыаґа-ууґа суох биирдэ баран 
хаал быт этэ. Биґигини аймаамаары эбитэ 
буо луо, ийэбит, эґэлээх эбэ бит да±аны ай ма-
нал ларын олох биллэрбэтэхтэрэ. Хайдах эрэ 
буолуохтаа±ын курдук барбыта.

Чугастан олорон биґигини µірэттэрээри ийэ-
бит Суола баґыттан Бітµгµттэ±э оскуола±а 
кіґін киирэн, остуорастаабыта. Эдьиийбинээн 
µґµін киэґэ аайы аналлаах кылаастарбытын 
уонна киэІ кірµдµірµ сууйарбыт. Кырааската 
суох муостаны ірбі±µнэн эрэ сууйан ыраа-
ґырпаккын, ол иґин атахпытынан талах сип-
пииринэн кумахтаан тэбэн сууйа±ын, онтон 
ыраас уунан тіІкійі сылдьан илиигинэн 
сууйан-сотон кээґэ±ин. Оччолорго суокка, 
мыы ла, онноо±ор балтарык мас суо±а, оннугу 
бил бэппит да±аны. Со±отох этэрбэскинэн 
сууйуоІ дуо, сыгынньах атаххынан µлэлиигин. 
Абытайа баар, ол тэбэ сылдьан тыІыраххар, 
уллуІаххар мас киирэн хаалар. Дьэ сыралаах 
µлэ этэ! Ийэбит итинник µлэлииригэр ыйга 16 
киилэ µрµІ бурдугу ылар. Ону наар уба±ас гына 
хааґылаан сиэн, син тиэрдэрбит. Лэппиэскэ 
сиэ бэккин, эгэ алаадьы кэлиэ дуо?

Сэриигэ барбыттартан суруктар кэлэллэрэ. 
Олор араас ис хоґоонноохторо. Ким ілбµт бил-
лэ риитэ кэлэн аймыыр, ким баас ылан ыарахан 
сытара иґиллэрэ. Биґиги а±абыт суруга 
кэллэр эрэ, эдьиийбин Машаны булан киллэрэ 
охсоллоро. Остуол тула бары олорорбут. Эдьии-
йим бэркэ аа±ар эрээри, туой уйадыйан кыайан 
эппэккэ, тыла булдьуйан илигирээн барара, 
маккыраччы ытаан барыахтыы тохтоон, таалан 
олороро. Мин кірі-кірі кыґыйарым «аата, 
субуруччу аа±ан испэт. Миэхэ да аахтарбаттар. 
Кини туой итин ник!» Ол эрээри миэхэ а±ам 
суругун хаґан да аахтарбатахтара. А±абыт 
Каунас куоракка тиийэн, сэрии уматан ааспыт 
миэстэлэригэр тимир суолу ірімµіннээґиІ Іэ 
µлэ±э сылдьыбыта. Сэрии хаалларбыт ынырык 
кістµµлэрин суруйара, биґигини µірэххити-
гэр кыґаныІ, µірэхтээх дьон буоллаххытына 
барыны билиэххит, µтµінµ элбэ±и оІоруоххут 
диэн µс кыыґыгар уонна уолугар Бµіккэ±э 
ойуччу анаан суруйара, онто µґµс кы лааска 
µірэнэ сылдьан тымныйан, µтµірбэккэ, бэйэтэ 
эргиллэн кэлбит сааґыгар, ийэтиниин икки 
хонугунан быысаґан ілбµттэрэ.

Ийэбит ыар кэми, эр киґилии µлэни тулуйбакка 
кылгас µйэлэммитэ. А±абыт ыарыґах, инбэлиит 
буолан кэлбитэ. Јрµµ балыыґалары кэрийэн 
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Биирдэ СаІа дьылга µірэхтэригэр µчµгэй 
о±олорго бириэмийэ диэн µстµµ миэтэрэ сиидэс 
таІас биэрдилэр. Эдьиийим, быраатым уонна 
атын балтыбыт Зоя µґµін ыллылар. Мин 
эрэ ылбатым. Аата абатын, наар мэниктээн, 
аахпакка гынан баран, куруук туйгуннук µірэнэр, 
биир паарта±а олорор эдьиийбиттэн туґанан, 
кини бэлэмигэр сылдьыбыппын ійдіін, дьэ 
кэмсинним. Эдьиийим Маша I µірэ±эр ку руук 
туйгун, кы лааґын наар «туйгунунан» бµ тэрбитэ. 
Јр сыл ларга оскуола дириэктэри нэн µлэлээ бит 
Н.И. Емельянов, а±ам ыарыґах тіннін кэлбитин 
иккис сылыгар, ийэбит ілін, тулаайахсыйан 
олордохпутуна, иккитэ кэлэн кэпсэтэ сыл дьы-
быта: «Бу улахан Машаны µірэххэ ыытыахха, 
кэс киллээх киґи буолар, µірэнэргэ ура ты дьо-
±урдаах о±о», – диэбитэ. Бастакы сыл га ту-
лаайахсыйыы, ілµµ-сµтµµ, аччыктаа ґын да-
±аны мэґэйдээбитэ. Ик кис сылыгар эдьиий -
бин барарга модьуйан кірбµтµн кутта нар, 
умнубут аатыран аккаастаан кэбиспитэ. Кыра 
балтыбыт Дуня мілтіх, ону кірір аатырбыта. 
Кини учууталын Н.И. Емельянов µтµі сµбэтин 
ак каастаабытын кµн бµгµнµгэр диэри кэмсинэр. 
Ыар дьыллар кыґал±алара оннук араас та-
лааннаах, дьо±урдаах элбэх о±ону атахтаабыт 
буолуохтаах. Тіґі да аччык, куґа±ан таІастаах 
буолларбыт оскуолабытыгар ыытыллар араас 
µлэлэргэ барытыгар кіхтііх этибит. Бэрэмиэнэ 
ахсын араас оонньуулар: «Харах симсии», 
«Орун былдьаґыы», «Дьаакыптааґын» буолар. 
Гим настическай истиэнэ, эрчиллэр кольцо 
бааллара. Уолаттар салгыбакка оонньуур 
дьа рыктара кірµдµір уґугуттан уґугар диэри 
«куобахтааґын», «русскайдааґын», хаама сыл-
дьан ыллааґын. Балалайка±а оонньооччулар, 
со±ото±ун да буоллаллар, оскуола о±отун ба-
рытын туруораллара, µІкµµлээн сахсыллыы 
бі±і буолара. Петр Тихонов, Филя Удин, Але-
ша Борисов, Костя Борисов бµтµн оскуола биэ-
чэрин толуйар балалайкаґыттар этилэрэ, (баян 
диэн суо±а).

Бары бэрээдэги учком дьаґайара, кини 
син-биир учуутал курдуга. Мілтіх µірэхтээх, 
бэрээдэги кэспит о±олору дьµµллµµллэрэ. Он-
но киирбит о±о улаханнык кэґэйэн тахсара. 
Степан Судинов, Илья Тимофеев, Филя Удин 
сµрдээх кыґамньылаахтык µлэлииллэрэ, ос-
куо ла бэрээдэгэр улахан кімі буолаллара. 
Оскуолабыт араас артыыстардаа±а, биэчэр 
аайы сценаттан тµспэт ырыаґыттардаа±а: Илья 

Неустроев, Шура Тихонова, Шура Бурнашева, 
Октя Давыдова, Варя Стручкова, Еля Ноева, 
Даша Окорокова, Шура Чемезова учууталларын, 
улахан дьону кытта тэІІэ ыллыыллара, 
µІкµµлµµллэрэ, пьеса туруораллара. Ула-
хан дьон Суорун Омоллоон «Кµкµр Уус», 
Ам ма Аччыгыйа «Ситим быстыыта» уонна 
«Сель кор Сэмэн», онтон да атын драмалары 
туруораллара. Сэрииттэн баас ылан, ордон 
кэлбит учууталбыт И.И. Окороков саха тылын 
µірэтэрэ. Суруйар илиитин эрбэ±э, сімµйэтэ 
кінтіс буола чиккэччи сылдьаллара, буулдьа 
суола килэриччи оспута ала бэлиэтик кістірі. 
Онтукатыгар уруучуканы ылан кыбытан кээґэн 
баран, толоос ба±айытык туттан суруйаахтыыра.

Военрук А.Р. Окороков мас бинтиэпкэ, кыґыл 
кириэстээх куул суумка бі±ілірµ бэлэмнэтэрэ. 
Уолаттар бэрээдэги кэстэхтэринэ таґырдьа 
таґааран «По-пластунски!» диэн байыаннай-
дыы хамаандалаан, кирдээх да буоллун, хо-
нууга сыылларара. Уолаттар онтон олус тол-
лоллоро. Улахан кылаастарга байыаннай 
дьыа ла диэн µірэхтээхпит, онно спортивнай 
нуор маны то лору ирдэниллэрэ. О±о хайаан да 
мас бин тиэпкэлээ±э, иккилии гранатаны, мас 
лап паа кыны куругар иилинэн ба ран хаамара, 
сµµрэрэ. Физкультураны µірэтэр М.И. Уваров 
уґун синиэллээ±э, хаартыска±а тµґэрэр аппа-
рааттаа±а. Аан бастаан хаартысканы кини би-
ґиэхэ дэлэппитэ.

Сайын, кµґµн біґµілэккэ наада±а киирэ 
сылдьан µгµстµк кірірбµт: син билиІІи о±о 
биригээдэтигэр майгынныыр о±олор біліхтірі 
олус кіхтііхтµк µлэлииллэрэ. Ол Киров хол-
куос араас кыра саастаахтар о±олоро И. Яков-
лев, Ф. Удин, М. Пономарев салалталаах илии-
лэрин араарбакка, дьаґанан µлэлииллэрэ. (Оч-
чолорго Алтан кыра-кыра 7 холкуостаах этэ). 
Сэбиэппит биирэ, кииммит – Бітµгµттэ. Улахан 
о±олору саас эрдэ ыґыы кэмэ са±аланнар эрэ 
холкуостар оскуолаттан ылаллара, оттон кµ-
ґµнµн алтынньыттан, µлэ µмµрµйбµтµн кэннэ, 
оскуола аґыллара. Оскуола о±ото холкуоска 
сµрµн кµµс буолара. Сайынын хонууга µлэлии 
тахсыбат да о±олор таах олорботторо. Јссі 
эбии µлэ±э хаптараллара. Дьиэни кірµµ, кыра 
о±ону бµібэйдээґин, сµіґµнµ кірµµ, ынах 
ыаґын, киэґэ ийэлэрин, эдьиийдэрин µлэттэн 
кэ лиилэригэр аґы бэлэмнээґин. Бурдугу тардан 
лэппиэскэ оІоруу, µµтµ сµµрдэн, суорат бµрµйэн 
бэлэмнээґин сыанан-арыынан а±аабат µлэлэр 
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быґыылаа±а да, биґиги дьоммутугар тии-
йэн кэпсии охсор эрэ кµн ба±алаахпыт. Сэрии 
бµппµтµн кэннэ дьыллар уйгу быйаІнаах, 
µµнээйилээх, сир астаах бі±і буолтара. Дьон 
угут буолбутуттан санаалара, туттунуулара 
барыта кінін, сэрии хаалларбыт ыар баастара 
сыыйа оґон, ілгім µтµі олох кэлбитэ.

Оттон сэрииттэн тіннµбэтэхтэр элбэх эти-
лэрэ. Элбэх о±о, ол иґигэр Варя Стручкова 
а±ата эмиэ ол курдук кэлбэтэ±э. Кинилэр сыр-
дык тыыннарын толук ууран туран араІач-
чылаабыт дьоллоох олохторо билигин чэчириир 
нэґилиэктэригэр, µµнэр ыччаттары сырдык ми-
чээрдэригэр кістір.

М.М. НИКИТИНА, 
педагогическай µлэ бэтэрээнэ.

Амма с.

этэ. Оннук сыралаах µлэ±э Зоя Никитина олус 
бэриниилээхтик, кыґамньылаахтык µлэлиирэ, 
быраатынаан Афонялыын, мин балтыбынаан 
Дунялыын хапта±астыыллара, бірµік от хому-
йан хааґыга, бутугаска куталлара, хатаран кы-
ґын сииргэ хаґааналлара. Ыалдьыбатахтарына 
ырыа нан кэпсэтэр оонньуулаахтара. Кµнµ быґа 
опера±а ария толорооччу курдук ыллаан кэп-
сэтэн µлэлэрин чэпчэтинэллэрэ.

Сайылыкпытыгар Бала±аннаахха икки дьиэ-
нэн олорорбут. Зоялаах Афоня биир ынах-
тарын бэйэлэрэ ыыллара, µµтµн сµµрдэн 
сµігэйдииллэрэ. Зоя бурдугун кэлиигэ сынньан, 
ыраастаан, куолаґын тыалга кітµтэн баран, 
тааска тардара. Онтон эрэґэлиирэ, дьэ ол 
кэнниттэн лэппиэскэ тиэстэтин мэґийэн, кі-
мµлµік оґоххо та±ааІІа ууран буґарара. Хонук 
аґын оннук бэйэтэ бэлэмниирэ. Јссі ийэтэ 
µлэ±э хоно барар лэппиэскэтин кытта бэлэмнээн 
тоґуйара. Ґрэххэ хоно барбатах буолла±ына 
ийэтэ киэґэ хойут кэлэрэ, сарсыарда эрдэ 
барара. А±алара сэриигэ сылдьара. КµІІэ олох 
соло буолбакка тµбµгµрэллэрэ, син биир улахан 
киґи µлэтин толороллоро. Атын ыал о±олоро 
бары оннуктара, арай кырдьа±ас эбэлэрэ 
дьаґайара.

Биир кэмІэ наґаа кµµстээх коклюш диэн сі-
тіл дьаІа турбута. Онно µґµін хаптарбыттара. 
Кµ нµ быґа олоро тµґэ-тµґэ сітілліллірі, 
хаан наа±ынан силлииллэрэ. Ол да буоллар 
сыталлара табыллыбата. Ким дьиэни кірµій, 
аґы бэлэмниэй. Эмчит диэн ыраах Суола ба-
ґыгар олороро, онтон кэлэр кыа±а суо±а. 
Кырдьа±ас эґэбит салалтатынан бэйэлэрэ 
оІо роллоро. Хаґан да оонньуур кэм кинилэргэ 
ордубата. Сайылык аайы о±о барыта оннук 
дьарыктаа±а. Кимиэхэ да оонньуу, тµмсэ тµґэн 
аралдьыйыы, эІин диэн суо±а.

Биґиги «Коммунар» о±олоро алта уруок 
кэн ниттэн, чалбах тахсан а±ай турда±ына, 
дьиэбитигэр баран истэхпитинэ, Эґэ толооно 
диэн кыракый сыґыыга Амма диэкиттэн 
учуу талбыт А.Р. Окороков иґэр эбит. Оччо-
лорго Хотуйа µрэ±инэн аттаах да, сатыы да 
быґа сылдьаллара. Кини сµµрµµ былаастаах 
наґаа тµргэнник кэлбитэ. Ґірбµт а±ай, ірі 
кіті±µллµбµт дьµґµнµн кірін соґуйбуппут. 
Учуу талбыт кэлэн биґигини чіміхтµµ тардан 
кууґан ылбыта уонна: «О±олоор, кыайыы буол-
бут, сэрии бµппµт!» – диэн µірµµлээх сура-
±ы иґитиннэрбитэ. Јссі тугу эрэ кэпсээбитэ 
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АММАНЫ СҐДҐТҐК ТАПТЫЫРА
(Ахтыы)

Биґиги кылаас о±олоро, кэлин саха бил-
лиилээх прозаига, поэта, тылбаасчыта буолбут 
учууталбытын кытары аан бастаан итинник 
билсиспиппит. Кини ыытар уруоктарыгар учеб-
никтан, бэйэтин айымньыларыттан аа±ара. Кэп-
сээннэрин араастаан туттан-хаптан аа±ара олус 
сонун, кірµіхтэн эриэккэс, дьикти буолара. Учуу-
талбытын сібµлээн, кэрэхсээн барбыппыт. Мин 
кини эрэ уруоктарыгар дьиэ±э биэрбит соруда±ын 
толорон, хоґооннорун ійбµттэн µчµгэйдик аа±арга, 
кэпсээннэрин кэпсииргэ бэлэмнэнэн тиийэрим. 

Кылааспытыгар мэник-тэник уолаттар балачча 
этибит. Василий Федотович мэниктээбит о±олору 
кулгаахтарыттан сиэтэн учуутал остуолун анныгар 
уган кэбиґэрэ, тылынан тірµт міхпіт-эппэт этэ. 
Бу биґиэхэ кылаас о±олоругар эмиэ сонун, кµµ-
тµллµбэтэх кістµµ этэ. Мин биирдэ (биирдэ эрэ 
буолуо дуо) мэниктээбиппэр остуол анныгар 
киллэрбитигэр тэґийбэккэ бачыыІкаларын быа-
тын баайталаан кэбиспиппэр тураары мэ ґэйдэтэн 
дэлби кµлбµттээ±э…

Бэ´ис кылааска µірэнэр кµґµммэр, арай, биир кµн биґиги кы-
лааспытыгар перемена кэнниттэн, оччолорго учууталлартан да ордук 
маанытык таІныбыт, сурунаал тутуурдаах, кырасыабай бэйэлээх саІа 
учууталбыт киирэн кэллэ. Киирэн остуолун аттыгар туран, биґигини, 
сµµрэн-кітін ірµкµнэспит о±олору, оннубутун буларбытыгар, ол 
кэнниттэн паартабытыгар олорорбутугар кірдісті. Бу оскуолабыт саха 
тылын, литературатын саІа учуутала, суруйааччы Василий Федотович 
Гольдеров этэ. Биґиги буолла±ына саІа учууталбыт µµнэн эрэр, 
Саха сирин биллэр суруйааччыта, хай±аммыт «Илгэлээх ардах» диэн 
кинигэтин таґаартарбыт ааптар буоларын отой да билбэт, билэ да 
сатаабатах дьон этибит.

Бала±ан ыйын бµтµµтэ, арай, Василий Голь-
деров биґиги дьиэбитигэр дьоммун кірсі кэл-
лэ. Ийэлээх а±ам Баґылайдыын ону-маны 
кэпсэтэ-кэпсэтэ чэйдээтилэр. Мин буолла±ына 
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аґыы охсоот, оонньуу элэс гынан хааллым. Киэ-
ґэ дьиэбэр кэлбиппэр дьонум: «Биґиги Голь-
деровтары дьукаах ылар буоллубут, онон сар-
сыІІыттан ыла балтыгынаан, Раялыын, биґиги 
хоспутугар кіґін киириэххит», – диэтилэр. Бу 
иннинэ Гольдеровтар атын ыалга дьукаах олор-
буттар эбит. Учууталбын кытта бииргэ оло-
рорбуттан салла санаатым. Оскуола±а тіґі мэ-
никтиирбин кэлэн кэпсиэ диэтэ±им буолуо.

Сарсыныгар Баґылай Федотовичтаах, эбиэт 
кэнниттэн кіґін кэллилэр: кэргэнэ Фаина Пла-
тоновна, Баґылай ийэтэ Јрµµнэ эмээхсин, ону 
таґынан о±олоро. Алгыс – иккилээх уолчаан (кэ-
лин сµµрбэччэ сааґыгар Амма±а ууга тµґэн іл-
бµтэ), кыыстара Саргы (Саха сирин биллиилээх 
поэта буолбут Саргы Куо) тµ³ртээх эрэ этэ уонна 
улахан о±олоро Ньургун (билигин Саха сирин 
биллиилээх мецената – Ньургун Васильевич 
Голь деров) биэс саастаах уол буолан кэлэн µірэ-
кіті биґиэхэ дьукаах буолбуттара… Дьоммутун 
кытта биир кыґын сµрдээх эйэлээхтик-иллээхтик 
олорбуппут. Баґылай Федотович кыґын Јймікіін 
улууґугар кіґін учууталлыы барбыта. Ньургун 
миигин убай Сиэнньэттэн атыннык ааттаабат этэ, 
оонньуу бардахпына чугас эргин наар миигин 
батыґа сылдьара. Бу кыґын мин кіІµллэтэммин 
Бідµітэбис кинигэлэриттэн «Илгэлээх арда±ы» 
олус таттаран туран аахпытым уонна кэпсээннэр 
геройдарын курдук бииргэ µірэнэр кыыспын 
таптыахпын ба±арбытым. Ол кыыґым дьиэтэ 
тµн нµгµнэн кістірі, кинилиин оскуола±а бииргэ 
барарым уонна тіннірµм, уулусса±а бииргэ оон-
ньуурум, чугастаа±ы ыаллар о±олорунуун саас 
аайы лапталыырбыт…

Оскуоланы бµтэрэн бараммын холкуоска µлэ-
лии сылдьаммын Болугурга ыччаттар гас троллуу 
барбыппыт. Манна Фаина Платоновна уолу-
наан Ньургуннуун кулуупка кэлэннэр (Ньургун 
оскуола±а µірэнэрэ) миигин сµрдээхтик µірэн-
кітін кірсµбµттэрэ, дьиэлэригэр чэйдэтэ, хонноро 
ыІырбыттара.

СоморсуІІа Гольдеровтар µс сыл олорбутта-
ра. Фаина Платоновна идэтинэн агроном этэ. 
Болугурга олорон, µрдµк µµнµµнµ ылбытын иґин, 
«Саха сирин µтµілээх агронома» диэн ааты 
ылар чиэскэ тиксибитэ. Баґылай Федотович 
ман тан Суруйааччы союґугар µлэлии Дьо куус-
кайга киирбитэ. Онтон мин 1972-1977 сыл-
ларга Иркутскайга Хо Ши Мин аатынан омук 
тылын институтун студена буолбутум. 1977 
сыллаахха µірэхпин бµтэрэн, Амма±а µлэ лии 

кэлбитим. Студенныыр сылларбар Иркут скайтан 
Дьокуускайга, эбэтэр тіннірбір наар Голь-
деровтарга сылдьар, тµґэр буолбутум. Баґы-
лайдаах наар µірэ-кіті кірсіллірі, куоракка 
ардыгар хас да хонон барарым, Гольдеровтар 
а±абар Спиридон Спиридоновичка, ийэбэр Евдо-
кия Алексеевна±а махталлара улахан этэ.

Кыґал±алаах кµннэригэр дьукаах ылбыттары -
гар олус махтаналлара. Ол иґин кинилэр дьиэлэ-
ри гэр кіІµл сылдьарым, µлэґит да буолан барам-
мын µксµн Баґылай Федотовичтаахха тµґэрим. 
Чернышевскай уулуссатыгар баар тµ³рт этээстээх 
таас дьиэ±э олороллоро. Оччолорго Баґылай Фе-
дотович наар кэлэр-барар µлэ±э µлэлиирэ, Су-
руйааччы союґун фондатын тойоно этэ. Кини суох 
да буолла±ына мин Фаина Платоновналаахха хо-
норум. Саргылаана поэт буолан эрэрэ. Бу кэм-
Іэ мин эдэр ааптар быґыытынан саІа биллэн 
эрэр кэмим этэ, хоґооннорум «Эдэр коммунист», 
«Кыым» хаґыаттарга, «Хотугу сулус» (билигин 
«Чол бон») сурунаалга бэчээттэнэллэрэ.

Баґылай Федотович 50 сааґын туолбут дьо-
ро кµнµгэр Амма±а РОНО-±а инспектордыы сыл-
дьан, салайааччым В.В. Федоровтыын э±эр-
дэлиир аадырыс суругу суруйан, бэлэх питигэр 
фотоаппарат ылан Дьо куускайга киирбитим. 
Манна кинилэр дьиэ лэ ригэр саха биллиилээх 
суруйааччыларын Кµн нµк Уурастыырабы, бил-
лии лээх поэттар Бµі тµр Тобуруокабы, Сэмэн 
Руфовы, аатырбыт кэпсээн ньит Николай Габы-
шевы, биллиилээх романист Болот Боотуру, 
биллиилээх журналист Терентий Халыевы, ме-
лодистар Виталий Андросовы, Вла димир Та-
тариновы уо.д.а кытары билсибитим. Бу киэ-
ґэ±э остуол тула кинилэр тылларын-іс тірµн, 
ырыаларын тойуктарын истибиппинэн би лигин 
да±аны киэн тутта саныыбын. Ол дьоро тµµн 
Баґылай Федотович уолунаан Ньургуннуун, 
В.М. Новиковы-Кµннµк Уурастыырабы, кэргэнин 
Надежда Гаврильевнаны дьиэлэригэр тиийэ, так-
синан атааран турардаахпыт.

Баґылай Федотович Соморсуну умнубат этэ. 
Кини сылга биирдэ-иккитэ кэлэрэ. Оччолорго 
до±ордоспут, табаарыстаспыт дьонноро тыын-
наах, ілµір этилэрэ. Олорго сылдьа таарыйа аан 
бастаан биґиэхэ тµґэрэ. Кэлбит кµнµгэр «нас-
тарыанньа±а» аґыы олорон, саІа хоґоонноруттан 
µчµгэй ба±айытык туттан-хаптан аа±ара. Мин 
дьонум кини хоґооннорун олус сібµлээн ис-
тэллэрэ. Ийэм Евдокия Алексеевна Баґылай 
саха норуодунай суруйааччыта Н.Г. Золотарев-
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Николай Якутскайы биир сайын а±алан, дьоммор 
икки хоннорон барбытын ілµір диэри саныыра, 
ахтара. Николай Якутскай ийэм тапталлаах су-
руйааччыта этэ. Кини салгыбакка «Тілкінµ», «Кі-
мµстээх µрµйэни» хастыыта да аахпыттаа±а. Биир 
сырыыга кыґын Баґылай Федотович биґиэхэ 
тµґэ сытан «атыыласпыт ыарыытыттан» уґуктан 
тымныы уу кірдіібµтµгэр, мин Ґіґээ Халаалы 
сиґин ортотугар баар кµіл уутун (а±абынаан 
кыстыыр мууспутун онтон ыларбыт), буочукаттан 
баґан биэрбиппэр, киґим оронугар олорон: 
«Аата Аммам уута барахсан абыраата±ын», – 
диэбитигэр кµлэ да, сонньуйа да санаабытым. 
Хайа сир уута буоларын эппэтэ±им. Федотович 
«ол аґы» балачча иґэрэ. Онтун кимтэн да кистии 
сатаабат этэ, киниэнэ барыта хайдах баарынан 
буолара. 

Биир кыґын Амматтан Гольдеровтаахха тµґэн 
олорон сол да±аны Фаи на Платоновналыын, 
Саргылыын киэґэ Федо товиґы кµµтэ сатаан 
баран, утуйаары тµµн µіґэ чэй иґэ олордохпутуна 
эмиэ ааммыт звонога ірі тырылыы тµстэ. Саргы 
ойон туран аанын аспытыгар Баґылайбыт улахан 
холуочук киирэн кэллэ, аанын сабаары кэннинэн 
эргилиннэ, арай кірбµппµт сонун кэнники ку-
ругар кµнµс илдьэ барбыт бартыбыалын ким эрэ 
баайан кэбиспит. Биґиги куукуна±а олорон дэлби 
кµлµстµбµт. Бука, бииргэ «аґаабыт» киґитэ дуу, 
такси суоппара дуу суумкатын «сµппэтин» диэн 
баайан кэбистэ±э буолуо. Хаґаайын сыгын ньах-
танан баран, куу ку на±а остуолга олорон чэй дэстэ, 
этэІІэ сыл дьыбытыгар биґиги бары да µірдµбµт-
кіттµбµт…

Саргылаах кэлин кэргэнинээн, Володялыын, 
Амма±а кіґін тахсан олорбуттара. Баґылай 
Федотович Амма±а кэлэрэ элбээбитэ. Мин бу 
кэмІэ РОНО-±а методистыыр этим. Саргылаана 
Васильевналаахха сотору-сотору сылдьарым. 
Арай биирдэ, кыґын, Баґылай куораттан кэлэн 
баран сарсыІІы кµнµгэр миэхэ сырытта, ахтыс-
пычча µірэ-кіті кірµстµбµт, «кыратык амсайан», 
сокуускалаан баран кыыґын аахха барар буол-
лубут. Тиийбиппитигэр дьиэ хаґаайката ки лиэп 
ыла та±ыста. Федотович биґиги Саргылаах µс 
саастаах Айталларын кірі дьиэ±э хааллыбыт, 
кэпсээммит-ипсээммит элбэх. Уолбут саала 
ис тиэнэтигэр сы´ыары турар оронноох, онно 
туран эрэ истиэнэ±э ыйаммыт эґэ тириитин 
имэ рийэ-имэрийэ «бу эґэ Вася тириитэ» диэн 
биґигини дэлби кµллэрдэ. Ийэтэ киирбитигэр 
«бу эґэ Вася тириитэ µґµ» диэтибит. Саргы 

о±отун ылан сыллыы-сыллыы кµллэ, µірдэ а±ай. 
Кырачаан Айталык «Эґээ Вася» уонна «эґэ» диэн 
тыллар суолталарын билээхтээбэт буолла±а. 
Ол киэґэ биґиги Баґылайдыын, кинини «эґэ 
тириилэммитинэн» µірэ-кіті кыыґын аахха іргі 
диэри остуолга олорон «сууйдубут-тараатыбыт», 
хоґооннорбутуттан аа±ыстыбыт, онно Саргы кіх-
нэм буолла, хоґоонноруттан аа±ыста.

Биир саас учууталым СоморсуІІа Кыайыы кµ-
нµн эрэ иннинэ кэллэ. Соморсун Буор хайа тын 
µрдµгэр тахсан уґуннук олордубут. Кыайыы кµ нµн 
бэлиэтиирбитигэр кыра «астаахпыт», сокууска быт 
да син балачча баара. Баґылай Федотович бу си ри 
олус таптыыра. Мантан улуу ырыаґыппыт Оль га 
Петровна Иванова туойбут Арыылаа±ын сыґыы-
та ытыска уурбуттуу, бу баардыы кістірі. Ки ни 
Ольга Петровнаны кэрэ мелодиялардаах «улуу 
ырыаґыт» диэн ааттыыра. Бу олордохпутуна ос-
куола биир кылааґын о±олоро учууталларынаан 
биґиги таспытыгар тиийэн кэллилэр. О±олор 
саас кы айыл±а барахсаІІа тахсан µірбµттэрэ-
кіппµттэрэ сµрдээх, илиилэригэр тэтэрээттэрин 
тута сылдьаллар. Учууталлара педагогическай 
µлэ ветерана Татьяна Матвеевна Старостина 
кэ лэн биґигини э±эрдэлэстэ, кылгастык кэпсэтэ 
тµґээт, о±олоругар барда. Биґиги ыалдьыппы наан 
кутаа оннугар бытархай мастарынан уот оттон, 
сирбитин-уоппутун аґатан баран, аґаабытынан 
бардыбыт. Ол кэмІэ айыл±абыт барахсан туп-
сан, ситэн-хотон эрэрэ. Анныбытыгар Кыыс Ам-
мабыт муус бі±ітµн тоґуталаан устуохча ту-
ра ра, ірµс уІуор, биэрэк µрдµгэр, кэрэ ба±айы 
ха рыйалар кµіх халлаан диэки «манна кэлиІ, 
биґиэхэ тахсыІ» диирдии чыпчаалларынан µіґэ 
ірі анньан тураллара. Кип-киэІ хочо, Арыылаах 
сыґыыта угуйа сандаараллара, хайабыт µрдµгэр 
эриэккэс мастар – бэстэр барахсаттар кµіх саас-
ка µірэн, сиккиэр тыалга кµі-дьаа буолан, ла-
бааларын хамсата оонньууллара…

Бырааґынньык кэнниттэн, Татьяна Матвеевна 
Буор хайа±а илдьэ сылдьыбыт о±олоругар айыл-
±а±а сылдьан тугу кірбµттэригэр сочинение су-
руйтарбыт. Арай биир о±ото сочинениетыгар: 
«Мин Буор хайа±а тыыннаах суруйааччыны, Ва-
силий Гольдеровы кірдµм», – диэбит этэ. Ону 
мин телефонунан куоракка Баґылай Федотовичка 
эттим, киґим наґаа µірдэ: «Кір эрэ, ол о±о айыл±а 
уґуктар кэмигэр миигин эрэ ійдіін хаалбыт 
эбит», – диэбитэ…

2004 сыллаахха кыґын Баґылай Гольдеров 
70 сааґын туолбута. Мин нэґилиэгим оччотоо±у 
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баґылыга И.В. Назаровтыын сµбэлэґэн барам-
мыт Федотович юбилейын нэґилиэк иґинэн бэ-
лиэтииргэ быґаарыммыппыт. Сылгы иитэр «Ґрµ-
йэ» хаґаайыстыбатыттан биир убаґаны бэлэх-
туґах биэрэргэ сµбэлэстибит. Учууталым юбилейа 
сµрдээх сэргэхтик барбыта. КСК-±а улахан про-
граммалаах, ахтыылардаах концерт-биэчэр тэ-
рил либитэ, ол кэнниттэн оскуолабыт актовай 
саа латыгар юбиляры э±эрдэлиир астаах-µіллээх 
малааґын буолбута. Манна кэргэнинээн, Фаина 
Платоновналыын, кµндµ ыалдьыт буолбуттара. 
Кэлин 75-ґин туолар юбилейыгар ыІырыллан 
баран, кыайан барбата±ым. Аны 2007 сыл 
тохсунньуга «Учуутал уонна µірэнээччилэр» диэн 
тема±а Национальнай библиотека±а буолуохтаах 
биэчэргэ ыІырыллан баран, ыалдьан хаалан 
киирбэтэ±им…

Баґылай Федотович сир астыырын олус сі-
бµлµµрэ, дьэдьэни кµІІэ биэдэрэнэн µргµµр 
ки ґи отону ба±ас киґи гыныа дуо. Икки сыл 
устата бала±ан ыйыгар Бологуртан биґиэхэ 
кэлэн отоннообута. Кэлэн нэдиэлэ кэриІэ дьиэ-
бититтэн чугас баар тыа±а тахсан, 1998-1999 
сылларга 70-лаах о±онньор киґи арыт икки 
биэдэрэ отону хомуйан тіннірі. Манна мин µлэ-
биттэн кіІµллэтэн, икки-µс кµн кэргэмминээн, 
Елизавета Семеновналыын, о±олорбутун илдьэ 
Баґылай Федотовиґы отонноох сиргэ сирдээн 
отоннуурбут. Отоннуу барарбытыгар куруук ійµі-
лээх, ыґаарыламмыт соболоох, килиэптээх, «Ро-
са» иґитигэр чэйдээх сылдьарбыт. Оскуола±а 
µлэлиир кµммэр бэйэтэ тыа±а тахсара. Биирдэ 
арай киґибит хараІарыар диэри кэлбэтэ. Мунна±а 
буолуо дии санаан, уулусса ніІµі олорор ыалбын 
баран кірдµіх диэммин тыраахтарын собуоттаан 
бараары турдахпытына, о±онньорум бу тиийэн 
кэллэ. Тіннін иґэн суолун бутуйан Халаалы µрэ-
±эр киирбит. Онтон дьэ Сул±аччылыыр былыр гы 
суолу булан тіннµбµт. Сылайбыт а±ай, ол эрээ-
ри «дойдубун кірдµм, иґиттим» диэн улахан нык 
астыммыт, эбиитин икки биэдэрэ отонноох буо лан 
санаата бі±іх эбит. Отоннууругар: «Чугас ба±а йы 
отонноох эбиккит. Сатыы киґи таах баран кэ лэр 
сирэ, Бологурга маннык буолбатах ыраах ба±а йы 
бараллар», – диирэ. Барарыгар а±албыт хоруопка 
дьааґыктарын отонунан толорон, µірэ-кіті бы-
раґаайдаґан: «Дьокуускайга киирдэххитинэ ха-
йаан да кэлээриІ», – диэн аттанара…

Баґылай Федотович 2012 сыллаахха тох сун-
ньуга 80 сааґын бэлиэтиир дьоро кµнµгэр ыІы-
рыллан киирэ сылдьыбытым. Биэчэр µірµµлээх 

чааґа Пушкин аатынан библиотека мунньахтыыр 
саалатыгар буолбута.

Манна µгµс µтµі тыл этиллибитэ, музыкальнай 
э±эрдэлэр буолбуттара. Ґірµµлээх чаас кэн-
нит тэн ыІырыылаах ыалдьыттар куорат биир 
кафетыгар Баґылай Федотович уола Ньургун 
Васильевич бырааґынньыктаа±ы ілгім астаах-
µіллээх остуолугар олорор чиэскэ тиксибиппит. 
Манна кэлбит µірµµлээх-кітµµлээх малааґын 
ыал дьыттара юбилярга этэр тыл эриэккэґин 
эппиттэ рэ. СоморсуІІа µірэппит µс µірэнээччитэ 
– суруйааччылар Д.Ф. Наумов, Баґы лай Ха рыс-
хал уонна мин тыл эппиттэртэн хаал сыбатах  пыт, 
элбэ±и эппиппит, µтµінµ тµс тээбиппит…

2004 сыллаахха нэґилиэк дьаґалтатын ыІы-
рыытынан «ТэІнэбил» артыал тэриллибитэ 
80 сылыгар аналлаах ыґыахха кэргэнэ Фаина 
Платоновналыын кэлэн биґиэхэ хонон, сарсыІІы 
кµнµгэр ыґыахха сылдьан астынан, дуоґуйан 
тіннµбµттэрэ. Фаина Платоновна бу иннинэ 
биґиги дьиэбитигэр сылдьа илигэ. Ол иґин 
дьиэбитин тулалыыр кµіх тыаны, кэ±э барахсан 
тэлгэґэ иґигэр бу чоргуйарын кірін: «Дьиэ±итин 
наґаа µчµгэй сиргэ туттарбыккыт, адьас даача 
курдук», – диэн сі±ін-махтайан барбыта. Ол кµн 
бырааґынньык быыґыгар биґиэхэ дьаарбайа 
кэлбит ыалдьыттардыын баай астаах-µіллээх 
остуол тула олорбуппут, хаартыска±а тµспµппµт. 
Баґылай Федотович киэґэ Амма±а тіннірµгэр 
кµі-дьаа буолан айаннаабыта, кµндµ дьоммутун 
«этэІІэ буолуІ» дэсиґэн атаарбыппыт…

Федотович саІа кинигэтэ та±ыста±ына кини-
гэтигэр µчµгэйи, µтµінµ ба±аран, алгыс тылын 
суруйан бэлэхтиир буолара. Бу суруйа олором мун 
библиотекабыттан кини 2002 сыллаахха тахсы-
быт «Умнуллубат онус кылаас» диэн кинигэтин 
ылан кірдµм. Кини бу кинигэ иґигэр маннык 
суруйбут: «Соморсуммар саамай истиІ дьонум 
Испир диэн Хапытыанаптаах кµндµ кийииттэрэ 
Елизаве та Семеновна, со±отох уоллара бил-
лиилээх ырыанньык-поэппыт, µірэнээччим, µтµі-
кэн до±орум Сэмэн Испирдиэнэбис, тап тал лаах 
о±олоро Сиэнньэ, Испирдиэнчик, Ньургуйаана, 
Проня, бу орто дойдуга олороргут устатыгар: 
«Ум нуллубат онус кылааґым» биґигини, Куол-
дьараптары, олох чугас, истиІ дьоммут, ыалбыт 
этэ», – диэн умнубакка ійдіті-саната туруохтун! 
Барыгытыгар бастыІтан бастыІ ба±арыылары. 
Ґтµікэннээх, µйэлээх алгыґы кытары Куолдьа-
раптар. 09.10.2002 сыл. Амма. Соморсун. Отон-
ноотум, сэргэхсийдим ахан!» 
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Онтон 70 сааґын туолар юбилейыгар маннык 
ис хоґоонноох ыІырыыны ыыппыт: «Ытыктабыл-
лаах кµндµ Спиридон Спиридонович, Раиса, Ели-
завета, Сеня, о±олор, сардаІалаах 2002 с. уруй-
айхал! БастыІтан бастыІ ба±арыылары, µтµіттэн 
µтµікэн алгыґы кытары эґиги Баґы лайгыт. 
31.12.2001с.»

Былырыын кµґµн Дьокуускайга Саха сирин 
суруйааччыларын бырабылыанньата тэрийбит 
сµ бэ мунньахтарыгар ыІырыллыбытым. Манна 
бэрэссэдээтэлбитин, саха норуодунай поэта Н.И. 
Харлампьеваны, биир да чилиэн утарбакка бука 
бары, биир киґи курдук хаттаан µлэлииригэр 
куо ластаабыппыт. Мунньах кэнниттэн мин учуу-
талбыныын, кыыґа Саргы Куолуун кинилэргэ 
хоно барсыбытым. Манна тµµн Баґылай Федо-
товичтыын биир ороІІо хоонньоґон утуйбутум. 
Сарсыарда сакаастаабыт таксибыт эрдэ кэлэн, 
мин ол кµн Аммалыыр буолбутум…

Учууталым Баґылай Федотович дьиэтигэр Ам-
маттан киирдэхпинэ «О, µірэнээччим», «о±ом», 
«салгынынан оІорбут уолум» дииртэн атыннык 
ыІырбат этэ. Куоракка бииргэ сырыттахпытына 
билэр дьонугар «эдэр эрдэхпинэ салгынынан 
оІорбут о±ом» дии-дии кµлэрэ. Саха биллиилээх 
суруналыыґа ір сылларга республика Суру-
налыыстарын союґун салайбыт И.В. Борисов урут 
Амма±а командировка±а сылдьан, редакция±а 
миигин кытта билсибитэ. Куоракка киирэн баран 
Баґылайы кірсµбµт: «Амма±а эйиэхэ олус май-
гынныыр, суруйар дьо±урдаах уол баар эбит, 
µµт-маас эн курдук, арааґа, эдэр сылдьан туора 
хаампыккын быґыылаах», – диэн хаадьылаабыт. 
Онтон ыла Федотовичка «салгынынан оІоґул-
лубут уола» буолан хаалтым.

Быйыл кµґµн Баґылайы кытта отоннообут 
сирбитигэр кэргэмминээн отоннуу сылдьаммыт 
кинини суохтаатыбыт а±ай. 2001-2002 сыллар-
даахха сэттэ уонча саастаах о±онньор манна 
кэлэн арыт иккилии биэдэрэ отону хомуйара. 
Кэргэмминиин чэйдии олорон, Баґылайбытын ах-
та-ахта алаадьынан сирбитин аґаттыбыт.

Баґылай Федотович Елизаветаны аан бастаан 
кірііт сібµлээбитэ, истибэтигэр миэхэ «дьэ этэІ-
Іэ олор, эн дьолгор кэлбит киґи эбит» диэбитин 
бу баар курдук ійдµµбµн… Кини биґиэхэ кэллэ±и-
нэ кµµтµµлээх кµндµ ыалдьыт буолара. Сарсыарда 
утуйа сыттахпытына эрдэ туран, СоморсуІ Іа 
соболуур сирдэрин, сайын Амматын, Буор хайа-
тын кірін сэргэхсийэн кэлэрэ. Кэргэним кинини 
олус ытыктыыра, киґи быґыытынан таптыыра, 

бэлэхтээбит кинигэлэрин сібµлээн, таттаран 
туран аа±ара. Баґылай Федотович кэлэригэр туох 
баарынан ас бі±інµ астыыра, мин кинини кµµтэ 
таарыйа Соморсунун таптыыр соботун илимнээн 
тоґуйарым…

2014 сыл атырдьах ыйын 2 кµнµгэр учуута лым, 
кµндµтµк саныыр киґим, Амманы иккис дойду 
оІостуммут уола Ньургун Васильевич тутан биэр-
бит даачатыгар олорон, икки эрэ хонукка ыалдьан 
бу орто дойдуттан бараахтаабыта…

Мин ити кэмІэ уолаттарбынаан дьиэбиттэн 
тэйиччи оттуу сылдьар буолан, истибэккэ хаал-
бытым. Учууталым 40 хонугар Болугурга барыам 
дии сылдьан кµµскэ ыалдьан, Амма балыыґатыгар 
сытан эрэ эмтэнэр киґи буолбутум. Кистэммитин 
истээт кэргэнигэр, о±олоругар, сиэн нэригэр биґиги 
дьиэ кэргэн аатыттан «Амма оло±о» хаґыакка 
кутур±аммытын биллэрбиппи тин сонно тута 
бэчээттии охсубуттара. Ґтµі киґи ілбіт µйэлээх. 
Баґылай Федотович аІардас «Умнуллубат онус 
кылаас» диэн ырыа буолан ылламмыт уонна 
билигин да±аны ыллана турар ырыа тылын 
ааптара эрэ да эбитэ буоллар, норуотугар аата 
кµн ахсын ааттана, ахтылла туруо этэ. Биллиилээх 
поэт, прозаик, тылбаас чыт В.Ф. Гольдеров ітір-
діі±µтэ биир хоґоонугар «…Амма±а сµдµ тап-
талбыттан ілін да баран, аар хатыІ буолан 
лаглайыам», – диэн этэн турар даах.

Кµндµ учууталым, а±ам кэриэтэ истиІник 
саныыр, таптыыр киґим, сµгµрµйэр суруйааччым 
Василий Федотович иккис дойду оІостуммут, 
сµдµтµк таптыыр АммаІ буоругар хатыІ мас буо-
лаІІын бар дьоІІун, ыччаккын сырдыкка, кэрэ±э 
µйэлэр тухары угуйа сыт!

Семен КАПИТОНОВ, 
Амма улууґун, Сул±аччы, Соморсун 

нэґилиэктэрин бочуоттаах олохтоо±о, 
Республика култууратын туйгуна, 

«Гражданскай килбиэн» бэлиэ хаґаайына, 
Россия Суруйааччыларын 

союґун чилиэнэ, поэт.
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ДУНЯ САВВИНА 
диэн ча±ылхай кыыс баара...

Мин суруйааччы Степан Ефремов айымньыларын олус да суох-
туур эбиппин. ¥гµс сыл устата о±олорго саха лите ратуратын µ³рэп-
пит учуутал буоларым бы´ыытынан били²²и саха литература тын 
программатыгар Степан Ефремов «Ини-бии», «Куорат кыы´а» диэн 
драмалара киирбэт буол буттарыттан олус хомойобун. Хомойо бун 
аныгы кэм о±олоро Михаил, Николай Ивановтар («Ини-бии» дра ма) 
ыарахан дьыл±аларын, Петя, Коля, Маня курдук о±олор («Куо рат 
кыы´а») тыа µлэтиттэн дьолу булбут µлэ´ит дьон дьулуурдарын, 
с³бµлµµр идэтин таба тайаммакка, тµбэ´иэх идэни талан муна-тэнэ 
сылдьар Аркашаны билбэттэриттэн.

Степан Ефремов бу икки чулуу айымньылара элбэх к³-
лµ³нэ ыччаты олох олорорго µ³рэтэн кэллэхтэрэ. Оттон нуучча 
литературатыгар Николай Островскай курдук чулуу суруйааччы 
«Ыстаал хайдах хатарыллыбыта» диэн айымньыта µ³рэтиллибэт 
буолбутуттан ки´и хараастар эрэ. Ама, Павка Корчагина суох 
хайдах олоруохха, оло±у сыаналыахха с³бµй? Чэ, ба±ар, мин 
сэбиэскэй кэм²э иитиллибит, олорбут ки´и, итинник саныырым 
буолуо. Оттон би´иги к³лµ³нэ дьоно сэ биэскэй литература µтµ³ 
холобурдарыгар иитиллэн, ки´и-хара буолан, µлэлээн-хамсаан 
кэллэхпит, олох устун эрэллээхтик хаамтахпыт. Мин бэйэм 
кэммин, бэйэм идеяларбын сиргэ-буорга тэпсиэхпин ба±арбаппын. 
Бука, быйылгы сылы Россия±а мээнэ±э Литература сылынан 
биллэрбэтэх буолуохтаахтар. О±ону, ыччаты, кэлэр к³лµ³нэни 
иитиигэ сµрµн бол±омтобу тун уурарбыт наада буолла бы´ыылаах. 

Е.И. Саввина кэргэнинээн, 
Г.А. Михалевтуун.«Саха омук» куруґуокка.

Е.И. Саввина. 1926 с.

(С.П. Ефремов "Ини-бии" драматын прототибын суолунан)
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Быйыл тохсунньуга Ха²алас сирин чулуу ки-
´итэ, биллиилээх драматура Степан Павлович 
Ефремов 110 саа´ын туолла. Мин кинини биирдэ 
эрэ к³р³н турардаахпын. Покровскай куорат 1 
№-дээх оскуолатыгар µ³рэнэ сырыттахпытына, 
70-с сыллар са²аларыгар, суруйааччыны кытта 
к³рсµ´µµ буолбута. У´ун курбуу у²уохтаах, ки-
лэбэчигэс ачыкылаах ки´и оскуола о±олорун ин-
нигэр тахсан, лоп-бааччы тылынан-іґµнэн сµ бэ-
лиир-амалыыр курдук нууччалыы ыраастык са -
²аран, элбэ±и кэпсээбитэ-ипсээбитэ. Ол са±а на 
би´иги оскуолабытыгар алта онус кылаас баарыттан 
иккитигэр эрэ саха литературатын µ³рэтэллэрэ. Ити 
к³рсµ´µµ кэнниттэн мин кинини кэлин к³рб³т³ ±µм. 
Ол гынан баран µйэм-саа´ым тухары кини айым-
ньыларын о±олорго т³´³л³³х тµк аахтарбытым, 
кэп сээбитим, ырыппытым, «Ини -бии» драматтан 
бы ́ а тардан сценкалары бэ лэмнээн, о±олорго 
туруортарбытым буолуой?! О±олор барахсаттар ити 
драманы олус с³бµлµµллэр этэ. Ордук Михаил, Пис-
толет, атыы´ыт уола Сэмэнэп, дьаамнаах эмээх  син 
оруолларын оонньуулларын астыналлара.

Быйыл суруйааччы т³р³³бµтэ 110 сылынан си-
бээстээн «Ини-бии» драманы ³сс³ т³гµл аахтым. 
Саа´ыран эрэр ки´и хара±ынан чинчийэрдии 
сыныйан туран аахтым уонна бэйэбэр кыра ары-
йыылары о²ордум. Литературоведтар урут да 
этэллэрэ Степан Ефремов бу айымньытын µксµн 
бэйэтин оло±уттан ылан суруйбут диэн. Ол кырдьык 
эбит. Кини бэйэтин эрэ оло±уттан буолбакка, 
бэйэтин биир дойдулаахтарын, бииргэ алтыспыт 
до±отторун дьыл±аларын суруйбут. Икки кылаас 
икки ардыгар утарыта турар кµµстэргэ сэриилэспит 
Степан уонна Ба´ылай Ефремовтар дьыл±алара 
олус да хомолтолоох эбит. Мин урут Ба´ылайы 
а±амсыйбыт ки´и буолуо дии саныырым, онтум 
баара сµµрбэччэлээх эрэ уолчаан µрµ² сэриитигэр 
сылдьан Амма±а, Са´ыл Сы´ыыга, ³л³³хт³³бµт 
эбит. Быраата Степан элбэх дьон ³лµгµн ор-
тотуттан убайын булан, Карл Байкаловтан к³-
²µллэтэн к³м³³хт³³бµт. Оччотоо±у кэм²э кы-
´ыл партизан µрµ² саллаатын к³мµµтэ улахан 
хорсун бы´ыы этэ уонна инники оло±ор улахан 
содуллаах буолуон с³пт³³±³. Хата, ол тµгэни ким 
да хобулаабакка, Степан Ефремов убайын у²уо±ун 
ки´илии харайда±а, буору булларда±а.

«Ини-бии» драма±а сµрµн герой Михаил Ива-
нов таптыыр кыы´ын аата Дуня Саввина диэн. 
Эдэр кээн комсомолка кыысчаан, Сэмэн Саввин 
диэн биир гэ т³р³³бµт убайдаах. Дьиктитэ 
диэн суруйааччы то ±о эрэ дьи²нээхтик олоххо 

баар буола сылдьыбыт Дуня Саввина аатын 
уларыппакка эрэ киллэрбит. Ким этэй Дуня Савви-
на диэн кыысчаан? То±о би´иги кини ту´унан тугу 
да билбэппитий? Дьи²инэн, Евдокия Иннокен-
тьев на Саввина аата били²²и кэм²э улаханнык 
аатта ныахтаах, саха бастакы лидер дьахталла рын 
кыт та тэ²²э ахтыллыахтаах, чиэстэниэхтээх этэ 
буолла±а. Онуоха эбии быйылгы сыл оскуола±а 
киириэн иннинээ±и саастаах о±олору иитиигэ анам-
мыт сыл буоларынан, ол эйгэ ата±ар ту руутугар 
кырата суох кылаатын киллэрбитинэн да, Евдокия 
Иннокентьевна Саввина аата хайаан да ахтыллан 
аа´ыахтаа±а. 

Кини Ха²алас улуу´ун Хачыкаат нэ´илиэгэр 
1905 сыллаахха орто сэниэ ыалга кµн сырдыгын 
к³рбµтэ. А±атын Иннокентий Никифорович Сав-
вины-Мээчик уолун 1922 сыллаахха µрµ²нэр кы-
´ыллар наары´ынайдара диэннэр Хапта±айга 
ил дьэн ытан ³л³рбµттэр. Ол ту´унан биллиилээх 
кыраайы µ³рэтээччи, сир тµннµгэ ки´и Гаврил 
Михайлович Герасимов «Оло±ум кэрчиктэрэ» диэн 
кинигэтигэр суруйбут. Евдокия бииргэ т³р³³бµт 
уба йа Гаврил Иннокентьевич Егоров-Саввин граж-
данскай сэрии кыттыылаа±а, педагогическай µлэ 
ветерана этэ. 

Эдэркээн кыысчаан а±атын µрµ²нэр кыыллыы 
сэймэктээн ³л³рµµлэрэ ³йµгэр-санаатыгар тосту 
уларыйыыны о²орбута. Кини оло±ун бµтµн нµµтµн 
са²а сэбиэскэй олох ту´угар аныырга бы ́ аа-
рыммыта. 1923 сыллаахха педтехникум бас-
та  кы комсомолецтара Кеша Алексеев, Володя 
Ефи мов, Степа Саввин, Степа Ефремов Карл 
Байкалов этэрээтигэр киирсэн Амма±а, Строд 
этэ рээтигэр к³м³±³ барбыттара. Онно бараары 
туран Кеша Алексеев Николай Павлов-Тыа´ык ка 
педтехникум басты² ыччаттарыттан сµµмэрдээн 
комсомолга киллэртээ² диэн сорудахтаабыт. 
Ол студеннартан комсомолга С.Р. Кулачиков, 
Ф.М. Говоров, Е.И.Саввина, уопсайа сµµрбэччэ 
ыччат, комсомол чилиэннэринэн буолбуттар. Ити 
о±олор аны «Сайдыы» диэн литературнай б³л³х 
тэрийбиттэр. Онно Серафим Кулачиков, Анна 
Неустроева, Филипп Говоров, Евдокия Саввина 
киир биттэрэ. «Сайдыы суола» диэн илиинэн су-
руллар сурунааллаахтар эбит. Ити куру´уоктан 
норуодунай поэт С.Р. Кулачиков-Эллэй, саха бас-
такы суруйааччы дьахтара Анна Неустроева, 
бил лиилээх критик, тылбаасчыт, суруйааччы 
Н.Н. Павлов-Тыа´ыт иитиллэн, µµнэн-сайдан тах-
сыбыттара. Кэлин комсомол обкомун к³м³тµнэн 
«Кы ́ ыл сулус» диэн куорат уопсай литератур-
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най куру´уога тэриллибит. Онно чилиэннэринэн 
Н.Е. Мо рдинов, А.Г. Кудрин, Д.К. Сивцев, В.И. Кор -
кин, Е.И. Саввина, Н.М. Заболоцкай, А.Д. Ба ланов 
кур дук суруйар талааннаах ыччаттар сылдьыбытта-
рын ту´унан суруйааччы Н.Н. Павлов-Тыа´ыт ах-
тыы л арыгар суруйар. Ол аата Дуня Саввина айар 
талааннаах ыччат буолан «Саха омук» култуурунай-
сырдатар уопсастыбатын чилиэнинэн сылдьыбыт. 
Тыа´ыт Дуня Саввина «Халлаан дьоно» диэн пье-
са±а сµрµн оруолу оонньообутун ту´унан суруйан 
хаалларбыт. 

1924 сыллаахха педтехникум иккис кууру´ун 
бµтэрбит сытыы-хотуу Дуня Саввинаны са²а тэ-
риллибит наркомздрав и´инэн арыллыбыт о±о 
саадын сэбиэдиссэйинэн анаабыттар. Ити сыл 
кини комсомол II съе´ин делегатынан уонна ком-
сомол обкомун чилиэнинэн талыллыбыт. 1925 
сыллаахха Е.И. Саввина партия обкомугар дьах-
тар сэбиэтин сэбиэдиссэйинэн анаммыта. Ити сыл 
µлэ´ит дьахталлар бастакы съезтэрин тэрийсибит 
ки´инэн эмиэ Евдокия Саввина буолар. Саха 
сирин сэбиэттэрин съе´игэр саха дьахталларыт-
тан биир бастакынан Е.И.Саввина талыллыбыта. 
Ки ни сэбиэттэр Бµтµн Саха сиринээ±и 3-с, 4-с, 
5-с, 6-с съезтэригэр делегатынан сылдьан са ха 
дьахталларын революция иннинээ±и ыар олох то-
рун тупсарыахха, тэ² бырааптаах, µ³рэхтээх буо-
лууларын сити´иэххэ диэн тыл эппит. Саха сирин 
Киин Ситэриилээх комитетын (ЯЦИК) чилиэнинэн 
саха дьахталларыттан биир бастакынан та лыл-
лыбыт. Дьэ итинник улахан µлэлэргэ сыл дьыбыт 
ки´и били гин умнуллуох курдук буолбута олус 
хомолтолоох. 

Бэйэтин кэмин чулуу кыы´ын уобара´а оч чо-
тоо±у кэм ыччатын сырдыкка, кэрэ±э угуйара. Тас 
к³рµ²µнэн, номо±он бы´ыытынан-та´аатынан, 
сиэ  ринэн-майгытынан, нууччалыы-сахалыы бэйэ-
тин санаатын а´а±астык этэринэн µгµс ыччат дьон 
сµ рэ±ин-быарын абылыыра, са²а кэм чулуу кыы´а 
буолан сырдыкка-кэрэ±э угуйара. Ол да и´ин кини 
ту´унан суруйааччы С.А. Саввин-Кµн Дьирибинэ: 
«Дуня ча±ылхай да кыыс этэ», – диир эбит. Оттон 
суруйааччы Степан Ефремов «Ини-бии» дра-
матыгар Дуня Саввина аатын уларыппакка эрэ 
киллэрэн, µйэ-саас тухары саха литературатыгар 
µйэтиппит. Драма±а Дуня Саввина уонна Михаил 
Иванов кэрэ, нарын, килбик тапталлара ойууланар. 
Михаил этэр: «Дуня, мин сотору фро²²а барабын. 
Хайаан да барыах тустаахпын. Ки´и буолан ор-
то дойдуга мин икки таптыырдаахпын. Ийэм 
уонна… Дуня, эйиигин таптыыбын». Дуня этэр: 

«Мин эйиигин таптыыбын, ол таптал туохтан да 
кµµстээх… Миша, до±оруом, сылдьары² была´ын 
тухары му²ура суох таптыыр до±ордоохпун диэн 
³йдµµр буол, ол санаа эйиигин ³л³рт³н быы´аатын, 
эйиэхэ кµµ´µ-кµдэ±и биэрдин!..» Михаил таптыыр 
кыы´ын тылыттан кынаттанан: «Эн тапталы² миэхэ 
куйах буоллун, эн µтµ³ санаа² миэхэ кµµс-кµдэх 
сал±аатын», – диир. ¥чµгэй да тыллар! Итинник 
µтµ³ тыллартан, ама, ким кµµ´µгэр кµµс, уо±угар 
уох эбиллибэт буолуой?! Суруйааччы бу олоххо 
к³рсµбµт идеала Дуня Саввина±а тµмµллµбµт, 
ону кини кыыс аатын уларыппакка эрэ «Ини-бии» 
драматыгар суруйан хаалларбыт. 

В.В. Никифоров-Кµлµмнµµр «Солнце светит 
всем» диэн кинигэтигэр 1926 сыллаахха Наука лар 
Академияларын Саха сирин чинчийэр эк спедиция-
тын научнай сотруднигынан сылдьан, Бµлµµттэн 
Дьокуускайга айаннаан и´эн, били²²и Горнай уон-
на Бµлµµ улуустарын быыстарыгар Евдокия Саввина 
Георгий Афанасьевич Михалев диэн комсомол 
инструктора уоллуун Бµлµµгэ дьахталлар тµмсµµлэ-
рин тэрийэ биир ыйга командировка±а баран и´эл-
лэ рин к³рсµбµтµн днев нигэр суруйан хаалларбыт. 
Ити Г.А. Михалев диэн уолга Дуня Саввина кэр-
гэн тахсыбыт эбит. Евдокия Иннокентьевна кэр-
гэнин дойдутугар к³´³н тиийэн баран, Бµлµµ 
уокуругун исполкомун µ³рэххэ уонна доруобуйа 
харыстабылыгар салаа тын сэбиэдиссэйинэн µлэ-
лээбит. Оло±ун ти´эх сылларыгар Е.И. Саввина 
Дьокуускайга к³´³н кэлэн учууталлаабыт. 

«Ини-бии» драма 1934 сыллаахха суруллубута. 
Биир дойдулаа±а, техникум²а бииргэ µ³рэммит, 
бииргэ комсомолга киирбит уола Степан Ефремов 
кини уобара´ын ³лб³т-сµппэт айымньытыгар µйэ-
саас суруйан хаалларбытын Дуня билбитэ эби тэ дуу, 
суо±а дуу?! Икки кыысчаанын тулаайах хаалла ран, 
саха биир чулуу дьахтара 1938 сыл лаахха оччо тоо-
±у кэм²э киэ²ник тар±аммыт сэл лик ыарыыттан баа-
ра-суо±а 33 саа´ыгар, кµн сириттэн кµрэммитэ. Ки  ни 
аатын дьон-сэргэ билиэхтээх. Дьах тар хамсаа´ы нын 
бастакы ха ра²аччытын аата умнуллуо суохтаах. 

Дьокуускай куоракка олорор Е.И. Саввина сиэн 
балта, В.И. Илларионова, эдьиийин ту´унан кэрэ 
кэпсээн, сэргэх сэ´эн о²остон, кэлэр к³лµ³нэ±э 
кэпсии-ипсии сылдьара кэрэхсэбиллээх. Ха²алас 
сирин биир ча±ылхай кыы´ын Е.И. Саввина кµлµм 
гыммыт оло±о µгµс дьо²²о сырдык сулус буолан 
ча±ылыччы тыгыахтын. 

Наталия БОРИСОВА-НАРЫЙА,
Ха²алас, Јктім.



87Чолбон 10 №-рэ 2015

Критика уонна библиография

Киирии. «Биһиги Дьокуускай куораппыт чуум пу 
хоһугар үтүө, сылаас сүрэҕинэн ырааҕы, дириҥи, 
үрдүгү көрөр улахан дьоҕурдаах уонна бэрт мындыр 
поэт олорор», – диэн норуодунай суруйааччы 
Семен Руфов «Литература эйгэтигэр» диэн 2004 
с. тахсыбыт кинигэтигэр суруйан турар. Ол бэйиэт 
Иван Николаевич Егоров-Иван Горнай – Николай 
Островскай, Эрилик Эрис тиин курдук кытаанах 
дьылҕалаах киһи. Ки ни, «Мин көрөбүн сүрэхпинэн» 
диэн бастакы ки  ни гэтэ тахсыаҕыттан ыла (1992), 
ааҕааччыга киэҥ ник биллэр. Онтон бэттэх эбии 
сэттэ хо муу рунньугу таһаартарда («Араас сыллар, 
араас тыллар…», 1993; «Дохсун кэм дуораана», 
1995; «Сибэккичээн», 1999; «Олоҥ хо дойдута», 
2003; «Тойуксут туруйа», 2007; «Айылҕа уонна 
олох», 2010; «Муҥур үйэ муу дараһа», 2014). 
Ити хомуурунньуктарын хо һоону-ырыаны сөбү-
лээччилэр бэркэ биһи рээ тилэр. Кини поэзиятын биир 
идэлээхтэрэ да [4, 5, 6, 8], литэрэтиирэ чинчиһиттэрэ 
да [2, 3] үрдүктүк сыаналыыллар. Көннөрү 
ааҕааччылар да ҕаны бэйиэттиин көрсүһүүлэргэ 
өрүү улаханнык астыналлар (холобур, көр: [7]). 

Бу ыстатыйаны суруйарга икки дьоһун төрүөт-
сылтах баар:

• Суруйааччы тылын-өһүн үөрэтии-чинчийии, 
утумнаахтык анаан сырдатыы саха тылын үөрэ-
ҕин билигин биир дьоһуннаах соруга буолар. 
Ити литэрэтииринэй тыл туруга бөҕөргүүрүгэр, 
нуормата салгыы чочулларыгар, сайдарыгар, тут -
тулук истиил утумнаахтык, кичэллээхтик, ки мии-
лээхтик чинчиллэригэр улахан көмөлөөх.

• Иван Горнай быйыл бэс ыйыгар 80 сааһын 

туолла. Ити үөрүүлээх тоҕооһунан туһанан, 
айар тылын-өһүн ааҕааччы сиэринэн быстах-ос -
тох сырдатарга дьулуһабын. Онуоха кини бэ-
йиэсийэтин бүтүннүүтүн түмэн, утумнаахтык 
сыа налыырга сорук туруоруллубат. Онон бэ-
йиэт бэйиэсийэтигэр икки суолу быстах-остох 
бэ лиэ тээһининэн муҥурданыллар: тыл туһунан 
с а наатын уонна айар ньыматын сорох өттүн 
сырдатыы. 

Хомоҕой тыллаах хоһоонньут. Бастакы кини-
гэтин киириитигэр Иван Горнай этэр: “Аҕыйах 
тылынан элбэҕи этэр эриэккэс хоһооннору эһиги 
айыҥ диэн эдэр дьоҥҥо эркээйи охсобун". Эдэр-
дэргэ эппит кэс тылын бэйиэт бэйэтэ өрүү тутуһар: 
тылы сыаналыыр, күүһүгэр-күдэҕэр эрэнэр, киниэ-
хэ сүгүрүйэр: 

Үтүө тыл-өс – өй бэлиэтэ,
Үгүс мөккүөрү быһаарар.
… Олоҕу кэпсиир уус тылга
Улуу күүһү көрөҕүн. 

(«Араатардар») 

Тыл тугу да тулуппат: муҥурун булларбат 
күүстээх-күдэхтээх. Ол туһунан үтүмэн үйэҕэ сө-
ҕөн, саллан эттилэр ини, эппэтилэр ини. Ону 
бэйиэт сонун тэҥнэбилинэн ааҕааччыга тиэр дэрэ 
ордук ылыннарыылаах:

Арыт киһи алып тыла
Атомнааҕар да күүстээх. 

(«Кыайыы биэс уон сылыгар») 

Тыл барыбытын интэриэһиргэтэр. Уус-уран 

ХОМОҔОЙ ТЫЛ
(И. Горнай бэйиэсийэтинэн)

Поэт – тыл ууһа,
Тыыннаах тыл ууһа.

Софрон Данилов.
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айааччылар, тыл абын-алыбын, илбиһин-имэҥин, 
толбонун-кырааскатын, дэгэтин-эҕэтин кимнээҕэр 
да ордук билэллэр, тупсаҕайдык тутталлар. Ки-
нилэр ийэ тылбытын ааҕааччыны абылыыр 
айымньыларынан туругурда үйэтитэллэр. Иван 
Горнай тылы уһулуччу болҕойор, суолталыыр, 
тыл туһугар улаханнык туруулаһар. Кини ийэ 
тыл туһунан бэйиэсийэтигэр элбэхтик бэлиэтиир. 
Ити өттүнэн Амма Аччыгыйын ордук улаханнык 
утумнуур.

Бэйиэт «Остуоруйа уонна история» диэн бэ-
йиэмэтигэр, тылы омук олоҕун-дьаһаҕын кытта 
ыкса сибээстээн, бэйэтэ туспатык толкуйдуур. 
Ити ни ааҕааччы болҕойуо диэн эрэнэбит. Холо-
бур, маннык дьоҕус кэрчиккэ төрөөбүт тылбыт 
айылгытын ис киирбэхтик, мындырдык арыйар:

Биһиги тылбыт – былыргы тыл,
Бэйэтин туһугар бэрт баай тыл,
Кини баай, диэх, бастакытынан,
Кэмчи астыы быстыбатынан,
Уларыттахха, иккиһинэн,
Улуу тыллыы имигэһинэн.

Эмиэ итиннэ санааны сатаан сааһылаан этэр-
гэ этии уһулуччу оруоллааҕын, биирдэм тыл этии 
эйгэтигэр күлүмэх күүстэнэрин, тыл ис айылгытын 
түөрүйэ этэринии бэркэ билгэлээн, бэртээхэй 
бэргэнник бэлиэтиир:

Быһаарбат хас тыл туттуллуута,
Быһаарар этии тутуллуута. 

Онтон тахсар-үөскүүр, тыл табыгастаахтык 
омун наммыт биир «кэрэ таабырын кистэлэҥин» 
аата суох хоһоонугар таайар:

Тыһыынчаттан биири талан
Тыллар булаллар кэккэлэрин. 

Кини биир хомуурунньуга «Араас сыллар, араас 
тыллар» диэн ааттаах. Итинэн кэмҥэ, тутулга, 
бэлиитикэҕэ сабыдыаллатан, тыл уларыйар 
айыл гылааҕын ааҕааччыга бөлүһүөктүү санатар. 
Таарыччы бэлиэтээтэххэ, кинигэлэрин ааттара 
ааҕааччы болҕомтотун тута тардар, толкуйдатар 
дириҥ ис номохтоохтор.

Саха урааҥхай ийэ тылынан толору үс кут-
танар: кининэн тыыннанан күүстээх уйул ҕаланар, 
орто дойдуга олох олорор, сайдар-саргыланар, 
өлбөт-сүппэт үйэлэнэр. Ол иһин даҕаны ааптар 
эттэҕэ:

Төрөөбүт аспар төрөөбүт тылым
Төннөрөр этэ төрүт амтанын…

Саҥарыахха сөп хас да тылынан,
Оттон олороҕун биир тылынан. 

(«Икки түбэлтэ») 

«Сүгэ хоппотоҕун сүбэ хотор» диэн муударай 
өс хоһоонноохпут. Ону түҥ былыргыттан би-
лиҥҥэ диэри бэркэ сөбүлээн этэбит, сүүнэ 
сүбэһит гынабыт. Ити кэскиллээх сүбэбит-сор-
губут тыыннаах тылынан уоҕурар-уохтанар эби-
тин кынаттаах тыл буолуох кылгас таба этиигэ 
булабыт:

Ийэ да, аҕа да сүбэтэ –
Ийэ тыл илгэлээх сүмэтэ. 

 («Барыта – биллэр суол…»)

Тылы интэриэһиргээбэт киһи, арааһа, адьас 
аҕыйах буолуо. Тыл дьиктитэ-дьиибэтэ, эгэлгэтэ 
элбэҕэ ааҕан ситиллибэт. Иван Горнай мындыр 
киһи майгытынан, сахалыы ураты кутунан тыл 
туһунан бэйиэсийэтигэр үгүстүк анаарар. «Тыл» 
диэн анал хоһоонугар саҥарар саҥа саталаах, 
тыл дорҕоонноох буоларынан тугу саныыргын 
өй дөөн-төйдөөн саҥарарга сиэрдээхтик сүбэ-
лиир. Тоҕо диэтэххэ, киһи тугу эппитигэр эппиэт-
тиэхтээҕэ мэлдьи күүтүллэр:

Этиллибит тыл 
Эн ааккын илдьэ сылдьар.

Саҥарар саҥа сурукка тиһилиннэҕинэ, «кы-
раҥ» даҕаны суолталанар. Оҕурдук кып-кыра-
кый өлүүскэ-дорҕоон буукуба буолан сиэттиһэн, 
эһиэкэйдээн эйээрэр, оһуокайдаан ойор, улаатар-
кыаҕырар; эбиитин сурук бэлиэтэ эриэккэстик 
эрчимирэн эрэллээх эркээйи буолар:

Ол курдук хоһоон
Оһуора – дорҕоон,
Соппутуой, тире
Суолталаах эмиэ. 

(«Үгэс уонна культура») 

Хайҕаллаах халыып – хоһоон хомоҕой бэлиэ-
тэ. Итиннэ эгэлгэ дьүөрэни эп. Оччоҕо бэйиэсийэ 
чаҕылхай уратыта кылбардык көстөн кэлэр. Ити 
кулгааҕы минньитэр, хараҕы сымнатар уран ура  -
тыта сонекка уһулуччу учуоттаныахтаах, бул  гуччу 
тутуһуллуохтаах диэн этэллэр. 

Ити өйдөнөр: киһи барыта үөрэ-дьүөрэ этэри 
сөбүлүүр. Холобурга нуучча өһүн хоһоонун да 
ылан көр: На чужой каравай рот не разевай, а 
пораньше вставай да свой затевай. На чужой 
роток, не накинешь платок. Эбэтэр прозаҕа да 
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арыт ириипимэнэн оонньоон ылаллар: У Мо-
кея было четыре лакея, а теперь Мокей сам 
лакей (А. Чехов. «По делам службы»). Амма 
Ач чыгыйа «Киһи» диэн дырааматыгар Хотугу 
Хотой дьүөрэлээн саҥарарын сүр сөбүлүүр: 
Үлэ сыала – үчүгэй дьыала. Хотойдооҕор хор-
суннук көтүллүө. Эһигини үөһэттэн көрүллүө. 
Дьүөрэнэн… Үөрэнэн… үөрэнэн хаалбыппын. Ол 
эрээри сахаттан ордук дорҕоону сөбүлээн, үлү-
һүйэн дьүөрэлээн этэр омук, арааһа, суох бы-
һыылаах. Оннук да буолан, бу алыптаах айар 
ньыма литэрэтиирэ түөрүйэтигэр биһирэмнээн 
чинчилиннэ [2].

Биллэрин курдук, тыл суолтата хоһооҥҥо ор -
дук улаатар. Манна уһулуччу оруолланар (дор-
ҕоон дьүөрэтэ, ириитим кэккэтигэр киириитэ, 
ирии пимэнэн эргитиллиитэ). Суруллубут хоһоон 
үчүгэй. Ааҕылыннаҕына тупсар, ылланнаҕына 
ымсыырда ылбаҕай, нарын-намыын буолар, кэ мэ 
суох кэрэхсэтэ киэркэйэр-кэрэтийэр.

Иван Горнай 75 сааһын туолбутун бэлиэтиир 
дьоро киэһэҕэ норуодунай бэйиэт Семен Ру-
фов үбүлээр хоһоон халыыбын-форматын маас-
тарынан ааҕыллар толору кыахтааҕын дьо һун-
наахтык бэлиэтээн турар. Ону баар дьон чахчы 
кырдьыктаах сыанабыл диэн сэргэхтик сэҥээр-
биттэрэ. 

Хоһоон уус-уран литэрэтиирэ саамай чочул-
лубут саанырынан ааҕыллар. Оннооҕор үрүҥ 
хоһоон бэйэтэ туспа олуктаах, ис ириитимнээх. 
Ханнык баҕарар бэйиэт чочуллубут халыыпка 
киллэрэн, аҕыйах тылынан киэҥ, дириҥ ис хо-
һоону этэргэ дьулуһар. Айар тыл арахсыспат 
«муҥар» Иван Горнай олус муҥнаммат-эрэй-
дэммэт, итини кыайа тутар дуу дии саныыгын. 
Халыыптамматах хоһоону, бэйиэмэни киниттэн 
булуоҥ суоҕа. Маннык күппүлүөтү ханнык баҕарар 
ааҕааччы түргэнник өйдүүрэ чахчы:

Хоту сир сайына кэрэтиэн!
Хомолто баар арай: кылгас диэн…
Холууллар дьиктигэ кинини,
Куһаҕан ол онно суох ини!.. 

(«Хоту сир сайына») 

Оҕоҕо ананар айымньы анаан чочуллара, ту тула 
тупсаҕай буолара булгуччу ирдэнэр. Кини үчүгэй 
тас көстүүнү, кэрэ быһыыны-тутууну бол ҕойор, 
кэрэхсиир. Уурбут-туппут курдук ирии пи мэҕэ үөрэ-
дьүөрэ тыл тиһиллэрэ ааҕарга да чэпчэки, өйгө-
сүрэххэ да дэбигис тиийимтиэ. Итинник санаан, 
ааптар “Сибэккичээн" диэн кы  ра кый ааҕааччыга 

аналлаах хомуурунньугун ма тырыйаалын кыла-
дыйан кыһанан тупсаҕай халыыпка кутар: 

Улахан оҕотугар
Улахан үөрүү баар:
Уруй-айхал ортотугар
Түһэр саҥа хаар. 

(«Түһэр саҥа хаар»).

Харыстааччыта хараҕа,
Абырааччыта атаҕа,
Аһа-үөлэ талах, ыарҕа,
Хахха сирэ – халыҥ тыаҕа.

(«Куобах»)

Ол иһин манна киирбит хоһооннору улахан 
киһи эмиэ сөбүлээн, тартаран ааҕар:

Үтүө үгэс – үчүгэй үөрэх, 
Өбүгэ муспут үөрүйэҕэ,
Ону умнуоҥ да эмиэ түөрэх
Төлкөнү түстүү күөрэйиэҕэ. 

(«Итэҕэл»)
Үөрэ-дьүөрэ этиллиилээх, ымсыылаах ха-

лыып бэйиэт бэйиэсийэтигэр элбэхтик элэҥ ниир. 
Идэтийбит үөрэхтээхтэр ириипимэ эгэлгэ араа һын 
ыйаллар-ырыталлар. Ону манна эри дьиэстиир 
ааҕааччыны салгытыан эрэ сөп. Ол иһин оҥкул 
оҥорон оломооттуохха: буолан-уолан-туолан-
дуо лан, маллары-аллары, сүрэҕэ-үрэҕэ, дуйа-уру-
һу йа, сэттэ-ситтэ, оҕото-тоҕото, тэйэ-эһиэкэйэ-
кэйэ-иэйэ, ыарахан-ыар ахан, ба   рахсан-арахсан, 
тылбытын-талбытын, суоҕа-уоҕа, үөрэх-түөрэх, 
үөрүүтүн-өрүүтүн уо.д.а. Со  роҕор күүтүллүбэтэх, 
соһуччу ириипимэ көс төн сонурҕатар: буукуба-
куба, бадаҕа-бар даҕа, даҕаны-да аны, бүгэн-
түгэн, дылы-тылы, ыҥырыа-ырыа, уонна-уонна… 
Арыт аап тар омуо ньумунан оонньоон ааҕааччы ны 
сэр гэх ситэр. Оччоҕо омуоньум ириипимэ, толору 
дьүө рэ лэһии күүтүүлээх күндү көстүүтэ буолан, 
хоһоону ордук кэрэтитэр-киэргэтэр:

Ити курдук этэ-тыына,
Иҥсэ-обот ол аат тыына...

(«Сибэккичээн»)

Манна баай арааһа
Барыта баар сирэ,
Арай, дьэ, арааһа,
Адьас суох кинигэ… 

(«Атыыһыт») 

Элбэхтэн өссө туохтуур халыыба биир көрүҥ-
нэниитигэр холобурдуоҕуҥ:
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Сотору көмүлүөк барахсан
Үмайан үөрүөҕэ-көтүөҕэ,
Санньыйбыт санаабыт арахсан
Күөх буруо кэриэтэ көтүөҕэ.

(«Күһүҥҥү ньургуһун»)

Оттон бу билигин 
Балыктыы устабын,
Муораҕа эрэ мин
Таҥаспын устабын.

(«Дойдум дьонугар»)

Үтүөкэн санаа, туйгун тутул дьүөрэлэстэҕинэ, хо-
моҕой хоһоон тахсара өрдөөҕүттэн киэҥник бил лэр. 
Бэйиэт итини судургу эрээри дьүөрэлии этил лиилээх-
иһиллиилээх тыллары холбоон, эт тээн-сииннээн, 
ону кириэстии ириипимэнэн сыып таан, ааҕааччы га 
тиийимтиэ гына этигэн оҥорон ситиһэр:

Ийэ оҕотун олоҕунан
Олорон ааһар олоҕун.
Кэрэ диэн кыыһынан, уолунан
Киэн тутта ийэ олордун,
Эйэҕэс мичээрин уотунан
Ийэ сир иэнин толордун!

(«Ийэ»)

Оо, сыыһа биһиги тылбытын
Олоххо сөп суолу талбытын…

(«Остуоруйа уонна история»)

Оттон күнүс хараҥа –
Олоробун сэрэхпинэн,
Ол оннугар, бадаҕа,
Мин көрөбүн сүрэхпинэн… 

(«Мин көрөбүн сүрэхпинэн») 

Бэйиэт кириэстии ириипимэни ордук сөбүлүүр, 
кыайа-хото, үгүстүк туттар. Ону 30-ча бэйиэмэтин 
киэптэрэ даҕаны мөккүөрэ суох туоһулууллар. 
Оҕурдук “Урааҥхай саха" диэн бэйиэмэтин, кини 
бэйэтэ этэрин курдук, икки эрэ ириипимэнэн наар 
кириэстии оҥкуллуур:

Мин – иннибинэн чугуйбат, кэннибинэн   
     кэхтибэт

Үйэм-сааһым тухары өһөс саҥнаах,
Кэллим да барбат, барым да эргиллибэт
Судургу суоллаах, быһаччы быһыылаах,
Уруу-аймах таһыгар олохпун тэриммэт
Бэйэм бэйэбин бас билэр баҕалаах,
Абааһыны, таҥараны алыс итэҕэйбэт
Айылҕа диэн арай биир айыыһыттаах...

Бэйиэмэ былаһын тухары итинник салҕанан 
бара турар. Арай айымньы улахан олуктарын (кэр-
чиктэрин диэххэ дуу?) түмүктүүр уонна ха тыланар 
икки устуруока эрэ кэккэ ириипимэлээх:

Илиҥҥиттэн да туспа, арҕааҥҥыттан да атын
Урааҥхай саха диэн ураты омук буолабын. 

Инники этиллибити ситэрэр сиэринэн эптэх-
хэ, итинник биир аһаҕас да, бүтэй да дорҕоону нан 
уратыланар дьүөрэлээн этиини элбэҕи бу луох-
ха сөп: кыраҕы-кыраҕа, хоһооно-холооно, ас  тым-
матын-астаммытын, өлүүгүн-төлүүгүн, кыы  һыгар-
быыһыгар, дьайыылаах-айыылаах, үүм   мүт-күммүт, 
үгэстэрин-үгүстэрин, сыал-тыал, үөрүү-өрүү, отуу-
тугар-одуутугар, хаамсыһа-хаал сы һа, араҥа-ха-
раҥа, тыалларынан-тыаларынан, ки  һиттэн-иһиттэн, 
дылы-тылы…

Бэйиэт арыт тылга тииһэн ыларын таптыыр. 
Онтуката мээнэ, кураанах тыллааҕымсыйыы буол -
батах. Иһэ иччилээх бадахтаах. Онно тох тоо-
бокко, тылы имитэрин эрэ бэлиэтиэххэ. Сирэй 
диэни (итинтэн үөскээбит сирэйдээх да ҕааһыны, 
сирэйдээ туохтууру эбэн, сороҕор көмөлөһүннэрэр) 
морполуогуйа сокуонугар оло ҕуран уларытан, 50 
субурҕа-устуруока устатыгар көтүппэккэ киллэрэр. 
Онуоха интэриэһинэйэ: тыл көннөрү хатыланар 
буолбакка, этии эйгэ тин сабыдыалынан суолтата 
кыра-кыралаан толбоннонон, эҥин эгэлгэ дэ-
гэттэнэн иһэр. Холобур:

Икки атах, иннинэн сирэй,
Эмискэ сирэйгин саптынан
Икки сирэй буола түһэҕин,
Оннооҕор сирэй өстөөххүн
Сирэйгэ биэрээри да туран
Сирэйигэр бэрт буолаҕын.

(“Тылга тииһии")

Бэйиэсийэ биир бэлиэ уратыта – метафора. 
Маны туһаммат бэйиэт суох. Бу – тылы күтүр 
күүстүүр, имэҥнээх иччилиир ньыма. Ити тэҥ-
нэбилгэ ордук кэрэтик көстөр:

Олох! Бу модун түөһүнэн
Хайа тыыра бааллары,
Муораны саамай үөһүнэн
Устан иһэр хараабыл.

(“Уларыта тутуу")

Хос-хос этии (тавтология) ириипимэ эмиэ ин тэ-
риэһинэй. Бу тылы хатылааһынтан тахсар дьүө-
рэлээһин буолар. Онон, биллэн турар, су дургу 
курдугунан ааҕыллар быһыылаах:
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Ол үлэ! Ол – таска көстүбэт үлэ,
Ол өйгө-сүрэххэ оргуйар үлэ,
Ол түүнү-күнүһү билиммэт үлэ,
Ол өллөххө биирдэ уурайар үлэ.

(«Тойуксут туруйа»)
Халыйар хааны утары,
Хара өлүүнү утары
Харыстаа Сиргэ Эйэни!
Харыстаа Сиргэ Эйэни! 

(«Мин өйдүүбүн») 

Таарыччы санаттахха, бэйиэттэр бары да-
ҕа ны хатылааһыны тумнубаттар, этэр са-
нааны чиҥэтэн, иэйиини күүһүрдэн биэрэр, ха-
лыыбы толору тупсарар ньыма быһыытынан 
ту  һаналлар. Ону ааптар “Соҕотох туруйа" диэн 
ди риҥ иэйиилээх бэйиэмэтигэр маннык строфата 
туйгуннук туоһулуур:

Мин хаһыс күһүммүн манна кэлэбин?
Мин, санаам сатыылаан, манна кэлэбин,
Мин умна, уоскуйа манна кэлэбин,
Мин нуктуу, нуурайа манна кэлэбин.

Толорута суох (куруук хайдах толору буо луой?!) 
ириипимэ туһугар туһалаах:

Хаһан эрэ кырдьаҕаһы
«Хааһахха сүгэ сылдьан»,
Ытык киһиттэн алгыһын
Ылаллара үһү дьон.

 («Ветераннар»)

Бу толору ириипимэтээҕэр ааптарга быдан аҕы-
йах (бэйэҥ-эйэҕинэн, аанын-чааһын, булан-уолун, 
истэҕин-сүрэҕим, о.д.а.).

Бэйиэт ириипимэ, тэҥ олук туһугар бэйэтин 
түөлбэтин тылын уратытын сатабыллаахтык 
туһанар. Холобур, биир дьикти суолунан ааҕыллар 
хос түһүктээһини:

Бу халлааны алмаастыыны,   8 сүһүөх
Бу сири көмүстүүнү,     7 –«–
Бука, мин олус таптыыбын –  8 –«–
Бу күһүҥҥү көстүүнү.      7 –«– 

(«Күһүҥҥү көстүүлэр») 
(итини халыып кэһиллиитигэр тэҥ.: алмааһы – 
таптыыбын, көмүһү – көстүүнү).

Эбэтэр ураты тылын:
Элик, туртас, чубуку               7 сүһүөх
Эбэтэр кини Мэкчэки              8 –«–
Ойуолуура, доҕоччук,    7 –«–
Олус даҕаны чэпчэки.    8 –«– 

(«Элик»)

Субу кыыл аата солоҥдо,
Сороҕор эмиэ солоҥо,
Соһуйдаргын баҕар соһуй:
Сороҕор өссө солобуй.

(«Солоҥдо»)

Ааптар ааҕааччыга туһаайан элбэхтик этэр. 
Ити хоһоонун иэйэр майгынын күүһүрдэн биэ-
рэрин сэргэ устуруока кээмэйин тэҥнииргэ эмиэ 
көмөлөөх (холобурга ылыллыбыт лоскуй ус-
туруокалара тэҥ, 9-туу сүһүөхтээхтэр):

Кини эн аргыһыҥ буолуоҕа,
Киэргэтиэ эн элбэх күннэргин, 
Олоҕуҥ үөрүүнэн туолуоҕа,
Ол иһин олоро түһэҥҥин, 
Эн ааҕыый бу дьоҕус хоһоону –
Эйиэхэ анаммыт хоһоону.

(«Ааҕааччыга»)

Кини санаатын күүрдэн-чиҥэтэн этэригэр 
иритиэрикэлии этиини тоҕоостоохтук туттар. 
Онуоха таарыйа арыт ириипимэни чочуйар албас 
гынар:

Эдэр сааска иэйии уотун
Ким сүрэҕэ билбэтэй?! 
Арыт олох атын буолтун
Кэмсинэрбит кэрэгэй.

(«Бэрдьигэстээх – биэс уон аҕыс») (тэҥ.: ... Ким 
барыта билэр… Кэмсинэрбит кэрэгэй).

Түмүк. Иван Горнай тифлопедагог уһулуччу 
бил гэтинэн, уйан уйулҕатынан, психолог мындыр 
өйүнэн, матымаатык чопчу-чуолкай толкуйунан, 
бөлүһүөк муудараһынан улахан киһи даҕаны, 
оскуола оҕотун даҕаны өйүн-санаатын, кутун-
сүрүн, дууһатын үчүгэйдик билэр, таба таайар. 
Ол иһин кини айыыта аналлаах ааҕааччытыгар 
дэбигис, түргэнник тиийэр, сүрэҕин кылын на-
рыннык таарыйар, ил-эйэ тыынынан имэрийэр, 
ардыгар аһыытык (“кырдьык аһыы-хабархай" диэн 
мээнэҕэ эппэттэр) хаарыйар. 

Бэйиэт хоһоонноро, бэйиэмэлэрэ киһи – айыл-
ҕа маанылаах оҕото, уопсастыба, олох туллубат 
тутааҕа – айыы хаан аймаҕын кэтириир, кэхти-
бэт кэскилин төрүттүүр диэн иһирэх идьиэйэнэн 
иитиллэн, сырдык сыдьаайдаахтар, сылаас тыын -
наахтар. Ити Иван Горнай бэйиэсийэтин ди риҥ ис 
хоһоонугар, уус-уран тылыгар, туп саҕай тутулугар 
туйгуннук иҥэн уйаланар.

Поэзия төрүтэ – кэрэ. Бу сааныр тылы кээ-
мэйдээн-кэмчилээн туттар эйгэ буолан, тыл күү-

Критика уонна библиография



92 Чолбон 10 №-рэ 2015

Критика уонна библиография
һүн-күдэҕин ордук күлүмэхтик күүһүрдэр, иэйии-
тин-иэйээнин эгэлгэ дэгэттиир, айааччы са-
наатын-баҕатын кэмэ суох кэрэтитэр. Онуоха 
сырдык-сылаас, истиҥ иэйии, кэскиллээх ди риҥ 
ис номох хомоҕой ньыманан куоһанан хай ҕаллаах 
халыыпка кутуллар. 

Айар тыл чыпчаала – поэзия. Кини алыптаах 
күүстээх: аҕыйах тылынан элбэҕи эриэккэстик 
этэр, судургуну да уустаан-ураннаан хомоҕойдук 
хоһуйар аналлаах. Ону утумнаахтык тутуһан, 
ааптар ийэ тыл бараммат баайын, эгэлгэ эти-
гэнин кэрэхсээн киллэрэн, имитэн-хомутан, айыы 
алыптаах араас албаһын кыайа-хото, биһирээн 
туттан, «олоҕу кэпсиир уус тыл улуу күүһүн» 
сатабыллаахтык туһанан, хоһоонун кичэйэн чо-
чуйар. Онон суо-суон суолта хайҕаллаах ха-
лыыпка киирэрин кимиилээхтик ситиһэр.

Бэйиэт биир хоһоонугар баҕатын таарыйар: 
Этиэм дуо киһи сэргиирин, Этиэм дуо туох эрэ 
саҥаны?.. Ити кытаанах соругун чиэстээхтик 
толорор. Кини 8 хомуурунньугар киллэрбит үтү  мэн 
хоһоонугар, бэйиэмэлэригэр уруккуттан биллэр 
да суолу хайдах эрэ сонуннук, арыт соһуччутук 
хоһуйан, ураты ис номохтоон кэ биһэр. Ити 
биир туоһута: үс хоһооно, мелодия кы наттанан, 
ырыа буолан көттө («Саха омук буо ларбынан», 
«Арахсыы», «Бэрдьигэстээх – биэс уон аҕыс»).

Суруйааччы историк курдук буолуохтаах. Аты -
на: ааспыты уустаан-ураннаан, ойуулаан сыр-
датыахтаах. Иван Горнай олох чахчытын, история 
кырдьыгын кытаанахтык тутуһар. Кини ис хоһоону 
уурбут-туппут халыыптыыр. Айым ньылара араас 
ириипимэнэн минньийэн, сонун тэҥнэбилинэн, 
судургуну даҕаны мындырдык биэ рэр бэргэн 
этиинэн доҕуһуолланан тупса рыллан ааҕааччыны 
астыннараллар, уйулҕатын уһугуннараллар, 
сүргэтин сүр көтөҕөллөр. Ол туруулаах туоһута 
кини бэйиэсийэтин туһунан сэҥээрэр-биһириир, 
сыаналыыр 60-ча ыстатыйа өрөспүүбүлүкэ 
бэчээтигэр тахсыбыта буолар.

Бэйиэсийэҕэ сүрэх өйү баһыйара ордук буо луон 
сөп: иэйии-иэйээн инники иһиэхтээх, өйү-санааны, 
томоонноох толкуйу күөртүөхтээх-күүр  дүөхтээх. 
Бэйиэт айар баҕата-ырата кы таанах кынаттаах, 
үрдүккэ-үөһэҕэ көтөр, үтүө ҕэ көҕүлүүр. Ол ааптар 
муударастаан-бөлү һүөктээн этэригэр, уостан-
уолан хаалбакка, ки ни айар кыаҕын кэрэһилээн, 
эмиэ биллэн бил  лэр. Улахан уопуттаах учуутал-
педагог май гы тынан салайтаран. ааптар эдэр да, 
эмэн да ааҕааччыны талбатык такайар, үтүөҕэ-
үйэлээххэ, кэрэҕэ-кэскиллээххэ кыах тиийэринэн 

кыттан-кыттыһан иһэргэ барҕалаан баҕарар.
Олоҥхоҕо айыы аймаҕа быстыбат быйаҥнаах 

дойдулаах, бараммат баайдаах, уостубат-уолбат 
уйгулаах олохтоох. Ол сиэдэрэй сиэринэн, ама-
рах ааҕааччыбыт, үрүлүйэ үлэлээн, үтүрү һэн-
үмүөрүһэн үөрэнэн олоҥхолуу муҥурун бул-
ларбат муударастаах буолуоххун ыраланар 
буол лаххына, чуор куоластаах, талааннаах бэ-
йиэт Иван Горнай ыллыктаахтык ыҥырарын ылы-
нан, кини бэйиэсийэтин эмиэ истэргэр-ааҕар гар 
баҕарабыт:

Хаһан да кэхтибэт кэрэни, 
Ханнык да баайдааҕар ордугу,
Хаһааныаҥ дууһаҕар толору –
Эн иһит муударай киһини.
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Константин СОСИН

Дьиэґиттэр
Бэйэ-бэйэни кірсіннір
Дьиэґиттэрбит µґµілэр.
Эдьиий уонна ини-биилэр
Кимнээ±эр да иллээхтэр.

Ба±а бі±і кыралара
Кімі-ньыма буоларга,
Кытаахтаспыт тарбахтара
Бытыгырыыр остуолга.

Иґиттэрин хомуйаллар
Остуол тула тураннар.
Биир сууйар, иккис сотор,
Ґґµс µлтµ тµґэрэр.

Александр Баишев уруґуйа.
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Туґалаары кинилэр
ХотоІІо да тиийэллэр.
Кыґыл кімµс сымыыт буоллар,
Дьиэ±э тиэрдиэ этилэр.

Эдьиий уонна ини-биилэр
Кимнээ±эр да иллээхтэр.
Бэйэ-бэйэни кірсіннір
Дьоґун дьоннор-дьиэґиттэр.

Чаанньыктар
«То±о?» µіґэ «то±о?» –
Токкоолоґор ыйытааччы
Иґит сууйааччылыын
Кэпсэтэллэр кµі-бааччы.

– Бу бабыах.
– То±о бабыах?
– Бу чаанньык хаппа±а
Бабыгыраан барааччы.

– Бу хобоох.
– То±о хобоох?
– Оргуйар уутун тыаґа
Хобугурас буолааччы.

Токкоолоґор ыйытааччы
Тук курдук хоруйтан
Чочумча тохтуу тµстэ,
СыыІын ірі сыІта.

Оччугуй Оттоойук
Ґµнµµлээх тэлгэґэ
Ґп-µрдµк отторо
ТоІхоІнуу тµґэллэр,
– Манна баар, – дэґэллэр, –
Оччугуй Оттоойук.

Оргууйдук от хамсыыр,Мария Игнатьева уруґуйа.
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Дьэ иґэр быґыылаах.
От быыґы арыйан
Уол манан тахсыахтаах,
Оччугуй Оттоойук.

Бэрт боччум бэйэтэ
Билбитин-кірбµтµн
Биґиэхэ кэпсиэ±э,
Быґааран биэриэ±э
Оччугуй Оттоойук.

Јллі кус о±ото
Санааргыыр µс тібі –
Јллі кус о±ото.

– Хайдах курдук дуоґуйа,
Таастаах ууга устарай!
Кынатынан ыґына
Умсаахтана оонньуурай!

– Кэрэхсиирдии бэйэтин
Јтір-ітір кірµнэ,
Хас куорсунун дьоґуннук
Бэрийэрэ уґуннук.

– Маннык кэрэ до±ору
Јрµµ ійдµµ сылдьыахпыт.
Кµннэтэ кини уІуо±ун
Кэлэн кірін ааґыахпыт.

Ыар±а талах тірдµгэр
Тымтык кириэс кіґµннэ.
Бу кутур±ан бэлиэтин
Киммит ійдіін кірµі±эй?

Јллі кус о±ото –
Санааргыыр µс тібі.

О±олорбут барахсаттарга
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Талаґа±а
Кытыгырас улгум атах
Ыллык устун дэгэлдьийэр.
Тула кµіхтэн µірэр харах
Сэргии кірі мичилийэр.

Эрбэгэйдии тµспµт баттах
Илин-кэлин кітµілэнэр.
Оргуґуо±ар бэттэх-антах
Ыа±айата биэтэІ тэбэр.

Сірµµн салгын талаґа±а
Салгылдьыйан µчµгэйэ!
Икки чуораан ыа±айа±а
Баґыллар кµммµт кµлµмэ.

Онно кµлэн мичилийэ
Кыысчаан кµлµгµн кірµнэр.
Сибэкки сµµмэ±ин кыбыта
Кылгас батта±ын ірµнэр.

Билэ
Кыраларын кірµмэІ,
Туґа дьон – ини-биилэр.
Этиппэккэ кинилэр
Эбээ±э уот оттоллор.

Кімі киґи – аччыгыйа,
Кыспа ылан биэрэр.
СаІа-иІэ бі±іті,
Тылбай-іспій буолар.

Уот оттуллан тигиниир,
Эбэлэрэ биґириир:
– Санаа хоту умайар,
Суостаах эбээт уоттара.

– Олох олоруу – киґиэхэ
Оґох оттор кэриэтэ.
Сиэттэрбиттэн хайаан да,
Ґтµі дьон тахсыахтара…

О±олорбут барахсаттарга

Мария Игнатьева уруґуйа.


