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Сахам норуотугар сµрэ±и-быары сы-
лаан ньы тар-манньытар ырыалар-то-

йуктар бааллар ахан, олору с³бµлээн ис-
тэбин. Ол умсугуйуубун бµгµ²²µ олохпут 
дирбиэнэ-дарбаана кµнтэн-кµн сотон и´эргэ 
дылы... Ки´и истиэн куттанар, д³й³н тахсар 
ырыалара, муусукалара бу кэ ли²²и кэм²э 
олустук элбээтилэр. Чыскыйыы-часкыйыы, 
дор±оонунан эрэ дайдаран ыллаа ́ ын, уда±ан 
уйул±аны хамсатар кулу´уйуута, иччилээх 
тылынан куйаханы тµллэ²нэтии курдук айыы 
ки´итэ кута да к³тµ³х µлµгэрэ сир-дойду 
аайытын µксээтэ.

Виртуоз хомусчуттарбыт дэнээччилэр адьас 
сэриигэ киирэн эрэрдии табыгы охсоллоро, 
ки´и куйахатын кµµрдэр “дьа²сыйыылара” 
хас хардыыбыт аайытын, бэл онноо±ор ал гыс 
тµ´эрэр тµ´µлгэлэрбитигэр кытары, арыал-
лыыр буоллулар. Дьи² баарынан эттэх хэ, 
хо мусчуттарбыт µгµстэрэ – дьахталлар уон на 
эттэрэ тардыбакка кэ±эни этитэллэр, хоптону 
ха´ыытаталлар, атыыры кистэтэллэр, табыгы 
охсоллор... Аньыыр±аабаттарын с³±³ бµн, 
т³рµµр-уу´уур аналлаах дьахтар ки´и дьа-
рыктаммат идэтинэн кэрээнэ суохтук ил-
гистэллэр. Т³´³ да оннугун и´ин, сахалыы 
на±ыл-холку хому´унан о±олору µ³рэтэр-та-
кайар дьахталлар суох буолбатахтар, баал-
лар. Олор бу дирбиэннээх хомусчуттарга ба-
´ыйтарыахтара диэн куттанабын. Онон саха 
хомусчут дьахталлара тµмсµµлээх кµµ´µнэн 
эстраднай хому´унан µлµ´µйµµнµ бопсор 
суолу-ии´и тобулаллара наада буолла. Саха 
хому´ун курдук уйа±ас тойуктаах, киэ²-
куо² эйгэлээх музыкальнай инструменнаах 
буолан бараммыт итинник баламат тыаска-
ууска ба´ыйтарарбыт хайдах сатаныа±ай?! 
Саха хому´унан ³йµн-сµрэ±ин ³йµµрµн, 
кутун-сµрµн о²остунарын ту рунуулаахтык 
к³мµскµ³ххэ дии саныыбын уонна этэрбин 
дьон-сэргэ табатык ³йдµ³-ылыныа диэн 
эрэнэбин.
Аны, мин санаабар, ³сс³ биир суол иэдээн-

нээх хайысха баар буолла. Чыскыйан-час-
кыйан ыл лаа´ын... Оннук ырыа´ыттар тан 
тус бэйэм ыраа ±ынан куотабын. £йµ²-са-
наа² ыпсыан, дуу´а² манньыйыан оннугар 
адьас алдьанан, ки²ниин холлон тахса±ын. 
Чыскыйыы да, чыс кыйыы!

Оннук чыскыйан ыллааччыларбытын атын 
омуктар хайгыыр, ³р³ тутар сурахтара и´ил-
лэр. Ол би´иэхэ µтµ³нµ ба±арбат дьоннор 
кинилэ ри хайгыыллар. Ону толорооччуларбыт 
би´и ги та лааммытын, уратыбытын саамай с³п-
к³ бэлиэ тииллэр диэн µ³рэ-к³т³ ылыналлар. 
Оччотугар кинилэр сыыстараллар.

Сахалар киэ²-куо² сиргэ-уокка µ³скээбит 
б³±³ ньиэрбэлээх омуктар ахсааннарыгар кии-
рэбит. Би´иэхэ µтµ³нµ ба±арбат ³рµттэр – бэ-
йэбит испититтэн ньиэрбинэй систиэмэбитин 
ы´ар, часкыйа-часкыйа ыллааччыларга наа-
дыйаллар, би´иги куппутун к³тµтэр, испититтэн 
ы´ан тахсан кµµскэ суудайаллар... То±о диэ-
тэххэ, би лигин норуоттар уйул±аларын хам-
сатар араас ³рµттээх киирии-тахсыы µксээтэ. 
Ки нилэр угаайыларын хамсатар араас ³рµт-
тээх киириилэр-тахсыылар элбээн туралларын 
билэр-³йдµµр буолуохтааххыт. Ол угаайыларга 
киирэн биэрбэт ту´уттан на±ыл-холку, дьи² 
чахчы сахалыы ырыабытын-тойукпутун ³р³ 
тут тахпытына эрэ ³рµ´µнµ³хтээхпитин ³йдµµр 
кэм мит уолдьаста. Ону ырыа´ыттарбыт, муусу-
ка ́ ыттарбыт дири²ник ³йдµ³х кэри²нээхтэр.

Аны микрофоннай култуура ту´унан эт тэх-
пинэ, адьас сатаан ба´ылаабатыбыт. Ырыа 
кэ тэ±эр ³й³бµл буолан туруохтаах музыкабыт 
буолла±ына, сµрдээх кµµскэ д³йµтэр... 
Дирбиэн да дирбиэн, дарбаан да дарбаан!

Ыччат дьоммутун ньиэрбинэй систиэмэлэрин 
харыстыыр ту´уттан "д³йµтµµнµ" утары сору-
нуу лаахтык ох сустахпытына эрэ ³рµ´µнэрбит 
буолуо. "Д³йµтµµ", дуум-даам о²оруу онто 
суох олус кµµ´µрдэ...

Сэмэн Тумат, 
норуодунай суруйааччы

"Д³йµтµµ" олустук кµµ´µрдэ
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Бэлиэчэй ийэтэ, матаҥнаабыт суон эмээх-
син, дьэбир майгыннаа±ынан биллэр. Ки-

ни, кийиитэ буолуохтаах кыыһы соччо-бачча ым-
маныйбакка көрүстэ. Арай аҕалара Дар быанап, 
үгүһү-элбэҕи саҥарбакка, хантан эрэ арыгы-
лаах бытыылканы хаба тардан ылла. Оҕонньор 
аҕыйах саҥалаах, бэл түүҥҥү харабыл буол-
бут тэрилтэтин дьонун кытары мээнэ сэ лэһэрин 
сөбүлээбэт.

Бу унаарыччы көрбүт хара бараан кыыс аата 
Сүөкүччэ диэн. Кини бу турар бэйэтэ эрэ. Киһи 
албыныгар түбэһэн оҕоломмут ийэтэ Сүөкүччэ 
кыра эрдэҕинэ, ууга түспүт оҕолору быыһыы 
сылдьан ілбµт. Сүөкүччэ ийэтин докумуоҥҥа 
анаан түспүт соҕотох хаартыскатын илдьэ сыл-
дьар. Ол хаартыскаттан ып-ыраас арылхай ха-
рахтар сырдыы көрөн мичээрдииллэр. Билэр 
дьон нор Сүөкүччэни ийэтин курдук диэччилэр. 
Оччоҕо кини бэйэтин хаартыскатын ийэтин киэ-
нигэр тэҥнии тутан көрөр...

Сүөкүччэ, Бэлиэчэйи кытта билсиһэ сыл-
дьан, мэлдьи ийэтин туґунанан сылаастык ахтан 
аһарара. Дьиҥ иһигэр кини ийэтин туһунан адьас 
дуона суоҕу билэрэ, ол эрээри кэпсээтэҕинэ, 
субу аттыгар баарыныы, сүрдээҕин билэр курдук 
буолан хаалара. Ол кэпсээн-кэпсээн баран, аны 
Бэлиэчэйтэн: «Эн кэпсээ», – диэн көрдөстөҕүнэ, 
уола хайдах эрэ мух-мах барара: «Мин ийэм туох 
да уратыта суох», – диэн эрэ кэбиһэрэ. Онуоха 
Сүөкүччэ: «Эһиги, уолаттар, бэйэ±ит итинник-

кит», – диэт уолун муннун ыарыылаахтык тыга-
ра. Бэлиэчэйдээҕи кытта өссө хас да уол, кыыс 
кэлсибит. Түмсэн, сыбаайбаны хайдах, ханна тэ-
рийэн ыытар туһунан кэпсэтии буолла. Эмээхсин 
халыҥ халтаһалаах хараҕа тоҕо эрэ кийиитин 
диэки сылаанньыйан ылбат, ахсарба тах курдук 
сүүрэкэлиир, ол оннугар туттан-хап тан тырыбы-
найбыт ыалдьыт кыыска субу-субу тохтоон ылар. 
«Ээ, биһиэхэ кэм буолуо», – диэн астымматах 
санааны халыҥ халтаһалар саба тү һэн хаххалыы 
сатыырга дылылар.

– Тоойуом, эн тугу үлэлиигин? Үөрэнэҕин дуу? 
– диэн ыйытта ол тырыбынайбыт кыыстан Да р-
быанаба эмээхсин.

– Мин, бабушка, үлэлиибин. Штукатуркаһыт-
тар биригээдэлэригэр, Сүөкүччэни кытта, – дии 
оҕуста онуоха кыыс.

– Ээх, – диэн, хайдах эрэ алҕас иһиттим дуу 
диэх курдук, эҥээриттэ эмээхсин. – Биир эбиккит 
дии... Оттон мин уолум үөрэнэр ээ. Ити эһигини 
салайар-дьаһайар киһи буолуохтаах.

Бэлиэчэй, ийэтин саҥатын тохтотоору, ула-
ханнык көхсүн этитэн баран, хараҕын сүүһүн 
ан нынан кыыһырбыттыы кылахачытан ылла. 
Дар быанаба да өйдөөтө быһыылаах, тохтоон, 
уоһун ньимитэн баран, Сүөкүччэни халты көрөн 
аһарда. Оттон Дарбыанап арыгыттан атыҥ ҥа 
аралдьыйбат кырдьаҕас буолан биэрдэ. Кыр-
дьык да, кини арыгыны атас-доҕор оҥостон, 
түптээх үлэни үлэлээбэтэх, эмээхсинэ этэри нии, 
«уоту уймахтаабыт сордоох». Кэлин эмтэтэн 

Петр АВВАКУМОВ

ДАРБЫАНАПТАР 

ДЬИЭЛЭРИГЭР
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эҥин, тохтоон ылаттыы-ылаттыы, дөрүн-дөрүн 
ыһык тынан кэбиһэр түгэннэрдээх. Бу сырыыга 
эмиэ оннук буолаары гынна быһыылаах, тоҕо 
эрэ илиитэ-атаҕа салҕалаабыт. Төһө да дьэбир 
буолтун иһин, оҕонньорун кыайан туппатах Дар-
быанаба эмээхсин бу сырыыга бытыылка ла  ры 
былдьасыһан харбыаласпата, ыалдьыттарын 
кыт та ол-бу тэриир туһунан «оннук», «сөп», «чэ, 
буоллун» эҥин диэн кэпсэтиһэ олордо.

Штукатурдары, ол аата тутааччылары, са-
ла йар киһи буолаары университет тутуу инже-
нердэрин бэлэмниир факультетыгар үһүс сы-
лын үөрэнэр Бэлиэчэй Дарбыанап сыбаайбата 
студеннар остолобуойдарыгар оҥоһуллуохтаах 
диэн буолла. Үп-ас чопчу быһаарыллан бүттэ. 
Дарбыанаптар сыбаайба күнүгэр такси ыларын 
күүтэн бэлэм олоруохтаахтар. Бары түбүгү-
садьыгы сыбаайбаны тэрийэр-ыытар комиссия 
сүгэр. Эмээхсин итини сөбүлүү иһиттэ, оттон 
Дарбыанап иһиттэ эрэ, истибэтэ эрэ, көннөрү 
мэндээрэн олордо. Бэлиэчэй чэй, арыгы диэ-
ки көрө-көрө, ымсыыран силин быһа ыйыр-
бахтаата. Оскуоланы бүтэрэн баран тутууга бо-
луотунньуктуурун саҕана, сорох-сороҕор аҕа-
тын аһара түһэн иһэр этэ, кэлин Сүөкүччэни 
кыт та билсэн уонна студент буолан баран, бэ-
йэтин кыа на туттан, хам-түм эрэ түлэй-балай ба-
раттаан ылара. Итинэн кини ийэтин сүрдээҕин 
үөрдэн сылдьыбыта. Дарбыанаба уола иһэрин 
тохтоппутун бу кыыстан эрэ буолуо дии санаа-
бат этэ, көннөрү сааһыран уонна үөрэххэ киирэн 
киһитийдэҕэ диэн түмүктүүрэ. Бэлиэчэйи «аҕата 
хара сордоох» амтаһытан турардаах. Кини киэ-
һэ аайы бытыылканы эмсэхтэнэригэр, уолугар, 
кыра да эрдэҕинэ, үрүүмкэ түгэҕэр кутан бэр-
сэрэ, кэлин онто былдьасыһан, аны хайаан да 
толору үрүүмкэни куттаран иһэр буолан хаал-
быта. Онуоха аҕата: «¤ы, эр киһи буоллаҕа»,— 
диэн кэбиһэрэ ийэтэ буойсаары гыннаҕына. От-
тон Дарбыанаба аһары тµһэн саҥараары айаҕын 
атан истэҕинэ, киһитэ: «Чэ-чэ, эн да холоон 
этиҥ. Биһиги дьыалабытыгар тугуҥ сыһыанай?» 
– диэн, тугун эрэ олуйан, ситэ этиппэккэ, саҥата 
суох ыытара.

Билигин эмээхсин эмиэ иһэн эрэр оҕонньо ру-
гар иһэ буһан, халыҥ халтаһаларын саба түһэ-
рэн, кынчарыйарын кистээн, төбітµн холкук-ил-
кик хам сатар. Кини ол кистэммит харахтарыгар 
ки йиититтэн астымматах санаата эмиэ көстүөххэ 
айылаах. «Уҥуоҕа кып-кыра, өссө хатыҥыр, 
эбии тин сирэйэ хара, арай хараҕа үчүгэй, итин-

тинэн уолбун абылаатаҕа дуу, – дии саныыр 
Дарбыанаба кэпсэтэрин быыһыгар. – Көстөр 
дьү һүнүнэн мин уолбар адьас тиийбэт. Бэлиэ-
чэй кинини кытта төһө өр олоруоҕай? Бу кыыс 
ин нинэ уолум биир бэртээхэй да барахсанныын 
билсиһэ сылдьыбыттааҕа. Аґары ылларан тап-
таабыта ээ. Туохтан тапсыбатахтара буолла? Ол 
кэнниттэн Бэлиэчэй иһэн буорайа сыспыта». 

Эдэрдэр остуолтан туран, хоско киирэн тугу 
эрэ күлэ-күлэ сµбэлэһэн бардылар. Сүөкүччэ лээх 
Бэлиэчэй атын хоско киирдилэр. Сүөкүччэ дьиэ-
ни сөбүлүү көрдө. Ыраастык, дьып-дьап туттан 
олорор эбиттэр. Үс хостоох, бу дьиэни Дарбыа-
наба арахсыбакка туруорсан, элбэхтик айдааран 
туран ылбыт. Урут ааны күүскэ ас тахха-саптахха 
даҥын буора саккырыы турар, түүнүгүрбүт муос-
талаах, кып-кыараҕас симии дьиэҕэ уонтан тах-
са сыл олорбуттара. Урут оҕон ньор итирдэҕинэ 
дьиэм куһаҕаныттан иһэбин-аһыыбын диэн су-
ланара. Дарбыанаба кэнники кэмнэргэ горсовет 
үлэһиттэрин, депутаттарын сүгүн үлэлэппэт кур-
дук турунан, кэлин тиһэҕэр санаатын ситиспитэ: 
мас дьиэ үс хостоох квар тиратын олордон ылбы-
та. Аны оҕонньор дьиэ ылбыт үөрүүтүттэн ары-
гытын хат иһэн киирэн барбыта.

Сүөкүччэ билиІҥитэ эҥин араас дьон олорор 
айдааннаах-аймалҕаннаах уопсай дьиэлэрит тэн 
атыны билэ илик, онон туспа дьиэлэнэн-уотта-
нан ньир-бааччы олоруон кэмэ суох баҕарар. 
Уоллаах кыыс бастаан тутууга көннөрү бииргэ 
үлэлиир дьон быһыытынан эрэ билсэллэрэ. Хам-
түм паркаҕа эІин Бэлиэчэйи, сороҕор ханнык 
эрэ кыыһы кытта бэркэ үөрэн-көтөн, соро ҕор 
со ҕотоҕун холуочук тэлиэскэйдэнэн сылдьа рын 
көрүтэлиирэ. Сүөкүччэ киниэхэ соччо-бачча 
кы  һаммат этэ. Биир биригээдэҕэ үлэлиир дьон 
бы һыытынан эйэҕэстик дорооболоһон, кэпсэ-
тэн эрэ ааһаллара. Онтон уол университекка 
сту дент буолбута. Били кыыһа сүтэн хаалбыта. 
Сороҕор Бэлиэчэй итирик соһуллаҥнаан иһэрин 
көрдөҕүнэ, Сүөкүччэ дьиэ муннугар саһан хаа-
лара. Биирдэ ыкса киэһэ бытарҕан тымныы-
га уол итирэн охто сытарыгар түбэспитэ. Ааһа 
бара туруоҕун сүрэ бэрдэ. Ол иһин уолу нэһии лэ 
сүһүөҕэр туруоран, ыскамыайкаҕа илдьэн олор-
дубута. Үтүлүгүн кэтэрдэн, бөҕүөрбүт илии  тин 
ириэрэ сатаабыта. Онтон арыый өйүн-тө йүн бул-
бут курдук буолбутугар, аҕата коман дировкаҕа 
баран соҕотох хаалбыт дьүөгэ кыы һын дьиэ-
тигэр тиийэн, көрдөһөн-ааттаһан уолу киниэхэ 
киллэрэн, раскладушкаҕа сытыаран утуппута. 
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Сарсыарда Бэлиэчэй хараҕын тиэрэ кө рөн кэ-
биспитэ. Сүөкүччэ тугу да саҥарбат этэ, арай 
дьиэлээх кыыс, быстах-остох да буоллар, уол-
лаах кыыһын хаарыйан дьээбэлээхтик саҥар-
бахтаан аһарбыта. Сити түгэнтэн ыла Бэлиэ-
чэй Сүөкүччэни булбута. Кинилэр күнү-дьылы 
чуҥкуйбакка ыытан испиттэрэ. Иккиэйэх эрэ 
буолары сөбүлүүр Бэлиэчэй ханна да ыҥыран 
сырытыннарбат буолан, Сүөкүччэ бу дьиэ сал-
гынынан биирдэ да тыынан көрө илик. Ол иһин 
бүгүн олус долгуйан, кыбыста, килбигийэ тут-
тан киирдэ. Онуоха эбии хотуна буолуохтаах 
эмээхсин дьэбир дьүһүнэ, астымматах курдук 
иҥиэттэн ылбыт туттуута-хаптыыта, ыараханнык 
хамсыыр халыҥ халтаһалара Сүікүччэни өссө 
симитиннэрбиттэрэ. «Ыар тыыннаах эмээхсин 
быһыылаах», — дии санаата Сүөкүччэ.

2
Кэргэнниилэр олохторо, күн-дьыл көмүс кы-

натыгар уйдаран, аргыый устан истэ. Кыыс 
оҕо лоннулар. Эдэр төрөппүттэр үөрүүлэрэ-кө-
түүлэрэ барыта ити быыкайкаан киһиэхэ тү-
мүлүннэ. Кыыс онтон-мантан тутуһан ту ран, 
даллах-иллэх хамсанан, күлэн-салан бэрт мин-
ньигэс оҕо буолла. Бииргэ олорбуттарын ту-
хары Дарбыанаба эмээхсин кийиитигэр эйэр-
гээбэт, ол эрээри кийиитэ үлэтигэр барарын 
кытта сиэнигэр ууллан-умайан барыах курдук 
уларыйа түһэр. Ити, арааһа, оҕо аҕатын адьас 
көрбүтүнэн төрөөбүтүттэн быһыылаах. Оттон 
оҕонньор хайаларыгар да биир тэҥ бэрт. Арай 
иһэн кэбистэҕинэ эрэ, дьиэ малын-салын ыһан, 
быыкайкаан оҕону куттуур.

Сүөкүччэни маннык биир күдьүс олох ас-
тыннарбат буолан барбыта. Хотуна киниэхэ то-
ҥуйун «уолугар тэҥнээбэтиттэн быһыы лаах 
дии санаабыта. Бу санаатын үірэнэ сылдьар 
дьүөгэлэрэ кини күүлэйдии кэллэхтэрин аайы: 
«Хайа, сэгээр, олохтон хаалыма, үөрэн. Оҕо 
эбэ лээх. Көрүөҕэ», – диэн күөттээн-күөдьүтэн 
биэ рэллэрэ, экзаменнарын туттарарыгар көмө-
лө һүөх эҥин буолан үүйэ-хаайа туталлара. Бэ-
лиэчэй кэргэнэ үірэнэрин утарбат этэ, ол эрээри 
биирдэ кини үөрэхтэнэрин улахаҥҥа уурбатах 
курдук: «КытааттаҕыІ», – диэт, библиотекаҕа 
тахсан барбыта. Дарбыанаба, кийиитэ үірэниэн 
баҕарарын туһунан истэн баран, иһигэр «кини 
да үөрэхтэммитэ диэхтээн» диэн, тимири ыйыс-
тыбыттыы ньимийэн сылдьыбыта. Ити кур дук хо-
туннаах кийиит бэйэ-бэйэлэрин сөбү лэс пэт тэрин 

тастарыгар таһаарбакка, ол эрээри тыбыс-тым-
ныынан хаарыйсар курдук дук-дах туттан, икки 
сылы биир дьиэҕэ аһардылар.

Сүөкүччэ экзаменнарын үчүгэйдик туттар-
таан, университет студеннарын күргүөмнээх 
олох торун үөһүгэр дьулурҕатык киирэн кэбис-
тэ. Дьиэ тинээҕэр аудиторияҕа холкутук тыы-
нар, арай оҕотун аґары ахтар. Күнэ үксэ фа-
культекка, балыыһаҕа, библиотекаҕа баранар. 
Күнүс бу фек ка аһыыр. Оҕотун, Сардаанканы, 
кытта киэ һэ: букунаһан ылар. Онон Сарда-
анка эбэтигэр ордук убанан эрэр эрээри ыкса 
киэһэ аччыктаабыт, сылайбыт көрүҥнээх ийэ-
тэ киирэн кэллэҕинэ, оҕо эбэтиттэн тэйэн, са-
амай ахтылҕаннаах күндү киһитигэр туох баар 
үчүгэйинэн көстүөн баҕа ран, сирэйдиин-ха-
рахтыын чаҕылыйан өрө тэйэ түһэр. Оччоҕуна 
куукунаҕа ас тардар Дарбыанаба холустук тут-
тан иһити-хомуоһу тыаһатар, аһы-үөлү дьалкы-
тар, быһаҕы-биилкэни мүччү тутар.

Бэлиэчэй, оҕотун дьээбэлии-дьээбэлии, асты-
нан олорон аһаан-сиэн хабыаланар. Оттон Сүө-
күччэ аат-харата эрэ аһаабыта буолар. Кэргэнэ: 
«Хайа, бу тоҕо аанньа аһаабаккын?» – диэтэ-
ҕи нэ, «Ээ бэйэм, хайдах эрэ тот курдукпун»,— 
диэн баран туран, оҕотун ылан хоско киирэр. 
Бэлиэчэй иһит хомуйа хаалар. Дарбыанаба үр-
дµк үөрэҕи бүтэрэрэ чугаһаабыт уолугар иһити 
хомутта рыан баҕарбат, «Хотуммут, хата, аһаан 
абыраата дии», – диэн уоһун иһигэр мөІµттэ-
мөҥүттэ, уолун оннугар иһит сууйан барар.

Биирдэ Сүөкүччэ эрдэ кэллэ. Сардааҥкатын 
эбэ тигэр ыытан баран, хоһугар зачекка бэ-
лэмнэнэ олордо. Студент аймах хаһан иллэІ-
сийбитэ баарай, үҥкүү куруһуогун салайар дьах-
тар репетиция±а ыҥырбытын туһунан кэлэн эт-
тилэр. Сүөкүччэ: «Сөп»,— диэн баран субу тах-
сыахтааҕын умнан, кинигэтигэр өссө эбии бүк 
түстэ. Арай биирдэ иһиттэҕинэ:

– Ойоҕуҥ үчүгэйдик көҥүл-босхо барда. Бэ-
лэми аһыырга эрэ бэрт. Саатар, дьиэни-уоту 
дьа һайсыбат. Хайа эрэ чолободуйбут уол үҥкүү 
куруһуогар ыҥыран барда. Үчүгэй кийииттэнэн 
сынньаныам диэбитим ханна баарый? Эһигини 
көрөрбөр-харайарбар умса түһүүһүкпүн, – диэн, 
кийиитин тахсан барбыт дии санаан, Дарбыана-
ба төтөлө суох саҥарбахтаата.

Сүөкүччэ кинигэтин төлө тутан сиргэ түһэрдэ. 
Күөмэйигэр туох эрэ кэлэн бүөлүү аста. Куукуна-
ҕа эмээхсин саҥата: «Сыччыай, тугу түһэрэ  ҕин 
итиннэ?» – сиэним дии санаан сымнаҕастык 

Эргэ сурунаалтан
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эҥээ рийдэ. Атах тыаһа сырдырҕаан хостор аан-
нарыгар кэлэн тохтоото. Сүікµччэ аан тыа һаа-
бытыгар эргиллэ биэрбитэ, кинини кын чарый быт 
болоорхой харахтар дьөлө үүттүү көрбүттэр.

– Барбатаххын дуу?
– Суох.
– Туох буоллаҥый? – диэн ботугураата ааны 

сабан иһэн Дарбыанаба. 
Сүөкүччэ сирэйэ кытар гынна, ааны хап гына 

быраҕан тахсаат, хотунун куукунаҕа тиэрпэк-
кэ ситэн ылла. Күөмэйин бүөлүү аспыт хомуоҕу 
ыйыстан кэбиспит курдук буола түстэ да, бу ту-
хары хаайтаран мунньустубут кыһыытын-аба-
тын тоҕо тэбээн, бокуойа суох саҥаран кии рэн 
барда. Бастаан хотуна, күүппэтэҕиттэн со һу йан, 
чыпчылыҥныы эрэ турда, онтон дьэ өй ылан, ха-
ана-сиинэ быһытталанан дьэбидис гынаат, өрө 
дьигиһийэ түстэ. Туох да тохтоппот этиһиитэ 
дьиэ иһин толорон кэбистэ. Сардааҥка, ыккар-
дыларыгар туран, чохчойо-чохчойо, ытаан сары-
лаата.

– Түксү! БүтүІ эрэ! Эн бу тохтоо! – диэн Бэ-
лиэчэй Сүөкүччэни көбдьүөтүү сатаата. – Ээ, чэ, 
хаалыҥ. Хайдах да буолуІ, – диэт, бу айдаан тан 
атаҕынан куотарга быһаарынан, сыыһа-халты 
таҥнан таґырдьа ойдо.

Хайалара да иннин биэрбэтэ. Ол эрээри Дар-
быанаба биири эппитин хос-хос этэн кэ лэ ҕэй-
дэтэлээн ылла. Кийиитэ кырдьыгы этэринэн ча-
ҕытыах курдук өрө киммэхтээтэ. Эмээхсин, өсө-
һүн киллэринэн, туруулаһардыы туттан барда. 
Сүөкүччэ кыыһын ылан көтіхтө, уураан-сыл лаан 
баран түһэрдэ, таҥнан библиотекаҕа таҕыста.

Киэһэ кэлбитэ, ас-үөл бэлэмнэммэтэх. Сүө-
күччэ кыыһын ылан, аһаабакка, оронун оҥос-
тон сытта. Бэлиэчэй дьиэтигэр хоно кэлбэтэ. 
Сарсыныгар үөрэҕэр эмиэ көстүбэтэ. Сүөкүччэ, 
куо лутунан, киэһэ хойутаан кэлбитигэр Бэлиэ-
чэй итирик көрүстэ. Дарбыанаба куукунаҕа иґит 
суу йар. Остуолга биир кыһыл арыгы бытыылка-
та кураанах турар.

– Сүікүлээ, кэл, чугаһаа. Итирикпиттэн сиргэ-
нимэ, принцесса! Арыгылаатым, борогууллаа-
тым, бэрт буолбат дуо? Ити, баҕар, эн µтүөҥ-өҥөҥ 
буолуо, — диэн баран хабырынан хачыгырат та 
Бэлиэчэй. — Ийэбин тоҕо атаҕастаатыҥ? Ыыс-
таа быккын-үөхпүккүн. Ити үчүгэй быһыыҥ дуо? 
Ээ-э?! Ийэ диэн кимий? Билэҕиэн?!

Соҕотох «ийэ» диэн тыл Сүікүччэ сүрэҕэр 
ыарыылаахтык иһилинннэ. Эмискэ ып-ыраас 
ха раҕа дьэҥкир уунан бычалыйа көрдө. Тас та-

ҥаһын устубакка эрэ, хоһугар сүүрэн киирэн, 
түннүк сэҥийэтигэр сааллан оҥоһуллубут хап-
таһын остуолга бүк түһэн, кыатана са тыы-сатыы, 
ытаан барда. Бу киэһэ итирик аҕа тыттан кут та-
нан эрдэ утуйбут кыысчаана кини ытыырыттан 
уһуктумуон баҕарар да, кыатаммакка, ис-иһит-
тэн эҥсэлийэн саҥа таһааран бөтүөхтээтэ. Бэ-
лиэчэй хос ортотугар сүөдэс гына түстэ.

– Ытаабыта буолаҕын... Туоххунан өҥнөн киэ-
бирэҕин эн миэхэ? Ийэм этэринэн, эн мин суох-
пар хоскор уолаттары киллэрэн сэлэһэриІ бэрт 
үһү дии. Оттон миэхэ эйэргиэх быһыыҥ тоҕо эрэ 
биллибэт. Сэттэ сирэй буолаары гынаҕын дуо, 
маа бэйэлээх кырасаабысса...

– Ийэҥ соруйан холуннарарын истэ-истэ...
– Эмиэ! – Бэлиэчэй олоппоһу хаба тардан 

ылан, муостаҕа хампы охсон кэбистэ, олоппос 
тос ту бут атаҕа илиитигэр хаалбытын Сүөкµччэ 
диэ ки бырахпыта, истиэнэ испиэскэтин быта-
рытта. Сар дааІка уґуктан ыҥырҕаата. Бэлиэ-
чэй, онтон өйдөммүттүү, аан холуодатыгар ох-
суллан тэм тэриҥнии-тэмтэриҥнии, оҕотугар ба-
рыах курдук иґирдьэ-таһырдьа хардыылаамах-
таата. – Ээй, синэ биир! – диэт, таІаґын таҥнан 
хачымахтан на, тэлиэс-былаас үктэнэн тас ааны 
былдьаста.

– Нохоо! – диэн хаһыытаан хаалла Дарбыана-
ба. Эмээхсин эриэн саал былаатын бүрүнэн 
батыһан таҕыста, балай эмэ буолан баран, дэл-
би тоҥон чуучугураан киирдэ. – Бэрт дьахтар 
итирик эргин µµрэн таһааран тоҥорон өлөрөр 
инигин? Олоруоҥ дуо, булан а±ал! Ол-бу буолан 
хааллаҕына, эн эппиэттиэҕиҥ.

Сардааҥка эбэтиттэн ийэтигэр сүүрэн кэл-
лэ. Утуйаары оҥостон эрдэхтэринэ, Дарбыанаба 
оҕо ну ньылбы тардан ылла, СардааІка ытаата. 
Онуо ха ийэтэ ылаары гыммытыгар, эмээхсин 
баа бый илиитэ Сүөкүччэни чугаһаппата даҕаны.

– Эргин бул! Оҕону мин да көрүөм. Көрөн-
көрөн бачча киґи оҥорон эрэбин, – диэт, оҕону 
көтөхпүтүнэн хоһугар ньимис гынна.

Сүөкүччэ, итирик киһини хантан көрдөөн бу-
луоҕун саараан, балай эмэ олорбохтоото, онтон 
хотуна өссө төгүл санаппытыттан уулуссаҕа тах-
сан дэлби тоІуор диэри онон-манан хаампах-
таан баран, төннөн киирэн, таҥастыын-саптыын 
оро нугар сытан, сылайан хойуу кыламаннарын 
быы һынан курас уу сүүрэрин билбэккэ, утуйан 
харахтара силимнэһэн бардылар.
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– Оксиэ... айыы-айа... – Бэлиэчэй, ханна уту-
йан баран уһуктубутун билбэккэ, суорҕанын ары-
йан, хос иһин мээнэнэн килиэр-малаар көрдө. 
Дьиэтигэр буолбатах эбит. «Бай, ханна-ханна 
сытабыный, бу? Хайа-ы, уолаттар хосторо эбит 
дуу? ¤уу, хайдах манна кэлэн хаалбыппыный? 
Бэйи, хас чаас буолбутуй? Тыый, ырааппыт дии! 
Бэлиэчэй тураары, ороҥҥо олорон иһэн, төбөтө 
ыалдьара бэрт буолан, төттөрү сытынан кэбистэ. 
Балай эмэ, илиитин-атаҕын ыґыктан салбаҕы-
ран сытта. Онтон, дьааһыйа-дьааһыйа, нэһиилэ 
ор±остон кырыыҥкаҕа уолаттар ситэ испэккэ 
 хаалларбыт ууларын иІсэлээхтик ыйырбахтаа та 
уонна, өссө иһиэххэ айылаах баарын көр дөөн, 
хараҕа күөх чаанньыкка иҥиннэ. Чаанньык ку-
раанах эбит. «Дьаабаллар, – диэн үөхсэ са наата. 
– ¤уу, кыратык абырахтана түспүт киһи», – диэн 
ботугураан баран, оронугар төннөн кэлэн сыты-
нан кэбистэ.

Бу сытан кини күн эгэлгэтин барытын эргитэ 
санаата. «Ити хайдах баҕайыный? Дьиэбэр ай-
дааны тардан кэбистим. Ол эрээри онно туох 
буруйдаахпыный? Ийэм икки, Сүөкүччэ икки 
хайа-хайаларын төрүт сөпсөспөттөрүн мин да 
тулуйа сатаатым эбээт. Ийэм миэхэ күндү ки-
һи. Оттон Сүөкүччэ?.. Арааһа, кинини алҕас 
кэр гэн ылбыппын. Соччо-бачча таптаабат этим. 
Са тана, били дьүігэ кыыґа дьиэтигэр биһигини 
хааллартаан баран, атын сиргэ хонон хаалан… 
Сыыйа тэ йиэх быһыылааҕым. Сүрэҕим киниэ-
хэ аһары ууллубат эбээт. Ону баара... Бэйэни 
кыам макка... Оҕобутуттан эрэ тардыстабын. 
Үчү гэй кээнэ бэрт ээ. Эбэтэ да киниэхэ сүрдээҕин 
ыл ларда. Арай…

– Бай, кэм да сытар эбиккин дуу? – диэн өрү-
күнэһииттэн Бэлиэчэй хараҕын аһан уһуктан 
кэллэ. Утуйан хаалбыт эбит. Төбітµн ыарыыта 
арыыйда мүлүрүйбүккэ дылы да, син биир аа-
спатах.

– Дьэ, табаарыс, кэбилэнэн ахан кэлбитиІ 
ээ. Хайдах итинник буолаҕыный? Вахтер суоҕар 
ааспыт быһыылааххын, онтон атын тутул луох-
таах этиҥ. Төһө да өлө итирдэргин, сүһүөх хүн 
ыһыктыбат, ханна киирэргин билэр эбик кин. 
Сыгынньахтаан сытыарбыппыт кэннэ: «Ойо ҕум 
куһаҕан», – дии-дии, ытаан ньолҕоруйбутуҥ. 
Дьэ киґи бөҕөҕүн», – диэн кэпсээннээх буолла 
дьиэлээх киһи Халтаанап.

Дьиэлээхтэр (кинилэр төрдүөлэр) остуол тар-
дан бардылар. Киһилэрин туруоран суунар сиргэ 

илтилэр. Биир сыыдам уол сүүрэн тахсан быты-
ылка ойутан аҕалла.

– Чэ, Бэлиэчэй, төбөҕүн абырахтан,— диэн 
бэһиэн күө-дьаа иһэн-аһаан бардылар.

Бэлиэчэй кырдьык да сэргэхсийдэ. Төбітө ыал-
дьыбат буолла. Өссө холуочуйа быһыытыйда.

– Хайа, доҕоор, холуочуйдуҥ дуу?
– Эс, көннөрү, ыарыым ааста ини.
– Оннук эрэ буоллун... Доҕоор, тоҕо ити эн 

олус муҥатыйаҕын? Уопсайынан, эн хайдах эрэ 
киһи сатаан өйдіібөт курдук буолан эрэҕин ээ,— 
диэтэ эмискэ, хонос гына түһээт, Халтаанап.

– Ол хайдах өйдөөбөккүтүй? Арыгыны аһары 
иһэн итирэн хааллаҕым дии. Итириги кытта ту-
гун аахсаҕыт? Эн да холоон буолаа инигин,— 
диэн мүлүк-халык тутунна Бэлиэчэй.

– Суох-суох, дьыала эн итирэн кэлбиккэр 
 буолбатах. Тоҕо арыгылыыр буолбутуҥ дьиибэ. 
Үөрэх күнүн көтүтэҕин. Факультекка саҥаран 
эрэллэр.

– Ээ, чэ, доҕор, үөрэтимэ. Киһини батыһа 
сыл дьан аалан хааллаххытый? – Бэлиэчэй ойон 
турда. – Хата, биэс солкуобайда иэһээІ эрэ. Ас 
атыылаһан тиийиэхтээх этим. Биэрбит хар чы-
ларын иһэн кэбиспитим. Сүрэ бэрт.

– Мэ, – Халтаанап, өс киирбэх сонун сиэбит-
тэн сабыс-саҥа кумааҕы харчыны хачыгыратан 
та һааран, Бэлиэчэй салҕаластаабыт илиитигэр 
тут таран кэбистэ.

– Баһыыба. Үтүө доҕор, көр, итинник.
Тахсан барбытын кэннэ уолаттар Халтаанабы 

саҥардылар.
– Эн таах харчы биэрдиҥ. Тугу эрэ албыды-

йар. Арааһа, ас атыылаһаары ылбата, салгыы 
ары гылаары гынар быһыылаах. Онон эн киһигин 
өссө эбии тэмтэрийэр суолга үктэннэрдиҥ.

– Оттон эһиги тоҕо сонно миигин өйдіп пө-
төххүтүй?

– Тылбыт тахсыбатаҕа.
– Дьэ ити баар. Киһи сыыһаны оҥорорун би лэ 

олорон, тылгыт тардан хаалар. Түөрт эр бэрдэ 
биир киһини тутар кыахпыт суох... – Халтаанап 
абаран төттөрү-таары хаамыталаата.— Хайдах 
буолабыт?

– Ээ чэ, ол иһэн тугу гыныа буоллаҕай? Олус 
айманымаҥ, – диэн бэйэ-бэйэлэрин уоскутуһан, 
уолаттар киинэҕэ бараары, көрүдµөргэ тахсан, 
кыргыттарын ыҥыра түөрт аҥыы сүүрдүлэр. 
Кырдьык, сэрэйбиттэрин курдук, бу кэмҥэ Бэ-
лиэчэй били ылбыт харчытынан, студеннар 
уопсайдарыттан тахсаат, быһа кафеҕа тиийэн, 
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арыгы иһэн итирэн эрэр этэ. Оттон доҕотторо 
кыргытта рыныын киһи интэриэһин чэпчэки тик 
тардан ылар сюжеттаах, элбэх ырыалаах-үҥ-
күүлээх, икки сериялаах индийскэй киинэ ни 
үлү һүйэн көрө олорбуттара. Бэлиэчэй, сөбүн 
ити рэн таһырдьа тахсан, дьиэлиир быґыынан, 
ос туолбаларга анньыллан, дьоҥҥо кэтиллэн 
ыла-ыла, халтыр-мүлтүр үктэнэн истэ. Кини 
төбөтү гэр, кумааҕыны хайыта тыытан ыһар кур-
дук, ойом-сойом санаалар элэгэлдьиһэллэр.

«Билигин дьиэбэр киириэм. Сө-өп. Сүөкүччэ... 
ээ... ийэбин үөхпµтµн ситиһиэм... Бэйи, ол хай-
дах ситиһэбин? Кырбаан дуо? Чэ, кыратык дап-
сыйа да түстэххэ, туох буолуой? Урут аҕам ийэ-
бин, олус ньаҕыйан бардаҕына, түҥнэритэ дай-
баан кэбиһэрэ дии. Ол да буоллар, кырдьыах-
тарыгар диэри син олороллор. Мин эмиэ оннук 
оло руохтаахпын дуо?.. О, абам да баар эбит!.. 
Бэйи, бу мин кимиэхэ абарабыный? Сүөкүччэҕэ 
дуо?.. Кырдьык, дьиэм иһэ кини киириэ±иттэн 
ыла хаҕыстыйда буолбаат».

– Ситиһиэм! – диэн саҥа таһааран хаһыы-
таа та Бэлиэчэй. Дьоннор кини диэки эргиллэн 
көрдүлэр, оҕолор куттанан харахтара тігүрүһэн, 
тэйэ соҕуһунан ааһыталаатылар.

Бэлиэчэй, содуомнуур дохсун санаатын туппу-
тунан, дьиэтин иґигэр көтөн түстэ да, сутуругун 
күөрэппитинэн быһа хоһугар ааста.

– Хайа, нохоо! – диэбитинэн кэнниттэн ийэтэ 
батыста.

Бэлиэчэй кураанах хоһу көрөн, кыбдьы гы раа-
бытынан эргиллэ биэрдэ да, Сүөкүччэ киирдэҕэ 
дии санаан, ааҥҥа харбыалаһан кэлбит ийэтин 
түҥнэри дайбаан түһэрдэ.

– Айыка-а! – диэн ийэтин кыламмыт саҥатын 
истэн, тэбээри атаҕын көтіҕөн иһэн тохтоон, 
 ийэтин аттыгар тобуктуу түстэ.

– ¤уу, ийээ, бу иэдээммин! Эн эбиккин дуу? 
Оо, алҕас, – Бэлиэчэй ийэтин туруора сатаан со-
һо  ҕостосто.

Дарбыанаба, айа-дьойо бөҕөнү түһэрэн, нэ-
һиилэ алтахтаан дьыбааҥҥа кэлэн олордо, уолун 
диэки дьэбиннээҕинэн түҥнэри кынчыатаата, 
тібөтүн хам туттан бүк түһэн баран, хомойон-
курутуйан, көхсүн аҥара хайа ыстанан түспүтүн 
курдук, этэ-сиинэ бүтүннүү ыалдьыбытыттан 
тыы нын кыайан ылыа суох эппэҥнэс буолан 
 хаалла.

«Оҕо ииттэн киһи-хара гыммыт дьолум ити 
баар. Кырбаан боруостаары гынан эрэр. Кы ра 
эрдэҕинэ тіһөлөөх эрэйдэнним этэй? Хас ыарый-

даҕын аайы сүрэҕим быллыгырыыра. Бэйэ эрэй-
дэнэн төрөппүт оҕото хайдах буолуо эбитэй? 
Үгүстүк оҕо түһэттэрэн буорту буолуохпуттан 
ыла, оҕолонор дьолтон матан, бу маннык сор-
го тµ бэспит бэйэм дуу? Оҕонньорум баҕайы ити 
сорбунан-муҥмунан кыґарыйан кыайара. Түп-
тээн олоруох баҕатыгар киниэхэ тахсан, бу кы-
һыл оҕо эрдэҕинэ, элбэх оҕолоох эдьиийбиттэн 
ытаан-соҥоон ылбытым. Бүтүн дууһабытынан 
тап таабыппыт. Бэлиэчэй буолла±ына биһигини 
дьиҥнээх ийэтин-аҕатын курдук санаан сыл-
дьар. Оттон бэйэтин төрөппүттэригэр сылдьан 
улаап пыта буоллар, хайдах буолан тахсыа эби-
тэй? Кини убайдара, эдьиийдэрэ билигин бары 
бэрт дьоннор. Арай биһиги киһибит – ити...»

– О, айыкабын даа,— диэн сутурук түһэн этэ 
ыалдьыбытыттан буолбакка, сылаас тыынын 
күү һүнэн сүрэҕин чопчута буолан мэлдьи оҕо 
дэтэ сылдьар киһитэ туох баар дууһатын ха-
рааһыннарбытыттан айаккалаата Дарбыанаба.

Бэлиэчэй дьигиһис гынна, хайдах эрэ итирби-
тэ ааһан, хара±а сырдаан, өйө дьэҥкэрэн кэл-
лэ. Туох алдьархайы оҥорбутун үлүгэрдик өй-
дүү биэрэн, ийэтин диэки буруйдаммыттыы кө-
рін чыпчылыҥнаата. Күөмэйэ кууран хаалбыт, 
саҥарыах курдук оҥоһунна да, киһи арааран 
истэр тыла тахсыбата, синньигэстик ыҥыранар-
га дылы кыыкынаата. Көхсүн этитэн, күөмэйин 
оҥоһунна.

– Ийээ... ийээ... Сүөкүччэ ханнаный?.. Оттон 
оҕом?..

Дьиэ иһигэр киһи кулгааҕа чуҥкунуох чуумпу-
та буолла. Бэлиэчэй айманан ыйыталаспыт бы-
һыттаҕас тылларын дорҕоонноро, бу бүтэй чуум-
пуну дьөлө көтөн барбаккалар, аара биир-биир 
таммалаабыт курдук буоллулар. Аан аһыллар 
тыаһа иһилиннэ. Бэлиэчэй тыас хоту чөр бөс 
гынан эргилиннэ. Ыараханнык тыынан хаамар 
киһи күлүгэ муостаҕа түһэн күлүҥнээтэ.

– Хайа, тоҕо иһийдигит? Сүөкүччэ элэ-была 
тылбын ылыммата. Онон кийииттэнэн, сиэннэ-
нэн бүттүбүт... – диэт сүрэҕин туттубутунан ох-
тон түстэ Дарбыанап оҕонньор.

Эргэ сурунаалтан
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Аҕата, убайа суох буолан, атын оҕолор кур-
дук Костя кус оҕотугар тиргэлээбэт этэ. 

Сылгы кутуругун кыла, ону хатан туһах оҥорор 
киһитэ киниэхэ суоҕа. Арай тиргэлээх оҕолорго 
ымсыырара эрэ. Хам-түм кинилэр тиргэлэрин 
кэрийэллэригэр сылдьыһан, биир эмэ куска тик-
сэн, бэйэтэ бултуйбут курдук үөрэн дьиэтигэр 
төннөрө.

Арай биирдэ суолга кини туу оҥорооччу 
Тоҥсуук оҕонньору утары көрсө түспүтэ. Оҕон-
ньор мас сүгэһэргэ балыктаах тымтайы сүгэн 
иһэрэ. Сылайбыт быһыылааҕа. Аллара маһыгар 
кылырдаһар аҕыйах хапкааннаах сүгэһэрин тү-
һэрэн, дэйбииринэн охсуна-охсуна, суулла сы-
тар маска олоро-олоро оҕонньор эгэ-дьаҕа эп-
питэ:

– Хайа, тукаам, бу хантан иһэҕин? Ханна оло-
роҕун? Кэл, олор, кэпсэтиэх.

Костя саба түһэр бырдахтартан сапсына-сап-
сына, кэккэлэһэ олорбута.

– Хаһаарыматтан. Онно ийэбинээн сайылаан 
олоробут.

– Бэйэҕит эрэ дуо?
– Бэйэбит эрэ...
– Арба аҕаҕыт куоракка буоллаҕа дии?
– Куоракка...
– Тахса сылдьар дуо?
– Тахсыбатаҕа ыраатта...
– Ынахтааххыт дии, бадаҕа?
– Биир ынахтаахпыт.
– Ыатар дуо?
– Ыатар. Сааһыары төрөөбүтэ.
– Өссө ким баарый?
– Ыалдьар эдьиийим Дааса. Эдьиийим Суу-

ра холкуоска үлэлиир. Билигин окко сылдьар... 
Балтым Марыйаана дьиэ киһитэ. Хараҕынан 
мөлтөх...

– Оччоҕо уоллара эн эрэ эбиккин дии?
– Оннук.

Оҕонньор балачча саҥата суох олорбохтообу-
та, табаҕын соппойбохтоон баран:

– Хата мин оҕобор хапкаанна биэриим. Мо-
ҕотойдо, маттаҕата1 бултаа, – диэбитэ. Тоҥсуук 
уонна сүгэһэрин маһыттан сүөрэн үс хапкааны 
Костя±а ууммута. Оҕонньор эбэн:

– Соруйан биэрэбин. Бэркэ харыстаан тутун-
наххына, өр барыаҕа...

Костя үс саҥатык хапкааны оҕонньор илии-
титтэн сэрэнэн ылаат, тугу да хардарыаҕын 
булбатаҕа, кырдьыга бэйэтэ бас билэр тэрил-
лэнэрэ киниэхэ улахан үөрүүлээҕэ, долгуйбута. 
Оҕонньор ону өйдүүр киһи быһыытынан уол дьа-
рамай саннытын таптайбыта:

– Чэ, этэҥҥэ сырыт! Бултаа-алтаа! – диэбитэ 
Тоҥсуук.

Үөрбүччэ уонна хапкааннарын да уураары 
 Костя Хаһаарыматыгар төннүбүтэ. Оттон Тоҥсуук 
оҕонньор айаккалаан туран, сүгэһэрин кэтэн, 
чугас турар Чууп диэки алтахтаабыта.

Костя дьиэтигэр баран иһэн санаабыта:
– Бу үс хапкааны хайдах туһанабын? Ийэбит-

тэн ыйытыам. Ийэм туох диир?
Охонооһой Хаһаарыматын ааһаат, Күл со-

нуоҕун ортотунан тиэтэллээхтик хааман-сиимэн 
испитэ. Сотору олорор ырыаһыйата ыйдаҥаран 
көстүбүтэ. Уол сүрэҕэ тэбэн кэбиһэн, тэйиччи 
турар балаҕан салҕааһыннаах дьиэтигэр сүүрэн 
тэбигирэйэн тиийбитэ. Балаҕан халҕанын тэлэ-
йэн көтөн түспүтэ, ийэтэ хаҥас диэки сүөгэй 
иирдэ олорон соһуйбута:

– Хайа бу туох буолан кэллиҥ?
– Ээ, ийээ, Тоҥсуук оҕонньору көрүстүм. Хап-

каан бэлэхтээтэ. Моҕотойдо, маттаҕата бултаа, 
соруйан биэрэбин диир...

Костя үс хапкааны хоонньуттан хостообута. 
– Бу, бу... Үстэр!..

 Урсун

ҮС ХАПКААН

1Маттаҕа – ол аата күтэр.
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– Тыый! Оҕом, оттон тугу эмэ бултаатаҕыҥ 
дии?.. Хара да сиэбэтэхпит ыраатта... Кус оҕо-
лоон көрөрүҥ дуу? Даасаҕа миинниэ этибит...

Ити кэмҥэ ыалдьан суорҕаҥҥа-тэллэххэ сытар 
эдьиийэ эргийээри ынчыктаабыта.

Уол иһигэр: “Кырдьык даҕаны, бачча тэрил-
лэнэн баран кустуохха... Арай ол хайдах? Бач-
чааҥҥа диэри ким да куһу хапкааннаан эрэрэ 
иһиллибэт ээ...”

Уол итиннэ тута хоруй булбатаҕа да, оҕолор 
үрэххэ быһыттаан тиргэлииллэр, кустууллар 
 буол бат дуо? Хапкаанынан да, бука, бултаһыах-
ха сөп ини?..

– Ийээ, боробулуоха баар дуо? – Костя ыйып-
пыта.

– Дьиэ таһыгар көрүтэлээ эрэ. Баар буолуох-
таах, – ийэтэ арыыта тахсан, сүөгэй уутун уолу-
гар чохооҕо кутан биэрбитэ.

Уол ону иһэн тиҥиргэтэн баран, таһырдьа ой-
бута.

Сотору хапкаан быата буолуох боробулуоха-
ны булбута. Үс хапкаанын быалаабыта. Ол кэмҥэ 
иһирдьэ нуучча дьиэтигэр тугу эрэ оонньуу олор-
бут балта Марыйаана:

– Убаай, ханна бараҕын? Барсыам, - диэбитэ.
Онуоха Костя:
– Кэбис, Марыйаана, мин билигин үрэххэ кии-

рэбин. Куска хапкаан иитиэм. Өр сыл дьыам. Уута 
дириҥ, бырдахтаах. Эн кыайан кэһиэҥ суоҕа... 
Сарсын көрөрбөр барсаар. Баҕар, бултуйуох-
пут...

– Чэ, убаай, оччоҕо сарсын хайаан да ил дьээр, 
– Марыйаана ону ылыммыта.

– Илдьиэм, – диэт, Костя аҕатын бэлэҕэ бүлгү 
тутар быһаҕын ылан, үрэххэ киирбитэ.

Хаҥалас үрэҕин сүнньэ адьас Хаһаарыма ан-
нынан ааһара. Кус оҕото улаатан от быыһынан 
ороҕурбута тараанньыктанан көстөр. Нөрүйэн 
турар окко орҕочуйбут сүрүн суолларын булан, 
ону талаҕынан быһыттаан, айахтаан, хапкаанын 
ииттэҕинэ бултуйуо буолуо дуо?

Итинник санаат, уол үрэх кытыытын үөттэ-
риттэн үөл, от күөҕэ субалаах, дьылыгыр, уһун 
өттө лабаалардаах талаҕы быһан киллэрбитэ. 
Олорун уһуктаан, суон өттүн бадарааҥҥа бата-
ры анньыбыта, тобугун аллараа өттүнэн холоон 
тосту туппута. Ороҕун утарыта атын талаҕы эмиэ 
итинник оҥорбута. Онто быһытын аана буолбу-
та. Хапкаанын уурарыгар уута балачча дириҥ 
эбит. Тэйиччиттэн биир эргэ уу испит дулҕатын 
булан аҕалан, уһуктаах мастарынан хараҕалаан, 

аанын анныгар көстөр-көстүбэт тимирдибитэ. 
Хапкаанын иитэн, онно ууран, боробулуохатын 
аан эҥэригэр уу иһинэн баайбыта. Бэркэ сэрэ нэн 
хапкаанын тылыгар муоҕу быһа тыытан, тап па-
ны табыгыраппыта.

Икки хапкааны эмиэ итиниэхэ майгынныырдык 
тэйиччи-тэйиччи ииппитэ. Сыгынньах атаҕа, бы-
лыык анна муустаах буолан, тоҥо быһыытыйан, 
ыстаанын туома илийэн, ыараан хаалбыта. Ол 
эрээри бырдаҕа бэрт, үрэх кытылыгар тахсан 
ыгынан көрүө этэ да, ол үөннэр сүгүннүүллэрэ 
биллибэт. Онон ыгыммакка эрэ ырааһыйаҕа ыс-
таммыта.

Марыйаана дьиэтин таһыгар турара. Кини 
хара ҕынан барытара эрэ. Кыра сырыттаҕына 
орон тон мүччү түһэрбиттэр. Хараҕын олоҕо хам-
саабыт үһү. Убайа чугаһаан кэлбитигэр:

– Убаай, хайа бултаатыҥ дуо? – диэн ыйып-
пыта.

– Акаары, иитэри кытта хайдах иҥниэҕэй? 
Түүн аһыылларыгар, баҕар, иҥниэхтэрэ, – диэ-
битэ Костя үс сыл балыс балтыгар.

Сарсыарда Костя эрдэ турбута. Сэргэх балта, 
уһукта охсоот, таҥнан хачыгырайбыта.

– Убаай, куотума, – Марыйаана көрдөспүтэ.
– Түргэнник хомуна оҕус, киирдибит, – Костя, 

булчут киһи буоллаҕым буолан, балтын тиэтэп-
питэ. Ийэлэрэ ынаҕын ыы барбыт быһыылааҕа.

Ыалдьар эдьиийдэрэ Дааса сыттыгар өндөйөн 
Костялааҕы көрбүтэ:

– Сэрэнэн сылдьыҥ. Дириҥҥэ кииримэҥ, – 
диэ битэ.

Костя үрэххэ тиийбэккэ эрэ, балтыгар бырдах-
таннын диэн хахыйаҕы тоһутан дэйбиир оҥорон 
биэрбитэ.

– Марыйаана! Эн ууга киирбэккин. Кураанах 
сиргэ хаал. Мин хапкааннарбын көрүөм. Эргэ 
күрүө сэмнэҕэр олор, бырдахтан. Миигин сото-
ру-сотору ыҥырыма. Кус куттаныа... Чэ, бардым, 
– диэт, уол үрэҕи кэһэн, маҥнайгы хапкааныгар 
киирбитэ.

Чугаһаан истэҕинэ арай быһытыгар кус сап-
сынар тыаһа иһиллибитэ. Биир кус атаҕыттан 
ылларан, киһи чугаһаабытын билэн, куота са-
тыыр дьүһүнэ эбит.

Тыыннаах куһу моонньун быһа эрийэллэрин 
Костя билэр. Куһун балачча бодьуустаһан син 
өлөрбүтэ. Түү, хаан буолбут илиитин өттүгэр сот-
тоот, хапкаанын хат иитээт, быһытын, оту-маһы 
көннөрө түһээт, балтын үөрдээри төннүбүтэ.

Марыйаана тэйиччиттэн кус сапсыммытын, уу 
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тыаһын чуордук истэн чөрбөйбүтэ ырааппыт:
– Убаай, кус ыллыҥ дуо? – дии тоһуйбута. 

Онуоха Костя киниэхэ өссө да сылаас саҥа өлбүт 
куһу куду анньыбыта. Кыыс:

– Аата, үөрдэхпиэн! Бултуйбуппут дии, убаай? 
– диэбитэ булдун имэрийэ туран.

Уол аны иккис хапкаанын көрөн, биирдэрит-
тэн мэлийэн, иккиһиттэн кус ылан, үөрэн-көтөн 
тахсыбыта. Балта эбии үөрбүтэ. Онон икки кус-
таах тахсан иһэллэрин ийэлэрэ көрөн:

– Хор, оҕолорум, Байанайдаах эбиккит! Бүгүн 
миин иһэр дьон буолбуппут, – диэбитэ сымнаа-
быт куолаһынан. Кини урут саас туспа дугдала-
нар, сааланар буолара.

– Бэйи мин сарсын эргэ чаанньыкка түптэлээн 
биэриэм. Ону илдьэ сылдьаарыҥ. Били хап-
таҕаска лэппэрдиир тыатааҕы кырдьаҕас чугас 
сылдьарын биллэххитинэ, маһынан чаанньыккы-
тын таһыйаарыҥ. Оччоҕо күрэнэр аакка барыаҕа, 
чугаһыа суоҕа, – ийэлэрэ булчуттарыгар сүбэ 
биэрбитэ. Оҕолор ону ылынан, эргэ чаанньык 
иһигэр сылгы сааҕынан түптэлээн, өрүү бэйэлэ-
рин кытта илдьэ сылдьар буолбуттара. Ону үрэх 
кытыытыгар хаалааччы Марыйаана кыыс хото 
туһанара. Оттон Костя бырдахха сиэттэр даҕаны, 
булчут киһи сиэринэн тулуйарга тиийэрэ.

Итинтэн ыла уол, кус оҕото от үрэҕинэн уста-
рын тухары, күннэтэ кус таһааран, оронтон тур-
бат, уһугулаан эрэр эдьиийдэригэр мииннээн, 
бэйэлэрэ да үссэнэн, бэркэ абыраммыттара. Кэ-
лин үрэххэ кус аҕыйаабыта, хапкааҥҥа киирбэт 
буолбута. Ол иһин Костя биирдэ соҕотоҕун ба-
ран, үрэх чугаһыгар тыа иһигэр бүгэн сытар тап-
палаах көрдүгэни булан, онно бултаһан көрөргө 
быһаарыммыта. Ол эрээри көрдүгэн от үрэх 
буол батах, хапкаан ууруллуох, быһыт оҥоһул-
луох айылаах чычаас уонна билии сирэ суоҕа. 
Көрдүгэн ортотунан абына-табына дулҕалаах си-

ринэн быһан, быһыттаан, үс ааннаан ииттэҕинэ, 
баҕар, туһаныаҕа. Үлэтэ элбэҕиттэн, ууну наар 
кэһэ сылдьарыттан дьулайбакка. Костя уһуннук 
үлэлэһэн, элбэх эрэйинэн быһан, талаҕынан 
дулҕалар ыккардыларын бүөлээн, син быһыт 
хабаанын оҥордо, үс ааннаата. Хапкааннарын 
уурар сирин уруккутугар майгыннатан, уу ди-
риҥин аахсан, анныгар сылбах уган, үрдүнэн 
эмиэ дулҕа ууран бэрт өр бодьуустаста. Ыстаа-
нын элээмэтин харыстаан кытылга устан уонна 
ким да көрбөтүн туһанан, сыгынньаҕын ууну 
кэһэн, тоҥо быһыытыйбыта. Ол кэмҥэ арыый 
күһүҥҥүтүйэн бырдах аҕыйаабыт этэ. Хаста да 
кытылга тахсан, дулҕа сиэлигэр олорон, тоҥмут 
уонна хатырбыт атахтарын дулҕаҕа тэбэн, куур-
да түһэ-түһэ, хас да төгүл кырынан, хапкаанна-
рын иитэн дьэ һуу гыммыта. Тиэтэлинэн таҥнан, 
тоҥмутун аһараары дьиэтигэр сүүрбүтэ. Ийэтэ 
кэтэспит этэ.

– Тоҕо өр буоллуҥ?
– Ыллык уҥа өттүгэр обургу көрдүгэни булан, 

дулҕалаах сиринэн быһан, өр биликтэһэн хап-
кааннарбын көһөрдүм. Үрэххэ иҥнибэт буолан 
хаалла – диэбитэ Костя.

– Ити көрдүгэни тоҕо эрэ Тоҥсуук көрдүгэнэ 
диэн ааттыыллар. Арааһа, кини уута дириҥ уон-
на ыраас эрдэҕинэ балыктаатаҕа буолуо, – ийэтэ 
кэпсээбитэ.

“Тоҥсуук оҕонньор, таппата суоҕар, баҕар, 
балыктааҕа эбитэ дуу, туулаабыта буолуо дуо? 
Дьон мээнэҕэ ааттаабатах буолуохтаахтар”, – 
дии санаабыта Костя.

Сарсыныгар эрдэ туран, балтынаан биир кус-
таах кэлбиттэрэ. Ити тухары үс хапкааны бэлэх-
тээбит, ас кырыымчык кэмигэр эр киһитэ суох 
ыалы мииннээбит, тыыннааҕар үйэтийбит анал 
көрдүгэннээх Тоҥсуук барахсаҥҥа уол махтана 
саныыра.

Таатта сиригэр эмис соботунан, аал лаан ааһар 
андытынан, булдунан-алдынан,  сирин аһы нан, 
өлгөм отунан, кэрэ айылҕатынан  аатыр быт Киэҥ 
Күөл барахсан кындыа кырдалларыгар күөх 
от саҥа бытыгыраан эрдэҕинэ, сүрдээх ыраас 
 сааскы күн Костя урут көрбөтөх халыҥ үөр дээх 
дьоҕустуҥу көтөрдөрө чугас хонууга түһүнэн 
кэбистилэр. Түһээт, догдоҥолоһо сылдьаннар 

ХОНУУ БАРААХТАРА

тугу эрэ булан тоҥсуйбахтыыллар, тоҕо эрэ 
саҥарсыбаттар. Костя дьиктиргээн хаптас гынна, 
аһыы сылдьар көтөрдөргө чугаһыы  сыылынна. 
Хата уһуулара суох буолан балачча чугаһаттылар. 
Томтор сиртэн көрөн сыппахтаата.

Кини хапкаанынан бултаһар чөкчөҥөлөрү-
гэр холоотоххо быдан обургулар, элбэхтэрэ да 
сүрдээх.
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“Бээрэ, итиччэтигэр уһун мас булунан, итич-
чэ чугаһаталларын туһанан, бултастахха сата-
ныыһы”, – дии санаата Костя булчут төрдө тар-
дан. Кини эһэтин Манастыыр оҕонньору улахан 
байанайдаах булчутунан ааҕаллара. Аргыый 
кэннинэн сыылаҥхайдаата. Тэйбэхтээн иһэн, эр-
гиллэн көрбүтэ, көтөрдөрө тэһииргээбэтэхтэр, 
ымсыытыгар эбии бөлүөхсүбүт курдуктар.

Костя ат буолан барбахтаата, онтон бөкчө-
йөн туран кэллэ. Чөкчөҥөлүүр аппатын атты-
гар үүммүт, дьылыгыраспыт талахтартан биир 
уһун нарын төрдүн диэкинэн өҕүлүннэрэн, бэркэ 
мадьыктаһан тоһутта. Онто сүгүн арахсыбакка 
сордоото. Төттөрү-таары халкыҥнатан, эрийтэ-
лээн, арыычча туура тарта. Салааларын илиити-
нэн ылҕаата, күөгү маһын курдук ураҕаһын сос-
путунан булдугар төнүннэ.

Көтөрдөрүгэр чугаһаан кэлээт, ураҕаһын, 
үөһэттэн куһуурдан түһэрдэ да, олоро үрэл гы-
нан холкутук аһаран биэрдилэр. Биир да таптар-
бата. Талаҕа хонууга кураанаҕынан бүтэҥитик 
саалынна. Дайан тахсаннар, соччо ырааппакка 
сирилэһэн хат түстүлэр. Костя ураҕаһын кистии 
соспутунан ол диэки сыҕарыйда.

Эмиэ талаҕын күөрэтэн баран, түһэрбэккэ, 
көтөрдөрүн дьэ сыныйан кыҥастаста. Дьэ, до-
ҕоор! Арай өйдөөн көрбүтэ бу көтөрдөрө бары 
тус-туспа, олус чаҕылхай өҥнөөх-талалаах буо-
лан биэрдилэр. Ол курдук төбөлөрө, моойдоро 
мороду кус курдук сиэдэрэй ойуулардаахтар. 
Аны онтулара бэйэ-бэйэлэригэр адьас маарын-
наспат эбиттэр. Бу дьэрэлиһэн эчи кэрэлэрин!

Эмиэ эгэлгэ дьүһүннээх, сахсархай түүлээх 
моонньулаах эһэ бараахтарын көрөрө да, балар 
оннооҕор быдан үчүгэйдэр.

Итини көрөөт, Костя бу кэрэ көтөрдөрү бул-

таһар санаата эмискэ уоһунна. Туруорбут ура-
ҕаһын бэркэ сэрэнэн, куттаабатарбын ханнык 
диэн аргыый аҕайдык кэннин диэки сыыйа тү-
һэрдэ. Бэйэтэ сөхпүтүттэн сүрэҕэ тэбэн, харах-
тара дьиримнээн, онто сыыйа ааһан, аны харах 
иччитэ буолан, хас биирдиилэрин хамсаныытын 
кэрэхсии одуулаһа өр сытта. Көтөрдөрө да аны 
кини биһиэхэ суудайбат диэбиттии, холкула-
рыгар түһэн, кэтэммэккэ, аһаан-сиэн кэтэхтэрэ 
чоноҕолуу сырыттылар.

“Маннык элбэх үөрдээх, олус чычаас, киһи 
эрэ таптыы көрүөх дьүһүннээх туох көтөрдөрө 
эбиттэрэй?!” – диэн Костя улахан дьоннуу дьо-
һуннана санаата уонна быһа охсон ылыах, бул-
туох-алтыах буолан, айаҕаланан, талах быстан 
кэлбититтэн, биирдэ дьолго, хата, сыыһа кулаан 
кэбиспититтэн иэдэһэ итий-итий гыныар диэри 
кыбыһынна. Маннык барахсаттары, ама, хайа 
тоҥ сүрэхтээх киһи бу чаҕыл сааскы күөх кыр-
далга өлөрө-өһөрө турдаҕай?!

Итинник санаат, Костя ойон турбутун бэ-
йэтэ да өйдөөмүнэ хаалла. Онуоха көтөрдөрө 
соһуйаннар көтөн таҕыстылар. Ыраата түһээт, 
күөл Сыһыытын диэки, арааһа, түһээри быһыы-
лаах, элиэтээтилэр.

Костя салгыы эккирэтиһэ барбакка, ураҕаһын 
киэр элитэн, буор-сыыс буолбут таҥаһын тэбэ-
нээт, балаҕанын диэки аргыый хаама турда.

Кус-хаас кэлэн бүтүүтэ айылҕа анаабыт кэрэ 
сирдэригэр ити көтөрдөр дэҥ кэриэтэ түһэн 
ааһар түгэннэрин көрбүт икки атахтаахха бэрт 
аҕыйах үһү.

Итинник оҕо сылдьан Костя төрөөбүт дойду-
тугар, Киэҥ Күөл кырдалыгар, сэдэх көтөрдөрү, 
хонуу бараахтарын, олоҕор биирдэ көрөн турар-
даах.

Куоракка үөрэнэр Костя үөрэх аһыллара 
чу гаһаан, хатыҥ сэбирдэҕэ тэлээрэн түһэр 
хаһыҥнаах сарсыардатыгар эрдэ туран, Таатта 
Төрдүгэр тохтоон ааһар теплоходка олорсоору 
айан суолун тутта. Кини Көтөт Сайылыгар таа-
йын аахха сайылаата, оттосто, бэркэ сынньанна. 
Быйыл 7-с кылааска үөрэниэхтээх.

Лиҥкир тиит мастаах Эмис сиһин быһа түһэн, 
Сайыы күөлүн ойоҕолуу хааман иһэр. Күөлтэн 
туман көтөр. Нус-хас. Сыһыыга ынахтар кэби-

нэ сыталлар. Айылҕа кэрэтиттэн, чэбдигиттэн 
тэбиэһирэн ыллаан барда:

Манна ойуур иһигэр
Чыычаах ыллыыр, күн көрөр.
Сэбирдэхтэр үрэллэн
Үрдүбүнэн көтөллөр.
Арай уҥа өттүттэн талах быыһыттан туох эрэ 

түөһүллэн турда. Костя онно болҕомтотун соч-
чо уурбакка эрэ, хараҕын кырыытынан көрбүтэ, 
сүөһү буолбатах, хара тыа хаһаайына хагдаҥ 

ЭҺЭ
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эһэ эбит! Түөрт атаҕын тус-туһунан түһэр тээн, 
тэйэ сүүрэн бүгүллэҥнээн эрэр. Айаҕын ал-
лаччы аппыт, чугаһа бэрт буолан бэл сыраа-
на сынньылыйара кытта көстөр. Көхсүн иһэ 
күрдүргүүр. Аҕыйахтык күөһэкэччийэн иһэн, 
мас тар күлүктэригэр түстэ.

Уол, киниэхэ утары кэлбэтэх уонна суоһур-
ҕамматах буолан, куттаммакка да хаалла. Итин-
ник адьырҕаны кини сүүрбэччэ хаамыылаах 
сиртэн аан бастаан көрдө. Урут моонньоҕоннуу, 
хаптаҕастыы сылдьан тыатааҕы оту-маһы хамса-
тарын, бэрт соторутааҕыта барыанньа курдугу-
нан хойуулаабыта буруолуу сытарын син көрөрө. 
Оттон бүгүн, Эмис балаҕана адьас чугаһаабытын 
кэннэ, кэбинэ сытар ынахтар чугастарыттан эһэ 
туруо диэн ончу санаабатаҕа. Дьэ айан наан иһэр 
уолга айылҕата, арааһа, анаан-минээн көрдөрдө.

Манна, Эмискэ, убайдара Бүөтүр уонна Ньыы-
ка сүөһү көрөн олороллор. Куттамматым дии са-
наабыта да, сүһүөхтэрэ кыратык хамсаабыт эбит.

Эргиллэн көрүөн дьулуйар, баҕар, батыһан 
иһэрэ буолуо...

Уол уора-көстө хардыытын кэҥэттэ. Онтон кү-
рүө аана кэлбитин кэннэ, алын сүллүгэс быы-
һынан иһирдьэ төкүнүс гынна. Эргиллэн көрбү  тэ, 
бэттэх туох да көстүбэт. Ол да буоллар, тэл-
гэһэҕэ үктэнээт, балаҕаҥҥа диэри сүүрэн тиий дэ. 
Халҕаны тэлэйэ баттаабыта, убайа Бүөтүр ута-
ры, кэргэнэ Маайа кэннинэн чэй иһэн сый маарда 
 олороллор эбит. Оттон чэйдээн бүппүт Ньыыка 
хаҥас диэки батарантаас курдана турар.

– Тыатааҕы адьас тэлгэһэҕитигэр киирбит 
дии! – диэн Костя омуннаахтык эппитигэр соһуй-
дулар.

– Бэй, ол ханна? – диэтэ Бүөтүр.
– Сайыы ойоҕоһугар көрдүм! – диэтэ уол бө-

түөхтүү-бөтүөхтүү.
– Ээ, икки хонуктааҕыта Пятилетка диэн 

 ньирэйбит сүппүтэ. Арааһа, кини мэҥиэһиннэҕэ 
 буолуо, – Ньыыка аргыый сыыбырҕаата уонна 
үөһэ ардьаахха аспыт саатын ылла.

– Симиэрди, хата, мин сирэйгэ ытыам ээ! – 

Ньыыка чахчы ытыах киһи курдук сымарынна. 
Халҕаны аһан таһырдьа тэп гынна.

Саҥаһа Маайа уолга чэй кутта. Костя суолта-
тыгар сыпсырыйан иһэн, айаннаары ыксаата. 
Муҥ саатар чэйэ итиитэ да бэрт. Дьиҥэр, дьиэ-
титтэн ыраата да илик.

Тахсыбыта Ньыыка ханна да суох. Уол кини 
эһэни хаһан сирэйгэ ытарын кэтэһэн – хараҕа 
кэннигэр, кулгааҕа саа тыаһын истээри чөрөйөр. 
Бэйэтэ суол устун сүүрэр-хаамар ыккардынан 
кудулутан иһэр.

Кини көс курдук Кырамдаҕа тиийиэр диэри 
саа тыаһаабата. Онон Ньыыка эһэни хайаабы-
тын билбэккэ Костя куораттаата.

Эһиилигэр кэлбитэ Бүөтүрдээх Ньыыка эмиэ 
Эмистэригэр олороллор эбит. Бүөтүрдээх Маайа 
бааллар. Чэйдэттилэр. Ону-маны кэпсэппэхтээн 
иһэннэр Костя ыйытта:

– Бээрэ, Бүөтүр, били былырыын Ньыыка эһэ-
тин хайаабытай?

– Ол киһи доруоп саанан тыатааҕыны ха-
йаан ытыай? Тыл тамаҕар эрэ эттэ ини... – диэтэ 
Бүөтүр күлэ-күлэ. – Кустаан кэлбитэ. Кырдьа-
ҕас киниэхэ сирэйгэ ыттара туруо дуо? Бардаҕа 
 эбээт! – Бүөтүр эбэн биэрдэ.

“Ол иһин даҕаны! Саа тыаһаабатах эбит”, – 
дии санаата Костя уонна Ньыыка кинини хаа-
дьылаан тылласпытын билигин эрэ таайда.

Ол эһэ ынахтары кытта эҥэрдэһэн сайыны 
быһа сылдьыбыт үһү. Ынахтар да киниэхэ кыһам-
мат, адьас куттаммат буолбуттар. Оттон сүппүт 
 ньи рэйи чахчы кини моһуоктаабыта биллибэт. 
Ол эмиэ дэбдэтэр идэлээх, күлүүлээх-оонньуу-
лаах Ньыыка “сэрэйиитэ” быһыылаах. Костя 
дой дутугар эһэ киһиэхэ-сүөһүгэ суоһаабытын 
ту һунан кэпсэл суох. Ол оннугар Томпоҕо оннук 
түгэн кэмиттэн кэмигэр тахсара иһиллэр.

Бу дойдуттан тахсыбыт Баһылай Тарабыыкын 
суруйааччы эһэ ынахтары кытта булкуһа сайы-
лаабытын туһунан “Маныыһыт уонна эһэ” диэн 
бүтүн кинигэни таһаартарбыта. Ол, арааһа, Кос-
тя көрбүт эһэтин ойуулаабытыгар сөп.

“СЭМЭТЭЭНИН... БАРБЫТА!”

Сайылыкка нуучча киһитэ өтөр-наар таа-
рыйбыта иһиллибэт этэ. Манан айан суола аа-
спат, эбэттэн тэйиччи. Арай муммут киһи эбэ-

тэр устугас* эрэ охсуллуон сөп. Эр дьон бары 
оттуу баран, күнүһүн наар оҕо-дьахтар бэйэ-
лэрэ эрэ хаалаллар. Ол иһин нуучча кэлиитэ 
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Киһибит туох эрэ диир, өйдөспөтүбүт... Молокуо 
диир. Ол тугуй?

Төттөрү куотан испит уол тохтуу биэрэн:
– Ол аата – үүт, үүт! – диир.
– Ээ, – диэт Бокуойа төттөрү түһэр. – Үүт көр-

дүүр эбит дии... – хаҥас диэкиттэн, сар сыар-
даа²ҥы ыамтан чааскыга үүт кутан аҕалар. 
 Нуучча үөрэ түһэр, утаппыт киһи тиҥиргэччи 
иһэр, уоһун соттор:

– Пасыыба, баабыскаа! – диир. Онтон салгыы: 
– Усть-Татта кайдак бардаа? Доруога?

Бокуойа эмиэ халҕанын сэгэтэн биһигини 
ыҥырар:

– Оҕолоор, кэлиҥ, кэлиҥ! Арааһа, суол ыйда-
рар быһыылаах. Эмис суолун булларан биэриҥ!

Биһигиттэн сорохпут дьиэ ааныгар сырсан кэ-
лэн истэхпитинэ, нуучча утары тахсар.

– Дети, где дорога в Усть-Татту? – диир, ми-
чээрдиир, саатын ылан сүгэр.

Онуоха Бокуойа тахсан эттэ:
– Куһаҕана суох киһи быһыылаах... Үүт истэ. 

Аартыкка тиэрдиҥ.
Үһүс кылааска үөрэнээччи, мин, “Усть-Татта”, 

“дорога” диэн тыллары син ыйдаҥардар буолан, 
Эмис аартыгар тиэрдээт:

– Буот доруога, Уус-Таатта далекуо! – диэн 
быһаардым.

Киһибит суол төрдүн булан, үөрбүт-көппүт 
курдук, баһыыбалаан, арҕаа диэки кудулуччу 
хаама турда.

Төннөн кэлбиппитигэр Бокуойа:
– Ити сэмэтээнэ диэн тугу этэрий? – диэн ый-

ытта.
– Ол аата сүөгэй, чөчөгөй! – дэстибит.
Бокуойа күллэ.
– Оо, өлүү эбит оҕолоор! Мин Сэмэтээнини ый-

ытар дии санааммын, оттуу барбыта диэтэҕим үһү!
Бары күлүстүбүт. Бастакы сэрэхэдийии ааһан, 

тыҥааһын сөллөн, биһиги туохтан да сэрэм-
мэккэ тэлгэһэ күөх отугар төкүнүстүбүт. Соч-
чо өйдөөбөтөллөр да, бэл кыра оҕолор кытта 
күлүстүлэр. Сайылыкка күн ортото чугаһаан 
эрэрэ.

Итинник биһиги экспедиция нууччатын, гео-
логы, көрсүбүт уонна сирдээбит үһүбүт. Киэһэ 
отчуттар кэлэн оннук чопчулаабыттара.

*Аллан кытылыгар олорооччулар өрүһүнэн сылбаҕы миинэн, түбэһиэх тыынан хаайыыттан куоппут ыар буруйдаах күрүөйэхтэри 

итинник ааттыыллар.

өрүү дьиксиниини үөскэтэр. Онуоха сайылык 
дьахталлара үөрэҕэ суох буоланнар, сатаан да 
быһаарсыбаттара, онтон сылтаан арыт түҥ-таҥ 
өйдөһүү да тахсара ханна барыай?!

Сайылык оҕолоро, биһиги, оскуолаҕа киирэ 
илик, сорохтор кыра кылаастарга үөрэнээччи лэр 
– үксүн тыа саҕатыгар, тэлгэһэҕэ оонньооччулар 
ону-маны урут көрөбүт-истэбит.

Биирдэ илин диэкиттэн карабин сүгэһэрдээх, 
атын мала-таймата суох кугас бар түүнэн саба 
үүммүт сирэйдээх, ыраас халлаан күөҕэ харах-
таах, сэнэх таҥастаах, саппыкылаах нуучча 
киһитэ Сайылык саҕатыгар киирэн кэллэ.

Кинини көрөөт, биһиги дьиэбит диэки ыстан-
ныбыт. Ол кэмҥэ дьиэҕэ саҥаспыт Бокуойа эрэ 
баара. Халҕаны сэгэтээт:

– Нуучча иһэр! – диэн төтөлө суох эппиппи-
титтэн Бокуойа соһуйда. Онтон эттэ:

– Оҕолоор эһиги саһыҥ, көстүмэҥ! Бэйэм кэп-
сэтэн көрүөм. Туох киһи эбитэ буолла?.. Соччо 
ыраатымаҥ, баҕар, наада буолуоххут...

Биһиги дьиэ таһыгар, тэлгэһэҕэ эрбэһин быы-
һыгар хаптайан, саспыта буоллубут. Ол сытан 
уора-көстө киһибитин кэтиибит. Киһибит кэ-
лэн, карабинын дьиэ аанын таһыгар холкутук 
өйөннөрө ууран баран: “Дыраастый!” – дии-дии, 
иһирдьэ киирдэ.

Бокуойа туох диэн хардарбыта биһиэхэ иһил-
либэккэ хаалла. Балачча буолан баран би-
һигиттэн хорсуммут тиийэн халҕан ха йа ҕаһынан 
көрбүтэ: киирбит нуучча уҥа диэки хоноллон 
олорор үһү. Быһыта-орута иһиттэҕинэ дьиэҕэ 
сахалыы-нууччалыы киһи соччо өйдөөбөт соҕус 
кэпсэтиитэ саҕаламмыт.

– Баабыскаа, миниэ сэмэтээнэ, молокуо наада, 
– диир үһү нуучча.

Бокуойа ону атыннык өйдөөн хардарсар:
– Балыыҥка ниэ наада! Сэмэтээнин суох... От-

туу барбыта!
Онуоха нууччата:
– Миниэ пиит, пить надо! Молокуо, -- уонна 

тугу эрэ иһэр киһи курдук илиитинэн көрдөрөр.
– Баҕайы, туох диирэ буолла? Саатар били 

оҕолор ханна дьөлө түстүлэр? Сатаан өйдөһүө 
суохпут, – Бокуойа аан диэки хаамар. Уол 
төттөрү ойон истэҕинэ. – Нокоо, тохтоо, кэл, кэл! 
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Афанасий Васильевич Чугунов–Ноо´ой 1938 сыллаахха 
тохсун ньу 26 кµнµгэр Мэ²э-Ха²алас оройуонун I Мэлдьэх-
си нэ´илиэгэр т³р³³бµтэ. Кини учуонай-зоотехник идэтинэн 
наука±а сµ² кэн улахан µтµ³лээх академик, ДьСТХА профессо-
ра, тыа ха´аайыстыбатын наукатын дуоктара.

Афанасий Чугунов литература±а хо´оонньут, кэпсээнньит 
бы´ыытынан биллэр. Уонтан тахса уус-уран кинигэни бэ-
чээт тэттэ. Айымньыларын ис хо´ооно, этэр санаа та барыта – 
тыа сиригэр таптал, тыа сирин бар±ардыы, µлэлээтэххэ-хам-
наатахха эрэ уйгулаах олох кэлэрин ³й д³ тµµ боппуруо´ун 
тула сайдар. 1998 сылтан Россия Суруйааччыларын сойуу´ун 
чилиэнэ. Афанасий Чугунов 80 саа´ын айар µлэтин µгэнигэр 
к³рс³рµн туо´утун – кэпсээннэрин сурунаал аа±ааччыларыгар 
били´иннэрэбит.

Дьөгүөссэ Бөтүрүөп нэһилиэк бааһы най-
дарын мунньаҕар сырытта. Кини бүгүн 

биэнсийэлээх, кырдьаҕас киһи дьиэ иһигэр-та-
һыгар эрэ тэлбиҥниир, оту-маһы туппахтыыр, 
быһата, ыт иллэҥ. Онон дэриэбинэҕэ ким эмит 
кэлбитин көрсүһүүгэ, тиһигэ быстыбат буолар-
буолбат мунньахтарга, быыбар хампаанньаты-
гар бэрт суһаллык хомунан, сыал-сорук оҥостон 
тиийэ турар.

Аныгы олоххо мунньахха да сылдьааччы аҕы-
йаата. Дьон дьиэ иһигэр олорон тэлэбиисэр кө-
рөр, араадьыйа истэр, хаһыат ааҕар. Сонуну, 
сураҕы-садьыгы ким хайа иннинэ тиһинэр, сэ-
гэлдьийэ сэргиир, сорох ардыгар хом түһэ хо-
мойор. Онтун ыал аайы ыаспайдыы ыһар, эргич-
чи тэнитэр. 

Көрдөххө мунньах саалатыгар абына-табына 
кырдьаҕастар, көрүллэр боппуруоска туһаан-
наах дьон мусталлар. Тыл этээччилэр Таҥалай 
Куола, Тастыҥ Сэмэн, Бадыы Баһылай, Сиэл-
лээхэп, биригэдьиир Миитэрэй буолаллар. Бы-
лыр да, аны да тыаҕа дьон бары хос ааттаахтар. 
Ким кэмэлдьитинэн, ким төрдүнэн-ууһунан, ким 
идэтинэн. Этээччи кимэ, тугу туойуохтааҕа, он-
тон туһалааҕа төһөтө буолуон сөбө тута кини ол 
хос аатыттан сабаҕаланар курдук.

Бүгүн куорат биир төрүт министиэристибэ-
титтэн үс киһи кэлбит. Биригээдэ салайааччыта 
аатырар, алыс халыҥ таастаах ачыкылаах тойон 

киһи сүрүн этиини оҥордо, сыыппараны симтэ. 
Бэлиэтэнэ сатаабыт буоллар, дьи²э, бэрт сонун 
быһыылаах. Иккис киһи атын дойдуга тыа сирэ 
хайдах салаллан сайдарын, байарын-тайарын 
ыаспайдаата. Ол Дьобуруопа да, дьоппуон дой-
дута да айылҕата атын, бүгүҥҥү күҥҥэ таһыма 
таһыччы буоллаҕа эбээт. Ону бу бэйэ дойду-
га холобур тута, кылбата кэпсиир ырай олоҕун 
ырытар тэҥэ буоллаҕа.

Үһүс ыалдьыт – кэрэ бэйэлээх кылбайбыт кыыс 
оҕо кылааннааҕа. Хайдах сөбүлэһэн бу үлүгэр 
сииктээх, силбик күннэргэ үөдэн үрэх баһыгар 
сытар түөлбэҕэ кэлсибитэ буолла. Сураҕа куо-
ракка да үлэ булар күчүмэҕэй сурахтааҕа. Бу 
бэйэлээх хокуукка курдук кэрэ, үрүҥ суба, чо-
чуллубут таман кыыһы хайдах биир эмит тот то-
йон тобугар олоппотоҕой, хармааннаах хамыр-
саан хаппахчытыгар хатаабатаҕай? Ыалдьыт 
кыыс экэнэмиис идэлээх үһү. Тылын баһа “ин-
бэс тииссийэ”, “инабаассыйа”. Тыа дьоно ону ис-
тибэккэ, билбэккэ, туһаммакка олорор үһүбүт. 
Былыр сэбиэс кэй былаас тэриллэрин саҕана 
“ликбиэс” диэн ааттаан дьону ааҕарга-суруйарга 
үөрэтэр эбиттэрэ үһү. Аны ону эргитэн, ырыы-
нак кэмигэр тыа дьонун экэнэмиичэскэй, суут-
со куон үөрэҕэр үөрэтиэхтэр үһү. Истэргэ үчүгэй.

Тырыбынаттан төһө баҕарар, тугу, хайдах өй-
дүүргүнэн этинэр хаһан да чэпчэки. Оттон дьиҥ 
иһэ, этиллибити олоххо киллэрии, онуоха бэйэ 

Мунньахсыт Дь³гµ³ссэ

Афанасий Чугунов–Ноо´ой
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кыттыыта, кытылы булларыыта кыаллыбат ээ. 
Бу олорон Дьөгүөссэ өйдөбүлүгэр бу бэйэлээх 
кыһыл тылынан кынаттанан дайар кыраһыабай 
кыыс хонтуораҕа хорҕойуохтааҕар, тыа сири-
гэр тахсан үлэни бэйэтэ тэрийистин, этэр муо-
дунай тылларын иччилээтин, ыччакка холобур 
көрдөрдүн. Баҕар күн аайы куоракка, киин сир-
гэ куотар ыччат дьон көрүгэр күөгүлэтиэ этилэр. 
Үөрэхтээх, өйдөөх, кэрэ көрүҥнээх лиидэр кыы-
стыын күн аайы алтыһар, күлэр-үөрэр, үлэ-үөрэх 
тэрийсэр бэйэтэ эмиэ туһугар мэҥиэ буоллаҕа. 
Бүгүн эмиэ, мэлдьи буоларыныы, кэлэн этээт да 
бэрт суһаллык хомунан “сус” гынан хаалыахтара.

Дьөгүөссэ оҕо сылдьан оройуонтан “боло-
муочунай” кэлбит сураҕа хотоҥҥо, ходуһаҕа 
төһөлөөх суоһар сонун буоларын истэрэ. Ол то-
йон ыһыы, от үлэтин, кыстыкка киирии, кыһы-
ны туорааһын туругун бэрэбиэркэлии, тэрийсэ, 
нэдиэлэнэн, сороҕор ый да устата оччотооҕу 
холкуостарга хорҕойорун, дьону, үлэни биллэр-
дик хамсатарын. Ардыгар быы´ылатан оҕо да 
“оҥорон” т³нн³рµн. Дьөгүөссэ биир оннук уол-
чаанныын бэркэ доҕордоһон оскуолаҕа үөрэнэн 
ааспыта.

Дьэ, ити бүгүн “сырдатааччылар” кэлэн кэпсэ-
эн кэҕийээт, кэлбит сирдэригэр куоттулар. Дьө-
гүөссэ өйдөбүлүгэр, ыраахтааҕы олоҕун ырай 
этэ оҥорон, бассабыыгы бахтатан, хомуньууһу 
холуннаран, инабаассыйа эрэйэн, инбэстиис-
сийэ ирдээн ырбыыта ырбайа кэҥээбит тыа си-
рин олоҕун ыпсарар күчүмэҕэйдээх курдук.

Кырдьаҕас баҕата – дьон үлэҕэ, олоххо тар-
дыһыыта күүһүрүөхтээх. Мэлдьи ытыһы нэлэтэ, 
“кулу” диэн умналыыртан уурайа сатыахха. Бу 
миэнэ, бэйэм олохпун бэйэм чэчирэтиэхтээхпин, 
оҕону-урууну онно угуйуохтаахпын, төрөөбүт 
түөл бэбэр түөрэхпин кэбиһэн, төрүт киһи ааты-
ран, ытык киһи ыаматын ыһан өбүгэлэрбэр ытык 
иэспин төлүөхтээхпин дэниэххэ. Көр ити, Тастыҥ 
Сэмэн сэрии кэннэ куорат уулуссатын уола эби-
тэ үһү. Ону бу дойдуга Миитэрээс оҕонньор 
таһааран, үлэһит оҥостон, ыал тэрийэн билигин 
дэриэбинэ үс гыммыт биирэ кини сыдьааннара. 
Улахан үөрэхтээх киһи буола тыыллан-хабыллан 
тахсыбаталлар да, оҕолор дойдуларыгар хаалан 
туруу үлэһит ыал буолуталаатылар, ыҥырыыга 
сылдьар ыалдьыт дьон кинилэр.

Ити кини кэннигэр ыскамыайкаҕа олорор 
Таҥалай Куола төрүөҕэ борбуйдарын көтө ҕөөт 
үрүө-тараа ыһыллыбыттара. Дьөгүөссэ бы  лы-
рыын куоракка “кытай ырыынагар” Таҥалай 

ула хан кыы һа бөх ыраастыы сылдьарын, сиэ-
нэ кыыс таҥас ларыагар атыыһыттыы турарын 
көрбүтэ. Хас да оҕото атын улуустарга тарҕанан 
олороллор. Оҕонньор бэйэтэ ыччат тыа сириттэн 
куотарын куолулуу этинэр аҕай, бэйэтин инни-
гэр бэрэбинэ сытарын билинэн да көрбөт.

Дьөгүөссэ үлэтигэр хотон хонтуораланан, 
ходуһа ыырданан олорбута. Оччолорго хотоҥ-
ҥо көөнньөрбө оҥоһуута, ходуһаҕа кыдама бы-
раҕыыта кини арахпат аргыстара этэ. Үүт да 
ыанара, сүөһү да уойара, от да оттоноро. Ол 
үлэ таһыма хайа охсор аҥара эрэ хаалла. Туох 
үрүҥэ үрүлүйүөй, сыата-арыыта бычалы йыай? 
Дьөгүөссэ дөрүн-дөрүн мунньахтарга көөн-
ньөрбөтүн, куормасыаҕын, ыраастыыр, тиэйэр 
тиэхиникэтин, толору мэхэнисээссийэлээх от 
от туур тэриллэрин, көхтөөх, көрдөрүүлээх үлэ 
сибиниэлэрин өйдөтө сатыыр да, кулгаах таһа, 
бодото суох болҕомто буола хаалан иһэр.

Бөтүрүөп, хаһан эрэ, холкуос саҕана Дьокуус-
кайга сэбиэскэй-бартыыйнай оскуоланы бүтэ рэн 
турардаах. Дойдутугар сайынын бойобуой суум-
ка иилинэн, кыһынын тирии паапка кыбынан 
биригэдьиирдии сылдьыбыта. Икки хараҥаны 
ып сара оччолорго алаас-алаас аайы ыһыллан 
олорор пиэрмэлэри, отчуттары кэрийэрэ, сүөһү-
ас туругун, от-мас саппааһын чопчу суоттуура, 
дьа һайара.

Былырыын этэ дуу, хас да күн кинигэ, хаһыат 
хасыһан суоттаан турардаах. Тоҕо барыта тохто, 
кэхтэ турарын тобула сатаан биир түмүккэ кээлтэ: 
ити үлүгэр сүүһүнэн мөлүйүөҥҥэ тутуллар, мэхэ-
нисээссийэлэнэрин ааһан көмпүйүүтэрдэ нэр хо-
тоннор, онно оҥоһуллар сыгынньах эт  илииги нэн 
таарыйбат үүтүҥ-этиҥ барыыһы биэрбэтин төр  дө-
ууһа ыанар үүт аҕыйаҕыттан, эккэ анаан иитил-
лэр сүөһү ыйааһына татымыттан эбитин.

Суот хараҕа көрдөрөрүнэн ити толору сэби-
лэммит хотоннорго ынах сылга кырата 3000 
 кии лэ үүтү биэриэхтээҕин, эккэ анаан иитэр су-
бан сүөһү 400 киилэ үөһээ ыйааһыны үктүөн. 
Оччоҕо эрэ бородууксуйа бэйэҕэ турар сыана тын 
ылыллар дохуотунан толору уйунуон, барыыс-
таах салааҕа кубулуйуон сөбүн. Саамай төрдө – 
сүөһүнү тото-хана аһатыыга сытарын. Борос туой 
да өйдөбүл, суот-ахсаан этиитэ итинник. Быһа-
та бас арыы, быс сыа ходуһаттан, бааһынаттан 
саҕаланар. Ол аата сири оҥорууттан. Дьөгүөссэ 
оннук быһаарда. 

Сэбиэскэй саҕана үс тыһыынчаттан үгүөрү 
үүтү нэһилиэккэ Үлүксээс Уйбаныаба, Мааппа 
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Баһылайаба, Мотуруона Муостаахаба ыабыт-
та ра эбээт. Оттон Дьэбдьиэ Дьэппириэмэбэ бо-
рооскулара түөрт сэнтиниэри сабырыйа үк тээн-
нэр чуут ¥лэ дьоруойа буола сыспыта, уордьан, 
мэтээл бөҕөнү иилиммитэ дии. Ол бэйэлэрэ бүгүн 
бүдүгүрэ кырдьан, кылааннара сынтары йан, 
кылдьыылара үмүрүйэн олороохтууллар. Ааспыт 
үйэҕэ олохторо, албан ааттара куота көтөр хо-
нуктардыын, дьалты сүтэр дьыллар дыын уоста 
уолан, устунан умнуллан эрдэхтэрэ.

Ити олорор, оччолортон ньуолбар үлэһит Ба-
дыы Баһылай, кэккэлэһэ Сэмэн Сиэллээхэп (су-
руллара Сэмэнэп) хайа да былааска, күҥҥэ-
дьыл га күөнэхтэрэ күөрэйбэт дьон. Күннээҕинэн 
олороллор. Ыатара ымыттыбат, күөдьүтэ көҕүп-
пэт көлөөктөр. Бай-бахтай, бар-кэл бөрүкү сэр-
гээбэт, тиэргэн эрэ и´инэн сылдьаахтыыллар. 
Муҥар Сиэллээхэбэ, дьөрү таҥара үлэһитинии, 
эдэриттэн уһун баттахтаах, онто саннын ааһа 
арбайар, дэлэҕэ да дьон Сиэллээхэбинэн хос 
ааттыа дуо? Кинилэртэн ки´и µтµ³ тылы, сµбэни-
аманы истибэт дьоно. Хата ким ханна, хаһан, 
тугу сыыһа саҥарбытын, оҥорбутун тиһэ сыл-
дьан тиник оҥостоллор, кинилэр дьиибэ-хообо 

тыллара-өстөрө киэһээҥҥи кэпсэл, күннээҕи со-
нун буолар. Итинниктэр бэ йэлэрин кэннилэригэр 
туох сырдык өйдөбүлү хааллараллара буолла. 

Дьөгүөссэ Бөтүрүөп күн бүгүн да олоххо тар-
дыһыыны, үлэҕэ дьулууру куоһур тутта олорор. 
Тыа сиригэр үлэ суох дииллэрин куотунуу кур-
дук саныыр. Үлэни, дьарыгы киһи булар, ол 
аата олоҕун бэйэтэ ойуулуур, онон төлкөтүн түс-
түүрүн ыччакка мэлдьи этэр. “Ханна төрүүгүн, 
он но наадаҕын” диэн өйдөтө сатыыр. Этэригэр 
холобур курдук биэс оҕото бэйэтин таһыгар ыал 
бэртэрэ буолан олороллор. Биир уола олох тоох 
оскуолаҕа учуутал, улахан кыыс балыыһаҕа 
сиэс тэрэ, кыра кыыс үрдүк үөрэхтээх, хотон би-
ригэдьиирэ. Орто уол иһэн-аһаан, ускул-тэскил 
сылдьан баран дойдутугар төннөн, “өйүн тутан” 
бүгүн сылаас уйа туттан бааһынай бастыҥа. Ол 
анна уол үйэтигэр тырахтарыыстаабыта, кэ-
лин электрик куурсун бүтэрэн бөһүөлэгэр ыҥы-
рыы га сылдьар үлэһит. Отучча сиэн, хос сиэн 
кырдьаҕаһы тула кыһын-сайын ирим-дьирим 
көтөллөрүн көрдөҕүнэ, Дьөгүөссэ күнэ күө рэйэр, 
күөнэҕэ оонньуур буоллаҕа.

Оҕо эрдэ±инээ±и таптал аата Былахы Бааска, 
бүгүн Баһылай Уйбаанабыс Бэстиинэп сэттэ 
уончалаах биэнсийэлээх кырдьаҕас. Үйэ ти-
гэр суут үлэһитэ. Эдэр сааһыгар инньэ Өлөөн 
оройуонугар тиийэ үлэлээбитэ. Кыра тэ рил-
тэни салайан да сылдьыбыта. Бу төрөөбүт нэ-
һилиэгэр Төҥүргэстээххэ көһүннэҕинэ дьон Уй-
баанабыһынан ыҥыраллар. Киһи араас. Ким 
дойдутугар, дьонугар-сэргэтигэр кэлтэй татта-
ран сыл аайы кэлэ турар. Үгүстэр дөрүн-дөрүн, 
биэс уон сылы көтүтэллэр. Оттон бу Уйбаанабыс 
курдуктар олох да умнубут тэҥэ тэйэллэр.

Дьикти дии, туох өйтөн-санааттан төрөөбүт 
уйаҕын, кииниҥ быстыбыт түөлбэтин, өбүгэлэр 
өтөхтөрүн, үрүҥ-хара аймахтары, күөлэһийбит 
күөх ньуургун, көччүйбүт сайылыккын, сөтүө-
лээбит көлүччэҕин, сибэкки симэх алаастаргын 
ахтыбаттыы умнуохха сөбүй?

Уйбаанабыс оннук ньүдьү-балай киһи дуо? 
Үөрэҕинэн-үлэтинэн киһи сэргиир киһи тэ буол-
баат. Эбэтэр оҕо, эдэр сааһыгар дой дутуттан-
дьонуттан кэлэйэн тэйбитэ оччо дуу? Суох. 

Оннук айылаах быһылаан да, атаҕастабыл 
да кини эдэр сааһын быһа баттыы түспэтэҕэ. 
Оччотугар Уйбаанабыс уйадыйар уйан санаата, 
билгэ би лиитэ суох көннөрү, көссүөтүк үлэтинэн 
эрэ олорон кэллэҕэ. Баҕар идэтэ ону ирдиирэ 
буолуо. 

Бүгүн да сайылыгар эмээхсинин батыһынна-
ран, икки сиэнин сиэтэн аҕалбата. Дэриэбинэ ҕэ 
хааллартаан бэйэтэ соҕотоҕун кэллэ. Тэттик   өйүө 
тэринэн, от-мас бүөлүү үүммүт былыргы сыар-
ҕа ыллыгынан быһалыы сайылыгар дьулуста.  Бу 
суол кытыыта хара мастаах ойуурга отон үүнэр 
да этэ! Күһүн оскуола интэринээтэ аһыллыар 
диэри, көс ыраах сайылыктан сылдьан үөрэнэрэ. 
Оччолорго кини сайылыга холкуос саамай ула-
хан түөлбэтэ этэ. Сайылыкка көһүү – саха биир 
үөрүүтэ. Дэлэҕэ да сайылыгы уйгу-тунах, үүт 
чөл лөрүүн, сөҥ-сөлөгөй – бэйэтэ саха гимнин ис 
хоһоонунан ааттыахтара дуо? Дьэ, урааҥхай саха 
сайыҥҥы ыйдарга үгүс үүтү µрµлµтэр, кырылыыр 
кымыһы көөнньөрөр, араҕас арыыны хаһаанар, 
тунах ыһыаҕы ыһар, сай устата сылы туораары 

Сайылыкка
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оттуур. Сайылыкка даадар бөҕө хапсыһар, 
кус быһый куотуһар, ырыа чаҕаан чоргуйар, 
дорҕоон-дьаҥсал олоҥхолуур күннэрэ, ыйдара 
µµнэрэ. Ол – Уйбаанабыс оҕо сааһа, төрөөбүт 
түөлбэтин оһуора. 

Уйбаанабыс киһи, үлэһит быһыытынан биир 
уратыта – тутатына үрүҥ-хара диэн эппэт µгэс-
тээх. Тойон да эрдэҕинэ тоҕо-хоро дьаһайа, 
уҥа-хаҥас ыыталыы сатаабат этэ. Дьон үксэ 
дьаһал кэтэһэ сатаан баран тэйэ хаамаллара. 
Ол түбэлтэҕэ Уйбаанабыһы “ити муударайыттан 
саҥарбат” дии саныыллара.

Олоххо баар суол, үгүс дьон кураанаҕы даҕа-
ны сөптөөх сиргэ, кэмҥэ харса суох халаа ран 
аптарытыат ылаллара, тойон, дьокутаат буо-
лаллара. Оттон Уйбаанабыс курдуктар “мык” 
диэбэккэ, онно эбии дьиппинийэ туттунан “өй-
дөөх” киһи аатыраллара эмиэ баар суол эбээт. 
Көссүөнү ким күтүрүөй, “өйдөөҕү” өйөөбөт 
буолуой.

Бу Чараҥ сайылык сөпкө да ааттаммыт эбит. 
Көстөр тулатын хатыҥ мас иилии эргийбит, онон-
манан одоҥ-додоҥ чараҥнардаах саха бөдөҥ, 
налыы түөлбэтэ. Ото-маһа ситэн турдаҕына ки-
һи кирдээх илиитинэн тутуон тардынар, хаба 
ортотунан хайа хаамыан бэккиһиир айыы сирэ. 
Уйбаанабыс эһэтин сууллан эрэр балаҕанын 
таһыгар туран тулатын көрүннэ. Оол, оччотоо-
ҕу холкуос сайыҥҥы титиигин онно, алта-сэт тэ 
ыанньыксыт муннук сирэ. Сайылык илин эҥэ-
рэ оҕолор мустан оонньуур уйалара, арҕаа са-
ҕаҕынан кумах үрэх сүүрдэр, куула дириҥ 
эмпэрэлээх уу баһар элгээн, өрдөөҕүтэ эстибит 
түөлбэҕэ сэттэ дьиэнэн ыал олороро.

Атырдьах ыйын саҥата, кулгаах куугунуур 
чуумпута, күргүөм олох, көх-нэм бүгүн барыта 
умуллан, умнуллан турдаҕа. Оргуйар оҕо саас 
уонна эстибит сайылык. Ааспыт кэм уонна 
бүгүҥҥү турук. Сэттэ уонча сыл силлиһэ сиэт-
ти һэн аастахтара ээ. Биир аныгы киһи үйэтэ. 
Оҕо кэм ыраас өйдөбүлэ уонна кырдьар саас 
будулҕан туруга бүгүн көрүстүлэр. Биирэ кэрэ 
сайылык, атына эҥин олох туоһута. Уйбаанабыс 
тоҕо эрэ сайылыгы кэрийэ хаампата. Өр биир 
сиргэ тоһоҕолоон турда. Турда тула көрүнэ, 
атаҕын анныттан туура таппыт алтан бас 
сибэккини тарбаҕар эргичитэ. Тоҕо биир сиргэ 
хара±аламмытын бэйэтэ да бэккиһээн барда. 
Ким кинини бохсутта? 

Бу туран иһиттэҕинэ, эмискэ үрэҕин диэкиттэн 

сөтүөлүүр дьон чалыма, титииктэн ыанньыксыт-
тар ньамалара, мустан оонньуур дьиэттэн оҕо 
ай мах айдаана, өй дуораана буолан этин са а  һын 
аһан ыллылар. Уйбаанабыс онтон куттамма  та, 
тоҕо эрэ сэргэхсийэ түстэ. Тоҕо эбитэй? Сайы-
лы гын иччитэ ааспыты аҕыннара, сыыспытын 
хатылыы өйдөттө быһыылаах. Сайылык ыала 
уу баһан иһэр элгээннэрин үрдүгэр ийэтэ, урут-
хойут бииргэ үөскээбит дьоно харалла сы таах-
тыыллар. Баһылай кылабыыһаны кэри йэ хаамта, 
хараҕар хас биирдии бокуонньугу бу баар дыы 
санаата, уйадыйан да ылла. Олорбут, улааппыт 
балаҕанын барылыттан биэс уонча са һаан эниэ 
үрдүгэр охтубут баараҕай тиит ордон хаалбыт 
чөҥөчөгөр кэлэн өр олордо. Кыра тутуур таҥас 
мөһөөччүгүттэн арыылаах алаадьы, үрүҥ арыгы 
хостоон сиэри тутуһа сирин аһатта. 

Дьэ эбээт, ол олорон биир бигэ санааттан 
бэйэтэ да соһуйа эргичиҥнээтэ. Ол санаа бу 
күн сириттэн күрэнэр күнүгэр көмүс уҥуоҕа 
манна, бу олорор эниэтин үрдүгэр хараллыан 
баҕатыттан. Онтун Уйбаанабыс сүтэрбитин бу-
лууга, тэйсибитин ыпсарыыга, уостубуту күө-
дьүтүүгэ холоото. Оччотугар кини тэлэһийэн 
ба ран тэлгэһэтигэр, аралдьыйан баран алаһа 
түөлбэтигэр эргиллиэн санаата. 

Кырдьыга да, кини ыраах ыырдарга олорбут, 
үлэлээбит сирдэригэр оннук айылаах тугу да 
хаалларбата, кэрэх охсубата, кэринньэҥ киһи 
киэбинэн күнү-дьылы аһарда. Ааспыт алта уонча 
сыллара кэмигэр кэрэхсэнэ түһээт, аастаҕына 
умнуллар эбиттэр.

Баһылай бу тумул үрдүттэн үйэлэргэ сайылыга 
саас уһуктарын, самаан сайына сатыылыырын, 
көмүс күлүм күһүнүн, кырыа, дьыбар кыһынын, 
ааһар айан суолунан соҕуруу-хоту субуһар суол 
дьонун көрө сытыа.

Уйбаанабыс кырдьаҕас күн аннын көҥүлэ 
 күөм чүлэнэр күнүгэр хараллыахтаах хаарыан 
оло ҕун бу булбутуттан тоҕо эрэ бүөм сананна. 
Ити соһуччу быһаарыныы кини ити элгээн үр-
дµгэр сытар ийэтин, алааһын халдьаайытыгар 
ха раллыбыт аҕатын иннилэригэр ытык иэһи тө-
лөөһүҥҥэ холоото, сүгэһэрин сүөкээбиттии хол-
боҕор көхсө кэҥээтэ. Оҕо сылдьан улааппыт 
эһэтин уораҕайа кэннигэр, төрүт түөлбэ са йы-
лыгын күөнэ иннигэр буола уһуктубат уутугар 
бигэнэ нус-хас сытаахтыа этэ. Төрөөбүт түөлбэ 
уонна кини көппүт көччөҕө ситимнэрэ силбэһиэ, 
дууһалара дуоһуйсуо эбитэ нии…
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* * *
Арҕаа халлаан хоноһото –
                   күрүөйэх күн
Толон охсон айгыстарын
                   мин көрөбүн...
Үлүк-дьүлүк... Үлүк-сүлүк...
                   Күүһэ сөллө,
Кыыһар саҕах уҥуор умсан
                   улам өллө.

Ыксаабаппын, кууһар тулам –
                   имик-симик,
Чуумпуга тайҕа ырыатын
                   иһиллиибин,
Борук-сорук... Им балахай...
                   Хараҥарда...
Ханна эрэ муммут айанньыт
                   хаайтарда...
Ханна эрэ сылбай ууга
                   тимирдилэр

Көтөрдөр, кыыллар... Хатыҥнар
                   иһийдилэр,
Түлүк ууга тугу эрэ
                   түүһээтилэр?
Күнү! Үрүҥ күнү көрөн
                   күннээтилэр...

Илин саҕах имэ кыыһан
                   төлөннүрдэ,
Им балайтан нуктаабыт күн
                   төлөрүйдэ...
Төлөһүйдэ... Сардаҥатын
                   ындыыланна,
Тыҥ хатыыта... Халлаан сиигэ
                   ырбыыланна.

Таҥара сарыыр сырдыга 
                   имэҥирдэ,
Харахтарбар үөрүү уотун 
                   тилиннэрдэ,
Толон охсон айгыһынна,
                  аарыма күн!
Сиртэн ойдо, сиргэ тохто
                  аар күлүмүн!

* * *
Хара тыаттан эр тойонум
Эргиллэрин кэтэһэ,
Көмүс дуйдаах күн алаадьы
Хобордооххо эргийэр.

Сөрүүн сүөгэй үрүҥ күөлгэ
Күн ытыгым сөтүөлүүр,
Күүгэн былыт күөрчэхтэнэн
Кытыйаҕа үҥкүүлүүр.

Оттуллубут буор оһоҕум
Кыһыл тылын салбанар,

«Көмүс дуйдаах күн 
алаадьы хобордооххо эргийэр...»

Зинаида Архипова,
Россия Суруйааччыларын сойууһун чилиэнэ,

“Далбар Хотун” сурунаал сүрүн редактора

Поэзия
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Оргууй тэбэр күөс хоргуна
Хамыйахха дьапталлар.

Түннүк-харах, халҕан-кулгаах –
Таһырдьалыын иһийии,
Хара тыаттан күн тойону 
Эргиллэрин кэтэһии...

* * *
Түлэкэдийэр олоҕум
Омоон суолугар муна,
Илин, арҕаа хайысхабын
Сүтэрэммин муҥнана,

Тымтык уота күммүн күөртүү,
Тугу эрэ эмиэ көрдүү
Хааман иһэр курдугум.
Көрдүүр – сүрүн соругум?

Сылбай ууттан уһуктуохпун,
Түлэкэдийэн тохтуохпун
Уһугуннар миигин, эн,
Таһаар, сырдыкка сиэтэн.

Тымтык уота күнүм күлүө,
Мунаах айан быата сөллүө,
Уоскулаҥҥа сөҥүөҕүм –
Суоҕу көрдөөн бүтүөҕүм.

* * *
Хомуһуннаах талкыбынан
Көнтөс тылбын имиттэрбиэн,

Имиллибит бэйэлээҕи
Тыалга тиирэн тэниттэрбиэн,

Кылааннардаах кыптыыйбынан
Сарыы кынат кырыннарбыан,

Илбистэрдээх иннэлэргэ
Санаам сабын кыбыттарбыан,

Хаптаҕайкаан сарыннарбар
Хам тигэттээн кэбистэрбиэн,

Үрүҥ чэрдээх тилэхпинэн
Хара сиртэн тэбиннэрбиэн,

Былыттардаах соноҕоспун
Көтөн тахсаммын мииннэрбиэн,

Ырыа буолбут ыраларбын
Сэппэҥнэтэммин ситтэрбиэн,

Бүрүөлэммит харахтары
Ырыабынан сырдаттарбыан,

Кулугулаах кулгаахтары
Хоһооммунан арыйдарбыан,

Көҥүл ыыппат чэҥкээйилээх
Көҕүстэри кэҥэттэрбиэн,

Далга баппат кыһалҕалаах
Олохтору чэпчэттэрбиэн.

* * *
Тыҥаан турбут айа кылын
Холус этии үктээтэ – 
Уһун суолга уйан дьолу
Быстах санаа бүктээтэ.

Тапталынан иэйэр ырыа
Кырыымпата ах барда,
Ырааһынан көрбүт халлаан
Биирдэ дьэбин уоһуйда.

...Биир баламат быһыыттан –
Биир сатамматах тылтан.

* * *
Сүпсүлгэннээх сүүрүктэн
Тыыбын туора эрдинним,
Аймалҕаннаах аартыктан
Аппын дьалты эргиттим.

Чуумпу, бүччүм сирдэргэ
Суолум сүнньүн салайдым,
Сиэлэр түргэн айантан
Түһэн сатыы хаамабын.

Аны мааны ыҥыыры
Миинэр баҕа батыспат,
Илин түһэр киирсиигэ
Кыайар санаа хатыспат.

Арҕаа саҕах умайбыт —
Уоскуйарга уолдьаспыт.
Аны бэйэм испэр баар
Баайы көрдүүр баҕа баар.

Поэзия
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Борис Иванович Павлов Томпо улууһун 
Байаҕантай нэһилиэгиттэн төрүттээх. 

1986 сыллаахха Саха судаарысты бан-
най университетын бүтэрэн Чурапчы 
оро йуонун “Саҥа олох” хаһыатыгар кэ-
рэс пэндьиэнинэн анаммыта. 1990–2000 
сыл ларга “Саха сирэ”, “Вся республика-
Рес публика бүттүүнэ” хаһыаттарга үлэ-
лээ битэ. 2000 сылтан чааһынай тэрилтэ 
тэринэн көҥүл суруналыыстыка суолун 
тэлбитэ – “Далаһа”, “Илгэ”, “Уус саха” 
диэн сурунааллары таһаара сылдьыбыта. 
Билигин “Көмүөл” кинигэ кыһатын ди-
риэктэрэ. РФ суруналыыстарын сойууһун 
чилиэнэ.

“Бэйэм кэммэр командировка”, “Сулус 
түспүт сирэ”, “Сахалар. Дьылҕа-хаан ыйаа-
ҕынан” диэн публицистическай, “Өсөһүү”, 
“Американскай дэриэбинэ туһунан тра-
гедия” диэн уус-уран кинигэлэринэн саха 
ааҕааччытыгар биллэр. 2017 сыллаахха 
“Дьолуо” диэн ааттаах поэзияҕа саҥа ки-
нигэтэ күн сирин көрбүтэ.

Кини: “Суруналыыстыка±а, проза±а, 
поэ зия±а – айар киһи форматтан тутулук-
таммакка бэ йэтин санаатын тиэрдэ 
сатыахтаах”, – диэн этэр.

“Бу күнү мин уһугуннардым...”
Борис Павлов

К³лµ³нэм дьонугар

Кырыктаах кыргыһыыттан
      ордон тахсыбыт курдукпун
Тоҕус уонус хаҕыс
      тыаллаах сыллартан,
Тахсыбыт курдукпун
      олоҥхо иһиттэн
Үөһэ, аллараа дойду
      абааһыларыныын хабыр
                   хапсыһыыттан.

Аан дойду аана тэлэччи
                аһыллыбыт
                        курдуга,
Көҥүл уон араас өҥүнэн
                   угуйара,
Өйү өрүкүтэн,
        сүрэҕи долгутан
Гитара тыаһа сулуйара...

Дьон туһа диэбиттэр.
Былаахтаах тахсыбыттар.
Атыы-эргиэн таҥаратыгар
        дьоллорун булбуттар.
Быһах сытыы биитинэн
             хаампыттар.
Балыттарбыттар.
         Албыннаппыттар.
Быстах санааҕа
         былдьаппыттар.
Ити барыта мин көлүөнэм
      дьоно барахсаттар.

Бүгүн мин айхаллыы
             көрсөбүн
Киһи дэтэр аат туһугар
     кыргыһыыттан  
          кыайыылаах 
              тахсыбыттары.
Ыра санааларын
        ыһыктыбатахтары.
Эппит тылларын
       кубулуппатахтары.
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Ыарахан кэмҥэ
      сынтарыйбатахтары.
Доҕотторун
         таҥнарбатахтары.
Тойоҥҥо, хотуҥҥа
         сүгүрүйбэтэхтэри.
Үс саха кутугар
          бэриниилээхтэри.
 

Кµнµ у´угуннарыы

Сарсыарда ким да иннинэ
             уһуктуом,
Оргууй туран үүттээх
          кофе оҥостуом,
Саҥа күнү сүрэхпинэн
                 кэтэһэ 
Эргэ кириэһилэбэр
                олоруом.

Халлаан сиигэ арыллыа
              тыаһа суох,
Сырдык туран кэлиэ
     миигиттэн
       көҥүллэппэккэ эрэ,
Уһуктан кэлиэхтэрэ
      аан дойду бары
           чыычаахтара,
Көҥүл ырыалаахтара,
       чуор бэлэстээхтэрэ.

Ону кытта уһуктуохтара
   мин саамай
        таптыыр 
           дьоннорум,
Хаһан эрэ, ханна эрэ
     көрсүөхтээх
            доҕотторум.
Кинилэр бары туспа
      түбүктээх
            буолуохтара,
Эн бааргар отой да
      кыһаллыахтара
                 суоҕа,
Арай эн күлүккэр
         үөрэ имнэниэҥ
Бу күнү мин 
       уһугуннардым
                  диэн.

Саха сµрэ±э
Саха нүһэр.
Тугу санаабыта барыта
          сүрэҕэр түһэр.
Барытын көрөр.
         Барытын тиһэр.
Дьэ, онтон санаатын
               этэр.
Уот харахха этэр.
Биир тылынан
          эпсэри этэр.

Кини сүрэҕинэн көрөр.
Инники туох буоларын
Көхсүнэн да олордор
               сэрэйэр.
Киһи өйө тиийбэтин
Түүлүнэн-битинэн
               сэгэтэр.

Саха – икки сүрэхтээх.
Таптаан кэбистэҕинэ
             сэрэхтээх.
Аан дойдуну кутаанан
       толорор кыахтаах,
Хараҥаны да сырдатар
               алыптаах.

Тоҕус уон тоҕус
    моһолу туораан
            кэлбит сүрэх,
Тоҥ сиргэ оттуллубут
             бастакы уот,
Тыыннаах хаалар туһугар
    бүтэһик күүһүнэн
        таласпыт дьылҕа,
Эттиин-хаанныын
    арахсыбаттыы
    силлиспит Айылҕа,
Сырдыкка, сылааска
       тардыспыт дьулуур,
Алмаас таас курдук
       чочуллубут 
              тулуур – 
Ол буолар саха
          тэбэр сүрэҕэ:

Уйан,
Көнө,
Сырдык,
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Күүстээх,
Инникигэ эрэл куттаах,
Куруук күҥҥэ тардыһыылаах,
Сыҥааҕын иһигэр
    бүппэт биһик
             ырыалаах –
Саха тэбэр сүрэҕэ.

К³тµµ

Өр да өр илиигинэн
     далбаатыы хаалаар:
Көттүм мин үрүҥ
     кынаттаах   
        көтөр аалынан,
Аны мин суруктарбын
       халлааҥҥа 
               ааҕаар
Сөмөлүөт 
     Уһаты-туора күөх
         сурааһыннарынан.

Онтон мин үөһэттэн
            сөҕө көрүөм
Аан дойдум
    хаһан да бүппэт
             алаастарын,
Адаар хайалаах,
           аар тайҕалаах
“Сир” диэн 
    ааттаах сүдү
           саарыстыбаны.

Хайдаҕын да иһин,
      дьол барыта
            манна төрүүр,
Үөрүү уонна ыра
         манна уйа туттар,
Үөһэ харбаһар
           баламат санаа
Эмиэ мантан куорсун
               анньынар.

Анныбынан куба 
      түүтэ буолан,
            былыт устар,
Саспыттар 
       ханна эрэ
         түүҥҥү сулустар,
Бирибиэт ыытабын
         эһиэхэ, доҕоттор,

Дэгэрэҥ ырыалаах
         сырдык улуустар!

Көтөр аал 
     ханна да
           ыраах илтэр
Көстүбэт көнтөһүм
    төрөөбүт дойдубар
             тарда туруо,
Дьылҕа Хаан
    ханна да илдьэн
               бырахтар
Сөллүбэт тэһииним 
     сүрэхпин сылыта
                сылдьыа.

Суураллыбатын
Суураллыбатын ини,
    суоруллубатын ини,
Сүрэххэ 
иэйиинэн суруллубут
        умнуллубатын,
Үрүлүйэр 
   үрэх уутунан
       сууйуллубатын,
Кустук атын
    өҥүнэн
      солбуллубатын:
Эн көрүүҥ,
Күлүүҥ,
Ырыаҥ,
Ыраҥ,
Ырааһыҥ,
Сылааһыҥ,
Дьону дьоллуур талааныҥ,
Үрдүккэ талаһар халлааныҥ,  
Кытылга үүммүт 
          сардаанаҥ,
Сааскы сырдык ардаҕыҥ,
Тыынар ыраас салгыныҥ,
Күнтэн ылбыт алгыһыҥ,
Кылыгырыыр чуорааныҥ,
Күлүмүрдүүр таммаҕыҥ,
Кэрэ буолар аналыҥ.

Онтон мин 
Аһаҕас дууһалаах
Куруук манна туруоҕум…
       Үйэлэр тухары.
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Ал±ас
Саҥа күн эмиэ күөрэйэн – турда,
Үөрүү уонна дьол икки арда,
Биир ырыа чыычаах курдук көтөн ааста...
Биир ынчык дууһа түгэҕэр – саста...
Тугу барытын кыайар дииллэр – махтал,
Мин соҕотох баайым – таптал,
Арай күнү быһа халлаан – хаардыыр,
Ити мин турукпар бэртээхэй – харда,
Үчүгэй даҕаны бастакы хаарга түһэр – хардыы,
Санааны сайгыыр сибиэһэй салгын,
Дьол, уонна үөрүү икки – арда,
Мунчаарыым тыалы кытта көтөн барда,
Бырастыы гын,
хомоппуппун – алҕас.
Алҕас…
Алҕас…
Алҕас…
Алҕас…

До±отторбор

Миэнэ доҕотторум:
Тыал, гитара уонна эн,
Дабаай, бүгүн мустуохха,
Төгүрүччү олорон
Ол-бу туһунан сэлэһиэххэ.

Тыал кэпсээтин хас дойдуну
          кэрийбитин,
Аан дойду дьоно хайдах 
          тэринэн олороллорун,
Гитара санаттын эдэр сааһы,
Онтон, доҕорум, эн кэпсээ
          бүгүҥҥү олоххун,
Туохтан үөрбүккүн,
         кимтэн хомойбуккун.

Иһиттиннэр кэпсэтиибитин
      хатыҥнар уонна ааһар
           чыычаахтар үөрдэрэ,
Кинилэр син биир биһигини
           өйдүөхтэрэ,
Сололоох буоллахтарына,
           ыҥыттарыыта суох
Биһиги хампаанньабытыгар
            кыттыһыахтара.

Кылаабынайа ыһыллыбатын
         гитарабыт настройката,
Олохтуун биир нотаҕа
               буоллун,
Иннибитигэр турар дьэҥкир
               бытыылка
Кэрэ кэпсээнинэн туоллун!

Хадьымал

Олох устун атах сыгынньах
Охсуллубут оттоох хадьымалларынан,
Силлиэ устун нэлэккэй
Көнө, ыраас дууһаларынан.

Кырдьык устун хотой курдук
Дохсун, күүстээх кынаттарынан,
Халлаан устун ырыа курдук
Сырдык, чаҕыл сулустарынан.

Ыра устун долгун курдук
Дьэҥкир, ыраас үрэхтэринэн,
Санаа устун туман курдук
Ахтар сүрэх өтөхтөрүнэн.

Иэйии устун бэйиэт курдук
Силбик, курус түүннэринэн,
Куйаар устун түлүк курдук
Көтөр куттаах түүллэринэн.

Алаас устун кэпсээн курдук
Түптэ сыттаах буруоларынан,
Куорат устун номох курдук
Бүтүн, сиппит оҥоһууларынан.

Сайын устун кустук курдук
Оһуор, хонуу быысапкаларынан,
Дойду устун киинэ курдук
Тайҕа сүдү быыстапкаларынан.

Сыллар устун быйаҥ курдук
Саҥа кыырпах хаардарынан,
Үйэ устун байҕал курдук
Халлаан бүппэт халандаардарынан.

Олох устун атах сыгынньах...
Олох устун атах...
Олох устун...
Олох...
Олох устун атах сыгынньах. 



26 Чолбон 1№-рэ 2018

Өр сылларга “Саха сирэ” хаһыат сүрүн 
эрэдээктэри солбуйааччынан үлэлээбит 
кырдьаҕас суруналыыс Иван Иванович Ксе-
нофонтов 1950 сыллаахха Мэҥэ-Хаҥалас 
улууһугар II Тыыллыма нэһилиэгин Хааты-
лыма сэлиэнньэтигэр төрөөбүтэ.

Ороссолуода, Тыыллыма, Майа оскуола-
ларыгар үөрэнэн, 10-с кылааһы 1968 сыл-
лаахха бүтэрээт Ленин аатынан сопхуос 
Ороссолуодатааҕы отделениетыгар ты рах-
тарыыһынан үлэлээбитэ. 1969–1971 сыл-
ларга Сэбиэскэй Аармыйа кэккэтигэр ыҥы-
рыллыбыта уонна механик-водителтэн са-
ҕалаан танкистар роталарын хамандыы рын 
техника чааһыгар солбуйааччыга тии йэ 
үүммүтэ, младшай лейтенант сыбаанньа-
ламмыта.

Аармыйа кэнниттэн дойдутугар ку лууп 
сэбиэдиссэйинэн, Омскай куоракка ба-
йыан най собуокка токарынан, Саха сири-
гэр эргиллэн кэлэн Саха судаарыстыбаннай 
уни верситетын байыаннай кафедратыгар 
үлэ лээбитэ. Университет историко-филоло-
гическай факультетын саха салаатын кэ-
тэхтэн үөрэнэн бүтэрбитэ.

1984 сыллаахха “Кыым” хаһыат кэрэспэ-
дьиэнинэн ылыллыбыта, 1986 сылтан ту туу, 
промышленность, тыа хаһаайыстыбатын 
салааларын сэбиэдиссэйинэн үлэлээби тэ. 
1990 сыл ахсынньытыттан ыла “Саха си рэ” 

хаһыат экономикаҕа салаатын сэбиэдис-
сэйинэн, сүрүн эрэдээктэри солбуйааччы-
нан, бастакы солбуйааччынан үлэлээбитэ.

РФ Суруналыыстарын сойууһун, СӨ суру-
налыыстарын сойууһун бырабылыанньа-
тын чилиэннэрэ, СӨ “Суруналыыстыкаҕа 
кылаатын иһин” бириэмийэтин лауреата. 
СӨ култууратын үтүөлээх үлэһитэ, СӨ бэ-
чээтин уонна ыччакка политикатын туйгуна, 
“Гражданскай килбиэн” бэлиэ хаһаайына, 
Мэҥэ-Хаҥалас улууһун бочуоттаах гражда-
нина, СӨ бочуоттаах бэтэрээнэ.

Иван Иванович оҕо сааһыттан, эдэр э р-
дэҕиттэн айарга-суруйарга холонон хо-
һоон, кэпсээн суруйара, айымньылара 
хам-хаадьаа “Бэлэм Буол”, кэлин “Кыым” 
ха һыакка бэчээттэнэллэрэ. Бу кини  араас 
кэм²э суруйбут хо´ооннорун тµмэн та-
´аардыбыт.

Хаарыан дьоннор, 
ха´ыаччыттар...

Ахсыс халлаан хаттыгыттан
Айдарыылаах эбиккит,
Суруксуттаабытынан суох буолар
Сурааһыннаах кэлбиккит:
Хаһан этэй, ханна этэй,
Халтай хаамса сылдьыбыккыт,
Халлаан дьоно, хаарыан дьоннор –
Хаһыаччыттар, хаһыаччыттар.

Ыра санаа ыраас кыымын
Ымыы гынан көтүтэҕит,
Сүтүккүтүн, түбүккүтүн
Сүрэх бааһа оҥостоҕут,
Ытаһардыын, ыллаһардыын
Ытаһаҕыт, ыллаһаҕыт,
Халлаан дьоно, хаарыан дьоннор –
Хаһыаччыттар, хаһыаччыттар.

Сырыы-айан сындалҕана
Сынтарыппат бөрүөлээххит,

«Халлаан дьоно, 
хаарыан дьоннор – хаһыаччыттар…»

Иван Ксенофонтов-Силиги
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Булар-талар, сырдатар
Булгуруйбат санаалааххыт,
Им сүтүүтэ, тыҥ хатыыта
Имэҥирэр идэлээххит,
Халлаан дьоно, хаарыан дьоннор –
Хаһыаччыттар, хаһыаччыттар.

Ойор күннээх Орто дойду
Оргуйар олоҕун үөһүнэн,
Күлэ-үөрэ, айа-тута
“Күлүм гынан” ааһаҕыт,
Суоруллубат, сотуллубат
Суолу-ииһи хааллараҕыт,
Халлаан дьоно, хаарыан дьоннор – 
Хаһыаччыттар, хаһыаччыттар.

Т³р³³бµт тµ³лбэбит –
 Лоомтука

Хабырыыс Манньыаттаах түстээбит
Үөрэхпит кыһатын таптыыбыт,
Үтүөкэн үлэһит дьон буолан
Үрдүктүк тутуохпут эн ааккын:
Төрөөбүт түөлбэбит – Лоомтука,
Төрүт-уус дойдубут – Тыыллыма!

Учуонай убайбыт кэс тылын
Умнубат, толорор иэстээхпит,
Улуукан наука төрүтүн
Утумнаан үөрэтэр сирдээхпит:
Төрөөбүт түөлбэбит – Лоомтука,
Төрүт-уус дойдубут – Тыыллыма!

Сырдыкка, сылааска куустаран
Үөрүүнэн үөрэнэ кэлэбит,
“Баар буол, эн өрүү, кыһабыт!” –
Киэн тутта, махтана этэбит:
Төрөөбүт түөлбэбит – Лоомтука,
Төрүт-уус дойдубут – Тыыллыма!

Сайдыылаах олоҕу хамсатар
Саарыннар бу мантан тахсаллар,
Кинилэр суолларын удьуордуур
Көлүөнэ ыччаттар үүнэбит:
Төрөөбүт түөлбэбит – Лоомтука,
Төрүт-уус дойдубут – Тыыллыма!

Ыраахтан ыҥырар, сураһар,
Чугастан илдьиттиир, хомуйар,
Өй-санаа, күүс-сэниэ иҥэрэр,

Олоххо инники угуйар:
Төрөөбүт түөлбэбит – Лоомтука,
Төрүт-уус дойдубут – Тыыллыма!

Киэ´ээ²²и Майам

Киирэр күн килбиэннээх сарыалын
Саҕахха нуктуурдуу түһэрэн,
Киэҥ Майам киэһээҥ²и халлаанын
Сырдатта мичээрин бэлэхтээн.

Үүт туман аллара налыйан
Үллүйэ наскыйда күөл үрдүн,
Сөп-сөрүүн сиккиэр тыал илгийэн
Сүрэхпин толордо үөрүүнэн.

Күргүөмнээх үлэттэн дуоһуйан
Көй салгын нусхайа иһийдэ,
Эйээрэр муусука долгуна
Эдэрдэр дьоллорун хоһуйда.

Бу нуурал киэһэҕэ үөһэттэн
Майаны одуулуур кэрэтиэн,
Уйгулаах олохпут үөһүгэр
Угуйа турара дьиктитиэн...

Мас Майа – биһиги биһикпит,
Таас Майа – ыччаппыт кэскилэ:
Мэҥэлэр – сайдыыбыт бэлиэтэ,        
Сахалар – саргыбыт чахчыта!

£лµ³нэ эбэм киэргэлэ
Чээлэй солко былаатынан
Сөрүүкүүрдүү дэйбиирдэнэн,
Чаҕыл күҥҥэ мичик алла
Сиэттистилэр хатыҥнар –
Оҕо дьоннуун, оҕонньордуун
Оһуор үктээҥ, дьиэрэҥкэйдээҥ:
Оһуо-оһуо, эһиэ-эһиэ,
Оһуокай, эһиэкэй.

Хоту мыраан үрдүнэн
Хойуу бэстэр сандаардылар,
Ходуһаҕа, оҕуруокка
Хоһуун дьоннор туруннулар:
Оһуо-оһуо, эһиэ-эһиэ,
Оһуокай, эһиэкэй.

Поэзия



28 Чолбон 1№-рэ 2018

Үүттүгэннээх сайылыкка
Үс туманы көтүтэн,
Эдэр бостуук ырыата
Эрдэ-хойут эйээрдэ:
Оһуо-оһуо, эһиэ-эһиэ,
Оһуокай, эһиэкэй.

Үрүҥ илгэ бидилийэн
Үүт үрүйэ сүүрүгүрэр,
Уйгу-быйаҥ, өлгөм үүнүү
Үлэ дьонун айхаллыыр:
Оһуо-оһуо, эһиэ-эһиэ,
Оһуокай, эһиэкэй.

Дьоһун-мааны дьоннордон,
Баай-байылыат олохтон,
Өлүөнэ эбэм киэргэлэ –
Ороссолуодам биэрэгэ
Оҕо дьоннуун, оҕонньордуун
Оһуор үктээҥ, дьиэрэҥкэйдээҥ:
Оһуо-оһуо, эһиэ-эһиэ,
Оһуокай, эһиэкэй.  

Сайдыы суола – µ³рэххэ
Саха сирин саарыннара,
Саталлаах өбүгэ дьоннорбут –
Солобуйуоп, Лиэпчикэп
Үүнүү-сайдыы көтөллөөх
Үйэлэри өтө көрөн,
Сүбэ-соргу тэрийэн
Илин Хаҥалас кинээстэрин
Иннилэрин ылбыттара,
Төлкөбүтүн түстээри,
Кэскилбитин кээстэрэ.

Эппиттэрэ кинилэр:
“Сайдыы суола – үөрэххэ,
Үөрэх төрдө – оскуолаҕа!” 
Арассыыйа хотуҥҥа,
Аан дойдуга тахсарга
Арыллыбыта киэҥ аартык –
Үгүс көлүөнэ сахалар
Үүнэн-тыыллан турбуттара
Айар-тутар, охсуһар
Аҥаат-муҥаат кэмнэргэ...

Үргүөрдээх-аргыардаах,
Үс үллэр үөстээх
Өлүөнэлиир эбэбит

Өҥ-быйаҥ өрө аллар
Илиҥҥилиир кытылыгар
Инникигэ сирдээ, угуй
Үс үйэни ситимнээбит,
Үс саханы саргылаабыт
Үөрэх-билии кыһата –
Ороссолуодам оскуолата!

Туллукчаана
Кыырай халлаан оройуттан
Кыыдамнаһан түһэннэр,
Кылбаа маҥан туллукчааннар
“Кыһын бүттэ!” – диэтилэр.

Хойдон, сэллээн ыла-ыла
Хомураҕы тумнаннар,
Алаас ото соһуллубут
Айан суолун тутустулар.

Сыһыы, толоон сырдык ньуурун
Сылайбакка сыыйдылар,
Харалдьыкка сапта түһэн
Хаардыын, сирдиин силбэстилэр.

Истиҥ иэйии, сырдык санаа
Илдьиттэрэ буоланнар,
Кылбалдьыһа, кылыгырыы
Кыһыммытын кыйдаатылар.

Туллукчаана, Туллукчаана,
Туллуктана тэлээриий,
Сахам кыыһа, сааһы көрсө
Сандаарыйа мичээриий!

Кµ³рэгэйдэр
Күөрэгэйдэр күнү көрсө
Күөмэйдэрин сытыылыыллар,
Сэбирдэххэ чаҕылыйар
Сиик таммахтан уулууллар.

Көй салгыҥҥа уйдаран
Көтө-дайа туойаллар:
Сандал сааһы, кэрэ кэми,
Сарсыардааҥ²ы саһарҕаны.

Дьырылатан-дьурулатан,
Дьирибинии-тырыбыныы,
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Дьикти ырыа матыыбын
Дьирилэтэ тардаллар.
Күлүмүрдэс, күндэлэс
Күн утаҕын сыыйаллар,
Тыҥкыната-лыҥкыната
Тыллар күөҕү симииллэр.

¥рµ² тµµн
Үрүҥ түүн, үрүҥ түүн барахсан,
Үрүмэ халлааныҥ сылааһыан,
Мэйиибин эргитэр минньигэс
Мүөттээх салгыныҥ ырааһыан.

Үрүҥ түүн хатыҥнар куустуһан
Үмүөрсэ сипсиһэр кэмнэрэ,
Килбик кыыс, ньылбыйан, тыаһа суох
Көҥүскэ умсаахтыыр түгэнэ.

Үрүҥ түүн сүрэхтэр сыстыһан
Үөрүүнэн, дьолунан туолаллар,
Имэҥнээх тапталтан чачайан
Иэрийэ, эппэҥнии тэбэллэр.

Үрүҥ түүн Сир ийэм сөрүүкээн
Үүт-тунал туманын сэгэтэр,
Саргылаах саҥа күн үүнэрин
Саймаара, талбаара көһүтэр.

Алаас кыы´а Настаа
    
Сайдам саха санаата
Сайыҥҥыга тардыстар,        
Саламалаах түһүлгэҕэ
Саҥа дьылын көрсүһэр – 
Ача күөххэ үктэммиччэ
Алаадьылаан сырылат,
Сайылыкка тахсыбычча
Саламааттаан бырылат
Уонна ыллаа-ыллаа,
Алаас кыыһа Настаа...

Өлүөнэ сүүрүгүн өксөйөн
“Аҕабыт алааһа” күпсүйэр,
Илгэлээх кустугун түһэрэн
Илиҥҥи кытылбыт ыҥырар – 
Дойдуҥ дьонун көрсүбүччэ
Долгуйаҥҥын үөр-көт,
Ийэ буоргар үктэммиччэ
Ирэ-хоро эн кэпсэт

Уонна ыллаа, ыллаа,
Алаас кыыһа Настаа...

Ходуһаны хайа тыыран
Кунай хотуур куһуурар,
Хадьымалга субуу тардан
Хатыҥ кыраабыл кылбаҥныыр – 
Омурҕаҥҥа тахсыбычча
Отууҥ уотун өрө тарт,
Оллоон тула олорбучча
Остуол көҕүн төлө тарт
Уонна ыллаа, ыллаа,
Алаас кыыһа Настаа...

Хаарыс солко халадаайдаах
Хампа күөххэ сууланан,
Наҕыл, намыын бэйэккэҥ
Наскылдьыйа намылдьый – 
Ахтан-санаан кэлбиччэ
Аар хатыҥҥар сыстан аас,
Айгыр-силик алардаргын
Арчылааҥҥын иэй-туой
Уонна ыллаа, ыллаа,
Алаас кыыһа Настаа...

Балык – хаап-хап!

Эриэккэс, хараан киэһэҕэ
Эбэҕэ, кытылга эр бэрдэ
Эриллэр-буруллар сүүрүккэ
Элитэ оонньуур билэсинээни,
Эрэнэ манаһар лоппунуогу.

Күн лаппа дьааһыйыыта
Күөгүһүт күнэ тахсар:
Көөчүктэнэ күлүмүрдүүр
Көмүс хатырыктааҕы субуйар,
Күлэр-үөрэр, астынар.
                    
– Хаптаа, хаптаа-а – хаахынай!
Айакка, арҕаһын адаарытта – алыһар!
Күүскэ-күүскэ тардыалаата – күстэх!
Кыһыл лоппунуок умсаахтаата – кыһыыдай!
Состо-состоо, оок – сордоҥ!

Албыннаатаа-а, аат балыга,
Мэҥиэбин – чиэрбэбин мэлиттэ.
Мэ-мэ, өссө, хайаан да хаптарыам! –
Айманар омуннаах күөгүһүт,
Бултуйар бааттаах балыксыт.                       
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Владимир Семенович Андросов 1948 
сыл лаахха тохсунньу 11 күнүгэр Таатта 
оройуонун Баайаҕа нэһилиэгэр элбэх оҕо-
лоох учууталлар дьиэ кэргэннэригэр тө-
рөөбүтэ. 1972 сыллаахха Саха судаа рыс-
тыбаннай университетын физико-ма те ма-
тическай факультетын бүтэрбитэ. 

35 сыл устата төрөөбүт нэһилиэгэр учуу-
талынан, оскуола дириэктэринэн, Алек-
сеевскай оройуон үөрэҕин салаатын сэ-
биэдиссэйинэн, ССРС Үрдүкү сэбиэтин 
депу тата А.В. Белина көмөлөһөөччүтүнэн, 
Таат та улууһун дьаһалтатын баһылыгын I 
солбуйааччынан үлэлээбитэ. Кини дириэк-
тэрдиир кэмигэр Баайаҕа оскуолата “Эр-
кээйи” программаны ситиһиилээхтик олох-
хо киллэрэн 1993 сыллаахха “Саха Өрөс-
пүүбүлүкэтигэр сыл бастыҥ оскуолата” 
аатын ылбыта.

Бэйэтэ “гуманитарий да буолуохпун сөп 
этэ” диэн билинээччи, ол туоһута саха уус-
уран литературатын кэрэхсиир уонна саха 
ты лын сытын-сымарын, өҥүн-талатын 
ура тытык иэйэн билэр дьоҕурдаах. Алам-
палыы тэтимнээх, Арбиталыы омоним 
риф малаах хомоҕой хоһооннору, бэргэн 
уон на көрдөөх анабыллары айар. Дьон-
сэр гэ уонна айылҕа, олох уонна былаас 

ис суолталарын киэҥник анааран өйдүүр 
буолан, уус-уран кириитикэҕэ, дириҥ бө-
лµһүөктүү публицистикаҕа холонуулара 
олус мындырдар, кэрэхсэбиллээхтэр. Са-
ха лыыттан нууччалыы уонна нууччалыыт-
тан сахалыы уус-уран тылбааска идэтийэн 
саха норуодунай поэттарын Сэмэн Да-
нилов, Бүөтүр Тобуруокап, Семен Руфов, 
поэттар Макар Хара, Пантелеймон Ту-
лааһынап, Сиэн Чолбодук, Сайа, Гаврил 
Ан дросов хоһооннорун нууччалыы, оттон 
Владимир Чаҕылы, Алексей Михайловы 
төт төрү сахалыы саҥарта. Ону сэргэ, П.А. 
Ойуу нускай аатынан судаарыстыбаннай 
бириэмийэ лауреата Куорсуннаах, Үрдүкү 
литературнай куурустар истээччилэрэ Ана-
толий Слепцов прозаларын нууччалыы 
тылбаастаабыта.

СӨ үөрэҕин туйгуна, СӨ Учууталларын 
Х съеһин делегата. Билигин төһө да бо-
чуоттаах сынньалаҥҥа олордор об ще-
ствен най олохтон туора турбат – Баа йа-
ҕа нэһилиэгин сэбиэтин депутатынан та-
лыллан үлэлии-хамсыы сылдьар. Таатта 
улууһун “Уран тыл”, Баайаҕа нэһилиэгин 
“Көмүлүөк күлүмэ” айар түмсүүлэрин сү-
рүн кыттыылааҕа, ырытааччыта. Быйыл 
Вла димир Семенович 70 сааһын айар уон-
на общественнай үлэтин үгэнигэр томточчу 
туолла.

Тайааннаах тай±а

Тайааннаах Тайҕаам!
Эн иннигэр хоолдьуктаах бэйэм хоҥкуйдум!..
Эн кэрээбэт кэрэҕэр, Эн сүдүгэр
Сүрэхтиин сүүдүйэ умсугуйдум.

Эн кырдьыбат ньыгыл аналлааххын,
Сорсуйбат модун соргулааххын.
Эн энчирээбэккэ эдэргинэн туруоҥ,
Үйэлэртэн үйэлэргэ туругуруоҥ.

Эйиэхэ эрэ олохсуйар эбээт

“Төрөппөтөх хоһооннорум төлкөлөрүн аһыйа...”
Владимир Андросов

Поэзия



31Чолбон 1 №-рэ 2018

Баай хара тыа баай Байанайа,
Эйиэхэ эрэ дугуйданар эбээт
Киис киргиллээҕэ, аһыҥастаах адьырҕата.

Эйиэхэ эрэ дьүрүһүйэр эбээт
Сир тымырын сырдык үрүйэтэ,
Эйиэхэ эрэ уйаланар эбээт
Сир ымыыта, халлаан татыйыга.

Арай эйиигин устугас кэрэдэхтэр,
Суолларын саптан, уоттууллар, кэрдэллэр…
Ону ол диэбэккэ чиргэл тииттэр, чаллах бэстэр
Ордук сэтэрээн үүнэллэр!

…Киҥкиниир киэҥ халлааныҥ дьүүлүгэр
Эн ыллыыр кэс тылларгыттан долгуйдум.
Нүһэр ытыктабылынан Эн иннигэр
Хоолдьуктаах бэйэм хоҥкуйдум.

Аартык

Мин иннибэр аартык сытар,
Дибилгэннээх тэһии аартык.
Ол аартыктан саҕаланар
Сир диэн дьикти планета.

Онно олорор бар дьонум
Дьоло, соро тэҥҥэ оонньуур,
Хоһуллубатах хоһооннорум
Хоболоро хоҥкунуур.

Мин айыахтаах өлгөм дьолум
Ол дьоҥҥо кэмчи эбит,
Мин биэриэхтээх көй көҥүлүм
Ол дьоҥҥо тиийбэт эбит.

Мин турабын киҥинэйэ,
Бэйэбиттэн бэйэм тымта,
Сэмэлэнэ, кэмиринэ,
Сиилиир дьоҥҥо бэйэм кытта.

Сытан хаалпын ньамньырыйан,
Сылдьыахпар да сылдьымына,
Сир аллараатын, Сир араайын
Ситэри туойумуна.

Мин турабын күрэх дьонум
Сэмэтиттэн уйадыйа,
Төрөппөтөх хоһооннорум
Төлкөлөрүн аһыйа.

Дойдубар тала´абын
Ураанай кус ийэ күөлүгэр
Тыыннааҕын тухары төннөр.
Мин сүрэҕим ийэ буоругар
Мээр курдары тартарар.

Дьолум миэнэ төһөтүнэн – 
Дойдубар талаһабын.
Муҥум миэнэ төһөтүнэн –
Дойдубар талаһабын.

Үөрүүм үрдүк буоллаҕына – 
Дойдубар талаһабын.
Хомолтом холуон буоллаҕына – 
Дойдубар талаһабын.

Чэгиэн-чэбдик буоллахпына – 
Дойдубар талаһабын.
Ыар ыарыы ыксаттаҕына – 
Дойдубар талаһабын.

Арбана хайҕаннахпына – 
Дойдубар талаһабын,
Балыырга баттаттахпына – 
Дойдубар талаһабын.

Өҥүрүк куйаас кэллэҕинэ – 
Дойдубар талаһабын,
Тоһуттар тымныы түстэҕинэ –
Дойдубар талаһабын.

Олох дьиҥэр баҕардахпына – 
Дойдубар талаһабын,
Өлүү туһунан санаатахпына – 
Дойдубар талаһабын.

* * *
Үтүө доҕотторуом!
Өбүгэ дьонноруом!
Буору бааһырдарым,
Салгыны саппаҕырдарым,
Тыккырыыр
Тыыннааҕым тухары,
Үчүгэйдик,
Үөрүүлээхтик,
Үлүскэнник,
Олох олорорго,
Олоҕу оҥорорго
¥лүмнэһэбин
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Өрүсүһэбин.
"Тоҕо?" диэтэххитинэ,
Өллөхпүнэ,
Үчүгэй эрэ туһа диэн
Үрүлүйбүт аххан бэйэкэм
Үчүгэйи, куһаҕаны
Үллэрбэт үлүгэригэр
Үтүрүллэрим баар!
Олоҕу таптаабыт аххан бэйэкэм
Олоххо отойун талаһыам суоҕа баар!
Күнү таптаабыт аххан бэйэкэм
Күммүн букатын көрбөт эрэйим көһүтэр!
Кыһамталаах аххан бэйэм
Кыһалҕата суох сытыам баар,
Үөрүнньэҥ аххан бэйэм
Үөрбэккэ-хомойбокко сытыам баар,
Хайа тааһын курдук,
Хаппыт мутук курдук!

Саханы саха диэх...

Омуктууттан ордук омуктуу,
Сахалыыттан ордук сахалыы
Саҥарыахха-тыыныахха 
Сатанара дуу, 
Саныахха сөбө дуу?

Толкуйун туурата –
Токоолоһон турдахха 
Токура-туората, 
Тустаахха туһалааҕа 
Туспата суоҕа –
Туох да диэ –
Торумнуур бэлиэ. 

Түүрдэрбит дии-дии 
Түҥ былыргыны 
Түөһэбит,
Моҕуолларбыт дии-дии 
Модьоҕо моһоллору 
Муоһуубут,
Урукку хууннарга тиийэ 
Уруу-хаан тэнитэ 
Улуутуйабыт...

Омугу – омук диэх, 
Саханы – саха диэх, 
Саҥатын кэрэхсиэх, 
Санаатын истиэх. 

Саҥалыы ыччатын 
Сайаҕас ырыатын 
Олоҥхо курдук 
Уруйдуур ордук!

Саха дьоно

Саадьаҕай оҕуһун
Самыытыгар олороот,
Сайыны уруйдаан
Сайгыччы ыллыыр
Саха киһитэ.

Сайылык түптэтин 
Саймаархай сытыныын
Сайбаччы хааман 
Сайдыы-сайдыы туойар
Саха дьахтара.

Оһоҕун иннигэр 
Оллоонноон олорон,
Олоҥхо омунун
Онолуйан барар 
Оҕонньор саха.

Эбирдээх ынаҕын
Этэттии сылдьан,
Эгэлгэ тылынан
Эйэргээн эймээрийэр
Эмээхсин саха.

Ол ырыа кырыымпата,
Ол тойук кылыһаҕа,
Олоҥхо дуораана,
Ол саха саҥата
Оспотун, сүппэтин
Орто дойдуга,
Оҕолоруом!

2008 сыл, ахсынньы 8 күнэ.

        * * *
…Хааммытын суурайан убатан,
Сырдаабыт хахпытын убатан
Хонтойон таҕыста муннубут?
…Сахалаар! Бу ханна муннубут?

Кырдьыгы түгэхтэн булаары
Аспытым күлүмнэс бу лаары…
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Ыйыттым мин өйүм хоппотун –
Саппатым өбүгэм хоппотун…

Балаҕан быһыылаах иһиттэн
Саҥарар оҕонньор иһиттэн…
Кырдьаҕас эппитэ: «Билэрим!
Билигин эн аны бил, эрим!

Оҕочоос саҕаттан мускуйар
Тоҥорор-хатарар муус-куйаар
Дойдуга сайдабыт биһиги,
Айбытыҥ ыйаабыт – биһиги.

Уолчааныам, көр маны, бу – хатыыр
Бу маннык хотор буол, бухатыыр!
Тоҕума айбытыҥ куппутун,
Буҕатыт ийэ-буор куппутун!

Омуктуун эрийсэн иэхсэргэ
Уолчааным, өйгүнэн иэх! Сэргэ
Төрдүгэр түһэрэ тур абын!»
…Күн-айыы оҕото турабын…

…Турабын, күһүҥҥү көмүс күн,
Хомуйа тутабын көмүскүн!
Ох тылы тамнааттыы ытабын,
Уруйу-айхалы ыытабын!

2001 сыл, атырдьах ыйа – 2002 сыл бэс ыйа 

Кэриги – Томтор.

"Са²а" сахаларга 
(Алампалыы) 

Сахалыы саҥаны
Сааһылаан сатаан саҥарбакка  
Саппаҕырдар,
Этиллиэҕи даҕаны
Эридьиэстээн испэккэ
Эмтэритэр,
Үтүө-сүмэ тылы 
Үөтэрэн өйдөөбөккө               
Үгдүрүтэр,
Тэһииннээҕин даҕаны
Тэтимирдэн биэрбэккэ
Тэмтэритэр,                    
Дьоһуннаах санааны                      
Дойҕоххо тимирдэн                 
Дьуоҕардар,
Ыллыктаах ыраны

Ыпсаран биэрбэккэ
Ыаһырдар,
Татыарыйбыт
Татаар тыллаах
Табаарыстар буолпут дуо?                 
Татакайбыан!

2005 сыл, бэс ыйа Баайаҕа Томторо.

Дойду

Ийэ дойдуҥ – 
Иэримэ дьиэҥ
Ичигэс иһиттэн
Иитиллэр, 
Аҕа дойдуҥ – 
Aлaha дьиэҥ
Аал уотуттан
Арчыланар,
Yc дойдуҥ – 
Ypүҥ дьиэҥ
Үрдүк өһүөтүттэн
Үөттэриллэр. 
Сахаҥ сирэ – 
Сайаҕас дьиэҥ 
Сандалытыттан
Саҕаланар, 
Түөрт тускул
Төрүт тэлгэһэҥ 
Tусаһатытан
Тутаахтанар, 
Хоту дойдуҥ
Xohyyн-хоодуот
Хорсун дьоҥҥунан
Холобурданар, 
Аан дайды –
Арылы халлаан 
Алгыһынан
Арыллар.

2005 сыл, сэтинньи ый 18 күнэ                  

Баайаҕа Томторо.

Кытты´ыы

Кытыаста умайар
Kыһа уотугар 
Кымаах саҕа        
Кып-кыраны
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Кылам гынар
Кыым саҕаны 
Кыбыппыт буоллахпына,
Кыһыыра дайар      
Кынат быыһыгар
Куп-куччугуй
Кустук ох буолар                       
Куорсун оҕотун                 
Куурдуспут буоллахпына
Кыайыыга кыттыстым диэн 
Кыбыстыбакка этиэм.

2006 сыл, ахсынньы 6 күнэ,

Баайаҕа Томторо.

Тостубут кынаттар

Барыахтаах этим мин инники –
Хаалларан бардыгыт эһиги…
Ийэлээх аҕабыт эрэлэ
Этибит ээ, биһи, ис-дьиҥэ,
Ини-бии, кыргыттар – ыал дьоло,
Итинтэн ордугу ким булуой?..
…Үөрэҕи бүтэрэн, ыал буолан,
Үлэҕэ дьон тэҥэ ылсыһан
Үчүгэй да этэ… Ийэбит
Үөрүүтэ үксээбит да эбит…
Олоххо оҥоһуу диэн баарын
Очурун, охсуутун уйаммыт
Оспуппут… Онтон дуу, эмискэ
Оһоҕум буруонан илгистэн
Оһуордаах халлааны бүрүйдэ,
Отуорбун ончу да үрэйдэ…
…Барыахтаах этим мин инники –
Хаалларан бардыгыт эһиги…
…Кынаттар – тономмут 
                 лабаалар,
Кытаатан тулуйуҥ,
             саас иһэр.

2007 сыл, кулун тутар 15 күнэ,

Баайаҕа Томторо.

Санаан ылаар

Сылайаҥҥын сылбаҥ, күүһүҥ
Сыппаҕырбыт былытыгар,
Сарсыардааҥҥы тахсар күнүҥ
Сардаҥата тыкпатыгар

Сахаҥ сирин
Сайыҥҥытын
Саһарҕатын
Санаан ылаар,
Сааскы тыалын
Сытын ылаар,
Салгынынан 
Сайа тыынаар.
Ындыы баттаан аара суолга
Ыран, быстан хааллаххына,
Ырыых-ыраах куйаар дуолга
Ыгылыйар буоллаххына
Ыйдаҥаҕа,
Ыллык суолгар,
Ытыстаргар
Ылан тутаар
Ырыа курдук,
Ымыы курдук
Ыраас, сылаас
Ытык хаары.

2007 сыл, муус устар – ыам ыйа

Баайаҕа Томторо.



35Чолбон 1 №-рэ 2018

“Аан дойду санаарҕаабат буоллаҕына 
эн эмиэ, мунчаарыма, Казахстан...”

Олжас Сулейменов

РЕДАКЦИЯТТАН
Олжас Омарович Сулейменов – казах аан дойдуга аатырбыт поэ-

та, суруйааччы, публицист, Казахскай ССР норуодунай суруйааччы-
та, Казахстан Геройа, Сэбиэскэй Сойуус уонна Казахстан биллии-
лээх общественнай уонна политическай деятелэ, дипломата 1936 
сыллаахха ыам ыйын 18 күнүгэр Алматы куоракка төрөөбүтэ.

Казах судаарыстыбаннай университетын геологоразведочнай 
факультетын бүтэрбитэ, А.М. Горькай аатынан литературнай 
институкка үөрэнэ сылдьыбыта. 1962–1971 сылларга «Казах-
станская правда» хаһыат кэрэспэдьиэнинэн, «Казахфильм» 
киностудия сценарнай-редакциялыыр коллегиятын сүрүн ре-
дакторынан, «Простор» сурунаалга отдел сэбиэдиссэйинэн, 
1971–1981 сылларга Казах Суруйааччыларын сойууһун бы-

рабылыанньатын сэкирэтээринэн, 1981–1984 сылларга Казахскай ССР кинематографияҕа 
судаарыстыбаннай кэмитиэтин бэрэссэдээтэлинэн, 1984–1992 сылларга Казах Суруйааччыларын 
сойууһун бырабылыанньатын I сэкирэтээринэн, 1995–2001 сылларга Казахстан Өрөспүүбүлүкэтин 
Италияҕа, Грецияҕа уонна Мальтаҕа посолунан үлэлээбитэ. 2001 сылтан күн бүгүҥҥэ диэри 
Казахстан Өрөспүүбүлүкэтин ЮНЕСКО-ҕа бэрэстэбиитэлэ. 

1980–1984 сылларга Казахскай ССР Үрдүкү сэбиэтин депутата уонна президиумун чилиэнэ,  1984–
1991 сылларга ССРС Үрдүкү сэбиэтин депутата, 1994–1995 сылларга Казахстан Өрөспүүбүлүкэ-
тин Үр дү кү сэбиэтин депутата. Казахстан Суруйааччыларын сойууһун бочуоттаах бэрэссэдээ-
тэ лэ, Казахскай ССР шахмакка федерациятын президенинэн, Азия уонна Африка дойдуларын 
суруйааччыларын Сэбиэскэй кэмитиэтин бэрэссэдээтэлинэн, «Казахстан норуодунай конгреһа» 
партия лидеринэн талыллан үлэлии сылдьыбыта.

Нууччалыы тылынан суруйар бөдөҥ поэт буоларын сэргэ, 1975 сыллаахха «Аз и Я» диэн нууччалар 
«Игорь полкатын туһунан кэс тыл» диэн былыргы айымньыларыгар түүрдүү өрүттэрин ырыппыт 
үлэтэ тахсан Сэбиэскэй Сойуус үрдүнэн улахан сэҥээриини ылбыта, киэҥ мөккүөр аанын арыйбыта. 
Бу кинигэ бобулла, ааптара сойуолаһыыга түбэһэ сылдьыбыт уустук кэмнэрдээҕэ…

Олжас Сулейменов хоһооннорун бөлөҕүн Россия Суруйааччыларын сойууһун хос бэрэссэдээтэлэ, 
саха норуодунай суруйааччыта Николай Лугиновка бэйэтэ талан ыыппытын Россия Суруйааччыла-
рын сойууһун чилиэнэ, философскай наука кандидата Петр Максимов нууччалыыттан сахалыы 
тылбаастаата. Кини хоһооннорун бу иннинэ саха норуодунай поэта Михаил Тимофеев тылбаастаан 
1989 сыллаахха туспа кинигэнэн таһаарбыта.

Казахстан
Дойдубут, Казахстаны кытта,
тургутуу бөҕөнү ааспыта,
бааллар дьону муҥнаабыт сирдэрэ,

Тылбаас

онно, арай, суохтар кириэстэрэ.
Тарааһы холоон көрбүттэрэ,
Сүөдэри эрэйгэ тэппиттэрэ.
Бүөтүр куората, баалаама,
Ленинград, хоргутума.
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Казахстан – хатыылаах боробулуоха,
Боруобаттар,
ону туоһулуулар –
Саратов, Киев, Саранскай куораттар.

Сигэнэллэрэ Маркска,
көһөөччүлэргэ, тыйаатырга,
сир баайын хаһааччыларга,
аттарга,
Турксиб – Сиб, диэн судургута,
кини куйаас дойдута. 
Мин төрөөбүт буолуум хайаҕа,
казах буоларым саарбаҕа,
дьиэттэн-уоттан ырааппакка,
ынах маныам этэ, бука.
Өр буолуо суох этэ –
хаайыылаахтар богуоннара
миигин Джезказгаҥҥа ыытара.

Украина, бырастыы гын,
оо, ингуш мин сирбин бырастыы гын!
Казахстан, эн, сүүнэҕин,
Лувры, монмартры киллэрбэтэххэ,
эн, биэс Францияҕа тэҥнээххин,
баттылар эйиэхэ бары Бастыылыйалар
айыылаах киэ² куораттара.
Эн – сүҥкэн хаатырҕа,
устарыҥ кыра хаартаҕа.
Биһиги төрөөбүппүт ити хаатырҕаҕа.
Тургуталлара 
ыыс буорунан, туйах тыаһынан,
боруобалыыллара быһаҕы тирээн
түүҥҥү уулуссаҕа,
холоон көрөллөрө
хара буору
 хомуйтаран,
радий уота
уонна сир тардыыта
бэрэбиэркэни эмиэ барбыта.
Сирбит барыта боруобат, космодромнар,
гектардар уонна ыстаансыйалар,
ардахпыт – дохсун буолар,
тыалбыт – курааны куустарар,
тургутууну ааспыт бэйэҥ дьонноргун,
дойдубут, ааттаа казахстаннарынан –
хатарыллыбыт ахан,
бэриниилээх уолаттаргын.

Биһиги биирдэ эрэ таптыыбыт,
харыстыыбыт, ыйыстыбаппыт,
быраабы –

тииһи ытырбаппыт,
быраап ыһыытыыр истиэп киэҥинэн,
Алатау хайаларын үрдүнэн,
Муоралар түгэхтэринэн!..

Дириҥ ииннэр бааллар,
сатаммат саҥарбат буолар.
Биһиэхэ күлсэн эрэллэр,
сымнаҕастар оттор, сирдэр,
көҥүл Киев – ыстаансыйалар,
ай, Калуга – балалайкалар, 
ай, кумах, кумахтаах туойдар,
таас хайаны хамсаталлар,
кумах эмиэ баҕарар,
сытыан, булуук анныгар...

Дьиикэй хонуубут – Килиэп хонуута.
Кэммит кэлэрэ уолдьаста.
Аан дойду санаарҕаабат буоллаҕына
эн эмиэ, мунчаарыма, Казахстан.
Аан дойдуну биллиҥ, сылыктаан.
Казахстан, бырастыы гын, кыалларынан...
Туругура туруҥ
Тургутууну бобууттан!
1963

Баатыр Мамбет ³л³рµ³хтэрин 
иннинээ±и мэлииппэтэ

Үҥэр Таҥарам!
Мин ыраах айаҥҥа бэйэбин умнабын.
Мин сылы быһа – кыргыһабын.
атаҕастабыл – хабарҕабынан,
төрөөбүтүм мин ыҥыырга,
өлөн эрэбин кыаһыга,
сатыы сиэтэллэр, ыт курдук, куоратынан.
Мин умнуом аҕылаабыт ат сытын.
Мин умнуом түрмэҕэ дьон ыһыытын,
сарсын быһа кэрдээт, уокка быраҕаллар,
урукку улуутун чэчэгэйим умнар.
Мин умнуом, ойохторум куттаналларын,
мин сыгынньах кылыһы санатарым, 
билигин дьэбин харахпын аалар.
Сүрэҕим моҕойдуу мөхсөр тамахпар.
Ээ, оннук буолбатах!
Сүрэҕим – үргэммит мохсоҕол буолуохтаах.
Умнуллар барыта.
Мэлииппэлэр миигин быыһыыллар, 
уот, кыргыс, аллаах умнуллар...
Оо, иччи!..

Тылбаас
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Ыраас ый кумахха тахсар, 
бархааннар диэки бараллар
тэбиэннэр, тыһыны батыһаннар...
Казахтар олгуйдарыгар үүт кыынньар...
Ыттар чуҥкуйан тырыта тыытыһаллар.
Сытабын түрмэ дириҥтэн-дириҥэр,
ый, тиһэх лэппиэскэлии, төкүнүйэр 
илиибэр.
1961

Б³р³ч³³нн³р

Өр да өр киһи хаамар,
иннигэр – хонуу куйаар,
Тоҕо? Ханна?
Ону билэр суох, аны.
Хойуу хотоолго бөрөнү көрдө, кини,
чахчыта – тыһыны,
дьиҥэр – ийэни.

Ийэ сытара эрбэһин быыһыгар,
илиитин киэр анньан, тииһин ырдьатан,
хабырыйтарбыт хабарҕатыттан,
онтон сүүрэрэ, туох эрэ, харааран.

Ким сиэтэ?
   Бөрө дуу биитэр булчут ыттар?
Көрбөт сордоохтор билбэт буоллахтара.
Анньыалаһа, ырдьыгынаһа эмэллэр
хамсаан бүппүт ийэлэрин.
Аччык бөрөчөөннөр умуннулар
иһириктэн үүнээйи сыта үрэрин,
иҥсэлээхтик испиттэрэ
баастарга сыстаннар
хойуу хааны, тоҥон эрэрин.
Ону кытта
иэстэһэр өһүөн кутулунна.
Бырастыы гымматтар кими даҕаны.
Иэстэһиэхтэрэ биирдиилээн,
    бары саба түспэттэр,
көрсүстэхтэринэ –
  бэйэ бэйэлэриттэн иэстэһэллэр.

Киһибит барда бэйэтин суолунан.
Тоҕо? Ханна?
Ону билэр суох, аны.
Кини бөрөһүт эбит, ол эрэн бөрөчөөннөрү
 тыыппата:
ийэлэрэ оҕолорун көмүскүүртэн ааспыта.
1961

Тµµн кумах куйаарга
Сиик мэлигир,
дьиктитин, сиик биллибэт илиигэр,
бу уйан да, тымныы да кумах сиригэр,
боолдьоххо, сирэйгэр –
сиик мэлигир.
Мэлиллибит таас долгуннара
чаһы курдук холкулар,
оттон түүн үөһүгэр
    куйаастан муҥнаналлар.
Сиик мэлигир.
Шакаллар кумахха күлэн ырдьаҥныыллар,
сиик суоҕуттан,
саксаул дьардьамата, туртайан, ыһыытыыр,
сиик суоҕуттан,
бархааннар муҥнара
таммах сиик буолара
киһилии кэрэни мунчаардар.
Ый сойуо,
сарсыарда тыҥ хатыаҕа, 
күн буолан, төлө барыаҕа...
Уонна соҕотох киһи сирэйиттэн
сииги оборуоҕа.
1960

К³с сир кыстык иннинэ

Сумбуле Сулус
тыллыбыт олус,
кылбачыйар, чаҕылыйар кэмигэр,
биэлэр үөрдэрэ
үүт бэрдин сүүрүөхтэрэ.
Үөһээнэн синньигэс
ситиилии субуллан
көтүөхтэрэ хаастар,
мунчаара, санааргыы
түүн ыһыытыахтара,
мин, эрэйдээхтэрим, маҥан хаастар.
Ол аата, мэччирэҥ
ото кырдьыахтаах.
Тур эрэ, кыпчаах*...
Өллүн, мин илиибэр күлүмнүү дьоҕус,
Сумбуле Сулус.
1962

* Половецтары урут кипчак (кыпчаах) диэн аат тыыллара 
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Куман* ырыата
Өбүгэлэрим барахсаттар,
өйөөрүҥ сэриигэ хоннохпуттан.

Соҕотох маһы тумнан ааспаттар.
Токур мутукка
ыйаныаҕа мин аркааным.
Мин тиһэх кыргыһыыга
охтуом суоҕа бастакынан.
Ким билбэтий
мин кыһыл көмүс сакабын?

Оо, сулус сууллан түстэ,
төбөм аллараа иҥнэйэр,
дьахтарга андаҕар биэрэрбэр,
ытыһын убуратар этэ.

Мэкчиргэни, суору, кубаны
өһүргэппэт да этим.
Айыы даҕаны!
Балатоҥҥа суолу ый миэхэ.
Ойутуом ол диэки букатыын-букатын,
хантан кэлбитим биллибэккэ.

Мин дириҥ суоллары
дьоҥҥо хааллартыам.
Ардах кэнниттэн мин суолум барыта,
көһүннүн, өстөөхтөрбүн соһута,
ымыйалар субурҕаларынан.
Ким да умайбатын утатан,
миигин батан.
1962

Пушкин болуоссатыгар
Поэт таҥара курдук, кэрэ буолуохтаах.
Ким көрбүтэй таҥараны? Пушкинныын   

   сылдьыбыттар.
Уҥуоҕа намыһах, саппыкы курдук хара,
араабтыы баллаҕар уостара.
Абааһылыы уһун этэ Дантес,
сирэйэ – кубархай, өйгө – өлбөөркөй кэриэс.
Поэт ойоҕо Наталья – дьикти кэрэ.
Кинини Наташа диэбэттэрэ.
Эрин аата кинини үрдэтэрэ,
саала паркетыгар күлүмнүүрэ,

кавалердар тула эргичийэллэрэ,
Дантес кулут быһыытынан,
өҥөйөрө аан сабыытынан,
быһах угун тиритиэр диэри ыга тутан.
“Эт, мин тойонум,
тоҕо сыарҕаҥ бытаарда?..
Эрэниэҥ суоҕа, мин, таптыаҕым, бэйэм да!..
Анаша* курдук биһигини иирдэн барда!..”
– Оо, бу маҥан моой, сарыннар,
үрдүк түөс, эшафот курдуктар!
Уонна кулут хаардаах тохсунньуга ыстанна,
оттон таҥара өлөр
иһин туттубутунан...
Кини өһү ситистэ, ким да кыайбатаҕын – 
ытааччы, бандьыыт, ыраахтааҕы,
ситистэ кини таҥаралыы:
ах барда,
ах барда, баар барыта. 
Оттон буулдьа көтө турда.
Ити өһүөн күүһэ буолла,
киниэхэ Пушкин кыра, дьэ, булла...
Арассыыйаҕа сыаллар элбэхтэр,
биһиги ону билбэппит, оттон өһүөн – билэр.
Урут дьон Көньүүһүнэ болуоссатыгар
түннүк анныгар тураллара хаарга,
үйэ кэнниттэн атын түннүк анныгар
удьуордара тураллар эмиэ хаарга,
бастыҥ тыллары этээрилэр,
таптыыр эбиттэр дэтээрилэр.
Дьоннор хаһааналлар үчүгэй тыллары,
кини уҥуоҕар уйаннык ааҕаары.
Оттон кини турар, үрдүк уонна нүксүгүр,
цилиндирин устан, биһигини көрүөлүүр.
1964

Хара мас**

Хотоолго – тэтиҥнэр
оргууйдук үүнэллэр
истиэп чуумпу суугунун анныгар,
сөрүүн үрүйэлии оргууй сыыллаллар
кургаанынан көмүскэнэр сыллар.
Кургааҥҥа – тыал ырыалара,
онтон бөрө ытамньыйбыт,
хара мас иэҕэҥнээн ылара,

* Куман – Византийаҕа половецтар ааттара.

*Анаша – Ииндийэ көлөппүнэтинэн оҥоһуллубут наркотик.

**Хара мас – түүрдүү “Карагач” – Кара агач, Орто Аасыйаҕа, 

Азербайджаҥҥа ордук үүнэр. 
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силистэрэ сүрэхпэр хатаммыт.
Хоҥор умнас 
дириҥник мыччыстыбыт,
хотоолго –
дэхси хаҕа,
онно сэбирдэх уулаах аҕай,
манна – биир омуртан охсуһуу барбыт.
Буурҕалар тоһута сатыыллар да – кыайбаттар,
суолу ыйар Хара мас, истиэп иччитэ,
хара лабаалары санныгар тэнитэн
тыалларга утары турар.
1961

* * *
Хара куба бэркэ өйдүүр –
кинини маҥан үөр утарар,
үөр мунньаҕа көрөрүнүү,
аһыннарыан баҕарар:
“Өйдөөҥ, эһигинниин аймахтыыбын,
хос санаата суох харабын!”
Бу кэмҥэ суор ууһугар
кэмсинэн ытыыр маҥан суор.
Биир гений өйдүүрүнэн,
кини өтө көрүүтүнэн
барылара хат кырааскаланар –
барыта биирдэ быһаарыллар:
бары кубалар –
харалар!
Бары суордар –
маҥаннар!
Ол эрэн, айылҕа сокуоннаах
(“биис – бодоҥноох буолуохтаах”),
саҥа ийэ ууһугар
төннөр төрүөх баар буолар,
муҥур уһукка тиийдилэр –
саҥалыыттан диэтилэр:
маҥан кубаны – хара үөргэ,
хара суору – маҥан үөргэ.
Аҕаа, күөх чэйдэ, кут эрэ:
дьиҥнээҕи саралыы сылдьабыт.
Дьиҥнээхпит өрүүтүн түктэри –
кыһыл үһү суорбут, араҕас үһү кубабыт.
1980

Тµµ²²µ тэ²нээ´иннэр
Эн мүөт курдуккун,
санаатым да – тииһим дьаралыйар,
эн оонньуу оҥостоҕун, 
дьон онтон ытыыллар,
ким атаҕастыай, 
мин кыра киһибин!
Ааты өҥөйбүтүм,
ырайы көрүөм диибин.
Тоҕо эйигин таптыылларый, атыттар,
таптаама, дьон үһүлэр дуо, кинилэр.
Бөтөллөр, кистиирдии күлсэллэр,
бу дьон үһү дуо, бу – аттар!
Хаһан эрэ тыл, тииһи алдьатар?
Хаһан эрэ харах, хааһы уматар?
Этиий, хайдах хааспын түрдэппэккэ,
ааһабын –
уонна киһинэн хаалабын!
Аны түүннэри баҕалыы ытаан барбаккын,
таптыыбын эйигин
бааҕырҕаан таптыылларыныы,
огдообо – хаһыытаан,
балык – харбаан,
мин уйан буолан,
эйигин таптыыбын – аатырбыты,
өсүөл оту,
күн – халлааны таптыырыныы.
Эн кэччэгэйгин, чэпчэкитик олороҕун,
бэл биир дьадаҥы миэхэ уунна
килиэп тоорохойун.
Өскө мин, акаары, 
Хайяммын дэммитим буоллар,
өскө мин Хабиз эбитим буоллар,
өскө Махамбет буолларбын, мин!..
Олорбутум сыччах,
хоһооннор бары суруллубуттар.
Ордук хайаҕа, истиэпкэ олус таптыыллара,
таптааннар – күлэллэрэ, ытыыллара.
Атыннык хайдах таптыахтарай?..
Мин таптыыбын эйигин,
эн миигин таптыырыҥ кэриэтэ...
1963

Петр Максимов тылбаастара

Тылбаас
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Данил Макеев, “Чолбон” сурунаал сµрµн эрэ-
дээктэрэ:

– Тылбаас үлэтэ олус уустук. Би´иги суру-
наалбыт архыыбыгар хас да сыллардаа ±ы мун-
ньулла сытар тылбаас элбэх. Чингиз Айтматов, 
Василий Быков курдук улахан су руйааччыла ры, 
эдэр бэйиэттэри та´ынан, бэ йэбит нууччалыы 
суруйар суруйааччыбыт Иван Иннокентьев кэп-
сээннэрин бэчээттээн та ́ аарбыппыт. Анатолий 
Иванов «Жизнь на греш ной земле» диэн айым-
ньытын Степан Мар  ков тылбаастаабыта киирэн 
сытар. Атын омук суруйааччыларын тылбааста-
рыгар эмиэ µлэлэ´эбит. Холобур, нуучча, татаар, 
кыргыз суру йааччыларын, «Үрүҥ хаар алгыһа» 
бэстибээл кыттыылаахтарын айымньыларын, 
о.д.а. тыл баастары бэчээттээн таһаардыбыт. 
Тыл баас уус-уран литература, тыл-өс сайдыыты-
гар суол татын эһиги бары үчүгэйдик өйдүүгүт. 
Са ха лыыттан нууччалыы тылбаас эмиэ олус 
ула хан суолталаах. Онноо±ор сахалыы саҥарар 
эрээ ри тоҕо эрэ  кыайан аахпат киһи миигиттэн 
Аита Шапошникова Далан “Глухой Вилюй” тыл-
баа´ын уларсан ааҕан баран улаханнык мах-
танан төннөрбүтэ. Бµгµн э´игини тылбаас кы-
´ал±аларын, суолтатын туһунан ирэ-хоро кэп-
сэтиэххэйи² диэн ы²ырабын. 

Аита Шапошникова, тылбаас чыт:
– Би´иги идэтийэн дьарыктанар дьон бы-

´ыытынан, тылбаас кы´ал±атын барытын би-
лэбит. Тылбааска наадыйааччы элбэх. Он-
ноо±ор батсаабынан олох билбэт дьоммут ыйы-
тала´аллар. Ити курдук дьоннор тылбаас наа-

датын ³йд³³бµттэр. Ол эрээри, сорохтор тыл-
баас диэн на´аа чэпчэки µлэ дии саныыллар. 
 Ки нигэни арыйан олорон аа±ан и´эр курдук 
 тыл баастаан, к³мпµµтэргэ ти´эн кэби´э±ин, 
онон бµтэр дии саныыллар. Оннук буолбатах, 
олус уустук диэтэххэ со´уйаллар. Улахан айым-
ньы хос подтекстаах буоларын билбэттэр. Онно 
тыл к³рдµµргэр бириэмэ б³±³т³ барар.

Тылбааска тылбаасчыт суруйааччы маас та-
рыстыбатын тириитин сµлэр тэ²э ыраастаан к³р-
д³р³р. М³лт³х суруйааччы та´ыма тута к³с т³н 
кэлэр. Бэйэтин истиилэ суох. Са±аланыа±ыттан 
бµтµ³р диэри бµтµннµµ лаба²ха буолар.

Станиславскай эппитин курдук, мин олох кыр-
дьыгыттан тэйэн ойуулааһыны өйдөөбөппүн. 
Сорох суруйааччы айымньытын аа±ан баран, 
хайдах маннык буолуой диигин, итэ±эйбэккин. 
Хайдах эрэ тирии² та´ынан киирэр. Жан рын 
µлµннэрэн-балыннаран суруйар. Сатира, юмор, 
µгэ, номох курдук буолла±ына кэм ама. Ону 
баара, олох кырдьыгыттан а´ара туо раа ́ ын 
онноо±ор улахан айымньыларга к³ст³н кэлээч-
чи. Холобур, биир дьоруой хас да о±о лоох, ону: 
“Ортоку кыы´ы² о±олонно дуо?” – диэн ыйытал-
лар. “О±олоно илик”, – диир. Онтон икки нэдиэлэ-
нэн µстээх о±олоох буолан хаалар. Дьэ, итинник 
тµбэлтэлээх айымньылар баар буолаллар. Суру-
йааччы ардыгар айымньытын бол±ойон к³рб³т, 
³йµгэр туох к³т³н тµһэринэн суруйа олорор. 
Тылбаасчыт онно кэлэн бµ дµрµйэ турар. Ти´эх 
у´угар ону к³нн³р³рг³р тиийэ±ин. Оттон хайдах 
баарынан тылбаастаан та´аардаххына табыллы-

АНЫГЫ ТЫЛБААС КЫ¤АЛ¡АЛАРА
(“Чолбон” сурунаал т³гµрµк остуола)

Тохсунньу 7 кµнµгэр “Чолбон” сурунаал эрэдээксийэтэ саха тылбаасчыттарын уустук µлэлэригэр 
анаммыт т³гµрµк остуолу тэрийэн ыытта. Кэпсэтиини сурунаал сµрµн эрэдээктэрэ Данил Макеев 
салайда. Онно Максим Горькай аатынан литературнай институту бµтэрбит уус-уран тылбаас маас-
тардара Аита Шапошникова, Альбина Борисова, ХИФУ доцена, уус-уран тылбаа´ынан идэтийэн 
дьарыктанар филологическай наука хандьыдаата Акулина Васильева уо.д.а. били²²и тылбаас 
кы´ал±аларын тула а´а±астык санааларын µллэ´иннилэр. Кэпсэтиигэ к³хт³³х кыттыыны ылбыт су-
руйааччы, тыл баасчыт Алексей Амбросьев–Сиэн Мунду маннык “т³гµрµк остуол” айар дьо²²о ула-
хан суолталаа±ын бэлиэтээтэ уонна тµгэнинэн ту´анан, ону иилээн-са±алаан ыытар “Чолбон” суру-
наалга махтанна. Бµгµн аа±ааччыларбытыгар ити кэпсэтииттэн били´иннэрэбит.
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бат курдук буолар. Мин “былыргы оскуола” тыл-
баасчыта буоламмын эрэ дээксийэлээн сымнатан 
кэби´эбин, эбэтэр ити тµгэни к³тµтэбин. Араас 
к³рµдьµ³с тµгэннэр баар буолаллар. Ардыгар ат-
таммыт ат, атыыр буолан хаалар. Олох к³мм³т, 
суруйааччыларга эттэххэ аны ³´µргэнэллэр. 
Тылбаас суруйааччы хайда±ын булан к³рд³р³р.

Биллэн турар, гонорар, т³л³бµр боппуруо´а 
кµ³рэйэр. Хайдах сатыыргынан бэйэ² дуога-
бар тµ´эрсэ±ин, туруорса±ын. Сорох ардыгар 
т³л³мм³кк³ хаалан хаалар.

Тылбаас маастарыстыбата µлэттэн тахсар. 
Ки´и µлэлии µ³рэннэ±инэ эрэ тугу эмэ сити´эр. 
Мин урут билбэт тылым хара ба´аам буолан, 
омуннаан эттэххэ уонча тылдьыты тутан олорор 
этим. Пекарскай тылдьытын, сомо±о домох уонна 
диалектическай тылдьыттары тутан олорон тыл-
баастыырым. Мунаахсыйдым да, тылдьыттарбын 
ылан к³р³рµм. Билигин хам-тµм оннук гынабын. 
Кэм уопутурда±ым дии. Т³л³пµ³²²э тылдьыт 
баар буолан, ону эмиэ ту´анабын. Онтукам да, 
ардыгар на´аа к³м³л³´³р. Онон маастарыс-
тыба практикаттан кэлэр эбит. Аралдьыйбак-
ка у´уннук-киэ²ник µлэлиир ки´и тылбаасчыт 
буолар. Тугу эрэ аа±ан, тылы² баайын с³ргµтэ 
сылдьыах тааххын. Араас истииллээх, ис хо´оон-
ноох, араас кэм нэр, литературалар айымньыла-
рын с³р гµтэн, лексикаҕын са²арда сылдьыаххын 
наада. Эн тэлэбиисэртэн, батсааптан, интэри-
ниэттэн ылбыт лексика² баайынан ханна да 
 ырааппаккын. Бэркэ гыннар биир-икки тыһыынча 
тылынан эргитэ сылдьар буолан хаала±ын. Он-

тон туох µчµгэй кэлиэй? Билигин суруйааччы 
µксэ оннук да суруйар бы´ыылаах. Саха тылын 
ыырын,  баайын, киэ²ин, дири²ин к³рд³рµ³ххµн 
ба±арар буоллаххына µлэлиир тылгар эмиэ он-
нук эппиэтинэстээхтик сы´ыанна´ыаххын, тыл 
баа йын ту´аныаххын наада.

Гаврил Андросов, “Чолбон” сурунаал сµрµн 
эрэдээктэрин солбуйааччы:

– Мин субу Бакуга баран кэллим. Онтон си-
биэ´эй сонуннары кэпсиэхпин с³п. Тµµр тыл лаах 
омуктарга тылбаас боппуруо´а инники күөҥ ҥэ 
туран эрэр. Азербайджаннар казах аныгы поэт-
та рын антологияларын бэчээттээн та´аарбыт-
тар. Бу кµ´µн Архангельскай уоба лас поэттарын, 
прозаиктарын хомуурунньугун тылбаастаан та-
´аар быттар. Бэйэлэрин истэригэр хас да тµм сµµ-
лээхтэр бы´ыылаах. Туроктарга хаачыс ты балаах 
тылбаастары о²оро сылдьа быт диэн кэп сииллэр. 
Тылбааска атын араас бырайыакта ры о²орор го 
бэлэмнэрин этэллэр. Россия суруйааччыларын 
кытта эмиэ кэпсэтэбит дииллэр. 

Билигин Россия±а тылбаас ³ттµгэр эмиэ ула-
хан µлэ баран эрэр. Холобур, Россия националь-
най  поэттарын ан тологиятын та´аарбыттара.  Бу 
бырайыакка µлэлээччилэр би´иэхэ кэлэн семи-
нардаан барбыттара. Дагеста²²а, Казань²а се-
минар ыыппыттара. Ити курдук к³´³ сылдьан 
семи нар ыыталаан эрэллэр. Маны та´ынан та-
таардар, баш кирдар тылбаасчыттар б³ л³хт³рµн 
А.М. Горькай аатынан Литературнай институкка 
µ³рэттэрэ сыл дьаллар эбит. Билэр дьон Литин-
ститут базатыгар тылбаас киинин тэрийэн ула-
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хан µлэ-хамнас са±аланан эрэр диэн этэллэр. 
£ск³тµн аан дойду µрдµнэн глобализация±а 
 киирэр эбит буоллахпытына тыл искусствота 
эмиэ киириэхтээх. Онно живопись,  киинэ эрэ 
киирэр диэн буолбатах, уус-уран литература 
эмиэ  киирсэр. Онон уус-уран тылбаас эмиэ сай-
дыахтаах диэн ³йд³бµллээхпин. Оннук тенден-
ция аан дойдуга барарыгар би´иги Саха сирэ 
эмиэ кыт ты´ан и´иэхтээхпит дии саныыбын. Хо-
лобур, кыргызтар уонна татаардар икки антоло-
гиялара тахсыбытын би´ириибин.

Мин санаабар, тылбаас боппуруо´а сµрдээх 
актуальнай. Бу боппуруо´у литература эйгэ-
тигэр µлэлэ´эр дьон концепция курдук о²орон 
салалта±а тиэрдиэхтээхпит дии саныыбын. Он-
но кинилэр бэйэлэрин көрүүлэрин киллэрэн 
үлэ-хамнас барыахтаах. Бу сыл, мин к³ рµµ бэр, 
би ́ иэхэ тылбааска ыкса сы´ыаннаах буол ла. 
Аита  Шапошникова, Альбина Борисова µбµ лµ³й-
дэринэн сирэйдээн, кинилэр тылбааска айар 
µлэлэрин ыры²алыыр кыахтанныбыт. Аны са-
ха литературатын киэ² эйгэ±э та´аарбыт Се-
мен Данилов 100 сылын бэлиэтээтибит. Кини 
тылбаасчыттар б³л³хт³рµн µ³рэттэрэн, тылбаас 
систиэмэтин Саха сиригэр тэрийэн улахан µлэни 
о²орбута. 

Данил Макеев:
– Аита Ефимовна гонорар ту´унан этэн а´ар-

да. Би´иги анал сакаа´ынан биэрдэхпитинэ 
µрдµк гонорары биэриэхпитин с³п этэ. Холобур, 
биир µчµгэй тылбааска µс ты´ыынча ны суру йан 
биэриэхпитин с³п. Субу айымньыны тыл  баас-
таа² диэн к³рд³ст³хпµтµнэ ылсыаххытын с³п 
буол ла±а дии. Холобура ха´ыакка µлэлээбит 
ки ́ и µксэ араас матырыйааллары тылбаас-
таан о²орор эрээри уус-уран тылбаас диэн 
сµрдээх уус тук, бириинчик µлэ эбит. Мин кыр-
гыз суру йаач чыларын икки дьо±ус кэпсээннэрин 
тылбаас тыырбар икки нэдиэлэни бы´а тиник-
тэспитим. Ол эрээри, тылбааска ки´и ылларар, 
умсугуйар.

Альбина Борисова, тылбаасчыт:
– Сорох суруйааччылар мин айымньыбыттан 

биир да±аны тылы к³тµппэккэ тылбаастыах тус-
тааххын диэн этээччилэр. Ити – тыл баас диэ-
ни билбэт дьоннор тыллара. Классиктар уонна 
аны гы суруйааччылар диэн туспалаах, ураты-
лаах буоллахтара дии. Ону тылбаас тыырга тус-
па к³рµµ, билии наада. Холобур, мин саамай 
 биллибит тылбаа´ым Былатыан Ойуунускай 
“Улуу Куда²са” кэпсээнэ. Ону тылбаастыырбар 
баар-суох тылдьыттарбын барытын мунньан 
µлэлии сатаабытым. Ол гынан баран Была-
тыан Ойуу нускай тыла Пекарскайга да суох этэ. 
Онон бэйэ² курдаттыы сэрэйдэххинэ эрэ тах сар. 
 Айымньыны аа±ан баран, то±о суруллу бутун, 
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ааптар олорбут кэмин, биографиятын э²ин би-
лэр буоллаххына эрэ, то±о ол чопчу тылы тутту-
бута ³йд³н³р. Бу күннээҕинэн кэллэ-барда диэ-
нинэн эрэ муҥурдаммат литературнай уус-уран 
тыл буолла±а дии. Улахан суру йааччы тылын-
³´µн дор±ооно да±аны айымньы ис хо´оонугар 
µлэлиир дии саныыбын. Аныгы суруйааччыла-
ры ылан эттэххэ, кини тугу суру йарыттан, туох 
³йµ-санааны этиэн ба±арарыттан тутулукта-
ах. Суруйааччыны ханнык санаа долгутар эби-
тий? Кини онно ханнык ньымалары туттар эби-
тий? Дьоруойдарын уобарастарын ойуулууру-
гар хас биирдии суруйааччы туспа ньымалаах. 
Оттон хас биирдии суруйааччы айымньытын 
тылбаастаа´ын билиҥҥэ диэри систиэмэлэнэ  
илик. Олох былыргыттан тылбаасчыттарга анаан 
бы´аарыылар бааллар эрээри, биир айымньыны 
хас да ки´и тылбаастыан с³п. Ким ба±арар холо-
нуон с³п. Ити уруккуттан туттуллар ньыма биир 
туспа к³рµ²э.

Айымньы сµµс быры´ыан кыайан тылбаас-
таммат. Син-биир туох эрэ ал±ас баар буо-
лар. Ол и´ин биир айымньыны хас да ки´и 
тылбаастаата±ына, кинилэр бэйэ-бэйэлэрин си-
тэрсэн биэрэллэр. Холобур, Лермонтов “Горные 
вершины” хо´ооно баар. Гете хо´оонун µтµктэн 
суруйбут. Ньиэмэс тылыттан көҥүл тылбаас. 
Онто кини бэйэтин айымньытын курдук буолан 

хаалбыт. Са±аланыытын уонна бµтµµтµн Гетет-
тэн ылбыт. Ол да буоллар нуучча сµрµн-кутун 
киллэрбит. Ол и´ин кини бэйэтин хо´ооно буо-
лан билиҥҥэ диэри ордон хаалбыт. Атыттар эмиэ 
тылбаастаан к³рбµттэрэ да, то±о эрэ Лермонтов 
киэнэ би´ирэммит. Тµ³рт уонча ырыа, романс 
суруллубут. Ханнык тылтан тылбаас тыыры² 
эмиэ тутулуктаах. Омук менталитетын, айым-
ньы ис дьиҥин, кутун таба тайаннаххына биир-
дэ эрэ ³йд³н³р уонна би´ирэнэр эбит. Ону таба 
тайаннаххына бу тылы сыы´а туттубуккун диэн 
ким да баайса барыа суо±а. “Сахалыыттан нууч-
чалыы тылбаастыыр наада дуу?” – диэн ыйы-
тааччылар. Хайата да наада курдук. То±о диэ-
тэххэ, икки ³рµттээх. Сахалыы бэйэ² тылгынан 
аа±ар буоллаххына эн тылгын байыта±ын. Оттон 
бэйэ² тылгынан суруллубут айымньыгын атын 
омук тылынан са²артаххына, эн бэйэ² норуоту² 
³йµн-санаатын, култууратын атын норуоттарга 
та´аара±ын. Онон икки ³ттµттэн син-биир наа-
далаах, ту´алаах.

Мин Гаврил Андросов эппитин на´аа сэ²ээр-
дим. Тылбааска улахан хамсаа´ын баран эрэр 
эбит. Уопсайынан, Сэбиэскэй Сойуус урукку 
³р³с пµµбµлµкэлэригэр да±аны. Олох ирдэбилэ 
он нук бы´ыылаах. Ол и´ин култуурунай, ки-
´илии сы´ыан µ³скээн эрэр дии саныыбын. Он-
нук хамсааһын барар кэмэ да кэллэҕэ. Былыр-
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былыргыттан тылбаасчыттар бааллар. Билигин 
³сс³ элбээтилэр, кэккэлэрэ ³сс³ кэ²ээтэ. Урут 
тылбааска улахан бол±омто ууруллубат эбит 
буолла±ына, билигин с³ргµтµллэн эрэр. Биһиги 
өсс³ ким µчµгэйдик тылбааска µлэлиирин би-
лиэхпитин наада эбит. Дьи²э элбэхтэрэ буолуо 
да, би´иги ону билбэппит. 

Алексей Абросьев, тылбаасчыт:
– “Чолбоннор” миигин манна ы²ыран аҕал-

быккытыгар махтанабын. Альбина Андрианов на 
с³пк³ этэр. Би´иги бэйэбит тµмсэн кэпсэтэр бит 
хайаан да наада дии саныыбын. Тылбаасчыт 
µлэтэ, суолтата µрдээн и´эр диэн с³пк³ бэлиэ-
тиигит. Кэлин кэм²э мин тылбааһынан утум-
наахтык дьарыктанабын. Урут тылбаа´ы соч-
чо ахсарбат эбит буоллахпына, билигин араас 
к³лµ³ нэ тылбаасчыттар үлэлэрин интэ риэ ́ ир-
гиибин. Ил лэҥ бириэмэлээ±им эбитэ буол лар 
хо лобур бу Данил Макеев кинигэтин бµтµннµµ 
тылбаастыам этэ. Ол да буол лар сорох кэпсээн-
нэрин тылбаастаатым. Ону ааптарга Са²а дьыл 
кэнниттэн к³рд³рµ³м.

Тылбааска ылсан µлэлээн истэххэ араас кы-
´ал±алар к³ст³н тахсаллар. Холобур, Аита Ша-
пошникова эппитин курдук, бастаан элбэх тыл-
дьыттаах олорон µлэлиир эбит буоллахпына, 
билигин онно улаханнык наадыйбат да буол-
лум. Би´иэхэ техническэй тылдьыттар суохтар. 
Сомо±о домохторбутун эмиэ хайдах эрэ са²ардан 
биэрэрбит эбитэ буоллар.

Акулина Васильева, филологическай наука 
хандьыдаата, ХИФУ доцена:

– Институттар анал тиэрминнэр тылдьытта-
рын та´аараллар. Ону барытын тэрилтэлэринэн 
тµ²э тэн кэби ́ эллэр. Ол и´ин би´иэхэ тиийбэт, 
 атыыламмат. Анатолий Гаврильевич Нелунов  
о²ор бут сомо±о домо±ун тылдьыта нуучча-
лыы-сахалыы, ³с с³ бы´аарыылаах буолан µчµ-
гэй ба±айы. Соро ±ор сомо±о домох хантан µ³с-
кээбитэ кытта баар буолар. Ол эрээри эргэрдэ, 
са²аттан та´аарыах ха наада. Аны би´иги усту-
дьуоннарбыт бырайыак о²ороннор, бэйэлэрэ 
сайт аһа сатыы сылдьаллар, баттааты² да сомо±о 
домох к³ст³н кэлиэ дэ´эл лэр. Семен Данилов 
төрөөбүтэ 100 сылыгар аналлаах конференцияҕа 
кэпсээбиттэрэ. Онно А.Г. Нелуновка бэйэтигэр 
эппэккэ эрэ ылсыбыттара биллэн, ааптарыскай 
быраап боппуруо´а кµ³рэйэн тахсыах турукта-
нан, уустук бала´ыанньа µ³скээтэ. Интэриниэк-
кэ көҥүл угуллан салгы²²а ыйанна. Ол да буол-
лар эргэ тылдьыттары са²ардарга ким эрэ ылсан 

µлэ лиэн наада буолла±а дии. Би´иги бириэ мэ-
битин  кыайан аттаран ту´аммаппыт, дьулур ҕан-
нык µлэлээн испэппит бы´ыылаах.

Тылбаас ту´унан кылгастык эттэххэ, би´иги 
дойдубутугар, Россия±а тылбаас боппуруо´а хай-
дах эрэ на´аа сытыырхайда. Холобур, бу семес-
тргэ µс семинар буолан ааста. Бастаан, бала±ан 
ыйыгар Аита Ефимовналаах ы²ырбыт дьонноро 
кэлэ сылдьыбыттара. "Саха сирин суруйааччы-
лара" ассоциация ы²ырыытынан "Родная книга" 
бырайыак тэрийээччилэрэ кэлэн са ха поэзиятын 
антологиятын та´аарбыттарын би ли´иннэрэ, уус-
уран тылбаас боппуруостарын бы ́ аарар семи-
на ры ыыппыттара уонна ³сс³ салгыы µлэлэ´иэх 
 буолбуттара. Онон ити олохтоммут сибээс сал-
±анара µчµгэй. Оттон алтынньыга би´иэхэ Казань 
куораттан эмиэ тылбаас семинарыныыта, нуучча 
тылын к³мµскµµр, харыстыыр курдук сыаллаах 
кэлэ сылдьыбыттара. Башкирия ±а, Татарста²-
²а т³р³³бµт уонна нуучча тылын µ³рэтии ба±а 
³ттµнэн, эбэтэр ба±а ³ттµнэн буолбатах дуу диэн 
боппуруоһу ырыттылар. Би´иги µ´µс ре гион 
буол лахпыт дии. Ол и´ин нуучча тылын т³´³ 
µчµгэйдик би лэрбитин, µ³рэтэрбитин к³р³ анаан-
ми нээн би´иэхэ кэлбиттэр. Тыл баас  наадатын дьэ 
³йд³³бµттэр. 

¥´µс семинарбыт сэтинньигэ буо лан ааста. 
Россия үөрэхтээһиҥҥэ академията (РАО) диэн 
баар. Олор бы йыл алтынньыга “Тылбаас киинэ” 
диэни тэрийбиттэр. Кэлбит сыаллара-соруктара 
– РФ омуктарын тылларыттан нууччалыы тыл-
баастаа´ын диэн. Ирина Сергеевна Алексее-
ва диэн – уус-уран тылбаас лингвистическэй 
теория тын са±алааччы Андрей Венедиктович Фе-
доров µ³рэнээччитэ, Герцен институтугар баар 
Хол  бо´уктаах Нациялар тэрилтэлэригэр анаан 
тылбаасчыттары бэлэмниир тылбаас µрдµкµ ос-
куолатыгар дириэктэрэ, профессор. Кини Альби-
на  Бояркина диэн к³м³л³´³³ччµтµн кытта кэлэн, 
биир нэдиэлэ семинар ыыттылар. Ол иннинэ са-
каас тµ´эрбиттэрэ, Саха сиригэр тылбаас балыс-
ханнык сайда тура рын хантан эрэ аа±ан билбит тэр. 
Россия регионнарыгар сылдьан тылбаас µлэтин 
тэрийии ни Саха сириттэн са±алыыбыт, µлэбит 
тµ мµгэр ре гион аайы нууччалыы тылбаастаммыт 
кинигэ та´аарыахтаахпыт диэн бырайыактаах-
тар эбит. Ол и´ин µчµгэй суруйааччыгытын тыл-
баастаа² диэннэр, эрдэ алтынньыга к³рд³спµттэр 
этэ. Кими тылбаас тыыргытын бэйэ±ит билэ±ит 
диэтилэр. Ыскал ба±айы этэ. Онон толкуйдуу 
тµ´эн баран, Тимофей Сметанин диэтибит. То±о 
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диэтэххэ драмалаах, хо´ооннордоох, публицис-
тикалардаах. Устудьуоннарбытын, магистраннар-
бытын, бµтэрбит о±олорбутун тµмэ тардаммыт 
тµргэн ба±айытык тылбаастаатыбыт. Сэтинньигэ 
кэлэннэр нуучча хара±ынан к³р³н ырыттылар, 
тылбытын-³с пµтµн к³нн³рдµлэр. Нууччалыы са-
²а±ыт µчµгэй эбит диэтилэр эрээри син-биир 
сыы´алары булан ырыттылар, к³нн³рдµлэр. Саха 
айыл±атын, култууратын атыннык ылыналлар. 
Со±уруу дойду куоратын нууччалара буоллах-
тара дии. Киэ² аа±ааччыга ананар уонна Мо-
сква, Петербург буолбатах, бµтµн Россия аа±ар 
кинигэтэ буолар диэтилэр. Тимофей Сметанин 
ту´унан ким да, тугу да билбэт буолан ырытыы 
к³рд³³тµлэр. Ону би´иги о²оро сылдьабыт. Ни-
колай Копырин Сметанин ту´унан на´аа µчµгэй 
монография лаах эбит. Ол эрээри барыта саха-
лыы. Нууччалыы би´иги доцеммыт Надежда Ана-
тольевна Ефимова ырыппыт научнай ыстатыйата 
эрэ баар. Аны айымньыларыт тан “Егор Чээрин” 
сэ´энэ уонна а±ыйах хо´оонноро эрэ тылбаас-
таммыттар. Сэбиэскэй кэм²э ба йыан  най тиэмэ±э 
айбыт суру йааччы диэтэххэ айым ньылара били-
гин да то ±оостоохтор, а´ара коммунистыы тыл-
³с, идеологическай пропаганда суох. Дойдубун, 
айыл±абын таптыыбын диэн санаа кµµстээх. Ити 
µйэлэргэ бара турар тиэмэ. Ол и´ин кини айым-
ньыларын ыалдьыттарбыт на´аа с³бµлээтилэр. 
Кэбээ йилэр бэ йэ лэрэ эмиэ тылбаастаабыттар. Бо-
рис Лукин диэн Мос ква тылбаасчыта чочуйбут. 
Хата, тылбаа´ы тэ²нээн µ³рэтэргэ бэрт матыры-
йаал буолсу. 

Университекка тылбаасчыттары бэлэмнээбип-
пит сµµрбэччэ сыл буолла. Би´иги устудьуон-
нарбыт оскуола кэнниттэн кэлбит о±олор. Ол 
и´ин µксµлэрэ олоххо хайысхаларын талына 
илик ээл-дээл со±ус буолаллар. ¥чµгэй тыл-
баасчыт о±обут а±ыйах. Аны бакалавр диэн 
тµ³рт сыллаах буолан уус-уран тылбаас та´ы-
мы гар тахсыахтара ыраах. Ол и´ин уус-уран 
тыл баа ́ ы магистраннарбытыгар эрэнэбит. Ли-
те ра тура сы лыгар арыйбыт магистратурабы-
тын µ³рэнэн бµтэрбит Семен Феоктистов–Сэр-
гэх Сэ мэй ас пирантура±а киирдэ. Римма Крыло-
ва эмиэ би´иги арыйыыбыт дии саныыбын. 
О±о эр дэ ±иттэн талааннаах, хо´оон да суруйар 
эбит. Ол да буоллар би´иэхэ кэлэн баран уус-
уран тыл бааска дьо±ура у´аарыллан та±ыста 
бы´ыы лаах. Аан дойдутаа±ы куонкурустарга 
миэстэлэс тэ. Би ́ иэхэ магистратура±а тылы би-
лэр, тылбааска сы´ыаннаах, талааннаах дьон-

нор кэлэр буоланнар, µчµгэй ба±айытык µ³рэнэн 
икки сылынан бµтэрбиттэрэ, бэрт интэриэ´инэй 
диссертацияларын к³мµскээбиттэрэ. Би´иги ол 
µлэлэри “Чолбо²²о” та´аарыахпыт диэн ба±а 
санаа баар. Оччо±о киэ² аа±ааччыны тылбаас-
ка иитэр-µ³рэтэр курдук ту´алаах буолуо этэ. 
 Ыйынан былаа²²а киллэриэхпитин наада. Би-
´иги аралдьыйарбыт µгµс. Аны научнай истии-
линэн суруйу² диэн ирдиибит, ону суру наалга 
та´аарарга публицистика±а кубулутан биэриэх-
хэ наада.  

¥рдµк µ³рэхтээх идэлээх ки´и баар буолуох-
таах. Ол и´ин Аита Ефимовнаны ы²ыраммыт, 
икки семестри бы´а семинардаппыппыт. Үчµ гэй 
былааннаах магистраннар кэлбиттэр. Ча±ылхай 
ба±айылар, бэйэлэрин к³рд³рдµлэр. Онон уус-
уран тылбаас ма гистратуратын хатылыыр буол-
лубут. Э´иилги µ³рэх дьылыгар магистратураны 
арыйабыт: 7 федеральнай, 2 республикаттан тус 
сыаллаах миэстэ. Барыта 9 миэстэлээхпит. Ону 
та´ынан т³л³бµрдээххэ хааччаҕа суох ылабыт. 
Ким т³ лµµр, ол киирэр. Т³л³бµрэ сылга 60000 
солкуобай курдук. Ким да оччо харчыны т³л³³н 
µ³рэниэ суо±а дии санаабаппыт. Оттон баар 9 
миэстэ±э дьэ кэлиэхтэрэ. Стипендия лаахтар, 
үрдэтиллибиккэ да киирсиэхтэрин с³п. Мин са-
лайааччы буоларым бы´ыытынан идэни талыыга 
үлэ ыыта сылдьабын. 

Би´иэхэ µрдµк µ³рэх тээх ки´и (бакалавр, спе-
циалист) кэлиэн наада. Мин к³рд³хпµнэ, тыл-
баа´ынан, айар µлэнэн дьарыктаныан ба ±алаах 
ки´и на´аа элбээн, социальнай ситимнэргэ айар 
дьо±урдарын арыйа сатыыр буоллулар. Графо-
мания на´аа элбээн хаалла. Ону сэргэ элитар-
най искусство эмиэ баар диэх хэ с³п. Холобур, 
бу “Чолбон” сурунаал ааптардара, сµрµннээн, 
су ру йааччылар сойуус тарыгар киирбит суру-
йааччылар буоллахтара дии. Би´иги кинилэри 
туох ха µ³рэтиэхпитий. Ол и´ин би´иги ордук 
сµрэхтэрин ба±аларынан суруйа сылдьар дьо²-
²о тирэ±ирэбит. Итинник µлэ´ит, талааннаах, 
сайдар ба±алаах буоллахтарына µчµгэй суру-
йааччылар тахсан кэлиэхтэрин с³п. Онноо±ор 
Тургенев беллетристика эйгэтиттэн сайдан тах-
сыбыт µ´µ. Уус-уран тылбаа´ынан µлµ´µйэр ки´и 
би´иэхэ олус элбэх, онон то±ус ки´ини талан 
ылыам дии саныыбын. Диплом ылбыт эрэ дьон нор 
тылбаа´ынан дьарыктаналлар диэн буолбат.  Ол 
и´ин “Чолбо²²о” тыл баастарын бэчээттэтэн бэ-
йэлэрин µ³рэтэр курдук тылбааска дьо±урдарын 
сайыннарыахта рын наада. Би´иги устудьуоннар-
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быт сурунааллар га µлэлэ´эллэригэр ба±арабыт. 
Би´иги кэтэх тэн µ³рэ±и эмиэ арыйыахпытын 
с³п. Са²а µ³рэх хайысхата арыллара балтараа 
сыл инниттэн бы ́ аарыллар. Э´иил күнүскү, кэ-
тэхтэн диэннэри арыйарга толкуйданыахпытын 
с³п. Сертифицированнай куурустары институт 
линиятынан ыытыахпытын с³п. А.М. Горькай 
ааты нан Литературнай институкка татаар, баш-
кир б³л³±³ баар буолла±ына, саха б³л³±³ эмиэ 
баар буолуо хтаах, арыллыахтаах. Култуура 
министиэ ристибэтэ 2015 сылтан кэпсэтэ сатыыр 
да, туга эрэ кыаллы бат. Ону бу кэпсэтии тµмµгэр 
киллэрэн хайаан да туруорсуохха наада. 

Аита Шапошникова:
– 2002 сыллаахха литературнай институкка 

үөрэниигэ, биир ки´и бы´а холоон сылга 500000 
солкуобайы т³лµ³хтээх диэн этэ. Уус-уран тыл-
баас саамай сайдан турар кэмин мµччµ туппакка 
бы´ааран кэби´иэххэ наада. Би´иги литинсти-
туттары кытары µлэлэ´иэхпитин с³п эбит. Кул-
туура министиэристибэтэ суол тэлэн биэриэх-
тээх. “Чолбон” сурунаалга сайт наада. Ону к³р³н 
би´иги устудьуоннарбытын µ³рэтиэ, такайыа 
этибит буолла±а.

Альбина Борисова:
– Аахпакка эрэ хайдах сыаналыаххыный? Чэ, 

ба±ар уон эрэ кылаастаах ки´и наһаа µчµгэй-
дик тылбаастыыр буолуон эмиэ с³п. Би´иги ону 
билбэппит. Ол инниттэн эт бэйэ², хантан эрэ 
к³рд³³н булан аа±ан бэйэ±ин сайыннарыахтаах-
хын. Эбэтэр э´иги этэргит курдук куурустарга 
µ³рэнэн билиигин-к³рµµгµн кэ²этиэхтээххин. 
Ки ́ и айыл±аттан дьо±урдаах буолла±ына биир-
икки хо´оону µчµгэйдик тылбаастыан с³п. Ол 
эрээри дири² ис хо´оонноох хо´оону улахан би-
лиилээх эрэ ки´и сити´иэ дии саныыбын. Онно 
син-биир µ³рэниэххэ наада.

Акулина Васильева:
– Тылбаасчыттар ырытыыга на´аа наадыйал-

лар. Онон хайдах эрэ рубрика курдук наада. Ити 
саамай ыарахан боппуруос. Кириитикэ сайдан 
испэт диэн ³рµµ этэбит. Дьи²э кириитикэ баар 
эрэ буолла±ына сайдыы барар буолла±а дии. 
Онон анаан-минээн дьарыктанар ки´и наада. 
Тылбаа´ы аа±ан, айымньыга суруллубут тылы 
кытта тэ²нээн ырытыы эн бириэмэ±ин балачча 
сиир. Онно би´иги икки сылы бы´а µ³рэтэ са-
тыыбыт. Устудьуоннарбыт µ³рэхтэрин бµтэрэн 
да баран ы´ыллан хаалбаттар, билсэ, тµмсэ 
сылдьаллар эбит. Билигин батсаап к³м³тµнэн 
б³л³х тэринэн, наада буоллаҕына ы²ыртаан 

ылабыт. Ити курдук устудьуоннарбытын кытта 
сибээспитин быспаппыт. Ким тылбааста тыан 
ба ±арарын билэр реестр наада бы´ыылаах. 
Ол кыаллыан с³п. Би´иги лабораториябыты-
гар сакаас киирэр эрээри, солото суох буолан 
хаалабыт. Онон ким иллэ² баарынан ылсабыт, 
эбэтэр устудьуоннарбытыгар сакаастары би-
эрэн µлэлэтэбит. Анал испии´эктээхпит – бэ-
йэбит о±олорбутун ким, хай дах тылбаастыы-
рын билэр буоллахпыт дии.

Гаврил Андросов:
– Би´иги сурунаалбытыгар классик бэйиэт тэр 

тылбаастара кµµскэ киирэр. Холобур, а²ар дас 
Александр Пушкин “Я помню чудное мгновенье” 
хо´оонугар уонча ки´и тылбаа´а баарын билэ-
бит. Оннук буолла±ына би´иги туох да сонуну, 
са²аны кыайан эппэт буо лан хаалабыт. Тыйаа-
тырга эмиэ итинник к³стµµ баар. Миэхэ театро-
вед кыыс этэн турар: “Хас театр ахсын турбут 
спектакль хайдах да ку´а±ан буолар кыа±а суох”, 
– диэн эппитэ. Би´иэхэ эмиэ сорох-сорох айым-
ньылар оннук буолан эрэллэр. Ол и´ин би´иги 
архыыппытыгар сытан хаалаллар. Онон тыл баас 
хайысхатыгар арыый са²а сµµрээн киллэрэр-
гэ анаан, аны гы кэм суруйааччыларыгар сµ рµн 
бол±омтону ууруоххайы² диэн эрэдээксийэби-
тигэр толкуйдаабыппыт. Холобур, Нобелевскай 
лауреаттар, аан дойдуга саамай аа±ыллар уон-
на Россия±а билигин баар суруйааччылар айым-
ньыларын тылбаастарыгар бол±отону ууруохха 
диэн бы ́ аардыбыт. Манна оло±уран бэйэ±ит 
этии лэргитин, санааларгытын этиэххитин с³п.

Аита Шапошникова:
– Суруйааччыттан бэйэтиттэн хайаан да кө-

ҥүл ылыаххын наада. Эбэтэр ааптар ³лбµтэ 25 
сыл ааспыт буолуохтаах. Ааптарскай быраап 
кэһилиннэҕинэ сууттаһан да туруохтарын сөп. 
Холобур, ³лбµт да суруйааччы аймахтара баал-
лар буолла±а дии.

Альбина Борисова: 
– Онноо±ор манна Былатыан Ойуунускай 

 айымньытын “Бичик” кинигэ кы´ата аймахта-
рыттан көҥүлэ суох бэчээттээн кэби´эн, айдаан 
б³±³т³ буолбуппут дии.

Сэргэх Сэмэй, уус-уран тылбаас магистра:
– Ким ба±арар айымньытын тылбаастаан та-

´аарыахха с³п буолбатах µ´µ дуо?
Альбина Борисова:
– Суох. Эн ааптартан ыйытан к³²µл ылыах-

тааххын. Эбэтэр ³лбµт буолла±ына кини сы-
дьаан нарыттан.
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Сэргэх Сэмэй:
– Ол с³п. Мин ким ба±арар айымньытын тыл-

баастыыр бырааптаахпын эрээри, ону кинигэ 
гынан бэчээттэтиэ суохтаахпын. Дьи²э тыл ула-
рыйа турар, онон айымньы кэмиттэн кэмигэр 
хаттаан тылбаастанан и´иэхтээх. 

Акулина Васильева: 
– Аан дойду классиката сахалыы тылбаастана-

ра буоллар на´аа µчµгэй буолуох этэ. Биир эмэ 
олигарх ороскуотун т³л³³н та´аартардар. Омук 
тылыттан бы´аччы саха тылыгар тылбаастаммыт 
айымньы отой суо±ун кэриэтэ.

Альбина Борисова:
– Ити олус наадалаах. Тылбаасчыт эмиэ айар 

ки´и буолла±а дии. Чахчы, аан дойду басты² 
 айымньыларын тылбаастаан ки´и та´ымын, 
маас тарыстыбатын сайыннарыан наада. Ол гы-
нан баран тылбаасчыт тугу дук гыммытын та-
´ааран испэт. Ба±ар тылбын-³спµн сайыннарар-
бар, улахан суруйааччы санаатын билэрбэр эрэ 
ити тылбаас наада буолуо. Кэлин бэйэм холо-
нон к³р³рб³р ту´аныам дии. Ардыгар бэйэлэрин 
к³р д³р³ сатаан улахан суруйааччылары тыл-
баас тааччылар эмиэ бааллар.

Сэргэх Сэмэй: 
– Оннук эмиэ наада. Улахан судаарыстыбан-

най сакаас эҥин диэн суох. Тылбаасчыттар хам-
настанарбытыгар сакаас наада. Холобур, мин 
Баль зак айымньыларын тылбаастыырбар µйэ бин 
бµтµннµµ ыытар буолла±ым дии.

Алексей Амбросьев:
– Тылбаасчыттар кы´ал±абыт на´аа да элбэх 

эбит. Хас биирдии боппуруос гонорар, ааптар-
скай быраап туспа кэпсэтиини ирдиир курдук. 
Онон университеттар бэйэҕит тэрийэн  ыытар се-
минаргытыгар би´игини, тылбаасчыттар б³л³х-
т³рµн, ы²ыран сырытыннараргыт эбитэ буоллар 
µчµгэй буолуох эбит. Бу бэйэтэ бэйэтигэр эрэ 
µлэлии сылдьар тылбаасчыкка олус наада лаах. 
Миигин ы²ырдаргыт µ³рэ-к³т³ тиийэн истиэм, 
бэйэм к³рµµбµн били´иннэриэм этэ. Профессио-
наллары кытта алты´ыы элбэ±и биэрэр. Со±уруу 
тылбаас институтугар µ³рэнэрбэр “Писатель, 
переводчик и критика” диэн µс сµрµн этап баар 
диэн µ³рэтэллэрэ. Би´иэхэ кириитикэ отой суох. 
Дьи²э национальнай тыллаах ³р³спµµбµлµкэ 
дьонугар тылбаас литературнай процесс бы-
´ыытынан хайаан да киириэхтээх.

Гаврил Андросов:
– Саха сиригэр тылбаас историята отой сурул-

ла илик эбит.

Акулина Васильева:
– Са±алыахха эрэ наада. Салгыы бэйэлэрэ 

ха´ан киирэн барыахтара.
Сэргэх Сэмэй:
– Мин тылбаа´ынан уонча сыллаа±ыта дьа-

рыктанан барбытым. Бастаан Александр Пушкин 
биир-икки хо´оонун тылбаастаан баран на´аа 
астынар этим. Бэйэ±иттэн астынар буоллу² да, 
сайдан бµтэ±ин диэн с³пк³ этэллэр. Оттон тыл-
бааска тумсубун уган киирэн истэ±им ахсын, 
билбэтим элбэ±ин дьэ билинэр буолан и´эбин. 
А´ара айымньы киэбин тутустахпына тыла-³´³ 
³йд³мм³т буолан хаалар. ¥³рэх, билии ол и´ин 
наада эбит. Мин магистратураны бµтэрэн баран, 
дьэ тугу да билбэт эбиппин дии санаатым, ки´и 
да кыбыстар. Барытын билэргэ мин µйэм да тии-
йиэ суох курдук. Онон саатар поэзия тылбаа ́ ын 
историятын суруйуутун оло²хоттон са±алыахха 
дии санааммын ыл сан эрэбин. Бу т³гµрµк остуол 
кыттыылаахтара миигин ³й³³н к³м³л³´µ³хтэрэ 
диэн эрэнэбин. Тылбаа´а суох хайа да литера-
тура са±аламмат.

Алексей Амбросьев:
– Ити с³пк³ этэ±ин. Ханнык баҕарар сурук-

таах-бичиктээх норуот, бастаан тылбаастан 
са±алыыр. £кс³кµлээх £л³кс³йд³³х нууччалыы 
билэр буолан, кинилэр чулуу айымньыларын 
тылбаастаан саха литературатын са±алаатахтара 
дии.

Гаврил Андросов:
– Урут нууччалыыттан эрэ тылбаастыыр эбит 

буоллахпытына билигин бы´а омук айымньыла-
рын сахалыы тылбаастааһыҥҥа µлэлиэхпитин 
наада. Дьэ, онно английскай, кытай, турок тыл-
ларыттан тылбааска судаарыстыбаннай ³й³бµл 
о²о´уллуон наада. Биллэн турар, приоритет 
ула хан тылларга ууруллуохтаа±а ³йд³н³р. Би-
´иги манна Дьокуускайга да олорон интэриниэт 
к³м³тµнэн ханна ба±арар тахсар кыахтаахпыт 
эбээт.

Римма Крылова, уус-уран тылбаас магистра:
– Айымньыларбытын хайдах тылбаастаан аан 

дойду та´ымыгар та´аарабыт? Мин аан дой ду-
таа±ы фестивальга, бэйэм хо´ооммун аахтым. 
Сэ²ээрии б³±³л³р. Итинник тµµрдµµ тыллаахтар 
улахан бэстибээллэригэр элбэхтэ кыттыахха наа-
да эбит. Икки тылбаасчыт бэйэ бэйэлэрин билсэн 
баран µлэлэ´иэхтэрин, уопут атаста´ыахтарын 
с³п буолла±а дии. Ол эрэн барыытын-кэлиитин 
харчыта кыайтарбат. Ба±алаах ки´и ба±ана ±а 
ыттар. Фестивальга биир тылбаасчыт дьахтары 
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кытта билистим. Кини миэнин, мин киниэнин о²о-
рорго кэпсэттибит. Сахалыы нууччалыыт тан тыл-
баастыыр ыарахан курдук.

Акулина Васильева:
– Би´иги нууччалыы билэр курдукпут эрээ ри 

нууччалыы подстрочнигынан эрэ му²урдана-
быт. То±о тута µчµгэйдик тылбаастаан кэбиспэп-
питий?

Римма Крылова:
– Бэйэ² айымньыгын тылбаастыыр ыарахан 

ба±айы. Ол и´ин мин Сэргэх Сэмэйгэ биэрээччи-
бин. Би´иэхэ икки тылынан тэ²²э суруйар тыл-
баасчыт суоҕун кэриэтэ. Биир эмэ баара буолуо. 

Ираида Попова, “Полярная звезда” сурунаал 
эппиэттиир сэкирэтээрэ:

– Нуучча эйгэтигэр µ³скээбит саха нууччалыы 
µчµгэйдик тылбаастыыр. Тоҕо диэтэххэ, би´иги 
тылбыт-³спµт а´ара уратылаах, атын.

Аита Шапошникова:
– Нууччалыы билэр тылыҥ саппааһа улахан, 

элбэх кинигэни аахпыт, нуучча дьонун орто-
тугар олорбут, алтыспыт буоллаххына биирдэ 
тылбаа´ы² табыллар. Ол суох буолла±ына са-
халыы дор±ооннор ба´ыйан, нуучча ону олох 
аты²ырыы истэр уонна ылыммат. “Ы´ыах” диэни 
“ысыах”, “эбэ” диэни “эбе” дииллэр.

Альбина Борисова:
– Ону би´иги тылбаасчыттарбыт сахалыы 

аахтыннар ээ дииллэр. Дьи²э, ку´а±аны эрэ 
о²ороллор. Нуучча ки´итэ кыайан аахпакка тыла 
³±µллµбэккэ эрэйдэнэр. Оччо±о ити тылы ылым-
мат, ³йд³³б³т. Би´иги кинилэргэ ылыннараары, 
³йд³т³³рµ тылбаастыыр буоллахпыт дии. Туруо-

ру тылбаас олуона, ыарахан буолар. Оччо±о ки-
нилэр салгыы аа±а да барыахтара суо±а.

Акулина Васильева:
– Сахалар тылбаа´ынан дьарыктаммыппыт 

сµµсчэкэ сыл буолла да, транскрипциябыты-
гар ³йд³сп³кк³ буккулла сылдьабыт. Саха-
лыы дор±ооннор суруллуулара диэн чуолкай 
быраабыла суох. Карта±а, административнай 
территориальнай араарыыга биир грузин 50-с 
сыллардаахха быраабыла суруйбут эбит. Топо-
графтар сакаастарынан. Ону суруйтараары биир 
магистра²²а тиэмэ биэрэ сатаабыппыт. Бигэр-
гэммит топонимиканы сахалыы уларытар кыал-
лыбат диэн тохтотон кэбиспиттэрэ эрээри, ман-
нык быраабыла уус-уран тылбаас, уопсайынан, 
сахалыыттан тылбаас о²о´уллара элбээбит кэми-
гэр на´аа наа далаахтар эбит. Уонча сыллаа±ыта 
устудьуоннары кытыннаран проспект суруйа 
сылдьыбыппыт таах сытар. Үгэскэ кубулуйбут 
тылбааска суруйуу µгэ´э баар буолуохтаах дии 
саныыбын. Быраабыла суох буолан тылбаасчыт 
талбытынан суруйар. Итини бэрээдэктиир буол-
лар туох эрэ тахсыан с³п этэ. Транскрипция±а 
кы´амньылаахтык µлэлэ´иэххэ с³п. Аан дойду 
практикатыгар ити эмиэ баар µ´µ.

Гаврил Андросов:
– Барытын алаадьы курдук эргитэ сылдьан, 

тылбаас кы´ал±аларын тула µчµгэйдик кэпсэт-
тибит. Маннык кэпсэтиилэр саха тылбааһа сай-
дарыгар кырата суох оруолу оонньуохтара диэн 
эрэнэбит. Бары кыттааччыларга махтанабыт.

Бэлэмнээтэ Иван Осипов
Ааптар тµ´эриилэрэ
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Уочарка уонна публицистика

Сарсыҥҥытыгар Тараҕайга тиийдибит. Уон 
хоннубут, онтон областной мунньах бүппүт 

су раҕын иһиттибит. «Чурапчы мунньаҕыттан дьон 
киирбиттэр үһү, аны улуус мунньаҕа буолар», – 
дииллэр. Тараҕайга олорон, сир аайы биэлэйдэр 
элбэх дьону өлөртөөбүттэрин иһиттибит. Тара-
ҕай нэһилиэгиттэн Абрамов Михаилы өлөрбүт тэр 
итиэннэ Слепцов П.А. өлөрөөрү сыгынньахтаан 
баран хаалларбыттар. Итини истэн, испэр кутта-
на санаатым. Улуус мунньаҕар тахсан иһэр дьон 
Алтантан Тараҕайга Виктор Попов1 аҕатыныын 
Попов Иван Алексеевичтыын кэллилэр, ийэ кы-
лыным аахха Слепцова Ф.А. көрсөн кэпсэппип-
пэр Попов И.А.2 этэр:

– Билигин саха бастыҥ үөрэхтээхтэрэ Якут-
скайга хаайыыга сыталлар, онно кинилэр хай-
дах буолаллара биллибэт, манна областной 
управлениеҕа дойдуларыгар хаалбыт үөрэх-
тээхтэри барыларын баһылыгынан Чурапчы-
га сөпкө талбыттар. Улуус да мунньаҕар киһи 
үчүгэйин талыахха, дьон олоҕо хамсаабакка 
хаа лыа этэ. Мин суоҕум буоллар биэлэйдэр Бы-
лахы уола Бүөтүрү, бука, өлөрүө этилэр.

Мин эттим:
– Улууска урут биллибит, дьоҥҥо тылгытын 

ылыннарар кырдьаҕастар улуус мунньаҕар тах-
сыбыккыт улахан туһалаах, бу бириэмэлэр ку-
туруктара тугунан саха норуотугар охсуллара 
билигин биллибэт. Дьон улаханнык харааччы 
иирдэ, кыраттан бэйэ-бэйэлэрин өстөһүүлэрин 
былааһы былдьаһар кылаас охсуһуутугар бил-

лэҕиннэрэн ситиһээри гыналлар, кэнники олох 
көннөҕүнэ итинник сидьиҥ быһыыларын саха 
норуота хайдах сыаналыырын билбэттэр.

– Дьэ, мин улаханнык сөҕөн сылдьабын, ол 
да иһин урут мунньахха сылдьыбат аата, дойду-
ларыгар хаалбыт оҕонньоттор тобохторун кытта 
көрсөөрү иһэбин, – диэтэ.

– Миигин өстөөх дьоннор үҥүүлэринэн хаста 
да хаайаары гынан баран, босхолоон сылдьал-
лар, биэлэйдэр штабтарыттан көҥүллэтэн, ман-
на таҕыстыбыт. Улуус мунньаҕар Төҥүлү штаба 
ыҥырыахтааҕа. Хата, таҕыстахпына хаайыыга 
угаа инилэр, – диэтим.

– Хата, улууһуҥ кырдьаҕастара бары баалла-
рына, биһиги харахпыт ортотугар өстөөхтөрүҥ 
үҥсэр буоллахтарына үҥүстүннэр, оччоҕо кыр-
дьыккын таһаарыныаҥ буоллаҕа дии, ханна са-
һа сылдьаары гынаҕын, кэнники бэйэҕэр үчүгэй 
буо луо, – диэтэ.

Ийэ кылыным эмээхсин күтүөтүн И.А. Попов 
диэки көрөн баран:

– Хата, эн улууска тахсыбытыҥ үчүгэй. Ити Бы-
лахы Бүөтүрүн эн суоҕуҥ буоллар, Үүттүүр  Уола3 

өлөрүө этэ, Алексаны даҕаны эн харыстаһан 
көрүөҥ буоллаҕа дии, бииргэ тахсаргыт сөп.

Ваня Слепцов итиэннэ Виктор Попов икки: 
«Дьэ кырдьык, бииргэ тахсыаҕыҥ», – диэтилэр. 
Кинилэри кытта аргыстаһан, Варялыын дой-
дубар аастым, онтон улуус мунньаҕа буолан 
эрдэҕинэ Төҥүлүгэ төттөрү таҕыстым. Улуус мун-
ньаҕар урукку улуус баайдара бары кэлбиттэр, 

Александр ХАРИТОНОВ

ИККИ ҮЙЭ
(Бүтүүтэ. Иннин сурунаал 2017 с. 11-с, 12-с нүөмэрдэригэр көр)

1Виктор Иванович Попов – Мэҥэ ул. Алтан нэһ. (билиҥҥинэн Мэҥэ-Хаҥалас, Өлөчөй) төрүттээх, Дьокуускайдааҕы реальнай 
училищеҕа үөрэммит. 1922 с. саас ВЯОНУ улуустааҕы народнай управатын бэрэссээдэтэлин солбуйааччынан таллыбыт, балаҕан 
ыйыгар А.Н. Пепеляев генерал ыстаабын кытта Саха уобалаһын общественнай деятеллэрин сүбэ мунньаҕын кыттыбыт.

2 Иван Алексеевич Попов-Оҕо Уйбаан – Мэҥэ ул. Алтан нэһ. (билиҥҥинэн Мэҥэ-Хаҥалас, Өлөчөй) төрүттээх, үрүҥ хамсааһыны 
өйөөбүт, 1930 с. өлбүт. В.И. Попов аҕата, Мэҥэ аатырбыт сис баай, үөрэхтээх Алтан Поповтарыттан биирдэстэрэ.

3Николай Иванович Алексеев-Үүттүүр Уола – Боотуруускай ул. 2-с Чакыр нэһ. төрүттээх, кыра үөрэхтээх. Амма, Мэҥэ, Илин 
Хаҥалас быыстарынан сылдьыбыт бастаанньыстар этэрээттэрин хамаандалаабыт. 1922 с. сайыныгар кини салайар 200-чэкэ 
киһилээх этэрээтэ Өлүөхүмэ уокуругар өтөн киирбит, күһүнүгэр төттөрү киин Саха сиригэр чугуйбут. Пепеляев Сибиирдээҕи 
дружинатыгар холбоһон подпоручик чыыннаммыт, Норуот оборонатын сэбиэтин чилиэнэ буолбут. 1924-1925 сс. Тоҥустар өрө 
турууларыгар кыттыһан Өймөкөөҥҥө Светец этэрээтин тоһуйан кыргыбыт. 1927 с. Охотскайтан кэлбит кыһыллар экспедицион-
най этэрээттэрэ тутан ылан 16 киһини кытта Икки үрэх икки арда диэн сиргэ Өймөкөөҥҥө уоттаан өлөрбүт. Сорох уос номоҕу нан 
аатын уларытан тыыннаах ордон сэбиэскэй былаас эстиитигэр тиийэ олорбута үһү.

4.Зак.№420
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урут кинээс, кулуба буолбут оҕонньоттор улуус 
кырдьаҕастарынан аатыран, инники олоххо оло-
роллор эбит. Хоту диэки нэһилиэктэртэн урут 
улууска аатырбыт Доллу киһитэ Стручков Инно-
кентий Родионович – орто үөрэхтээх, уруккута 
улуус кулубата, Дьабыылтан Егор Михайлович 
Борисов (улуус кулубата, үөрэҕэ суох оҕонньор), 
Мөҥүрүөнтэн Егор Данилович Кычкин оҕонньор, 
эмиэ улуус кулубата, улуус суруксута Собакин 
В.К. эҥин бааллар. 

Төҥүлүтээҕи байыаннай штабтан Шишков 
 диэн штаб начальнига, ону кытта икки-үс офи-
цер дара, Андрей Андреевич Новгородов диэн 
ба йыаннай полевой суут чилиэнэ, урут миигин 
кытта бииргэ үөрэммит, Боотуруускай улууһун 
улахан үөрэхтээҕэ баар эбит. Дьон урукку уп-
рава дьиэтигэр батыспат гына кэлбиттэр. Биир 
мин билбэт нууччам офицера тыл этэ турар:

– Биһиги саха норуотун көмүскүү, эһиги кэ-
лэр олоххутун оҥоро, большевиктары кытта 
ута ры охсуһа сылдьабыт, онон эһиги бэйэҕит 
дьаһалгытын баһылыктыыр улуускутугар итэҕэл-
лээх дьонтон улуус управлениетыгар үлэ лиэн 
сөптөөх дьону талыахтааххыт. Кинилэр улахан 
соруктара буолуохтаах: байыаннай суолталаах 
соруктары түргэнник толоруу, биһиэхэ аһынан, 
көлөнөн, киһинэн көмөлөһөргүт. Билигин Мэҥэ 
улууһа барыта большевиктартан босхолонно, 
онон бэйэҕит ис олоххут дьүүлүн бэйэҕитигэр 
туттарабыт, – диэтэ.

Элбэх дьон: «Тойоммут сөпкө этэр», – диэн ай-
даарса, хаһыытаһа түстүлэр. Мунньаҕы Гав рильев 
Петя баһылыктыыр эбит. Тараҕай нэһи лиэгин 
үөрэхтээх киһитэ (эдэр, оттомо суох соҕустук тут-
тубут, кыра уҥуохтаах киһи). Гаврильев нуучча 
офицерыттан: «Улуус управление тын састаабын 
хас киһиттэн талабыт?» – диэн ыйытта. Онтон 
тылы Таатта улууһун үөрэхтээҕэ Поликарп Ивано-
вич Слепцов оҕонньор көрдөөн ылла уонна:

– Саха областной временнай управлениетыт-
тан Мэҥэ улууһугар представителинэн мин анам-
мытым. Онон улуус мунньаҕар улуус управле-
ниетын састаабын талларар туһунан дакылаат 
оҥорбутум быһыытынан ити ыйытар боппуруос-
кутугар маннык быһаарыыны биэрэбин: улуус 
управлениетыгар биир председатели, түөрт чи-
лиэни итиэннэ биир улуус суруксутун талыах-
тааххыт.

Иннокентий Данилович Кычкин – Мөҥүрүөн 
кы ра үөрэхтээх киһитэ:

– Улуус управлениетын председателинэн Гав-

рильев И.О. туруорабын, чилиэннэринэн Вик-
тор Попову, Петр Порядины, Андрей Стручкову 
итиэн нэ Атласов С.И., – диэтэ. Иван Алексеевич 
Попов оҕонньор тыл көҥүллэтэн баран:

– Мин санаабар улуус управлениетын састаа-
бын улуус кырдьаҕастарын кытта сүбэлэһэн ба-
ран, кандидаттары туруорарга көрдөһөбүн. Ити 
тыл эппит эдэр киһини урут билбэт киһим, кини 
соҕотоҕун Мэҥэ улууһун бары нэһилиэктэрин 
иннигэр, кинилэр сөбүлүүллэрин билэн эттэҕэ 
дии санаабаппын.

Ити этиини И.Р. Стручков, Е.М. Борисов, хас 
да атын улуус кырдьаҕастара сөбүлээтилэр, он-
тон Е.Д. Кычкин оҕонньор туран:

– Ити мин ыччатым И.Д. Кычкин нэһилиэгэр 
аныгылыы баран, киһи тылын иһиллээн тутту-
нарын сөбүлээбэт оҕо, дьон иннинэ быһалаан 
түһэн сылдьа үөрэммит киһи.

Онтон Собакин В.К.:
– Биһиги улуус мунньаҕынан И.А. Попову 

көрдөһүөҕүҥ, киэһэ улуус кырдьаҕастарын кыт-
та сүбэлэһэн сарсыҥҥы улуус мунньаҕар улуус 
управлениетын састаабыгар сөптөөх дьону кан-
дидаттыырыгар. – Дьон бары: «Сөпкө этэр», – 
дэс тилэр. И.А. Попов: «Улуус мунньаҕа миэхэ 
итинник итэҕэли биэрэр буоллаҕына, аккаас-
таабаппын». Итинэн бу күннээх улуус мунньа-
ҕа тарҕаста. Мунньах уурайбытын кэннэ, улуус 
кырдьаҕастарын кэрийэ сылдьан дорооболос-
тум, барыларын кытта кылгастык кэпсэттим. 

Собакин В.К. миигин ыҥыран управа тумулун 
хотугу сыырын тэллэҕэр киирэн кэпсэттибит: 

– Эн, бу биэлэйдэри хайдах саныыгын, төһө 
төрүттээх-күүстээх дьонноруй?

– Мин тугу билиэм буоллаҕай, ахсааннарынан, 
сэптэринэн-сэбиргэллэринэн, бэйэлэрин бы-
һыы ларынан-туттууларынан көрдөххө, улаханы 
кыа йан, бүтүн саха олоҕун түстүүр дьоҥҥо, тус 
бэйэм санаабаппын. Биллэргин, эн билиэҥ этэ 
буоллаҕа дии? Туох диириҥ буолла? Хата миэхэ 
кыра соҕустук кэпсии түс эрэ, эрэнэр буоллах-
хына, – диэтим.

Собакин:
– Мин эмиэ кинилэри улаханнык мыына са-

ныыбын, атын дьон хайдах саныыллар эбит диэн 
ыйытабын. Чурапчы мунньаҕар ыҥырбыттары-
гар тахсыбыппын билигин кэмсинэбин. Биһиги 
саха үөрэхтээхтэрэ улаханнык буккуллан эрэ-
бит, быһыыта. М.М.Сивцевы көрсөн кэпсэппип-
пэр: «Бу сэриини нуучча офицердара баһылаары 
гыналлар, ону биһиги дьаһалы, сэрии да күүһүн 
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кинилэргэ биэрэри сөбүлээбэккэ, тыылга хаал-
быт үөрэхтээхтэри барыларын харыстаабакка 
үлэҕэ тардарга сөп». «Сэрии кыайар да, кыай-
тарар да буоллаҕына итинэн атын туох да саха 
норуотун көмүскүүр суох». «Мин санаабар би-
һиги сөбүлээбэт өртүбүт бары нейтральнай бу-
олуохтаахпыт», – диэбиппэр. «Гражданскай сэ-
рии историятын билбэт эбиккин, сэрии бириэмэ-
тигэр «ортоку» диэн суох, иккиттэн биирэ буо-
лара сөп. Ортоку – пассивнай буоллахха, саха 
аҕы йах ахсааннаах норуота өлөн эстиэ, билигин 
дьиҥнээх олох хас сыл буолан баран туругура  ра 
биллибэт», – диэтэ.

– Итини эн сыыһанан ааҕаҕын дуо? 
– Мин норуоту баһылыктыыр киһи буолба-

тах пын, онон бу бириэмэҕэ сытыахпын баҕа ра-
бын. Сахалар активнай да буолан улаханы си-
тиһэллэрин билбэппин.

– Сахаҕа олоҕу дьиҥнээҕинэн төрдүгэр тиийэ 
кыайан толкуйдуур киһи суоҕа чахчы. Кэлэр 
олох хайдах хааман иһэрин таба толкуйдаабат 
буоллаххына, булкулларыҥ буоллаҕа ол дии. 
Бу дьон, билигин биһиги көрөр эрэ дьоммуту-
нан, ити илдьэ сылдьар сэптэринэн Якутскайы 
ылаллара саарбах, оттон соҕуруу хайдах буол-
бутун туох билиэ баарай?! Ити гынан баран, 
М.М. Сивцев этэриттэн, биири улаханнык сөпкө 
этэр дии санаатым: пассивнай киһи төһөҕө 
даҕаны атаҕастанара чахчы, онон олох долгуну-
гар түбэһэн баран, бэйэҥ омугуҥ дьонун харыс-
талыгар, ис олох дьаһалын, саханы истиҥник 
омуктаһан таптыыр, бэйэтэ өйдөөх, норуотугар 
итэҕэллээх киһи илиитигэр туттарар наада диэн 
буолуохтаах. Бэйэтин төрөөбүт омугун, дьолун-
соргутун иҥнэри үктүү сылдьар дьон илбистээх 
санааларын баҕатын күүс кыайарынан бохсорго 
итиэннэ буруйа суох бэйэ дьонун киһиргэс биэ-
лэй офицердарын хааннаах бэлэстэригэр уган 
биэрбэт мөккүөрэ, – диэтим.

– Онон эн улуус управлениетыгар М.М. Сивцев 
курдук, дьонуҥ талыытын уган биэрэри сөбүлүү 
саныыгын дуу?

– Киһи көнөтүн, сытыары-сымнаҕас, улууһугар 
итэҕэллээх дьону таларгытыгар баҕарабын, – 
диэтим.

– Эн бэйэҕин эрэ харыстыыр баҕаттан  улуус 
управлениетыгар талыллыбыт дьон кэнники 
хай дах да буолалларын харыстаабаккын ээ.

– Бэйэбин, мин курдук атын, оһол үөрбэтигэр 
үктэнэ сылдьар дьону саха норуотун представи-
теллэринэн саныыбын, кинилэри харыстаабыт 

саас-үйэ тухары түктэри быһыынан көстүө дии 
санаабаппын. Олох охсуһуутун дириҥин көр-
дөххө, хаһан даҕаны маннык долгун урут даҕа-
ны баара, кэнэҕэс биһиги кэннибититтэн куруук 
үөдүйэ туруоҕа. 

Ити курдук мөккүһэ-мөккүһэ управа дьиэтигэр 
кэллибит. Кэлээппин кытта биир саха саллаата 
ыҥыран таһаарда:

– Штаб ыйааҕынан эн хаайыллаҕын!
– Көҥүллээ, таҥаспын уонна өйүөбүн ылыах-

пын, – диэтим.
Киһим:
– Сатаммат, утуйар таҥаскын уонна өйүөҕүн 

киллэрэн биэриэм. 
– Управа сахатын дьиэтинээҕи хаайыытыгар 

илдьэн хаайан кэбистэ. Мин хааллыбыппын ити 
киэһэ улуус мунньаҕар кэлбит дьон бары ис-
тибиттэр. Урукку кылыным (Бахсы нэһилиэгэ) 
Игнатий Слепцов баран И.Р. Стручковка кэп-
сээбит. «Хайдах гынан улуус мунньаҕынан кө-
мүскүүбүт», – диэн сүбэлэспиттэр:

– П.И. Слепцовтан көрдөс, сарсын улуус мун-
ньаҕар Харитоновы көмүскээн тыл этэригэр. Оч-
чоҕо биһиги эмиэ көмөлөһүөхпүт. 

Игнатий Слепцов киэһэ П.И. Слепцовтан көр-
дөспүтүн: «Улууһун кырдьаҕастарын кытта 
кэпсэтэн баран, А.А. Новгородовы кытта сү бэ-
лэһиэм». Ити киэһэ миигин үҥпүт дьон: Стручков 
Андрей Андреевич, Борисов Михаил Алек сеевич, 
Атласов Семен Иванович, Кычкин Иннокентий 
Данилович, Шергин В., Кычкин Ф.И., Слепцов 
Ефрем (Бахсы), Ноговицын Д.И. (Бахсы), Слеп-
цов–Дэйбиир буоланнар оскуола пансион дьиэ-
тигэр мунньахтаабыттар. Мунньахха Попов Вик-
тор Ивановиһы ыҥырбыттар. Мунньахтарын Бо-
рисов М.А. уонна Атласов С.И. салайбыттар:

– Харитонов Дойдуга үс артыалы тэрийэн, 
Эверестов уонна Слепцов Д.И. массыыналарын 
конфискуйдатан ылла, большевик Пономарев 
Алексей уолу кигэн уон улуус Чурапчытааҕы 
пар тията суох активын мунньаҕар Мэҥэ улууһун 
кырдьаҕастарын барытын хаайыыга уктарар гы-
на уураах таһаартарбыта, маны таһынан Бахсы 
нэһилиэгин Дойдутааҕы сирин барытын больше-
вик былааһыгар үҥэн ылбыта, бэйэтэ дьаарай 
большевик киһи, – итиэннэ В.И. Попову кини лэр 
үҥсүүлэригэр холбоон, илии баттаан, штабтан 
көрдөһөн Харитоновы суох гыннарыахха диэ-
биттэр. Ону Попов В.И.:

– Кинини үчүгэйдик билбэт киһибин, – диэн 
илии баттыыртан аккаастаммыт уонна мунньах-
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тара бүтүөн иннинэ тахсан баран хаалбыт. Сар-
сыҥҥытыгар улуус мунньаҕа аһыллаатын кыт та 
И.А. Слепцов көҥүллэтэн тыл эппит:

– Биһиги бары билэр, Мэҥэ улууһун биир 
саҥа үүнэн эрэр ыччатын Харитоновы бэҕэһээ 
киэһэ хаайдылар: «Бахсы сирин большевик бы-
лааһынан үҥсэн ылла», – диэн буруйдаан. Мин 
бэйэм Бахсыбын. Былыр сүүрбэ биэс сыллааҕы-
та Дойдуунускай туспа нэһилиэк буолан арахса-
рыгар сиринэн баттанан арахсыбыта кырдьык. 
Сылын аайы бахсылар Дойдуга оттоммокко хаа-
лар сирдэрбитин куортамнаһан оттууллара. Сир 
үҥсүүтэ бүтүн икки нэһилиэк мөккүөрэ буолар, 
биирдии киһи нэһилиэгин иннигэр кыһанна диэн 
буруйданара сөбө суох саныыбын.

Доллу нэһилиэгин быыпсай кинээһэ Птицын 
диэн маҥан баттахтаах мохчоллубут кыра оҕон-
ньор тыл көрдөөбөккө эрэ, көхсүн этитэн баран:

– Улуус кырдьаҕастара билиэхтэрэ буолла-
ҕа дии, мин тугу билиэхпиний. Түөһэйэн эрэр 
киһи санаабар улууспут тойотторун Д.И. Слеп-
цову уонна Н.Т. Эверестовы баайдарын халаа-
быт большевиктары улуус мунньаҕынан кө мүс-
кэһэрбит толооско дылы дии саныыбын. 

Кини кэнниттэн хас да үҥсүбүт дьон: «Птицын 
кырдьаҕас сөпкө этэр», – дэспиттэр. Хаста да 
көхсүн этитэн баран И.Р. Стручков:

– Мин да санаабар Харитонов улахан буруй-
дааҕын билбэтим. Бывшай кинээһим Птицын 
оҕонньор Слепцов икки Эверестов иккини кө-
мүскэһэр дуу? Кинилэр Харитоновтан ата ҕас-
таммыттарын урут истибэт этим, бэйэлэрин 
иннилэрин көмүскэнэллэрэ буолуо дии са ныы-
бын. И.А. Слепцов мунньахха туруорбут боп-
пуруоһугар сөбүлэһэбин, атын нэһилиэктэн кэл-
бит дьон хайдах саныыгыт? 

И.А. Попов:
– Хоту диэки улуус кырдьаҕастара эһиги билэн 

олордоххут дии, бэйэҕит ыччаккыт быһыытын, 
биһиги ыраахтан олорон урут куһаҕанын билбэт 
этибит.

В.К. Собакин:
– Улуус мунньаҕын аатыттан штабтан ыйы-

тыах ха, туох буруйугар Харитонов хааллыбытын. 
Дьон бары: «Саамай сөпкө этэр», – дэсти-

лэр. Штабка В.К. Собакины таһаардылар, сото-
ру соҕус буолан баран, киһилэрэ иккиэ буолан 
П.И. Слепцовтуун кэллилэр. П.И.Слепцов улуус 
мунньаҕар киирээт, тыл көрдөөн эттэ:

– Үҥсүбүт матырыйаалларын барытын А.А. Нов-
городовтан ылан ааҕан көрбүтүм, олох хой сы-

мыйа хоһоонноох, өстөһүүттэн, үҥ сээч чи уолат-
тар бэйэлэрэ тылынан, өйүнэн ба һыйтарар буо-
лан, Харитоновы суох эрэ оҥортороору үҥсүбүт-
тэ рэ дакаастанар. Харитоновы үҥсүбүттэр ман-
нык уолаттар: Дойдуунускай нэһилиэгин уола 
Ф.И. Кыч кин, урут краснайдар саҕана губчекаҕа 
үҥэн, Харитоновы хаайтара сылдьыбыт киһи; 
Стручков, Шергин, Кычкин, Атласов уонна Слеп-
цовтар ийэлэрин эмиийин үүтүн испиттэрэ уос-
тарыттан өссө суула илик, үгүһү кыайан тол-
куйдаабат, кулгаахтара истибит тыаһын хантан 
буолбутун билбэккэ мэлээриҥнэһэр орой-мэник 
уолаттар. Бэйэм үчүгэйдик билэр дьонум Эверес-
тов Н.Т. уонна Слепцов Д.И. кинилэри атаҕас-
таан үптэрин талаабыт диэн олох сымыйа, хой 
үҥсүү, артыал оҥоһуута, сир үҥсүүтэ, билигин 
саҥа талыллар улуус управлениетын дьыалата. 
Ити үҥсүүнү байыаннай штаб көрбөт, – диэтэ. 

Үҥсүбүт дьонтон И.Д. Кычкин уонна С.И. Атла-
сов буолан биир куолаһынан туран тыл эттилэр:

– Биһиги үҥсүбүт тылбыт кырдьыга тахса рын 
иһин ханна баҕарар тиийэ үҥсүөхпүт, эппит фак-
тарбыт сымыйа буоллаҕына, биһигини эп пиэк-
кэ байыаннай штаб тардыа буоллаҕа дии. П.И. 
Слепцов оҕонньор биһигиттэн ордук Харитоно  вы 
билбэт да буолан баран саҥараҕын, хайа, кэн-
ники большевиктары көмүскэспиккин биир эмэ 
сиргэ эппиэттии сылдьаайаҕын.

П.И.Слепцов иккиһин эттэ:
– Атласов көрдөххө сааһырбыт, өйдөөх са наа-

ҕын булбут, эмиэ да кыра үөрэхтээх киһи буолан 
баран, мэник, акаары уолаттары куйах оҥостон, 
Мэҥэ улууһун биир биллэр эдэр ыччатын буо-
лар-буолбат сыыһа-халты фактарынан омун-
наан, хой үҥсүүнү тэрийбитиҥ улахан түктэри бы-
һыы, маннык быһыыгын улууһун кыр дьаҕастарын 
ааһан, Временнай Саха областной управление тын 
дьаһабылларыгар тиийэ кэп сиэм, манныгы ута-
ры саха сознательнай, тем более үөрэхтээхтэрэ 
охсуһуохтаахтар. Харитонов буруйа суоҕун, киниэ-
хэ сыыһа үҥсүү киирбитин бигэргэтэбин.

Итинэн олоҕуран, улуус мунньаҕынан штаб 
аатыгар көрдөһүү суруйбуттар: Харитоновы сы-
мыйа-хой матырыйаалынан үҥсүбүттэр, онон 
киниэхэ киирбит үҥсүүнү саҥа талыллар улуус 
управлениетын көрүүтүгэр биэрэргэ. Ити күн 
улуус управлениетын састаабыгар талыллыбыт-
тар: председателинэн Кычкин И.Г. (Дойдуунус-
кай), солбуйааччы председателинэн Попов В.И. 
(Алтан), чилиэннэринэн Петров Ф.А. (Тулагыт-
тан), Местников В.Ф. (Бахсыттан), Слепцов И.И. 
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(Тараҕайтан), Посельскай В.И. (ІІ Мэлдьэхси), 
суруксутунан – В.К. Собакин.

Харитонов хааллыбытын кэннэ үс хонон ба-
ран, штабка ыҥыран, А.А. Новгородов доппуруос-
таа быт, киниэхэ киирбит үҥсүүнү көрдөрбүт. 
 Харитонов Новгородовы уруккуттан билэр, би-
иргэ үөрэммит киһитэ буолан, дэлби этиспит: 
«Эн мии гин силиэстийэлээбэккэ эрэ хаайарыҥ 
сыы һа, саатар объяснение ылан баран хаайыаҥ 
этэ», – диэн. Үҥсүү туһунан тылынан кэпсээби-
тин, Новгородов протокол оҥорбут. Дьыалатын 
туһунан тугу да эппэккэ эрэ Харитоновы төттөрү 
хаайыы тыгар ыыппыт: «Сотору быһаарыахпыт», 
– диэ бит. Силиэстийэлээбиттэрин кэннэ икки хо-
нон баран, күнүс хаайыы дьиэтигэр Слепцов Ваня 
уон на Виктор Попов буолан киирдилэр итиэн нэ 
хара был саха саллаатыгар суругу штабтан биэ-
рэн, Ха ритоновы хаайыыттан таһаардылар. Ким-
нээх улуус управлениетыгар талыллыбыттарын 
кэпсээти  лэр: «Биһиги эйигин штабтан мэктиэ лээн 
ыллы быт, би һиэхэ суруксуттуоҥ», – диэтилэр. 
«Со ба кин В.К. та лыллан баран, аккаастаан баран 
хаалла».

Биһиги управа дьиэтигэр таҕыстыбыт, улуус 
мунньаҕар кэлбит дьон тарҕаспыттар, арай Бах-
сыттан И.А. Слепцов уонна Я.Л. Егоров бааллар 
эбит, ону кытта Порядин Петр дьиэтигэр бараа-
ры сылдьар. Поликарп Иванович Слепцов кии-
рэн миигин кытта дорооболосто: 

– Мэҥэ ааттаах бассабыыга төһө бэркэ хаа-
йыыгар сыттыҥ?

– Бэркэ сыттым. Хаайыы дьиэҕэ элбэх куту-
йахтар, ону кытта кулахылар бааллар да, са-
ҕынньахпыттан куттанан соччо тугу да гымматы-
лар.

– Дьэ, доҕоор, манна улуус мунньаҕар улахан 
кутуйахтар кэлэн, тиистэрин ордьоппуттарын 
биһиги Игнатий Алексеевичтыын эн диэки буо-

лан, тиистэрин көтүрүтэ сыстыбыт ээ, аны бука 
этэрбэс да быатын кэрбээбэт гына куттаатыбыт, 
– дии-дии күллэрэстээтэ. Дьон бары күлүстүлэр. 
И.А. Слепцов:

– П.И. Слепцов баар буолан уолаттары улахан-
нык чаҕытта.

Оҕонньор эттэ:
– Мин кинилэрдээҕэр буолуох чолоҥноспут 

сыакаардары бахтатар буоларым. Кинилэр диэх-
тээннэри өрүһүм аннынан саныыр дьонум буол-
лахтара дии. Андрей Андреевич дьэ улахан бы-
таан, түргэнник тугу да быһаара охсубат, олус 
наҕыл киһи буолан, өтөр эйигин хаайыыттан 
таһаарыа суох киһини, мин буолан, кинини 
түргэнник быһааттардым ээ.

– Поликарп Иванович, эн кыһаммыккын истэн, 
эйиэхэ эрэнэр этим, хаайыыга улаханнык эрдэт-
тэн махтана сыппытым. Эн үтүөҕүн арай күүһүм 
кыайарынан кыһалҕалаахтарга кэнэҕэс үтүөнү 
оҥорон төлүөм буоллаҕа дии, киһи киһиэхэ 
үтүөнү оҥороору төрүүр. 

Биһиги В. Попов, Ваня Слепцов буолан, Кон-
стантин Кузьмин оҕонньор Төҥүлү халдьаайы-
тыгар Олесовтарга баар эбит, онно тахсан дьиэ-
лэннибит. Дойдуунускайтан киирэн Варяны Тө-
ҥүлүгэ таһаардым. Сотору соҕус Былаахы Бүө-
түрэ биһиэхэ Чөркөөхтөн кэллэ, кининэн област-
ной управление председателэ Ефимов4 миэхэ 
повестка ыыппыт: «Чөркөөххө тахса оҕустун», 
– диэн. «Тоҕо ыҥыттарбыттарый?» – диэбиппэр:

– Туох эрэ үҥсүү баар үһү, онно тойомсуйан 
ыҥыртарар дииллэр, Азаров Михаил Дмитрие-
вич5, Афанасьев Иван Федорович6, Говоров Афа-
насий Иннокентьевич7 бааллар. Кинилэри кытта 
кэпсэппиппэр: «Туох улахан кэллэҕэй, киэбирэн 
ыҥыттарар ини. Таҕыс, урут бииргэ оонньообут 
киһиҥ буолбат дуо, тахсыбатаххына аанньа ах-
тыбат диэн кыыһырыа.»

4Георгий Семенович Ефимов (1892-1960 сыл кэннэ) – Дьааҥы ул. I Дьуһаал нэһ. (билиҥҥинэн Дулҕалаах) төрүттээх, 
Дьокуускайдааҕы педагогическай курстары, Томскайдааҕы учуутал институтун бүтэрбит, Томскай университетын 
юридическай факультетыгар үөрэнэ сылдьыбыт. Аммаҕа, Дьокуускайга учууталлаабыт, Томскайдааҕы мусульманскай учуутал 
семинариятыгар преподавателлаабыт. 1920-1921 сс. Саха сирин ревкомугар норуот үөрэҕириитин уонна юридическай 
салааларыгар, Омскайга Сибнац Саха подотделыгар сэбиэдиссэйдээбит, АССР конституциятын, Үлэһиттэр бырааптарын уонна 
эбээһинэстэрин декларациятын оҥорор уонна кыраныыссатын чуолкайдыыр, Саха АССР территориятын административнай-
экономическай оройуоннуур хамыыһыйаларга үлэлэспит. Москваҕа Бүтүн Россиятааҕы Сэбиэттэр 8-с съезтэригэр кыттыбыт, 
Саха күбүөрүнэтин уезтарын уонна волостарын ревкомнарын I съеһигэр партията суохтар фракцияларын салайбыт. 1922 с. 
саҥатыгар бастаанньыстарга күрээбит уонна кулун тутар 2-12 күннэригэр Чурапчыга буолбут сэбиэскэй былаастан босхоломмут 
Саха уобалаһын съеһин салайбыт, бу сугулаан түмүгүнэн ВЯОНУ бэрэссэдээтэлинэн талыллыбыт. Сайын ВЯОНУ оһуобай 
делегациятын салайан Приамурьеҕа барбыт, 1923 с. күһүнүгэр диэри Японияҕа ВЯОНу бэрэстэбиитэлистибэтин тэрийэн 
үлэлэппит. Эмиграцияҕа Мантчжурия Харбин куоратыгар олорбут, репетиторынан, КВЖД хонтуора сэбиэдиссэйинэн үлэлээбит Е 
Бовен диэн аатынан Кытай подданствотын ылбыт.

5Михаил Дмитриевич Азаров (1883-1938) – Нам ул. Муркучу нэһ. (билиҥҥинэн II Хомустаах) төрүттээх, Дьокуускайдааҕы 
2 кыл. оскуоланы бүтэрбит. 1901-1921 сс. Суола (билиҥҥинэн Бүтэйдээх), Суотту, Төҥүлү, Нам оскуолаларыгар учууталынан, 
сэбиэдиссэйинэн үлэлээбит. Быстах кэмҥэ ЧЕКА хаайыытыгар сыппыт. 1922 с. кулун тутарга Чурапчыга буолбут сэбиэскэй 
былаастан босхоломмут Саха уобалаһын съеһин ВЯОНУ чилиэнинэн талыллыбыт. 1923 с. амнистияланан төрөөбүт улууһугар 
эргиллибит. 1930 с. хаайылла сылдьыбыт.
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Сарсыҥҥытыгар дьаамынан баран хааллым. Ик-
ки суукка айаннаан Чөркөөххө кэллим. Областной 
управлениеҕа киирэн, Азаровы кытта көрсөн ки-
ниэхэ түстүм, соҕотоҕун олорор эбит. «Тоҕо ыҥыр-
дыгыт?» – диэбиппин: «Билбэтим», – диэтэ. Ол 
күн И.Ф. Афанасьев уонна Давыдов М.Г. буолан, 
Чөркөөх таҥаратын дьиэтин иһин киирэн көрө сы-
рыттыбыт. Арай областной уп равлениеҕа И.Д. Кыч-
кин итиэннэ Порядин Петр буолан, туох эрэ үлэҕэ 
сылдьаллар эбит. Кинилэри көрөн баран: «Бу дьон 
миигин эмиэ үҥпүт буоллахтара», – дии са наатым. 
Сарсыҥҥыты гар Г. Ефимовка ыйытан кабине-
тыгар киирэн, повесткатын биэрдим уонна: «Эн 
ыҥыттарбыккар Төҥүлүттэн таҕыстым», – диэтим. 

– Дьэ, эйигин: «Большевиктар билсэрдээх, бэ-
йэтэ большевик», – диэн улууһуҥ эдэр ыччатта-
ра үҥсэллэр, – диэтэ.

– Большевик диэхтэрин – партията суохпун, 
боль шевиктары билэбин, киһи эрэ саха больше-
виктарын билэрэ буолуо дии саныыбын. Ол мии-
гин хайалара үҥэрэ буолла?

– Порядин Петр аҕатын-ийэтин краснайдар 
өлөр бүт, эһиги улуус биир эдэр, бэрт өйдөөх ыч-
чата. Эйигин кытта өстөөх быһыылаах, ол киһи 
үҥсэр. Эһигини тупсуһуннараары ыҥыттардым, 
билигин саха үөрэхтээхтэрэ биир санаалаах, 
эйэлээх буолуохтааххыт. Онон ол-бу урукку өс-
күтүн хаалларан, бүтүн норуоккут иннигэр ту-
ран, эйэлээхтик үлэлииргитигэр көрдөһөбүн.

– Ол миигин туох диэн үҥсэрий, көрүөххэ сөп 
дуо?

– Суох, сатаммат, эн тылгын биэрдэххинэ, 
эһи гини тупсартыам этэ.

– Туох диэн миэхэ өстөммүтүн эбэтэр үҥсүбү-
түн билбэккэ эрэ, мин хайдах тупсабын диэхпи-
ний, урут өстөөхпүн билбэт этим. 

Онтон Ефимов Порядины ыҥыттарда. Киһим 
киирэн баран миигин кытта дорооболоспот да-
ҕаны. Ефимов эттэ:

– Порядин, бу үҥсэр киһигин Харитоновы 
ыҥыр таран таһаардым. Урут кыра эрдэхпитинэ 
куо ракка бииргэ оонньообут киһим эбит итиэн-
нэ областной управление членнэрэ бары би-
лэр киһилэрэ, онон эһиги иккиэн да улуускуту-
гар биллэр дьон буоллаххыт, бэйэ-бэйэҕитигэр 
өстөөх буола сылдьаргыт сатаммат, хата туохтан 
искитигэр хоргутуһа санаабыккытын мин орто-
бор кэпсэтэн, тупсан кэбиһиҥ.

– Мин кинини кытта өстөөхпүн да, эйэлээх-
пин да билбэппин, үҥсүбүт киһи кэпсээтин, – 
диэтим.

Порядин: 
– Харитонов кыһыл инструктордары кытта: 

Сокольников, Субуруускай, Дэхсилээхэп8 итиэн-
нэ Пономарев буоланнар биир сүбэнэн сылдьар 
киһи. Ити дьонунан сирэйдэтэн Чурапчытааҕы 
партията суохтар конференцияларыгар бэрт эл-
бэх улуус үөрэхтээхтэрин, баайдарын хаайыыга 
уктарда, сорохторун өлөттөрдө даҕаны. Соколь-
ников мин аҕабын, ийэбин өлөрбүтэ, Понома-
рев Төҥүлү, Суола төрдүн аҕабыттарын итиэннэ 
Мэҥэ улууһун хас да баайдарын өлөрбүтэ. Итини 
кини билбэккэ хаалбатаҕа буолуо, – диэтэ.

Ефимов: 
– Мин үчүгэйдик билсэр, бииргэ үлэлии сыл-

дьыбыт дьонум Аммосов М.К. уонна Ойуунускай 
П.А. табаарыстыы да этибит. Киһи киһини кыт-
та билсибэт буолуо дуо? Большевиктары кытта 
билсибитэ диэн дакаастабыл буолбат. Мин юри-
дическай үрдүкү оскуоланы бүтэрбитим, онон 
буруйдуур буоллаххына, докумуонунан дакаас-
тыахха наада, тылынан этэр, сэрэйэн күтүрүүр 

6Иван Федорович Афанасьев (1885-1942) – Дүпсүн ул. Тэбиик нэһ. (билиҥҥинэн Уус Алдан, Дүпсүн) төрүттээх, 
Дьокуускайдааҕы реальнай училищеҕа үөрэммит. Илин Хаҥалас улууһун быраабатыгар суруксуттаабыт, “Сахалар сойуустарын” 
чилиэнэ буолан хаайылла сылдьыбыт. 1917 с. кэннэ Саха күбүөрүнэтин, Дьокуускай уокурук земскэй мунньаҕын гласнайдара. 
1922 с. ыам ыйыгар Чурапчыга буолбут сэбиэскэй былаастан босхоломмут Саха уобалаһын 2-с съеһигэр ВЯОНУ бэрэссэдээтэлин 
солбуйааччынан талыллыбыт, сайын Ефимов Владиовстокка барбытын кэннэ ВЯОНУ бэрэссэдээтэлин эбээһинэһин толорбут. 
1923 с. Охотскайтан эргиллэн кэлэн амнистияламмыт, Саха сирин сэбиэттэрин IV съезтэрин делегата буолбут, ЯЦИК чилиэнинэн 
таллыбыт, «Якутсельхозсоюзка» үлэлээбит. 1928 с. сууттанан Соловкига утаарыллыбыт, хаайыыттан тахсан баран Иркутскайга 
олохсуйбут.

7Афанасий Иннокентьевич Говоров-Ленскэй (1894 с.т.) – Бороҕон ул. II Өлтөх нэһ. (билиҥҥи Уус Алдан, Өлтөх) төрүттээх, 
Дьокуускай куораттааҕы 4 кыл. училищеҕа үөрэммит. «Кэскил» саха үөрэнэр ыччатын түмсүүтүн лидериттэн биирдэстэрэ. 1917-
1919 сс. Бороҕон улууһугар КОБ бэрэссэдээтэлинэн анаммыт, Дьокуускай уокурук, Саха күбүөрүнэтин земскэй мунньазтарын 
гласнайдарынан талыллыбыт, күбүөрүнэ земскэй мунньаҕар суруксуттаабыт. 1922 с. кулун тутардааҕы Чурапчыга буолбут 
сэбиэскэй былаастан босхоломмут Саха уобалаһын съеһин солбуйар бэрэссэдээтэлэ, ВЯОНУ бэрэссэдээтэлин солбуйааччынан 
талыллыбыт, кэлин ВЯОНУ чилиэнэ, 1923 с. Пепеляев генералга бэрэстэбиитэлэстибэтин салайбыт. Амнистияланан баран 
Бороҕон улууһун ситэриилээх кэмитиэтин бэрэссэдээтэлинэн, учууталынан үлэлээбит, «Саха омук» улуустааҕы филиалын 
салайбыт. 1928 с. сууттанан Соловкига утаарыллыбыт.

8Константин Алексеевич Сокольников, Николай Дмитриевич Субуруускай, Алексей Михайлович Дэхсилэээхэп – Саха сиригэр 
гражданскай сэрии кыттыылаахтара, кыһыл партизаннар, автономия ылыллыбытын кэннэ кыһыл террорга, интеллигенцияны 
сойуолааһыҥҥа буруйданан хаҥас халыйааччы аатыра сылдьыбыттара. 1930-с сс. Сокольников Саха АССР главсуудун 
бэрэссэдээтэлин солбуйааччынан, Субуруускай Саха АССР доруобуйа харыстабылын наркомунан, Дэхсилээхэп Саха АССР үлэҕэ 
наркомунан үлэлээбиттэрэ. Кэлин репрессияламмыттара.

Уочарка уонна публицистика



55Чолбон 1 №-рэ 2018

диэн доказательство буолбат. Эн суруккун ааҕан 
баран, улахан фагы булбатым, – диэтэ.

– Порядин тус бэйэтэ туохтан миэхэ өстүйбү-
түн эппэт, большевиктар дьону куоракка хаай-
быттарын эбэтэр тыаҕа өлөрбүттэрин миигин 
өлөттөрдөҕө диэн үҥсэр эбит. Онон тус бэйэтэ 
хараҕынан көрбөтөх, кулгааҕынан истибэтэх 
фактарынан, киһи кигиитинэн үҥсэр быһыылаах

Киһим кыыһыра түстэ быһыылаах уонна:
– Эн миигин куруук тылгынан ордук этэр, 

тииһин сааҕын миигинэн ыраастыыр киһи бул-
буккун.

Ефимов буойталаата:
– Эйигин этиһиннэрээри ыҥырбатаҕым. 

Улуус тарыгар биллэр, дьонноругар авторитет-
таах дьон өстөһөн, улуустарын икки аҥы хай-
ытан, дьон санаатын иирдэллэрэ буолуо диэн 
тупсуһуннараары ыҥырбытым. Эйэлээхтик кэп-
сэтэргитин күүтэбин.

Порядин:
– Кырдьык, дьоммутугар тылбытын ылынна-

рар дьоммут. Кинини улууһун хоту нэһилиэктэрэ 
бары көмүскэһэр киһилэрэ, онтон миигин соҕу-
руу диэки нэһилиэктэр, кырдьык, астыналлар, 
онон улуус мунньаҕар биһиги икки аҥы ха-
йыннахпытына, улуус мунньаҕын уһатар этибит.

– Сымыйанан, эн курдук киһиргиирбиттэн мин 
саатабын, биһиги иккиэн даҕаны улууспутугар 
биллибэт дьон инибит, – диэтим.

– Дьэ кэбис, Харитонов, доҕоргун Поряди-
ны кытта тубус, эһигини дьонтон ыйытан ик-
киэҥҥитин истибитим. Иккиэн эйэлээхтик биир-
гэ, кэнники даҕаны улуускут иннигэр үлэ лиир-
гитин баҕарабын, – диэтэ Ефимов.

– Мин Порядин сымыйанан үҥпүтүн билинэр 
буоллаҕына, эн тылгын быһа гыммакка, тупсуом 
буоллаҕа, туох да киниэхэ өһө суох буолларбын.

– Чэ үчүгэй, тупсуҥ, кэлэн мин илиибин тутуҥ, 
– диэтэ. 

Порядин ойон туран, мин илиибин тутан Ефи-
мовка илтэ. Ефимов илиибитин арааран баран:

– Аны бэйэ-бэйэҕитин үҥсэр буоллаххытына, 
биир үҥсээччини буруйдуом!

Ити киэһэ дьаамынан төттөрү Төҥүлүгэ бар-
дым. Төҥүлүгэ киирбитим кэннэ Варя Дүпсүҥҥэ 
таайдарыгар барда: «Саас харанан тэлиэгэ атта 
ыытаар», – диэн баран. Мин саас, хаар хараа-
ран эрдэҕинэ Дойдуга киирэ сырыттым. Дой-
дуунускайга белайдартан арай Василий Попов 
дьиэтигэр Тэхтиргэ уонча киһилээх Хортуоп-
пуй Ньукулай баар эбит. Илья Харитоновы дьиэ 

иһинээҕи оҥкучахха, мөккүспүтүн иһин, уган 
хаайа сылдьыбыт дииллэр. Мин киирээт, Чер-
ноусскай Петру Бороҕонунан И.Ф. Афанасьев-
тарга Варяны аҕалтара биир паара тэлиэгэ ат-
таан ыыттым. Дьонум аттара аара мөлтөөн бэрт 
нэһиилэ Төбүрүөҥҥэ кэлбиттэрин Антон Кычкин 
Дойдуунускайга киллэрдэ. Дойдуунускайтан тэ-
лиэгэ атынан Тый Туппутунан тыаҕа Иннокен-
тий Федорович Харитоновтаахха таҕыстыбыт. 
Онно тахсан олордохпутуна, Бороҕонтон биэ-
лэйдэр куораттан плен ылбыт Өлүөхүмэ икки 
кыргыттара Аржакова Глаша уонна Катя Со-
колова биһиэхэ сурук ыыппыттар: «Биһигини 
Саһылыкаан нэһилиэгиттэн ылларыҥ», – диэн. 
Ону Мөҥүрүөнтэн киһи ыытан ылларан баран, 
Төҥүлүгэ биир паара атынан бардыбыт.

Ити икки ардыгар краснайдартан: «Солобуо-
даттан, хаайтарбыт Строд командирдаах этэ-
рээти улахан краснай этэрээтэ тахсан киллэр-
бит», – диэн иһилиннэ. Сотору соҕус буолан 
баран, куораттан сатыы тахсыбыт дьону, хас да 
киһини Төҥүлүгэ биэлэйдэр таһаардылар. Баран 
көрбүппүт сахалар, билэр дьоммут эбит: Игна-
тий, Гриша, Михаил Слепцовтар, Г.А. Афанасьев, 
Михаил Афанасьев, Н. Ефимов итэннэ икки-үс 
билбэт дьоммут. Белай штаба ыйыталаан баран 
дойдуларыгар баралларын көҥүллээтэ. Слепцов-
тар Тараҕайга бардылар, Г.А. Афанасьев биһиэхэ 
хонон баран, дьиэтигэр ааста, туох да сонуну 
кэпсээбэт, арай: «Сахаҕа Автономнай республи-
каны көҥүллээтилэр, улахан амнистия таҕыста, 
куоракка ас-үөл аҕыйах буолан, көҥүллэтэн 
дойдубутугар таҕыстыбыт. Куоракка хааллыбыт 
дьон бары босхоломмуттара», – диир. 

Ити кэнниттэн аҕыйах хонон баран Төҥүлүгэ 
куораттан Д.И. Слепцов Мэлдьэхсинэн таҕыста, 
управаҕа кэлэ сырытта, дьон бары ойон туран 
дорооболостулар. Мин атахпын устан сөрүүкүү 
сытар этим, туран дорооболостум, бэйэтэ кэ-
лэн дорооболосто. Куорат сонунун тугу да кэп-
сээбэт: «Куоракка хоргуйан өлөөрү ыксаан, 
көҥүллэтэн таҕыстым. Хайа, биэлэй этэрээтэ 
төһө күүстээҕий?» – диэн ыйытар уонна штабка 
сылдьан баран, Дьабыылга кэргэттэригэр барда.

Ити икки ардыгар куорат таһыттан биэлэйдэри 
кыһыллар улам үүрэн, Намҥа таһаардылар, Эве-
рестов дьиэтигэр, итиэннэ: «Киллэмҥэ кыһыллар 
улаханнык сэриилээн кыайбыттар», – диэтилэр. 
Иннокентий Гаврильевич Кычкин оннугар пред-
седателинэн салҕамньы Мэхээлэ Борисовы хаал-
ларан баран, Виктор Попов Чөркөөххө таҕыс-
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та. Биһиги Ваня Слепцовтуун кыргыттарбытын 
ылан, Тараҕайга, эмиэ тэлиэгэ атынан бардыбыт. 
Тараҕайга тахсан баран, Дойдуттан ийэм эмээх-
сини, Коляны кытта ылларан, Кэтириис эдьиий-
ин аахха олордум. 

Уонча хонон баран, бары биһиги Оноҕостоох 
диэн сиртэн Тараҕай нэһилиэгин мунньаҕар 
сатыы бардыбыт. Сайылыкка сугулаан дьиэҕэ 
кэл биппит, икки саалаах саллаат баар эбит, 
миэхэ аҕалан сурук туттардылар. Биэлэйдэр 
Чурапчытааҕы головной штабтарын началь ни-
га Занфиров диэн киһи илии баттаабыт ыйаа-
ҕа эбит: «Харитонов А.Н. диэн киһини бэрт 
түргэнник тутан Чурапчыга таһаарыҥ!» – диэн. 
Суругу ааҕан баран, мин нууччалыы дьоммор 
этим: «Я арестован. Они пришли за мной». Сал-
лааттар: «Нууччалыы кэпсэтимэҥ», – диэтилэр. 
Биһиги дьаамтан тэлиэгэ ат ылан бары дьиэби-
тигэр төнүннүбүт. 

Ф.А. Слепцова эмээхсин элбэх сылгы этин, 
иһин киллэрэн буһаран саллааттарга эттэ: 
«Тохтоон аһаан барыҥ, большевик буолбатах 
эмээх симмин, миигиттэн куттанымаҥ». Саллаат-
тар күүттүлэр. Мин Ваняны ыҥыран: «Оро-
син Петр Ивановичка9 киһитэ ыытыахха. Кини 
соҕуруу Хаҥаласка Дмитриев нуучча офицерын 
өлөрбүтүн силиэстийэлии кэлбит сурахтааҕа, 
тии йэрбэр Чурапчыга баар буоллаҕына сөп этэ», 
– диэтим. Киһим баран, Тараҕайтан биир ат-
таах киһини Оросиҥҥа ыытта. Чурапчы штабыт-
тан Занфиров илии баттааһыннаах ыйааҕынан 
хааллыбыппын этэн, түргэнник тиийэн миигин 
көмүскэстин диэн көрдөһөн. Аһаан баран Ваня: 
«Аара баҕар өлөрөр кигээһиннээх буолуохтара», 
– диэн миигин кытта бииргэ Төҥүлүгэ диэри тах-
сыста. Биһигини Тараҕайтан Моорук дьаамыгар 
диэри Герасим Абрамов илтэ. Түөрт киһи түөрт 
ыҥыыр атынан бардыбыт. Баран иһэн саллаат-
тарбыт этэллэр:

– Биһигини Төҥүлү милициятын начальнига 
Атласов сэрэппитэ: «Харитонов чиэппэр күүс-
тээх, бэйэтэ атаҕынан акка да ситтэрбэт быһый 

киһи буолуо, бэркэ сэрэнэн, сааҕытын бэлэмнэ-
нэн иһээриҥ», – диэбитэ. 

Аара кини биһиги хайдах өстөөхпүтүн кини-
лэргэ кылгастык кэпсээтим итиэннэ:

– Төҥүлүгэ чугас олорор, суох буоллаҕына 
ыҥыттаран, эһиги ортоҕутугар кинини сирэйин 
быһа үөҕүөм, хата кини кэлиэ суоҕа.

Төҥүлүгэ кэлбитим, Атласов суох эбит. Киһи 
ыытан ыҥыттарбыппын кэлбэтэ. Ол түүн Дойдут-
тан Мэлдьэхситтэн Федот уонна Гаврил Ошуста-
новтары тутан тахсыбыттар. Мөҥүрүөнтэн Бур-
цев Михаилы уонна Араҥастан Константин Кузь-
мины тутан аҕалан Төҥүлү оскуолатыгар укту-
лар. «Тоҕо тутулуннугут?» «Чурапчытааҕы штаб 
ыйааҕынан туппуттар үһү. Биһигини кытта Сав-
вичтары (Кычкиннары) тутар ыйаах баар үһү. 
«Александр уонна Николай Саввичтар күрээн 
хаалбыттар, ону билигин көрдүү сылдьаллар», 
– дэстилэр. Дьоммутун хоско киллэрэн хатаан 
кэбистилэр.

Миигин сарсыҥҥытыгар хойут дьонум тэлиэгэ 
ат ылан Чурапчыга илдьэ бардылар. Чурапчы-
га ортотугар хонон киэһэлик тиийдибит. Мии-
гин штабтарын таһыгар аҕалан, олбуор иһигэр 
туруоран кэбистилэр. Штабтарыгар тойонноро 
суох буолан, куйаас баҕайыга 3–4 чаас устата 
турдум. Киэһэ штаб олбуорун иһигэр иччитэх 
дьиэҕэ киллэрэн, таһыттан хатаан кэбистилэр. 
Ити киэһэ тугу да аһаабакка ороммун оҥостон 
утуйан хааллым. Сарсыарда уһуктаат хара-
былтан ыйытан, тахсан киирдим итиэннэ чэй 
көрдөөн ылан аһаатым. Күнүс 10 чаас саҕана 
биир формалаах нуучча офицера киирэн кэллэ: 
«Харитонов диэн эн дуо?» Дорооболосто уонна 
суругу биэрдэ. Көрбүтүм, миигин Оросин уонна 
Новгородов мэктиэлээн хаайыыттан босхолуур 
уураах эбит. Аахпыппар илии баттаатым уонна 
ыйыттым:

– Областной управление ханна баарый? 
Штаб иннигэр үрэх утарыта биир эргэ дьиэни 

ыйан биэрдэ. Мин тахсан, кини ыйбыт дьиэтигэр 
киир  битим С.Н. Черёмкин10 уонна М.Д. Азаров 

9Петр Иванович Оросин-Хайыкы (Вольскай) (1895-1954) – Боотуруускай ул. I Игидэй нэһ. (билиҥҥинэн Таатта, Игидэй) 
төрүттээх, Байаҕантайдааҕы народнай училищены бүтэрбит. Олунньутааҕы өрөбөлүүссүйэ кэннэ Дьокуускай уезд земскэй 
управатын сэкирэтээринэн, сэбиэскэй былаас бастакы сылларыгар Тааттаҕа учууталынан үлэлээбит. 1922 с. кулун тутарыгар 
Чурапчыга буолбут сэбиэскэй былаастан босхоломмут Саха уобалаһын съеһинэн ВЯОНУ чилиэнигэр кандидатынан талылл ы быт, 
Народнай армия Хотугу этэрээтин ыстаабын начальнига. 1923 с. Ракитин генерал этэрээтин ыстаарын начальнига. Амнистия ла-
нан баран Саха АССР Наркомпроһун Литературнай-тылбаастыыр хамыыһыйатын чилиэнэ, ЯЦИК боломуочунайа, Саха АССР СНК 
тылбаасчыта. Суруйааччы, тылбаасчыт. 1928 с. сууттанан Соловки утаарыллыбыт, босхолонон баран 1930-с сс. ортолору гар 
Бодойбоҕо олохсуйбут, “Заготживсырье” тэрилтэ сүрүн булгаахтарынан үлэлээбит. 1940-с сс. хаттаан репрессияламмыт.

10Степан Николаевич Черёмкин – Элгэс ул. II Байды нэһ. (билиҥҥинэн Муома, Хонуу) төрүттээх, Дьокуускайдааҕы реальнай 
училищены бүтэрбит учуутал. Өрөбөлүүссүйэ иннинэ Байаҕантай ул. Мэҥэ-Алдан нэһ. (билиҥҥинэн Томпо), гражданскай 
сэрии саҕана Мэҥэ ул. Суола нэһ. (билиҥҥинэн Мэҥэ-Хаҥалас, Бүтэйлээх) учууталлаабыт. 1922 с. ВЯОНУ үлэлээбит. 1930-с сс. 
Дьокуускайга холкуос кууруһугар преподавателлаабыт, Аҕа дойду Улуу сэриитин иннинэ өлбүт.
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баал лар эбит. Дьэ киирэн дорооболостум итиэннэ:
– Хаайыллан тахсан баран босхолоннум, хан-

на да барар сирбин булбакка эһигини ыйдаран 
кэллим. Манна тохтуурум сатаныа дуо?

Иккиэн: «Баһаалыста», – уонна: «Эмиэ ким 
үҥ сүүтүнэн хаайдылар?» – диэн ыйыттылар.

– Туох билиэй, миэхэ эппэттэр, – диэтим.
Азаров:
– Аҕыйах хонуктаахха Занфировы кытта штаб-

ка Д.И. Слепцов кэпсэтэ олороро, ол оҕонньор 
кутуругунан оҕустаҕа буолуо.

– Биллэн турар, кини тахса сылдьыбыт буол-
лаҕына, эрэбил, кини кыһаннаҕа буолуо.

Ити киэһэ Оросин Азаровтаахха кэллэ, сытар 
хоспор киирэн кэпсэтэн баран:

– Тоҕо эйиэхэ Слепцов оҕонньор өстөнөр?
– Хараҕын дьүккэтигэр сыыс булан аалбып-

пын эбэтэр барар суолун төрдүгэр айа тардан 
мэһэйдээбиппин билбэппин, – диэтим.

– Ыраахтааҕыттан мэтээл ылбыт монархист 
оҕонньор биһигини барыбытын массыына оҥос-
тон, нуучча офицердарыгар атыылаан, бука, 
ыраахтааҕы былааһын туруортараары сылдьара 
буолуо. Итинник черносотинецтары барыларын 
Шеломов оҕонньору кытта анныбытыгар баттаан 
баран өлбүт киһи баар ини. Кини билигин ханна 
олороруй?

– Төҥүлүттэн сэттэ биэрэстэ илин, Дьабыыл 
Борисовтар сайылыктарыгар, – диэтим. Ити икки 
ардыгар Оросиҥҥа Аадырыс Уйбаан11 кэллэ, 
Оросин миэхэ:

– Биһиги хотторон эрэбит. Намтан кыайта-
ран үүрүлүннүлэр, улахан ороскуоттаах Семе-
нов Бороҕоҥҥо кэлбит үһү. Дьэ мин кэлбэтэҕим 
буоллар, эн бэҕэһээ түүн сулус ааҕар эбик-
кин. Эйигин Слепцов: «Куоракка краснайдарга 
үспүйүөн буолан, Амма Солобуодатыттан хаай-
тарбыт кыһыл этэрээтин куоракка киллэттэрдэ 
итиэннэ биир киһини кигэн куоракка ыыппыта, 
бэйэтэ большевик, биһигини хаайтарбыт киһи», 
– диэн хобулаабыт.

– Уйбаан, бу түүн Слепцовка икки саалаах 

оҕото үчүгэй атынан ыыт эрэ, кинини бэйэбитин 
кытта бииргэ илдьэ баран, ээҕин тылын этитиэх 
баара, – диэтэ.

– Сөп, билигин Сивцевы кытта биир уолу 
ыытыа ҕым, – диэт, баран хаалла.

– Петр Иванович, эн биһиги сурукпутун ылбы-
тыҥ дуо? – диэн ыйыттым.

– Ылбытым, Маш-Маш илии баттаабыт суру-
гун, ылаат, түүннэри кэлэн, эн иннигинэ Чурап-
чыга кэлбитим.

– Андрей Андреевиһи мин олох эрэммэтэҕим, 
эн суох буолларгын баһым уҥуоҕа хатыа эбитэ 
буолуо.

– Андрей Андреевич кыраҕа кыһаммат, хол-
ку оҕонньор. Занфиров миигин да кытта аахсыа 
суох этэ да, биһиги сүүс винтовкалаах буолам-
мыт, куттанан аахсар. Нуучча офицердара бэрт 
элбэх алдьархайы оҥордулар, онтон саҥарсан 
билигин офицердар бэйэбитин бултаһаары гы-
наллар да, күүстэрэ суох, баара эрэ алта уон 
киһилээхтэр. Билигин сотору хотторон күрүүрбүт 
буолуо, онно хайдах буолан арахсабыт, – диэ-
тэ, уоһун күлбүккэ дылы туттан баран, бэрт 
ыарахан хааннаах, абарбыт киһи быһыытынан 
бырастыылаһан баран таҕыста. Тахсаары туран: 
«Сарсыҥҥа диэри көрсүөхпүт», – диэтэ.

Сарсыҥҥытыгар Чурапчы иһигэр дьон элбээ-
тэ. Нуучча офицердара даҕаны, таах кустаары 
да кэлбит дьон элбээтэ. Власий Ильич Михай-
ловы12 Областной управа ыҥыттаран ылбыт, 
кинини кытта Попов Иван Алексеевич эмээхси-
нинээн тахсыбыт, ону кытта үс-түөрт киһи эмиэ 
тахсыбыттар. Областной управление тойотторо 
күрээри бэлэмнэнэллэр. Мин биирдэ түрүмэҕэ 
Кузь мин оҕонньору көрө тиийбитим, дьонум 
суохтар, ханна да барбыттарын ким да билбэт. 
Ирдээн-ирдээн П.И. Оросины көрүстүм. Киһим 
бэркэ тиэтэйэ сылдьар. Дорооболоһон, ону-маны 
кэпсэтэн баран ыйыттым:

– Миигин кытта үс оҕонньор тутуллан тахсы-
быттара, ол дьон ханналарый, аны өлөртөөн 
кэбиһээйилэр?

11Иван Семенович Турантаев-Аадырыс Суруксут (1890 с.т.) – Байаҕантай ул. II Байаҕантай нэһ. (билиҥҥинэн Уус Алдан) 
төрүттээх, Дьокуускайдааҕы педагогическай курстары бүтэрбит. Өрөбөлүүссүйэ иннинэ Саҕынньахтаах дьаамыгар, Дүпсүн 
улууһугар учууталлаабыт, Байаҕантай ул. быраабатыгар суруксуттаабыт. 1917 с. Сахалар уонна нуучча бааһынайдарын съеһигэр 
кыттыбыт, 1918-1920 сс. “Экономия” кооперативка агенынан үлэлээбит. Байаҕантай ул. ревкомун чилиэнинэн анаммыт. 1922 
с. кулун тутарыгар сэбиэскэй былаастан босхоломмут Сахалар уобалаһын съеһигэр кыттыбыт уонна ВЯОНУ хаһаайыстыбаннай 
отделын начальнигынан анаммыт. Амнистияланан баран билиҥҥи Уус Алдан, Томпо оскуолаларыгар учууталлаабыт. 1931 с.,1938 
с. сууттанан хаайылла сылдьыбыт.

12Власий Ильич Михайлов – Арҕаа Хаҥалас ул. Нөмүгү нэһ. (билиҥҥинэн Хаҥалас) төрүттээх учуутал. Өрөбөлүүссүйэ 
иннинээҕи олоҕуттан 1912 с. Туспа урдус сахалар съезтэрин делегата буолбута, сэбиэскэй былаас маҥнайгы сылларыгар Мэҥэ 
ул. Суола оскуолатыгар (билиҥҥинэн Мэҥэ-Хаҥалас, Бүтэйдээх) учууталлаабыта биллэр. 1922 с. кулун тутарыгар сэбиэскэй 
былаастан босхоломмут Сахалар уобалаһын съеһигэр сэкирэтээрдээбит, салгыы ВЯОНУ үлэлээбит. 1922 с. бүтүүтэ, 1923 с. 
саҥата буолбут Саха сирин сэбиэттэрин учредительнай съеһигэр кыттыбыт, президиум чилиэнинэн талыллыбыт. Биир чахчынан 
Саха АССР дуобакка маҥнайгы чемпиона буолар.
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– Эн оҕонньотторгун Байаҕантай сиригэр 
 тыыл  га ыыппыттара. Бэҕэһээ, сарсыҥҥа диэ-
ри хаал быт дьону офицердар: «Өлөрүөхпүт», – 
диил  лэрэ.

Төннөн иһэн Попов И.А. тохтообут дьиэтигэр 
таарыйдым. Кинилэр түспүт дьиэлэригэр Давы-
дов М.П. баар эбит. Попов И.А.: 

– Ваня тахсыбата дуо? Тахсыам дии сылдьар. 
– Хонор дьиэбэр барбытым Азаров суох: «Мун-
ньахха барбыта», – дииллэр. Дьиэ иһэ арай күө-
рэ-лаҥкы, көһөөрү гыммыт курдук буолбут. Че-
ремкин С.Н. кэлэн: 

– Саня, хайа, ханна барабыт, Власий Ильич 
кэлбит, сүбэлэһиэҕиҥ эрэ, дьоммут сотору кү-
рүүр гына тэринэн эрэллэр. Нуучча офицердара, 
Оросин этэрээтэ бардаҕына, манна тугу баҕарар 
оҥоруохтара, – диэтэ.

– Сүбэлэһиэҕиҥ, – диэтим мин, – сорох туох да 
таҥаһа да суох, күрэһэр дьиҥэ баҕата суох этэ.

Киһим аргыый аҕай сибигинэйэн эттэ:
– Эн соҕотоҕун быстан ханна эмэ бараайаҕын, 

эйигин «перебежчик» диэн өлөрөн кэбиһиэхтэрэ.
– Хайа миигин мэктиэлээбит Оросин П.И. мии-

гин ханна туттарар дуу, көҥүллүүр дуу, сүбэлээ 
ини, – диэтим.

– Эйиэхэ билигин кыһаммат буола сылдьар 
ини, ахтыма даҕаны. – Ити кэпсэтэ олордохпу-
туна В.И. Михайлов кэлэн: «Тугу иһиттигит?» – 
диэтэ. Биһиги: 

– Суох, истибэтибит. 
– Бу түүн Областной управление Чөркөөххө 

көһөр үһү. Биһиги кинилэр кэннилэригэр хаа-
ларбыт сатаммат, биһигини кытта Ксенофонтов 
К.В.13, Попов И.А., В.Р. Слепцов бараллар, эһи-
гини кытта кэпсэтэ кэллим, ханна бараҕыт?

Черемкин: «Барсабыт», – диэтэ, мин да бар-
сарга эттим. «Чэ, атта булуоҕуҥ», «Констан-
тин Васильевич суругунан Областной управ-
ление аатыттан аттарда ылыаҕыҥ, өйүөлэрдэ 
хааччыныаҕыҥ». Черемкин биһиги ат тута бар-
дыбыт, Михайлов өйүө булуох буолан хаалла. 
Биир биэрэстэ Областной управление элбэх 
адаҕалаах аттара бааллар эбит. Эмистэриттэн 
талан түөрт аты аҕаллыбыт. Ампаартан ыҥыыр, 
бэрэмэдэй ылан, дьиэбитигэр киллэрэн, хоско 
уурдубут. Аттарбыт үүннэрин булан, ыҥыырдаан 

баран, дьиэ икки ампаар икки ардыгар кистии 
баайталаан кэбистибит. Михайлов кэлэн:

– Мин бурдук, арыы, чэй ылан бэлэмнээтим, 
тэринэн И.А. Попов тохтообут дьиэтигэр ба-
рыаҕыҥ.

Аппытын ылан Поповтаахха барбыппыт, 
уулус саҕа элбэх нуучча офицердара – ыҥыыр 
ат таах дьон илин-арҕаа сүүрдэ сылдьаллар. И.А. 
По пов оҕонньордооххо Давыдов М.Г. эмиэ баар 
эбит, ол кэпсии олорор:

– Петя Оросин этэр: «Краснайдар Бороҕоҥҥо 
воззвание ыыппыттар үһү, олохтоох дьон, са-
ха үөрэхтээхтэрэ куоппатыннар», – диэн, били-
гин Сахаҕа автономнай республика бэрилиннэ, 
сымнаҕас мирнэй политика буолар үһү, – онтон 
миигин көрөн баран: – Харитонов Михайловы 
кытта куруук бииргэ сылдьар, бука дойдулары-
гар бараллар ини, – диир Петя.

Мин бэрт үчүгэйдик иһиттим ити кэпсээни, 
урут кыбыста сылдьыбытым: «Мэктиэҕэ сыл-
дьар дьону күрүүллэригэр баҕар дэбигис кө-
ҥүллүөхтэрэ суоҕа», – диэн. Биһиги сүбэлэһэн: 
«Сулҕаччы суолунан бу түүн тахсан чугас 
хонуоҕуҥ», – дэстибит. Күн киириэн иннинэ ба-
ры Чурапчыттан илин диэки аттанныбыт, элбэх 
ыҥыыр да, тэлиэгэ да аттаахпыт. Киэһэ хойут 
уон биэс биэрэстэлээх сиргэ биир улахан киэҥ 
нуучча дьиэлээх ыалга кэлэн тохтоотубут. И.А. 
По пов бэлэм астаммыт аһын аһаан баран, кы-
ратык таҥастыын утуйдубут. Туран истибиппит: 
«Чурапчыны барытын уоттаабыттар, элбэх дьо-
ну офицердар өлөрбүттэр, улахан муостаны эмиэ 
умаппыттар», – дэстилэр. Биһиги өссө сонуну 
истээри өрөөтүбүт, бурдукпутунан лэп пиэскэ, 
килиэп астаттыбыт. Көһөөччү дьон быыста-
ла суох күнүстэри-түүннэри ааһаллар, сахалар 
биир суол этэрээттэрэ 150 эрэ киһи барда. Мин 
Власийга кистээн этим:

– Эн биһи дойдубутугар хаалымына, бос туой 
эрэйи көрөн эрэбит ээ. 

Онуоха киһим хап-сабар: 
– Хата, Боссоойко этэрээтэ кэннибитигэр баар 

үһү, ол кэлэн ааһара буоллар, төннүбүт да син 
этэ. «Өссө биир-икки хонукка дьон ааһарын кө-
һүтүөххэ», – диэн сүбэлэстибит. Түүнүгэр би һиги 
эмиэ сүүрбэ биэс биэрэстэлээх сиргэ тии йэн, биир 

13Константин Васильевич Ксенофонтов (1898-1928) – Арҕаа Хаҥалас ул. III Малдьаҕар нэһ. (билиҥҥинэн Хаҥалас, Тиит 
Арыы) төрүттээх, Иркутскайдааҕы педагогическай институту бүтэрбит. Нэһилиэгэр учууталлыы олордоҕуна ыҥыран ылан, 1920-
1921 сс. Саха күбүөрүнэтин ревкомун Норуот үөрэҕириитин салаатын сСха күбүөрүнэтин чинчийэр пототделын сэбиэдиссэйинэн 
анаабыттар. Хаайыллартан күрээн бастаанньыстарга холбоспут, 1922 с. кулун тутарыгар сэбиэскэй былаастан босхоломмут 
Сахалар уобалаһын съеһигэр ВЯОНУ чилиэнинэн талыллыбыт, ити сайыныгар Японияҕа тиийэн 1923 с. күһүнүгэр диэри ВЯОНУ 
бэрэстэбиитэлэстибэтигэр үлэлээбит, онтон АЧШ эмиграциялаабыт уонна индеецтэр этнографияларынан дьарыктаммыт.
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ыалга тохтоотубут, эмиэ утуйдубут. Бу олордох-
путуна, киэһэлик күнүс Ваня Слепцов биһигини 
Чурапчыттан эккирэтэн кэллэ. Мин ыҥыран 
таһааран: «Хайа, арҕааттан хаһан кэл лиҥ, дьом-
мут ханна баалларый?» – диэн ыйыттым.

– Урукку олорбут сирдэригэр Оноҕостооххо 
хааллылар, биһиги кыргыттарбытын санитарка 
оҥорон, бааһырбыт дьону кытта Аммаҕа илти-
лэр, Виктор ону кытта барыста, – диэтэ. 

– Эн барсаҕын дуо?
– Мин барарбын иһин сөбүлээбэт, соҕотоҕун 

төннөрбүттэн куттанан барсан иһэбин, Власий-
дыын төннүөх курдук буолбуппут да, билигин 
мэнээх дьону батыһан, барсан эрэ иһэбит, – ди-
этим.

– Барсарыҥ сөп, бары билэр дьонуҥ, – Мии-
гиттэн Петя Оросины ыйытта. 

– Хомунар, облуправлениялары кытта барар үһү.
– Хата Варя миэхэ таҥас ыытта дуо?
– Суох өйдөөн ылбакка эрэ кэллим.
– Бороҕоҥҥо Алексей Поповка сурук ыыппы-

тым да, киһим тахсыбата, кини тахсыбыта буол-
лар дойдубар барыа этим.

Киһим итиниэхэ тугу да эппэтэ.
– Мин эйигин көрсөөрү эккирэтэн кэлбитим, 

билигин мантан хоту диэки Оросиннааҕы эк-
кирэтэн барыам. 

Итинтэн арахсан хааллыбыт. Бу күн манна 
өрөөтүбүт. Константин Васильевич Ксенофонтов 
тиэтэтэр: «Пароходунан Алдан өрүһүн краснай-
дар быһыахтара, түргэнник барыаҕыҥ, биһиги 
кэннибиттэн аны туох үчүгэйи истээри олоро-
бут», – диэтэ. И.А. Попов эмиэ Ксенофонтовы: 
«Сөпкө этэр, бара турбуппут ордук этэ», – диэтэ 
Власий диэки көрөн баран.

Власий: 
– Алдан өрүһү синньигэс, биир-икки пароход 

биһигини хантан булан хаайдаҕай, өйүөбүтүн оҥос-
тон баран бардахпыт дии. Нуучча офицердарын 
кэнниттэн бардар ордук буолуо этэ. Ити дьон, бу ка, 
сахаларга билигин өстөнө саныыллара буолуо.

«Биһиги ханна, ханан баран иһэбитий?» – 
диэн И.А. Поповтан ыйыттым. Оҕонньорум Ксе-
нофонтов диэки көрөн баран:

– Охотскайга барыах буолбуппут дии, онно 
хайа суолунан баралларын өссө билбэппин ээ. 
Хайабыт билбэтий? – диэн баран барыбыт диэки 
көрүтэлээн кэбистэ. Ким да билэр киһи көстүбэтэ, 
бары: «Охотскай суолун билбэппит», – дэстилэр. 
Семенов Иннокентий: «Аара аргыс элбэх буолуо, 
ханна муннахпытый, Охотскай перевоз уҥа эбэ-

тэр хаҥас өртүгэр туоруо этибит». 
Сарсыарда тураат бардыбыт. «Сулҕаччы сэттэ 

биэрэстэ хаалла», – дэстилэр. «Манна Алтан ки-
һитэ Неустроев олорор, онно мин туораан дьом-
мор сурук ыытыам», – диэтэ Власий, ону кытта 
мин эмиэ туораатым. Баран иһэн Власийга:

– Хайа доҕоор, биһиги бу дьону кытта бара 
турабыт дуо? Бэйэм дойдубар хаалыахпын 
баҕарабын да, соҕотоҕун төннүөхпүн куттана-
бын, дойдуга саһан хаалбыт биэлэй саллааттара 
өлөрүөхтэрэ диэн.

– Мин да хаалыахпын баҕарабын, – диир 
Вла сий. – Ити Костя Ксенофонтовы бостуой ар-
гыстаһан олуллан иһэбин, кини областной уп-
равление членнэриттэн быстан, миигин кытта 
барсаары хаалбыта. Ити киһи бука төннөрбүн 
сөбүлүө суоҕа. Бостуой да бииргэ барыах диэ-
битин ылыммыппын, киһибин сөбүлэппэккэ эрэ 
барарым сатаммат.

– Кини иннигэр эн, бэйэҥ сөбүлээбэт буолан 
баран, дьоҥҥун, оҕолоргун быраҕан бараҕын 
дуо? Таҥаһым эмиэ суох диигин. Эн биһиги ба-
рыстахпына олус эрэйи көрүөхпүт ээ. Кинилэр 
бараллара сөп, оттон эн кыһыллартан тоҕо кут-
танныҥ? – диэтим.

– Мин куттаммаппын, биэлэйгэ тугу да үлэ-
лээбэтим, ити Костяттан эрэ тардыстабын. Ити 
гынан санаан баран көрдөххө, төннөрбүт ордук 
буолсу. Дьэ туох диибит дьоммутугар?

Мин:
– Биһиги утуйар да, уларыттар да таҥаһа 

суох итиэннэ ардах-хаар буоллаҕына кэтэр 
этэр бэс, сон суох. Дьоммутун кытта барар гына 
сү бэлэспэтэхпит, онон эһиги бэйэҕит барыҥ, 
биһиги хаалабыт диэтэххэ. Ону бэйэлэрэ да кө-
рөн иһэллэр, сыаналыахтара буоллаҕа.

Власий:
– Биһиги дьоммутун кытта көрсө, таҥас-өйүө 

ыла төннөбүт итиэннэ кыһыллар кытаанах буол-
лахтарына, оҥостон күрүөхпүт диэтэххэ.

Ити икки ардыгар сылдьыах буолбут ыалбы-
тыгар тиийэн кэллибит. Киирэн чэйдээн, мантан 
Бүтэйдээх төһө ырааҕын ыйытан баран, дьомму-
тун эккирэттибит. Дьоммут Сулҕаччы хоту өр-
түнэн үс биэрэстэлээх сиргэ тохтообуттар, Амма 
өрүһүн аттарын харбатан туораабыттар уон на 
биһигини эрэ күүтэн олороллор эбит. Тиийэн 
Власий:

– Биһиги төннүүһүбүт, санаан көрдөххө, ула-
рыттар да таҥас, ардахха да кэтэр халыҥ сон 
суох, олус дьүдэйииһибит итиэннэ кэргэттэрби-
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тин кытта көрсүбэккэ барарбыт сөбө суох буол-
су. Эһиги элбэххит, дьону кытта аара аргыс бу-
лан барыаххыт буоллаҕа дии.

Аргыстарбыт бары ах баран олордулар. К.В. 
Ксенофонтов:

– Мин дьууһуна аҥара бельелаахпын, икки 
сонноохпун, И.А. Попов да таҥастаах буолуо, 
бары таҥаспытын холбоон баран тэҥҥэ үллэс-
тиэҕиҥ итиэннэ бииргэ барыаҕыҥ, быстыспакка 
эрэ.

Иван Алексеевич Попов:
– Александр дойдутугар хаалара сөп даҕаны, 

кинини краснайдар тугу да гыныахтара суоҕа, 
оттон Власий, эйигин үчүгэйдик көрөллөрүн мин 
билбэтим.

– Мантан Охотскай сүүс көс буолуо. Ардаҕа, 
силбигэ сүрдээх буолуо, мин таҥаһа суох киһи 
олус эрэйдэниэм итиэннэ хааларбыттан куттам-
маппын, мантан соҕотоҕун да төннүөм.

Власий Ксенофонтов диэки көрөн баран:
– Константин Васильевич, аргыстарыҥ үчүгэй, 

эрэбил дьон, биһиги икки эһиэхэ туох да көмөнү 
аара оҥорбоппут, онон биһигини суохтатыах-
хыт суоҕа, Степан Николаевиһы итиэннэ Иван 
Алексеевиһы кытта билсэҕин уонна аргыстаргыт 
Слепцов, Семенов эрэбил, суолга үөрүйэх дьон, 
– диэтэ.

Константин Васильевич өрө тыыммахтаан, 
уһу утаамахтаан кэбистэ, тугу да диэбэтэ. Иван 
Алек сеевич бөтөн барда, ытамньыйда итиэн-
нэ бэрэмэдэйиттэн биир чиэппэрдээх былыргы 
40 кыраадыстаах үрүҥ арыгыны таһааран ба-
ран: «Арахсарбытыгар иһиэҕиҥ», – диэтэ. Чаас-
кы ылан кутан түҥэттэ. Бары кыратык истибит. 
Арыгы иһэ олорон Черемкин:

– Мин туох да буруйу кыһылларга оҥорбото-
ҕум, таах дьону батыһан барсан иһэбин, бу 
дьоммун кытта төннүүһүбүн.

Власий:
– Эн, Степан Николаевич, барсарыҥ сөп, оҥос-

туулаах буоллаҕыҥ дии, биһиги таҥаспыт суох 
буолан хааллыбыт.

К.В. Ксенофонтов:
– Аҥардас таҥаһа суоххутунан төннөр үһү-

гүөт, хаалаары хаалар инигит. Мин да хаалыам 
этэ, биир сыл миигин саһыарыахпыт дииргит 
 буоллар. Биир сылынан олох биллиэ этэ. Власий 
лично миигин сатаан саһыарыам диир буоллах-
хына, миигин илдьэ бар, бэйэҕин кытта.

– Биир сыл киһини саһыарар уустук. Баҕар мин 
бэйэм эйигин эккирэтиэм. Онон эн аргыстаргын 

кытта барарыҥ сөп этэ. Только сыыһалаахпын, 
эйигин кытта бииргэ барыам диэн эрэннэриэм 
суоҕа эбит, ону бырастыы гын, ити Иван Алексе-
евич мин кылыным миигиннээҕэр суолга эрэбил 
доҕор буолуо, – диэтэ Михайлов.

И.А. Попов:
– Дьэ биһигини киһиргэппэккэ эрэ хаалыҥ, 

биһиги этэҥҥэ буоллаҕына, син айанныахпыт. 
Только билигин быһаарсыахха наада, Василий 
Романович уонна Лөгүөнтэй биһигини кытта бар-
саҕыт дуо? Аараттан эмиэ төннөбүт диир буол-
лаххытына, билигин биллэриҥ, эһиги эбэтэр 
биһигини эрэннэриҥ эбэтэр эһиги саарбахтыыр 
буоллаххытына, Константин Васильевич биһиги 
атын аргыһы булуохпут.

Семенов, Слепцов буоланнар: «Аргыстаһа-
быт», – диэн бигэ тылларын биэрдилэр. Биһиги 
туран бырастыыластыбыт дьоммутун кытта, 
Иван Алек сеевич: «Арыгыта иһиэҕиҥ», – диэби-
тин аккаастаатыбыт итиэннэ үһүөн – Черемкин, 
Ми хайлов уонна мин буолан аттарбыт үрдүгэр 
түһэн төнүннүбүт. Аттарбыт үчүгэй аттар, биир 
түүнүнэн Алтан нэһилиэгин илин өртүгэр күн ор-
тотун иннинэ уон икки көһү айаннаан кэллибит, 
аара көнө үрэхтэргэ сүүрдүүнэн итиэннэ наар 
сиэллэрэн кэллибит. Аттарбыт мөлтүү сыстылар, 
бэйэбит да улаханнык сылайдыбыт. Дьиэлээх 
дьону Власий билэр буолан биэрдэ. «Дьиэбит 
таһыгар күрүөйэх саллаат саһа сылдьара билли-
бэт», – диэтилэр. Биһиги аһаан баран, күн кии-
риэр дылы утуйдубут. Киһим (Власий Михайлов) 
тус миэхэ махталлаах, арыгыта эрэ суох саха 
аһын арааһын аһатта. 

– Түүнүн кэлиигит саамай сөп. Д.И. Слепцов 
тоҕо эһиэхэ этэн, мэҥэлэри барыларын хаалла-
рарга эппэтэх буоллаҕай, – диир.

– Дьэ, олус үчүгэйи кэпсиигин, – диэтим мин 
ити гынан баран, ол Д.И.Слепцов оннук ула-
хан итэҕэли большевиктартан ылан баран, олус 
биэ лэй офицердарын кытта сүбэлэһэн, урукку 
өстөөхтөрүн өлөттөрөөрү гыммытынан сыана-
лаатахха, Саха автономиятыгар итинник оҕон-
ньор баһылыктаабыта биһиги курдук биллибэт-
көстүбэт дьоҥҥо барса да суох буолар дуу, кэн-
ники көнөн эрэрэ дуу?

– Ол эйигин кини үҥпүтүн хантан билэҕин?
– Өлөттөрө сыспыт киһи хайдах билбэт буо-

луомуй?
– Оҕонньор сыыстаҕа дии, – диэтэ. Итинэн 

кэпсэтиибит бүтэн утуйдубут. Сарсыныгар мин 
дьоммор Оноҕостоох диэн сиргэ кэллим. Кэ-
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лэн аппын сэргэҕэ баайа турдахпына, дьонум 
көрдүлэр. Кэлбиппэр улаханнык үөрдүлэр. Ийэ 
кынным эмээхсин Фекла Алексеевна кэлбит 
үөрүүбэр сылгы иһин эмис баҕайы сылгы этин 
кытта бииргэ буһаран, дьиэ иһинээҕи дьукаахта-
рын барыларын ыҥыран аһаттыбыт. Кинилэргэ 
Чурапчыны уоттаабыттарын, хайдах кимнээҕи 
кытта күрэһэн иһэн, төттөрү хаһыа кэлбиппи-
тин итиэннэ Макаров Саха автономиятын ту-
һунан кэпсээбитин, куоракка хаайыылаахтары 
таһаарбыттарын кэпсээтим. Дьонум мин кэпсэ-
эбиппин бэркэ сөбүлээтилэр: «Биһиги бары ха-
йаан даҕаны кэлиэ дэһэрбит, хаайтара-хаайтара 
кинилэри батыһыа суоҕа дэһэрбит», – дэстилэр. 
Мин куоракка киириэхпин, аара күрээн сылдьар 
биэлэй саллааттарыттан куттанан Тараҕайга 
уонтан тахса хоннум. Ити дьыл Тараҕайга дьэ-
дьэн бөҕө олус үүммүтэ, биһиги күн аайы Варя-
лыын тыаҕа дьэдьэннии барабыт.

Ийэм эмээхсин Коляны кытта, Кэтириистээхтэн 
аҕалан, атын тараҕайдары кытта аргыстаһан, 
биһиги бары тэлиэгэ атынан Дойдуга киирди-
бит. Арай киирэн иһэн көрдөххө, аара аан дой-
ду тэтэрэ көҕөрөн, уйгу-быйаҥ, чээлэй күөх от-
мас муҥутаан, үөһэ өртүлэриттэн сүүдүрүннээх 
сүмэлэрэ араҕас илгэ буолан, чалларыччы там-
малыыр эбит. Суола үрэх уута муҥутаан киирэн, 
сүлбэтин хаатын дэбилитэ таһымнаан, хара тыа 
маһын саҕатынан ылан баран, төттөрү эҕирийэн 
уолан, модун күрүлгэннээх сүүрүгэ мөлтөөн, 
чүөмпэлэрин улара мэнэдээрийэн, Суола айанын 
суолунан аттаах киһи хаайтарбакка кэстэрэн 
сылдьар гына оломноро тахсыталаан эрэр эбит.

Чалҕаа Моорук сиринэн айаннатан иһэн суол-
тан көрдөххө, Суола чүөмпэтин уутугар биир үөр 
анды түһэн, иссэ сылдьаллар эбит. Ону ытаары 
тохтоон, саабын ылан үөмэн эрдэхпинэ, илин 
диэкиттэн элбэх ат туйаҕын тыаһа чугас баҕайы 
биирдэ өрө хабылла түстэ. Өйдөөн көрбүтүм уон-
тан тахса ыҥыыр аттаах саалаах дьон муҥ кы-
раайдарынан сиэллэрэн, ыстаран иһэллэр эбит. 
Мин илинтэн иһэр биэлэй этэрээтэ миигин билэн 
эккирэтэн истэҕэ диэн эмискэ сүрэҕим эппэҥниэр 
диэри куттанан баран, дьоммор сүүрэн кэлэн: 
«Аттаах дьон иһэллэр», – диэтим. Варя бэрт ула-
ханнык куттанан баран: «Хайа ханна барабыт?» 
– диэтэ.

– Ханна барыахпытый, куттаныма, кэллиннэр, 
– диэтим. Ити икки ардыгар тиийэн кэллилэр. 
Онтон көрбүтүм краснайдары (кыһыллар) эбит, 
ону билэн үөрэн, Варяҕа: «Кыһыллар эбит», – 

диэтим. Кэлээт биһигиттэн суол ыйдаран баран, 
куорат диэки ыһыахтата турдулар. Кыһыллар 
кэлбиттэригэр үөрэн, андыларбын быраҕан, ап-
пытыгар олорон аргыстарбытын ситэн, күннэри 
айаннаан Буор Ыларга Фома оҕонньордооххо 
утуйан баран, дьонум Дойдуунускайга барды-
лар, мин куоракка киирдим. Куоракка Дууһа 
Мии тэрэйдээххэ түстүм, ити киэһэ Мандалай 
уола Алексейга бара сырыттым. Киирбиппэр 
бэркэ үөрдэ, биир иһит арыгыны хантан эрэ 
булла, чэйдээтибит, чэйи кытта арыгыбытын ик-
киэн иһэн кэбистибит. Мин кини дьонун биэлэй-
дэр өлөрбүттэрин кэпсээтим, бэйэм хаста хаалла 
сылдьыбыппын. Истэн баран:

– Ошустанов, Кузьмин бары ханна барбытта-
рын билбэтиҥ дуу?

– Суох, кинилэр бука тыыннаах хаалтара буо-
луо, – диэтим. Кини куоракка хайдах кыстаабыт-
тарын кэпсээтэ.

– Эйигин биэлэй ыстаабыгар начальник диэ-
биттэр, онон Николай Петров миигин эйигинэн 
күлүү гынар этэ: «Табаарыһыҥ билигин бэйэҕин 
өлөрөрө буолуо», – диэн. Кэнники Николай Сав-
вичтан истэн баран, туох да диэбэт. Билигин 
кини итиэннэ Лука Фадеев буолан Д.И. Слепцову 
кытта олус бэттиилэр. 

Мин тыаҕа Атласовтар, Дьабыл Борисовтар 
итиэннэ атын хоту нэһилиэк дьоно Фадеев Пе-
тров Николайдыын кыһылларга киирбиттэри 
аһыналларын кэпсээтим. Киһим:

– Дьэ, доҕоор, мин кыайан быһаарбаппын бии-
ри: билигин биһигини бэйэбит дьоммут кырыы-
латар курдуктар. Урут ревкомҥа үлэлээбит, он-
тон да атын партизаннар атарахсыталлар, би ли, 
тыат тан изоляцияланан киирбит улуустар баай-
дара, үөрэхтээхтэрэ бары босхолонон баран, хата 
биһигиннээҕэр быдан улахан үлэҕэ киирдилэр, 
сотору Саха автономнай республикатыгар комис-
сар буолуохтара. Мин акаары уол кэнники туох 
буоларын кыайан быһаарбаппын, – диэн баран, 
миигиттэн быһыартарыах курдук көрүтэлиир. «Бу 
уол аҕыйах ый иһигэр улаханнык да үүммүт, кэ-
лэр олоҕу, мин төһөҕө да өйдүү иликпин эргитэн 
аҕалан өйдүүр буолбут», – диэн уолбун хайгыы 
саныы-саныы, бэйэбиттэн эрэ халбарытан эттим:

– Саха автономията туох суолталааҕын, но-
руокка төһө туһалааҕын билэ иликпин, оттон 
билигин бары дьаһал, бары күүс эһиги больше-
виктар илиигит иһигэр баар буоллаҕа дии. Хата, 
олоҕу саҥа, аныгылыы оҥорор дьон эһиги эрэ 
билэҕит ини.
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Уолум миигин үгэргээтэ дии санаата быһыы-
лаах итиэннэ:

– Миигин аны Ленскэй оройуоҥҥа губчекат-
тан уполномоченнайынан ыыталлар. Хата, мин 
дьоммун Д.И. Слепцов быһа тутан сиирэ буолуо, 
ону харыстаһа, сүбэлэһэ сылдьаар эрэ.

– Дьэ ыраах сиргэ баран куоттаҕыҥ дии, 
биһигини биэлэйдэр тиистэриттэн ортулар диэн 
Миитэрэй оҕонньор эккирэтиһэрэ эрэбил. Ол гы-
нан баран, билигин куотар хонуубут кэҥээтэҕэ 
дии, иккиһин биэлэй сэриитэ кэлиэр диэри, ити 
гынан баран, тоҕо да аны кини тииһигэр оччо 
тиниктэтэр үһүбүөт, – диэтим. Ити икки арды-
гар түүн үөһэ ааста, биһиги арахсан, мин түспүт 
ыалбар кэлэн утуйдум. 

Сарсыныгар баскыһыанньа эбит. Сатыы Сэр-
гэлээххэ А.И. Софроновтаахха хоно таҕыстым. 
Манньыаттаах Уолун даачатыгар улахан то-
йоттор бары бааллар эбит. Үгүстэрэ Таатта 
үөрэх тээхтэрэ мунньустубут сирэ. П.В. Слеп-
цов, Давыдов Афанасий, Дмитрий буолан Соф-
роновтааҕы кытта биир дьиэҕэ олороллор  эбит. 
Ойуунускай П.А., Сив цев Федор буолан эмиэ ол 
таһыгар бааллар үһү. 

Киэһэ аһылык кэмигэр Алампа миигиттэн 
Слеп цов Д.И. туһунан истибитин дьонугар кэп-
сээтэ. Ыйыппыттарыгар Слепцов хайдах сыл-
дьыбытын сиһилии кэпсээтим, миигин туох диэн 
үҥсүбүтүн, Чурапчыга тахсан Занфировка биэр-
бит сайабылыанньатын эҥин барытын эттим.

Дмитрий Васильевич Давыдов холуочук оло-
рон П.В. Слепцовка этэр:

– Харитоновы биһиги оҕо эрдэҕиттэн билэ-
бит, Д.И. Слепцову ити иһин улаханнык үөрэтэр 
гына охсон биэриэххэ, кинини мин Булуҥҥа 
сыл дьыаҕыттан билэбин. Эһиги улаханнык ту-
таргыт курдук, крупнай киһи буолбатах, эн 
та баа рыскын испэр киллэрбэт оҕонньорум, – 
 диэтэ.

П.В. Слепцов миигин чинчийэрдии көрө-көрө 
эттэ:

– Туох эрэ улахан биричиинэлээх, оҕонньор 
туохтан эрэ улаханнык хоргуппуттаах буолуо. 
Мин тугу билиэмий, ол оҕонньор биһигиннээҕэр 
ырааҕы эргитэн өйдүүрэ буолуо ээ?

– Кэнники кэлэр олоҕу дириҥник өйдүүр 
дьоҥҥо биһиги курдук дьон тыыннаах буоларбыт 
сөбө суох олоҕо эргийээри турдаҕа дуо?

П.В. Слепцов: 
– Эн миэхэ куруубайдаама, баайсыма даҕаны, 

эн биһиги билсибэт дьоммут, мин Дмитрий Ива-

новиһы билсэбин, эйигиннээҕэр ордук эрэнэбин, 
– диэтэ.

Анемподист: 
– Кыраттан өһүргэнсэн саҥарсымаҥ икки бил-

лэхтии, уруулуу буолан бараҥҥыт. – Итиэннэ 
эбэн эттэ: – Д.И. Слепцов П.А. Ойуунускайга кэ-
лэн, тыаҕа тахсарын көҥүллэтэригэр баарым. 
Өссө эппитим: «Александр Харитоновы штаб на-
чальнига дииллэр. Эһиги өстөөх этигит буолбат 
дуо, онон бука, иирсэргит буолуо, тахсыма», – 
диэ битим. 

– Тыый, ол мин төрөппүт оҕобор тэҥнээх тап-
тыыр оҕом, тоҕо миигин куһаҕаннык көрдөҕөй, – 
диэбитэ. Эһиги иирсээҥҥит сир былдьаһыгыттан 
буоларын П.А.Ойуунускай билэр этэ.

Афанасий Васильевич Давыдов: 
– Александр билигин Д.И. Слепцову үҥэрэ 

сөбө суох, итинник үҥүү киирдэҕинэ, биһиги 
саха урукку национальнай интеллигенцията 
итэҕэлбит сүтүө итиэннэ олоххо кэнники хай-
дах буоларын, бөҕөргүүрүн да күүтүөххэ сөп. 
Үҥсүбүтүҥ да иһин М.К. Аммосов итиэннэ П.А. 
Ойуунускай Слепцову түһэн биэриэхтэрэ суоҕа, 
бэйэҕин чэпчэтэ саныахтара, – диэтэ. Мин ах ба-
ран тугу да саҥарбакка олордум.

Давыдов Д.В.: 
– Суох, хайаан даҕаны итинник тосту көстөн 

турар сыыһаны оҥорбутун таах хаалларар са-
таммат. Биһиги, саатар, бэйэбит испитигэр ки-
ниэхэ сыыһатын этэн Д.И. Слепцову тылынан 
улаханнык сэмэлиирбит сөп. Петр Ванифатьевич 
кинини олус улаатыннарар да, мин Слепцову 
дириҥ өйдөөх киһиэхэ холуйбаппын, – диэтэ. 

Ваня Слепцову, Оросин П.И. ыйыттылар: 
 «Оро син Петя эйигин сөпкө көмүскэспит, моло-
дец, өйдөөх уол, биһиги уолбут», – диэн Да-
вы довтар хайҕаатылар. Итинэн кэпсэтэн ара-
ҕыстыбыт. 

Сарсыҥҥытыгар мин эрдэ туран, аргыс көр-
дөһө эбэтэр оҥочо дуу, тыы дуу булаары кыр-
дьаҕас уулуссанан биэрэккэ бардым. Баран 
иһэн көрдөхпүнэ Д.И. Слепцов нөҥүө тротуары-
нан хаа ман нэтээгэликтэнэн иһэр эбит. Миигин 
көрөн баран уулуссаны туораан, иннибэр тахсан 
утары кэллэ:

– Дорообо, хайа, бу хаһан киирдиҥ? 
– Саҥардыы, 2–3 хонно.
– Хаһан тахсаҕын? Биһиги диэки сылдьаар. 

Мин Аксиния эмээхсиннээххэ баарбын.
– Суох, тиэтэйэбин, сөп буоллахпына бүгүн 

дойдубар тахсыам, – диэтим.
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– Эн миэхэ, дьон сымыйанан эппиттэрин истэн 
хомойор үһүгүн. Сымыйа, мин тоҕо куһаҕаннык 
санаатахпыный, сырыт, тупсуох, төрөппүт оҕом 
курдук саныыбын, – диэтэ.

– Өлөттөрөргө кыһана сылдьыбыккын махтана 
санаабаппын, тыыннаах хаалбыт үөрүүбэр туп-
суохпун олус эрдэ дуо? 

– Кэбис, адьас сымыйа, соруйан биһигини өс-
төһүннэрээри эппиттэр, кэнники да сылдьаар, 
хаһан куоракка киирэҕин?

– Сотору, уонча хонугунан киириэм, онно тоҕо 
наадыйдыҥ?

– Суох, тоҕо оччо наадыйыахпыный, эн 

киирии гэр баар буолаары, кэпсэтиэхпин, эйэ-

лэһиэхпин баҕарабын. Чэ, киирдэххинэ, хайаан 
да сырыт, күүтүөм, – диэн илиитин биэрэн бы-
растыыласта. 

Ити күн Сабарайдар тыаҕа тахсаары сылдьал-
ларын булан, оҥочонон дойдубар таҕыстым. 
Аара тахсан иһэн Кырдьаҕас Арыы кутуругар 
дой дуунускайдар оҥочонон киирэн иһэллэрин 
көрүстүм. Оноос–Афанасий, Василий Попов, 
Ньукууһа Харитонов хаһыа да буолан иһэллэр 
эбит. Биэрэккэ тахсан чэйдээтибит…

Бу 1922 сыллаах күһүөрү сайыҥҥынан түмүк-
тэнэр.
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¥рэх ба´ыттан санаалар

Күндү аа±ааччым! Бу соһо сылдьар күннээ ±и санааларым торумнара мээнэ куолу-
дой±ох, оттон соро±о адьас да айыл±а±а абылатыы, ³йт³н о²орон к³рµµ буолуох-

тарын сөп. Аны, салгыы соһуллан, сааһырда±ым, ону-маны ыры²алаан ³йдµµр буолан 
истэ±им аайы соро±о ситэн-хотон, соро±о сотуллан, хаста-хаста уларыйаллара билли-
бэт. Ону да±аны, оччолорго, киһи «бу сөп, ити сөп» диэ эмиэ биллибэт...

Ол гынан баран, салгыы сайыннаран дуу, аты²²а аттаран дуу, эбэтэр м³ккµ´эн, ута-
ран дуу са²а санаа µ³скээтэ±инэ, туохха эмэ кынаттаан туһалаата±ына – ол да µчµгэй 
буолла±а. Онтон ордук туох баар буолуой! То±о диэтэргин, санаа бары кыа±ын-күүһүн, 
алыбын-хомуһунун олох баарын тухары хайа да үп-харчы, техника, технология сиппэтэ 
буолуо…

Айыл±а айбытын барытын, мындырын-мыы дараһын киһи олоххо сөп түбэһиннэрэн, 
маа ры²натан, аттаран туохха ба±арар туһаныан, туттуон сөп курдук. Туһанарын-
туттарын ааһан, бэйэтин кыа±ынан өйдүү, билэ, үөрэнэ сатыыр киһи хайаан да онно 
дьулу´уохтаа±а да буолуо. 

Мин төһөнөн уһуннук айыл±а±а сылдьабын да, соччонон айыл±абын, дойдубун, саха-
бын с³±өрүм-бэккиһиирим элбээн, араас эриирдээх санааларым улам хойдон, дири²ээн 
иһэллэр. Са наабар, ону кырачаан да хомурдуостар ким нээ±эр бэркэ диэн өйдүүр, билэр 
курдуктар. Онно холоотоххо мин, киһибин дэнээччи тугу да билбэт, µлтµ буккуллубут, 
хомурдуостаа±ар да кыра, быыкаайык харамай курдукпун...

Дьи²эр, били²²и үйэ±э бары-барыта үөрэтил либиккэ, сурукка ти´иллибиккэ, ин-
тернеккэ киллэриллибиккэ дылы. Ол гынан онтон булан, аттаран, ырытан дьи²ин 
өйдүү сатыыр эмиэ да уустуктардаах. Сырыы аайы билиим, өйүм-санаам чычырбаһа 
туорайдаһан, мэһэйдэһэн иһэргэ дылы. Тиһэ±эр тиийэн барыта «оннук курдук дуу, хай-
дах ба±айы дуу?…» диэбит курдук саарбахтаа´ыннардаах буолан иһэр...

Оо, айыл±а барахсан айбыта киэ²э-дири²э, мындыра, муударайа, киһи өйүнэн сип-
пэт му²ура суох эбээт! Онтон киһи мутугунан быра±ар му²ур µйэтигэр му² саатар кыра 
да кыырпа±ы ³йдµµрэ дуу, суо±а дуу?..

Ол да буоллар, а±ам этэринии, киһи санааны-толкуйу эргитэн а±ала-а±ала төһө 
ба±арар уһуннук, сылы-сылынан соһо сылдьан өйдүү, дьи² иһигэр киирэ, ³йдµµ 
сатыахтаа±а буолуо. 

Туман

О±о сылдьан биирдэ эмэ дьыбар тахсыыта 
хойуу туман сыыйа симэлийэн, мырааммыт 
сирэйэ, хаарынан бүрүллүбүт тииттэрэ көстөн 
кэллэхтэринэ наһаа үөрэр этим. Туман саба 
халыйан турар кэмигэр «аны барыта уларый-
быта буолуо” дии саныырым эбитэ дуу?...

Мин киһи өйө-санаата ыһыллара түргэнин 
с³±³ саныыбын. Холобур, ки´и аймах оло-
±уттан ылан көрдөххө, араас идеологиялар 
кылгас кэм иһигэр дьону бутуйаллар. Кэлин 
Россия духуобунай кэхтиититтэн хомойо са-
ныыбын. £кт³³п ³р³б³лµµссµйэтэ итэ±эли 

симэлитиитин, 90-с сыллардаа±ы ыһыллыы 
тµмµгэр урукку сыаннастар, өйдөбүллэр ум-
нуллууларын тµмµгэр дьон өйө-санаата аны 
үс-түөрт көлүөнэнэн биирдэ көнөрө буолуо 
дии саныырым. Аны билигин т³рµт да±аны на-
ука, техника, технология сайдыытын тэтимэ 
түргэтээн, буолан эрэр «төрдүс промышлен-
най ³р³б³лµµссµйэ» киһи-аймах уопсай сыан-
настарын уларытыа диэн му²атыйаллар...

Ол эрээри киһи айыл±атын, дойдутун кытта 
ситимин, силиһин-мутугун ³йт³н о²о´уллубут 
араас идеологиялар кыайан туура тардыбат-
тар, симэлиппэттэр дии саныыбын. Ол иһин 
түргэнник кэлбит көтүмэх өйдөр-санаалар сон-
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нук тµргэнник, чэпчэкитик сүтэллэр, күдэ²²э 
көтөллөр быһыылаах. Бу балкыырдар хас эмэ 
тыһыынчанан сыллаах историялаах норуокка, 
арааһа, киһи күннээ±и түбүгүн кэриэтэ буол-
лахтара буолуо. Айыл±а барахсан куруук си-
рин-дойдутун, дьонун-сэргэтин көрөр-истэр, 
көмүскүүр-ара²аччылыыр курдук. Олох сал-
±анан баран иһэр, араас дьон төрөөн-үөскээн, 
к³лµ³нэттэн к³лµ³нэлэр солбу´ан и´эллэр. 
Туман түһэр уонна көтөр, мин санаабар онтон 
сир-дойду онтон уларыйбат…

Сааскылыы сандааран

Бу саас үрэхпэр хойутаан, бэс ыйын са-
²атыгар биирдэ та±ыстым. Айыл±ам ба-
рахса²²а от-мас барыта сандааран олорор-
го, бэл халлаан кыта ры ордук чээлэй кµ³х 
дьµ´µннэммиккэ, көтөр-сүү рэр са²ата хой-
дубукка дылы. Бу олох тиллиитин-үөскээһи-
нин, үүнүүтµн-чэчирээһинин кэмигэр сир, 
хал лаан, от-мас, хамсыыр-харамай бары-
та бэ йэ-бэйэ лэригэр ыраас, сырдык, исти², 
эйэ±эс сыһыаннарыттан, тулалыыр эйгэ±э 
дьа йыыларыттан маннык хартыына үөскүүр 
быһыылаах...

Олоххо көрдөххө таптал иэйиитигэр куус-
тарбыт киһи ис-и´иттэн сандааран к³ст³рг³ 
дылы буолар. Оттон кыра о±о куруук ыраа-
һынан, сырдыгынан сыдьаайа сылдьар...

Халлааным барахсан

Халлааным барахсан... Саппа±а суох ыраа-
һа, дьэ²кэтэ... Түгэ±э көстүбэт дири² да-
лайа, му²ура биллибэт ки²киниир киэ²э... 
Киһи ханнык өйүнэн өйдүөй, ханнык тылынан 
хоһуйуой, ханнык ө²үнэн дьүһүннүөй?...

«Но где же оно, небо? Что оно такое? Небо 
не над нами и не под нами, не слева и не спра-
ва. Небо – в сердце человека, если он верует. 
А я не верю и боюсь, что так и умру, не увидев 
неба», – диэн Сальвадор Дали бэркэ да эппит 
эбит!...

Сорохтор саха а±ыйах ³²µ арааран көрөр 
дииллэр... Санаабар, ө²-дьүһүн айыл ±ат-
тан-эйгэттэн, ки´и ис-тас туругуттан, айыл-
гытыттан-уйул±атыттан барытыттан тутулук-
таахха дылы. Саха ону – айыл±атын ө²үн-

дьүһүнүн – хара±ынан эрэ буолбакка, өйүнэн-
санаатынан барытынан көрөр быһыылаах. Ол 
иһин, айыл±а±а баар бары ө²ү чопчу этэргэ 
дылы...

Биһиги о±олорбутун билигин тулалыыр эй-
гэлэрин сэттэ эрэ сүрүн ө²үнэн арааран ылы-
налларыгар, өйдүүллэригэр үөрэтэр курдук-
пут. Оттон айыл±а±а төhөлөөх ө²-дьүhүн баа-
ра буолуой!...

Ө² дьыл

Бу сайын үрэхпэр кэлбитим, айыл±ам туга 
эрэ са²а, туга эрэ ураты курдук. Эмиэ да 
дьикти... Туохтан, то±о эбитэ буолла диэммин 
таайа сатыыбын...

Санаабар, айыл±ам ө²ө-дьүһүнэ урукку 
дьылларга холоотоххо чы²ха атын, баай кур-
дук. Сыһыылар-толооннор чэлгийэ кө±ө рөл-
лөр, талахтар-ыар±алар хойуутук бөкүнүйэ 
бөлкөһөллөр, тииттэр харыйа кэриэтэ к³-
±³ р³ күлүгүрэллэр. Барыта чэгиэн-чэбдик, 
са ²ардыллыбыкка, ырааһырбыкка дылы. Бу 
барыта айыл±а туохтан да халба²наабат ту-
тулун, сүдү кыа±ын-уо±ун, сү²кэн өйүн-
санаатын, уйгулаах тыынын-майгытын киһи 
сүгүрүйэр-ытыктыыр, умсугуйар-кэрэхсиир 
гы на көрдөрөр, биллэрэр, санатар...

Туох барыта чөл, чэгиэн-чэбдик буолла±ына 
ө²ө-дьүһүнэ тупсар, майгыта-сигилитэ көнн³-
±үнэ сэбэрэтэ ырааһырар, дьэ²кэрэр. Маннык 
санаатахха, быйыл төһө да курааннаатар, ку-
урдар-хаттар, айыл±а ыраастанар-чэбдиги-
рэр, сай±анар-сааһыланар быыһык кэмэ – ³² 
дьыла быһыылаах. Эмиэ да кураан, эмиэ да 
ө². Дьикти дии... Ол эрээри, айыл±а барахсан 
бэйэтэ билэн эрдэ±э...

Айыл±а±а маннык ыраастаныы-ырааһырыы 
кэмэ-дьыла киһи үйэтигэр хаста буолара бу-
олла? Маннык дьылга киһи эмиэ сирин-уо-
тун, оло±ун, дьиэтин-уотун ыраастаныахтаа±а 
эбитэ дуу?...

Хаты² уута

Бу саас Ара²астаахха кустуу сырыттахпы-
тына Дьарааһын о±онньор таарыйан ааспы-
та. «Бу үлүгэр хаты² быыһыгар олорон, то±о 
хаты² уулаан испэккит», – диэн күлэр икки, 

5.Зак.№420
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сэмэлиир икки ардынан этэ-этэ, ындыытыт тан 
хаты² уута хостоон таһааран бэрсибитэ – бу 
минньигэһин, үчүгэйин!...

Кырдьык да±аны… О±о сылдьан саас аайы 
хаты² уулаан көрүлээн а±ай биэрэрбит. Кэн-
ники «ама бу кэрэчээн бэйэлээх хаты²ы бы-
һа±ынан хайа быһан…» диэн харыстаабыта 
буолан киһи санаата буолбат этэ. Аны санаа-
тахха, айыл±а барахсан киһини эрэ буолбак-
ка, кыылын-сүөлүн, отун-маһын барытын бэй-
этигэр оруобуна сөп түбэһэр, сөп буолар гына 
аһатар, хааччыйар, олохтуур быһыылаах. 
Онтуката барыта бэйэ-бэйэтин кытары ситим-
нэнэн-тутулуктанан, сөрү-сөпк³ ситэрсэн, то-
лорсон иһэрин киһи сө±өр да±аны, бэккиһиир 
да±аны. Арай и²сэтэ-обото му²ура суох киһи 
туохха да топпот …

Ол быыһыгар... Сорохтор аны эмиэ да аһары 
«харыстаабыта» буолаллар, дьону ыгаллар-
куттууллар, боболлор-хаайаллар…

Барыта хайдах эрэ... Киһи и²сэрбэккэ уон-
на аһары «харыстаабыта» буолбакка, орто 
чээрэтинэн, көнөтүнэн-сөптөө±үнэн кыа йан 
сылдьыбат, олорбот му²а буолла±а дуу? Дьи-
²эр айыл±аттан сөп буоларын ылыахтаа±а 
уонна соннук биэриэхтээ±э буолуо, арааһа...

Киһи санаата

Бу кыһын икки бөрө баар диир сирдэри-
гэр т ы раахтарынан тиийэн саһааммын тиэй-
дим. «Аны б³р³л³р тиийэн кэлиэхтэрэ, киһини 
сиэх тэрэ...» – диэн саллабын. Ол да буоллар 
син б³±³хпµн... 

Киһи диэн дьиибэ, туох эмэ буолла да бас-
такы санаата то±о эрэ үксүн мөкү өттүнэн: 
«Арай оннук буолла±ына..., арай маннык 
буолла±ына...» э²ин диэбит курдук буола ту-
рар. Дьи²эр саныыр санаата куруук µтүө, эйэ 
эрэ туһунан эбитэ буол лар...

Санаа туолар дьиктилээх. Би´иги куһа±аны 
бэйэбит куруук ы²ыра-ыралана сылдьар кур-
дукпут...

Тымныы уонна хара²а

Кэнники кэм²э үгүс ыһыахтарга, спектак-
ларга тымныыны уонна хара²аны – мөкүнү, 
куһа±аны кытары сибээстээн, олору кытары 

охсуһуу курдук көрдөрөбүт. О±олорбутугар 
оннук өйдөбүллэри биэрээри гынабыт бы-
һыылаах...

Дьи²эр, тымныы уонна хара²а айыл±а ту-
туллара, хайдах да±аны мөкүнү-куһа±аны 
кытары сыһыаннара суох буолуохтарын сөп 
курдук. Тымныы ыраастыыр, хара²а сынньа-
тар майгылаахтар дии саныыбын ээ. Ону он-
нук ылынан, охсуспакка эрэ сөп түбэһэн 
олорорбут-дьаһанарбыт буоллар дуу... Хай-
да±а дуу?..

Идея – туймуу, торум

“Идеялаах киһи – хаһаастаах киһи тэ²э” диэн 
былыргы кытайдар өс хоһоонноро баар эбит.

От-мас сиэмэтэ үксэ кыра, маарынныыр, 
судургу көрµ²нээх. Ол гынан баран үүнэн, 
чэчирээн та±ыста±ына арааһынай эгэлгэ 
көстүүлээх, айыл±а±а тус туһунан суолталаах 
э²ин-дьикти үүнээйи буолан тахсар. Аны ол 
үүнэригэр хас эмэ сүһүөхтэнэн, онто лабаала-
нан, сэбирдэхтэнэн бүтэһигэр тиийэн дьэ си-
тэр-хотор, айыл ±а ±а туһата-суолтата улаатар, 
кэнэнэ±эскитин түстүүр кыа±ырар.

Идея-санаа эмиэ бастакыта от-мас сиэмэ-
тин курдук, кыра, маарынныыр, судургу буо-
лар быһыылаах. Ону дьон ылан көрөн-истэн, 
с һүө±үнэн үүннэрэн-сайыннаран туохха эрэ 
кубулутан-о²орон олоххо киллэрэллэр. Бас-
такыта син биир ситэтэ суох, сыыһа-халты 
баар буолан үүнээйи лабаатын-сэбирдэ±ин 
кур  дук туора бараллар. Оннук хас эмэ төгүл 
сал±анан-сал±анан кэлин тиһэ±эр дьэ ситэн-
хотон олоххо киирэр. Ол иһин, санаабар идея 
олоххо киирэригэр суолталаа±а – умнаһа-ха-
йысхата буолуо. Бу умнаһа-хайысхата сөптөөх 
буолла±ына, кыратык туора барда±ына да ±аны, 
ону син атын сал±ааччылар-сайын нарааччы лар 
көстөллөр. Уонна үүнээйи ла баата-сэбирдэ ±э 
эмиэ туһалаа±ын курдук, идея-санаа лабаата-
сэбирдэ±э эмиэ туһунан суол талаах, туһалаах 
буолуо. Ол иһин идея ааптара ону көннөрө 
сатаабакка, күүһүнэн «хайаан да оннук буо-
луохтаах» диэбэккэ, хайдах дьон ылынарынан-
өйдүүрүнэн, хайдах табылларынан-сатанары-
нан олоххо киллэрэрэ ордук буолуо арааһа…

Зепп Хольцер: «Айыл±а киһиэхэ идеяны ту-
һанныннар диэн биэрэр, ону дьонтон кистиир 
соччото суох», – диэн этэр. Ол иһин идеяны-са-
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нааны, санаа торумнарын киһи бэйэтигэр эрэ 
кистээбэккэ, дьонтон кө²өспөккө киэ² эйгэ±э 
та´ааран и´иэхтээх, ким да олоххо киллэрдин 
онтон үөрүөхтээх эрэ, кылаабынайа – туохха 
эмэ туһалаах буолара быһыылаах. Кырдьыга 
да, айыл±а±а «от-мас сиэмэтэ» ыһыллара наа-
далаах быһыылаах, ол айыл±а эмиэ биир со-
куона буолуо бука…

Дьи²эр «идея» диэн омук тыла (англ.). 
Нууч чалыы–«мысль» диэн быһыылаах. Саха-
лыы туох диэн эбитэ буолла? «Санаа» диэн 
буолара дуу? Эмиэ да барсыбат курдук. «Туй-
муу» диэн эбитэ дуу? «Санаа туймуута», «са-
наа торума» диэн буо лара дуу?...

Биһи көлүөнэ дьон тылбытын умнан кэбис-
пиппит дьэ итинник, барытын нууччалыы тыл-
баастаан өйдүүбүт. Онтукпут нууччалыытын 
да үчүгэйдик билбэт буолан эрэйи көрөбүт, 
сахалыыттан сахалыы тылбаастыы сатыыбыт…

Ыттарым барахсаттар

Ыттарга ас биэрдэххэ хайаан да атын ыт 
аһын көрөллөр, ө²өйөллөр, сорохтор был-
дьаһаллар. «Ба±ар кини аһа ордук минньигэс 
буолуо» дии саныыллар быһыылаах. Бүгүн 
ыттарым астарын былдьаспыттарыгар буо-
йан баран саныыбын: “Дьи²эр ымсыы, ордук 
санаһыы, бэрт былдьаһыы биһиэхэ дьо²²о 
эрэ баар быһыылаах. Кэнники кэм²э өссө  туох 
эрэ сымыйа «статус», «имидж» эккирэтиһии тэ 
үксээбит курдук…”

Ыттар, кыыллар барахсаттар астарыт-
тан уон на тыһыларыттан ураты тугу да ор-
ду гур±аспатта ра буолуо. Онтуктара да ор-
дугур±аһыы, бэрт былдьаһыы бэрээдэгинэн 
буолбакка, дьи² иһэ аты²²а оло±урар бы-
һыылаах. Арай кыылларбыт-тайахтарбыт, ба-
ры эмиэ «статус», «имидж», «успех» дии-дии 
хаамсар буоллуннар…

Улуутумсуйуу ту´унан

Били²²и и´итиннэрии-биллэрии эйгэтин 
көр дөххө ки һи үксэ «улуу», «аатырбыт», 
«бил лиилээх», «тахсыылаах» диэн буолар. 
«Ама дуу?!…» – дии саныахпар диэри...

Санаабар «улуу» диэн аан дойдуга киһи 
аймах историятыгар а±ыйах, этэргэ дылы тар-

бахха баттанар. «Аатырбыт» да дьон наһаа 
элбэ±э суохтар. Итини ордук билигин Саха 
сиригэр баар глянцевай сурунаалларга бэлиэ-
тии көрүөххэ сөп. Ол төрүөтэ «PR», «подача» 
диэн омук технологияларын  арыый сыыһа өй-
дөөһүнтэн быһыылаах. Омуктар кырдьык, ба-
рыны-бары дьо²²о сатаан тиэрдии ньыматан 
ба´ылаабыттар. Ол гынан баран, санаабар би-
´иэниттэн быдан атын курдук. Биһиэнэ үксэ 
то±о эрэ мээнэ бэйэни хай±аныы-арбаныы кур-
дук буолан тахсар. Били²²и олоххо киһи бэ-
йэтин бэйэтэ хай±аммата±ына-арбаммата±ына 
ким да кинини өйөөбөт, үрдүгү кыайан ситиспэт 
диэбит курдук. Эбэтэр "уруһуйданыы", бэрдим-
сийии, «статус» эккирэтиһиитэ – били²²и олох 
ирдэбилэ эбитэ дуу?...

Рафаэль Ба±атаайыскай үтүө тыллара баал-
лар: «Олоххо бол±омтолоохтук көрдөххө, хо-
лобур буолар дьон элбэх. Кинилэртэн үгүстэрэ 
олус сэмэйдэр. Ол иһин анаан-минээн биллэ-
көстө сатаабакка, им-дьим µлэлии-хамсыы 
сылдьаллар, үчүгэйи, кэрэни дарбаана суох 
о²ороллор. Маннык дьон оло±о үрдүк хайа-
ны аа-дьуотук дабайыыга маарынныыр, ол 
эрээри, соччонон ыраа±ы анаарарга, киэ²и 
кэри²нииргэ дьулуһуулара күү һүрэр, кимии-
лэнэр. Үрдүк уонна Дири² өй дөбүллэри тус 
бэйэлэринэн тургутуллан билэллэр, муударай 
уонна мындыр буолаллар.»

Санаабар, «улуутумсуйуу», аакка-суол-
га дьулу´уу – бу кэхтии туоһута буолуон сөп 
кур дук… Хай да±а буолла?...

Булт

Кэтэһэн-кэтэһэн, куспут булдун кэмэ дьэ 
кэлэн, туттуу-хаптыы, хаамыы-сиимии, өрүкү-
нэһии бө±ө буоллубут. Ол эрээри, үрэхпит 
дэл би уолан уута а±ыйах, халлааммыт өссө 
да тымныы, бу күннэргэ тохтообокко арды-
ыр, хаар дыыр. Ол иһин эбитэ дуу, куспут 
а±ыйах, кэлии тэ мөлтөһүөр со±ус. Инньэ гы-
нан хата, киһи кыдьыгырбыта-тууһугурбута 
улам у±арыйан, улам уоскуйан иһэргэ дылы...

Саха киһитэ буолан, а±ыстаахпыттан саа 
туп путум, уон биэспиттэн-алтабыттан улахан 
булка у´уйуллубутум. Сыл аайы күһүн, саас, 
кыһын, сайын араас булт абыла²ар ылларан, 
ис испиттэн кыдьыгыран, үлүһүйэн а±ай биэ-
рээхтиибин. Булт имэ²э ити курдук киһини 

5*
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угу йар-тардар абыла²наах. Аны, ол кыдьыгы-
ран тугу к³рбµппµтµн үксүгэр «Байанай биэр-
дэ» дии-диибит харса суох суу´аран иһэбит. 
Онтукпутунан «оччону-баччаны...» диэн кэп-
сэнэбит-киһиргиибит, бэйэбит төһө±ө-хаска 
сөп буоларбытын, төһө наадатын-сөптөө±үн 
билбэппит. 

Аны санаатахха, үксүгэр бэйэбит и²сэбитин 
– булт имэ²э дии саныыбыт быһыылаах... 
Холобур, араас булчуттары ырытан, кэтээн 
көрдөхпүнэ, то±о эрэ дьи² булчуттар хаһан да 
кэпсэммэттэр, дьон кинилэри оннук «байанай-
даах, бааттаах» диэбэт. Кинилэргэ булт – сүрүн 
идэлэрэ, олохторун анала, укулаата буолан 
эбитэ дуу? Онтон, «аһары байанайдаах» дьон 
то±о эрэ үксүлэрэ араас оһолго-быһылаа²²а 
түбэһэр, эбэтэр олох араас о²кулугар буккул-
лан-тэккиллэн олохторо табыллыбат өттүнэн 
буола турар курдук. Маннык санаатахха, 
и²сэ, айыл±а тутулун кэһии, туох эрэ содул-
лаах, иэс тэбиллээх быһыылаах...

Дьи²эр, булт эмиэ саха киһитин оло±ун уку-
лаатын, айыл±атын кытары ситимин-сибээһин, 
сыһыанын соро±о буолла±а. Байанай барах-
сан куруук сөбүгэр көрөн бэрсэр, киһини ба-
рытын илии тутуурдуур, өттүк харалыыр кур-
дук. Ону оннук ылынан, и²сэрбэккэ, сөбүнэн 
көрөн, сөбүгэр сылдьыбыт, бултаабыт-астаа-
быт киһи даа...

Хаамаайы

Быйыл сайын са±аланыа±ыттан ойуур уота 
кыайтарбакка аймал±ан б³±³. Инньэ гынан 
хо йутаан, буруо-тараа быыһынан оттооһун 
буолла. Аны үрэхпитигэр оттуу диэн көһөн 
кэлбиппит, үүтээммитин эһэ киирэн ыспыт. 
Кыһыыта баара, саас окко анаан хаалларбыт 
аспытын, ыппыт аһын барытын сиэбит. Биһиги 
буолла±ына онно эрэнэн сөбүгэр эрэ өйүөлээх 
кэлээччи буол буппут. Онтон аны, атын учаас-
такка баран, уонча хонон оттоон кэлбип пит, 
атын эһэ кэлэн хаалларбыт өйүөбүтүн сиэ-
бит, сууйбут-тараабыт дьиэбитин ыспыт. 
Кыһыйыы-абарыы, кы йыттыы-кыйаханыы 
кы таа на±а буоллубут! Убайдарым: «Тµ³кµнµ, 
о²ор бут хоромньутун аа±ан-суоттаан ба-
ран бириигэбэрин таһаарыахха уонна ытар-
га уураахтыахха», – дэстилэр. Ол эрээри ол 
ба±айылар суоллара сойбута ыраатта±а, сал-

гыы атын үүтээннэри, сайылыктары ыспытта-
ра иһиллибитэ. Маннык кыйыттан-кыйаханан, 
туох да буруйа суох олохтоох кыылбытын да 
кытары кыргыһан кэбиһиэххэ сөп курдук: 
«Биир сирэйдээхтэр...» – дии-дии...

Дьи²эр, дьиэбит таһыгар олохтоох эһэ баар 
буолбута ыраатта. Сайын аайы суола-ии´э ку-
руук баар буолааччы. Ол эрээри дьону кыта-
ры иирсэ сатаабат, хаһан да дьиэ±э киирбэт, 
сылгыны тыыппат, сирин-уотун көрөр-истэр, 
ара²аччылыыр курдук...

Аны санаатахха, киһи аймахха былыр-бы-
лыргыттан туох-баар иирсээн, сэрии үксэ ман-
нык устугас, хаамайы быһыыттан-майгыттан 
үөскүүр, тахсар эбит ээ. Онтон сылтаан күн 
сиригэр күннэтэ төһөлөөх элбэх эйэ-дэмнээх 
олох, үтүө сыһыан алдьанара, сүтэрэ, симэ-
лийэрэ буолуой?! Куруук чэпчэкигэ талаһыы, 
бэлэм²э сылдьыы, тугу да сыаналаабат, олох-
тоох өйдөбүлэ-сыаннаһа, өйө-санаата суох бу-
олуу – эмиэ устугас, хаамаайы быһыы-майгы 
буолара буолуо арааһа. 

Хаппыт килиэп

Саамай сөбүлээбэт быһыым – остуолга ки-
лиэби хаалларан, хатаран кэбиһии. О±о эрдэх-
питтэн иитиллиим оннук эбитэ дуу, санаа бар 
тугу да сыаналаабат, аанньа ахтыбат чычыр-
бас өйдөөх-санаалаах киһи судургу туоһутунан 
– килиэби сыаналаабата буолар курдук...

Ол быыһыгар, эгоист-бэйэмсэх киһи оннук 
киһиттэн арыыйда ордуга дуу? Кэм туох эрэ 
сыа набыллаах буолла±а...

Ситиһии

Сарсыарда аайы араадьыйа±а «Ситиһии-
лээх буол» диэн ыччаты сити´иилээх буолар-
га  угу йар биэрии кэлэр. Ол эрээри, онтукта-
ра хайдах эрэ омуктары үтүктүү, “успешнай 
буол” диэбит курдук. 

Дьи²инэн, наһаа да «успехтамматаргын» 
туруоруммут сыалгын-соруккун сөбүнэн-сөп-
төө±үнэн көрөн ситиһэ сатыахтаа±ы² буолуо. 
Ол гынан ба±ар, ситиһии диэни ким хайдах 
өйдүүрүнэн эбитэ дуу? Хайда±а дуу?...
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Эрэл уонна итэ±эл 

“Компьютер не сомневается и уверен. Человек 
сомневается, но верит. Компьютер знает, но 
не познает. Сомнение – двигатель познания. И 
только в познании Вера и Надежда. Мы гоняемся 
за знаниями, но не стараемся в познании. 
Поэтому, кажется, что у нас мало Веры, зато 
Уверенны как...”

«Нет ничего сильнее жажды познания, силы 
сомнения... И это искание, это стремление – 
есть основа всякой ученой деятельности... 
ищешь правды, и я вполне чувствую, что могу 
умереть, могу сгореть, ища ее, но мне важно 
найти, и если не найти, то стремиться найти 
ее, эту правду, как бы горька, призрачна и 
скверна она ни была!» – В. И. Вернадскай.

Как мудры слова Владимира Ивановича 
Вернадского, и они относятся не только уче-
ным, а всем. Ибо только учением и познанием, 
старанием и стремлением мы приближаемся к 
Вере и Надежде – к гармонии с Природой...

"Уверенность" диэни сахалыы туох диэх-
хэ сөбүй? Эбэтэр эрэл, эрэнии диэни хайдах 
быһаарыахха сөбүй? Санаабар «уверенность» 
уонна «эрэл» тус туһунан суолталаахтар, 
өйдөбүллээхтэр...

Били²²и кэм ирдэбиллэринэн “итэ±эл” он-
нугар араас “догмалар”, ол иһигэр “эрэл” он-
нугар “уверенность” буолаары гыммыт курдук, 
о±олорбутун оннукка иитээри-такайаары гы-
нан эрэбит быһыылаах. «Увереннай – успеш-
най, ситиһиилээх – тахсыылаах» диэ²²э. 
Эрэлгэ, итэ±элгэ буолбакка...

Бу ба±ар, «кэм ирдэбилэ» буолбакка, биһи 
көлүөнэ төрүт тылбытын умнан, тылбыт суолта-
лара-өйдөбүллэрэ омуктуу, нууччалыы, саха-
лыы буккуллууларыгар эбитэ дуу? Саха тыла 
эрэ буо луо дуо, онноо±ор улахан норуоттар 
тыллара-өйдөбүллэрэ ыһыллан-буккуллан эрэр 
дииллэр. Маннык санаатахха, хайа да норуокка 
урбанизация тэнийдэ±инэ, омуктар тылларын-
сыаннас тарын буккуллуу лара – ассимиляция 
күүһүрэр, түргэтиир быһыылаах. Ол түмүгэр 
олоххо баар күннээ±и өйдөбүллэр-сыаннастар, 
омук дьи² бэйэтин өйө-санаата буккуллан, 
онтон сылтаан олорор сиригэр-айыл±атыгар 
сыһыана, үгэстэрэ ыһыллыахтарын сөп курдук. 
Оччотугар норуот, судаарыстыба оло±о айгы-
раабатар да, кэнэ±эскитэ оло±о суох буолара 
буолуо. Л. Гумилев этногенез теориятынан, 

омуктар ассимиляциялара, буккуллуулара, 
атын омук үөскээһинэ, сайдыыта-эстиитэ диэн 
арааһа манныгы эттэ±э буолуо...

Дьи²инэн, хайа да норуот тылыгар ту таа±а, 
суолталаа±а – кини тылын оло±ун, айыл-
±атын-эйгэтин кытары сыһыана, ситимэ-ту-
тулуга, онтон тахсар өйдөбүлэ буолла±а. Ол 
сибээһин, ситимин илдьэ сырытта±ына норуот 
омук быһыытынан сүтэн-симэлийэн хаалы-
мыан сөп этэ...

Оо, хайдах курдук өйбүнэн-санаабынан, 
сүрэхпинэн-быарбынан бүтүннүү ба±арбат 
эбиппиний, ба±ар аны тыһыынча да сылынан 
буоллун, сахам бу курдук буккуллан, сыыйа 
атын омукка кубулуйарыгар!

Сэттэ тыһыынча сыл... Бу эттэххэ дөбө², 
сэттэ тыһыынча солкуобай да буолбатах, сэттэ 
тыһыынча туонна да буолбатах. Саха норуо-
та сэттэ тыһыынча сыл историялаах дииллэр. 
Бачча тухары айыл±абытыгар-эйгэбитигэр 
сөп түбэһэн олорон-дьаһанан эрэ, араас ас-
симиляция ны-эт ногенеһы ааһан-нө²үөлээн 
син баччаа²²а  диэри саха аатыран, туһунан 
тылланан-өстөнөн, өйдөнөн-санааланан кэл-
лэхпит буолуо. Өссө да сэттэ тыһыынча сыл 
барсымахтаһар инибит...

Өйдөбүллэр, сыаннастар

Былыр былыргыттан киһи и²сэ-обот, бэр-
димсийии-ордугур±аһыы элбээтэ±ин, күүһүр-
дэ ±ин аайы, ону-маны барытын уустугур-
дан, чугаһы ыраатыннаран, көстөрү көстүбэт 
о²орон, илиитигэр баары билбэт буолан, 
буккуллан-тэккиллэн айыл±аттан тэйэн иһэр 
быһыылаах. Ол түмүгэр күннээ±и олоххо баар 
судургу өйдөбүллэр-сыаннастар, улам уус-
тугуран, ыраа тан, көстөр-көстүбэт буолан, 
киһи кыайан харбаан ылбат буолаллар, туп-
пуккун-ылбыккын да билбэт буолан иһэ±ин 
быһыылаах...

Ылан көрдөххө хайа ба±арар ыал-аймах, 
түөл бэ-нэһилиэк, улуус-э²эр, омук- норуот өр 
сылларга олохсуйбут, бэйэтэ туһунан сыан -
настаах-өйдөбүллээх, үгэстээх. Били²²и үйэ -
±э бары тэрилтэлэр, корпорациялар бэйэлэ-
рин истэригэр туһунан өйдөбүллээхтэр-хар-
тиялаахтар, бары судаарыстыбалар эмиэ бэ-
йэ лэрин сыаннас тарын-идеологияларын ту-
ту һаллар. Бу өр сыллар тухары олохсуйбут 
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өй дөбүллэр-сыаннастар ыһылыннахтарына-
кэ һилиннэхтэринэ аймах-норуот-судаарысты-
ба ыһыллар, кэхтэр быһыылаах.

Өссө Конфуций, би´иги эрабыт 500 сыл ин-
нинэ: «Судаарыстыбаны салайарга туохтан 
са±а лыа² этэй?» – диэн ыйыппыттарын аат-
тары чуолкайдааһынтан диэбит эбит. Кыр-
дьыга да, биһиги 70 сыл былаһын тухары 
«сэбиэскэй» диэн ааттаан бэйэбит сахалыы 
өйдөбүллэрбитин, итэ±элбитин умна сыһан 
буккулла сырыттахпытына, аны эмискэ 20-чэ 
сыл ар±аа²²ы омук сыаннастара күүскэ өтөн 
киирэн хас эмэ тыһыынчанан сыллар тухары 
олохсуйбут күннээ±и олоххо туттуллар төрүт 
өйдөбүллэрбит-сыаннастарбыт сахалыы-нууч-
чалыы-омуктуу буккуллан, биһиги көлүөнэ 
дьон төрүт да күдэн-тумарык быыһыгар сыл-
дьар курдукпут. Му² саатар «сайынныбыт», 
«атын олох…» дии сананан кырдьа±астар бы-
тын истибэппит, үгэстэрбитин аанньа ахты-
баппыт, «кырдьа±аһы хааһахха хаалыы 
сылдьан сµ бэлэт» диэн үтүө өйдөбүл суол-
татын умнаары гыммыт курдукпут. Ол төрүөтэ 
билигин араас элбэх информация то±оостоох 
буолан, ону «билбиппитинэн», араас техни-
каны, технологияны баһылаабыппытынан, 
биһи а±а көлүөнэбититтэн «элбэ±и билэр», 
«өйдөөх» курдук сананыыбытыгар бы һыы-
лаах. Дьи²инэн, а±а саастаахтарбыт, төһө 
да сэбиэскэй кэм буоллар, бэйэлэрин саха-
лыы айыл±аларыгар, эйгэлэригэр, төрүт үгэс-
тэригэр үөскээбит, иитиллибит дьоннор...

Бу кэм куттала – киһи «элбэ±и билбитин», 
иһигэр киллэрбэккэ, өйдөөх курдук сананан 
«му ²ур данан» хаалыан сөп курдук. Оннукка 
хайа эмэ му²унан тиийбэтэх киһи даа…

Сахам барахсан сахалыы тыла-өһө, өйө-
са наата, өйдөбүлэ-сыаннаһа, үгэһэ-итэ±элэ 
ыһыл лыбатар-симэлийбэтэр ханнык даа...

Өйдөөн көрүү, өйдөөн истии

Сорох сылгыһыт уолаттар айыл±а±а сыл-
дьан ону-маны өйдөөн көрөллөрө, истэл-
лэрэ киһини сөхтөрөр. Айыл±а±а сылдьа 
үөрэммиттэринэн эбитэ дуу?...

Дьи²инэн, айыл±а эгэлгэтэ-арааһа, ө²ө-
дьү һүнэ, тыаһа-ууһа, тутула-сыһыана, өйө-
билиитэ му²ура суох буолла±а. Ол онтон 
му² саатар, кыра да кыырпа±ы биһиги то±о 

өйдөөн көрбөппүтүй, өйдөөн истибэппитий? 
Дьи²эр, бултаан-балыктаан, оттоон-мастаан, 
күүлэйдээн-сынньанан эмиэ да син куруук 
айыл±а±а сылдьар курдукпут эрээри...

Өйдөөн көрүү, өйдөөн истии... Саха тыла 
барахсан мындырын, муударайын киһи 
сө±өр. Ол аата быһа өйдөөтөххө өйгүнэн 
кө рүү, өйгүнэн истии диэн буолар курдук. 
Өйдөөн-толкуйдаан көрүү-истии диэн дуу, 
эбэтэр өйдүү-толкуйдуу сатыыр киһи дьи-
²ин көрөр-истэр диэн эбитэ дуу? Киһи бэй-
этэ көрүөн ба±арарын эрэ көрөр, истиэн 
ба±арарын эрэ истэр диэн буолар. Ол эбэтэр 
интэриэһэ суох буолан, өйдүү-толкуйдуу са-
таабат, доло±ойугар о±устарбат буолан эбитэ 
дуу, эбэтэр киһи «му²урданыытын» түмүгэр, 
айыл±а±а тосту-туора, үрдүнэн-аннынан сы-
һыаныттан эбитэ дуу? Дьи²эр ону-маны ба-
рытын дьи² иһин өйдүү-толкуйдуу, барыттан 
бары билии ыла, үөрэнэ сатыахтаа±а эбитэ 
буолуо. Ардыгар  санаа кыымнара бэрт кы-
раттан, суолтата да суохтан «тырым гына» 
түһэргэ дылылар. Арааhа ону этэллэрэ буо-
луо: “Когда ученик готов, учитель появ-
ляется сам”, – диэн...

Биэс сыллаа±ыта, бастаан тракторга оло-
рорбор, суол оллурун-боллурун, охсуутун-
о²хойун хара±ым мөлтөх буолан кыайан 
көрбөппүн дии саныыр этим. Онтум баара, 
быйыл кэлэн син көрөр буолбуппун, төрүт да, 
бэйэм өйдөөн көрбөт эбиппин. Дьи²эр, бары 
билиигэ, өйгө-санаа±а, идэ±э-сатабылга, 
олох хо эмиэ маннык курдук буолла±а. Син ону 
бары өйдүүр, ылынар курдукпут эрээри...

Онтон айыл±аны? Төһө өйдөөн көрө, өйдөөн 
истэ сатыыбытый? Айыл±а билиитин, өйүн-
санаатын төһө өйдүү сатыыбытый?... Арааһа, 
бэйэбит айыл±а±а сыһыаммытыттан эбитэ 
дуу...

Кыра о±о, «аныгы олох» ирдэбиллэрин «ба-
һы лыы» илик буолан, ып-ыраас харахтарынан, 
чуор кулгаа±ынан, уйан-сайа±ас санаатынан 
ба рыны-бары өйдөөн көрөр-истэр, тулалыыр 
эйгэтиттэн үөрэнэ-өйдүү сатыыр. Онтон ула-
атан, харахпыт өлбөөрүйэн, чуорбут мөлтөөн, 
тириибит халы²аан дьи²нээ±и-кырдьыгы 
өйдөөн көрөрбүт-истэрбит улам уустугуран, 
айыл±аттан тэйэн иһэбит быһыылаах...
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Өй уонна билии

Былыргы дьон өйдөрүттэн киһи саллар. 
Биһи эрабыт хас эмэ сүүс сыл иннинээ±и Пи-
фагор, Платон, Сократ, Аристотель, Лао-Цзы, 
Конфуций, Сунь-Цзы э²ин курдук дьонтон. 
Билигин а±алар киһи, а±ыйах күнүнэн ком-
пьютеры-интернеты баһылаан, аан дойду би-
лиитин и²эринэн, эт өйдөрүнэн төһөлөө±ү ай-
ан-тобулан таһаарыахтара эбитэ буолла...

Киһи өйө, билиитэ – туох эбитэ буолла?
Биһи көлүөнэ дьон үксүгэр «өй» диэни «би-

лии» дии саныыбыт, «билии» диэни нуучча-
лыы «знание» диэнинэн өйдүүбүт. Ол «зна-
ние»  диэммитин үксүн «энциклопедическое 
знание» эрэ диэбит курдук сыаналыыбыт, 
элбэ±и «билбиппитинэн» өйдөөх курдук са-
нанабыт. Дьинэр өй да, билии да араастаах-
тар быһыылаах... Билигин араас информация 
элбэх буолан, сорох дьон билиилээх-өйдөөх 
курдук көстөөрү, ханна эрэ аахпыттарын-ис-
тибиттэрин ис дьи²ин өйдүү сатаабакка, мээ нэ 

хатылыыллар-кэп сииллэр, өйдөөх курдук тут-
таллар. Ону «декларативное знание»  диэхпин 
ба±арабын. Саха лыыта «уруһуйданыы» диэн 
буолуо арааһа. Ону таһынан, көннөрү чычаас-
тык эрэ илдьиритэн, толкуйдарын эрэ өй кур-
дук сананан сылдьар дьоннор эмиэ бааллар. 
Ол быыһыгар, дири²ник хорутан толкуйдаан, 
ис-иһин өйдүү-билэ са тыыр дьон эмиэ баал-
лар. Эт өйдөрүнэн тобулан, айан таһаарар 
дьон, киэ²ник-ыраа±ынан анаарар өйдөөх-са-
наалаах, мындыр-муударай дьон эмиэ баал-
лар. Билии уонна өй диэн араас таахтар бы-
һыылаах, хайдах дуу?...

Санаабар, киhи «билбэппин» диириттэн кы-
быстыа суохтаах, «билэбин» диириттэн ордук 
кыбыстыахтаах быhыылаах...

Ис дьи²ин өйдөөһүн – билии буолара буо-
луо арааһа… Онтон информация диэн – саха-
лыы туох диэн эбитэ буолла? Билии буолбатах 
буолла±а...

Константин Васильев, 
Уус Алдан, Бээрийэ
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Ахсынньы 14-17 күннэригэр дойдубут кил-
бэйэр киинигэр, Москуба куоракка, Са-

ха сирэ Россия састаабыгар холбоспута 385, 
Саха автономнай сэбиэскэй социалистичес кай 
өрөспүүбүлүкэтэ төрүттэммитэ 95, Саха Өрөс-
пүүбүлүкэтин Конституциятын ылыныллы быта 
25 сылларыгар анаммыт Саха сирин күннэрэ 

киэҥ далааһыннаахтык, Олоҥхо дойдутун эко-
номикаҕа, культураҕа, наукаҕа чаҕылхай си-
тиһиилэрин арыйан көрдөрөр ньиргиэрдээхтик 
уонна туһалаахтык буолан аастылар.

Бу баараҕай регион олоҕун-дьаһаҕын Мос-
кубаҕа билиһиннэрэр тэрээһиннэргэ Россия Су-
руйааччыларын сойууһун хос бэрэссэдээтэлэ, 
са ха норуодунай суруйааччыта Николай Луги-
нов, Саха сирин Суруйааччыларын сойууһун 
бэрэссэдээтэлэ, саха норуодунай поэта Наталья 
Харлампьева, СӨ Хотугу аҕыйах ахсааннаах тө-
рүт омуктарын ассоциацияларын бэрэссэдээтэлэ, 
СӨ норуодунай суруйааччыта Андрей Кривошап-
кин, саха норуодунай суруйааччыта Семён По-
пов-Сэмэн Тумат, П.А. Ойуунускай аатынан су-
даарыстыбаннай бириэмийэ лауреаттара – Саха 
сирин Суруйааччыларын сойууһун аҕа саастаах-
тарын сэбиэтин салайааччы Урсун, Саха сирин 
Суруйааччыларын сойууһун бырабылыанньатын 
чилиэнэ Елена Слепцова–Куорсуннаах, прозаик, 
кириитик Павел Харитонов–Ойуку, “Саха сирин 
суруйааччыта” ассоциация консультана, Россия 
Суруйааччыларын сойууһун Улахан литератур-
най бириэмийэтин лауреата Аита Шапошнико-
ва, СӨ норуодунай худуоһунньуга уонна юкагир 
биллиилээх суруйааччыта Николай Курилов, 
поэтесса Саргылаана Гольдерова–Саргы Куо 
уонна саха литературатын эдэр көлүөнэтин бэ-
рэстэбиитэллэрэ – Саха сирин Суруйааччыларын 
сойууһун бэрэссэдээтэлин солбуйааччы, “Чол-
бон” сурунаал сүрүн редакторын солбуйааччы 
Гаврил Андросов уонна Саха сирин Суруйааччы-
ларын сойууһун иһинэн Эдэр литератордар сэ-
биэттэрин салайааччы Рустам Каженкин–Арчы 
Уола састааптаах Саха сирин Суруйааччыларын 
сойууһун бөлөҕө кытынна. Аҕа көлүөнэ бэлиэ-
тииринэн, ийэ дойду тэбэр сүрэҕэр, киин сиргэ 
айар холбоһук улахан бөлөҕө өтөрүнэн сылдьа 
илик үһү.

Бу улахан тэрээһин культураҕа, искусствоҕа 
анаммыт хайысхатын биир чыпчаалынан ах-
сынньы 15 күнүгэр Литератордар киин дьиэлэ-

Литература доҕордоһууга 
сирдиир суолунан

Суруйааччылар Москубаҕа Саха сирин күннэригэр

Икки Анатолийдар: 
Сэмэн Данилов тылбаасчыта Анатолий Парпара 

уонна туйах хатарааччы Анатолий Слепцов 
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ригэр ыытыллыбыт Россия Суруйааччыларын 
сойууһун секретариатын уонна Саха сирин Су-
руйааччы ларын сойууһун бырабылыанньатын 
хол боһуктаах мунньахтара буолла. Бу киэҥ 
ыҥы рыылаах үөрүүлээх мунньах өр кэмҥэ Саха 
си рин Суруйааччыларын сойууһун бэрэссэдээ-
тэлинэн үлэлээбит А.М. Горькай аатынан РСФСР 
судаарыстыбаннай бириэмийэ лауреата, Поль-
ша культуратын үтүөлээх деятела, Саха АССР 
но руодунай поэта Семён Петрович Данилов тө-
рөөбүтэ 100 сылыгар анаммыта олус улахан 
суол талаах, түбэһиэхчэ да буолбатах диэххэ сөп. 
Ол курдук, Сэмэн Данилов аваар Расул Гамзатов, 
балкаар Кайсын Кулиев, калмык Давид Кугуль-
тинов курдук Сэбиэскэй Сойуус чаҕылхай нацио-
нальнай поэттарын когортатыгар киирбит, Нико-
лай Старшинов, Михаил Львов, Николай Тряп-
кин, Андрей Вознесенскай курдук нуучча бөдөҥ 
суруйааччыларын кытта доҕордоспут, алтыспыт 
уонна саха уус-уран литературатын, олоҥхону 
ССРС, аан дойду таһымыгар таһаарар үлэни тэ-
рийбит, сүрүннээбит улахан личность буолар.

Мунньах иннинэ, Россия суруйааччылара, 
ыалдьыттар, саха омук киэн туттар дьонун, ини-
бии Даниловтар тустарынан “Саха” НКИХ ре-
жиссёра Дарья Ермолаева устубут документаль-
най киинэтин көрдүлэр. Өрөгөйдөөх тэрээһини 
Москубаҕа үөрэнэ сылдьар саха устудьуонна-
ра уонна Горнай улууһуттан кэлбит оскуола 
үөрэнээччилэрэ Семён Данилов хоһооннорун 
ааҕан саҕалаатылар. Ол иһигэр норуодунай поэт 
олоҕун уустук кэрдииһигэр – саха уус-уран ли-
тературатын төрүттээччилэри көмүскэһэн со-
йуолааһыҥҥа түбэһэн сырыттаҕына кини аатын 
Сэбиэскэй Сойуус үрдүнэн сураҕырдыбыт “Нууч-
ча мин билиим” хоһооно икки төгүл ааҕылынна, 
истээччилэри биһирэбиллэрин ылыан ылла. Бу 
холбоһуктаах тэрээһини Россия Суруйааччы-
ларын сойууһун бырабылыанньатын I сэкирэ-
тээрэ Геннадий Иванов уонна Саха сирин Су-
руйааччыларын сойууһун бэрэссэдээтэлэ, саха 
норуодунай поэта Наталья Харлампьева иилээн-
саҕалаан ыыттылар.

Саха Өрөспүүбүлүкэтин салалтатын аатыттан 
эҕэрдэ тылы Культура уонна духуобунай сай-
дыы миниистирэ Владимир Тихонов эттэ уонна 
Саха Сирэ Россияҕа холбоспута 385 сылыгар 
анаан оҥоһуллубут бэлиэлэри Россия Суруйаач-
чыларын сойууһун бырабылыанньатын бастакы 
сэкэритээригэр, поэт Геннадий Ивановка, саха 
литературатын “Сэмэн Даниловтан нэһилиэстибэ 

быһыытынан кэлбит истиҥ доҕоругар” уонна 
ол ытык ындыытын күн бүгүҥҥэ диэри өрө тута 
сылдьар кириитик уонна литературовед Вадим 
Дементьевка, Россия тылын академиятын вице-
президенэ, поэт Анатолий Парпараҕа, Россия Су-
руйааччыларын сойууһун бырабылыанньатын 
сэкирэтээрдэригэр – оҕо суруйааччыта Светлана 
Вьюгинаҕа, прозаик Сергей Котькалоҕа, проза-
ик, поэт Василий Дворцовка, прозаик, тылбаас-
чыт Владимир Карповка туттартаата. 

Салгыы эҕэрдэ тылы, ини-бии Семён уонна 
Софрон Даниловтар төрөөбүт түөлбэлэрин – 
Гор най улууһун аҕа баһылыга, бу холбоһуктаах 
мунньаҕы тэрийсибит, Саха сирин Суруйааччы-
ларын сойууһун бөлөҕүн аҕалсыбыт Никита Ан-
дреев эттэ уонна Россия суруйааччыларын со-
йууһугар өйдөбүнньүк бэлэҕин туттарда.

Ол кэнниттэн саха норуодунай поэта Наталья 
Харлампьева ини-бии Даниловтар олохторун уон-
на айар үлэлэрин туһунан сырдатта, Москубаҕа 
бу тэрээһиҥҥэ кытта кэлбит саха суруйааччыла-
рын, атын ыалдьыттары билиһиннэрдэ, маннык 
тэрээһиннэри ыытыы суолтатын туһунан бэлиэ-
тээн эттэ.

Россия суруйааччыларын сойууһун быра-
былыанньатын бастакы сэкирэтээрэ Геннадий 
Иванов аан бастаан Семён Петрович Данилов 
но руоттар доҕордоһууларыгар сүҥкэн кылааты 
киллэрбитин чорботон бэлиэтиирин, үрдүктүк 
сыаналыырын биллэрдэ. Итиэннэ, “Современ-
ник” кинигэ кыһатыгар 1979 сыллаахха аан бас-
таан редакторынан үлэлии кэлбитигэр бастакы 
бэчээккэ бэлэмнээбит кинигэтинэн Семён Да-
нилов тылбааһын хомуурунньуга буолбутун ах-
тан кэпсээтэ. Онон Семён Петрович айар үлэтин 
кытта алтыспытыттан бэйэтин дьоллоох киһинэн 
ааҕынарын туһунан эттэ уонна Дьокуускайга ки-
ниэхэ анаммыт мэҥэ өйдөбүнньүк турара буол-
лар диэн баҕа санаатын биллэрдэ. Бэйэтин кэми-
гэр Сэмэн Данилов хоһооннорун тылбаас таа быт 
билиҥҥи Россия биир биллиилээх православ-
най деятела, протоиерей Александр Шаргу  нов 
аҕыйах сыллааҕыта “Литературнай ха´ыакка” 
тах сыбыт ахтыытыттан быһа тардан ааҕан иһи-
тин нэрдэ.

Саха Өрөспүүбүлүкэтин А.Е. Кулаковскай аа-
тынан судаарыстыбаннай бириэмийэтин лау-
реата Вадим Дементьев эҕэрдэ тылыгар Семён 
Петрович төһө эрдэ өллөр, кинини илиитит-
тэн сиэтэн Саха сиригэр аҕалбытын, саха уус-
уран литературатын кытта ыкса ситимнээбитин 
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туһунан аҕынна уонна саха суруйааччыларын 
икки ардыгар көлүөнэлэр сибээстэрэ бөҕөтүн 
санатта. Түмүгэр саха литературата билигин аан 
дойду таһымыгар – үрдүкү чыпчаалга турар диэн 
дьоһун сыанабылы биэрдэ.

Россия тылга Академиятын вице-президенэ, 
Россия судаарыстыбаннай бириэмийэтин ла-
уреата Анатолий Парпара үйэ аҥарын анараа 
өттүгэр, “Москва” сурунаалга үлэлиир кэмигэр, 
Семён Петровичтыын хайдах билсиһэн киниэхэ 
тылбаасчыт буолбутун туһунан ахтан кэпсээтэ 
уонна аҕа доҕоро, үтүө киһи быһыытынан, ки-
ниэхэ өрүү холобур буоларын туһунан истиҥник 
билиннэ. Тиһэҕэр билиҥҥи Россия биир бөдөҥ 
поэта Даниловтан тылбаастаабыт хоһооннорун 
ааҕан иһитиннэрдэ.

Россия Суруйааччыларын сойууһун хос бэ-
рэссэдээтэлэ, саха норуодунай суруйааччы-
та Николай Лугинов аан дойдуга империя диэн 
өйдөбүл икки көрүҥнээҕин туһунан эттэ: баста-
кыта арҕааҥҥылыы тииптээх – колонизаторскай 
тутулуктаах, саҥа сирдэр олохтоохторун эһэр, 
суох оҥорор туруктаах буолар, иккиһэ илиҥ-
ҥилии тииптээх – миссионерскай, сырдатар, ара-
ҥаччылыыр туруктаах буолар. Итинник бэлиэ-
тээн кини Саха сиригэр үөрэх, тыл сайдарыгар 
Россия үтүөтэ улаханын бэлиэтээтэ, Семён Дани-
лов Саха сирин Суруйааччыларын сойууһун уон 
алта сыл устата салайбыт кэмигэр, кыаҕа тии-
йэ ринэн саха суруйааччылара нууччалыы тыл-
баастаналларыгар үлэлэспитин, Россия элбэх 
омуктарыгар саха санаата, нуучча тылын нө ҥүө, 
тиийэрин тэрийбитин бэлиэтээтэ. Бобуллубут 
са ха классик суруйааччыларын айымньыла рын 
тыл бааһа нууччалыы тахсарын ситиспитин, саха 
олоҥхотун Владимир Державин нууччалыы тыл-
баастыырын тэрийбитин, ол түмүгэр билигин 
биһиги олоҥхобут аар саарга ааты рыан аатыр-
бытын кыайыылаах үлэ быһыытынан сыаналаа-
та. Семён Петрович үгүс эдэр нуучча суруйаач-
чыларын кытта билсэрэ, доҕордоһоро уонна ол 
доҕотторун, бэйэтин кэнниттэн кэлэр көлүөнэҕэ, 
кэриэс курдук хааллартаан, ситимнээн барбы-
тын аҕынна. Семён Данилов поэт быһыытынан 
сыаналанара өссө даҕаны иннибитигэр, кини 
хоһоонноро, тэҥ саастыылаахтарын курдук, ста-
дионнары толору дьону-сэргэни түмпэтэллэр, 
симиктик, уос түгэҕэр да ааҕылынналлар хайа 
баҕарар киһиэхэ чугастар, күндүлэр диэн 
 учууталын туһунан иһирэхтик эттэ Николай 
Алек сеевич.

1990-с сылларга Российскай Федерация на-
циональнай дьыалаларга уонна федеративнай 
сыһыаннаһыыларга миниистирин солбуйаач-
чынан үлэлээбит, саха бөдөҥ судаарыстыбан-
най уонна политическай деятела, М.К. Аммосов 
аатынан СӨ судаарыстыбаннай бириэмийэтин 
лауреата Алексей Томтосов Саха АССР комсо-
молун уобаластааҕы кэмитиэтин салайар уон-
на партия обкомугар үлэлиир кэмигэр Семён 
Даниловтыын алтыспыт кэмнэрин, поэт уонна 
Саха АССР обкомун бастакы сэкирэтээрэ Гав-
риил Чиряев сыһыаннарын туһунан кэрэхсэ-
биллээх ахтыы оҥордо уонна саха тыла, өйө-
санаата, киэҥ эйгэҕэ тахсарыгар тылбаас сайда-
ра суолталааҕын тоһоҕолоон бэлиэтээтэ.

Саха сирин аҕыйах ахсаннаах норуоттарын 
ассоциациятын бэрэссэдээтэлэ, норуоднай су-
руйааччы Андрей Кривошапкин мустубут дьо-
ну бастатан туран үөрүүлээх, үбүлүөйдээх күн 
үүммүтүнэн эҕэрдэлээтэ, нуучча суруйааччыла-
рыгар литература диэн өйдөбүл күн бүгүнүгэр 
диэри тыыннааҕын иһин махтанарын эттэ. Ан-
дрей Васильевич Горнай улууһун баһылыгар 
Никита Андреевка туһаайан, улуус киинигэр 
Бэр дьигэстээх нуучча уонна Саха сирин суру-
йааччыларын доҕордоһууларын кэрэһилиир мэ-
ҥэ өйдөбүнньүк турара буоллар диэн баҕа са-
наатын биллэрдэ.

Россия Суруйааччыларын сойууһун Улахан 
ли тературнай бириэмийэтин лауреата, уус-уран 
тыл баас маастара Аита Шапошникова Москубаҕа 
А.М. Горькай аатынан литературнай институкка 
тыл баас салаатыгар биир кэмҥэ үөрэммит до-
ҕотторун – саха бөлөҕµн туһунан кэпсээтэ. Оч чо-
лорго саха оҕолорун сүүмэрдээн ылан тыл баас-
ка үөрэттэрэ Саха сирин Суруйааччыларын со-
йууһун бэрэссэдээтэлэ Семён Петрович тэрийэн 
ыыппытын, ол ыччаттар үөрэхтэрин бү тэрэн ба-
ран, дойдуларыгар төннөн бары тыл сайдыыты-
гар, тэни йиитигэр олохторун анаабыттарын бэ-
лиэтээн эттэ. Аита Ефимовна урукку ситими сөр-
гүтэн национальнай тыллартан тылбаас сайдары-
гар Россия суруйааччыларын өттүттэн үлэ бара-
рыгар туруоруста, литературнай институкка саха 
оҕолорун бөлөҕүн үөрэттэргэ этии киллэрдэ.

Россия Суруйааччыларын сойууһун быра-
былыанньатын эдэр суруйааччылары кытта 
үлэҕэ туһааннаах сэкирэтээрэ прозаик Василий 
Дворцов Саха Өрөспүүбүлүкэтигэр төрүт тыл-
лар сайдалларыгар күүскэ үлэлэһэрин бэлиэ-
тээтэ. “Россия суруйааччыларын сойууһун бы-
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рабы лыанньатын иһинэн Эдэр литератордар 
сүбэлэрин тэрийээппитин кытта аан бастакынан 
Саха сирин Суруйааччыларын сойууһа иилэ ха-
бан ылан бэйэтин иһигэр маннык салааны тэрийэ 
охсубута” диэн бэлиэтээн эттэ. Үтүө дьиэ кэргэни 
үс көлүөнэ ситимнээтэҕинэ эрэ бу ыал кэскил-
лээх буоларын курдук, суруйар эйгэҕэ эмиэ үс 
көлүөнэ баар буоллаҕына эрэ сайдыы барарын 
санатта уонна Саха сиригэр көлүөнэлэр ситим-
нэрэ бөҕөтүн аҕынна. Дворцов ³скөтүн сиргэ 
Антихрист кэллэҕинэ, бэстилиэнэй тыһыынча 
туоллаҕына, ол саҕана Сиргэ дьон барыта сым-
сах английскай тылынан эрэ саҥарар буолуоҕа, 
онон ханнык да омук тылын харыстыыр, сайын-
нарар улахан суолталааҕын санатта...

Литератордар киин дьиэлэригэр ыытыллыбыт 
Россия Суруйааччыларын сойууһун секрета-
риатын уонна Саха сирин Суруйааччыларын со-
йууһун бырабылыанньатын холбоһуктаах мун-
ньаҕын Семён Петрович хаан аймаҕа, саха но-
руодунай суруйааччыта Софрон Данилов  сиэнэ 
Екатерина Кожевникова түмүктээтэ. Кини ини-
бии норуодунай суруйааччылар дьиэ кэргэннэ-
рин аатыттан бу тэрээһини олоххо киллэрбит 
 биир дойдулаахтарыгар, Россия суруйааччыла-
рын сойууһун салалтатыгар барҕа махталын ти-
эртэ. Быйыл эһэтэ төрөөбүт үбүлүөйдээх сылын 
бэлиэтээн саха дьоно биир кэмҥэ, биир ситимҥэ 
холбоһон “Сүрэх тэбэрин тухары” романы аах-
пыттарын туһунан долгуйан туран кэпсээтэ, биир 
дьиэ кэргэнтэн икки бөдөҥ суру йааччы төрөөн-
үөскээн тахсыыта уһулуччу сэдэх түбэлтэ буола-
рын санатта ол эрээри, нуучча уонна аан дойду 
литературатыгар баар чаҕылхай холобурдары 
аҕынна.

Россия Суруйааччыларын сойууһун секре-
та риатын уонна Саха сирин Суруйааччыла  рын 
со йууһун бырабылыанньатын холбоһуктаах 
мун  ньаҕа Горнай улууһун дьаһалтата тэрийбит 
са халыы астаах фуршетынан тµмµктэннэ. Манна 
да±атан, бу улахан литературнай тэрээ´ини ыыты-
ыга Горнай улуу´ун дьа´алтатын сэргэ, РФ культу-
ратын µтµ³лээх µлэ´итэ Ольга Харайбатова итиэн нэ 
Культура уонна духуобунай сайдыы министерство-
тын духуобунас салаатын салайааччы Сардаана 
Брызгалова к³м³л³спµттэрин махтанан туран бэлиэ-
тиэх кэри²нээхпит. 

Бэйэбит тэрээ´иммит кэннит  тэн Москва-си-
ти  эҥэ ри гэр баар “Экспоцентрга” тии йэн, аҕа 
дой дубут  Рос сия тэбэр сүрэҕэр Москуба куо-
ракка саҕалам мыт Саха сирин күннэрин ары-

йар өрөгөйдөөх тэ рээ һиҥҥэ кытынныбыт, өрөс-
пүүбүлүкэ социаль най-экономическай, куль  -
турнай-научнай сайдыытын кэрэһилиир быыс-
тап калары, кэнсиэрдэри көр дүбүт-иһит ти бит. 
Бу киэһэ суруйааччылар  бө лөхтөрүгэр до ҕор-
бут, Россия тылын академиятын дьиҥнээх чи-
лиэнэ, Алтай Өрөспүүбүлүкэтин норуодунай 
суруйаач чыта Брон той Бедюров кэлэн кыттыс-
пыта, үөрүүбүтүн үллэстэн, Олоҥхо дойдута бар-
ҕара сайдарыгар алгыһын анаан  ааспыта. Ити 
күн Сэмэн Данилов “Нууччалыы мин билиим” 
хоһооно Москуба куоракка үһүс төгүлүн нууч-
чалыы ааҕылынна. Үһүс сырыыга “Экспоцентр” 
үрдүк сыанатыттан медицинэ наукатын доктора, 
ХИФУ профессора Карл Башарин “Аҕа дойдуга 
үтүөлэрин иһин” 2-с степеннээх уордьан мэтээ-
линэн наҕараадаламмыт үөрүүтүн бу хоһоонунан 
уруйдаан биллэрдэ. 

Сарсыныгар, ахсынньы 16 күнүгэр, Саха Өрөс-
пүүбүлүкэтин делегациятын бырабыыталыс тыба 
бэрэссэдээтэлин солбуйааччы Михаил Гуляев 
уонна Ил Түмэн спикерин маҥнайгы солбуйаач-
чы Анатолий Добрянцев салайар бөлөҕөр кии-
рэн, быйыл төрөөбүтэ 140 сыла дорҕоонноохтук 
бэлиэтэммит саха норуотун духуобунай лиде-
рэ, айар тыл аҕата, чинчийээччи Өксөкүлээх 
Өлөксөй көмүс уҥуоҕа хараллан сытар сиригэр 
– Даниловскай кылабыыһаҕа тиийэн тыыннаах 
сибэкки ууран ытык киһибитигэр сүгүрүйдүбүт. 
Суруйааччылар ааттарыттан эҕэрдэ тылы Саха 
сирин Суруйааччыларын сойууһун бэрэссэдээ-
тэлин солбуйааччы, поэт уонна публицист Гав-
рил Андросов эттэ. Эдэр көлүөнэ бэрэстэбиитэлэ 
Өксөкүлээх Өлөксөй бу аҕа дойдубут килбэйэр 
киинигэр көмүс уҥуоҕа көмүллүбүтэ Россия уон-
на Саха сирин сыһыаннарын бөҕөргөтөр, хара-
быллыыр суолталааҕын туһунан санатта. Ааспыт 
үйэ саҕаланыытынааҕы уустук кэмҥэ үгүс санаа, 
идея ортотугар Өксөкүлээх ыйбыт суола саха 
омук сайдыытыгар ордук сөптөөх буолбутун кэп-
сээтэ.

Күн иккис аҥарыгар Саха сирин Суруйааччы-
ларын сойууһун бөлөҕө, эдэр доҕотторун – Рос-
сия Суруйааччыларын сойууһун бырабылыан-
ньатын сэкирэтээрэ Александр Ананичев уонна 
“Свободная пресса” сайт анаарааччыта Алексей 
Полубота ыҥырыыларынан, Москуба таһынааҕы 
Сергиев Посад куоракка айар көрсүһүүгэ кытта 
айаннаата. Сергиев Посад куорат төһө да Дьо-
куускайтан дьоҕус нэһилиэнньэлээҕин иннигэр 
манна православнай итэҕэл киинэ Свято-Троиц-
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кай лавра, Москубатааҕы духуобунай академия 
уонна Москуба уонна Бүтүн Нуучча сирин па-
триарха Кирилл олорор резиденцията баарынан 
Россия биир ытык түөлбэтинэн, духуобунай кии-
нинэн буолар. Бу Свято-Троицкай лавраҕа Саха 
сирин, Амур, Камчатка уонна Аляска архиепис-
кобунан сулууспалаабыт, Москуба уонна Колом-
на митрополита, Сибиир уонна Америка апосто-
ла, святитель Иннокентий Вениаминов кырам-
тата хараллан сытарын Александр Ананичев 
экскурсиялата сырыттаҕына истэн соһуйдубут... 
Санатар буоллахха, нууччалыы-сахалыы тылба-
ас үөскээһинэ бу святитель Иннокентий Вениа-
минов аатын кытта быһаччы сыһыаннаах. Кини 
көҕүлээһинэн Саха сирин аҕабыыттара өссө ХIХ 
үйэ ортотугар православнай итэҕэл сорох кини-
гэлэрин, малыыппаларын сахалыы тылбаас таан, 
таҥара дьиэтигэр сахалыы сулууспа ыытыллар 
буолбутун билэбит.

Нуучча суруйааччыларын кытта көрсүһүү Сер-
гиев Посад куорат библиотекатыгар буолла – 
Саха сирин Суруйааччыларын сойууһун бөлөҕө 
“Свиток” диэн айар түмсүү чилиэннэрин кытта 
көрүстүбүт. Көрсүһүүнү Россия Суруйааччыла-
рын сойууһун бырабылыанньатын сэкирэтээрэ, 
куораттааҕы салаа салайааччыта, поэт Александр 
Ананичев ыытта. Олохтоох ааптардар үйэлэригэр 
аан бастаан сахалыы уонна юкагирдыы тылы-өһү, 
тойугу, ырыаны-хоһоону истэн сөхтүлэр уонна 
маннык алтыһыы сүдү суолталааҕын бэлиэтээти-
лэр. Бэл, аҕа саастаах өртө, сэбиэскэй кэми ахтан 
харахтара ууланан ылла... Биһиги библиотекаҕа 
кинигэлэри, “Чолбон” сурунаалы бэлэхтээтибит, 
ыалдьытымсах олохтоохтор өссө кэлээриҥ диэн 
ыҥыра хааллылар.

Ахсынньы 17 күнүгэр Москубаҕа Саха сирин 
күннэрин үөрүүлээх сабыллыыта Кэбээйиттэн 
төрүттээх нуучча суруйааччыта, суруналыыһа, 
билигин “Общеписательская литературная га-
зета” сүрүн редактора Владимир Фёдоров суруй-
бут “Алмазный крест” пьесатынан, саха биллии-
лээх режиссёра, ССРС уонна РФ судаарыстыбан-
най бириэмийэлэрин лауреаттара Андрей Бо-
рисов туруорбут “Путь святителя” мистерияты -
нан түмүктэннэ. Бу Сибиир уонна Америка 
 апос  толынан ааттаммыт Иннокентий Вениаминов 
оло ҕун суолун сырдатар дириҥ ис хоһоонноох 
айым ньыны сэттэ тыйаатыр артыыстарын бөлө-
ҕө холбоһон көрдөрдүлэр. Спектакль көрөөччү-
нү икки чаас иһигэр былыргы Санкт-Петербург, 
Москуба, Иркутскай, Дьокуускай куораттарынан 

эргитэн уонна Нуучча Америкатыгар тиийэ сы-
ралаах айаҥҥа тэҥҥэ сырытыннаран святитель 
киэҥ ыырын кэритиннэрэр, чып кистэлэҥинэн 
барбыт Алясканы атыылааһын төрүт олохтоох 
омуктары, олохсуйбут нуучча дьонун хайдах кур-
дук аймаабытын уонна кинилэр дьылҕаларыгар 
ыараханнык дьайбытын ырылхайдык көрдөрөр. 
Ол билиҥҥи кэмҥэ сир-дойду атыыланыыты гар 
Нуучча Америкатын сааттаах эргиэнин курдук 
быһыы-майгы хатыламмата буоллар диэн са наа-
ны саҕар... 

Онон Россия политическай, экономическай, 
куль турнай кииннэригэр Москубаҕа уонна Санкт-
Петербурга ыытыллыбыт Саха сирин күннэри гэр 
өрөспүүбүлүкэ араас эйгэлэрин ситиһиилэ рин 
кэк кэтигэр саха литературата эмиэ ахтылынна. 
Холобура, Москубатааҕы тэрээһиннэри сэргэ, 
Хотугу Пальмираҕа Горнай улууһун баһылык 
Ни кита Андреев салайааччылаах бөлөҕө РСФСР 
А.М. Горькай аатынан судаарыстыбаннай бири-
эмийэтин лауреата, саха норуодунай поэта Се-
мён Даниловка анаммыт тэрээһини ыыппыта. 
Онтон СӨ Суруйааччыларын сойууһун чилиэнэ, 
про заик уонна тылбаасчыт Алексей Амбросьев-
Сиэн Мунду “Лингвист” диэн документальнай 
киинэтин саха суругун-бичигин аҕата Семён Ан-
дреевич Новгородов үөрэммит, үлэлээбит уон-
на көмүс уҥуоҕа хаалбыт сиригэр анаан илдьэн 
сүрэхтээтэ.

Манна даҕатан эттэххэ, билигин сорохтор 
аҕа дойдубут киин куораттарыгар Саха сирин 
күннэрин тэрийэн ыытыыны үбү-харчыны хал-
тайга ыһыы-тоҕуу эрэ курдук этэллэр. Өскөтүн 
бэйэбит испитигэр, алааспыт ыырыгар бүгэн, 
ньимийэн олордохпутуна, киин Россияҕа баар-
бытын дуорааннаахтык биллэрбэтэхпитинэ, Са-
ха Өрөспүүбүлүкэтэ кыахтаахтык тутан оло-
рорун кэпсээбэтэхпитинэ ким биһигини ааха-
йыай, үлэбитин-хамнаспытын, кыайыыбытын-
кы һалҕабытын сыаналыай? Бу буолан ааспыт 
тэрээһиннэр хотугу тыйыс айылҕалаах, ураты 
культуралаах Саха сирин уратытын, Россия сас-
таабыгар киирэр Саха Өрөспүүбүлүкэтэ инники 
сайдыыга эрэллээхтик хардыылыырын толору 
арыйан итэҕэтиилээхтик көрдөрдүлэр, аныгы 
өйдөбүлүнэн эттэххэ Олоҥхо дойдутун имиджин 
өрө көтөхтүлэр.

Анатолий Слепцов,
Максим Горькай аатынан литературнай институт 

үрдүкү литературнай курстарын истээччитэ, 
Россия суруйааччыларын сойууһун чилиэнэ 
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Э´эм Евграф Афанасьевич Слепцов, т³рд³ Ойуун 
а±атын уу´ун (III Дьохсо±он) ки´итэ, Бас Нээстээр 

Слепцов бииргэ т³р³³бµт быраата Хоочугур £л³кс³йт³н 
1893 сыллаахха Былатыан Ойуунускай, онтон Бас Нээс-
тээртэн Охоноос, Охоноостон 1892 сыллаахха э´эм Ев-
граф Слепцов т³рµµллэр. Кини µ³рэхтээх, тыллаах-³ст³³х 
 араатар бэрдэ эбитэ µ´µ. Гражданскай сэрий са±ана µрµ²-
нэр гэ кытты´ар, £йм³к³³²²³ начальнигынан сылдьар. 
1923 сыллаахха уопсай амнистия±а тµбэ´эн босхолонор. 
Ойуунускайы быраатым диирэ µ´µ.

Евграф Слепцов э´этэ Бас Нээстээр 1837 сыллаахха 
Ойуу нускай а±атын Хоочугур £л³кс³йµ (1846–1916) кыт та 
бииргэ т³р³³бµттэрин Г.В. Попов «Хантан хааннааххытый?» 
(Бичик, 1994 с.) кинигэтигэр чуолкайдаан суруйар: «Биэс 
о±олоох Бас Нээстээр иккис уола Охоноо´ой ик-
ки уоллаах: Евграф 1892 с.т., Иннокентий 1894 с.т. 
Евграф икки уоллаах: Петр, Александр диэннэр».

Евграф  1926 сыл эргин £йм³к³³²²³ сэбиэскэй салайар 
µлэ±э µлэлээбит. Ол сылдьан, аатырар академик Обручев 
экс педициятын тэрээ´инигэр к³м³л³´³р уонна µп-ас 
³ттµнэн ³й³´³н, оччотоо±у Бырабыыталыстыбаттан мах-
тал грамота ылбыт. Эргиэн факториятыгар µлэлии сы-
рытта±ына 1930 сыллаахха: «Сэбиэскэй былаа´ы утары 
агитациялаата, бандьыыт ыстаабын начальнига этэ», – 
диэн Бухатыырап судьуйа баайсан, 1931 сыллаахха ХК 
58-с ыст. 10-с чаа´ынан сууттанан ытыллыбыт.

Кэргэнэ Анна Егоровна икки о±отун, Петрдаах (мин 
а±ам) Александры илдьэ а±атыгар Сиэллээх Наттаараты-
гар т³нн³н кэлэр. Ол кэлэн, мин а±абын э´этигэр Мыйыкы 
Ууска (Егор Кривошапкин) хаалларан баран, бэйэтэ кыра 
уолун илдьэ куораттыыр. Онон мин а±ам сэриигэ барыар 
диэри э´этигэр иитиллибит.

Э´эм Е.А. Слепцов ту´унан «Забота-Арчы» ха´ыат 2002 
сыл бала±ан ыйын 26 кµнµнээ±и нµ³мэригэр «Репрессия 
сиэртибэлэрэ» диэн рубрика±а £йм³к³³нт³н Сергей 
Егоров диэн суруналыыс «Ойуунускай айма±ын дьыл±ата» 
диэн ыстатыйата тахсыбыта. Ону эмиэ били´иннэриэхпин 
ба±арабын. Онно суруллар: «Саха сирэ» ха´ыат 2000 сыл 
ыам ыйын 23 кµнµнээ±и нµ³мэригэр П.А. Ойуунускай чугас 
айма±а Евграф Афанасьевич Слепцов аата баар. Ол гынан 
баран тµбэспит ыстатыйата уонна реабилитацияламмыт 
кµнэ-дьыла атын-атын.

   Очурга о±устарбыт 
     Ойуунускай айма±а

П.А. Ойуунускай т³р³³бµтэ 125 сылын к³рс³
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Бастакытыгар: «9. Слепцов Е.А. 1892 
с. т³р³³бµт, Таатта улуу´ун Ойуун 
Уус нэ´илиэгин ки´итэ, саха, кыра 
µ³рэхтээх, сулууспалаах, кэргэннээх. 
ОГПУ О´уобай совещаниета 1931 с. 
ах сынньы 14 к. РСФСР ХК 58-10 ыс-
татыйатынан концлаа ±ыр га 3 сылга ре-
прессиялаабыта. 2000 с. тохсунньу 25 
кµнµгэр реабилитацияламмыта» диэн 
ыйыл лыбыт. Атыныгар: «18. Слепцов Е.А. 
1892 с. т³р³³бµт, Таатта улуу´ун Ойуун 
Уу´ун нэ´илиэгэ, саха, кыра µ³рэхтээх, 
сулууспалаах, кэргэн нээх. Дьокуускай 
куорат олохтоо±о. ГПУ Саха сиринээ±и 
холбо´уктаах уобаластаа±ы отдела 
1931 с. бэс ыйын 23 к. РСФСР ХК 59-
3, 58-10 ыст. концлаа±ырга 3 сылга 
репрессиялаабыта» диэн суруллубут. Оч-
чотугар бу ки´и сыл устата икки т³гµл суут-
таммыт буолан тахсар. Итинтэн к³ст³рµнэн 
аан бастаан 1931 сыллаахха бэс ыйын 23 
кµнµгэр сууттуулларыгар икки ыстатыйаны 
со²нообут буоллахтарына, ахсынньытаа±ы 
суук ка а²ардас «антисоветскай агитация» эрэ 
ыстатыйаны хаалларбыттар.

Евграф Слепцов ыар дьыл±ата £йм³к³³нµ 
кытта ыкса сибээстээх. 1926 сыллаахха Хо-
тугулуу-или²²и Сибиири у´улуччулаах чин-
чийээччи С.В. Обручев £йм³к³³²²³ кэлэ-
ри гэр кини «Якутгосторг» фактория тын сэ-
биэдиссэйэ эбит. Киниэхэ судьуйа Д.С. Бу-
хатыырап £йм³к³³²²³ барарыгар Обру чев 
экспедициятын дьа´айан Дьокуускайга ыыта-
рыгар сорудахтаабыт. Биллиилээх чин чийээч-
чи «В неизведанные края» кинигэтигэр 
суруйар: «Богатырев, уезжая поручил 
заботу о нас заведующему факторией 
Евграфу Слепцову – это человек ученый, 
он позаботится обо всем. Говорят даже, 
что нам заказана теплая одежда» (69 с.).

Ол эрээри Обручев уонна Слепцов тыл-тыл-
ларыгар киирсибэтэхтэр. «Он показывает 
мне два договора. Первый – народным 
судьей Богатыревым и Якутгосторгом. 
Второй – между подрядчиками Поповым 
и Неустроевым. Слепцов говорит: «Мы и 
так имеем очень много хлопот. Но нельзя 
не помочь экспедиции. Мы всегда готовы 
содействовать научным работникам. Нам 
ясно, что помощь эта гораздо выгод нее 
для подрядчиков, чем для нас», (70–71 

с.). Ити да буоллар биллиилээх чинчийээччи, 
оччолорго суол-иис суох буолан, сутаан оло-
рор £йм³к³³нµ, µгµс эрэйи нэн, кы´ал±анан 
уустук усулуобуйа±а хааччы йан олорор бэ-
дэрээтчиттэри сыы´а ³йдµµр. Обручев су-
руйар: «В Оймяконе в 1926 году почти 
все экономическое влияние находилось 
в руках десятки дойдунцев, появивших-
ся здесь во время гражданской войны, 
несколько лет назад. Семьи их остались 
на Алдане, и многие их них даже не 
имели здесь своих юрт. Они являлись 
по средниками в торговле между фак-
то риями и фактически сделались пове-
лителями целых районов...» (74 с.). Ол да 
гын нар Евграф Слепцов Обручев экспедицията 
Дьокуускайга т³нн³рµгэр кырата суох ³²³нµ 
о²орбутун ити кинигэттэн булан аа±ыахха с³п.

1927–1928 сылларга £йм³к³³²²³ са²а 
бы лаас сорох дьайыыларын кытары с³пс³с-
п³кк³ ³р³ туруу са±ана кини эмиэ баара. 
Ол ту´унан Саха АССР µтµ³лээх булчу та, 90 
саа´ын ааспыт ытык кырдьа±ас А.В. Ти хо-
миров (оччолорго 25 саастаа±а) ³лµ³н эрэ 
иннинэ бу курдук ахтыбыт: «Бухатыы-
рап (Богатырев) Дьокуускай куораттан 
Охот скайтан сылдьар Б³тµрµ³п кы´ыл 
этэрээтэ бандьыыттарга кыттыспыт дьо-
ну кыдыйбытын, уоттаабытын, тобо±ун 
ытыа лаабытын кэннэ кэлбитэ. Бэрт а±ы-
йах ки´и тыыннаах хаалбыта хааллан 
сыталлара. Манна Ойуунускай уруута Ев-
граф Слепцов диэн ки´и баара. Ол ки´и 
Индигирскэйдээххэ штаб чилиэнэ буолан 
олоро сылдьыбыта. Кинини Б³тµрµ³п 
дьо ну кыдыйарыгар ³л³рб³т³±³. Евграф 
эппитэ µ´µ: «Мин бандьыыттарга µбµ-а´ы 
ханна ы´алларын билээри холбоспутум», 
– диэн. Ити иннинэ Бухатыырап Евграф 
ойо±ун Аананы арааран ылбыта. Ааныс-
ка куорат дьахтара этэ, сотору Буха-
тыыраптан арахсыбыта».

Е.А. Слепцовы 1931 сыллаахха ытан ³л³р-
бµт буолуохтарын с³п. ГПУ-лар доку муон-
нара сымыйа буолуон табыллыбат. Ол эрээ-
ри «Бичик» кинигэ кы´атыгар «¥´µс т³гµлµн 
букатыннаахтык эргиллии» диэн 1993 
сыллаахха П.А. Ойуунускай т³р³³бµтэ 100 
сы лы гар та´аарбыт кинигэтигэр суруллар: 
«Ойуунускай µ´µс тасты² быраата (дьи-
²инэн убайа) Евграф Афанасьевич эдэр 
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саа´ыгар онон-манан сылдьыталаан ба-
ран дойдутугар Сиэллээххэ эргиллэн кэ-
лэн, Мыйыкы кыы´ын Анна Егоровна 
Кри вошапкинаны ойох ылан, 2 уолланан 
баран арахсыбыттара. Слепцов иккис 
кэр гэнэ Чурапчы Ала±арыгар олохтоох 
Овечкин диэн кыратык атыы´ымсыйар 
ки ́ и кыы´а сурахтаа±а. Евграф Афа на-
сье вич у´уннук олороохтообото±о. 1930 с. 
диэ ки тымныйан, икки ³ттµнэн хам тут-
таран, бэрт эдэр саа´ыгар кµн сириттэн 
сµппµт», – диэн (137–138 с.).

Манна к³ст³рµнэн э´эм Дьа±араап оло±о, 
кырдьык да, эрэйдээх эбит, ки´и мунаарар 
тµгэнэ элбэ±э сµрдээх. Холобур, кырдьык 
ытыллан ³лбµт буолла±ына, иккис ойо±ун 
ха´ан ылбытай? Мин санаабар тымныйан 
³лбµтэ кырдьык буолуон с³п. То±о диэтэргит 
э´эм ³л³ сытар хаартыската кэли²²э диэри 
а±абар баар курдук ³йдµµбµн. П.А. Ойуунус-
кай дьыалата тиллибитин кэннэ дьонум аах 
кини ни аймахпыт дииллэр этэ да, киминэн, 
хай дах аймахтыыбытын ким да чопчу эппэт 
этэ. Кэнники ха´ыакка, кинигэ±э суруллубут-
тан Ойуунускай э´эбинэн аймахпыт буоларын 
билэн, дьэ бу суруйдум.

Эбэм эмиэ киэ² аймах Хабыыта Сивцевтэр-
тэн удьуордаах. Кини э´эбиттэн арахсан ба-
рарыгар ити этэллэрин курдук а±абын, Бµ³-
тµрµ, э´этигэр Мыйыкы Ууска хаалларбыт. 
Ол и´ин а±ам э´этин аннынан суруллан, Петр 
Егорович Кривошапкин буолбут, дьи²инэн 
Петр Евграфович Слепцов буолуохтаах эбит. 

Онтон кыра уолун Александры куоракка ил дьэ 
барбыт уонна Михаил Иванович Жирков  диэн 
Совнарком улахан µлэ´итигэр эргэ тахсан, 
уолун кини аннынан Александр Михайло вич 
Жирков диэн суруйтарбыт. Мин санаабар ки-
ни маннык дьа´анарыгар Ойуунускай сымы-
йа нан буруйданан «норуот ³ст³³±³» буолбута 
улахан оруолу ылбыт буолуон с³п.

Би´иги алта бииргэ т³р³³бµттэртэн били-
гин иккиэбит. Балтым Анна Петровна Тарасен-
ко Ытык-Кµ³лгэ олорор, кэргэннээх, о±олоох, 
сиэннэрдээх. Мин бэйэм Дьохсо±о²²о оло-
робун. Биэс о±обуттан билигин µстэрэ баал-
лар, бары ыаллар, о±олордоохтор, сиэн-
нэрдээхпит, хос сиэннэрдээхпит. Бал тым 
о±о лорун иитэн билигин бэйэлэрэ туспа ыал-
лар, о±олордоохтор, сиэннэрдээхтэр. А±ам 
кыр дьан баран, биир сиэнин бэйэтин анны-
нан суруйтаран, Александр Петрович Кри во-
шап кин диэн, ииппитэ. Ол уол билигин Дьо-
куускай куоракка олорор, кэргэннээх, о±о-
лордоох. Онтон убайым Александр µс уолуттан 
билигин биир уола баар. Дьохсо±о²²о оло рор, 
о±олордоох, сиэннэрдээх. Кыра уолун о±олоро 
эмиэ онно олороллор, µлэ лииллэр, µ³рэнэллэр. 
Са²а´ым билигин эмиэ Дьохсо±о²²о уолугар 
олорор.

Онон э´эм Евграф Афанасьевич Слепцов 
удьуо ра, утума умуллубакка уу´уур, тэнийэр, 
оло±о сал±анар.

Валентина Харайданова,
Таатта улуу´а, Дьохсо±он нэ´илиэгэ
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А±абыт Семен Петрович Колосов – ийэ-
тэ Февронья Семеновна Порядина ки-

ниэхэ кэпсээбитинэн “Маа´а эмээхсин кэп-
сээнэ” диэн ааттаан (аас пыт ХХ µйэ 90-с 
сылларын са±ана) суруйбутун аа±аач чыларга 
били´иннэрэбит.

Манна былыр, ³р³б³лµµссµйэ иннинэ µс 
к³  лµ³нэ Сергеевтэр диэн улуустарыгар ку-
лубанан µлэлии сылдьыбыт дьон олохторо 
кэпсэнэр. Бу – Мэ²э улуу´ун дьоно. Ол Иван 
Сергеев I, Иван Сер геев II, Иван Сергеев 
III диэн дьон 1917 сыллар диэки нэ´илиэк 
олохтоох торун уопсай суруктарыгар – “при-
говордарыгар” ахтыллаллар. Оттон кэпсээ²²э 
ик ки эрэ к³лµ³нэ сырдатыллар. Ол ба±ар ор-
току Иван к³тµтµллэн хаалбытыттан буо луон 
с³п курдук.

Саамай интэриэ´инэйэ манна суруллубут 
тµбэлтэ саха норуодунай суруйаач чыта Ни-
колай Якутскай аатырбыт “Т³л к³” арамаанын 
бастакы чаа´ыгар ах тыл лар Сµ³дэр уонна 
Маайа хайдах холбос путтарыгар ту´унан сю-

жекка олус диэн майгынныыр. Оттон “Маа´а 
эмээхсин кэпсээнэ” – дьи² олоххо буолбут 
тµбэлтэ. Саа май дьиктитэ кыргыттарын-кий-
ииттэрин аат тара эмиэ с³п тµбэспит: Маайа 
уонна Маа´а!

Биллэрин курдук, Николай Якутскай аар-
мыйаттан кэлэн баран, “Т³лк³нµ” суру йуон 
ин нинэ Ар±аа Ха²алас нэ´илиэк тэринэн, 
дьаам нарынан элбэхтик сылдьыбыт, лек тор-
даабыт. Онно, Ба±арахха (били²²и Ха тас) 
сылдьан Иван Сергеевич Сергеев диэн уол 
хайдах былыр µчµгэйкээн Маа´а кыы´ы (кыыс 
эрдэ±инээ±и араспаанньата биллибэт) тап-
таан, ойох ылбытын ту ́ у нан номоххо кубу-
луйбут сэ´эни исти бит буолуохтаах. Ону кэ-
лин си рин-дойд утун, дьонун уларытан саха 
сэбиэскэй ли тературатын биир басты² айым-
ньытын айан та´аарбыт. Кµндµ аа±ааччылар, 
ону бэйэ±ит аа±ы², сыаналаа², саба±алаа²!

Ылдьаа Куола´ап, 
кыраайы µ³рэтээччи

Аатырбыт “Т³лк³” арамаан 
т³рдµн-т³б³тµн тµ³стэххэ

(Маа´а эмээхсин кэпсээнэ)

I

Былыр аатырар Уйбаанап кулубалар т³-
рµттэрин тустарынан саамай кырдьа±ас, 

т³рµт ийэлэрэ уонна эбэлэрэ Маа´а эмээх син, 
эргэ бара илик кыргыттары мунньан, кыр дьан 
олорон, сµµсчэкэ сыллаа±ыта кэпсээбит. Он-
но мин т³р³ппµт ийэм, Сэмэниискэ Бэрээ дьин 
кыы´а, 12-лээх Улахан Хобороос кыыс истис-
пит, бары к³х-нэм буолбуттар.

Бэрээдьиннэр алаастара Хочуора² хоту 
си´ин тыатыгар Б³рбµт диэн кыра, тыымпы 
сиргэ Б³р³³кµйэ Сэргэй диэн олох быстар 
дьада²ы ки´и “бур-бур” буруо та´ааран, ыал 
буолан олорбут. Кини саа´ын тухары 1–2 

ынахтаах.
Сµрµн идэтэ: ыты иитэн, тириитин та ²ас-

тыыр. Наадалаахха эккэ-аска ылсар-бэссэр 
эбит. Ол и´ин отучча±а тиийэ ыты т³р³т³н 
 иитэрэ µ´µ. Онон, силгэлээх быстыбатынан 
ыал буолан олороохтоотохторо дии!

Биирдэ, Суола Мооругун (I Моорук) Скря-
биннэр т³рµттэрэ, улахан баай ки´и Тэлгиэн 
Кирээбин, дьо²²о-сэргэ±э киэ²ник биллэр 
ки´и, ааны а´ан киирэн истэ±инэ Б³р³³кµйэ, 
ыт тириитин имитэ олорон, ытын тириитин 
о´ох кэннигэр илиитин та´ынан быра±ан 
элээрдибит. Ойон  туран сµдµ ыалдьыкка, 
илии тин ырбаахытын  дуомугар соттон суура-
лаат, дорооболо´оору илиитэ чорос гыммыт. 
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Тэл гиэн Кирээбин: “Кµтµр ³ст³³х, ыт ти -
риитин  убахтаабыт кирдээх илиигинэн до-
рооболо´оору гына±ын дуо, бар, суунан кэл!..” 
Дьиэлээх сытыйбыт к³лµйэ уутунан суу нан 
 чалыгыраппыт...

Сэргэйдээх µйэлэрин тухары суос-со±отох, 
биир, бы´ах угун курдук, Уйбаанчык диэн 
уоллаахтар. Бу о±о дьµ´µнµнэн-бодотунан 
сµ³ргµ µчµгэй, ³йµнэн-санаатынан улахан 
³йд³³х о±о буолан барбыт. Кыра о±о оонньуур 
эрдэ±иттэн: туос ынах, мас ынах, араас туос 
сылгылар, атыыр µ³рдэрэ – кини ³й³-санаата 
ол буолбут.

Уйбаанчык о±о 5–6 саа´ыттан ыла айыл±аны 
о±оттон эрэ у´улуччу таптыыр буолан испит. 
Аатырар Ньуор±аайы алааска а±атын кытта 
араас к³т³р: кус-хаас, чыычаах, кµ³рэгэй ыл-
лыыта барсан, хонууга кµ³рэгэй ырыатын ис-
тэн – тугу барытын умнан, туран хаалара µ´µ.

¥³скээбит сир, алаас кµндµ. Онноо±ор, ч³к-
ч³²³ барахсан со±уруу уйаара-кэйээрэ бил-
либэт кµн аннын кµ³х кыраайыттан т³р³³бµт-

µ³скээбит тыа ортотунаа±ы дµ³дэтин дуомун 
кы´ыны бы´а ахтааччы. Саас, сайын кэлиитэ 
киэ² халлаан µрдµк ³р³´³тµн аннынан к³т³н 
туораахтанан кэлэн, муох саппыт, ууга охто 
сытар маска “д³гд³с” гына олоро тµ´эн ба-
ран са²аран “ч³к” да “ч³к” µ³рэн-к³т³н бара-
рын кэриэтэ, Уйбаанчык ханнык да бэйэлээх 
алаастаа±ар Б³рбµт тыымпы к³лµйэтин ордук 
таптыыра.

Саас муус ууллан кµ³л кытыытыгар ыр-
быы тахсарын кытта – Уйбаанчык онно баар. 
Оонньуур туос тыылар усталлар. Туос ынах-
тар, сылгылар, мас о±устар онно мусталлар. 
Оонньуутугар хойуу, элбэх оту оттоон, ахса 
биллибэт сылгыланан-ынахтанан, баай ки´и 
буолан – олус дуо´уйан, киэ´э бала±аныгар 
т³нн³р. Онноо±ор, тµµн тµ лµк уутугар утуйа 
сытан: “Ийээ, атыырдар охсу´ан эрэллэр!” – 
диэбитинэн, харбыала´ан, олоро тµ´эрэ µ´µ.

Маннык ба±алаах тыымпы кµ³лµн кытыы-
тыгар туран туос тыыга туос ки´ини олордон 
баран эрэ´э долгу²²а о±устаран ыытан баран, 
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ыты´ын охсунан, µ³рµµ б³±³н³н ыллаан бара-
ра µ´µ.

Тыымпы кµ³л тыыннаахпын,
Кµндэ кµ³л кµннээхпин,
Сэттэ тэрээк илимнээхпин,
А±ыс атара ардьаахтаахпын,
То±ус томороон туулаахпын,
То±ус то´о±ос оттоохпун,
То±ус м³²µрµк сµ³´µлээхпин,
Куодьаа-хаадьаа тыылаахпын,
Куру² киилэ эрдиилээхпин,
¤ээ²´ээх, Б³р³³кµйэ Сэргэй
Со±отох уола Уйбаанчык
Оонньоомохтоон дьэргэйиий!
Ойуоккалыыр Уйбаанчык,
Бухатыырдыыр кµµстэрдээх
Боруоктаспат Уйбаанчык,
Кµннээн туран µлэлиир
До±ор-атас Уйбаанчык!
Киэ´э а´ыы олорон Сэргэй уолуттан:
– Нохоо, ити ырыаны ким у´уйда?
– К³ст³кµµн убай!
– О±ону арааска µ³рэтэннэр! – ийэтэ истэн 

олорон с³бµлээбэт.
– ¥чµгэйгэ у´уйдуннар! – а±ата Сэргэй с³бµ-

лээбитин биллэрэр. – О±ом ырыатын курдук – 
µчµгэй, баай ыал а±ата буолуо±а! 

Уйбаанчык о±о улаатан, оту-ма´ы кыайар 
буо лан и´эн, баайдарга кµнµнэн, арыт сайы-
нынан хамнаска µлэлиир. Кµµстээх-уохтаах, 
ханнык да ыарахан µлэттэн толлон, к³р³н 
турбат. Айыл±а араас кубул±атын-мэ´эйин 
сатаан тумнар булугас ³йµнэн, аччыктыырын 
тулуйуга´ынан, баай уонна атын ки´и µлэтэ 
диэн сэлээннээбэтинэн µлэлээбит баайдара 
олус хайгыыр, был дьа´ыгынан µлэлэтэр буол-
буттар.

О±о гыныахтарын, Уйбаанчык а±атын 
уонна ийэтин быра±ан барбат. Сатаатах-
ха, таптаан µлэ лэтэр биир чугас баай ыала 
кµтµ³т гыныах тарын, о±олоро суох. Ол баай 
о±онньордоох эмээх син сµбэлэ´эн, тэйич-
чи баай ыалтан µчµгэй кыы´ы ойох ылан 
биэрэргэ сµбэлэспиттэр. Атыы тын кини-
лэр т³лµ³хтээхтэр. Ону Уйбаанчык µлэтинэн 
т³лµ³±э дэспиттэр. 

Ааспыт сайын кураан, от µµммэккэ ыал-
лар хобдохтук кыстаан олороллор. Тымныы 
³р г³´µн то´утан, кыстаан тахсан испиттэр. 
Саас кы Охоноо´ойоп та²аралар ааспыттар. 
Уй баан уол хамначчыттаан олорор баай ки´итэ 

ду рууска´ытынан барсар. Ар±аа Ха²алас 
улуу ́ ун Ба±арах сириттэн нууччалыы со±ус 
туттар нэ´илиэк биир басты² баайын кыы´ын 
с³ бµлэ´эн, ойох ылыах буолан, “быала´ан” 
кэлбиттэр. Халыымы-энньэни о±онньоттор 
бэйэлэрэ сµбэлэ´эн кэпсэппиттэр. Онуоха 
эдэрдэр истэ да барбатахтар. Кэпсэтии чи²-
ча² буоларын наадатыгар та²ара холоругар 
о±отун к³т³±³н оло рор таастаах, улахан Бо-
городица та²ара иннигэр к³мµстээх, муунта 
а²аардаах чµмэчини уматан, онно бокулуон-
наан, µ²эн баран уоллаах кыыс куус ту´ан ту-
ран уура´ан кэбиспиттэр, бµттэ±э ол!

Былыргы дьо²²о халба²наабат кытаанах 
абыы чай – “илии охсу´уута”! Тылы, кэпсэти-
ини та²ара к³р³н турда±ына “кµлµµстэ´ии” 
диэн буо лар. 

£ск³т³, ити “кµлµµстэспиккин” кэстэххинэ – 
ула хан саакка, аньыыга бара±ын.

II

Моорук баай кырдьа±а´ын сэрэхэдийии-
ти   нэн, сатаан кэпсэтиитин кыайыыты-

нан, кµтµ³т  “курум тиэрдэр” кыыстаахха уруу 
буолбатах.

Оттон сµктэн кэлэр кийиит уруута буол-
бат гына, кыыс а±ата аах дьону ыыппатах-
тар. Уу-хаар тахсара чуга´аан хаалан, сµктэр 
кыыс энньэ сµ³´µтэ хойут ылыллыах буолан, 
т³р³ппµттэригэр хаалбыт.

Ыраах сир буолан, ортотугар икки хонон, 
тµ³рт б³±³ сыар±алаах, тардыылаах аттар нэ-
´иилэ дьµк  кµйэр та´а±астаах, икки к³л³ ич-
читэ эр бэрдэ ки´илээх, икки сыар±а±а му²ха 
хоппотун курдук киэргэллэрдээх сундууктар-
даах эбиттэр. ¥´µс сыар±а±а араас ас-µ³л хас 
да куул бур дугуттан тиийэ тиэйиллибит. Инни-
ки басты², ма²ан ат сыар±атыгар уоллаах кий-
иит, уол муо´алаан, кэккэлэ´э, кинилэртэн ор-
дук Орто дойдуга дьоллоох ки´и суох курдук, 
µ³рэ-к³т³ и´эллэр. 

Чал±аа Моорук сиригэр киирэн баран кий-
иит Маарыйа таптыыр кэргэнэ Уйбаантан хас 
баай ыал µчµгэй дьиэтэ к³´µннэ±ин аайы: 
“Дьиэбитигэр кэллибит дуу?” – диэн ыйытан 
и´эр эбит. Ону Уйбаан хайыы-µйэ±э то²уй 
ба±айытык са²арар, антах хайы´ан олорор 
буолбут. Кµлµµ-оонньуу бµппµт.

Мантан антах Маа´а эмээхсини бэйэтин са-
²ардыа±ы² – кини тылынан суруйуо±у²: 
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“Испэр олус дьиибэргээн, сал±а сыспытым 
кэннэ, сиринэн налыйбыт саах сыбахтаах ки-
ирэр аана эрэ кµрдьµллµбµт, ампаара суох 
бала±ан дуома турар. Онон-манан орох суол-
лаах ку´а±ан хотон та´ыгар тохтоотубут.

Томтор т³б³тµттэн сµрэ±элдьээбит кур-
дук бу руо бургучуйар. Уйбааным ити ыккар-
дыгар кэлэ±эй буола сыспыт. Кэ´иэхтээх 
куола´ынан: “Чэ, до±оруом, дьи²нээх дьиэ-
битигэр кэллибит”, – диэхтээтэ, нэ´иилэ. Мин 
хомолтобуттан, сааппыттан са²абыттан мат-
тым. Ол эрээри бачча±а кэлиэххэ у²ан эрэ 
охтубатым. Уйбааным эрэй дээх сирэйэ бэйэтэ 
кы´ыл ки´и, бууса чоххо баттаабыт курдук 
буолан баран, миигин к³т³±³р кэриэтэ ³й³³н 
тµ´эрдэ.

Хах бµрµ³´µннээх, миигинньик халы² киэр-
гэ са´ыл истээх сонноох, былыргы дьаба-
ка бэргэ´элээх, к³л³ттµгэс та²астаах кийи-
ит ааттаах ки´и аа²²а нэ´иилэ батан, эрбин 
баты´ан, бэргэ´эбинэн дьиэ µрдµн таарыйа 
сы´а о´ох иннигэр, холумтан та´ыгар турдум. 
Халлааннаан к³тµ³хпµн – халлаан ыраах, сир-
дээн тимириэхпин – сир кытаанах.

Уйбаан: “Ийээ, кэллибит”, – диэтэ. Сыбах 
о´ох кэнниттэн кирдээх да, кирдээх торбос ти-
риитэ сонноох, абаа´ы буолбата ини – эмээх-
син бы´ыылаах, о´ох ха²ас чанчыгар тайанан 
туран туо±у эрэ “сыр” гыннарда – уокка ас 
 биэрдэ бы´ыылаах.

У²а ³тт³, ар±аа ³тт³ иккилии орон 
дуомнаа±ар хотуул курдук оттор сыталлар. 
Истиэнэлэрин холло±осторо хараара сата-
ан баран быыстара куобах нэгин курдук 
кырыанан бµрµллµбµттэр. Та´ырдьа уон-
на дьиэ и´э сылыйан, ол кырыалара ууллан 
истиэнэлэрин холло±осторо ытаабыт кур-
дук чал±арыспыттар. Мин, т³лк³м маннык 
эбит буолла±а, ха´ан да синим биир диэн, 
кэтэ±эриин оро²²о нэ´иилэ баран олорон, 
утуйар та²аспытын киллэртэрэн, бµк тµ´эн 
сытынан кэбистим уонна уйа-хайа суох ыта-
атым. Кэргэним буолуохсут Уйбаантан олус 
хоргуттум: “Маннык дьаабы олохтоох – 
дьада²ы эрээри биир да тылы быктарбакка, 
сиикэй албынынан а±албыт!” Араа´а, аа´а 
кэлэйэн, на´аа абаа´ы к³р³р санаалар ки-
иртэлээн бардылар. Дьиэбин, ийэбин-а±абын 
уонна со±отох балыстаахпын санаан, на´аа 
ахтан бардым. Дьэ сэрэйдим – мин дьоммуттан 
ки´ини а±албатахтарын! Ки´и баара буоллар, 

тута, т³ннµ³х эбиппин! Тахсан куотан, атах 
балай барар санаа кииртэлиир. Чэ, бэйэ, тµµн 
буоллун, дьон утуйдун!

Киэ´э а´ылыктарын буолуо, тар хаа´ы сиэн 
дьаабыланнылар бы´ыылаах. Мин олох да 
тура сорумматым. Мин к³р³ сыттахпына та-
´ыттан, били, дуруускалаабыт ки´и ньылаа-
ран, тайта²наан киирэн Уйбаантан та²а´ын 
к³рд³³т³. Уйбаан, били, кэтэн кэлбит уонна 
кэтэ сылдьар ырбаахытын устан биэртэлээтэ. 
Бэйэтэ орон муннугуттан – от анныттан кирдээх 
даба ырбаахытын, тµнэ ыстаанын, сонун кэт-
тэ. Тµµлээх та²астары барытын ити ки´иттэн 
уларсыбыт эбит. Дьи²нээх, тэ²э суох тирии-
тин кэттэ. Мин олус уолуйан, ытаабат да гына 
уохпун харатан кэбистим. Та²аспар ³й³н³н 
олорбутунан хоннум, оттон Уйбаан тыа´а суох 
турар-олорор, утуйбата да бы´ыылаах. Хай-
дах эрэ, миигин кэтиир курдук туттар.

Сарсыарда, халлаан сырдыан иннинэ кэ-
лэн, Уйбаан ыга куу´ан олорон хара±ым уу-
тун бы лаатым у´угунан сотон биэрдэ уонна: 
“Чэ, ытаа ма, олох сатаныа суох буоллаххына, 
бµгµн ат булан, дьиэ±эр т³нµннэрэбин”, – диэ-
тэ, сибигинэйэн.

Сирэйин тутан к³рбµтµм – уу, харах уута!
Ыарахан, кэмсиниилээх харах уута!
Ийэтэ кэлэн эмиийдээбит о±о курдук дьы-

лы йан хааллым. Онтон сылтаан, бу этэ²²э 
ки´и-хара буолан олоруох быатыгар, кэргэм-
мин олус а´ынным! Уйбааным барахсан, са-
наабар, на´аа кэрэтийдэ!

Кыыс о±о санаата а´ынаа±ар кылгас диил-
лэрэ сымыйа! Адьас сымыйа!

Уйбаан олус дьада²ыта, хото²²о олороро 
уурайыа – бэйэбит ³йбµтµнэн-санаабытынан, 
кµµс тээх илиибитинэн µлэлээн баай, бас-
ты² олох тоох буолуохпутун с³п! Кэргэммин 
ыга куу ́ ан, хара±ын уутун аны, мин соттум: 
“До ±о руом, ³йдµ³х-саныах, µлэлиэх, туруох-
оло руох!” – диэтим. Иккиэн тэ²²э ойон ту-
ран о´ох путун са²алыы отуннубут. Уйбаан 
та´ыттан та ́ а±аспытын дьиэ±э таста. Мин 
дьиэ±э µлэлээн сууйдум-соттум, астаатым. Уй-
бааммар  бэйэм ордук та²аспыттан са²алыы 
бы´ан, тигэн та ²ыннардым.

Быстыбыт-ойдубут аар кырдьа±а´ыттан 
тиийэ кэлэн а´аан, чэй-табах ылан, бурдук 
сыы´ын сµ³´µ хаба±а и´иттэрин дуомугар кут-
таран, илдьэ бараллар, µ³рэллэр, алгыыллар.

Дьэ, итинтэн ыла Б³рбµт тыымпы са²а ыа-
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лын са²а буруота унаара к³±³рбµтэ. Мин 
т³р³³бµт дьоммор µс сыл буолан бараммын, 
баран кэл битим”.

III

Уйбаан киэ² ха´аайыстыбаннай ³йµнэн-
санаатынан уонна тµµн кыратык утуй-

ар, кµнµс – кыратык олорор сµрэ±иттэн-
быарыттан таттарыылаах кµµстээх µлэтинэн 
уонна нэ´илиэк и´инээ±и кыраны-дьада²ыны 
а´атан-та²ын на ран, µмµрµччµ тардан, а±ыйах 
сылынан байан, бар-дьон кэрэхсиир, ытыкты-
ыр ки´итэ, ыаллара буолбуттар.

Уйбаан Сергеевич Сергеев сµ³´µнэн на´аа 
байбатах, хас да сµµс сµ³´µлэммэтэх. Басты², 
ба±алаах µлэтэ – от оттоо´ун!

Улахан, хара ма´ын са±атыттан µйэ-саас 
тухар ы уунан кµндээрбит тыымпылары хорон, 
киэ² ходу´а та´аартаан ты´ыынчанан сыар±а 
оту оттотор! Оннук, кини, холобурга: II М³²µ-
рµ³н нэ´илиэгин илин э²эригэр кэккэлэ´э сы-
тар £лµктэлээх, Хоптолоох диэн улахан тыым-
пы кµ³л лэри хорон, от б³±³нµ орообут.

Олус б³д³² ма´ынан т³гµрµччµ µс мас 
бэрбээ кэй бµтэйи туттарбыта, соро±о, били²²э 
диэри турар. Хойут “кылаасынай система” 
бы´ыытынан Ньуор±аайы, Тµкэ курдук киэ² 
сирдэри к³ р³н-харайан, оту олус µµннэрэн 
олорбуттар. Сут дьылларга нэ´илиэгэр ото су-
охтарга отунан сал±аан, дьон б³±³ ту´анара 
эбитэ µ´µ.

Уйбаантан уонна Маарыйаттан улахан уол 
– элбэх сылгы сµ³´µлээх Хоро Уйбаан т³рµµр. 
Онтон Модьууннаах Борокуоппай диэн олус 
баайа суох ки´и т³р³³бµт. Уола – Сыы²таах 
Сµ³дэр. Ол Сµ³дэртэн Ким Федорович Сергеев 
диэн т³р³³н Майа±а РПС-ка µлэлээбитэ.

¥´µс уол Уйбаанчык – Иван Иванович Сер-
геев. А±ата Уйбаан курдук Мэ²э улуу´угар 
улахан кулубанан элбэх сыл µлэлээбитэ. 
И´инэн ыалдьан 1921 сыл саас ³лбµтэ. Ону 

мин а±ам Петр Федорович Колосов, ото´ут 
ки´и ыарыы лаабыта.

Дьада²ы Б³р³³кµйэ Сэргэй уола Уйбаан 
µтµ³ санаалаах Маарыйалыын кэргэннии бу-
олан, киэ² дэлэй-былас сиртэн-уоттан туту-
луктаах ха´аайыстыбаннай санааларынан 
нэ´илиэги, улуу ́ у ба´ылаан, дэлэ±э да±аны, 
Мэ²э улуу´ун курдук улахан улууска Улуус 
Улахан Кулубатынан талыллыа дуо?

А±атын оннугар Улахан Кулубанан µлэ-
лээбит Уйбаанчыктан (Иван Иванович Серге-
евтэн) хас да уол, кыыс хаалбыта.

£л³³рµ у´угулаан, хо´угар сытан миэли-
нэн алтан суунар таас тµгэ±эр: “Анньыы´ын, 
эн к³рµµгэр 7 о±о хаалла”, – диэн суруйбутун 
а±ам кэпсээбитэ.

Оччотоо±ута Уйбаанаптар а±а уу´а элбэх-
тэрэ. Бары да ыал, дьон б³±³л³р этилэр. Хас 
уол, кыыс доруобай, кып-кы´ыл хааннаах 
б³л³кк³й буолаллара.

Атын да баайдар оннуктара. Кинилэр удьу-
ордаан нэ´илиэккэ, улууска талан кэргэн ыл-
салларыттан туспа, б³л³кк³й эттээх-сииннэ-
эх, доруобай о±олор-ыччаттар µ³скээн тахсан 
и´эллэр эбит диэн с³пт³³х санаа µ³скµµр.

Кэнники, кулаактаа´ын са±ана, Уйбаанап-
тар ыччаттарын кулаакка та´аартаабыттара. 
Бары Хаастаахха олороннор Дьокуускайга 
к³с пµттэрэ. Ол киирэн Саха Киин Ситэрии-
лээх Ко митетынан кулаактарыттан босхолом-
муттар.

Мин туох баар кырдьыктаа±ынан суруйдум. 
Бу улуу ³йд³³х ха´аайыстыбанньык ки´и: ким 
ба±арар, сµрэхтээх буолла±ына, сиргэ олох-
суйан µлэлээтэ±инэ байарын к³рд³р³р биир 
µтµ³ туо´ута. Баай-дуол барыта сиргэ баар. 
Былыр к³²µл да буоллун, сµрэ±э суох ки´и 
син байбат, билигин да оннук.

Семен Колосов
ХХ µйэ 90-с сылларын 

са±аланыыларыгар суруйбут.

Николай Якутскай т³р³³бµтэ 110 сылын к³рс³
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Бэйиэттиин аан бастаан хаһан көрүстүм этэй? Бадаҕа, 
1982 сыллаахха этэ. Кыһыҥҥы каникулбар ахтылҕаннаах 

Майа бар тахсыбыппар, иним кэриэтэ истиҥ доҕорум Алик За-
харов, оччолорго саҥардыы биллэн эрэр «Кыталык» ансаам-
был үҥкүүһүтэ, саҥа ырыалаах көрүстэ: 

Дугуйаҥҥын хаампыт сиргэр
Долгун курдук от үүнэр, 
Таптыы көрбүт алаастаргар
Кустук түһэн көччүйэр. 

Кыламаҥҥар күн үҥкүүлүүр 
Кыраһыабай да кыыскын.
Хайа уолан дьолун түстүүр
Аналыгар сылдьаҕын...

Лаампа кытарар уотугар килэбэчиһэ оонньуур гитара 
струналарын устун доҕорум имигэс тарбахтара кыталык кы-
наттарыныы дайбаҥна һан сүүрэкэлэһэллэрэ, намыын ырыа 
дорҕоонноро кыракый хоспор оргууй кутуллаллара. Ырыа 
истиҥ тыллара улахан ыраас тапталы күүтэр эдэркээн туҥуй 
сүрэхпин долгуппута. Дууһаны көрбүтүнэн киирэр кэрэ ма-
тыыбыгар уйда ран таһырдьа хаар наҕыл үҥкүүгэ эргийэ-
рэ. Оһох уота чачыгыраан умайара, хараҥаран эрэр түннүк 
чэҥнээх тааһыгар имим хаана кэйэ оонньуура. Тулам эмискэ 
уоскуйбут, чуумпуран хаалбыт курдук буолан хаалбыта.

«Ким ырыатай?» – диэн ыйыппытым. Эмис кэ кэһиэҕирэн 
хаал быт куоласпын бэйэм да аты ҥырыы иһиттим быһыылааҕа. 
 Алигым бы һаарыы та суох саннын ыгдах гыммыта: «Панчук би-
лэр, кини хантан эрэ истэн кэлбит этэ», – диэ битэ. Онно Майа 
саамай муодунай уолун Пана Устино вы испэр аан бастаан орду-
гургуу санаабытым.

Ол «Уол ырыатыныын» көрсүһүннэрбит тохсунньу сааскы-
лыы нуһараҥ киэһэтин билиҥҥэ диэри умнубаппын. 

* * *
1987 сыл күһүөрү сайыныгар Бокуруоскайга үлэлии кэллим. 

Эрэдээксийэҕэ эмиэ Мэҥэт тэн төрүттээх Ньукулай Боппуогу 
кытта биир хоско олоробун. Кини нууччалыы таһаарыыга, мин 
сахалыытыгар эппиэттиир сэкирэтээрдэрбит. Күн устата Ньу-
кулай Ыстапаанабыска киһи бөҕө сылдьар, аан аһыллан баран 

сабыллыбат үлүгэрэ. Күннээҕи 
түбүгү быһааттарааччыла ры сэргэ 
эмэн дьон сонуну-нуомаһы билсэ, 
көннө рү ыаһахтаһа, доҕор-атас 
өттө үлэ чааһа бүтүүтэ сэлэһэ, 
саахыматтыы кэлэллэр. Арыт баа-
рыс да бырахсан ылаллар. Оччо-
лорго Ньукулай Ыс тапаанабыс 
саа хыматын муос бүгүүрэлэрин 
ос туолугар тоһугурата сүөкүүрүн 
эрэ дээксийэ үлэ һиттэрэ үлэ күнэ 
бүппүтүн биллэрэр бэлиэ курдук 
ылынар быһыылаахтара. 

Поэт Христофор Горохов–Элгэстэй 80 сааһыгар

“Күннүүн уураһар” Киристэпиэр 
(Бэйиэт туһунан одоҥ-додоҥ бэлиэтээһиннэр)

Би´иги µбµлээрбит

Христофор Горохов, Роман Попов 
уонна Турсунай Оразбаева. 1989 с.
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Киирэр-тахсар дьон ортотугар курбуу курдук 
көнө уҥуохтаах, өрµкүйбүт хара куудара бат-
тахтаах, эриличчи көрбүт саһархайдыҥы харах-
таах, турбут-олорбут эдэрчи киһи баһыаххайда-
нан көстөн ааһар. Оччолорго муода буола сыл-
дьы  быт «дипломат» дэнэр хара бартыбыаллаах, 
джин  сы көстүүмнээх, онно дьүөрэ өҥнөөх сыр-
дык ыр баахылаах, Андрей Вознесенкайы µтµктэн 
буо луо, моонньугар муора долгуна өҥ нөөх ча-
раас солко былааттаах – киһи хараҕа хал тары-
йар уолана. Бэйэтэ хаама сылдьар хартыына! 
Бокуруоскайдар Горохов диэн бэйиэттэрэ бу сы-
рыттаҕа диэн испэр сэрэйэ санаатым. 

Биирдэ бэркэ диэн симиттэ-симиттэ Ньуку-
лай Ыстапаанабыстан ити хайаларай диэн дэх-
силэһээччи буоллум. Киһим, сөбүлээбэтэҕинэ 
буо ларыныы, эттээх ытыһынан сирэйин ньуххан-
на итиэннэ уун-утары быччаччы көрөн олорон: 
«Христофор Горохов диэн ааты истэ иликкин 
дуо?» – диэн төттөрү бэйэбиттэн ыйытта. Онто 
миэхэ: «Хоруохап бэйиэти билбэт туох ньүдьү-
балай киһигиний!» – диэн иһилиннэ. Эбиитин, 
санаабар эбитэ дуу, кэлэйбиттии чыпчырынан 
ыларга дылы гынна. Билиэх-көрүөх санаам ха²-
нан  хаалла, өһүргэниэх санаам үөмтэлээтэ…

* * *
Кыһын олохтоох түмэл дириэктэрэ, бэ йиэт 

Байбал Харытыанап (ол кэмҥэ Ойуку буола или-
гэ) Хоруохап үйэ аҥардаах үбүлүөйүн көрсө 
«Кыламаҥҥар күн үҥкүүлүүр» диэн төбөлөөх 
иһирэх ыстатыйатын «Лена маяктара» хаһыак-
ка бэчээттээтибит. Ону ааҕаммын «Уол ырыата» 
хоһоон ааптара Киристэпиэр буоларын биллим. 
Ол эрээри айах атан кэпсэппэппин – толлобун. 
Кэлин бодоруһан бардахха, бэйиэт диэх кур-
дук – элэккэй, аһаҕас, кэпсээн-ипсээн, күлэн-
салан, кутан-симэн уол оҕо аҕыс кырыылааҕа, 
Дьааҥылыы ыллам-дьэллэм киһи эбит этэ. 

* * *
Эдэр эрдэххэ, хоһоон бооччойботох ахсаан-

н аах буолуо оҥоробун. Ол айыыттан мин эмиэ 
 туо ра турбатаҕым диэххэ сөп. Хоһоон суруйар-
бын  Ньукулай Ыстапаанабыстан иһиттэҕэ буо-
луо, биир күһүҥҥү дьэҥкир күн хоспор соҕотоҕун 
олордохпуна киирэн: «Дабаай! Хоһоонноргун 
көр дөр!» – диэтэ. Мин муннукка ыктардым. Биир 
хоһоонуттан киһиэхэ «искра божья» баарын дуу, 
суоҕун дуу тута быһаарабын диирдии эттэ. Сэрэ-
нэн ууммут кумааҕыларбыттан түбэһиэх илииһи 

хаба тардан ылан доргуччу ааҕан барда. Уой-
дыы! Мин кы быстан сиргэ тимирэ сыстым – туо ра 
харах харахтаабатах, хаптаҕай кулгаах истибэтэх 
суруйууларбын доргуччу ааҕаллара бастаан утаа 
салыннарыылаах да буолар эбит этэ. Кэмсинэр са-
наа дууһабын аалла. Иннэ-бүргэс үрдүгэр олором-
мун ээр-сэмээр хоһум аанын кылап гынан көрөн 
ылабын, ким эмит киирэн кэлиэ диэн ол куттала. 
Бэйиэт иннибэр дыралдьыйан туран оннук түөрт-
биэс хоһооммун ылан аахта. Хайҕаата, сороҕун 
ситэрэрбэр эттэ. Уонна, бука, «таҥара кыымын» 
булан көрдөҕө буолуо, наллаан сэһэргэһиэхпит 
диэн дьиэтигэр эбиэттэтэ ыҥырда. Кэтэҕэмэй-
диэх курдук буолбуппар, Дьааҥы сылгытын 
ойо ҕо һун буһарбытым диэн күөйэ этэн кэбистэ. 
Сулу мах киһи хараны харахтаабатаҕым ыраат та, 
эт амса йыахпын баҕарарым дэлэлээх дуо – бата 
барбатым, ба тыстым. 

Суолбут былаһын тухары Киристэпиэрим 
айа ҕа хам буолбат: биир кэм поэзия туһунан 
кэп  сиир, ол быыһыгар хоһоон ааҕар. Оттон 
мин тугу эмэ ыйыттаҕына «ээх», «суох» диэ-
ни нэн муҥурданар муҥкук соҕус аргыс буо-
лан биэрдим. Симиттэрим да бэрт быһыылаах. 
Хата Киристэ пиэр онно эрэ кыһаммат – салгыы 
көбдьүөрбүтүнэн барар.

Түөрт хостоох таас дьиэҕэ хаһаайынтан 
ура ты киһи баара көстүбэт. Миигин кэбиниэт 
оҥостубут муннук хоһугар киллэрэн эһэ тири-
итэ олбох тоох кириэһилэҕэ олорто. Өстүөкүлэ 
таас долбуур даах серванын көстүүлээх сиригэр 
хоһооннорун «кэччэгэй дьахтар алаадьытын са-
ҕа» чараас кинигэлэрэ, бэчээттэммит сурунаал-
лара кэккэлээбиттэр. Ол саҕана иккис-үс кини-
гэлээх курдук өйдүүбүн. Саҥа хоһооннордоох 
илиистэри туттаран баран дьиэлээх киһи остуол 
тарда сүүрдэ. Аһыы да олорон кэпсэтиибит Пар-
нас «далыттан» ырааппата. 

Дьэ оннук эрдьигэммэр хоһоон бооччойбута 
буолан саатааммын Киристэпиэр Хоруохаптан 
бэйэтиттэн күндүлэтэн турабын. «Бастакы го-
норарым» (сыччах аахтарбытым манньатыгар!) 
– сибиэһэй хортуоппуйдаах Дьааҥы эмис сылгы-
тын саһара буспут ойоҕоһо – минньигэс да этэ!

* * *
Ол кэнниттэн Киристэпиэр Бөтүрүөбүс көрсө 

түстэр эрэ туой: «Ханна эмэ хоһоон ааҕа ба рыах 
эрэ», – диэн хаайар буолла. Оччолорго кини 
култуура улуустааҕы салаатын салайара. Хаста 
да үлэбэр эрийэ сырытта. Бастаан утаа дьээбэ-

Би´иги µбµлээрбит
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лэнэр дии саныырым, оонньууга-күлүүгэ кубу-
лутан иһэрим. Онтукам баара киһим кырдьык 
этэр эбит этэ. 

Бадаҕа, ол кэмҥэ тылга тиистим быһыылааҕа:

Бөтүрүөп куйааһа.
Ардахтыа суох, арааһа.
Оттон Хоруохап кууркалаах –
Дьааҥытын ахтар быһыылаах.

* * *
Хоруохап буорайбыт,
Сирэйин аҥара хаалбыт:
Дьааҥытын ахтыбыт,
Музата дэлби ытаабыт.

* * *
Киристэпиэр санаабытын олоххо киллэрэн 

баран тэйэр киһи буолла. Сааһыары кыһын 
кини тэрийиитинэн мелодист Михаил Атласов-
тыын үһүө буолан Таһычча сылгыһыттарыгар 
тахсан ыалдьыттаатыбыт. Аргыстарым, урук-
куттан билсэр, «творческай дуэт» дьон, хоһоон 
ааҕан, ырыа ыллаан былааһы ыллылар. Мин 
кинилэргэ кутуруксут курдукпун. Ааранан ки-
нилэргэ кыбыллан сылдьыһарбыттан кыбыста 
санаабытым. 

Ол эрээри кэмсиммэтэҕим. Тыа бүгүрү үлэһит 
дьоно барахсаттар ытыс үрдүгэр түһэрэн көр-
сүбүттэрэ, бэркэ диэн сэргээбиттэрэ, махтам-
мыттара. Таһыччаҕа Киристэпиэр хоһооннорун 
ааҕа рын саҥа истибитим. Төбөтүн кыҥнач чы 
быраҕан, строфа кэнники аһаҕас дорҕоонун 
 тар дан унаарытар. Онто ханан эрэ Евгений Евту-
шенко ааҕар быһыытын санатара.

Онно эбитэ буолуо, Киристэпиэр киис бэр-
гэһэтин төбөтүн оройугар сэлтэччи уурунан, 
 илиилэрин нэлэккэйдэммит дубленка сонун сиэп-
тэригэр уктан, таба тыһа унтуулаах атахтарын 
аччаччы тэбинэн далга аһыы сылдьар сылгылары 
сонурҕаабыттыы одуулаһа турарын көрөммүн, 
бука, санаатыгар Дьөһөгөй оҕолорун Пегаска 
ханыылаан, кырыа буолбут уорҕаларыгар кынат 
ойуулаан эрдэҕэ дии санаабыттааҕым...

* * *
Ол эргин быһыылааҕа, Киристэпиэр хоһоон-

норум бөлөҕүн аан тыллаан улуус хаһыатыгар 
бэчээттэттэ. Утаакы буолаат, эмиэ кини этии-
тинэн (күһэйиитинэн диир ордук сөбө дуу), 
«Чолбоҥҥо» таҕыстылар. Ол иннинэ бастакы хо-

һооннорум, төһө да Уйбаан Федосеев бэйэтинэн 
хайҕаабыт сурахтааҕын иһиттэрбин, «Хотугу су-
луска» сылтан ордук кэмҥэ «уочаракка» сытан 
баран бэчээттэммит буоллахтарына, баларым, 
аҕа доҕорум быһаччы көмөтүнэн, үс ый иһинэн 
күн сирин көрбүттэрэ. 

 
* * *

Бу соторутааҕыта биир кыраайы үөрэтээччи 
дэнээччи Хоруохап норуот суруйааччытын хо-
руотаан сурук суруйбута диэн куолулаабыты гар, 
өрөспүүбүлүкэтээҕи мунньах түрүбүүнэтит тэн 
ол быһыытын билиммитэ, бырастыы гынары гар 
көр дөспүтэ диэн эппиппэр, итэҕэйбэтэхтии тут-
тубута, истибэтэх эбит этэ. Онон ахтыыбар ол 
түгэни хайдах да тумнарым табыллыбат курдук 
эбит.

90-с сыллар саҥаларыгар эмиэ  Киристэпиэр 
кучуйуутунан, «эдэр коммунистартан» ыҥы-
рыылаах (сэбиэскэй кэмҥэ “Эдэр коммунист” 
диэн ыччат хаһыата баара) Саха сирин суру-
йааччыларын ассоциациятын тэрийэр мунньах-
ха сылдьыбытым. Арай сорох суруксуттуур та-
баарыстар Хоруохаппын кырыы харахтарынан 
көрөргө дылылар, иэдэс биэрэ сылдьаллар. То-
ҕотун мин быһааран өйдөөбөппүн, испэр муо-
дарҕыыбын. Киристэпиэртэн ыйытыахпын тут-
тунабын – бэйэтэ да үүтүн тохпут оҕо курдук 
кэри-куру сырытта. Онтон мунньах кэмигэр 
туран тыл көрдөөтө. Ону мин соһуйа иһиттим. 
Сыанаҕа олорор Гаврил Угаров уруучукатынан 
уулаах графины лыҥкыната охсуолаан утарсан 
көрдө да, Гаврил Егоров–Дьурантай Уххан ныын 
көҥүллээтилэр. Эрдэттэн бэлэмнэнэн тиийбитэ 
эбитэ дуу, мунньах түрүбүүнэтиттэн туора бы-
һыыламмыппын билинэбин, Далантан бырастыы 
гынарыгар көрдөһөбүн диэтэ. Онно билбитим 
Москубаҕа Василий Яковлев–Даланы үҥсэн су-
рук суруйбутун. Мин өйдүүрбүнэн, Далан ол мун-
ньахха сылдьыбатаҕа. Оттон саала Киристэ пиэр 
этиитин ытыс тыаһынан көрсүбүтэ. Киристэ-
пиэр ыар сүгэһэртэн босхоломмуттуу чэпчэкитик 
дайбаҥнаан, сирэйдиин-харахтыын сыр даан кэ-
лэн сэргэстэһэ олорбута харахпар билигин да бу 
баарга дылы.

Мин сылыктыырбынан, Даланы утары куо-
муннаахтар бэйиэт оҕо курдук өс киирбэҕин 
туһанан, үктэтэн, бэйэтэ да дэбдэҥ соҕус киһини 
ньуолбар тылларыгар киллэрэн бэлэм сурук-
ка илии баттаппыт буолуохтаахтар. Биир бэйэм 
Киристэпиэр бэйэтэ баҕа өттүнэн, туораттан ки-
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гиитэ суох, ол суругу бооччойбута буолуо дии 
са наа баппын, итэҕэйбэппин. 

Кэлин биирдэ-иккитэ таайтара соҕус ыйытан 
көрбүтүм да, ити туһунан ахтыан баҕарбатаҕа...

* * *
Онно этэ дии, мунньах кыттыылаахтарын са-

ҥа биллэн эрэр ырыаһыт – сахалыы үрүҥ хала-
даай ырбаахылаах, самыытыгар охсуллар уһун 
суһуохтаах, хап-харанан сайбаарыччы көр бүт 
дьах тар талыыта – эҕэрдэлээн, баян доҕу һуо-
лу нан хас да ырыаны ыллаата. Ис киирбэх бэ-
йэлээх ырыаһыты көрөөт сэргэстэһэ олорор Ки-
ристэ пиэрим бэйиэтин хаана оргуйа оон ньоон 
өгдөҥөлүү түстэ, бэскитин өрүтэ анньыммах таа-
та. Хантан эрэ хоһооннорун кинигэтин ойутан та-
һааран таһыгар анабыл суругу аҕыйахта тар дыа-
лаат, лис курдук ыарахан «дипломатын» са ҥата 
суох ньилбэкпэр уураат, сцена кэтэҕэр ойдо.

Сынньалаҥ биллэрбиттэригэр Киристэпиэри 
кэ тэһэн олорбохтоотум, тэһийиминэ туран сыа-
на кэ тэҕинээҕи ааны манаан төттөрү-таары хаа-
мыталаатым. Киһим суоҕун курдук суох.

Киристэпиэрбин көрүдүөртэн буллум. Киирэр 
аан таһынааҕы түннүк дьайыҥар көхсүнэн өйө-
нөн, атахтарын хатыйа уурталаан быар куустан 
күһүҥҥү чэмэлкэй күннээх таһырдьаны одуулуу 
турар эбит. Маарыыҥҥы өрүтэ дьигиһиҥнээ-
бит Киристэпиэртэн туох да хаалбатаҕын тэҥэ 
– бэл куударата көнө быһыытыйбыкка дылыта. 
Туоһуласпыппар, бэрт судургутук: «Кинигэбин 
бэлэхтээтим. Махтанна», – диэтэ. Уонна оргууй, 
кимиэхэ да туһаайбакка: «Сирэйэ мырчыстаҕас 
баҕайы», – диэн олус диэн хоргуппуттуу үөһэ 
тыынан ылла...

Кыыс аймахха сыһыаннаах бэйиэт дууһатын 
арыйар өссө биир түгэни ахтыым. Биирдэ Боку-
руоскайга улуус дьаһалтатыттан Бэчээт дьиэти-
гэр диэри аргыстастыбыт. Сайын этэ. Айахпыт 
хам буолбат, арааһы куолулуубут. 

Арай биһиэхэ утары сиртэн-буортан тэйбит 
сырдык сэбэрэлээх эдэркээн кыысчаан кынтал-
дьыйа устан кэлэн ааста. 

Аргыһым кэннин хайыһан ылла: 
– Көрдүҥ, чүөмпэ харахтары?
Кыыс чараас куоптатын тиирэ тэппит түөстэрин 

эрэ өйдөөн хаалбыппын эппиппэр, хантайан 
ыла-ыла саһыгыраччы күллэ:

– Бэйиэттэр көрүүлүүн туспалар!
Оттон мин Евгений Рейн: «Бэйиэттэр бэйэ-

бэйэлэригэр – бөрөлөр!» – диэн этиитин санаан 

ылбытым, бастааҥы дьээбэлэниэх санаам уос-
тан, тугу да булан хардарбатаҕым.

* * *
Киристэпиэр, култуура сэбиэдиссэйэ киһи, 

улуус айар куттаахтарын түмсүүлэрин тэрийдэ, 
салайааччынан буолла. Нэдиэлэҕэ биирдэ мус-
тан кэпсэтэбит, суруйууларбытын ырытыһабыт. 
Кэлин биһиэхэ ырыа айааччылар кыттыстылар. 

Киристэпиэргэ хоһоон айааччылар, кэп сээн су-
руйааччылар бары бэйэ дьоно. Төһө да мөлтөһүөр 
суруйуулардаах буоллуннар, кими да туораппат. 
Дьэ кини хас биирдиилэригэр санааларын кы-
наттыыр, айар үлэҕэ көҕүлүүр тыллары сатаан 
бу лан этэр. Оннук киһи. Киһи киһитэ киһи. 

Биирдэ, тохсунньу тоһуттар тымныытын ха-
раҥа туманын бүрүнэн, Москубаҕа ыыппыт хо-
һооннорун баллыр тылбааһын көрдөрө аҕалла. 
Өлүү болдьохтоох, ол киэһэ ким да кэлбэтэ. 
Иһигэр өһүргэннэ быһыылааҕа. Аны эһигинниин 
кыттыспаппын, бэйэҕит билэргитинэн сылдьыҥ 
дэтэлээтэ. Ону сарсыныгар Байбал Харытыанап-
ка тиэртим, киһим: «Оо, ол аата кыыһырдаҕа!» 
– диэн чыпчылыйбахтаан кэбистэ. 

* * *
Киристэпиэр улаханнык кыыһырбытын биир-

дэ көрөн турабын. Ол кэмҥэ куоракка баара, 
онтон кэлэр-барар быһыылааҕа. Кини быһаччы 
сүүрүүтүнэн-көтүүтүнэн уонна кэпсэтиитинэн 
улуус дьаһалтатын үбүлээһининэн (оччолорго 
баһылыгынан П.С. Федоров үлэлиирэ) бэйэбит 
типографиябытыгар «Доҕорбор» диэн олох-
тоох ааптардар хоһооннорун, кэпсээннэрин хо-
муурунньуга бэчээттэнэн таҕыста. Бастакы ха-
раҥаччыбыт син хоп курдук этэ эрээри, хомо йуох 
иһин, сурук бэлиэлэригэр, тылы таба суруйууга 
киһи хараҕар быраҕыллар алҕастардаах буо-
лан биэрдэ. Онно Киристэпиэр Бииктэр Тапыев 
биһиккини саҥарда, үрдүттэн олорон көрбөккүт 
диэн. Хайабыт да утары тугу да булан эппэтэ – 
хомуруйара сөп бөҕө буоллаҕа: итиччэ үлэлэһэн 
баран, типографияларга сэлээннээбэккэ, ааха-
йан харах далыгар тутуох баар эбит. Күннээҕи 
түбүккэ үтүрүттэрэн тиһэҕэр тиэрдиспэтэх бу-
руйдаахпыт көстөн турдаҕа. Киһибит тыынын 
таһааран, остуолтан киис бэргэһэтин харбаат, 
таһырдьа тилир гынан хаалла. 

Онтон сылыктаатахпына, авторитарнай ис-
тиил лээх тойон-хаан тахсыах киһитэ эбит этэ. 
Уонна, аньыыбын тугу кистиэмий, күн сырдыгын 
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батыһан то²олоҕунан эмиэ сатаан үлэлииһи дуу 
дии санаабыттааҕым. 

* * *
90-нус сыллар саҕаланыыларыгар оскуола-

ҕа учууталлаата. Онон эрэдээксийэни хам-түм 
өҥө йөр. Ол кэмҥэ илиитин араарбакка хоннох-
тоохтук үлэлээтэ. Соҕуруунан-хотунан утуу-су-
буу хоһооннорун кинигэлэрэ күн сирин көрдү-
лэр, бэчээккэ хоһоонноро, ыстатыйалара тахсал-
лар, куоратынан-тыанан улахан суруйааччы лар 
кыттыылаах айар киэһэлэрэ буоллулар. 

Биирдэ ахсынньы хараҥа киэһэтигэр типогра-
фияттан хаһыаппын көрөн хоспор киирбиппэр, 
лаампа кытарар уотугар тугу эрэ аахпыта буолан, 
сонун устубакка кэтэһэн олорор эбит. Уруккутун 
курдук күлбэт-салбат. Дуоспуруннаммыт. Кэҕис 
гынан дорооболосто. Уонна саҥата суох ССРС 
Суруйааччыларын сойууһун чилиэнэ буоларын 
туоһулуур кытархай халыҥ тастаах киниискэ-
ни остуолбар бырахта. Үөрүү уотунан саҕыллар 
харахтарынан сирэйбин-харахпын одууласпах-
таата эрээри, онно, иһигэр көһүппүтүнүү, омун-
наах уруйу-айхалы, сөҕүүнү-махтайыыны булан 
көрбөтө бадахтаах. Түөһүллэн туран ылгын чы-
²ыйатыгар кыһыл көмүс печатка биһилэхтээх 
уҥа илиитин умса тутан аат харата утары уунна. 
«Эҕэрдэлээтиҥ дуо?» – диэн оргууй сыы йан ыйып-
пыта буолла. Мин күлүм аллайбыты нан ытыһын 
ыга туттум. Дьэ хантаарыҥнаан уола хаан!

* * *
Онтон сотору буолаат, куоракка киирэн ха-

һыакка, кэтэх юридическэй тэрилтэҕэ үлэ лээтэ. 
Биитэр бастаан тэрилтэҕэ, онтон хаһыакка 
этэ дуу… Телевидениеҕэ ханнык эрэ биэриини 
ыытыһар диэни иһиттим. Көрсөрбүт сэдэхсийдэ. 
Тахса сырыттаҕына сонуна барыта онно кинигэм 
тахсан эрэр, манна бэлэмнээн киллэрдим диэн 
буолар. Туора киһи кулгааҕар ити киһиргээ-
һин, чабыланыы курдук иһиллиэ оҥоробун. Ол 
 эрээри мин Киристэпиэр төбөтө уруккулуу по-
эзиянан эрэ туола сырыттаҕа диэн бүк эрэнэн, 
төттөрүтүн, үөрэ истэбин. 

Байбал Харытыанап биирдэ миэхэ: «Мин по-
эппын диэн хоһоонноргун хаһыаттарга, суру-
наалларга аҥар кырыытыттан анньан, үҥүлэтэн 
иһиэхтээххин. Оччоҕуна эрэ тугу эмэ ситиһиэҥ. 
Таах сырыттаххына ким да эйиэхэ кыһаллыа 
суоҕа. Уонна хоһоонтон ураты төбөҕөр туох 
да суох буолуохтаах. Үлэ туһунан толкуйдуур 

буоллуҥ да – бэйиэт эйиэхэ суох. Хоһоонтон 
ураты тугу да кыһалҕа оҥостуо суохтааххын», 
– диэбитэ. Итиниэхэ майгынныыры Киристэпи-
эр эмиэ быктарбыттааҕа. Ол эрээри аныгы үйэҕэ 
«хоһоонунан эрэ туолан» сир өппөтүҥ биллэр. 
Айар үлэнэн айаххын ииттэриҥ уустуктардааҕын 
ааһан, кыаллыбат да суол буолуохтаах. 

* * *
Ол саҕана этэ дии, бэлиитикэ диэки иэҕил-

либитэ таайан эбитэ дуу, тойотторго-хотуттарга, 
доҕор-атас дьонугар анабыл хоһооннору харыы-
та суох айда, кутта-симнэ. Мин көрүүбэр, аата 
эрэ хоһооннор, тыл-өс мөлтөһүөр, уобарас диэн 
мэлигир, формаҕа хаайтаран санааны саталаан 
сайа эппэккэ хаалыы, була сатаан рифмалаа һын… 
Улуу Гете кырдьаҕас кэлин кэмсинэ сылдьы бат 
инниттэн анабыллары хаһан да суруйумаҥ диэн 
сүбэтин тоҕо ылымматаҕа буолла… 

Аны туран хаһыакка үлэлээбитэ таайан, кыах-
тааҕын кыахтаах курдук, уочаркаларын, ыста-
тыйаларын кинигэлэрин бэчээттэттэ. 

Кэнникинэн поэзияттан тэйээри гынна дуу 
диэн испэр ытырыктата санаабытым, урукку Ки-
ристэпиэри суохтуу быһыытыйбытым. Ардыбыт 
аппыт курдук буолбута. Омос санаатахха, киһи 
бэйиэт буолан ананан төрөөбөт, айар дьоҕура 
хаһан баҕарар ха²ныан, кэнники хоһооно тиһэх 
айымньытынан буолуон сөп.

* * *
«Тыл-өс» диэбиккэ дылы, хоһоонноругар ту-

гу эмэ тутустахха, сөпсөһөр буоллаҕына тута: 
«Оччоҕуна туох диэххэ сөбүй?» диэн ыйытар, 
сөбүлэспэтэҕинэ: «Хааллар. Биһиги, дьааҥы-
лар, итинник этээччибит», – диэн быһа этээччи. 
Хо һооннорун түргэнник көннөрөрө, уларытыл-
лар тылга сүһүөҕүнэн, рифматынан, дорҕоону-
нан дьүөрэлии хас да тылы була охсорун сөҕөр 
 буоларым.

* * *
Саҥа үйэ саһарҕата кыыһыыта, сайыары куо-

ракка «Бичиккэ» киирэ сырыттахпына Валерий 
Луковцев Киристэпиэри улаханнык ыалдьыбы-
тын, куорат балыыһатыттан Покровскайга ил-
дьибиттэрин кэпсээтэ. Соһуйан эрэ хааллым... 

Оччолорго күннүкпэр маннык бэлиэтэммит 
эбиппин:

“ГХП дьиэтигэр таһаарбыттарын иһиттим, ол 
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эрээри көрсө барбатым. Саарыыбын, туох эрэ 
тутар курдук”. 

“Алта уон биэһин көрсө хаһыаппытыгар маты-
рыйаал бэлэмниэм этэ диэн Г. эрийэ сырыттым. 
Үөрүөм иһин, сөбүлэстэ. Ыйытыыларбын суругу-
нан тиксэрдэхпинэ наллаан хоруйдуоҥ этэ дуо 
диэбиппэр буолуммата, тута төлөпүөнүнэн эп-
пиэттэтэлээтэ. Тыла бөҕүөрбүт курдук буолбут, 
ол эрээри саҥатын киһи өйдүүр. Хаартыскала-
рын кэргэнинэн ыытыах буолла...”

“Интервьюта тахсыбыт сарсыардатыгар Г. 
эрий дэ, махтанна, кэлэ сылдьыаҥ этэ”, – диэ-
тэ. Тиийдим. Хайдах эрэ куччаан-аччаан, куу-
ран-хатан хаалбыт. Талан хаһыаккар бэчээттээр 
диэн саҥа хоһооннорун биэрдэ. Өр сэлэһэртэн 
сылааргыыр эбит”.

Онтон ыла сотору-сотору сарсыарда үлэбэр 
т³л³пµ³ннµµр буолла. Түөрт истиэнэҕэ хаайта-
ран олорор киһи диэтэххэ кэпсээнэ-ипсээнэ туох 
да баһаам, Дьокуускай литературнай олоҕун со-
нуннарын сүрүннээн киниттэн истэбин. Биир-
дэ бииргэ үлэлиир Бииктэр Тапыевпын сураста 
– кини нуомаһа элбэх буолааччы диэн миигин 
хомуруйардыы эттэ. Буолуо ээ. Арыт-арыт туо-
раттан бэйэбин Реас Кулаковскай Харытыаны-
гар майгынната көрөөччүбүн. Ол Харытыан, 
«Саҥардыахтара» диэн кынна аахха дьиэлэ-
ригэр киирбэккэ, кэһиитин тэлгэһэҕэ сүөкээт, 
түүннэри дьиэлиир киһи буоллаҕа эбээт... 

* * *
Эһиилигэр «Бичиккэ» правительство үбү лээ-

һининэн «Санаам сырдык ыралара» диэн икки 
туомнаах хоһооннорун кинигэтэ бэчээттэнэн 
таҕыста. Сүргэтэ биллэрдик көтөҕүлүннэ. Күн-
нэтэ «күннүүн уураһан» хоһоон айарын этэр.

Сэттэ уонун көрсө тахсыахтаах саҥа айымньы-
ларын, ону тилэх батыһыннаран ырыа буолбут 
хоһооннорун кинигэлэрин сигнальнайдара кэл-
биттэрин көрдөрдө. Кини көрдөһүүтүнэн олору 
ааҕыстым. Тиһэх туочуканы туруорбуппутугар, 
дьыбааҥҥа сэргэстэһиннэрэ олордон: «Улахан 
үлэни оҥордубут», – диэн үрүүмкэ ханньааҕы 
көтөхтөрөн махтаммыта. 

* * *
Киристэпиэр биирдэ иэйэн олорон хоһоонно-

рун үксүн түүн төбөтүгэр сааһылыырын, он-
тон сарсыар да кэргэнигэр – Каатыннькатыгар 
ааҕан биэрэн компьютерга киллэттэрэрин эп-
питэ. Ол кэнниттэн да улаханнык көннөрбөт 

үһү. Литэрэтиирэ туһунан санааларын поэттыын 
сэһэргэһиилэрбэр билиһиннэрэн турабын, онон 
онно тэнийэ барбаппын. Кэнники хоһоонноруттан 
астынарын, сайдыы, инникигэ хардыы баара 
көстөр дии саныыбын диэбитэ. Уонна мин диэки 
ыйытардыы көрөн ылбыта да, туох да диэн бу лан 
хардарбатаҕым… 

* * *
Урут, уонча сыллааҕыта, Покровскайга үлэ-

лиир эрдэҕинэ, сүргэтэ көтөҕүллүбүт кэмигэр 
түбэһиннэрэн «Уол ырыата» айыллыбыт ус-
туоруйатын, кыаллар буоллаҕына хайаларын 
«кыламаныгар күн үҥкүүлүүрүн» билээри ыйы-
талаһа, үтэн-анньан көрө сылдьыбытым. Онуо-
ха туох да киириитэ суох, тута бааччы: «Аан 
бастаан кинилиин Ленинградка көрсүбүппүт», 
– диэн хардарбытын аанньа, «сүрэҕи туоххаһы-
тар хардата суох таптал» дуу, романтичнай түгэн 
туһунан дуу истээри чөрбөҥнөөбүтүм кураа-
нахха буолан биэрбитэ. Бу хоһоон холоонноох 
доҕоругар, олоҕун аргыһыгар, Музатыгар Екате-
рина Михайловна Гороховаҕа анаммытын истэн, 
кырдьыгынан билиннэхпинэ, бастаан утаа испэр 
хомойо санаабыттааҕым. Ол, баҕар, «Уол ырыа-
та» туох эрэ кистэлэҥнээх, кыраһыабай номох-
тоох буолуохтаах диэн эрдэттэн бүк эрэммитим 
туолбатаҕыттан буолуо… 

* * *
Сарсыарда түннүгүм сабыытын аһан, куо-

рат тумаҥҥа күлүгүрэр таас дьиэлэрин кытарар 
уоттарын одуулуубун. Олортон биирдэстэригэр, 
Өлүөнэ эбэни өҥөйөн турар Луукун уулуссатын 
1 №-рин үһүс этээһигэр баар квартира чуумпу 
хоһугар бэйиэт хоһоон айан күннэтэ “күннүүн 
уураһарын” билэбин. Ону санаатахпына дууһам 
муунтуйуута симэлийэргэ, сүргэм көтөҕүллэн, 
үтүөҕэ, сырдыкка тардыһыым хаттаан күөдьү-
йэн ыларга дылы буолар. Хайдах да күнү-дьылы 
билгэлээтиннэр – илин саҕахтан күннэтэ Оло-
ҕу, Тапталы уруйдуур саҥа күн үүнэр! Дороо бо, 
хоһоон төрүүр саҥа күнэ!

Роман Попов,
2008 сыл, тохсунньу,

Покровскай куорат
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ПРОЗА
Гаврил АДАМОВ—САЙДАМ. Эрэйи көрдөөн бу-

лан... Сэһэн салгыыта. №1.
Татьяна НАХОДКИНА. Төлкөбүт төннүбэтин, 

түө  рэхпит түҥнэстибэтин. Сэһэн. №1.
АЙСАНА. Сэбирдэх. Кэпсээн. №1.
Иннокентий ИВАНОВ. Чуумпу Бүлүү. Романтан 

быһа тардыы. №2.
Татьяна ЛЕКСЕКУНА. Саҥа күн. Кэпсээн. №2.
Мотос ОХОНООҺУЙАП. Тулаайаҕы муннарбыт 

хо нуктар. Ыраас таптал. Кэпсээннэр. №2.
Ньургуйаана СКРЯБИНА–САЙДЫЫНА. «Дьах-

тар да араастаах буолар эбит...». Кэпсээн. №2.
Иннокентий ИВАНОВ. Чуумпу Бүлүү. Романтан 

бы һа тардыы салгыыта. №3.
АЙАННЬЫТ. Ытылҕан. Кэпсээн. №3.
Иннокентий ИВАНОВ. Чуумпу Бүлүү. Романтан 

бы һа тардыы салгыыта. №4.
Афанасий ЧУГУНОВ–НООҺОЙ. Күһүн. Аты-

лыылар. Айылҕа күөнүгэр. Кэпсээннэр. №4.
Ираида ПОПОВА. Кырса уонна баһырҕас. Сэ-

һэн. №4. 
Иннокентий ИВАНОВ. Чуумпу Бүлүү. Романтан 

быһа тардыы бүтүүтэ. №5.
МУТТУХХАЙ БОРОҤ. Оҕо дьолугар. Кэпсээн. №5.
Евдокия ВАСИЛЬЕВА. Ампаардаах киһи уҥуо-

ҕун кистэлэҥэ. Сэһэн. №6.
Юрий МАКСИМОВ. Чаамык. Кэпсээн. №6.
Валерий ПОПОВ. Тыа сирин көрүдьүөстэрэ. 

Кэп сээннэр. №6.
Бүөтүр МОХСУНУОХА. Барабыай уонна эмээх-

син. Кэпсээн. №6.
Данил МАКЕЕВ. Баанчык. Сэһэн. №7.
Степан СИВЦЕВ–ХАМАЛҔА. Сэттээх алаас. 

Мии тээ кэп сээнэ. Сөмөлүөттэн сууллубут булчут. 
Кэпсээн нэр. №7.

ААЙА. Ньургун. Көрсүһүү иннинэ. Кэпсээннэр. 
№7.

Игнат ФЕДОРОВ. Аньыы аартыга. (Сэһэн саҕа-
ла ныыта). №8.

Василина ПОПОВА. Уйбаанныыр соноро. Чох 
Харах уонна аптаах баҕалар. Эрэли саҕыы. 
Кэпсээннэр. №8.

Алексей КУЛАКОВСКАЙ. Табыллыбыт сырыы. 
Ха рачаас. Кэпсээннэр. №8.

Сахаяна БАТТАХОВА. Курус таптал. Кэпсээн. 
№8.

Наталья ХАРЛАМПЬЕВА. Айыыһыт Хотун биир 
күнэ. Кэпсээн. №9.

Игнат ФЕДОРОВ. Аньыы аартыга. Сэһэн бү-
түүтэ. №9.

Көҥүл КЫЫС. Хотун. Илиитэ суох. Кэпсээннэр. 
№9.

Ариан ПРОТОПОПОВ. Оҕо Сааска. Кэпсээн. 
№9.

Татьяна НАХОДКИНА. Эппэккиин аҕа. Сэһэн. 
№10.

Ньукулай УУС. Мельников Булчута. Кэпсээн. 
№10.

Иннокентий ИВАНОВ. Чуумпу Бүлүү. (Романтан 
бы һа тардыы салгыыта). №11.

Бэс ДЬАРААҺЫН. Хара сир. Быстан биэрбэтэх. 
Одуу лааммын онолун булбатаҕым. Кэпсээннэр. 
№11.

Василий ПРОТОДЬЯКОНОВ–КУЛАНТАЙ. Ман-
ньа. Кэп сээн. №11.

Иннокентий ПОПОВ. Байар кыһалҕа эбэтэр 
Лэкиэс мүччүргэннээх сырыылара. Кэпсээн. 
№12.

Сиэн БАҺЫЛАЙ. Тургутуу. Кэпсээн. №12.
Ульяна БУРНАШЕВА–УЙАНА. Маппыыча. Ойох-

тоо ҕор көссүү күндүтүн өйдөөбөтүм. Кэпсээннэр. 
№12.

ПОЭЗИЯ
Иннокентий СЫРОВАТСКАЙ. “Поэттар мааны-

лаах ыйдара...”. Омоним хоһооннор. №1.
Марианна ВАСИЛЬЕВА–УМТИЧААНА. «Талабын 

киэҥ байҕал долгунун...». Хоһоон бөлөҕө. №1.
Гаврил АНДРОСОВ. Киирбэт күннээх бэйиэт. 

№2.
Григорий ДОХУНАЕВ. «Халлааҥҥа саһыл ал-

бынныы дьүкээбил уота сырбаҥалыыр...». Хо-
һоон бөлөҕө. №2.

Елизавета МИГАЛКИНА. «Таас хомуллар кэ-
мэ...». Хоһоон бөлөҕө. №2.

Константин СОСИН. Сүрэҕим кулуһун уота. 
Хоһоон бөлөҕө. №3.

Кустук КУО. Дойдубун туойабын. Хоһоон бө-
лөҕө. №3.
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АММА ДААЙЫС. «Көччүйэ көппөхтүүр көҥүл 
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Хо һоон бөлөҕө. №5.

САЙА. «Былыт саҕа быйаҥым…». Хоһоон бө-
лөҕө. №5.

Мария АЛЕКСЕЕВА. Үрүҥ көмүс ытарҕа. Хоһоон 
бөлөҕө. №5.

КУОРСУННААХ. Үҥкүрүйбэт өйдөбүл. Хоһоон 
бөлөҕө. №6.

Саргы КУО. Буурҕа, чучунаа, таптал. Хоһоон 
бөлө ҕө. №6.
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халлааҥҥа букатын өспөтүн!». Хоһоон бөлөҕө. 
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ТУМАТ. ***Күн-дьыл төһө да күйгүөрэн аастар. 
***Чэ, кэбис! Санаарҕаан да диэн. ***Түгэхтээх 
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Яна БАЙГОЖАЕВА. «Түгэни, гербарий кэриэтэ, 
ха таран кэбиспэккин..». Хоһоон бөлөҕө. №7.

Анатолий СЛЕПЦОВ. «Биир салаа окко бүтүн 
хал лаан тирэнэр...». Хоһоон бөлөҕө. №7.

Валентина ШОЛОГОНОВА–БҮЛҮҮ КЫЫҺА. 
«Мин иэйэр кутум–тыыннаах үрүмэччи...». Хо-
һоон бөлөҕө. №7.

Ылгын ЧЫҤЫЙА. «Суол уһун – өрүллэн иһиэ-
ҕэ...». Хоһоон бөлөҕө. №8.

Любовь УАРОВА. “Үөрүүнү, дьолу санныбар 
иили нэн...”. Хоһоон бөлөҕө. №8.

Дайаана МАКАРОВА. «Уолуо дуу, бу түүлүм...». 
Хоһоон бөлөҕө. №8.

Саргылаана САНДААР. «Олохпут биһиэнэ – 
мы раан нар...». Хоһоон бөлөҕө. №8.

Айсен НИКИТИН–ТУЙМААДА УОЛА. Дьол сулу-
һа. Хоһоон бөлөҕө. №8.

Дохсун Дор±оон БОРОГУУҺУН. «Күн ситимэ 
буолан түһэр оһуор хоһоон...». Хоһоон бөлөҕө. 
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БАЙАҔАНТАЙ. «Ким эрэ хоһоон ааҕар. Ким эрэ 
үбүн-харчытын». Хоһоон бөлөҕө. №9.

СУОҺААНЫ. «Тыгын Дархан моҕол ураһатын 
оройунан күн тыгар». Хоһоон бөлөҕө. №9.

Иван ГОРНАЙ. Ыаллыкы. (Быһа өйгө холбоһор 
быс тах-остох хоһооннор). №10.

Идэлги ДЬАЛААН. “Кини киһи өрүһүнэр кы-
тыла...”. Хоһоон бөлөҕө. №10.

Геннадий РЕШЕТНИКОВ. “Тохтоото эмискэ 
бириэмэ бу сиргэ...”. Хоһоон бөлөҕө. №10.

Иван МИГАЛКИН. «Бэлэхтиим – билэр, билбэт 
дьом мор сырдык үөрүүнү...». №11.

Семен КАПИТОНОВ. “Тапталым чараҥа – мин 
дьол лоох күннэрим туоһута...”. Хоһоон бөлөҕө. 
№11.

ХАГДААНАЙ. Айаным арчылыыр тыаллара. Хо-
һоон бөлөҕө. №12.

Анатолий ЛАМУТСКАЙ. “Суруйар халлааҥҥа 
кө түө ҕүм – аҕам көтүүтүн салгыаҕым...”. Хоһоон 
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Ираида ПОПОВА. Буруут. Пьеса. №9.
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этии тэ. Хоһооннор. №6.
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Алтынбек ИСМАИЛОВ. «Долгуйдум, күүгэннээх 
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Ленар ШАЕХ. «Былыттаах үрүҥ баҕа санаа-
лар...». Хоһоон бөлөҕө. Гаврил Андросов тыл-
бааһа. №8.

Иван ИННОКЕНТЬЕВ. Дьэргэлгэн таас кис тэ-
лэҥэ. Кэп сээннэр. Владислав Доллонов тыл баас-
тара. №11.

ЫЧЧАТ СЫЛЫГАР – САҤА ААТ
Сардаана СОФРОНЕЕВА. «Өбүгэм тыла – ба-

раммат күүс байҕала...». Хоһоон бөлөҕө. №1.
Василина ПОПОВА. «Иһийдэ түннүк сэҥи-

йэтигэр наҕыллык тыллар сибэкким...». Хоһоон 
бөлөҕө. №2.

Николай КОЛЕСОВ. Күөн көрсүһүү. Кэпсээн. №3.
Мария НИКИТИНА. «Күөх алаас дуолунан сиэт-

тэргин...». Хоһоон бөлөҕө. №4.
Наталья РЯЗАНСКАЯ. Байбал эрэйдээх. Кэп-

сээн. №5.
Мусьяна СОСИНА. Ньургуһун көбүөрүгэр. Мэ-

ник саас. Оҕо сааһым сайылыга. Хоһооннор. №7.
Мария СТЕПАНОВА. «Үрүҥ көмүс сулус үрүйэ 

ууту гар үҥкүүлүүр...». Хоһооннор. №10.
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ЭРГЭ СУРУНААЛТАН
Иван ФЕДОРОВ. Сүппүт оҕо. Кэпсээн. №11.

УОЧАРКА УОННА ПУБЛИЦИСТИКА
Иван ОСИПОВ. Айар ыччаты көҕүлүүр кыһа. 

(Дьо куускайдааҕы култуура уонна искусство 
кол леджын 80 сыллаах үбүлүөйүгэр аналлаах 
кэпсэтии). №1.

Анна ВАРЛАМОВА. Нөөрүктээйилэргэ нөрүөн 
нөр гүйэ. (Суоллааҕы бэлиэтээһиннэр). №6.

УРСУН. Духуобунас киинэ. Ыстатыйа. №7.
Зоя БАШАРИНА. Профессор Г.П. Башарин 

көһө рүүттэн быыһаабыт оҕолоро. Ыстатыйа. №7.
Иван ОСИПОВ. "Кы´ыл болуоссакка" Пушкины 

сахалыы, эбээннии са²ардан... №7.
Петр ТРОЕВ. «Өнөрдөр умнуллубат мөс сүөн-

нэрэ» кинигэ иккис чааһа. Ыстатыйа. №7.
Ылдьаа КУОЛАҺАП. Саха федералистарын ту-

һу нан кылгастык. Ыстатыйа. №7.
Рустам КАЖЕНКИН. «Дьулуруйар Ньургун Боо-

тур» маҥнайгы ырыата ылланна. Ыстатыйа. №8.
Иван ОСИПОВ. Тааттаҕа икки күн. (Суруйааччы 

суол лаа ҕы бэлиэтээһинэ). №8.
Сиэн ӨКӨР. Умнуллубут, алдьаммыт ноутбук 

кис тэлэҥнэрэ. Эсселэр тиһиктэрэ. №9.
Ефросиния НОГОВИЦЫНА. «Чолбон» сурунаал 

бас такы ойууһута. (Саха кинигэҕэ графикатын 
аҕата М.М. Но сов төрөөбүтэ 130 сыла). №10.

Панкратий ПЕТРОВ. Эргэ хаартыскаттан 
сиэттэрэн… Ыстатыйа. №10.

Анна ВАРЛАМОВА. Санаалыын сырдаан, дуу-
һалыын байан... Ыстатыйа. №10.

Ангелина ВАСИЛЬЕВА. Аграфена КУЗЬМИНА. 
«Үрүҥ хаар алгыһа». Ыалдьыттары кытта кэп-
сэтии. №11.

Александр ХАРИТОНОВ. Икки үйэ. Ахтыы. №11.
Александр ХАРИТОНОВ. Икки үйэ. Ахтыы сал-

гыыта. №12.

КИРИИТИКЭ УОННА БИБЛИОГРАФИЯ
Серафим ИЛЬИН. Биир хоһоонтон сиэттэрэн. 

Ыс татыйа. №1.
Уйбаан ОЙУУР. Кулады кэпсээннэрэ. (Эдэр су-

ру йааччы айымньыларыгар бэлиэтээһиннэр). 
№2.

Анастасия МЫРЕЕВА. Аан дойду аһаҕас сүрэҕэ. 
(Варвара Потапова төрөөбүтэ 70 сылынан). №3.

Николай Рыкунов. «Өбүгэ кистэлэҥэ» айым-
ньыга кылгас бэлиэтээһин. №3.

Кµн СИККИЭРЭ. Олоҕун устата кырдьыгы көр-
дүүр айанньыт. (Сиэн Кынат кинигэлэригэр бэ-
лиэ тээ һиннэр). №4.

Серафим ИЛЬИН. «Сэмсэҕэ» тиксибит ха-
ҥаластарга бэлиэтээһиннэр. Ыстатыйа. №4.

Елисей ИЕВЛЕВ. Эйгэлэр дьүөрэлэһиилэрэ. 
Ыстатыйа. №4.

Прасковья СИВЦЕВА. Пантелеймон Тулааһынап 
ли риката. Ыстатыйа. №6. 

Елизавета МИГАЛКИНА. Гаврил Андросов «Кэ-
һэ ҕин» туһунан бэлиэтээһиннэр. Рецензия. №6.

Саргылана НОЕВА. Сонун истииллээх кэп-
сээнньит. (Аграфена Кузьмина «Киһи сүрэҕэ 
бэрт чараас» ки нигэтигэр санаалар). Рецензия. 
№6.

Елисей ИЕВЛЕВ. Кийиит – норуот кэскилэ. 
(Ва лен тина Дьячковская–Хара Көмүс «Кийиит-
тэр» диэн кинигэтинэн). Ыстатыйа. №6.

ДАБЫЛ. Үөтүү. Ыстатыйа. №7.
Иван ВИНОКУРОВ. Ыччакка анаммыт айымньы. 

Ыстатыйа. №7.
Егор ВИНОКУРОВ. Кыһалҕа кымньыылаах 

кыр дьык. Мифологическай эссе. №7.
Га лина ТОМСКАЯ. Итиитэ киллэр, амарах 

ааҕаач чы. Ыстатыйа. №7.
Анна ОСИПОВА. Ыра кынаттаах Саргылаана 

Сан даар. Ырытыы. №7.
УРСУН. Үйэ аҥарынан кинигэлэммит бэ-

йиэт. (Гри горий Дохунаев хоһооннорун хомуу-
рунньугун туһунан бэлиэтээһиннэр). №9.

Мария СТЕПАНОВА. Татьяна Находкина айым-
ньы ларыгар ааҕааччы бэлиэтээһиннэрэ. №10.

Владимир ПАРФЕНОВ. Киэҥ киэлилээх, дириҥ 
түөһүүлээх кинигэ. (Саха норуодунай поэта 
Наталья Харлампьева саҥа кинигэтин туһунан 
санаалар). №11.

Мария КИРИЛЛИНА. Үтүө ааттара тэпсиллибэтэр 
ханнык! (Саха саарына И.Е. Винокуровка 
анаммыт испэктээк туһунан санаалар). №11.

Елена АРХИПОВА. Татаар аныгы поэзиятын са-
халыы ааҕар кыахтанныбыт. Ыстатыйа. №12.

Саргылаана НОЕВА. Николай Рыкунов “Тыын-
наах айымньы” кинигэтин культурнай, научнай 
суолтата. Рецензия. №12.

Ольга МАКАРОВА. Хабырыыс Ондороос “Кэһэх” 
кинигэтигэр санаа аттарыктара. №12.

ЭДЭРДЭР КИРИИТИКЭҔЭ ХОЛОНОЛЛОР
Варвара ТУРНИНА. Сааскылаана ПРОКОПЬЕВА. 

Ма трена НОВГОРОДОВА. Эрчимэнтэн этиттэрэн. 
Ыста тыйалар. №6.

Саина КИРИЛЛИНА. Буобучча чугас доҕорум 
буо лан хаалла. (Даана Сард “Кэпсээ миэхэ, 
Австралия туһунан” сэһэнигэр санаалар). №8.

Мария АФАНАСЬЕВА. Ааҕааччыны толкуйда-
тар сэ һэн. (Огдо «Быстах санаа ухханыгар» сэ-
һэ нинэн). №8.

Кэрэчээнэ БОРИСОВА. Татьяна Находкина 
«Куһаҕан түүл» кэпсээнигэр сыанабыл. Ыс-
татыйа. №8.

Мария СТЕПАНОВА. “Олох хаҕыскын, эмиэ 
да кэ рэҕин” кэпсээҥҥэ. (Иннокентий Попов 
кэпсээнигэр санаалар). №8.



94 Чолбон 1№-рэ 2018

Хроника

Марианна ВАСИЛЬЕВА. Кырдьыгы арыйар 
айымньы (Василий Гоголев–Уйулҕан “Эдьиий 
сүрэҕэ таайыгас” кэпсээнин билиһиннэрии). №8.

Саскылаана ПРОКОПЬЕВА. Николай Неустроев 
«Сэ мэн чик» кэпсээнигэр дьоруой психологиятын 
ары йар ньымалар. Ыстатыйа. №8.

Анна АМАНАТОВА. Николай Неустроев саха 
суру йааччыларын ахтыыларыгар. Ыстатыйа. 
№8.

ӨКСӨКҮЛЭЭХ ӨЛӨКСӨЙ
ТӨРӨӨБҮТЭ 140 СЫЛА
Уйбаан ОЙУУР. «Өксөкүлээх курдук 

буолуохха». (Люд мила Кулаковскаялыын 
сэһэргэһии). №3.

Николай КҮНДҮЛҮН. Өксөкүлээх Өлөксөй Усу-
йаа наҕа. Ыстатыйа. №8.

С.С. ЯКОВЛЕВ–ЭРИЛИК ЭРИСТИИН 
ТӨРӨӨБҮТЭ 125 СЫЛА
Иоган МАКСИМОВ. Кэриэс туолуута. Ыстатыйа. 

№1.
Сэмэн ТУМАТ. Эрилик Эристиин олоҕун, айар 

үлэтин кимнээх үөрэппиттэрэй? Ыстатыйа. №1.

СЕМЕН АНДРЕЕВИЧ НОВГОРОДОВ 
ТӨРӨӨБҮТЭ 125 СЫЛЫГАР
Гаврил ФИЛИППОВ. Семен Андреевич Новго-

родов омук оскуолатын тэрийии туһунан. Ыс-
татыйа. №2.

Сэмэн ТУМАТ. Тыл кэриэһэ тыыннаах буолуох-
тун! Ыстатыйа. №2.

П.А. ОЙУУНУСКАЙ ТӨРӨӨБҮТЭ 
125 СЫЛЫН КӨРСӨ
Владимир ПЕСТЕРЕВ. П.А. Ойуунускай олоҕун 

сорох мөккүөрдээх түгэннэригэр бэлиэтээһиннэр. 
Ыстатыйа. №11.

Егор ВИНОКУРОВ. Учууталбар барҕа махталым. 
Фи ло софскай эссе. №11.

Уйбаан МӨЛӨКҮҮРЭП. Ыра кынаттаах. (П.А. 
Ойуу нускай «Сүүс сыллаах улуу былаан» кэп-
сээ нинэн). №12.

Владислав КРИВОШАПКИН. Былатыан Ойуу-
нускай «Кээрэкээн» сэһэнэ. Ыстатыйа. №12.

М.К. АММОСОВ ТӨРӨӨБҮТЭ 120 СЫЛА
Владимир ПЕСТЕРЕВ. Максим Аммосов уонна 

Илья Прядезников: саха интеллигенциятын уус-
тук суола. Ыстатыйа. №12.

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ–БОРОГОНСКАЙ 
ТӨРӨӨБҮТЭ 110 СЫЛА
Иван МИГАЛКИН. Олоҕу истиҥник туойан. 

Ахтыы. №9.

Ольга ПАВЛОВА. Сергей Степанович Васильев–
Бо рогонскай. Дакылаат. №9.

Галина АММОСОВА. Санкт-Петербурга Боро-
гонскай ааҕыылара. Ыстатыйа. №9.

Уйгулаана ПОРТНЯГИНА. Уран тыл оһуордаах 
ыһыа ҕа – Литературнай пикник Суотту хочотугар. 
Ыс татыйа. №9.

САХА НОРУОДУНАЙ БЭЙИЭТЭ 
СЕМЕН ДАНИЛОВ ТӨРӨӨБҮТЭ 
100 СЫЛА
Наталья ХАРЛАМПЬЕВА. «Ытыллыбыт ох кур-

дук…». Ыстатыйа. №3.
Сэмэн ТУМАТ. Түгэннэр сүрэххэ сытыытык ты-

гал лар... Ыстатыйа. №3.
Владимир ПАРФЕНОВ. Чымаадай – Семен Да-

нилов үөрэммит оскуолата. Ыстатыйа. №3.
Мотрена ЛУКИНА. Оҕо сааһым умнуллубат тү-

гэн нэрэ. Ахтыы. №3.
Николай Лугинов. «Олук охсон биэрбит суо-

лунан барбытым…». Иван Осипов кэпсэттэ. №5.
Иван МИГАЛКИН. «Баанньа, байдаххына, ааты-

рар суруйааччы буоллаххына төлөөр!». Ахтыы. 
№5.

САХА НОРУОДУНАЙ БЭЙИЭТЭ
П.Н. ТОБУРУОКАП ТӨРӨӨБҮТЭ 
100 СЫЛА
Петр ТОБУРУОКАП. «Минньигэс да ырыа 

үөһэт тэн кутуллар...». Хоһооннор. №10.
Наталья БУРЦЕВА, Валентина СЕМЕНОВА. 

«Мин хоһоонум тылын норуоппар бэлэх эрэ 
биэриэх пин сөп». Бүөтүр Тобуруокап су рук-
тарыттан. №10.

Лилия САННИКОВА. Көмүс күһүн... Үтүө да 
кэм, кэрэ да түгэн. Ыстатыйа. №10.

Прокопий ИВАНОВ. Сүрэҕи үөрдэ, сүргэни 
көтөҕө. Ыстатыйа. №10.

УЛУУ ХОМУСЧУТ Л.Н. ТУРНИН 
ТӨРӨӨБҮТЭ 100 СЫЛЫГАР
Екатерина ЧЕХОРДУНА. Улуу хомусчут 

Лука Ни колаевич Турнин аата өлбөт-сүппэт. 
Ыстатыйа. №8.

САХА НОРУОДУНАЙ СУРУЙААЧЧЫТА 
СОФРОН ДАНИЛОВ ТӨРӨӨБҮТЭ 95 СЫЛА
Андрей БОРИСОВ. Иван МИГАЛКИН. Баһылай 

ХА РЫСХАЛ. Сүрэхпит тэбэрин тухары... Сэһэр-
гэһиилэр. №4.

Василий ТИМОФЕЕВ. Саха саргытын ара ҥач-
чы һыттара ини-бии Даниловтар. Ыстатыйа. №4.

Софрон ДАНИЛОВ. “Пьеса аҥарын хаттаан 
су руйдум...”. (“Сахалар ааттарыттан” драмата 
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театрга туруоруллуутун историятыттан). №4.
Александр ТАРАСОВ. Кылаан кырдьык кыа-

йыыта. Ыстатыйа. №5.

САХА БАСТАКЫ БЭРЭСИДЬИЭНЭ 
М.Н. НИКОЛАЕВ ТӨРӨӨБҮТЭ 80 САА¤А
Олег СИДОРОВ. Михаил Николаев уруоктара: 

«Саха сирэ – биһиги төрүт сирбит». Ыстатыйа. 
№11.

Климент ИВАНОВ. Суверенитет туһунан. Санаа 
үллэстии-интервью. №11.

Макар ЯКОВЛЕВ. Суверенитет уонна Михаил 
Нико лаев. Ыстатыйа. №11.

Сэмэн ТУМАТ. Бастакы президент уонна саха 
литературата. Ахтыы. №11.

Иван Мигалкин. Саха Јріспµµбµлµкэтин бастакы 
президенэ М.Е. Николаевка. Хоґоон. №11.

БИҺИГИ ҮБҮЛЭЭРДЭРБИТ
Екатерина КОРНИЛОВА. Тыын кыһалҕаны таа-

ры йар айымньы. (Василий Иванов «Кырдьаҕастар 
уонна эдэрдэр» сэһэнин туһунан санааларым). 
Ыстатыйа. №5.

Николай ПЕТРОВ. Айымньылар – олох сиэр-
килэлэрэ. (Дьөгүөр Түбэ 80 сааһыгар). №5.

Уйбаан ОЙУУР. Наталья Харлампьева: «Үбү-
лүөйүм үрдэлиттэн көрдөхпүнэ...». (Норуодунай 
поэт Наталья Харлампьевалыын кэпсэтии). №9.

Иван ОСИПОВ. Тылбаасчыта суох – литература 
сайдыбат. (Арассыыйа Улахан литературнай би-
риэ ми йэт ин лауреата Аита Шапошниковалыын 
кэпсэтии). №9.

Сэмэн ТУМАТ. Суруйааччы хараҕынан көр-
дөхпүнэ. (В.И. Пестерев 65 сааһын көрсө). Ыс-
татыйа. №11.

Жанна Леонтьева. «Айар үлэм саҕаланыаҕыт-
тан халыыпка киириэхпин баҕарбатаҕым...». 
(Про заик уонна драматург И.И. Иннокентьев 60 
саа һа). Сэ һэргэһии. №11.

КЭРИЭСТЭБИЛЛЭЭХ КҮННЭР
Саргы КУО. Оскуолаттан тахсыбыт аартык. 

Ыста тыйа. №1.
Семен ПОПОВ. Олох тыыннаах түгэннэриттэн. 

(И.Н. Ле вин төрөөбүтэ 75 сылыгар). №1.
Семен ПОПОВ. “Ырайга да аттанарбар ырыам 

хаалла диэҕим...”. (А.С. Бродников төрөөбүтэ 
100 сыла). Ыстатыйа. №2.

Валентина СЕМЕНОВА. «Эйигин саныы са-
ныыбын элгээҥҥэ тааһы тамныыбын...». (Но-
руодунай бэ йиэт Михаил Тимофеев төрөөбүтэ 85 
сылынан). Ыстатыйа. №3.

Альбина БОРИСОВА. Бииргэ үөрэммит дьүө-
гэбэр хойутаабыт сурук. (Тылбаасчыт Мария 
Алек сеева тө рөөбүтэ 60 сылынан). №3.

Андрей КРИВОШАПКИН. Улуу хомусчут хоту 

эмиэ умнуллуо суохтаах. (Екатерина Чехордуна 
Лука Тур нин туһунан кинигэтигэр санаалар). 
№3.

Сэмэн ТУМАТ. Кинилиин алтыспыт дьоллоох-
пун. (В.М. Новиков–Күннүк Уурастыырап тө-
рөөбүтэ 110 сылыгар). №5.

Гаврил ФИЛИППОВ. Учууталбыт Эрчимэн ту-
һунан быстахтык… Ахтыы. №5.

Наталья ХАРЛАМПЬЕВА. «Поэттар эрэ күөх 
туманы бэлэхтэһэллэр...». Ыстатыйа. №5.

Егор ШИШИГИН. Улуу Поэт музейга сылдьыыта. 
Ахтыы. №5.

Ольга СТЕПАНОВА. Ноорой дорҕоонноох то-
йук тара, ылбаҕай ырыалара. (Мэҥэ аатырбыт 
олоҥ хоһута Н.И. Степанов–Ноорой төрөөбүтэ 
120 сылыгар). №6.

Мария ГЕРАСИМОВА–СЭҤЭЭРЭ. Феоктист Соф-
ро нов. (С.Ф. Софронов төрөөбүтэ 95 сылын көр-
сө). №9.

Мария ФИЛИППОВА. Эрилик Эристиин – олоҥ-
хо һут-суруйааччы. (Эрилик Эристиин төрөөбүтэ 
125 сылыгар). Ыстатыйа. №12.

Сэмэн ТУМАТ. Наукаҕа дьулуһуу дьиҥнээх хо ло-
бура. (Профессор Е.И. Коркина олоҕуттан). №12.

Уйбаан ОЙУУР. Кырдьык иһин охсуспута. (Саха 
биллиилээх бэйиэтэ, суруйааччыта, публициһа 
И.Е. Фе досеев–Доосо төрөөбүтэ 90 сылыгар). 
Ахтыы. №12.

ЛИТЕРАТУРА ЭЙГЭТИГЭР
Билиҥҥи саха прозата: саҥа кэм ааптардара, 

үгэс тэрэ. («Чолбон» сурунаал «төгүрүк остуола»). 
(Кэп сэтиини Иван Осипов сурукка тистэ). №4.

ЛИТЕРАТУРАЛАР ДОҔОРДОҺУУЛАРА – 
НОРУОТТАР ДОҔОРДОҺУУЛАРА
Данил МАКЕЕВ. «Аны биһиэхэ ыалдьыттыы кэ-

лээриҥ!». Ыстатыйа. №7.

САХА СИРИН ЛИТЕРАТУРНАЙ 
МУЗЕЙДАРА
Иван ОСИПОВ. “Музей үлэһитэ үрдүккэ дьулу-

һуохтаах”. Кэпсэтии. №8.

СУРУЙААЧЧЫ КОЛОНКАТА
Гаврил АНДРОСОВ. Куорат сахата уонна айар 

эйгэ. №10.
Данил МАКЕЕВ. Быа синньигэһинэн быстар. 

№11.
Наталья ХАРЛАМПЬЕВА. Үтүктээйи үксээбэтэр 

ханнык. №12.

САХА СИРИН ИСКУССТВОТА
Анна КУЗЬМИНА. Эдэрбиттэн эмэнсийиэх-

пэр диэри дьүөгэм этэ... (СӨ народнай артыыһа 
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Александра Иванова төрөөбүтэ 80 сыла). Ахтыы. 
№11.

КӨМҮЛҮӨК СЫЛААҺА
АЙЫСХААНА. Педагогическай поэма: бэйиэт 

уонна учуутал Арчы Уола. (Бэйиэт Рустам Ка-
женкинныын сэһэргэһии). №4.

АЙЫСХААНА. «Литература уруога киһитийии 
сиэрин иҥэриэхтээх...». (Бөлүһүөк учуутал Е.К. 
Иевлевтиин сэһэргэһии). №6.

САХА СИРЭ РОССИЯ САСТААБЫГАР 
КИИРБИТЭ 385 СЫЛА
Афанасий МИГАЛКИН. Лөгөй Тойон. Ыстатыйа. 

№2.
Пантелеймон ПЕТРОВ–ХАРДЫЫ. Мамык кинээс 

диэн кимий? Ыстатыйа. №7.
Владимир ГАВРИЛЬЕВ. Бөрө Бөтүҥнэр тус-

тарынан чахчы хаһан сурукка киирбитэй? Ыс-
татыйа. №7.

Иннокентий СЫРОВАТСКАЙ. Өспөх Тойон уон-
на Дьэһиэй сахалара. Ыстатыйа. №8.

ДАБЫЛ. Дьиҥ уонна кырдьык. (Саха былыр-
гытын тууйар харгыстар). №12.

ОЛУННЬУТААҔЫ ӨРӨБӨЛҮҮССҮЙЭ 
100 СЫЛА 
Улууканнаах уларыйыы саха хараҕынан. (Бэ-

чээк кэ Гаврил Андросов бэлэмнээтэ). Ах тыы лар. 
№3.

Пантелеймон ПЕТРОВ–ХАРДЫЫ. Олунньутааҕы 
сил лиэ. Ыстатыйа. №3.

САХА БЭЧЭЭТИН 100 СЫЛА
Гаврил АНДРОСОВ. Саха суруналыыстыкатын 

историятын саҥа саҕахтара. №10.
Харыс уола БЫЛАС БЫЛАТЫАН. Муньньах. 

Кэп сээн. №10.

САХА АССР ТӨРҮТТЭММИТЭ 
100 СЫЛЫН К£РС£
Гаврил АНДРОСОВ. Кыһыл уонна үрүҥ кир-

биилэригэр. (Георгий Ефимов олоҕун чахчылара 
уон на номохторо). №4.

Гаврил АНДРОСОВ. Кыһыл уонна үрүҥ кир-
бии лэригэр. (Георгий Ефимов олоҕун чахчылара 
уонна номохторо). Бүтүүтэ. №5.

Владимир ПЕСТЕРЕВ. Быстах кэмнээх Саха 
уоба лаһын норуотун управлениетын туһунан 
чахчылар. Ыстатыйа. №5.

ЭКОЛОГИЯ СЫЛА
Лира ЯКОВЛЕВА. Айылҕаҕа харастабыллаах 

сы һыаҥҥа уһуйаллар. Ыстатыйа. №8.

«ҮРҮҤ ХААР АЛГЫҺА»
ФЕСТИВАЛЫ КӨРСӨ 
Вячеслав АР-СЕРГИ. Астралар хаарга. Хоһоон. 

№10.
АКБЕР-ГОШАЛЫ. Мин суох... ***Өскөтүн олох-

хор... Хо һооннор. №10.
Андрей ХОЧЕВАР. Европа картата. Хоһоон. №10.
Анастасия ЕРМАКОВА. ***Дьэргэлгэн эйгэ, 

илэ эйгэ... ***Хаар иэйиитэ. Хоһооннор. №10.
Алек сей ПОЛУБОТА. Дьоммор. ***Куппун туп-

пут, сүрэх таптаабыт... Хоһооннор. №10.
Рифат САЛАХ. Тааска үүммүт талахтар. Үрү-

мэччи. Хоһооннор. №10.
Ольга ПАШКЕВИЧ. ***Эргийбэттии, күн-дьыл 

ааһар... ***Кө рүүй, түн нүккэ неон хаар кыыр-
паҕа... Хо һоон нор. №10.

Сергей МОСКВИТИН. Ыам ыйынааҕы хаар. Хо-
һоон. №10.

ҮӨРЭХ ЭЙГЭТЭ
Анна ВАРЛАМОВА. Ийэ тылтан норуоппут 

дьылҕата тутуллар. Сийиэс дэлэгээттэрин кытта 
сэһэргэһии. №5.

Евдокия ПОЛИКАРПОВА. Айымньылаах ааҕыы 
су ру йааччылыын өй-сүрэх күүһүнэн алтыһыы. 
Тыл этиитэ. №5.

РЕКЛАМА
«Киэргэ» ювелирнэй фирма ситиһиилээхтик 

үлэлиир. (Иван Осипов кэпсэттэ). №5.

ИҺИРЭХ ТЫЛ
САЙДЫЫНА. Саха музейын салайааччыта. 

№11.
Ньургуйаана СКРЯБИНА. Тыйаатырга тыын 

угааччыбыт. №11.

КЭРИЭСТЭБИЛ
Василий Никитич ПРОТОДЬЯКОНОВ. №10.

НЕКРОЛОГ
Людмила Реасовна КУЛАКОВСКАЯ. №12.

ХРОНИКА
“Чолбон” сурунаалга 2016 сылга бэчээттэммит 

матырыйааллар. №1 
Драмаҕа куонкурус балаһыанньата. №1.

Бэлэмнээтэ Иван ОСИПОВ


