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Суруйааччы колонката

– Саха уолаттара саха кыргыттарыгар туохта-
рынан да тиийбэттэр, арыгыһыттар үөрэҕэ суох-
тар. Эгэ өй баар буолуо дуо?

– Сиртэн тутум чорбойоот, сүгүн сылдьыбакка 
хаайыы дьоно буолан хаалаллар...

– Кып-кыралар, кинилэргэ ыт кирэр уҥуоҕа 
баҕалаах!

– Таҥас-сап, сыыҥ-сыраан – ханнык бэйэлээх 
кинилэргэ чугаһыаҕай!..

– Арыый да таныктаахтара олус атаахтык 
иитил лэннэр наар бэлэмҥэ үөрэнэн лыах курдук 
көтө сылдьаллар...

– Ойох ыллахтарына даҕаны дьиҥнээх эр ки-
һи, ыал баһылыга буолбаттар. Дьоннорун орос-
куот бі±і±ө киллэрэн, дарбааннаах, ороскуот-
таах сыбаайба тэрийтэрэн баран,  өтөр буолаат, 
«майгылара сөп түбэһиспэккэ арахсыбыт» ааты-
раллар...

– Саха кыргыттара ол иһин кэргэнэ суох 
кыыһынан кырдьаллар, бэркэлээтэхтэринэ кэр-
гэнэ суох оҕолоноллор, биитэр омук киһитигэр 
эргэ тахсаллар...

Куруутун да буолбатар итинник кэпсэтиини 
элбэхтик истэбин. Саха буоламмын, Эр киґи буо-
ламмын кыґыйабын, кыйыттабын, кыйаханабын. 
Ама, Саха Эр дьоно оннук мілтіітµбµт, ахсаа-
тыбыт дуо? ТоІ мутук тостор томороон тымныы-
лаах, сир дойду кубарыччы куурар, µрдµк мэІэ 
халлаантан таІнары сатыылыыр іІµрµк куйаас-
таах, аттаах киґи ааспыт суола оІойон хаалар 
хойуу бырдахтаах дойдуга олох уотун сириэди-
тэн, иитэр сµіґµнµ кµрµілээн, сыґыы-сыґыы 
аайытын сыспай сиэллээ±и сырыыр±аппыт, хо-
тоол-хотоол аайытын  хоно±ор муостаа±ы хо-
толдьуппут, тірітір о±ону тілкіліібµт, Ґс Саха 
тірµі±µн µідµппµт Омо±ой о±онньор о±олоро, 
Улуу Хоро удьуордара, Эллэй боотур ыччаттара, 
ама, оннук ыт µрбэт, ынах маІыраабат, ура±аска 
умньаммат дьон буолаахтаатыбыт дуо?!

Коммунистическай идеология биир саамай 
ом солоо±о, алдьатыылаа±а омук ураты оло±ун, 
ура ты майгытын, ураты µгэстэрдээ±ин, µІэр 
айыылардаа±ын, олорор дойдутун ураты усулуо-
буйатын аахсыбакка барыларын бииргэ хаа-

ґылаан кэбиспитэ. БастыІ µлэлээх барбах µлэ- 
ґити кытта биир баайыыга туруоруллубута.  Ты-
йыс айыл±алаах хоту дойдуга µлэ кµµґµнэн олох 
уотун уматар, µлэ кµµґµнэн баай-дуол олохтонор  
ійдібµл сиргэ-буорга тэпсиллибитэ. Саха дьону-
гар «судаарыстыба моонньо суон», «Сэбиэскэй 
былаас хоргутуо суо±а» – диэн бэлэмІэ ытыґы 
тоґуйа сылдьар ій-санаа олус дириІник иІмитэ.

Дьэбириэйдэр ыраахтаа±ылара Моисей ому-
гун кулут буолар ійдібµлтэн таґаараары, кіІµл 
ійµ-санааны дириІник иІэрээри, дьэбириэйдэ-
ри тµірт уон сыл устата кумах куйаарга илдьэ 
сылдьыбыта. Биґиги хайдах да тµірт уон сыл 
хаар-муус куйаарга барар кыахпыт суох. Онон 
ол омсолоох коммунистическай идеология хаба-
латыттан былыр-былыргыттан эппитигэр-хаам-
мытыгар иІэриллибит удьуор утуммутун уґу-
гуннаран, Дьыл±а Хаан ыйаа±ын билиІІи киэІ 
далааґыннаах олох ирдэбиллэригэр сіп тµбэ-
ґиннэрэн, босхолонор кыахтаахпыт.  

Улуу кытайдар биир улахан уратылара – 
тµµрдэр да, монголлар да, боронсуустар, а±ылы-
чааннар да, дьоппуоннар да, хомуньуустар да 
сэриилээн кыайдынар – сытан биэрэллэр. Ол 
да гыннар ханнык да бэйэлээх улуу сэрииґити, 
хан нык да бэйэлээх улуу идеологияны сыыйа-
баайа бэйэлэрин туґаларыгар эргитэллэр. Хан-
нык да былаас кэллин Кытай былыргы µйэлэр 
мындааларыттан силистээх «хара Кытай», «µрµІ 
кімµс Кытай», «кыґыл кімµс Кытай», «µрдµк та-
Іаралар Кытайдара» – диэн кыйма курдук дьону 
кылаастарынан араарыы тулхадыйбакка, тул-
лаІнаабакка кэлбит. Ол иґин хаан утума кини-
лэргэ кэґиллибэтэх.

Јктііп ірібілµµссµйэтэ кыра омуктары сар-
быйыыта – кини бас-кіс дьонун, ійдііхтірµн, 
іргістііхтірµн кыдыйыытыгар. Баґа суох дьо-
ну сµіґµ курдук µµрэ сылдьар быдан судургу! 
Јйі суох, кулут-кумалаан дьоІІо бэстилиэт 
туттаран баран «бу кµнтэн эґиги хамыґаардар-
гыт. Эґиги былааскыт кэллэ, эрэттэр кытаатыІ!» 
 диэбиттэрин кэннэ саха аймах хайдахтаах ула-
хан сµтµктэммитин олус бэркэ билэ±ит.

Сахалар уол о±ону мээнэ±э «эрбэґин туора±а» 

ХАРЫСХАЛ

Бу µйэ±э Саха Эр киґитэ диэн кимий?
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диэн ааттаабаттар, харыстаан, уу суту да, ума-
йар уот курааны да тулуйар эрбэґин от курдук 
µµннµн, улааттын Саха айма±ы тэниттин диэн эт-
тэхтэрэ.

Билигин Саха дьоно (ордук чуолаан куорат 
сахалара) биирдии-иккилии эрэ о±олоноллор. 
Со±отох о±о хаґан ба±арар со±отох. Олус бэ-
лэмІэ µірэнэр, олоххо кірсір ыарахаттарыгар 
сонно тута сынтас гына тµґэр. Барытын бэлэм-
нээн биэрэ сылдьыбыт эґэтэ, эбэтэ, ийэтэ, а±ата 
орто дойдуга букатын кэлбит дьон буолбатахтар. 
Тіріппµттэрэ іліітµн бу киґи чороІ со±отох 
 буола тµґэр, ыарахан, кµчµмэ±эй кµннэригэр 
тирэх буолар ини да, бии да суохтар, дьоллоох 
кµнµгэр µірµµтµн тэІІэ µллэстэр чугас хаан-
уруу мэлигир! Со±отох хаґан ба±арар со±отох! 

Биґиги нэґилиэкпитигэр чороІ со±отох нууч-
ча киґитэ кэлэн олохсуйбута. 

– В жизни самое трудное быть одиноким. Я 
всю жизнь мыкаюсь один. Пусть, хоть моим де-
тям будет легче!.. – диэн тыллаа±а. Ол нуучча 
киґитэ саха дьахтарын кытта ыал буолан о±о 
бі±інµ т³р³т³н бырылаппыттара. Кіннірµ хол-
куостаах тіґі хам настаах буолаахтыай? Тиийбэт 
тирии, тарпат та раґа буолан олороохтообутта-
ра. Улахаттар кыраларын кірін-истэн, кыра-
лар улахаттарыгар кµµс-кімі буолан, билигин 
бука бары сµрдээх байы лыат, чиІ-чаІ олохтоох 
нэґилиэк систэрэ ыаллар. Ол буолар, хаан-уруу 
туґугар эппиэтинэс диэн.

Ырыынакка киирии, барсы эккирэтии эйии-
гин а±ыйах ахсааннаах омуккун, эстэн-быстан, 
сµтэн, симэлийэн хаалыаІ диэн харыстаабат. 
Ханна ба±арар ыччат ійµн сµµйэр пиибэни тар-
дан кэбистилэр. Арыгынан, кµµлэйинэн эрэ иирэ 
сылдьар киґиттэн туох аанньа ыччат µіскµій? 

Итирбит да, иирбит да – биир. Итирэн баран 
буруйу оІоруу, салгыы –хатыылаах борубулуо-
ха! Хаайыы дойдуламмыт ыччаттар – саха омук 
сµтµгэ. Ол дьонтон бэрт ахсааннаахтара киґилии 
суолга µктэнэллэр. Убайдара мµччµ µктээтэ±инэ, 
бырааттара кини суолун олук µктэґэллэр. Оннук 
дьыл±аламмыт ыччаттардаах ыал буруота са-
быллар. 

Эмиэ бэйэм дэриэбинэбиттэн холобур. Бииргэ 
оонньоон-кірµлээн улааппыт до±оттордоо±ум. 
Туохха барытыгар сµрдээх сыста±ас, бастыІ 
µірэхтээх, ис истэриттэн сµрдээх уруґуйдьут, 
туох да бэртээхэй майгылаах о±олор этилэр. 
Ийэлэрэ эрдэ ілін эбэлэригэр иитиллибиттэрэ. 
Кыаммат-тµгэммэт буолан ахсыґынан уурайбыт-
тара. Убайдара Сааска итирэн баран охсуґан, 
балтараа сылга хаайыыга тµбэспитэ. Инитэ Бо-

луодьа «убайбын ата±астаатыгыт» диэн сэ биэт 
хонтуоратын тµннµгµн сылгы саа±ынан µлтµ 
быра±ан, хаайыы киґитэ буолта. Кыра уолу Дьі-
гµіссэни эмиэ онно ыыппыттара. Сааска о±о 
сылдьан итирэн баран кырбаммыт буруйугар би-
лигин да олорор. Болуодьа эрэйдээх саамай та-
лааннаахтара, саамай µчµгэй майгылаахтара этэ, 
олус µчµгэйдик уруґуйдуура, хоґоон суруйара…  
Ба±ар билигин саха дьоно барыта киэн туттар 
худуоґунньуга дуу, суруйааччыта дуу буолбут 
буолуох этэ… Ити ыал буруота сабылынна±а ити.

Саха уолугар а±атын, эґэтин, тірµттэрин ту-
ґугар, кэлэр кілµінэтин туґугар Дьыл±а хаа-
нынан суруллубут Ытык Иэс диэн баар. Биир 
бытыылка пиибэ, биир µрµµмкэ арыгы «кµлµм» 
гыннарар «µірµµтэ» ол саха дьоно суруллуба-
тах сокуонун, хаан айма±ын иннигэр эппиэтинэ-
ґин хайдах да кµлµктµі суохтаахтар! Уолаттар, 
 эрэттэр эрэ буолларгыт саха омугу саргылыыр 
Ытык Иэскитин аґыы уунан суурайымаІ! 

Ытык кырдьа±астар олорон ааспыт уґун олох-
торун «тµннµгµнэн чыычаах кыната тырып» гы-
нан ааспытыгар холууллара мээнэ буолбатах, 
Дьыл±а хаан бэлэхтээбит µйэтин, эдэр сааскыт 
саамай кэрэ кэмнэрин, кµігэйэр кµннэргитин ха-
тыылаах борубулуоха эргимтэтигэр хаайымаІ!

Ґрдµк хайа ыраахтан іссі ордук улаатан, 
улуутуйан кістірµн кэриэтэ дойдуІ, хаан-уруу 
дьонуІ-сэргэІ тіріібµт тµілбэ±иттэн тэлэґийэн 
сырыттаххына, атын омук эйгэтигэр тэІнии тутан 
кірдіххµнэ, быдан чугастык, быдан аґа±астык, 
быдан иґирэхтик кістін кэлэллэр. До±орум, 
Эмиэрикэ±э Атланта куоракка олорор саха уола, 
аан дойдуга биллибит улахан генетик-учуонай 
Владимир Рязанскай маннык эппиттээх:

– Саха дьоно атын улуу омуктартан хаанна-
рын (геннэрин) структуратынан туох да итэ±эґэ 
суохтар. Саамай улахан иэдээммит – ахсааммыт 
а±ыйах. Ону барытын учуоттаан, хас биирдии 
саха киґитин кыа±ын толору туґаннахпытына 
аан дойдуга аатырыахпыт.

Түмүкпэр саха эр дьонуттан ыйытыам этэ.
– Саха омугу тэнитиэхтээх, ууґатыахтаах, 

 аатын ааттатыахтаах Саха Эр киґитэ бу атаан-
наах-міІµіннээх µйэ±э эр бэрдэ, элик µтµітэ бу-
олан иитиллэн тахсарыгар тугу оІоробут? 

– Саха Эр киґитин омук киэргэлин, киэн тутту-
утун, инники эрэлин хайдах иитэбит?

– Саха кыргыттара саха уолаттарыгар ха рах-
тара хатанарын, умсугуйалларын, тар ды ґал ла-
рын туґугар тугу оІоробут?

Саха Эр дьоно, омук халыҥ хаххата, суон дур-
дата, Толкуйдааҥ! Ыараҥнатыҥ! Тобулуҥ!

Суруйааччы колонката
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Күөлэ үрэҕин баранар баһа ыраах сискэ 
тахсан, аата-ахса биллибэт үрүйэ, аппа буо-
лан бүтэр. Кинилэри үрдүлэринэн арай хаа-
дьаа хара суор эрэ хаһыытаан ааһар. Сис 
тыаларыгар эһэлэр бэйэлэрин аһыҥастарын 
биэбэйдээн улаатыннараллар. Үрдүк кындал-
ларынан мас аппаларынан адаар муостаах 
тайахтар быһыта охсуталаан ааһыталыыллар. 
Күөллэригэр көччөх кус тара көҥүл көрүлээн, 
суунан-та раанан  ыраах айаҥҥа бэлэмнэнэн, 
үөр-сүүрүк хомуналлар. Арай күүлэй тыала 
эрэ д³рµн-д³рµн күөллэрин уутун долгуннур-
дан, тыаларын баһын суугунатан ааһар.

Итинник чуҥкук, туора, ыраах дойдуга 
биһиги алтыа буолан оттуу тахсыбыппыт. 

Бу түбэлтэ 1943 сыллаахха буолбута. Оччо-
лорго эр дьон сэриигэ баран колхозка үлэһит 
илии тиийбэт, бэрт ыарахан кэм этэ.

Мин убайым, аармыйаттан атаҕар араанньы 
буолан кэлбит Дьөгүөр Луукус, биһиэхэҕэ би-
ригэдьиир этэ. Кинилиин биһиги иккиэн түөрт 
атынан солбуһа от оҕустарарбыт. Чөҥөчөккө 
түспүт кыстык хаар курдук муус маҥан бат-
тахтаах Ньукулай Чыычаахап оҕонньор ат 
кыраабылынан от мустарара. Оттон бэһискэ 
үөрэнэр Акуша, алтыс ка үөрэнэр Аня уон-
на Еля массыына субуутун бэйэлэрэ харба-

нан бугуллууллара. Ити биһиэхэ – кырдьаҕас 
оҕонньорго, инбэлиит ки´иэхэ уонна кыра 
оскуола оҕолоругар чэпчэкитэ суох үлэ этэ.

Сарсыарда күн кылайа тахсыыта турарбыт. 
Киэ һээ үс туман түспүтүн кэннэ бүтэн отуубу-
тугар кэлэрбит.

Биһиги отуубутун ортотугар быыкаайык 
кө лүччэ оҕолоох үрүйэ баһын халдьаайыты-
гар, эр гэ от күрүөтүн муннугар оҥостубуппут. 
Көлүччэ бит тулатыгар уһун, хойуу сөкү 
үүммүт буолан, хайдах эрэ ууллубут арыы-
лаах хобордооҕу санатара. Тиит мастаах үрү-
йэ саҕатыгар сэдэхтик үүммүт хахыйахтар 
маҥнайгы хаһыҥтан хагдарыйан сайын ааһан 
эрэрин санатан саһаран тураллара.

Биһиги биир күн, отуубутуттан икки биэ-
рэстэ холобурдаах арҕаа, µрүйэбит Күөлэ 
үрэҕэр киирэн түһэр тамаҕар тиийэн үлэлии 
сырыттыбыт. Мустарааччыларбыт сэтиэнэх-
тээх, онуоха эбии хагдарыйан эрэр күһүҥҥү 
от сытыйааччыта суох диэннэр, бэҕэһээ оҕус-
тарбыппытын сарсыны гар утары хому йан 
иһэллэр. Инньэ гынан үксүгэр биһигиттэн ол 
курдук көстөр сиргэ үлэлээччи лэр. Биһиги, 
оҕолор, оччолорго төһө эмэ күүстээх үлэҕэ 
ыран-сылайан, ардыгар хоргуйан-аччы ктаан 
да сырыттарбыт мэлдьитин ыллыы-туо йа, 

ОТТУУ 
СЫЛДЬАН

Гаврил КОЛЕСОВ 

(Оҕолорго аналлаах кэпсээн)
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оонньуу-көрүлµµ сылдьарбыт. Бэл оннооҕор 
чу гастан иһиттэххэ Ньукулай оҕонньор иһин 
тү гэҕэр сахалыы ыллаан ки²инэйэр эбит 
этэ. Оттон мин ырыган аттарбын саттыырым 
таһынан, күнү быһа билэр ырыаларбын ба-
рытын хос-хос ыл лаан чугдааран тахсарым. 
Ол курдук ыллыы-туойа бэһиэлэйдик сырыт-
тахха, үлэ да кыайтарымтыа, олох да чэпчээ-
биккэ, сэриигэ биһиги кыайыыбыт да ордук 
эрэллээххэ дылы буолара.

Ити күн, ол миэстэҕэ оҕустарар сирбит бү-
тэр  буолан, убайым киэһэлик биир атын мии-
нэн,  туо ра тыымпылар үүнүүлэрин кэрийэн 
кө р³ барбы та. Кини отуутугар киэһээ хойут 
эргиллиэхтээҕэ.

Күн арҕаа сис тыа баһыгар түһэн тө кү-
нүйбэхтээн иһэн, устунан ымсыырдыбыт кур-
дук ньимис гынан, сүтэн хаалбыта. Сыччах 
хал лааҥҥа онон-манан арҕам-тарҕам уста 
сыл  дьар кураан былыттарыгар тыкпыта, сылгы 
хаһатын курдук буолан саһаран көстөллө р³. 
Чыычаахап оҕонньор куолутунан: «Оҕолоор, 
сиик түстэ. Сарсыарда кэлэн бугуллаарыҥ. 
Билигин баран уоккутун оттон, чэйгитин өр³ 
туруҥ», – диэтэҕэ буолуо, кыргыттар атыр-
дьахтарын, кыраабылларын сиргэ батарыта 
анньаат отууларын диэки хаамса турдулар.

Кинилэр ыллаан-туойан аймалаһан, маҥан 
сиидэс былааттара үрүйэ токуруйуутунааҕы 
ту мус хатыҥнар быыстарынан элэҥнэһэн иһэн 
сүттүлэр. Ити икки ардыгар мин бµтэ´ик эр-
гиирим тобоҕо бүтэ оҕуста. Сарсын атын 
сиргэ көһүөхтээх буоламмын массыынабын 
хал дьыыга таттаран таһааран, аттарбын сы-
гынньахтаан кэбистим. Аттарым төһө да или-
һин нэллэр киэһээ үлэ кэнниттэн отууларыгар 
ба ралларыгар тиэтэйэн түргэнник хаамааччы-
лар. Сотору буолаат, хаҥас диэки салаа буо-
лан тахсар ыарҕа үрүйэ ҕэ тиийэн кэлээт, сон-
но тута мин төбөб³р тиэхэлээх санаа көтөн 
түстэ. Аттарбын ол үрүйэнэн ханньары тар-
дан таһаардым уонна быһа биэрэн кымньыы-
лаан баран, тиҥилэхтээн кэбистим. Аттарым 
быллаардаах куһаҕан сиргэ күнµ быһа умса 
түһэ-түһэ массыынаны тардан дьүккүспүт 
кө лөһүннээх моонньуларын өрө көтөҕөн, 
 айан наан сэпсиҥнэһэн бардылар. Мин µнµр 
чаан ньык оргутаары мутук хомуйа сылдьан 
бу ыарҕа үрүйэ бµтµµтэ биһиги отуубут а рыый 
анараа өттүгэр  тиийэн мас аппа буолан хол-
боһорун билбитим. Өр гымматым, онно тэптэ-

рэн тиийэн аттарбын икки аарыма тиит хол-
буу сиҥнэн түспүт сыгынахтарын кэннигэр 
баайталаан кэбистим. Уонна аппаттан киирэр 
дулҕалаах хотоолунан уу-хаар диэбэккэ ат 
буо лан үөмэн киирэн, күөл кытыытынаа ҕы 
хойуу ба±айы сөкү быыһыгар сы тынан кэ-
бистим.

Өр буолбатылар, оҕолорум арҕаа саҕа±а бу 
аймалаһан тиийэн кэллилэр. «Көр эрэ, инни-
лэригэр түспүт эбиппин ээ» диэн испэр ула-
ханнык үөрэ санаатым. Кыргыттар аара тыа 
саҕатыттан мас хомуйан аҕалан, уот оттон 
күүдэпчилэтэн кэбистилэр. Онтон арай биир-
дэ өйдөөн көрбүтүм икки илиитигэр чаанньык 
тутуурдаах Аня күөл тэн уу баһаары оруобуна 
мин диэки уун-утары сүүрэн таҥкынаан и´эр 
эбит. «Тууй-сиэ, уу ба һалларын өйдө³бөккө 
түбэстэхпин» диэбитинэн бадарааҥҥа хап си-
рэйбинэн умса түһэн, тыыммакка да кэриэ-
тэ саһан сыттым. Арай кыыһым миигин үр-
дүбүттэн үктүүрэ үс-түөрт хаамыы холобур-
даах хаалбытын кэннэ «пахаай!» диэбитинэн 
төттөрү ыстанна. Чэ, ити, көрдө дии санаабы-
тынан туруох буолан иһэн өйдөөн к³рбүтүм, 
ол курдук тиийэн түнэ түүппүлэтин уста са-
тыы турар эбит. Сонно тута хаптас гынан 
саһан сыттым. Этиэх түгэнэ эмиэ бу сүүрэн 
сирдьиги нээн кэлэн быластаан сытар илиибин 
чуут сыыһа үктээт, чаанньыгын түгэҕинэн кэ-
тэххэ охсон баран, билбэккэ ааһа турда. Мин 
кини эргиллиэр диэри кыратык халбарыйан 
биэрдим. Аны чаанньыктарын оллооҥҥо уур-
талаат отуутугар баран киирэрин кытта мин 
ынырык куоласпынан хаста да ынчыктаан 
тиҥиргэттим. 

– Оҕолоор, Васябыт кэллэ, – диэбитинэн Еля 
таһырдьа ыстанан таҕыста. Уонна туох да суо-
ҕуттан соһуйан, тула өттүн дьиксиммиттии кө-
рүтэлээтэ. Онуоха мин эбии ынчык таан биэр-
дим. Кыыс соһуйан өрө кэдэрис гына түһээт, 
отуутун иһигэр дьылыс гынан хаалла.

Онтон аны бары тахсан иһиллээтилэр. Ол-
бу диэки көрүөлээтилэр. Сирэйдэрэ-харахтара 
турбуттара сүрдээх.

– Ээ, арааһа Вася иһэрэ буолуо. Кини ат-
тара тыбыырарын этэ±ин быһыылаах, – диэтэ 
Аня аанньа ахтыбатахтыы.

– Ол Вася күөлтэн тахсар үһү дуо. Күөл диэ-
ки ынчыктаабыта диибин буолбат дуо. Уонна 
ат тыбыырара икки киһи ынчыктыыра иккини 
билбэт оҥорбуккут дии... Вася эбитэ буоллар 
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мааҕыттан кэлээ эбитэ ини. Хайа уонна Вася 
маннык эрдэ хаһан кэлбитэ баарай? — диэн 
³һүргэнэн, кырдьыгын дакаастыы сатаата.

– Бу да кыыһы көрүҥ. Мөккүөрэ диэн 
сүрдээх. Дьэ оччоҕо эн эттэххинэ тугуй?! 
Абааһы үһү дуо... Уонна пионер эбээт! – диэн 
Аня хомуруйан киирэн барда.

– Чэ, чэ, ээх үчүгэй! Пионер баһаатайа 
буол лаҕыҥ. Мин ханна абаа´ы диэтим дуо. 
Кырдьык, чуолкай киһи ынчыктаабыта диибин 
буолбат дуо, – Еля мөккүөрүн кубулуппата.

– Ээ, арба да аҥыр саҥатын иһиттэҕиҥ. Маа-
ҕыыттан ону өйд³³б³ккө этиһэ тураҕыт. Чэ, 
хата киирэн ыллыаҕыҥ, – диэн саҥата суох 
турбут Акуша улахан киһи курдук буойда.

– Оҕолоор, ырыанньык итиннэ мин сытты-
гым анныгар баар, – диэбитинэн Аня чаанньы-
гар чэй кута таҕыста.

Мин дьиибэлэниибиттэн туох да тахсымаары 
гьммытыттан кы´ыйан, туох баар күүспүнэн, 
саамай дьиикэй куоласпынан сарылаан:

Ас биэрбэккэ.
Аал уоппар 
Айдааран-куйдааран,
Аймаан-уймаан,
Адаҕыйан аххан эрэҕит.
Айаккабыын! 
Айыккабыын!
Хара быарым аҕай! 

– диэн сир иччитэ буолан, ыллыыр икки, ын-
чыктыыр икки ардынан ха һыы таан бытарыт-
тым. Сонно тута Аня сарылаабытынан, илдьэ 
иһэр чэйин тоҕо ыһаат, иннин хоту сүүрэн 
и´эн оллоонтон иҥнэн умса баран түстэ. 
Онуоха оргуйа турар чаанньык уулара уок-
ка тоҕо түһэн, үрүҥ күл өрө бурҕачыйа түстэ. 
Ити түгэҥҥэ тэбис-тэ²ҥэ икки кыыс отууттан 
сулбурута ойон тахсаат, эмиэ часкыспытынан 
арҕаа диэ ки тэбиннилэр. Мин буоллаҕына, 
отууттан а±ыйах саһааннаах сиргэ сытан, 
ити үлүгэр умса төннө тµһэн эрэллэрин от 
быыһынан көрө-көрө күлэн быара суох буол-
лум. Былаа ным дьэ табыллан эрэриттэн дьиҥ-
нээхтик үөрэн, күлэрбин нэһиилэ туттуна са-
тыыбын.

Ол икки ардыгар Акуша тохтоон охтон ба-
ран кыайан турбакка ат буола сатыы сылдьар 
Аня ны туруору тарта. Уонна:

– Оҕолоор, арба да тохтооҥ! Төннүҥ! — диэн 
хаһыытаата. – Ити күрүөйэх биһигини кутта-
талаан ыытан баран, сээкэйбин илдьэ бараа-

ры  албынныыр быһыылаах, – диэн оҕолорун 
өйдөтө сатаата. Кырдьык ити бириэмэҕэ 
биһиги дойдуттан армияҕа баран иһэн кµ-
рээбит Айа уола диэн киһини, оҕонньоттор 
«субу эргин хорҕойон сылдьара буолуо» 
диэн сабаҕалыылларын истэр этибит. Онон 
аны мин онтон ³й ылан, кырдьык ол киһи 
эбит дэттэ рээри хаста да улахан ки һи курдук 
сөтөллүбүтэ буоллум. Урут оскуолаҕа үөрэнэ 
сылдьан, драмкуруһуокка куоласпын эҥин 
араастаан уларытарбыттан оннооҕор учуу-
таллар сөҕөр буолар этилэр. Ону ол диэбэк-
кэ, кыра, хатыҥыр илиилээх-атахтаах Акуша 
кыыс бэйэтигэр сөбө суох улахан куолаһынан:

– Оҕолоор, ылыҥ, Вася саатын аҕалыҥ! Мин 
са таан ытабын. Куттанымаҥ!.. Күрүөйэҕи тутан 
ылыаҕыҥ! — диэн хамаандалаата. Мин саам 
отууга баарын билэр эрээри, хаһан сааламмы-
тын сатаан ыттаҕай, хайа уонна ол кини, икки 
уостаах сааны кыайан да туппат ини, диэн 
эрэх-турах саныы сыттым. Оттон кыргыттара 
киниэхэ саа а±алан биэриэхтээҕэр, отууттан 
арҕаа диэки балай да ыраах тиийэн, бэйэ-
бэйэлэрин дабыдалларыттан тутуһан-туран, 
ытаһаары гына-гына.

– Акуша, кэл, кэл түргэнник. Дьоммутугар 
куо туоҕуҥ, –дэһэллэр. Оттон кыыстара ону 
истэ да барбакка отууга ыстанан киирэн мин 
саабын уонна батарантааспын сулбу ойу-
тан таһаараат ботуруон уктан хачыгыраппы-
тынан барда. Ол кэннэ санаабар оруобуна 
мин диэки кыҥыыр дыы туһаайа тутта. Онно 
көрдөхпүнэ, бэйэм саам  бэ йэбин кыҥаабыта, 
хаһааҥҥытааҕар да уос та ра кэҥээбиккэ, ди-
ри²ээбиккэ дылы буолан чө ҥө рүһэн көһүн-
нүлэр. Били мин сибилигин быа рым ыал-
дьыар диэри күлэ сыппытым ханна да суох 
буола о±уста. «Тохтоо! Мин Васябын» диэ-
битинэн ыстанан турдахпына, соһуйан ытан 
кэбиһииһик диэн олус ыксаатым. Тугу да гы-
ныахпын булбакка са²ата суох ньимийэн сыт-
тым. Ол икки ар дыгар:

– Чэ, күрү³йэх, ороспуой, тур! Бэрин! Син 
ханна да ыытыахпыт суоҕа. Ол бу буолан 
кубулунума. Куотуоҥ да ытан кэбиһиэхпит, 
– диэн Акуша уол оҕолуу хатан куолаһынан 
бирикээс тээтэ. Миэхэ±э хайдах да гынар кыах 
суох буолан, оту быыһынан саа кыайан тэп-
пэт сиригэр тиийэн баран бэйэбин биллэ-
рээри, кэнним диэки төттөрү үөмтүм. Бука оту 
хамнаттаҕым буолуоҕа, саа тыа´а ³р³ хабыл-
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ла түстэ. Тула өттүбэр окко буулдьалар түһэр 
тыас тара баарга дылы этэ, да кулгаа±ым 
 «чу²» гыммытынан, тиэрэ кэлэн тµстµм.

Биирдэ ³йд³н³н кэлбитим, µрдµбµнэн буо-
рах буруота устан аа´ан эрэр эбит. Ону кур-
дат, эн табыллан хааллы², би´иги кынаттаах-
тар куот тубут диэбиттии, µ³р кустар кынатта-
рын тыа ́ а су´угура´ан аастылар. Хара²аран 
эрэр халлаа²²а сулустар миигин кµлµµ гым-
мыттыы мичи²нэ´эллэр. Саа тыа´а киэ´ээ²²и 
дьыбарга сатараан, аппалар-хаспахтар тар-
дыыларыгар сэнньэкэлээн дуора´ыйара ³сс³ 
да сµтэ илик эбит.

Ити барыта кэпсээтэххэ у´унун и´ин, 
чып чылыйыах бэтэрээ ³ттµгэр буолбут бы-
´ыылаах. Ол сытан ³й булан, табыллыбыт ки-
´и ма²най утаа, баа´а сылаа´ына ыалдьарын 
билбэт сурах таа±а диэн илиибин-атахпын ар-
гыый хамсаталаан к³рµтэлээбитим, тугум да 
ыалдьыбакка дылылар. Арай анныбар балай 
да элбэх туох эрэ инчэ±эй биллэр. Тыый, хаа-
ным итиччэ µлµгэр барбыт буолла±а дуу диэн 
тутан к³рбµтµм, илиим бµтµннµµ бадараан 
 буолан хаалла.

Ол курдук ³йбµн-т³йбµн ситэ була иликпи-
нэ, олох аттыбар: 

– Тур! Илиигин ³р³ уун! – диэн ха´ыы и´илин-
нэ. 

Мин со´уйан, ³йбµттэн тахса куттанан:
– Абыраа²! Аатта´абын, ытыма²! Мин Вася-

бын буолбат дуо? – дии-дии ытаабытынан, 
сыы²-сыраан айгыстан, бµтµннµµ бадараан 
буолан, икки илиибин ³р³ ууммутунан бу чак-
кыраан ту ран тиийэн кэлээхтээтим.

* * *
Киэ´э дьоммут кээлтэрин кэннэ, чэй и´э 

олорон, мин ³й³ суох тµктэри бы´ыыбын кэ-
лэйэн, сиргэнэн туран сэмэлээтилэр. Оттон 
Акуша куттанары билбэт эр санаалаах хор-
сун-хоодуот бы´ыытын с³±³н-махтайан туран 
хай±аатылар.

Мин ол, тугу о²орорбун ³йд³³б³кк³, була 
са тыы-сатыы дьиибэлэммитим сааттаахтык тµ-
мµктэммитин санаатахпына, онноо±ор били-
гин да улаханнык кыбыста саныыбын.

«Хотугу сулус» 5-с №, 1962 с.

Эргэ сурунаалтан
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Балааһа эмээхсин күҥҥэ көрбүт суос-соҕотох 
баайа – бэйэтин курдук бүдүгүрэ кырдьан эрэр, 
сыта мээри буолбут, уһун түүлээх Маанньа-
та. Бу билигин да иччитин күүтэн, түннүгү ма-
наан олордоҕо. Хараҕын быһа симэн, нухары-
йан ылар, оччоҕо уһун түүлээх саллаҕар төбөтө 
хоҥкуйан, аллара түстэр түһэн, муннунан түннүк 
холуодатыгар охсуллар. Аата, күн кыһалҕата 
суох барахсан, утуйан да хаалыан сөп этэ... Ону 
баара, иччитин кытары көстүбэт ситимнээх буо-
лан, олохсуйбут үөрүйэҕэ күүстээҕэ сыттаҕа. 
Баччаларга иччитэ кинини кытары киһилии кэп-
сэтэ-кэпсэтэ, сылаас үүт кутан биэрэр буолара. 
Ол үүтүн ньалбаан баран, тот истээх, эмээхсин 
саҥатын ырыа курдук истэ сытан, курдьугунаан 
махталы биллэрэр, хатыҥыр ньилбэккэ утуйар 
саҕа үрдүк дьол суох буоллаҕа. 

Таһырдьа быыһа суох хаар түһэн үллүктүүр.  
Атын тыаһы-ууһу, чаҕылхай өҥү, сырдык санаа-
лары барытын ньимси баттаан, үллүктүү түһэр. 
Дьиэ иһэ ити саҥата суох бороҥ күүскэ бас бэ-
ринэн, им-ньим, арай, чаһы тыаһа эрэ өһөстүк 
тыһыргыыр. Кыараҕас түннүктээх, иҥнэйбит 
эргэ дьиэ күүһэ баарынан олоххо тардыһа са-
тыыр курдук – ону кылбаччы сууллубут кыраас-
калаах  муостата, сиитэс да буоллар, куруһуба-
лаах түннүк сабыыта, сибэккилээх ыскаатар, 
уран оһуордаах былыргы атыыһыт ыскааба, 
истиэнэҕэ ыйаммыт быысапкаламмыт хартыы-

на уонна улаатыннарыллыбыт урукку хаартыс-
калар туоһулууллар. Хаартыскалары көрөн, бу 
дьиэҕэ урут атын олох баарын итэҕэйэҕин. 

Эмээхсин кыыһыран силбиэтэнэн иһэрэ 
атаҕын тыаһыттан билиннэ. Маанньа ону эн-
дэппэккэ биллэ. Көрөн-истэн чэмэлиҥнэтээт, сү-
рэҕэлдьээбиттии тыыллаҥнаата, айаҕын киэҥ-
ник атан сыҥааҕырдаата уонна бэрт чэпчэ-
китик муостаҕа ыстанан түстэ. Аан таһыгар 
ньылбыҥнаан тиийдэ. Ити кини иччитин көрсөр 
идэтэ. Ол эрээри, бу сырыыга, иччитэ кинини 
ымманыйа көтөхпөтө, имэрийэн ылбата. 

Аан аһылла биэрээтин кытта кыракый уҥуох-
таах, хатыҥыр эмээхсин киирэн кэллэ. Эргэ су-
куна сонун устан, хаарын тэбээбитэ буо лаат, 
сиитэс сабыылаах хаптаһын ыскаапка ыйаата, 
килиэптээх бакыатын устуулга уурда, атаҕар ан-
ньыммыт, сиэрэ суох улахан соппуос катын уста 
барбакка, соһон саллырдаабытынан остуол атты-
гар тиийэн, аҕылаабытын аһара сатаан чочумча 
олордо, онтон таас кырапыын тан уу куттан истэ. 
Уолан хаалбыт омуртара түллэҥнээн ыллылар. 
Мырчыстаҕас сирэйэ ууну аһыырҕаппыт курдук, 
мырдыччы тутунна, харата көҕөрө өлбөөрбүт ха-
рахтарынан дьиэ иһин эргиччи көрдө да, тугу да 
өйдөөн көрбөт курдук. Лэппэччи кырыллыбыт 
күрэҥсийбит баттаҕын муос тарааҕынан тараа-
нан ылла.

Маанньа сокуоннай тапталын өлүүтүн ылаа-

Ангелина Васильева–Дайыына

БАЛАА¤А
БААЙА

 (Кэпсээн)
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ры, курдьугунуу-курдьугунуу атаҕар эрилиннэ 
буолан баран, т³рµт сэ²ээриллибэтэ. Киэр тэ-
биллэн, өлөрдүү өһүргэнэн, хоско куотта. Аба-
тыттан ньааҕынаан ыла-ыла, санаатын уоскутан 
саланан ньалбаарытта уонна иччитин чөкөччү 
хомуллубут тимир оронугар ойон тахсан, сытты-
гар сытынан кэбистэ. 

Эмээхсин бэрт өр биир сири тобулу одуу лаан 
олорбохтоото, онтон дьигиһийэн ылла уонна 
тугу эрэ санаан кэлэн, бэйэтэ бэйэтин кытта кэп-
сэтэрдии ботугураата:

– Көр эрэ, «хаһан өлөн сынньатар» диэтэҕэ 
үһү, ба±айы... Мин иннибинэ морбойоҥҥун 
саатыаҥ. Эн да кырдьарыҥ, ыалдьарыҥ ыраах-
тан буолуо суоҕа!. Хата өлө охсон үөрдүбэтэх 
эмээхсин буолуом ээ! Буобам кэллэҕинэ, мин 
даҕаны... Ити сирэйинэн атын үлүгэр аны хар-
чы иэстии киирэрэ буолуо! Дьэ, итиэннэ биэрэн 
бэрт!

Балааһа икки өттүнэн иэҕэҥнии-иэҕэҥнии, 
өссө да өр ботугуруу олордо. Ата±ар сыстыбыт 
хаар иһэх ууллан муостаҕа инчэҕэй чаалыйда. 
Боруҥуй өссө күүһүрбүккэ дылы буолан, мун-
нуктартан үөмэн кэлэн, дьиэ иһигэр бэйэтин 
былааһын билиммиттии, бүтүннүү сабардаан кэ-
бистэ. 

* * *

Ити күнтэн ый кэриҥэ ааста. Бииртэн биир, 
туох да уратыта суох игирэ күннэр субуллан ис-
тилэр. Бу кэм устата дьиэ иһигэр туох да ула-
рыйбата. Сарсыарда эмээхсин туран, эрдэ бэ-
лэмнэммит маһынан оһоҕун оттор, куоскатын 
кытары көтөхсөн олорон чэйдииллэр. Ол олорон 
араадьыйанан сонуннары истэр, Маанньатыгар 
ол сонуннарын бэйэтин тылынан кэпсиир. Он-
тон дьиэ ис-тас үлэтин толорон, атаҕын соһон, 
төттөрү-таары тэйбэҥниир, киирэр-тахсар. Сы-
лайан, сыта түһэр. Ол сытан, утуйан, мунна биир 
тэ²ник сурдурҕаан ылар. 

Күнүскү чэйин иһээт, чааскытын кумааҕынан 
сотон баран, бүлүү´этигэр умса ууран кэбиһэр. 
Бу кэннэ эргэ сонун кэтэн, нэктийбит тииҥ бэр-
гэһэтин таһынан былаатынан тууна баанан ба-
ран, маҕаһыыҥҥа, буостаҕа барар. Баҕар, кини 
күн аайы бородуукта, табаар атыылаһар харчы-
та суоҕа да буолуо. Ол эрээри, маҕаһыын – ки-
ниэхэ тыйаатыр уонна болуоссат кэриэтэ. Билэр 
дьонун көрсөр, сэлэһэн ылар, сонун истэр... 
Суос-соҕотоҕун дьиэҕэ бүгэн хаалыаҕын, ити 
маҕаһыына абырыыр. Оттон эрэллээх Маанньа-

та кинини түннүккэ кэтэһэ хаалар. Ити курдук 
күнтэн күн хатыланар. 

Бүгүн маҕаһыыныттан саҥа кэлэн олордоҕуна, 
хонтуора үлэһитэ дьахтар киирэн кэллэ. Бу 
дьиэҕэ мээнэ сылдьыбат хотун этэ. «Туохха 
мэҥийэн кэллэҕэй» диэн эмээхсин дьиэс-куос 
туттан көрүстэ. 

– Дорообо, Прасковья Петровна, бу кыаммат-
тар испииһэктэрин оҥоро сылдьабыт. Быйыл-
гыттан оннук оҥорор буоллубут. Испииһэккэ 
киирдэххинэ, эбии харчы ылар үһүгүн. Онно эн 
докумуоннарыҥ наадалар, – дьахтар «бу хан-
на-ханна кэллим» диэбиттии тулатын көрүннэ, 
тас таҥаһын устубакка эрэ олоппоско олордо. 
Эчи, мааныта да бэрт, куурусса уйатыгар алҕас 
киирэн хаалбыт куба курдук мөлбөйөн олорор. 
Кылабачыгас оҕуруолардаах бэргэһэтин устан, 
тобугар уурунна, сырдык нуорка саҕынньаҕын 
көннөрү нэлэкэйдэнэн кэбистэ.

– Эбии харчы диигин дуу? Бэйи эрэ, ол туох 
докумуона? – эмээхсин лаппыйан ыйытта. 

– Оттон пааспарыҥ, биэнсийэҥ киниискэтэ, 
ИНН, СНИЛС... 

– Туох-туох даа? Оттон барыта манна баар, 
бэйэҥ көр, – дии-дии Балааһа көһүйбүт атаҕын 
көннөрө сатыырдыы бакаалаан тиийэн, ыскаа-
бын арыйан, кырааската көөрөттөн түспүт ыл-
таһын хоруопканы аҕалла. Дьахтар ону сиргэм-
мит курдук ылан, кумааҕылары бэрийэн барда.

– Туонньаа, тоойуом, чэй иһиэҥ буолаарай... 
– диэбитинэн, эмээхсин оһоҕун диэки баран ис-
тэ ҕинэ, дьахтара: «Ээ, суох-суох, ыксыыбын», 
– диэн тохтотто. Наадалаах докумуонун булан, 
туох эрэ кумааҕыга илии баттатан баран, хон туо-
ра үлэһитэ бэргэһэтин кэтэн, аан диэки барда. 

– Ээ, арба даҕаны, умна сыстым дии. Ити ыалыҥ 
Осиповтар ийэлэрэ ыараханнык ыалдьыбыт. Били 
туох үһү, куһаҕан ыарыы дииллэр. Эмискэ бил лэн, 
айманан олороллор. Москваҕа суһал эпэрээсси -
йэ ҕэ барарыгар дьонтон харчы хомуйабыт, – 
дьах тар саараабыттыы туттан туран, саҥарда. 

– Ээ, ол мин туоҕум кэлээхтиэй. Биэнсийэм 
сыы  һа аспар-таҥаспар тиийдэҕинэ, таҥараҕа 
мах тал, – диэтэ эмээхсин. 

– Ээ, буолаахтыа, – диэн баран, дьахтар өссө 
төгүл дьиэни эргим-ургум көрдө, онтон үөһэ 
тыы нан баран, тахсан барда. Атаҕын тыаһа аҕы-
йахта хоочугураан хаалла. Дьиэ иһэ эмиэ им-
ньим буолла. 

Балааһа балачча дөйбүт курдук олордо. Онтон 
эмиэ ботугураан киирэн барда:
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– Дьэ, ити... Мээнэ айахтаппат куолута. Эн 
да кэһэйдэҕиҥ буолуо, тоҕо аҥардас эмээхсини 
үөхпүккүнүй? Айыы Таҥара барытын көрөн оло-
рор. Хата, мин иннибинэ анараа тиийэн саатыаҥ... 
Мин да, Буобам кэллэҕинэ, атаҕастаппат эмээх-
син буолуом! Үөхпүт буола-буола, сараһын!.. 
Айуу-айа, сиһим дэлби ыарыйда...

Маанньа итинник ботугурааһыҥҥа үөрэнэн 
хаа лан, кыһаммат. Эмээхсин ньилбэгэр ойон тах-
сан, курдьугунуу-курдьугунуу, хараҕын симпи-
тинэн барда. 

...Бу күнтэн дьиэ иһигэр туох эрэ уларый-
быкка дылы буолла. Эмээхсин куруук туох эрэ 
санааҕа баттаппыт курдук, тугу гыныан да бил-
бэккэ, төттөрү-таары тэйбэҥниирэ, ботугуруура 
элбээтэ. Маанньа түннүк холуодатыгар олорон, 
ону өйдөөбөтөхтүү көрүтэлиир.

Биир үтүө күн Балааһа матарааһын анныттан 
кичэллик сууламмыт бакыаты хостоон таһаарда. 
Хас да хос суутун арыйан, эрэһииҥкэнэн бобо 
бааллыбыт харчыны таһааран, эрбэҕэр силлии-

силлии аахта. Онтон лоп курдук быһаҕаһын 
быһа тутан, туспа уурда, уоннааҕытын төттөрү 
суу лаан уурда. Маанньа тугу да өйдөөбөккө, 
оронтон кини илиитин батыһа көрө олордо.

Эмээхсин харчытын кистээн баран, ороҥҥо 
ыараханнык олордо, куоскатын имэрийэ-имэ-
рийэ саҥара олордо:

– Төһө да санааҕа туппут иһин, аньыыта бэрт. 
Мааппалыын урут ылсан-бэрсэн олордохпут дии. 
Хайа уонна кыра оҕолордоох ээ. Саҥа сиэннэнэн, 
эбээ буолар дьолу билэн иһэн, дьэ, ити... Оттон 
биһиги олоруохпут, Маанньаа, санаарҕаама! 
Хайдах эмэ гынан олоруохпут. Таҥаралаатахха, 
бии уол кэлэн, оттон, киһилии көмөр ини... 

Балааһа хайдах эрэ эрчимнээх соҕустук туран, 
таҥнан баран, илиитигэр бакыатын туппутунан, 
таһырдьа таҕыста. Атаҕын тыаһа, хоочугураан 
иһэн, сүттэ. Дьиэ иһигэр эмиэ им-ньим буолла. 
Куоска куруук ыттар сиригэр, түннүккэ ойон 
таҕыста. Куруһубалаах сабыы нөҥүө күн уота 
остуолга оһуор ойууну түһэрдэ... 
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Агнесса диэн ааты дьоно наґаа да таба та-
йаммыттар. Кыыс аата кэрэтин бµгµн ордук сы-
тыытык ійдііті, долгуйда, киэн тутунна уонна 
иґигэр ийэлээх а±атыгар махтана санаата.

Агнесса... Аат эрэ аат курдуга да. Бµгµн бу 
аата атыннык иґилиннэ. Кини кулгаа±ар кини 
(ол аата КИНИ, ійдіітµІ?) «Агнесса» диэбитэ, 
алаатыгар, о±олор, астыктык да астыктык тиий-
дэ ээ. Уо-ай... хайдах этэй. Кини киирэн кэлби-
тэ, умсары кірбµтэ, онтон симиттибиттии кыыґы 
уун-утары туран, олус сэрэнэн: «Агнесса-а...» 
– диэбитигэр, «а-а-аа» диэн иґиллэр-иґиллибэт 
дуораан бµµс-бµтµннµµтµн имэрийэн ааґар 

салгыІІа кубулуйбут курдуга. Уол куолаґа хан-
нык эрэ тµгэІІэ олус тµгэххэ сіІін, хайдах эрэ, 
иччилээх да курдуга. Агнесса онтон долгуйбу-
та, аата кэрэтиттэн сэгэйэ µірбµтэ, онуоха сіп 
тµбэґэ сатаан, кини эмиэ, ол ханнык эрэ тµгэІІэ 
µтµімсµйэн ылбыта, иэдэстиин тэтэрбитэ.

Агнессаны дьоно араастаан ааттаан ыІырал-
лара.

– Агни-и! Араар эрэ, араар бу муусуканы! Айа, 
уруоккун аах! – А±ата анараа хостон дьаґайара.

– Несса! Ньукуругум! Кэлэн аґаарыый, – ийэтэ 
куукунаттан ымманыйан ыІырара.

– Аньыасса-а! Аата, бу о±ом кэрэтин! – эбэтэ, 

Евдокия Семеновна Иринцеева–Огдо Кэ-
бээйи улуу´ун Тыайа нэ´илиэгэр 1962 сыл-

лаахха т³р³³бµтэ. Оскуоланы бµтэрээт, биир 
сыл «Бэлэм буол» ха´ыакка µлэлээбитэ. СГУ 

омук тылын факультетын сити´иилээхтик 
бµтэрээт, таптыыр ха´ыатын эрэдээксийэтигэр 

кэрэспэдьиэнинэн µлэлээбитэ. 2011 сылтан 
«Кэскил» ха´ыат сµрµн эрэдээктэрэ.

Евдокия Семеновна 2017 сыллаахха сэ-
тинньигэ Лондо²²а «А´а±ас Евразия» диэн 

айар куттаахтар Евразиятаа±ы гильдияларын 
тэрийиитинэн «Басты² о±о айымньыта» диэн 
Но руоттар икки ардыларынаа±ы куонкурус-
ка лауреат µрдµк аатын ылбыта.  Ааспыт сыл 
бµтµµтэ Англия тылынан тахсыбыт кинигэтин 

би´ирэмнии Швеция Стокгольм куоратыгар 
бара сылдьыбыта. Онтон кэлээт, Россия Су-
руйааччыларын сойуу´ун чилиэнэ буолбу-

тун туо´улуур дастабырыанньаны µ³рµµлээх 
бы´ыыга-майгыга туппута.

ОГДО

 Амтан
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дэІІэ кэллэ±инэ µірэн, сµµґµттэн «ґык» гынан 
ааґара.

– Агнесс! Дискотекалыыбыт? – дьµігэлэрэ ки-
мэллэрэ.

– Ага! ДьонуІ бааллар дуо? – ыаллара кии-
рэллэрэ.

Дьэ, итинник. Онуоха кимиэхэ да кыыс кыы-
ґырбата, барытын буолуохтаа±ын курдук ылы-
нара. Оттон бµгµн кини дьэ ійдііті, Агнесса 
диэн аптаах аат. 

Агнесса, арааґа, били кэпсиир тапталларыгар 
сирдьит... Уо-ой, эчи, кыбыстыытын. Кырдьык 
буолуо дуо? Арай КИНИ чахчы Агнесса таптала 
буолла±ына... Айуу, чэ, кини да кини буолан, 
кини аатын да этиим ээ, аны кэлэн туох кистэлэй, 
кини – Коля. Тугун боростуойай даа? Буоллун ээ. 
Кэнники ба±ар Николя да буолуо (били Саркози 
курдук дуо?) дии. Эбэтэр сібµлээбэтэ±инэ, Коль 
диэтэххэ куґа±ан µґµі. Чэ, ыксаатахха, Никас да 
гыныллыа. Барыта биллиилээх дьон аата. Дьыала 
кини Колятыгар буолбатах, дьыала – Агнесса±а. 
Коля ону хайдах сатаан ыІырбытыгар уонна 
дьиІнээх таптал кини эІээригэр чугаґаабытын 
ійдіппµтµгэр.

Уо-ой... Уураґыахтара дии. Оччо±о Агнесса 
хайдах буолуохтаа±а буолуой? Эчи, дьиктитин. 
Кыыс ити туґунан хаґан да санаабатах буол-
баат? Оо, дьэ, тµргэнник бэлэмнэнэ охсуохха 
баар эбит дии, барыта наґаа кэрэ, тупса±ай, 
ураты буоларын курдук...

Агнесса харахтарын симэр уонна оргууй сыт-
тыгын кууспутунан туймааран сытан инники 
оло±ун «тымтыктанан» кірір. Дьэ, дьикти. Коля 
маарыын: «Агнеса-а...», – диэбитигэр, ип-итии 
салгын илгийэн кэлбитэ, ону кытта кини µіґээ 
уоґун µрдµгэр биллэ бытыгыраабыт бытыгыттан 
кытта хайдах эрэ мµіт сыта кэлэригэр дылыта... 
Тыый, уураґар оннук минньигэґэ буолуо дуо? 

Ити санаатыттан бэйэтэ кыбыстан, сыттыгар 
сирэйин кистээтэ, салгыы туймаарбыт санааты-
гар олорсон, µрµмэ былыттаах утуйаан куйаары-
гар нухарыйа турда...

Ону баара, ойон-тэбэн ыраах ыстаныым эрэ, 
тіттірµ, бэтэрээ диэки. Ити икки сыллаа±ыта этэ 
ээ. Оччолорго Агнессалаах Коля сиэттиґэ эрэ 
сылдьар кэмнэрэ. Кыыс наґаа дьоллоо±о диир 
итэ±эс, уол да онтон хаалсыбыт кірµІэ суо±а. 
Олус да ханыылыылар диэн киґи эрэ хара±а 
хайгыы кірірі.

Бастакы уураґыы мµіттээх амтана іргі диэри 
умнуллубата±а. Салгыы ол аптаах мµіттэрэ кэм-

пиэккэ кубулуйбута. Минньигэґиргэтэн, сотору-
сотору амсайарга абылатыы иккиэннэрин саба 
кууспута. Ардыгар Агнесса онтун суохтаан, ах-
тыбыт аатыран буолуо ини, араастаан мускуллар 
буолбута. Соро±ор, ол «минньигэґэ» суох буо-
лан букатын буорайбыт кыыс кыІкыйдаата±ына, 
Коля тиэтэйэ-саарайа тигинэтэн тиийэрэ.

Бэрт кэмнэр этэ. Онтон хайдах этэй? Обуйук 
уостар мµіттэрэ-кэмпиэттэрэ арыый да ааґан, 
аны аныгылыы буолаахтыа, дьаабылыка-ман-
дарин амтаныгар кубулутан, атыннык ааттанар-
га тиийбиттэрэ. Таптаспыт сµрэхтэр курдаттыы 
тардыґыылара уостан, уостара сатаммата бі±і 
буолла±а. 

Чахчыта да±аны уостан сылтаммата±а. Арааґа, 
Агнесса уостан ураты атын сыґыаны ирдиирин,  
кэрэчээн тібітµгэр туох киирбитин тута таайа 
охсубатах Коля муІнаах буруйдаммыта. Мµіт-
кэмпиэт-дьаабылыка-мандарин да±аны кими ба-
±арар хал гынар кэмнээхтэр быґыылаах. Мин-
ньигэс уоґун да±айан дьоллуура сырыы ахсын 
аахсыылаах буолан испитэ. Урут бэйэтэ Колятын 
кууґан туран: «Ко-оль, бу сырыыга эн уостарыІ 
буспут виноград саахарын курдуктар», – диэн 
тэптэрэрэ. Оччо±о, хайыай, уол эмиэ тугу эрэ 
тобуларыгар тиийэрэ: «Агнесса-а, мµіттээх уос-
чааннарым». «Пахай да±аны, Коля! Мµітµ урут 
эппитиІ буолбат дуо? Атынна эти-ий...» «Ээ... 
оо.... чэ, оччо±о, мин дюшес амтаны-ым...»

М-мм-ммм... Эчи, минньигэґин эриэхсит. Итин-
ник уураґа турбут баар ини. Ол эрээри, биири 
лаппыйан, тура-тура кэлиилии кэбэн хатылыы 
турары, арааґа, кыыс аймах ордук сібµлээбэт 
быґыылаах. 

Дюшес да уґаабата±а. Салгыы тугу тобулара 
уустугурбут уол моґуокка ылларбыта. Коля су-
дургутук этэрин мыыныы былаастаах ылыммат 
буолуу киэґэлэрэ µксээбитэ. Онтон биирдэ Аг-
несса уордайбыта быґыылаа±а. Эмиэ уураґаары 
чорбоппут уостарынан уол сэмээр кыыска сыстан 
эрдэ±инэ анарааІІыта тиэрэ хайыспыта уонна 
быґа охсордуу: «Фу-у! Бар мантан, тиис киттэн 
чэпчэки сыаналаах, баара эрэ а±ыйах кэппиэй-
кэлээх «Жемчуг» пааста амтана кэлэр буолбат 
дуо? Саатар то±о «Колгейт» буолбатый, кэрээ-
ки?!» – диэн кыйахаммыта.

Онтон ыла ардылара аппыта. Оруобуна икки 
ый буолла. Оттон икки сыллаа±ыта атын да этэ. 
Коля куруук саныыр, Агнессаны тугунан хомоп-
пута буолуой? Ата±астаабыта суохха дылыта да, 
эмискэ кини то±о сириллибитэй? 
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Сонумсах сыґыан сыыйа кэбирээбитин бµтэй 
толкуйдаах кіні уол соннук таайбата±а. Билигин 
кыыс кинини кірбіті±і буолан ыраа±ынан куо-
тар. Уол да±аны туох диэн сырсыай. Биирдэ эмэ 
утары кірµстэ±инэ ньиччи ыйытыан ба±арар: 
«Туох буоллуІ? Туох буоллубут?» 

Ол эрээри, ыччат ыы-муннук аайы сиби ги-
нэґэрин итэ±эйдэххэ, бука, дуоннаах харданы 

ылбата чуолкай. Сура±а Агнесса кыргыттарга 
кыйаханан, кыыґыран эппит: «Уураґарыгар бэрт 
да, ууран биэрэрэ туга да суох...». «Ууран биэ-
рэрдээх» буолуохтаа±ын Коля эмиэ ійдіібіті±і.

Ама да±аны оннук µґµ? Ол эрээри мµіттэн си-
риллэн пааста амтаныгар тиийиэххэ диэри, чах-
чыта да±аны, киґи майгытын-сигилитин бастаан 
µірэтэн билбит ордук буолсу эбит ээ?

– Адьас ол-бу буолума! Киэптээмэ! Сіп диэ! 
– кыыґырбыт уо±ар икки хара±ын µµтэ кістµбэт 
буолбут Килиим Саарыс сутуругунан салгыІІа 
дугдуруйбахтыыр.

Икки киґи, кинини уоскутаары, киппэ ба±айы 
уола хааны,  оІкумалларыттан ытарчалыы ылан, 
ыыппаттыы тутан тураллар.

– Ээйиис, бу хайалара боруода бітµµк кур-
дук тµґµілээтэ? Пахай, Саарыс эбит буолбат 
дуо? Хайдах гыннылар, ноко? – ыала Даарыйа 
 эмээхсин, ыанар со±отох ына±ын мэччирэІІэ 
µµрэн баран тіннін иґэн, айдааны истэн бу диэ-
ки хадьайбыт.

Эмээхсин чарапчыланан кірібµн диэн, соґуй-
бут омунугар нырылыйбыт уґун ырбаахытыттан 
иІнэн охто сыста, хата тайа±ар тайанан турар 
буолан, тирэ±ин нэґиилэ булунна.

– Ээ, Д-Даарыйа, эб... эм...ээхсин, с-саІарб-
ба, баран ис, Б-Бараах Б-Бааскалааххар! – си-
тэри уоскуйбатах Саарыс, бітµіхтµµ-бітµіхтµµ 
бап-бабыгырас, сарылыы былаастаан тэйиччит-
тэн туран µігµлээн бытарытар.

– Сараґын уола! Бараахтарга маарыын сыл-
дьыбытым, барыллыбат онно! Бу балыыґа±а 
илтэрээри эйиэхэ кэлбитим баара, кими кыт-
та сынньыґа сылдьа±ыный?! – Даарыйа эбээ 
да бэлэс мааны, хардаран тэйэрдээх эмээхсин 
буолла±а дии.

Оруобуна кыраныысса икки уґугуттан туран 
быґаарсар тус туґунан тµілбэлэр олохтоохторун 
курдук кістµµттэн, баара буоллар, туора киґи 
иэрийэ кµлµіхтээ±э.

– Эмээхсин, ыл-ыл, ити киґигин! Дьµµлµн 
кір! Кыыла турбут буолбат дуо? Айас киґи этэ-
рин истибэт! – ааґан иґэн бу иннинэ буолбут 
тµбэлтэни кірбµт дуу, кірбітіх дуу, ыппыччы 
ылбыт ыыс ара±ас дьууппаны тиирэ кэппит, 

 кэтэх ма±аґыын сэбиэдиссэйэ дэнээччи Мария 
Игнатьевна, «µрµµмпэ» хобулугар дугунан ту  ран 
тэпсэІэлэтэлээн ылаттыыр, си буолуохтаа±ар 
тыл кыбытан ньаа±ыныыр.

– Даарыйа, ити дьахтары истибэ! Ыыра-ыы-
ра, сыбыйата! Саарыс тугун буруйай! Ити ын-
нарааІІыта, ынайа ґытыйан баран, Ылдьаа 
дии?! Кини с-са±алаабыта! – былырыын биир 
да тииґэ суох балык айа±ын Амма±а баран 
биир ыйы быґа оІотторон, тиис-уос бэртээ-
хэйэ буо лан, дьахтар бі±ітµн ымсыырдыбыт, 
хас биир дии тылын аны бэрт кичэллээхтик сыа-
сым курдук арааран, сыыйан эрэ сыыбыргыыр, 
уІуох-тирии Дьэкиим, уґуурдуу оІостон туран,  
таба±ын уматтар.

– Дьэ, оччотугар баланыысса буоллар хаал-
лын,  – Даарыйа, кини да кигиитэ суох, суут кы-
лаабынай борокуруора буола тµстэ быґыылаах.

Дьыаланы дьиІнээхтик быґаарсарга, кыр-
дьыгы булардыы, буруйдаа±ы ээ±ин этитэрдии 
эмээхсин быґаарынна. Онноо±ор «балыыґатын» 
«баланыысса» гына кубулутан, бэркэ табыллан, 
тупсара тутан нууччалаата, ыга киэмсийдэ.

– Бу да киґи, Дьэкиим, бэйэІ бэйэ±инэн тыл-
ластаххын? Ылдьаабыт хантан ынайаахтыай? 
¤ы, Ылдьаа ынайыар диэри, хата бэйэІ ба-
лай эмэ эт тута сыґаа инигин? Бэйи эрэ, саас-
сааґынан кэпсээІ, туох буоллугут? – Даарыйа 
«былааґыгар» киирдэ, тайа±ын илиитигэр тутан 
туран µіґэ кµірэІнэттэ.

– Ээ, Ылдьаалаах Саарыс оттуур ходуґа туґу-
нан кэпсэппиттэрэ... Бастаан. Онтон бэлиитикэ-
±э тиийбиттэрэ...

– Ол, быйылгы от ситэри µµнэ да илигинэ ким 
ханна тиийбитэй... – Даарыйа эмээхсин, соруйан 
дьону кµллэрээри дуу, этиллибити чахчы баар-
дылаабакка дуу, бутуллан ылла.

Адьас
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– Бэлиитикэ±э диибин ээ! Д-Даарыйа, эн 
быґаарсыах буолларгын, б-б-бастаан, дьиІ иґин 
µчµгэйдик иґит ээ! – маарыыттан быґаара сатаа-
бытыттан сал±ан да барбыт Байбал быґа тµстэ.

– Ээх-ээх, бэлиитикэ±э диэ... Ол иґин суту-
руктастахтара диэ. Дьэ, Хорбочуоп да кэлэн, 
бука эґиги ходуґа±ыт айдаанын быґаарбат 
ини! Мин быґаарабын! – эмээхсин бэркэ диэн 
дьоґуннанна, аттыгар сытар таара дьааґыгын 
тайа±ынан тарыйан а±алан ла±ыччы олорунан 
кэбистэ, тирэх маґын сиргэ бырахта.

– Саарыс сайа±ас киґи ээ. Кыра±а ымыттаач-
чыта суох. Ылдьаа да на±ыл, киэІ-холку. Бэйи эрэ, 
эґиги бочугурас курдук бабыгыраґыаххытыгар 
дылы, туох буоллугут, ээ? Бука, эмиэ били Бал-
баара буккуурдаах дьыалата иилиґиннэ ини?

– Ээ, пахай-сиэ! Бар-Бырбаара туґунан сурах 
да суо±а! – Килиим Саарыс кэлэйдэ.

– Бу эмээхсини дуостал истимэІ! Ону-маны 
туойан, тµіґэйээри гыммыт буолбат дуо? – бу 
тухары саІата суох туора турбут, ына±ара суох 
Ылдьаалара ыксаата, ыраахтан ыґыытаата.

– Бырбаала даа?! Ким мин ойохпун тыыттай...
– Тыыттай буолан! Ким тыытыай? Балбаара-

нан баайсымаІ, быґаас быґаарыллыбыта ол, 
бµтэр онон, букатын атын дьыала...

– Айас да±аны оннук буолбатах! – Мария Иг-
натьевна куйааска биллэ буспут, муннун кэ-
Іэриитигэр кіліґµнэ бытыгыраабытын мамаа-
далаах чорбо±ор уоґун алын іттµн энньэччи ту-
та-тута, сэниэлээх со±устук µрэн кэбиґэ-кэбиґэ, 
омуннаахтык оІосто-оІосто, ірі тылыбыраата.

– Ама дуу? Бµрµчµім туут Былбаара?! – Дьэ-
киим, барытын билбит-кірбµт киґи быґыытынан 
нууччалаан быґа сытыйда, мааны дьахтарга 
кыттыґа охсор куоластанна. 

– Оччо±о туох буоллугут? – Даарыйа ба±а 
іттµнэн быґаарсаары ылсыбыт дьыалатын 
тµмµктµµргэ чугаґаппытыттан кµлµгэр имнэннэ. 
– Ылдьаа, ыл, эн киґилии кэпсээ эрэ.

– Ээ, тугун кэпсэтэн-хайаан ачыаґыртыІ... 
Ити киґи буолбат дуо? Биллэр дьыала... Дьэ, 
биир бэйэм мин ыыра ол кута±а киирбэппин! – 
Ылдьаалара дьµµлэ-дьаабыта суох кыйыттар.

– Бараххан, бэрт киґи маарыын эппиккиттэн 
адьас аккаастан! – Саарыс эмиэ кµідьµйэр.

– Айака-айака, айас акаарылар быґыылаах, – 
Мария Игнатьевна киґи эрэ буоллар сал±ыбыт, 
ітірµнэн бµтµі суох міккµіртэн саллыбыт да 
чинчилээх, «µрµµмпэтинэн» µктэнэн барардыы 
оІоґунна.

– «Айас» буолумуна±ын, били эн наґаа ійдііх 
дьахтар, – Ылдьаа, иґиллэр-иґиллибэттик, Иг-
натьевнаны сэтэрээн µтµгµннэ, абаккатыгар, 
били «µтµлµк иґигэр хокуоска» диэбиттии, боту-
гураамахтаан ылла.

– Чэ, ноколор, оттуур сир ситэр кэмигэр ай-
дааны таґаарар аньыы. Онон-манан кииримэІ-
тахсымаІ, тµксµ! – Даарыйа эмээхсин а±ыйах да 
тылтан сиэттэрэн, туохтан айдаан тахсыбытын 
сэрэйэ о±уста.

– Ылдьаа, эн наґаалаама, тылгын кыатана ту-
тун, ити эґиги тірµт сиргит буолбатах. Саарыс 
этиитэ сиэрдээх. Ону о±онньорум бокуонньук 
кытта билэрэ. Сиртэн сылтаан аан дойдуга сэ-
рии буоларын билэ±ит. ХорбочуоптанымаІ. О±о 
оонньуута дьыаланы киґилии быґаарсыІ. Хата, 
Ылдьаа, ити мин Бараахтаа±ым сирдэрин кірµіІ 
этэ, уон сылга уларсык биэрэбин. Бараахтар аат-
тыын бараах курдуктар, от кэмэ буолла да куо-
ракка тµґэр идэлэннилэр, онон ити сир умайа-
рыгар тиийдэ. Ыл!– Даарыйа дьаґала соґуччу 
уонна судургу со±ус буолан бары да ах барды-
лар.

– Ээ...
– Ыы...
Хоґооно суох ыІыраныы буолбакка, бу сы-

рыыга адьас ылыннарыылаах этиини бэркэ сэ-
Іээрэн, били айдааны ыыра умнан, «айас» эйэ-
лээх ба±айы дьон, дуостал кыыґырсыа суох кэ-
риІнээх, Даарыйа эмээхсиннэрин массыына ±а 
олордон, кірдірір балыыґа диэки кітµтэ тур-
дулар... 

«Айас», ээ, адьас, дьон киэннэрэ ааттаахтара 
диэн ити буоллахтара.
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Егор Картузов

Билиилээх күөл 

иччитэ
Хатан Хабырылла аҕам саастаах, кыырыктыйбыт баттахтаах, 

туруору сүүстээх, уһун субуруйбут муруннаах, сирэйэ күн уота 
сиэн хараарбыт, сэ²ийэтигэр сэбирийбит бытыктаах, саар тэгил 
уҥуохтаах, бэйэтин лаппа кыанар киһи. Кини бүгүн андаата-
рын тууларын көрөн кэлэн баран, күө´µн буһара уурбута, ол 
кэннэ аргыый наллаан ону-маны, уруккунуну-хойуккуну саныы 
олорбута.

Кинилэр айма±ылаан туран удьуор булчуттар, аҕата Таас 
Көстөкүүн үйэтин тухары бултаабыта. Хатан Хабырылла оскуо-
ланы бүтэрээт эмиэ булт соноругар туруммута. Сүрүн булта-
ра – андаатар. Хабырылла эдэр сылдьан Манчаары Баһылай 
күрэхтэһиитигэр мас тардыһан муҥутуур кыайыылаах аатын 
ылбыта. Убайыныын, Көстөкүүннүүн, бииргэ кыттыһан бултаа-
быта. Убайа барахсан хара үлэни тулуппат этэ. Биир кыһын биэс 
аҥар тыһыынча андаатары бултаабыттара. Алта-сэттэ туркунан, 
ол аата уучахтыын, кыралыын-улаханныын сүүрбэччэ табанан 
сылдьан бултууллара. Сүүс андаатар туутун күөлгэ угар эти-
лэр, күн аайы сүүрбэ биэстии тууну күөлтэн күөлгэ көһөрөн 
иһэллэрэ, ол аата туу күөлгэ түөрт хонук сытара уонна саҥа 
күөлгэ көһөр³. Кыһын устата биир даҕаны туу муус үрдүгэр 
хоммото, куруук муус анныгар бултуу сытара. Билигин Хатан 
Хабырылла итинник өлгөмнүк бултаабытын кэпсээтэҕинэ, эдэр 
булчуттар итэҕэйбэттэр, остуоруйа курдук истэллэр. 

Хатан Хабырылла ойон туран оһоҕор мас эбии бырахпыта 
уонна күөһүн булкуйбута, туус куппута. Дьиэ таһыгар тахсан 
саҥа ыйы көрбүтэ, туруору тахсыбыт, онон бу тохсунньу ый то-
мороон тымныылаах буолсу диэн кырдьаҕас булчут билгэлээ-
битэ.  Ыраах ханна эрэ сур бөрө үөр-сүүрүк хомуйсан улуйан 
онолуйбута. Былыр эбитэ буоллар, табаларыттан дьаарханан 
уту йар уута көтүө этэ. Билигин ардай аһыылаах бөрө айаҕар 
баппат «Бураан» диэн тимир көлө дэлэйэн, булчуттар нус-хас 
утуйаллар.

Хатан Хабырыллаҕа бүгүн даҕаны Байанайа өлгөмнүк бэрси-
битэ. Кини ону-маны буолары-буолбаты саныы-саныы үлэтигэр 
туруммута. Былыр аҕата Таас Көстөкүүн Тумуһахтаах диэн сир-
тэн саас, муус устарга, ытынан кэлэн Билиилээххэ илимнии-
рэ. Билиилээх Эбэ аҕыс  биэрэстэ уһуннаах ортотунан билии-
лээх. Күөл биир өттө өлгөм балыктаах, биирэ балыга суох, эмиэ 
дьикти. Таас Көстөкүүн биир үтүө күн сордоҥҥо илим үтээри, 
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муус алларан бүтэн иһэн тыын ылаары, тох тоон 
сынньанар. Сүүһүгэр бычыгыраан тахсыбыт 
көлөһүнүн ытыһын көхсүнэн туора сотто туран 
иһиттэҕинэ, кэннигэр туох эрэ тыаһыыр. Ар гыый 
кэннин хайыһан көрбүтэ, арай доҕоор, муҥур 
тиит саҕа хара бэкир киһи күөл билиитигэр ойбон 
алларан курдурҕата турар үһү. Сарсыардааҥ ²ы 
дьыбарга анньыытын тыаһа чыбырҕас. Маҥнай 
аахайбакка, ким кэллэҕэй диэх курдук санаан 
иһэн, эмискэ тымныы уунан саба ыстарбыттыы 
этин сааһа дьар гына түспүтэ. Сиһин ороҕунан 
тым ныы көлөһүн сүүрбүтэ, куйахата үмүрүтэ 
тыыппыта, сирэйэ итий-итий гыммыта, уолуйан, 
чочумча мууска сыстыбыттыы даллайан турбута. 
Онтон ³рµ´µллэр суолум ол диэн үүтээнин диэки 
сµµрэр-хаамар тэ²э к³³´³к³чµйбµтэ. Ити кэмҥэ 
билиигэ турбут күлүк курдук хара бэкир киһитэ 
сиик буолан симэлийбитэ, туман буолан көппүтэ. 
Таас Көстөкүүн наҕыл-холку бэйэтэ ол хара бэ-
кир киһини көрөн уйуһуйан, улаханнык саллы-
быт этэ, кµ³лбµт иччилээх эбит диэн санаа онтон 
ыла µ³дµйбµтэ.

Хатан Хабырылла төһө даҕаны баҕарбатар, 
санаата эмиэ ол күөл иччитигэр иэҕилиннэ. Ан-
даатарын сүлэ олорон, күөл иччитин санаан кут-
таныах санаата кэлбитэ. Кини эмиэ биирдэ, ол 
хара бэкир киһини илэ к³рбµттээх.

Оо, ол суо´ар тµгэн ³рд³³±µтэ буолбута да, 
билигин да саныан саллар. Билиилээххэ бултуу 
кэлэн, биир киэ´э утуйаары тапчааныгар кэтэх 
тардыстан тимир оһоҕун уотун одуулуу сыппыт а. 
¥µтээни кыраһыын лаампата сырдатара, оһоҕун 
уота сөҕүрүйэн эрдэҕинэ, күнүскү  ыраах айан 
сылаата таайан, тула өттө күөгэлдьийэн барбы-
та, эмискэ аан тэлэллэ түспүтэ даҕаны, аҕата 
кэпсиир хара бэкир киһитэ нөрүйбүтүнэн кии-
рэн кэлбитэ. Туох да саҥата-иҥэтэ суох Хатан 
Хабырылланы кууһаары илиитин сарбатан ыга 
чугаһаабыта. Сирэйэ-хараҕа дьэҥкэтик көс-
түбэт илэ абаа´ы сабырыйан эрдэҕинэ, ха-
һыытаабытынан оронугар олоро түспүтэ. Сү-
һүөх-сүһүөхтэрэ ууну испит сылгы курдук ха-
лыр-босхо барбыттара, ийэ-хара көлөһүнэ саба 
түспүтэ, сүрэҕэ айаҕынан тахсыахтыы биллир-
гэччи тэппитэ. Тыын ылан, дойдум иччитэ тугу 
сыыһа-халты туттаммын көһүннэ±эй диэн таайа 
сатаабыта. Ол туран өйдөөбүтэ, саҥа айаннаан 
кэлээт, Аал уотун айах тутан күндүлээбэтэх эбит. 
Ыксал-тиэтэл бөҕөнөн сэттэ чох үрдүгэр түһэн 
Аал уотун арыылаах алаадьынан күндүлээбитэ.

Билигин ууттан тахсар илим хотоҕоһунуу үтү-

мэн элбэх сыллар субуллан аасталлар даҕаны, 
ол түбэлтэни санаатаҕына этин сааһа аһыллан, 
ис-иһиттэн куттаныах санаата кэлэр. Аны дьик-
титэ уола эмиэ соторутааҕыта ол дьулаан к³с-
тµµттэн кута к³т³ сыспыттаах. Онон айылҕа±а 
биллибэт эйгэ баарын уола итэ ҕэйбитэ. Санаа-
тын аралдьытан, бэйэтин уос кутунан «Эбэ ич-
читэ куһаҕаны тугу даҕаны оҥорбот, хайдах 
сыыһаны-халтыны оҥордоххо сэмэлээбэт буо-
луой» дии саныыра. Сааһы ран, аны Хабырылла 
эбэтин иччитин ара²аччы´ы  тын курдук са ныыр 
буолла, ыксаатаҕына кинит тэн көр дөһөн-аат та-
һан көмүскэл көрдүүр.

Хатан Хабырылла Билиилээҕин иччититтэн 
аралдьыйаары, аны оҕо сааһын санаан кэл-
битэ. Кини Андылаах диэн Арҕахтаахтан уон 
аҕыс биэрэстэ тэйиччи сиргэ булчут үүтээнигэр 
төрөөбүтэ. Аҕата наһаа күүстээҕин иһин Таас 
Көстөкүүн диэбиттэр.

Биирдэ кыра эрдэҕинэ кустуу сылдьан аҕата 
акка оһоллонон харытын биир утаҕын тоһуппута, 
ону убайа маһынан чартаан кэбиспитэ. Аҕата 
дэриэбинэҕэ эмтэнэ барбатаҕа, оннук кыраҕа 
ымыттыбат, дьэбир киһи этэ. Кинилэр кус таан 
бүтэн убайдара уу мотуорунан Арҕахтаахха 
айан наабыттара, онтон Хатан Хабырылланы аҕа -

тыгар илии-атах дьөһүөлдьүт оҕо оҥосто хаал-
ларбыттара.

Кинилэр икки атынан кус бөҕөнү ындыыла-
нан Андылаахха айаннаан испиттэрэ. Уол күөл 
сиэнин батан тиһиликтээх тыраахтар суолу-
нан бастаабыта. Арай көрдөҕүнэ, күн утары 
маҥхаҥнаан, сүөһү иһэрэ. Уол аҕатыгар: «Чээ-
чэ, ынах иһэр!», – диэн са²а аллайбыта. Онуоха 
Көстөкүүн: «Туох сүөһүтэ манна кэлиэй, баары 
киһи сылдьар, ону-маны одуулаабакка айан наан 
ис», – диэн халымалыы таттаран хадьардык 
хар дарбыта. Аллаах аттарынан хаамтаран диб-
дитэн кэлбиттэригэр, аарыма улахан тыатааҕы 
икки кэлин атахтарыгар турбута. Мааҕыын үрүҥ 
өҥнөөх диэн көрбүтэ, дьиҥинэн ыас хара, маҥан 
кырымахтаах адьырҕа эбит. Кини саллан атын 
үүнүттэн тардан туора салайбыта, онуоха аҕата 
кыыһыран: «Барыҥныыртан барытыттан куттам-
мыта буолан чугуруҥнуугун», – диэн ордоотоо-
бута. 

А±ата саатыгар ботуруон даҕаны уктубакка, 
кинини ойоҕоһунан сиэллэрэн адьырҕа диэки 
утары дибдиппитэ. Хайыаҕай, мөҕүллүбүт киһи 
быһыытынан атын быһа кымньыылаабыта. Ол 
иһэн маннык саҥалаах буолбута:  «Чээчэ, чээ-
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чэ, үтүлүккүн уһул, ботуруонна угун», – диир 
да, аҕата ол аайы кыһаммат, сарыы үтүлүктээх 
өлүөр уҥа илиитинэн ботуруона суох саатын 
өрө тутан, айаннатан сикситэн испитэ. Адьырҕа 
хааһаҕы бырахпыттыы, биир тэҥник ойон лэ-
биргэтэн утары иһэрэ. Онно куттанан кута көтө 
сыс пыта, хата, кыыллара сүүрбэччэ хаамыы 
кэ лэн баран эмискэ туора ойбута. Дьэ, оннук, 
аҕата Таас Көстөкүүн тоҥтон толлубат, ириэнэх-
тэн иҥнибэт, куттанар-сэрэнэр диэни билбэт, 
ыарыы ны аахайбат дьэбир хорсун-хоодуот киһи 
этэ.

Хатан Хабырылла оҕо сааһын истиҥник 
 иэйэн саныы олорон, бүтэһик андаатарын сүлэн 
бүтэрбитэ. Хас да тоҥ күөс быстыҥа олорон 
көхсө сааллыбыта. Туран тыыллаҥнаан сиһин 
көннөрбµтэ, онтон илиитин суунан күөһүн хотор-
бута. Күһүн бултаабыт тайаҕын этин астаабыта. 
Тото-хана аһаан баран дьиэ таһыгар тахсыбыта.

Бөрөлөр аны чугаһаан, Билиилээх куулаты-
гар кэлэн улуйан онолуспуттара. Кырдьаҕас 
булчут бөрөлөр өһүөннээхтэрин билэр, онон 
ити улуйууну тириитин таһынан истибитэ. Хал-
лааны хоту өттүнэн хантайан көрбүтэ, хомуос 
сулус турар сирин уларыппыт, түүн оройо буол-
бут. Үүтээнигэр киирэн оронун оҥостон сыппы-
та. Уоскула²а суох улуйууну истэн санаата аны 
б³р³±³ иэ±иллибитэ.

Бөрө олус оҕуруктаах өйдөөх, сылайбат сын-
дааһыннаах, күүстээх-уохтаах кыыл уонна кини 
сэрэйэ саныырынан үөһэттэн үөттэриилээх 
адьыр ±а. Бөрө киһини биллэр эрэ суон дурда-
тыгар, халыҥ хаххатыгар хара тыаҕа ыстанар, 
ону «Бураанынан» эккирэтэҕин. Хас даҕаны 
бураанынан эккирэтэн тумуска хаайаҕын. Онно 
бөрө  обургу алыы синньигэс сиринэн аҕыйахтык 
көстөн хаалар. «Бураан» ыраас сиргэ алыыга си-
тэрин билэр. Хайдах кини тыа иһигэр сылдьан 
алыы нөҥүө атын тыа чугас баарын билэрий 
диэн дьиктиргиир.

Биирдэ икки бөрө алта уонча сылгыны тар-
дыбыттара. Адьырҕалары сойуолаһарга  анаан 
биэс бурааннаах биригээдэ тэриммиттэрэ. Б³-
р³л³р сылгылары сиэн мах буолан, аны таба ны 
«булта´ыыларын» са±алаабыттара. «Бураан-
наахтар« ыппыт ох курдук ханна даҕаны арал-
дьыйбакка көнө сүрүннээхтик айаннаабыттара. 
Бөрөлөр куттал суоһаатаҕына, үөһэттэн муос-
таҕа түспүт доруобунньук курдук ыһыллан хаа-
лар µгэстээхтэр.

Кинилэр икки гына хайдан эккирэтэн, ты-

һы бөрөнү суулларбыттара, атыыр куоппута. 
Бөрөлөр ол күн уонча көһү сүүрбүттэрэ. Ха-
раҥаран сонордо´ооччулар ыстаадаҕа тиийэн 
хоммуттара. Хатан Хабырылла киэһэ көҕүрэттэ 
таһырдьа тахсыбыта, арай иһиттэҕинэ, адьас 
чугас, сүүсчэкэ эрэ хаамыы сиргэ, атыыр бөрө 
тыһытын ыҥыран улуйар эбит. Бөрөлөр элбэх 
буоллахтарына, бэйэ-бэйэлэрин кытта улуйсан 
ыраахтан «кэпсэтэллэрэ». 

Сарсыарда эрдэ туран уматык ыла Бала ҕан-
наахха төннүбүттэрэ. Ол баран иһэн көр бүттэрэ, 
илгэх-атыыр бөрө бэҕэһээҥҥи кинилэр суолла-
рынан тыһытын көрдөөн төннүбүт. Түүн устата 
уонча көһү түспүт. «Бураан наахтар» бу кыы-
лы Балаҕаннаах чугаһыгар тии йэн сиппиттэрэ. 
Кыыллара тумулга киирбитэ. Сырата-сылбата 
эстэн, күлгэдийэн, хаама эрэ сылдьар буолбут 
этэ. Киниэхэ да айыкка буолуо ээ, икки түүн 
иһигэр сүүрбэ көһү сүүрүү. Хатан Хабырылла 
тумул иһигэр киирэн эккирэтэн мачайдаммыта, 
кыыла эстэн ситтэрэ сырыттар даҕаны, быыс бу-
лан бургуйан куотара. Биирдэ сэндэҥэ ойуурга 
сыал биэрэн, «Бурааныттан» ойон түһэн кыҥаан 
баран ытыалаан баһырҕаппыта да, таһы-быһа 
сыыһан кэбиспитэ. «Бурааныгар» олорон саҥа 
ыстаннаран эрдэҕинэ, сэбэ уматыга бүтэн умул-
лан хаалбыта. Бачча ситэн баран бултаабатым 
диэн кыһыйа-абара олордоҕуна, хата, уолатта-
ра ситэн кэлэн уматык куппуттара. Үс «Бураа-
нынан» күөйэн алыыга киллэрэн охторбуттара. 
Аарыма улахан бөрө этэ. Дьэ ити курдук бөрөнү 
кыһыйан-абаран, ньоҕойдоһон туран эккирэтэн 
иннин ылаҕын.

Хатан Хабырылла түүн оройо аастар да утуй-
бакка, санаата уйгууран хаалла. Соро±ор дьар-
ҕалара көбөн, түүн аанньа утуйбакка эрэйдэнэр. 

Бу сытан аны хайдах сыр±ан э´эни кытта са-
быр±ахтаспытын санаан кэллэ.

Тыатааҕы наһаа өйдөөх кыыл, суолун сатаан 
бутуйар, кистиир. Биирдэ кыстык хаар түспүтүн 
кэннэ, алтынньы бүтүүтэ табанан сиэллэрэн 
элээр дэн иһэн, тымтайы ойоҕоһунан уурбут кур-
дук тыатааҕы суолугар кэтиллэ түспүтэ. Хаарга 
хааман лэппэрдээбит суолун батыһан сыарҕаттан 
түһэн сатыылаабыта, ол иһэн биир сиргэ тиийэн 
суолун сүтэрэн кэбиспитэ, кырдьа±а´а халлаан-
наан да көппүтэ, сирдээн да тимирбитэ билли-
бэт этэ. Бу сиргэ суолун көрдөөн өр мачайдам-
мыта, онтуката кыыла кэлбит суолун олугунан 
чуо үктээн кэннинэн хааман төннүбүт. Балай-
да барбахтаат, ыраах туора ойбут. Аар тайҕа 
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баһын тайанар булчукка булт бэйэтэ ыйан-кэр-
дэн биэрэрэ, эрэй үөрэтэрэ. Кэлин өйдөөбүтэ, 
кырдьаҕас суолун сүтэрдэххэ, ырааҕынан хайан 
бүтэйдэниллиэхтээх эбит. Суолун сүтэрэн баран, 
ырааҕынан эргийэн суолун булбута. 

Арай Хатан Хабырылла көрбүтэ, сэдэҥэ тыа 
быыһынан ыраах буор харааран көстөрө. Кини 
саата эргэ, саатын эрэммэт, онон эрэй элбии 
илигинэ, кэлин оҥостон, хаһыа даҕаны буолан 
кэлээри тыас хомунан өтөҕүн быһаары, уучаҕын 
диэки эргиллибитэ. Ол кэмҥэ тайах суолугар 
аралдьыйан хаалбыта ыта бу баар буола түспүтэ. 
Мэхээлэ ытын ыҥыран буойан көрбүтэ, Хабараан 
бэрт эрэллээхтик сүүрэн тиийэн арҕах  айаҕын 
өҥөйөн туран үрэн тоҕо барбыта. Аар тайҕа му-
ҥур тойонун түлүк уутун аймаабыттарыттан ки-
ҥэ-наара холлубута. Ара±ас тииһин килэтэн, 
көхсүн түгэҕэр кырыктаахтык ырдьыгынаабыты-
нан ыты кытта охсуһан барбыта. Хабырылла ол 
кэмҥэ ыксаан, арҕахха утары тиийбитэ. 

Кэнники, илиитин дьарҕата ыалдьан утуйба-
тах түүннэригэр ырытан, ырыҥалаан көрдөҕүнэ, 
алдьархайдаах алҕаһы оҥорбут эбит. Арҕахха 
кэнниттэн киириллиэхтээҕэ. Тыатаа±ы тоҥ сир 
ньиргийиэр диэри иччилээхтик ис-иһиттэн эҥсэн 
ырдьыгынаабыта, онтон ыты кытта охсуһан 
иккиһин синньигэс биилигэр диэри былтайбыта, 
Онуоха Хатан Хабырылла хараҕын икки ардын 
көрөөт, чыыбыһын төлө тарпыта. Саатын боту-
руона эстибэккэ сомуогун тыаһа  «чап» гына 
түспүтэ. Кыыла арҕахха төттөрү түһэн иһэн, со-
муок тыаһын истэн кыл түгэнэ толкуйдуурдук 
тохтуу биэрээт, кытарымтыйан көстөр аарыма 
улахан кугас дьүһүннээх улуу дьаалы, биир-
дэ сулбу ойон тахсыбыта. Кини соһуччута бэр-
диттэн өмүттэн даллайан туран хаалбыта, ыты 
туо ра хаһыйаат, үллэрэҥнээн кэлэн Хатан Ха-
бырылланы күөнүнэн түҥнэри көтөн кэбиспитэ. 
Саата ыраах эһиллэн хаалбыта, бэйэтэ тиэрэ 
таһыллыбыта, адьырҕа ыстаммыт уоҕар үрдүнэн 
ойон ааспыта. Кини өндөйө³рµ булумахтанан 
эрдэҕинэ, сырҕан адьырҕа төннөн кэлэн баттыы 
түспүтэ. Ити санаатахха уһун, дьиҥинэн чыпчы-
лыйыах түгэнэ этэ.

Былыргылар улаханнык куттаннахха, куту² 
ыстанар дииллэрэ кырдьык эбит. Кылгас кэмҥэ 
дуолан охсуһуу молуонугар дьиктини көрөн 
аһарбыта. Бэйэтэ бэйэтин дьэҥкэтик, адьырҕа 
анныгар сытарын уонна ыта Хабараан тула сүүрэ 
сылдьарын үөһэттэн элэс көрөн аһарбыта. Дэлэҕэ 
даҕаны өбүгэлэрбит билэн эттэхтэрэ «оҕону ула-

ханнык соһутума, кута ыстаныа» диэн. Биир-
дэ өйдөммүтэ, хаҥас илиитинэн кырдьаҕаһы 
сабырҕаҕыттан өрө анньа сытара. Ол улуу дьаа-
лыны хайдах өрө анньыбытын өйдөөбөт, бука 
саба түһэн эрдэҕинэ, кута ыстаммыт кэмигэр кө-
мүскэннэҕэ.

Тыатааҕы киһи хараҕын утары көрбөт диил-
лэрэ кырдьык эбит этэ. Ки´и хараҕын абаа-
һы көрөн, куйахатын саралаан хараҕын саба 
тү һэрээри Хатан Хабырылла кэтэҕин тирии-
тин сытыы дэгиэ тыҥыраҕынан хайыта-тоҕута 
тыып пыта. Хата дьолго,  ки´и оннук иэдээ²²э 
тик сибэтэ±э. Охсоро түргэнэ, күүһэ-кµдэ±э сүр-
дээ ҕэ, сир ньиргийэн олороро, көрдөххө илин 
атахтара кылгастар эрээри, тиийиэхтээх сиригэр 
 тиийэрэ. Ардай аһыытын килэтэн, көхсүн тү г э-
ҕэр өһүөмньүлээхтик ырдьыгыныы-ырдьыгы-
ныы, ик ки илин атаҕынан охсон биллиргэппитэ.

Хатан Хабырылла эдэр сылдьан буоксанан 
дьарыктаммыта туһалаабыта, баппаҕайынан ох-
сорун аһаран биэрэ сыппыта. Сабырҕаҕыттан 
өрө анньа сытар буолан хамсанарын сылык таан, 
хайа атаҕынан охсорун этэ тардан сэрэй битэ, 
хата, чалахайынан ыспатаҕа. Аматыгар бы таан, 
нэс киһи бу түгэҥҥэ элбэҕи чаҕылҕанныы эргитэ 
санаабыта. Араас оттомо суох санаа лар төбөтү-
гэр элэҥнээн ааспыттара, үөлэс са ±а айаҕын ап-
пытын көрөн улахан сибиинньэ айа ҕар маарын-
наппыта. Былыр улуу булчуттар адьырҕаны сы-
гынньах илиилэринэн тылын төрдүттэн харбаан 
ытарчалыы ылан баран быһаҕынан анньаллара. 
Эс киниэхэ оннук табыллыбат, илиитин биирдэ 
хадьырыйан кэби´иэн с³п. Ол сытан өй булан уҥа 
илиитинэн быһаҕын тардыаласпыта, сор суол-
лаах, өлүү түбэлтэлээх диэбиккэ дылы, арҕах-
ха киирэригэр уһун суккун сонун устубата±а, 
быһаҕын ылыаҕын соно мэһэйдээбитэ.

Маҥнай уолуйбута ааһан, киһини кытта охсуһа 
сылдьар курдук санаммыта уонна уҥа илиити нэн 
охсон саайбыта. Бу саамай улахан сыыһата этэ, 
хайдах кини бэйэлээҕи хотутуом диэн охсоох-
тообута буолла. Кыыла сымса муҥутаан тииһи гэр 
түһэрэн ылбыта, ытыһын көхсүн уҥуоҕун  биирдэ 
хампы ыстаан «харк» гыннарбыта. Илиитин 
ыарыытыттан хараҕар сарадах уоттар ыһылла 
түспүттэрэ, кыыла  илиититтэн биирдэ сулбу  
тардан туруорбута. Уҥа илиититтэн ытыран ту-
ран ыт үтүлүк саҕа баппаҕайынан төбөтүн хампы 
охсордуу далайан эрдэҕинэ, ыта барахсан күн-
ый буолан, кэнниттэн кэлэн быттыгар тииһинэн 
хатана түспүтэ. Кини да буоллар уйан сириттэн 
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хаптаран, Хатан Хабырылланы быраҕан, аны 
Хабарааҥҥа ыстаммыта. Түгэни туһанан, үрүҥ 
тыыным өллөйө бу эрэ буолуохтаах диэн, саа-
тыгар ыстаммыта. Адьырҕа ыты туора хаһыйаат, 
атаҕыттан хабан ылбыта, хата, халыҥ ыстаан-
наах, хаатыҥкалаах буолан сототун уҥуоҕун хам-
пы ыстаабатаҕа. Кини саатын диэки дьулуһара 
да, кыыла төттөрү тардара, күн туллар, күһэҥэ 
быстар быһаарыылаах кэмигэр Хабараан ба-
рахсан иччитин ³рµ´µйээри иккиһин кэннигэр 
түспµтэ. Хардаҥ адьырҕа бу сырыыга улаханнык 
эмсэҕэлээн, кинини быраҕан аны ыты эккирэп-
питэ. Ки´и саатын сиртэн сулбу тардан ылаат, 
сомуогун халыгыратан саҥа ботуруону ииппитэ. 
Тыатааҕы ыты кытта охсуһа-охсуһа субу ыган 
кэлбитэ. Хайыта  тыытыллыбыт куйахатыттан 
хаана  хараҕын саба түһэн тугу да көрдөрбөт этэ, 
ону сонун сиэҕинэн туора сотто-сотто көмөгөйүн 
туһаайаат ытан хабылыннарбыта. Хата, саата 
өс киирбэх эстибитэ эрээри, таһы-быһа сыыһан 
кэбиспитэ. Ботуруон уларыттар түгэн биэрбэк-
кэ, бу үллэкэчийэн, саба барыйан кэлбитэ. Ха-
йыыр да кыаҕа суо±а. Барар сирэ баҕана үүтэ, 
кэлэр сирэ кэлии  үүтэ буолбута, ыксаан өлүү 
айаҕын нэтээгинэн бүөлээбит диэбиккэ дылы, 
саатын утары тоһуйа ууммута. Күнэ хараарбыта, 
көхсө кыараабыта, бүттүм дии санаабыта. Хаба-
раан кэлэн күн-ый буолан, бу сырыыга добуоччу 
 ыраах тэйиппитэ. Киһи буолара дуу, кии буолара 
дуу быһаарыллар мүччүргэннээх түгэнигэр бэ-
йэтэ бэйэтиттэн соһуйуох быатыгар муус холку-
тугар түспүтэ. Аҥар атаҕар сөһүргэстээн олорон 
иккиттэн биирин быһаарса сүүрэн үллэкэчийэн 
иһэр аарыманы көмөгөйүн көрөн чыыбыһын 
сөмүйэтин сүрэҕинэн сыыйа төлө тарпыта. Хата, 
бүтүн оҥоһуулаах баччаҕа кэлэр быатыгар, 
араллааны түмүктээн, саата эстэн сатараабыта. 
Сиэмэх адьырҕа этин тартаран дьигиһийээт туо-
ра ойбута уонна хааһаҕы быраҕаттыырдыы биир 
тэҥник ойон лэбиргэтэн иһэн ойоҕоһун хабыа-
лаабыта.

Хатан Хабырылла санаатын ситимин быһан 
сойбут чаанньыгыттан сөрүүн уу испитэ. Ити 
амырыын түбэлтэни санаатаҕына, куруук дол-
гуйар идэлээх. Сарсын былыт кэлэрин билгэ-
лээн илиитин дьарҕата эмиэ дьаралыйбыта. Бу 
сытан эрэллээх доҕорун Хабарааны санаан кэл-
битэ. Хабараан ыраас хааннаах дьиҥнээх саха 
ыта этэ. Орто баайыы уҥуохтаах, өрө хоройо 
сылдьар көнө кутуруктаах, үмүрүччү үктээн 
хаа мар, атаҕынан түргэнэ суох, тириитэ халыҥ, 

онон тымныыга тыһа быстыбат, киппэ көрүҥнээх 
кылгас моойдоох, саллаҕар төбөлөөх, кулгааҕын 
икки арда киэҥ, чөмчөкөтүн сүргүөҕэ халыҥ, 
быһах  өнчөҕүн курдук кэтит, түүтүн быыһын 
үрэн көрдөххө, уһун кыл быыһыгар кылгас ньуо-
лах түүлээх, тулуурдаах, дьулуурдаах, харса 
суох иччитин туһугар тыынын да толук уурарга 
бэлэм этэ. Кинини хаста-хаста ³лµµ айа±ыттан 
³рµ´µйбµтэ буолуой?! Хатан Хабырылла доҕорун 
санаан сирэйэ сырдаан кэлбитэ. Кини илиитин 
ыарыытын аһара сатаан ытыһын көхсүн имэрий-
битэ. Киһи санаа кулута дииллэринии, сиэри-
туому тутуспакка, аньыыны-хараны аахсыбак ка 
эрдэ күн сириттэн күрэммит атаһын санаан кэл-
битэ.

Сааһыран оттомуран олорон ырыҥалаан көр-
дөҕүнэ, айылҕаҕа тугу оҥорбуту² иэстэбиллээх 
эбит. Биирдэ булчут атаһа хаар түспүтүн кэннэ 
табанан айаннаан иһэн, күөл сиэнигэр талахха 
турар тайаҕы ыппыт. Булчут табаларын хаал-
ларан тайахха сатыы тиийбит, көрбүтэ кыы-
ла хаана таммалаан тохто-тохто туран хааман 
барбыт. Булчут эккирэппит, ситиэхчэ-сиппэтэх, 
халлаан хараҥаран, табаларыгар төннµбµт. Сар-
сыарда эрдэ тыҥ хатыыта туран кыылын эмиэ 
эккирэппит, бэҕэһээ сиппэтэх абатыгар саа-
нан, «дьэ бүгүн ситэн тэйиэм, иннигин ыларым 
буолуо» диэмэхтээбит. Күн ортото дьэ тайаҕын 
ситэн ылбыт, кыыла нэһииччэ байааттаҥныы-
байааттаҥныы куотан өкчөҥнүүр, ону ситэн кэ-
лэн  бэҕэһээ куоппутун иэстэһэн искэ ыта-ыта 
саҥалаах буолар: «Бэҕэһээ тоҕо охтубут сир  гэр 
сыппатаххыный?» – диэн. Оннук дьаабыла нан 
айылҕа маанылаах оҕотун эрэйдээн-муҥнаан 
тыы нын сал±аабыта. 

Ол ки´и биир күһүн үүтээнигэр тахсан бултуу-
бултуу муус аннынан илимниир. Булт болдьоҕо 
бүтүүтэ элбэх илимин тимир буочукаҕа уган 
үүтээнин таһыгар хаалларар. Эһиил күһүнүгэр 
кэлбитэ, тыатааҕы илимин барытын буочукат-
тан ороон таһааран тоҕута-хайыта тыыппыт, 
үүтээн таһыгар илим сэмнэхтэрэ ыһылла сытал-
лара үһү. Атаһа бардам муҥутаан, тыатааҕыттан 
иэстэһэргэ сананар. Бултаан бүтэн барарыгар 
үүтээн таһыгар түөрт улахан бөрө хапкаанын 
чэҥкээйилээн марайдаммакка иэстэһэр эрэ са-
наалаах иитэр. Эһиилигэр күтүөтэ тиийбитэ, хас 
даҕаны хапкаана суох. Нөҥүө сылыгар күүһүн-
уоҕун үгэнигэр сылдьар киһи ыалдьан өлөр ох-
туутун охтубут этэ.

Хабырылла көрсө тиийбитигэр эппитэ: «Ата-
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һым, киһи эрэ буолларгын төрөөбүт, иитэн-
аһатан олорор айылҕаҕын харыстаа, кыылы сэ-
нээмэ, булду булт курдук киһилии бултаа. Мин 
дохсуммар тэптэрэн, сыы´а бы´ыыламмытым 
µгµс, ону айылҕа оҕолоро кырааннар, эрдэ үйэ-
лэнэр кэрэгэй дьыл±алаатылар, сору к³р³н ³л³р 
му²у буллардылар», – диэхтээбитэ. Быстаары, 
эрэйдэнэ сытар киһини көрөргө ыарахан этэ.

Биирдэ Хатан Хабырыллалаах эмиэ күһүн, хо-
йутуу Бокуруоп кэннэ, биир кырдьаҕаһы суол-
лаабыттара. Онтукалара күөлгэ түһэр сиэн биэ-
рэгэр аппаҕа сир хайдыбытын кэҥэттэн киирэн 
сыппыт этэ. Дьээбэтэ баар, арҕаҕын айаҕыттан 
үөһэ сыппыт. Бултаабыттарын кэннэ ыттара кии-
рэн и´ирдьэттэн соһон та´аарбыта. Тыатааҕы 
«өбүгэлэрин дойдутугар бараары» сыттаҕына, 
өйө бааллан видео камераҕа устубута, ол уста 
турдаҕына, иччилээхтик тугу эрэ биттэммиттии 
хаҥас хараҕа кµµскэ-кµµскэ тардыалаталаабыта.

Үс хонон баран уолунаан тайах эккирэтэн 
испиттэрэ, ол иһэн тохтоон саатын ииттиби-
тэ, ботуруона ситэ киирбэтэҕэ, ону чыыбы´ын 
иккиһин тардан ылан түһэрбитэ. Саата эмискэ 
эстэн дэлби барбыта, Хатан Хабырылла алдьар-
хайдаах амырыын ыарыыттан өрө хаһыытыы 
түспүтэ, аҥар хараҕа көрбөт, аҥаара нэһииччэ 
борутар эрэ буолбута. Хата дьолго, уола баар 
буолан дьиэтин этэҥҥэ булбута. Онтон ыла 
улахан булду хаартыскаҕа түһэрэри, видиккэ 
устары аньыырҕыыр буолбута. Сааһыран оло-
рон ырыта санаатаҕына, ол ханнык да сиэр-
гэ баппат эбит. Кинилэр эмиэ айылҕа оҕолоро 

 буоллахтара, ону өлөрө-өлөрө дьоҥҥо к³рд³р³н 
киһиргиир, хаартыска±а тµ´эрэр сатамньыта 
суо±ун ³йд³³бµтэ. Былыргы өбүгэлэрбит курдук 
бэйэни арбаммакка, сиэр быһыытынан бэйэ эрэ 
сииригэр холоон бултуохха буоллаҕа. Биһиги 
хоту дойду дьоно булдунан олордохпут.

Хатан Хабырылла Дьокуускайга кэлэн сүрэҕин 
көрдөрө сырыттаҕына, куолайын көрөн, онно 
баастааҕын билбиттэрэ. Дэлби санаата түһэн, 
дойдутугар төннөн кэлбитэ. Арҕахтаахха кэлэн 
ырдьаччы ыран хаалбыта, ыйыһыннаҕына куо-
лайа ыалдьара. Хата, ол кэмҥэ туйах хатараач-
чыта, уола кырдьаҕаһы бултаабыта, ол үөһүн 
ылан саас эрдэ балыктыыр сиригэр Солобудаҕа 
тахсыбыта.  Дьоннор Арҕахтаахха: «Хатан Хабы-
рылла ас барбат буолан сытар», – диэн сипси´эр 
буолбуттара. Хабырылла онно сибиэһэй үөһү 
буоккаҕа суурайан илдьэ баран, онтукатын муус 
уутугар убатан киэһэ сарсыарда иккилии луос-
каны иһэ сылдьыбыта. Оннук биир ый эмтэнэн 
бу тиллэн кэлэн эмиэ бултуу сырытта±а. 

Аар айылҕа±а сиэри-туому кэ´ии иэстэбил-
лээ±ин, оттон киһилии бултаатаххына, Байанай 
өлбөт мэҥэ уутун бэйэтинэн уунарын ³йд³³бµтэ.

Хатан Хабырылла санаата урут дьулайа са-
ныыр Билиилээх кµ³л иччитигэр иэ±иллибитэ. 
Ки´илии сиэри туту´ан сырыттахха, кини да 
то±о к³ст³н кутталынан суо´уой диэн бэйэтин 
уоскутуммута. Ити курдук ону-маны эргитэ са-
ныы сытан улам т³б³т³ ыараан µµтээнин ис ба-
раана кµ³гэлдьийэн, дьэ утуйарга барбыта.

Проза
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райар сирдэрэ. Киэҥ кыбыыга сиэмэлээх куул-
лар кыстанан тураллар, туспа күрүөҕэ сиир от-
торо л³гл³´³н к³ст³лл³р. Урут бу далга элбэх 
ат көрүллэн-харайыллан турдаҕа буолуо, онтон 
мин борбуйбун к³т³±³ сатыыр кэммэр икки-үс 
ат эрэ толугураһаллара. Биирдэстэринэн тыла 
суох Кууһума сайын тэлиэгэ±э, кыһын сыарҕа±а 
к³лµйэн бэкээринэттэн маҕаһыыҥҥа сип-си-
биэһэй, буруолуу сылдьар килиэби таһара. Кэ-
лин сопхуоспутугар тимир көлө элбээн, дал 
он нугар саҥа дьиэлэр кэккэлэспиттэрэ. Онон 
улаатарым са±ана уулуссабытыгар оҕо-аймах 
элбээн иллээхтик оонньуурга да, “ар-бур” дэһэн 
атааннаһарга да ордук интэриэһинэй буолан 
биэр битэ. 

Дьэ, бу далга ыһыах маанылаах аһын – кы-
мы´ы бэлэмнээһин бастакы тµ´µмэ±э ааспыта. 
Ат мииммит эр дьон уончалыы биэни күөйэн 
аҕалан кыараҕас, усталарынан кэккэлэһэ ту-
рар ыпсал±аларга биир-биир хаайан биэрдэхтэ-
ринэ эмээхситтэр утуу-субуу икки хара эмиий-
дэри имиппитинэн бараллара. Биэлэр бэйэтэ 
да аҕыйах үүттэриттэн бэрсимээри тэбиэлэнии, 
мөхсүү бөҕө буолаллара. Сороҕор сиэрдийэни 

Ойуур ортотугар ойо ба´ан ылбыкка маарын-
ныыр, эбэм алаадьылыыр хобордооҕун курдук 
т³п-төгүрүк, нэлэмэн ырааһыйаҕа дьон-сэргэ 
баар суох мааны таҥаһын кэтэн, киэргэнэн-симэ-
нэн сопхуос ыһыаҕар тоҕуорустулар. Пааркабыт 
бөһүөлэкпититтэн син тэйиччи, санаабар наһаа 
да үрдүк сыыры дабайан, сороҕор сүктэрэн, со-
роҕор сатыылаан сылайан-элэйэн а±ай тиийдим. 

Бу мин бэйэбин өйдүөхпүттэн бастакы ыһыах-
пар бэлэмнэнии балачча эрдэттэн саҕаламмыта. 
Ыһыах тэрээ´инигэр анал лаах мунньахха ытык 
кырдьаҕастар: “Бу сырыыга хайаан да биэ кы-
мыһын амсайыахха баар этэ”, – диэн этии кил-
лэрбиттэригэр бүтүн Кириэс тээх үрдүнэн мин 
эбэм, Сэмэнчик Маайата уонна  ыраах, Татаар бө-
һүөлэгин анараа у´угар олорор, Суурка Маайата 
эрэ биэни ыы µ³рµйэхтээх буоланнар эмээхсит-
тэр дьиэлэрин ис-тас түбүк тэригэр эбии сопхуос 
суһал соруда±ын толорор буоланнар µлэ µ³´µгэр 
тµспµттэрэ.

Биһиги дьиэбит бөһүөлэк хаба ортотугар ту-
рар: лааппы, оскуола, балыыһа, кулууп, бэкээ-
ринэ  чуп-чугастар. Суол нөҥүө – сылгы дала. 
Ман на к³лµµр аттары а´атар-сиэтэр, к³р³р-ха-

Анжелика МОТОСОВА

БАСТАКЫ ЫҺЫАХ
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тосту тэбэн, кый ойон куотан  хаалаллара. Арал-
лаан тахсар түгэнигэр, сылгыһыттар тутатына 
алдьаммыт күрүөнµ сабыта саайан, атын биэ ки-
ирэригэр суол бэлэмнииллэрэ. Ону ол диэбэккэ 
эбэм аах бэрт сымсатык туттан, ыһыы-хаһыы 
ортотугар биири ыы охсоот атыҥҥа көһөллөр³. 
Ити курдук ба´аам элбэх биэни төттөрү-таары 
хатайдыыллара.

Хас сарсыарда, киэһэ аайы хатыланар к³с-
тµµттэн хал буолбакка, эбэбин иннэлээх сап 
кур дук сырса сылдьабын. Ол сылдьан тэ´ии 
сыл гы туйаҕын анныгар киирэн биэрэ сыһан мө-
ҕүллэрим ахсааннаах буолуо дуо? Ардыгар, дьон 
көрбөтүгэр, эбэм кистээн иҥэмтиэлээх биэ үүтүн 
айахпар сүүрдэн биэрэр.  

Ыам кэнниттэн икки Маайа чугастыы биһиги 
ампаарбытыгар кымыс кыйырдаллар. Ампаар-
быт биир да түннүгэ суох, онон кыһыннары-
сайыннары дөйө тымныы. Ол µрдµнэн: “Били 
аспыт аһыйан хаалбыт”, – диэн айманыы хас-
та да буолан турар. Оннук тµгэ²²э таайым, сэ-
биэт Мэхээс, киирэн сахалыы малтаччы то-
то-хана мөҕөн тахсара. “Туохха да туһата суох 
ди рээн эмээх ситтэр очоҕосторун сааҕын ыгы-
та тутуталаан  биэрбит киһи баар ини”, – диэн 
кыыһырбыт уоҕар ордоотуура. Эбэм барахсан 
бииргэ төрөөбүт быраатыгар биир да утары тылы 
бырахпакка туран биэрэрэ. Атын Маайа да±аны 
тойоҥҥо туох диэн туруулаһыай. 

Дьэ, оннук итиигэ эмээхситтэр эбиитин итии 
чэй иһэ-иһэ, былыргы сахалар куйааска кымыс 
буорту буолбатын туһугар баҕаны тутан тыын-
наахтыы уохтаах утахтарыгар угаллара эбитэ 
үһү дэ´эллэрим истэрим. Билигин кэлэн кини-
лэри оннук гыммыттара, маннык гымматахта-
ра диэн бигэргэтэр кыаҕым суох. Ол эрээ ри, 
тиһэҕэр тиийэн айдааннаах аспыт бэккэ та-
быллан, сэ биэппит астынан, кымысчыттарын  
сылаас тык сыллаан сырылаппытын икки харах-
пынан көрбүтүм.  

Ыһыах чуга´аабыт сибикитэ таҥас-сап бэри-
йиититтэн эмиэ биллэрэ. Оччолорго ыһыахха 
дьон сахалыы таҥас таҥналларын соччо өйдөө-
бөппүн. Ыллыыр, үҥкүүлүүр, кэнсиэргэ кыттар 
дьон эрэ сахалыы таҥас кэтэрэ. 

Та²ас-сап били²²и курдук дэлэйэ илик кэ-
мигэр мааныга кэтэр таҥас, дьонтон ураты буо-
лар баҕаттан, үксэ бэйэ тигиитэ. Ийэм бииргэ 
төрөөбүт үс балтын, икки быраатын, эбэм, бэ-
йэтин та²а´ын уонна миэнин бэрэлэтэлиир. Ки-
миэхэ туох наадатынан көрөн улаатыннарар, 

кыччатар, абырахтыыр, биитэр саҥаттан тигэр. 
Иистэнньэҥ ийэлээх буолан үөлээннээхтэрбиттэн 
мэлдьи ураты, мааны  буоларым. 

Ол ыһыахха бырдах сиэбэтин диэн ким эрэ 
эргэ, ол эрээри сэнэх таҥаһын көтүрэн уһун 
 сиэхтээх куопта уонна кµлµ³с бүрүүкэ тикпитэ. 
Төбөбөр муодунай диэн ааттаан, мин көрдөхпүнэ, 
саах тэллэйигэр майгынныыр сэлээппэ кэтэттэ. 
Баспыттан атахпар диэри муус маҕаммын.

– Тоойуом, таҥаскын бука диэн киртитээйэ±ин, 
– диэн буолла.

Пааркаҕа кэлбиппит араадьыйанан э±элээх 
дэ гэрэ² ырыа кутуллар.

Өндөрүүскэ тиэтэйбэт,
Өндөрүүскэ тыла биир,
Үлэ куобах буолбатах,
Үргэн куотуо буоллаҕай...

Саа´ырбыт эр киһи кылыһахтаах куолаһын 
истээт, эмискэ баар-суох доҕорбунаан Өндө-
рүүстүүн ыһыахха тиийэн көрсүөх буолбуппутун 
саныы түстүм. Хата бу ырыанан тэллэх батта´а 
олорор аллар атаспын күлүү-элэк оҥостуохха 
сөп эбит диэн мэник санааҕа уйдаран өйүм 
сыыһын түмэн, тылын өйдүү сатыыбын. Араа-
дьыйа мин өйүм дуома түмүллэрин кэтэһэн ту-
руо дуо, ырыа ылланан бүттэ, хаста да хаты-
ламмыт хос ырыатын эрэ өйбөр тутан хааллым.  
Уонна, дьэ, умнуох иннинэ хаадьылыы охсоору 
киһибин көрдүү сүүрдүм. Ол сүүрэн истэхпинэ 
үөһээ сөмөлүөттэн тэтэрээт лииһин аҥаардаа-
быт саҕа кумааҕы бөҕөтүн ыстылар. Оҕо-аймах 
 үөрэ-көтө кумааҕыны хомуйбутунан барда, мин 
да тэ бис-тэ²²э тµсµ´эн иһэбин. Бу сылдьан 
оҕолор  са ҥаларыттан-иҥэлэриттэн, хомуйар 
кумааҕым «лис товка» диэн буоларын биллим.  
Солото суох буол ларбын да аҥаар харахпы-
нан көрдөхпүнэ, бэйэбиттэн  балачча улахан 
кыыс листовкатын эргитэ тутаат туох эрэ диэн 
нууч чалыы добдугураччы аахта уонна кыратык 
толкуйдаатаҕа  буолан баран: “Ээ, ыһыаҕынан 
эҕэрдэлээбиттэр,”– диэт өрө эккирии түстэ.

Ти´э±эр листовкаларбыт  былдьаһык буол-
лулар. Сөмөлүөппүтүттэн халлааҥҥа сурааһын 
суол эрэ суураллан хаалла. Оттон мин били 
киртитиэ суохтаах ыстааным тобуга күп-күөх 
буолла. Ол сылдьан Өндөрүүспүн көрсө түстүм. 
Киһим маҕаһыынтан сабыс-саҥа ылыллыбыт 
көстүүмүн имитимээри тобугун да, тоҥолоҕун да 
токуруппакка сор бөҕөнү көрө сылдьар, ол да 
буоллар балачча элбэх листовканы хомуйбут.  
Бастаан бэйэ-бэйэбитин булсан үөрэн сэгэйдэҕэ 

Проза



24 Чолбон 2 №-рэ 2018

буоллубут, ол эрээри идэбитинэн түһүлгэ орто-
тугар м³ккµ³рбµтµн то±о тардан кэбистибит. Оо, 
ахсааны билбэт эрэй да этэ! Уолум листовка-
ларын тоҥолоҕун сыыһынан ойоҕоһугар ыгыта 
тутта уонна уон тарбаҕын саратан илиитин хаста 
да үөһээ-аллараа эйэҥэлэттэ:

– Мин баччаны хомуйдум, – диир.
Кыһыыбар листовкаларбын сэҥийэбинэн түөс-

пэр сыһыара тутаат эмиэ уон тарбахпын саратан 
баран илиибин кинитээҕэр элбэхтик эйэҥэлэттим 
уонна: 

– Миэнэ муох курдук, эйиэнинээҕэр элбэх, – 
диибин.

– Оччоҕо миэнэ бырдах саҕа, бырдах муох-
тааҕар элбэх.

– Миэнэ оҥоойу саҕа, оҥоойу бырдахтааҕар 
элбэх.

– Оҥоойу бырдахтааҕар кыра.
– Буоллун, син биир элбэх.
Онуоха киһим ти´э±эр:
– Инньэ диир буоллаххына, миэнэ миллион, –  

диэн нууччалаан саайда.
Мин истибэтэх тылбын истэн ах бэрдэрдим. Ол 

да буоллар бэриммэтим.
– Сымыйалаама, оннук диэн суох.
– Баар, улахан дьонтон ыйытаар, саамай эл-

бэх чыыһыла, – диир уонна  сирэйим уһаабытын 
көрөн үөннээхтик үөрэр. Хам этиттэрэн уоскуйа 
сатааһын буолла, хантан эрэ көмө көрдөөн уҥа-
хаҥас көрүтэлээбитим, арай, оҕолор, листовка-
ларыттан ордон биһиги этиһэрбитин истэн ту-
раллар эбит, күлбүттэр-үөрбүттэр аҕай.

Хайыыр да кыах суох, бачча элбэх оҕо кө-
рөн турдаҕына хотторон хаалбат баҕаттан, кы-
быһыннарбын даҕаны, ыыстыахтаах ырыабын 
ыыра тардан кэбиһэбин:

Өндөрүүскэ тиэтэйбэт,
Өндөрүүскэ тыла биир,
Үлэ куобах буолбатах,
Үргэн куотуо буоллаҕай...

Киһим мэктиэтигэр кыбдьырына түстэ, сара-
тан турбут тарбахтарын хомуйан, уоһун быһа 
ыстаан охсордуу сананан эрдэҕинэ, ийэм:

– Ээ, бу кыыс бу сылдьар эбит, – диэт, сиэтэн 
дэллэритэн илдьэ баран хаалла.

Ийэбинээн сиэттиспитинэн оһуохайдьыттар 
диэки бардыбыт. Өндөрүүс уоҕуттан куоппут 
киһи быһыытынан, ийэбэр мичээрдии-мичээр-
дии дьиэрэҥкэйдээн илин-кэлин түһэбин. Кэл-

бип пит эбэбит дьуохардаан өйө суох. Оһуо хай-
дьыттарбыт тэйиэккэлээн ууларыгар-хаарда-
рыгар дьэ киирэн эрэллэр. Мин обургу дэлэҕэ 
да бэрээдэктээх оҕолор курдук ыраахтан көрөн 
туруом дуо, тоҥолохторуттан ыгыта тутуспут 
дьуохардьыттар ыккардыларынан кыбыллан ку-
руук ис, тас өттүгэр дьылыс гынан бэйэбэр дылы 
орой мэник оҕолордуун сырсыалаһа сүүрэбит, 
оһуохайдьыттарга мэһэй-таһай буолабыт. Бу 
сыл дьан, төһө да улахан дьонтон борулуннар-
быт эбэ, эһэ кутуруктара, быыкаайык ба±айылар 
³бµгэбит мааны үҥкүүтүнээн, оһуохайдыын, бас-
такы билсиһиибит буоллаҕа.

Киэһэлик ат сүүрдүүтэ буолуохтаах, хорчуоп-
паҕа таарыйан тото-хана аһаат, аны онно ыста-
набыт. Ат сµµрдµµтэ с³м³лµ³т тµ´эр пуордугар 
ыытыллар, онно тиийбиппит номнуо ки´и б³±³ 
мустубут. Урут суол оҥоһуллуон иннинэ  дьон-
сэргэ Сунтаарга мантан сөмөлүөтүнэн тиэстэрэ. 
Сөмөлүөт сµµрэн далла´ыйан халлааҥҥа ³р³ 
тыраадыйан тахсыар диэри сµµрэр суола ыһыах 
күн саха аттара күөн көрсөр, кµрэс былдьа´ар 
сирдэригэр кубулуйара.

Кыра убайым Уйбаан, аарымыйаҕа барар 
сааһын ситэ илик уол, ат сүүрдэн холонон кө-
рүөхтээх. Эбэлээх ийэм долгуйуулара миэхэ бэ-
риллэр. Ырыых-ыраах, ойуур саҕатыттан аттар 
түстүлэр. Аттар туйахтарын тыаһа ыраахтан 
тибигирээн, кумаҕы ³рµкµтэн, быылы бур±атан 
туох да көстүбэт. Аттыбытынан аттар быылынан 
саба тибэн ааспытын кэннэ Уйбааммыт хотто 
диэн буолла. Дьиэбитигэр төннөн иһэн эбэм кы-
ратык мичик гынан үөрэр, мичээрдээтэҕинэ мэк-
тиэтигэр сирэйэ сырдыырга дылы. 

– Эбээ, ити эн Уйбаан бастакы миэстэ буолбу-
туттан үөрэҕин дуо? – диибин. 

Киһим хоруйдаабат. Ким билиэй, баҕар и´и-
гэр, мин төрүөм биир сыл иннинэ ³лбµт кэргэни-
гэр кыра уолларын ситиһиитин кэпсии, киһиргии  
иһэн саҥабын истибэккэ хаалбыта буолуо. Ийэм 
эбэм санаатын таайбыттыы: 

– Уйбааммыт а±атын батан үчүгэй ат сүүр дээч-
чи буолсу, – диэбитигэр эбэм барахсан өҥө сү тэн 
өлбөөдүйбүт  хараҕын сэмээр ньухханаахтыыр.

Онтон мин... Онтон мин лыахтары сырса оон-
ньуубун уонна сарсыардааҥҥы саһарҕалыы саҥа 
сандааран эрэр олоҕум биир кэрэ түгэнэ кыра-
чаан сүрэҕим муннугар исти² иэйиигэ сууланан 
и²митин сэрэйэн да к³рб³ппµн.   

Проза
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Поэзия

Биэ эмиийэ
Утуйар уубун уйгуурдаллар,
унаар кµ³х куйаарга угуйаллар –
уотунан хаарыйар суостар –
биэ эмиийэ тэтэркэй уостар.
Арыт чинэйэ тэйэллэр,
чирэ´эллэр, куоталлар,
миигин тэ´итэ кэйэллэр
биэ эмиийэ хатыылаах тыллар.
Илиим иминэн силэйэбин
иннэлэрдээх умнастары,
имэ²ирэ ууруубун-эмэбин
биэ эмиийэ минньигэс уостары.
Оччо±о хаардыы ууллаллар –
уохтара-кылыннара уостар.
Оргууй миигин уурууллар
биэ эмиийэ сымна±ас уостар…

Мин Музам
Мин тµµлбэр ³т³р-³т³р
биир билбэт кыы´ым к³ст³р.
То±о эрэ кини миэхэ, 
оттон мин эмиэ киниэхэ 
кимнээ±эр да ордукпут, 
кµндµ, чугас курдукпут.
Хаамсабыт сэргэстэ´э,
араа´ы сэ´эргэ´э:
олох, ³лµµ, таптал, имэ² -
суох би´иэхэ кистэлэ².
Арыт сиэтти´эн к³т³бµт,
аан дойдуну к³р³бµт:

Иосиф КОБЯКОВ

“Этиий миэхэ, 
    аптаах тылы...”

алаастары, тай±алары 
адаар таастаах хайалары.
Ол кэрийэ к³т³н и´эн
кэрэ эйгэ±э силбэ´эн
итии иэйиинэн туолабыт,
биир ки´и курдук буолабыт…
…Сарсыарда у´уктарбар
баар буолар мин дуу´абар
иэйиибитин холбооммут
иккиэн айбыт хо´ооммут.

Аптаах тыл
Эн сипсийэр аптаах тылы²
таарыйар мин сµрэ±им кылын.
Оччо±о дуу´ам дьолунан туолан, 
кылы´ахтаах кырыымпа буолан
дьири´итэр дьикти дор±ооннору –
хому´уннаах хо´ооннору.
Ону кытта айыл±а у´уктар,
курулаччы ардах кутар,
µ³л µнµгэс µллэ тыыллар,
хамсыы-хамсыы от-мас тыллар,
тулам чэчирии чэлгийэр,
самаан сайын эргийэр –
санаам миэнэ ³р³ кµµрэр,
санныбар кынат µµнэр…

Мин к³тµ³хпµн кµ²²э дылы
этиий миэхэ аптаах тылы.
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Таптыыр сµрэх
Кµндµ ки´им миэхэ этэр:
«Таптыыр сµрэх мэлдьи эдэр.
Са±аланар са²а кµнтэн
сарда²алаах дьолу кµµтэн
сарсыардаттан итийэ иэйэр
таптыыр сµрэх битийэ тэбэр.
Таптал кэрэ эйгэтин
э²ин дьикти эгэлгэтин:
имэ²нээх итии уостары, 
имнэнэр ча±ылхай сулустары,
сипсийэн этиллэр тыллары,
сибэкки чэчирии тылларын,
силлиэ тыалы, сиккиэри –
сиртэн халаа²²а диэри
Тапталга билиэн барар
сµрэх билиэн ба±арар.
Ол и´ин тµ³скэ битийэ тэбэр
таптыыр сµрэх мэлдьи эдэр».

* * *

Инь уонна ян.
Мин уонна эн.

Айыы Тойон Та²ара
айбыт икки а²ара -
µтµрµйсэр икки кµµс:
µрµ²-хара, тµµн-кµнµс

итии-тымныы, уйан-хатан –
быралыйбыт быдан сахтан
к³рсµ´эллэр, сµтэрсэллэр,
бэйэ бэйэлэрин ситэрсэллэр.
«Утарыта бу тыыннар 
куруук бииргэ сырыттыннар!» –
Та²ара итинник дьµµллээбит,
Тапталынан иилээбит.
Ол и´ин уотунан хаарыйар,
ардыгар муу´унан таарыйар
Таптал иитин и´игэр
Та²ара илиитигэр –
мин уонна эн.

Инь уонна ян.

 
* * *

Эн к³рсµ³±µ² ха´ан эрэ
сиргэ бэйэ² аналгын –
³р к³рд³³бµт дьикти, кэрэ
баар-суох дьи²нээх тапталгын.
Т³б³±µн сылаас сирдии
кини тµ´э±э ³йµ³±э,
м³ссµ³нэ кµннµµ сырдыы
µрдµгэр т³²к³йµ³±э.
Сааскы дохсун халаанныы
дуу´а² дьолунан туолуо±а.
Кµнµ², сири², халлааны² –
кини эрэ буолуо±а. 
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* * *
Көмүскэл көрдөөн кыракый оҕо
Хатаастан таҕыста ийэтин түһэҕэр,
Илиитин сыыһынан кууста ыксары,
Төбөтүн сыһыарда сып-сылаас түөһүгэр.
Ураты уйаҕас уоскулаҥ долгуна
Биһиктии бигээтэ ийэлээх оҕону, 
Туохтан да куттаммат эрэллээх санааҕа
Суулаата, саһыарда кырачаан сүрэҕи.
Тохтот, Таҥара, бу түгэни!..
Аан дойду олоҕун хаамыытын
Хааллар даа, букатын бу кэмҥэ!

* * *
Бэйэм туспар дьон курдук
Наадалаах-наадалаах ааннары
Наҕыллык арыйар ньуолбар быһыы

Кустук Куо

"Хо´оон хонуутугар 
хоммото±ум ыраатта..."

Майгыбар киирэн кыттыстар,
Маннааҕыбыттан быдан байылыат 
Мааны далбар олбохтоох 
Далааһыннаах олоххо
Дабайыам-тахсыам этэ дуу?
Ордук буолар, улаатар,
Олоҕу оҥостор туһугар
Оҕуруктаах толкуйдаах,
Сатабыллаах, албастаах
Саһыл сахам баһыйдар
Орто дойду олоҕун
Ойуулаах оһуорун олорчу
Оҕуурдаан тутуом этэ дуу?

* * *
Хоһоон хомуһуннаах хонуутугар
Хоммотоҕум хас да сыл буолбут,
Ырыа алыптаах ыырыгар
Ыалдьыттаабатаҕым ырааппыт,
Үҥкүү көтүүлээх үөрүүтүгэр
Үктэммэтэҕим үйэ үмүрүйбүт...
Эйэҕэс кэрэ эйгэбэр
Эйэргэһэ иэйэммин
Кустук сэттэ өҥүнэн
Күлүмүрдүү күлбэтэҕим
Күтүр да өр кэм кэннибэр
Кэккэлии кэчигирээбит!
Көмүстээҕэр да күндү
Күөн туттар дьарыкпын
Күннээҕи ааһар түбүккэ
Күөмчүлэтэ күлүктэтэн
Күннээх күрүөм кыччаатаҕыан!
Көтөр кынатым көһүйдэҕиэн!
Күүстээх санаам көҕүрээтэҕиэн!

* * * 
Аҕынным даҕаны оҕобун,
Сүрэҕим чопчутун – кыысчааммын, 
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Сүүрбэтин да аастар билигин даҕаны
Санаабар үүт сыттаах минньигэс бэйэтин.

Суохтаатым туллукпун таптааммын иэйэрбин – 
Кырачаан сааһыгар төннөрөн үөрдэрбин,
Бэйэм эрэ ыҥырар таптал ааппынан
Сүрэҕин угуттуу биһиктии бигиирбин.

Күүтэбин оҕобун төрөөбүт дьиэтигэр
Кэһиибин мунньабын сөбүлүүр аһыттан,
Айанын арыйан сымнатан биэрээри
Алгыспын иҥэрэн алаадьы астыыбын.

Харыс хаар
Харыс хаарынан көрүстэ
Үүммүт үтүө сарсыарда...
Бэҕэһээҥҥи аатталбын 
Халлаан Таҥара ылынна...
Хас эмэ сылларга
Хаайтарбыт харах уута – 
Уйан кутум угута
Түспүт дуу, хаар буолан? 
Хаһааҥҥы эрэ хомолтом
Хаппахтан халҕанынан – 
Халыҥ харыс хаарынан!

* * *
Босхоломмут киһи бу баттыктан
Тыыммын тууйар таһаҕастан!
Тохпут киһи, куппут киһи
Курулас ардахтыын кыттыһа
Курулас ардахха балыйа,
Курулас ардахха сууралла.
Харан хаалбыт харах уутун
Хааппыла да хаалбат гына
Кураанахтыы, кэҥэтэ,
Күҥҥэ миэстэ таһаара
Үөрүүгэ сүрэхпин арыйа...

* * *
Суола үрэх үрдүгэр
Санаабын сааһылыы олорон
Сиэркилэ дьэҥкир ньууругар
Суолу, Уол суолун ааҕабын.

Суола, самныбат аал кэскиллээх
Сырдык сыыдам сырыылаах
Саҕыллар ырыа сүүрүктээх
Суола, Уол Суола барахсан!

Суһумнуур субуллар дьиримҥэр
Сурукпун суккуйан ыытабын
Суохтаабыт, сураабыт санаабар
Сулустуу ырааппыт уоламмар. 

Сүүһүнэн үйэлэр тухары
Сүрэхпин сүүйэн сүүдүппүт,
Сырабын-сылбабын бараабыт
Сырдык сайаҕас аналбын

Ситээри, Уол Суола барахсан
Субуллар устатын саҕачча
Суолу, сылаалаах уһун суолу
Субуйар Сардаҥа кыысчааммын.

* * *
Туох барыта ааһар, оһор, умнуллар
Сыл-хонук уутугар,
Кэм-кэрдии сүүрүгэр.
Сойор, уостар, суураллар
Дьоллонуу-сордонуу да улуута,
Кыайыы кылаана,
Кыаттарыы кыһыыта,
Үөрүү-хомолто да итиитэ.
Арай ааспат-сүппэт хаһан да
Олох олоруу одун соруга,
Олох суолун таба талыы
Олохсуйбут мөккүөрэ.
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Башкортостан норуотун 
биллэр-к³ст³р б³д³² поэта, 

Максим Горькай аатынан 
РСФСР Государственнай 
бириэмийэтин лауреата 

Назар Наджми т³р³³бµтэ 
100 сылын туолла. 

Кини 1918 сыллаахха 
олунньу 5 кµнµгэр 

Дюртюлинскай оройуон 
Миништы дэриэбинэтигэр 

т³р³³бµтэ. 1946 сыллаахха 
пединституту бµтэрэн баран 
"Башкортостан сµбэтэ" диэн 

ха´ыакка, "Литературнай 
Башкортостан" сурунаалга 

µлэлээбитэ. 1962–1969 
сылларга Башкортостан 

Суруйааччыларын сойуу´ун 
бырабылыанньатын 

бэрэссэдээтэлинэн 
олорбута.

Назар Наджми 
хаалларбыт 

нэ´илиэстибэтэ башкир 
омук поэзиятын к³мµс 
фондатыгар киирбитэ. 

Кини айымньыларыгар 
биллиилээх композитордар 
ырыа айбыттара. Кµн бµгµн 

да кини поэзиятын кµµ´э, 
кыа±а с³±µрµйбэт, т³р³³бµт 

норуотун баайын, µтµ³±э 
сирдиир уот сулу´ун курдук 

сыаналанар.

Т³р³³бµт дойдум
Тахсан турабын Урал дьаа²ы таа´ыгар,
Тойон кыыл уйаланар µрдµк чыпчаалыгар,
Чуумпу, кµн ыллыыр кµ³х урсун ыраа´ыгар,
То² былыттар умсаллар ата±ым анныгар.

Манна чысхаан тыаллар эрийсэллэр,
Манна уулаах, то² былыттар куусту´аллар,
Сµµл эти²нэр хайа хаа´ыгар кµрсэллэр,
Кµ³х тыалар очуос таастыын аалсы´аллар.

Таас хайа тохтор то² быарыгар турабын,
Таас курдук µµммµтµм мин бэйэм бу сиргэ.
Оо, т³р³³бµт дойдум, тулуйбут, туораабыт
Ты´ыынчанан эти²нэр сааллан этэллэрин!..

1973 с.

Михаил Тимофеев тылбаа´а

Назар Наджми

100
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1978 сыллаахха мин Саха сирин Суруйаач-
чыларын сойуу´ун уонна комсомол обкомун 
мэктиэлээһининэн Бүтүн Сойуустааҕы VII эдэр 
суруйааччылар мунньахтарыгар кыттыбытым. 
Мунньахпыт Москваҕа “Юность” гостиница кон-
ференц-саалатыгар буолбута. Эдэр суруйааччы-
лар омуннара, эйэргэһиилэрэ бэрт түргэн тэтим-
нээхтик салаллан испитэ.

– Это Лидия Григорьева, поэт, если подру-
житесь, то она может переводить твои стихи, – 
диэ битэ доҕорум Михаил Кизилов кыраһыабай 
нууч ча кыыһын кытта билсиһиннэрэригэр.

Лида сонно тутатына поэзия, олох туһунан эр-
чимнээхтик кэпсэтэн киирэн барбыта. Кини кэр-
гэнэ Равиль Бухараев эмиэ поэт, миигин бэркэ 
аймаҕыргыы ылыммыта. “Татаардар уонна саха-
лар – биир түүрдэрбит, эн мин балтым буолаҕын”, 
- диэбитэ кини бастакы көрсүһүүбүтүгэр...

Лидия Григорьева дьоно Украинаттан төрүт-
тээхтэр. Кини 5-6 саастааҕар Лаптевтар муо-
раларын кытыытыгар, Игарка чугаһынан кыра 
бөһүөлэккэ олорбуттар. Аҕата Николай Андрее-
вич Григорьев, сэрии кыттыылааҕа, онно үлэҕэ 
анаммыт. Ол кэмнэргэ Лида олохтоох оҕолору 
кытта бииргэ оонньуур, бэйэтэ эмиэ хотугу-
луу тыс этэрбэстэнэн, түүлээх саҕынньахтанан 
үөрэр-көтөр эбит. Ол чаҕыл-күлүм оҕо сааһа 
бэрт кылгас этэ, аҕата к³т³н и´эр с³м³лµ³тэ 
умайан, суорума суолламмыта. Кинилэр ийэти-
нээн дойдуларыгар төннүбүттэрэ...

Лида миигин кытта билсиһээт, олох уруккут-
тан билэр киһитин курдук ылыммыта. Аһаҕастык, 
көнөтүк, былыргы доҕорун көрсүбүттүү. Дьиэти-
гэр ыҥырара, мин Москваҕа кэллэхпинэ арды-
гар кинилэргэ түһэр этим. Ийэтэ, Мария Федо-
ровна, өр сылларга Магадаҥҥа үлэлээбит этэ, 
миигин эмиэ чугастык ылыммыта. Лида мин 
хоһооннорбун тылбаастыы охсон “Литературная 
учеба”, “Смена”, “Молодая гвардия” сурунааллар-
га таһаарбыта. “Совеременник” издательствоҕа 
тахсыахтаах кинигэбин бэлэмнэспитэ.

Лидия Григорьева – улахан поэт, кини аата 
бү гүҥҥү нуучча поэ зиятыгар киэҥ ник биллэр. 
Ев ропатааҕы культура обществотын, аан дой-

дутааҕы ПЕН-ку-
лууп чилиэнэ. Нууч-
ча поэ зиятыгар бэй-
этэ туспа суоллаах-
иистээх поэт. Хаһан 
эрэ, эдэрдэр мун-
ньахтарыгар, кини 
хоһооннорун сирбиттэр уонна Давид Кугульти-
новка (бука семинар салайааччыта эбитэ буо-
луо) үҥсүбүттэр: “Ити кыыс хайдах эрэ суруйар”, 
– диэн. Ону Кугультинов: “Не делайте из этой 
девочки простую советскую поэтессу”, – диэбит. 
Улуу киһи өтө көрдөҕө!

Ол 1978 сылтан хайы-үйэ түөрт уон сыл аас-
та. Олох барахсан бу кэм устата иккиэммитин 
араас таан эрийдэ, арааһы амсатта. Равиль уонна 
Лида Дьылҕа-хаан ыйааҕынан кэнники сүүрбэ 
сылы Лондоҥҥа олорбуттара. Равиль Би-Би-Си-
гэ үлэлээбитэ, онон олохторун-дьаһахтарын би-
гэтик оҥостубуттара. Айар кэмнэригэр бу саамай 
тахсыылаах кэмнэрэ этэ.

Мин дьүөгэбэр манан а±ай киһи уйбат иэдээн-
нэр тиксибиттэрэ – соҕотох уола Василий уонна 
кэргэнэ Равиль утуу-субуу орто дойдуттан бар-
быттара. Кини билигин Москва уонна Лондон 
икки ардыгар олорор. Равиль Бухараев литера-
турнай нэһилиэстибэтинэн дьарыктанар, бэйэтэ 
хас да саҥа кинигэни таһаарда.

Биһиги сибээспит быстыбат. Мин Лондоҥҥа 
хаста да кинилэргэ ыалдьыттаабытым, Мос-
кваҕа да көрсүһэбит. Лида аан бастаан бил-
сиһиэҕиттэн хайдах эрэ миигин хотугу оҕо саа-
һын кытта сибээстээбитэ. Доҕордоспут сыллар-
быт усталарыгар кини өссө күүскэ хаһан эрэ 
Лаптевтар муораларын кытыытыгар бодору-
спут оҕолорун кытта миигин дьүөрэлиир кур-
дуга.  Киниэхэ Хотугу эргимтэ аҕатын санатар 
олоҕуттан  хаһан да сүппэт ахтыы тэ²э буолар. 
Ол кини поэзиятыгар баар. Бүгүн Лидия Григо-
рьева хотугу хоһооннорун са ха ааҕааччытыгар 
бэйэм тылбааспар тиэрдэбин.

Наталья ХАРЛАМПЬЕВА,
саха народнай поэта.

1

  Лидия Григорьева 
    хотугу эргимтэтэ
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Буурҕа налыйан ылара
лаайка ыттыы сытара, халаачыктыы,
кулгааҕын кэннин тарбатыахтыы.
Ол эрэн мин куттанарым,
оҕолуу олустук куттанарым –
чараас истиэнэ нөҥүө истэрим
силлиэ мөхсөрүн, улуйарын уонна
тугу барытын барчалыырын,
түүннэри муус үлтүркэйин
түннүктэргэ быраҕарын.
Дьиэбитин сарсыарда буурҕа
көмөн кэбиһэрэ хаарынан,
миигин уонна ийэбин
булбаттара өтөрүнэн... 
Аҕабыт көппүтэ ыраах,
ыраах муустарга көппүтэ,
Сотору кини төннүө,
Киирэн кэлиэ –
үрдүк уҥуохтаах, көрдөөх,
муустаах тыал, сулус сыттаах,
бүтүн бэйэтэ – үөрүүнэн күлүмүрдээн,
бүтүн бэйэтэ – сырдыгынан сыдьаайан
биһиги дьолбутуттан сандааран...
Миигин кини күүлэйдэтэрэ
Муустаах акыйаан кытылыгар.
Онно халлааҥҥа сулустар
симириктии сүүрэллэрэ...
Барыта дьиримниирэ, умайара,
кыыһара, хамсыыра
уонна дириҥ халлааҥҥа
оборулла сүтэрэ...
Билигин да оннук – тыгар да, сылыппат,
дьүкээбил уотун дьиримэ,
сыллар нөҥүө сырдатар,
мин дьылҕам суолун...

2
Мин бэйэм дьылҕабын талбатаҕым,
Иэдээн иннибэр түспүтэ...
Умайбыт самолетугар аҕам
Бэйэтин туһун буолбакка –
миигин санаабыта –
мин этэҥҥэ, сылааска улаатарбын. 

Сүҥкэн да эйгэни сылыппыт –
бэйэтэ умайбыт...

3
Аҕам, бу мин олоҕум, 
намчы, кэбирэх иһитин, 
толорор наада ис хоһоонунан!
Муус хонуу үрдүнэн хаһан эмэ
Көрсүөхпүт дии көтүүгэ...

4

Ытыспын Енисейга түһэрдим –
Тымныынан хаарыйда, тымныынан.
Олоҕум да тиийиэ суох билигин
Аҕам уҥуоҕун буларбар...

* * *

Көтүөххэ, мин кутум, көтүөххэ.
Ол онно силлиэлэр сырдыктар.
Буурҕа кутуругар олорсуохха,
Хараҥа түүҥҥэ мунуохха.

Ыраас кумааҕылыы муус маҥантан
Суруллубут тыл курдук көрөр 
Хаар эбэ – үрүҥ хахханым...
Оннуктар маннааҕы суруктар.

Сир бүтэр уһугар кэллибит,
Манна бутуйар суолун кырса,
Манна дьүкээбил үҥкүүлүүр,
Мин кутум ол уокка эйэҥниир.

Ол онно – эдэр мин аҕам
Таба тыһа этэрбэстээх
Бүтэһик айанын иннигэр
Турар самолетун аттыгар.

Мин түүлбэр көрбүт курдукпун
Самолет кыната умайарын...
Мин кутум, көтүөххэ ол эйгэҕэ,
Үрдүккэ угуйар эйгэҕэ.

Лидия Григорьева

ХОТУГУ ЭРГИМТЭ
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Ма²ан муустарга күл тохтор!
Арыйыах олоҕум кинигэтин,
Ол онно миигин ийэбинээн
Хаарынан тыал тибэр, тибэр.

Ол онтон мин харса суохтук
Аҥаар кынаттаах дайбытым,
Хаалбыта кэннибэр... Суох – аттыбар
Хотугу Муустаах акыйааным.

ХОТУГУ ЭРГИМТЭ
Ааспыты тылга кубулуттахха –
Эстэр курдук эмискэ.
Бу олорор хаххан – хаар эбэ,
Кимиэхэ эрэ – дьикти, миэхэ – дьылҕам.

Бу көлүүр кырдьаҕас таба –
Кимиэхэ – экзотика, миэхэ – ахтыы.
Бу кылгас хотугу бороҥ күн –
Онно ийэм ытабыла, ынчыга.

Бу самолет чараас кыната,
Соторутааҕыта эрэллээх этэ.
Бу умайда. Суулунна ыардык.
Саныырга ыарахан ааспытын да иһин.

Бу утуйа сытабын айаҥҥа,
Украинаҕа төннөн эрэбит.
Хааллыбыт иккиэйэх – ийэбинээн эрэ!
Түүлбэр хаар эбэ киирэр. Түүйэр.

Хотугу эргимтэ тиксиһиитигэр
Мин илистэ утуйабын.
Онно дууһабын, тоҥорбутум, аҕаа,
Онно хараҥа далайы өҥөйбүтүм...

СИНАЙ КУМАХ 
КУЙААРЫГАР ТҮҮЛ

Р.Б.

Утуй.
Синай куйаарынан уонна
Күөх халлаанынан
Үллүйүөм эйигин.

Утуй.
Үрдүгэр түүрдэр хаастара*
Симиктик мичиҥнииллэр –
эн сылайбыккын.

Утуй.
Моисей хайатын тэллэҕэр
тыал сулустары сиидэлээбит
эн биһиэхэ.

Утуй.
Илин диэки төбөлөнөн,
бедуин кутаатын диэки 
атаххын тэбэн –
Утуй.
Англия түүлэ мээнэҕэ
үрүҥ маанналыы туманнаах
буолбатах ини.

Утуй.
Ойуулаах үүнүнэн
тардан ылла эйигин түлэй ууҥ –
сылайбыккын.

Утуй.
Куйаарга муораны сыттана,
Улахан куораты
Үтүлүк курдук
Кургар кыбыта.

Утуй, мин аналлааҕым.
Сулустар быыстарынан сүүрдэр
Ааттаах айанньыт,
Утуй.
Уһуктуо эн кутуҥ сарсыарда
Манастыыр олбуорун мечетыгар**.

* * *

Мин бэйэм да элбэх кыһалҕам:
Сирдээҕи олохпун түмүктүүбүн.
Самолет буолан аанньалым
Көтөн ааста үрдүбүнэн.

______________
*былыргы түүрдэр Млечный путь диэн сулус бөлөҕүн 

Хаастар диэн ааттыыллар эбит.
**Синайга Святой Екатерина православнай манас-

тыырын олбуоругар мечеть баар.
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Дайбыыр күүстээх кынатынан.
Мин буоллар солом суох – 
Күннээҕи, быстах түбүгүнэн
дьарыктанабын дии мэлдьитин.

Онтон тэйиэх да баара,
Баары улгумнук ылынан...

Кыһыл дьарҕаалаах кынаттаах
Аанньал көтөр үрдүбүнэн.

Тыастаахтык үөһэ дайар,
Үрдүбүнэн элиэтиир.
Ханна миигин ыҥырар,
Туохтан миигин сэрэтэр?

Дэлэйдик туттунан олоруоххун ба±ардаххы-
на, баай-талым эбэтэр начаалынньык буолуох-
тааххын. Јссі ордук буолуо этэ – баай начаа-
лынньык эбитиІ буоллар. Ким барыта онуоха 
дьулуґар. Тіґі да оннугун иґин, ол да±аны 
барыларыгар толору кыаллыбат. Оннук буолуо 
да суохтаах. Санаан-ырыІалаан кірµІ ээ, уоп-
састыбабыт бµттµµнэ баайдартан уонна начаа-
лынньыктартан эрэ турар буолла±ына, оччо-
тугар туох тахсарый? Ким кинилэр тустарыгар 
умса-тінні тµґэн µлэлиэ±эй? Начаалынньыктар 

кими дьаґайыахтарай-хамаандалыахтарай? Ким 
кіліґµнµн иІэринэн байыахтарай-тайыахтарай?

Чэ, сіп, билигин да±аны дойдубутугар, бу 
биґиги курдук ындыыны соґооччулар баар-
быт. Биґигинэ суох ол айах ада±алара хайдах 
сатаныахтарай? Колорадскай хомурдуос кур-
дук олоруІ элбээн-µксээн иґэллэр ээ. Тіґі эмэ 
нэґилиэнньэбит ахсаана сылтан-сыл а±ыйыы ту-
рарын µрдµнэн.

Мин тапталлаах собуоппар µлэлээн кілі-
ґµммµн тохтум ини, тохпотум ини, ол тухары 

Мар. Салим (Марсель Шайнурович Салимов) – сатирик

Башкир норуотун биллиилээх сатирига-суруйааччыта Марсель Сали-
мов ³т³рд³³±µтэ "¥рµ² хаар алгы´а" диэн поэтическай фестивальга кэлэ 
сылдьыбыта, са²а до±оттору буллум-к³рµстµм диэн бэркэ µ³рэн-к³т³н 
барбыта. Кини – "Россия к³мµс бµрµ³тэ" уонна "Русь µрµ² к³мµс бµрµ³тэ" 
диэн литературнай бириэмийэлэр лауреаттара.

Бу кµннэргэ "Бµттµµн суруйааччылар литературнай ха´ыаттарыгар" 
("Общеписательская газета") диэн та´аарыыга Салим Марсель са-
²а кинигэтэ английскайдыы тылбаастанан Шекспир дойдутугар сµ-
рэхтэммитин ту´унан "Салим на Родине Шекспира" диэн и´итиннэриини 
Алим Шакаров о²ордо.

До±орбутун Салим Марселы саха суруйааччылара бу боччумнаах 
сити´иитинэн э±эрдэлээн тураммыт, айымньыларыттан били´иннэрэбит.

Мин хайдах начаалынньык буолбата±ым туґунан
(Ханнык да±аны пролога эбэтэр эпилога суох, ол оннугар ыар, нµґэр эпиграфтаах 

уонна дьо±ус киирии тыллаах тарбааґыннаах тµгэн-кэпсэл)

3. Зак. №17
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бай батым-тайбатым. Салайар да дуоґунаска 
таґаарбатылар. Ґлэ±э ылылынна±ым баста-
кы кµнµгэр маастарынан туруорбуттара да, ол 
дуоґунаспар оло±ум былаґын тухары хааллым. 
Мин ол аайытын санаабын тµґэрбэппин, мин кур-
дуктар – дойдубутугар ыґар буор курдук элбэх-
тэр. Ол эрээри, испэр саныыбын ээ,  ыйалларын 
эрэ хоту олорон бµтµіххэ, начаалынньык буол-
лахпына сатаныыґы диэн. Дьэ, хайдах са±алыах 
бэйэбиний? Хайдах буоларбын тобулбакка му-
чумааннана сырыттым ээ, до±орум Амир баарын 
ійдіін кэлиэхпэр диэритин…

Мин кинилиин институкка бииргэ µірэммиппит, 
инженер дипломун иккиэн тэІинэн ылбыппыт. 
Кини, мин курдук собуокка µлэлии киирбэтэ±э, 
табыгастаахтык ойох ылбыта. Онтон ыла кини 
хара±ым далыттан сµппµтэ. Кэлин истибитим 
киґим коммерциянан дьарыктаммыт, кыраныыс-
са уІуор тахса сылдьыбыт, бары µµтµ-хайа±аґы 
булан уґаты-туора сылдьымахтаабыт ахан эбит. 
Ол тµмµгэр µгµірµ µптэммит-харчыламмыт.

Эдэр сааґым до±орунуун µірэ-кіті кірµстµбµт, 
сэґэргэстибит, уруккуну-хойуккуну санастыбыт, 
кини быыс-арыт булан, юридическэй факульте-
ты µірэнэн бµтэрбитин кэрэґэлиир дипломнам-
мытынан кµін тутунна.

– Миэхэ иккис диплом туохха нааданый? – 
дии бин, – биир да баара сіп, онтум да±аны хан-
на эрэ быыллыйан баран сытта±а буолуо…

– Сокуоннары сатаан тумнар туґуттан, – 
диэ тэ кини онуоха, сµіргµлээбит, элэктээбит 
куолаґынан.

Кини этэрэ баар суол. Кырдьыга да±аны, хай-
дах сатаан уоруохтарай, сокуону билбэт, со-
куонунан туґаммат буоллахтарына? Ба±ар, ол 
иґин да буолуо, юрист буоларга дьулуґааччы 
µксээбитэ. Хас µрдµк µірэх тэрилтэтин аайы тугу 
да быра±ан туран юрист идэтигэр µірэтэллэр. 
Биирдэ санаан кірдіхпµнэ, дойдубут инженер-
дэргэ буолбатах, ордук юристарга наадыйар 
курдук ээ…

Юрист дипломнаах Амир атыы-эргиэн эйгэ-
тигэр уґаабата±а. Арай биир µтµі кµн истиби-
тим, киґим биґиги управлениебыт салалтаты-
гар анаммыт эбит. Амир ити улахан дуоґунаска 
эмискэччи ананыыта µгµстэр айахтарын атытта, 
сіхтірді. Арай мин эрэ соґуйбатым-імµрбэтим. 
То±о соґуйуох тустаахпыный? Мин да±аны 
киниэ нин курдук а±а кылыннаа±ым буоллар, 
µтµмэх маґыныы ірі анньан таґаарыа этэ.

Ба±ар ірі баран ыйытыаххыт: «Кимий, ити 

эн ураты сатабыллаа±ынан аа±ар до±оруІ?» – 
диэн. Онуоха кµін тутта хардарабын: ээ, кини 
илэ бэйэтинэн, бµгµІІµ кµн кинини билбэт киґи, 
арааґа суо±а буолуо. Улаханныын-кыралыын 
киниэхэ хоолдьуктарын хоІкуталлар, то±о он-
нугуй диэтэххэ, кини эрэ бары начаалынньык-
тары µлэ±э-дуоґунаска аныыр, кини эрэ олору 
µлэлэриттэн µµрэр! Ол иґигэр миниистирдэри 
уонна тэрилтэлэр баґылыктарын эмиэ хабар. 
Хас кµн ахсын, суох, кµІІэ хаста да±аны кини-
ни тэлэбиисэринэн кірдіріллір. Дьэ, итинник 
муІутуур былаастаах баґылык, мин до±орум 
Амир, кини тойон Баев – бары начаалынньыктар 
начаалынньыктара.

Биир µтµі кµн симиттэ хайыы барбакка боп-
пуруоґу быґаччы туруордум:

– Начаалынньык буолуохпун ба±арабын, ону 
эн туох диигин?

Онуоха Амир аґыммыттыы мин диэки кірді, 
µгэґинэн ымайда уонна эттэ:

– Оннук ба±алаахтар элбэхтэр…
– Миэнэ µірэ±им да±аны кіІµллµµр, µлэлээбит 

уопутум, дьо±урум да баар…
– Ол кыра…
– Јссі ити кэннэ туох нааданый, до±оор, оч-

чотугар?
Амир сµр кµµскэ ірі тыынна, салгыны э±и-

рийдэ, µгэґинэн уостарын ыматан туран, эттэ:
– Начаалынньык буолуоххун ба±арар буоллах-

хына, байбыт-тайбыт буолуохтааххын.
– Оччотугар, до±оор, мин хайдах байабыный?
– Ону ситиґэр туґуттан начаалынньык буо-

луохтааххын.
Дьэ, дьыала дии? Иннэ-кэннэ кістµбэт-бил-

либэт булумахтаныы. Ама, до±оор, байар-тайар 
эрэ туґуттан салайааччы кириэґилэтигэр олорор 
буоллахтарай? Оттон мин буоллахпына норуок-
ка чиэґинэйдик сулууспалыахпын ба±арабын 
ээ. Јйµм-санаам харааччы иирэн, бук куллан-
тэккиллэн хаалбыппын кірін, Амир аґы нан сан-
ныбын таптайда:

– Туґата суохха баскын сынньыма. Бу эн кур-
дук эрэллээх до±ор мин хамаандабар наада±ын. 
– Кини ити курдук этээт, солбуйааччытыгар Ху-
жагуловка ыытта.

Ол киґитэ миигин адьас до±орун курдук 
кірµстэ, µірдэ-кітті:

– Билэбин-билэбин, тойон Баев хайыы µйэ-
±э тіліпµінµнэн кэпсэппитэ. Дьэ, бу баар, ба-
ґаалыста, бэйэ±эр сіптііх дуоґунаґы тал… Ити 
курдук этээт, ханнык эрэ кумаа±ыны куду ан-
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ньан биэрдэ, бэйэтэ буолла±ына, кимниин эрэ 
тіліпµінµнэн кэпсэтэн ыаґахтаста.

Куду анньан биэрбит кумаа±ытын бэрий-
дим, онтукам баара, иґэ-истээх буолан биэрдэ, 
дуоґунастар переченнэрэ (испииґэктэрэ) эбит, 
хас дуоґунас графатын утарытыгар, соґуйуом 
иґин кµтµр улахан сууманы ыйар сыыппаралар 
бачыгыраспыттар.

– Бу тугуй, штатнай расписание дуо? – диэн 
ыйыттым. – Хамнастара ити курдуктар дуо?

– Суох, оннук буолбатах, – Хужагулов ымайан 
олорон хоруйдаата. – Бу прайс-лист… Кір, эрэ… 
Бу улахан дуоґунас атыыланар сыаната бачча, 
кыра дуоґунас киэнэ дьо±ус-чэпчэки… Барыта 
дьэІкэтик ійдінір буолбат дуо…

– Арааґа, эн миигин сыыґа со±ус ійдіітµІ 
быґыылаах… А±ал эрэ, мин Амирга эрийиим! – 
диэт, тіліпµін туруупкатыгар илиибин ууннум. 
– Хайдах манныгый, хаґааІІыттан дуоґунастар 
атыыланар буолбуттарай? Јссі прейскураннаах 
буола-буола!

– Тойон Баевы аралдьыта сатаама, бу прей-
скураны кини тус бэйэтинэн бигэргэппитэ. 
– Хужагулов сирэйиттэн сырдык мичээрэ хай-
ыы µйэ±э суй гына охсубут. Кини тимир-тамыр 
куолаґынан. – Билигин ханна барытыгар итин-
ник бэрээдэк олохсутуллан турар. – Биґиги эрэ 
ырыынак сыґыаннаґыытыттан туора турар кыах-
пыт суох. Эйиэхэ сµбэлиибин кыра дуоґунастан 
са±алаа. Кір, холобурга диэн эттэхпинэ, бу ман-
тан, сыаната да удамыр.

Истэн µірµіххµт этэ, удамыр сыана диэтэ 
ээ! Быстыам дуу, ойдуом дуу бары уруубун-ай-
махпын µмµрµ тартым, харчы кірдістµм, дьэ 
кыґал±а улахана диэн онно буолла ээ! Со±отох 
быраатт аахпыттан иэс ыллым, иккис киґибин 
тылбар киллэрдим… Иэдээннээх са±алааґын 
диэн дьэ манна буолла, до±оттоор! Хужагу-
ловка сотору кэминэн, уґата-кэІэтэ барбакка 
кірдіібµт сууматын (µбµн) илдьэн биэрдим уон-
на улахан да буолбатар, балайда сылаас-сым-
на±ас кириэґилэни ыллым.

Бастаан утаа саІа дуоґунаспар µірэнэн биэр-
бэккэ, эрэйдэнним а±ай. Оннук чэпчэки буол-
батах эбит ээ, чунуобунньук муоґатын тардыы 
диэннэрэ, ону уйар-тулуйар соро диэн баар эбит 
тустаахха.

Миэхэ араас боппуруостары быґаартараары 
киирбит дьоннор, бары кі±µспµт курдук, кэм-
биэрдээ±и кистии-саба тутан, куду анньан биэ-
рэ сатыыллар. Мин туран биир киґини ити иґин 

сэттэтин ыллым, атыттарга эмиэ мі±µтµннµм – 
сотору кэминэн миэхэ ким да киирбэт буолла. 
Кэм биэрдэр кэбиниэтим таґынан атын ааннар-
га устар буоллулар. Чэ, ба±ар буоллун да±аны, 
бары чунуобунньуктар бэриккэ бэрт буолба-
тахтар. Биир бэйэбэр, этэргэ дылы, хамнаґым 
сіп буолар. ИллэІ кэммин кинигэ аа±ыытыгар 
ыыттым. Сыл аІарын иґигэр детективи да аа±а 
 сатаатым, оччону µйэм да тухары аахпатах буо-
луохтаахпын.

Сылаас-сымна±ас µлэбэр дьэ сыстыах кур-
дук буолан эрдэхпинэ, до±оор, от ыйыгар хаар 
тµспµтµнµµ, айдаан киэнэ атыыра турбат дуо, 
Амиры µлэтиттэн уґулбуттар диэн буолла.

Тустаах дуоґунаґын куґа±ан сыалга-сорукка 
туґаммытын иґин. Кини µпкэ-харчыга µлµґµйэн 
бірістµµпµнньµктэр суолларын тутуґан, сиэ-
рэ суох байбытын-тайбытын туґунан, бэриккэ 
охтубутун саралаан хаґыаттарга суруйдулар, 
араадьыйа±а кэпсээтилэр, тэлэбиисэргэ кір-
дірдµлэр. Ону барытын истэ-билэ сылдьаммын 
саныыбын ээ, ити µлµгэрдээх иІсэ-обот мин 
до±орбун хайдах булуон сібµн туґунан, биллэн 
турар, урукку до±орбун. АІардас дьиэтэ-уота – 
уонча±а тиийбит µґµ. Тіґілііх µгµс коттеджта-
ры туттарбытын, µтµмэн µгµс массыынаны мус-
путун – аа±ан да сиппэккин – олор бары учуок-
ка туруоруллубатахтар, нолуоктара тіліммітіх 
диэн буолла.

Дьэ, итини барытын туох туґугар умса-тінні 
тµґэн муспут бэйэтэй? Онтун барытын биир чаас 
иґигэр былдьатаары дуо? Уо, дьэ, начаалын-
ньыктар да начаалынньыктар! Бэйэлэрин диэки 
кістірµ барытын тарыналлар эрэ тохтуур аата 
диэн суох… дьэ, буолар да эбиттэр.

Чунуобунньуктар ортолоругар эмиэ биир сµп-
сµлгэн: Баев дьонуттан тэрилтэни ыраастыыл-
лар-босхолууллар µґµ диэн сурах тар±аммыт. 
Иэдээнэ баар – бэрик ылбыттары барыларын 
тимир сиппииринэн сиппийэллэр µґµ. Корруп-
цияны утары ылыстахтарына ылсаллар эбит ээ, 
итинэн да сылыктаан кірдіххі. Президент ха-
маанда биэриитинэн.

Ити µлµгэрдээ±и истэ-билэ сылдьан µлэбэр 
тиийдим, ыт да охсор киґи суох. Хостор кураа-
нахтар. Хужагулов кабинета сабыылаах. Ама, 
до±оор, биир чаас иґигэр барыларын хомуйа 
охсубут бэйэлэрэ дуо? Јскµірµтµн диэн эттэх-
хэ, Россия Ийэбит былаґын тухары баґылаан-
кіґµлээн олорор бары чунуобунньуктары бу кур-
дук эґитэлээтэхпитинэ, тіґілііх µгµс министиэ-
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ристибэлэр, биэдэмистибэлэр дьиэлэрэ-уоттара 
кураанахсыйыах бэйэтэй ээ?! Бу санаа миэхэ±э 
эмиэ да умсугутуулаахтык, эмиэ да дьиксиннэри-
илээхтик-ыгыылаахтык, ійбір баппаттыы, суос-
таахтык элэІнээтэ…

Бу кэмІэ биґиги тэрилтэ дьоно дьыалатын-
куо лутун салайааччыбыт, хантан эрэ кµірэс гы-
на тµґээт, дьілі хаґыытаан, ыпсан биэрбэт са-
наа ситимиттэн туора тардан таґаарда.

– Тугу гына тура±ыный, кэл манна?
– Ханна?
– Баев кабинетыгар.
Урукку до±орбун ити аата µлэтигэр тіннірбµт 

буоллахтара диэн эрэх-турах сананан, кини ка-
бинетын диэки бокуойа суох ыстанным.

Тойонум миэстэтигэр арай туран санаа±а-
оноо±о баттаппыт Хужагулов олорор эбит. Кини 
миигин сібµлээбэтэхтии ітірµ-батары кірµ-
тэлээтэ уонна туран ордоотоон эрэрдии:

– Ээ, дьэ, бу кэллэ Баев до±оро! Манна бэ-
рик биэрэн туран олохсуйбут тµікµн. Биґиги тэ-
рилтэбит кэккэтин бу кини курдук ыраас илиитэ 
суох чунуобунньуктартан ыраастыах тустаах-
пыт, – диэтэ.

Итини истээт, сыІаа±ым ыллан тµґэ сыста. Он-
тон Хужагулов буолла±ына, туох да буолбата±ын 
курдук туттан, сµІ хаана киирэн олорон, дьыа-
лабыайдык салгыы саІарда:

– Дьэ, до±оттоор, мантан инньэ биґиги инни-
битигэр сµІкэн улахан суолталаах дьаґалы олох-
хо киллэрии соруга турар – биґиги тэрилтэбит 
коррупцияны утары охсуґуу чуолкай былаанын 
µрдµк тэрилтэлэрбит ыйыыларыгар оло±уран-
тирэнэн оІостуох тустаах…

Мин салгыы кини этэрин истэ-хайыы барба-
тым. Кэбиниэттэн тахсаат, бэйэм ба±а іттµбµнэн 
уурайарым туґунан сайабылыанньабын суруйан 
кырылатан кэбистим. Быраґаай быдан дьыллар-
га чунуобунньук карьерата, олоппоґо!

Миигиттэн ити курдук начаалынньык тахсы-
бата. Ба±ар онтум, µчµгэйгэ буолаарай. Дьэ, 
бэр тэрин быґаарыстыннар, бэйэ-бэйэлэрин ти-
ник тэстиннэр. Бэйэлэрин коррупцияларын хаа-
ґытыгар бэйэлэрэ батылынныннар. Мин эмиэ со-
буоппар тінµннµм.

Манна барыта сµрэ±им-быарым ортотунан 
кии рэр, бэл салгынныын кытары, тµмсэн табах-
таан ыґаарар сирбит бу турар. Харабылга кэл-
биппит биллэрэн кэ±ис гынаат, ааґа турардыы 
хардыылаан эрдэхпинэ, киґим харыбыттан хар-
баан ылан соґутта ээ…

– Пропускун а±ал.
– До±оор, Кузьмич, туох буоллуІ! Кірбіккµн 

дуо, бу мин буолбатахпын дуо, тохсус сыах 
 маас тара этим дии µйэлээх-сааґым тухары. 
Оґол-тірµіт тардан быстах кэмІэ мантан бара 
сы рыттым дии, онно адьас бірі буолуохтаах 
эбиккин, ону сібµлээбэтим.

– Пропускун а±ал! – харабылым іссі ордук 
кыыґырда. – Билигин эн биґиги киґибит буол-
батаххын. Туора дьон киирэрэ кіІµллэммэт.

– Јр буолуом суо±а…
– Сікµµндэ да устата киллэрбэппин. Эйигин 

сыахха аґарабын диэн µлэтэ суох хаалабын дуо?
Мин Кузьмич майгытын µчµгэйдик билэбин, 

быстыам дуу, ойдуом дуу, бытыылка атыыла ґа 
ыстанна±ым дии. Оннуга суох буолла±ына, кини 
тіріппµт да ийэтин аґарбат киґи, оттон бы-
тыыл калаах буоллаххына – баґаалыста, эн ба-
±ар дьоп пуон да µспµйµінэ буол, биир тыла суох 
аґарыа±а.

Ити курдук бэрэкэйдэнэн бэйэлээх бэйэм 
сыах пар дьэ киирдим, мин оннубар арай туран 
миэхэ±э µірэнээччинэн сылдьыбыт бэ±эґээІІи 
бэтэнээским олорор эбит.

– Дьэ, Флюрчик, бу тіннін кэллим, – диибин 
киґибин алы гынан. – Ґлэбэр ылар инигин?

– Ылыахпыт буолуо эрээри… – киґим уґуну-
киэІи саныырдыы тутунна. – Ґірэнээччинэн. 
Онуоха эн сібµлэспэтиІ буолуо.

– Хайдах оннук табыллыа±ай? Миэхэ арыый 
да ыйааґыннаах со±ус дуоґунас наада этэ.

– Оччотугар кылаабынай инженергэ тиийэ±ин. 
Кини быґаарыа±а, туох дуоґунаска киминэн-ту-
гунан ыларын.

– Хайдах оннугуй?
– Аны оннук буолан турар. Холобурга диэн 

эттэхпинэ, мин кылаабынай инженергэ Учуутал 
кµнµгэр сыах аатыттан саІа кімпµµтэри бэлэх-
тээбитим.

– То±о ол ала-чуо Учуутал кµнµгэр буо луох-
таа±ый? Кини техническэй µірэхтээх буолбатах 
этэ дуо?

– Кини билиІІитэ учуутал курдук. Биґигини 
сатаан олорорго µірэтэр.

Кылаабынай инженер:
– Мин эн история±ын истибитим. Ол дойдуттан 

дьадайан кэлбэттэр дииллэрэ дии. Хайа дойду 
тыала биґиэхэ эйиигин а±алла! – диэтэ.

– КірірµІ курдук бэйэлээх бэйэм кэлэктиип-
пэр тіннін кэллим.

– Онтон дуо? Сыахха тіттірµ дуо?
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– Производство±а µлэлиирбин суохтаатым. Ону 
таґынан манна эґиэхэ киґи уоскуйар, ки миэ хэ 
да±аны эйиигин уган биэрбэттэр, кылыыгын кэ-
тээбэттэр.

– М-да, оннугун оннук эрээри… – кылаабынай 
то±о эрэ кулук-халык тутунна… – Биґиэхэ, хан-
на да буоларын курдук, саамыланыы кэмэ кэлэн 
турар ээ… Ха-ха, µірэнэбит ээ… Сибэтиэй миэстэ 
бэл биґиэхэ кураанахсыйбат. Ону тэІэ, чэпчэки 
буолбатах. Арай слесарынан ылыахпын сіп.

– Туох буоллуІ, до±оор! Мин µрдµк µірэхтээх 
инженербин ээ.

– Билэбин. Оннук µлµгэр µрдµк дуоґунаска 
дьулуґар буоллаххына, оччотугар генеральнай-
га тиийэр буолла±ыІ дии. Мин эн кыаххын-
дьо±ургун билэбин… – Ити курдук сµгэ-бал та 
тыл лары этээт, киґим ыйар тарба±ын чочоІ-
нотто… уонна эбэн биэрдэ… – Ити кэннэ, эн, он-
тон кэлбитиІ быґыытынан…

Бу тимир-тамыр курдук кэпсэтиини адьас ти-
риим таґынан иґиттим. Быстыам дуу, ойдуом 
дуу генеральнайга киирэргэ суруйтардым. Хас 
да хаа лаах кэмпиэти уонна сигаретаны атыыла-
стым, приемнайы иІнигэґэ суох ааґар, улахан 
тойон кэбиниэтин іІійір туґуттан.

– Коррупционер, хайа, хайдах-туох сылдьа-
±ыный? – кэбиниэт хаґаайына элэктии кірµстэ. 
– Буур±а силлиэрэр кэмигэр тµгэххэ сытыаххын 
ба±ардыІ дуо?

– Оннук эрэ буолбатах… – кµлбµтэ буола-буола 
хоруйдаатым. – Эн салалта±ынан уопсастыба±а 
туґаны а±алыахпын ба±арабын.

– Кылбардык саІара±ын. Туох дуоґунаска ду-
раґыйа±ыный?

– Эйиэхэ кіміліґііччµнэн ананыахпын сіп 
дуо?

– Хоґуун киґигин, до±оор, – генеральнай мии-
гин тургутардыы кірді. – Онуоха эн эрэллээх-
хин дуо, ону таґынан толуйардааххын дуо ол, 
…м-м-м – быґаччы эттэххэ таґа±астааххын?

Мин билигин учуонайбын. Генеральнайга кэ-

лиэм иннинэ сурунар дьо±ус блокноту атыылас-
пытым, онтум таґыгар тыґыынчалаах доллар 
ойууламмыт этэ. Ону кини иннигэр ууран биэр-
битим уонна эрэллээхтик эттим:

– Миэхэ таґа±ас да баар киґитэбин.
«Генерал» акаары буолбатах, мин тугу этэрбин 

ійдµµ о±уста. Соґуйуом иґин, киґим µірбэтэ, 
тыйыстык хардарда.

– Билигин урут эн µлэлээбит дуоґунаґыІ да-
±аны уон тігµл сыаната ыараан турар. Эн, адьас 
ньµдьµ-балай эбиккин, іссі миэхэ солбуйаач-
чынан киириэххин ба±арбыт буола-буола±ын! 
– диэн ордоотоот, били, доллар ойуулаах блок-
ноппун сиргэ элээртэ уонна кµргµйдээтэ. – Мин 
кэбиниэппиттэн тахса тур, киэр кэбэлий, сатам-
матах коррупционер!

Ити курдук уу сууйбутун курдук туга да суох 
тінµннµм. Дьиэбэр µлэтэ суох олоробун. Тэлэ-
биисэр кірібµн, араадьыйанан биэриилэри ис-
тэбин. Онно буолла±ына бµтэр уґуга биллибэт 
коррупцияны утары охсуґаллар да охсуґал лар. 
Эппиттэригэр-кэпсээбиттэригэр итэ±эйэр буол-
лахха, туох да диэбит иґин охсуґуу тэтимнээх-
тик барар.

Арай биир µтµі кµн бииргэ устудьуоннаабыт 
кэмим до±орун, бэрик ылыыга киирэн биэрбит 
Амир туґунан, µгэ-тамах курдук сура±ы-садьыгы 
иґиттим. Этэллэр, кини билигин Москва±а дуу, 
Кремльгэ дуу, ҐрµІ Дьиэ±э дуу µлэлиир диэн. 
Кини бэйэлээх сатабыла, кыа±а дэлэ дуо. 
Амир ханна чопчу µлэлиирин биллэрбин эрэ, 
 анаан-минээн киниэхэ тиийэ сылдьыа±ым уонна 
мин тапталлаах собуоппар туох быґыы-майгы 
баґылаан-кіґµлээн турарын дьиІ кырдьыгы-
нан ньиччи кэпсээн биэрэргэ быґаарынным. Ол 
кэннэ киниттэн бэрээдэги олохтууругар кір-
діґµі±µм. Этэргэ дылы, маннык олорорбут аны 
сатаммат! Тіґі да оннугун иґин, атын іттµттэн 
атытан кірдіххі, оннук да±аны олоруохха сіп 
эбит. Ол эрээри ій-сµрэх оннукка сібµлэспэтэ-
буолуммата диэн баар эбээт!

Ааптар быґаарыыта: Бу кэпсээним геройдара, бары сатирическай кэпсээннэрбэр курдук, ійтін булан, ха-
нарытан суруйуулар буолаллар. Сіп тµбэґэр уонна сіп тµбэспэт ірµттэр баар буоллахтарына олор тµбэґиэх 
кістµµлэринэн аа±ыллыахтаахтар.

Туох да диэбит иґин биґиги дойдубут сі±µмэр 
баай. Дьэ, ол иґин эбитэ дуу, уорарга турунан 

Президент куоската
эрдэхтэрэ. Эмиэ да±аны сіп курдук ээ, баайын 
кэннэ. Дьэ, ол иґин, уоруохтаахтарын курдук 
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 уораллар. Ким илиитэ-ата±а тиийэринэн. Он-
нуктар аны туран кэмэ суох элбэхтэр – кіннірµ 
уоруйахтар, чунуобунньук-уоруйахтар, бэл 
онноо±ор уоруйах-полицейскайдар да баал-
лар. Биґиги судаарыстыбабыт олус баай-та-
лым,  уоран да диэн хороппоттор. Тіґі да±аны 
кыґанан-мµґэнэн туруммуттарын иґин.

Јйдіін-санаан кірµІ эрэ, биґиэхэ Россия±а, 
уорбатах киґи диэн баар дуо? Оннук киґи баар 
да буолла±ына, оло±о-дьаґа±а мілтіх, дьиэ-
тэ-уота суох сордоох эрэ буолуон сіпкі дылы. 
Хайа ба±арар киґи тугу эмэни син биир тарды-
нар, бэйэтиттэн анньан биэрбэтэ кістін турар. 
То±о харамнаґа сатыа суохтаахпыный? Јскітµн 
мин эт-µµт кэмбинээтигэр µлэлиир буоллахпына 
эбэтэр арыы астыыр собуокка буоллахпына, бу 
баартан, кірін туран.

БилиІІи уоруйахтар уруккулар буолбатах-
тар. Бµтµн эшелоннар ханна да тиийбиттэрэ 
биллибэттии сµтэллэр, баабырыканы-собуоту 
миэстэтиттэн сы±арыттаргын эрэ, бас билиилэ-
ригэр ылбыттара эрэ баар буолар. Этэллэр ээ, 
сотору кэминэн сири-ууну µллэстии, былдьаґыы 
са±аланыа±а диэн. Ол барыта сабыта тµґэн 
былдьаґыыга тиэрдибэт µґµ, барыта сокуон кі-
Іµллµµрµнэн буолуо µґµ. Ити иґин этэн эрдэхтэ-
рэ – «уоруйахтар сокуоннара» диэн.

Биґиги да холкуоспутугар сири-ууну бэйэ±э 
иІэринии биллибэтинэн-кістµбэтинэн бара ту-
рар. Урукку кэмІэ кіІµл этэ ээ, ханна тиийэн 
тохтууруІ, ханнык ходуґаны оттууруІ. Сµіґµнµ 
кіІµл мэччитэриІ. Билигин буолла±ына, хас уу-
лусса то±ойун аайы саалаах киґи кірсір – «ма-
нан кэлимэ, бу мин сирим!» Утаххар уу иґээ ри 
тылланнаххына – «киэр буол мантан, бу мин 
уум!» Хас уґаайба аайытын ытырыык ыттар 
кір сіллір. КиІнэрэ-наардара диэн сµрдээх. 
Бэ йэлэрин тустаах хаґаайыннарыттан тугунан 
да±аны итэ±эґэ суохтар. Туора киґини биэрэстэ-
лээх сиртэн билэллэр, моргуґа тµґэллэр, арааґа, 
сирэ-уота суоххун сэрэйэллэр быґыылаах.

Ойо±ум мі±µттэр: 
– Адьас далай акаарыгын, эн, – диир, – сатаан 

уорбуттар былыр µйэ буолла байбыттара, онтон, 
эн, то±о оннуга суоххунуй, уорары сатаабаккы-
ный?

Биллэн турар, уорар идэлэнэр куґа±ан. 
 Уоруу нан дьарыктаныа да суохтааххын. Буолаа-
ры буолан холкуос эбэтэр судаарыстыба баа-
йын-дуолун.

– Силлиибин эн чиэґинэйгэр! Дьэ хайдах ман-

тан инньэ чиэґинэй барахсан хайдах олоро±ун-
тура±ын, барахсан чиэґинэй ээ! Батараактыы-
гын дуу эбэтэр билиІІи баайдарга µІэ-сµктэ µлэ 
кірдіґі бара±ын дуу?!

Ойо±ум ити кутар-симэр тылыттан іґµргэнним. 
Ол эрээри ис санаабын син биир уларыппатым, 
батараактар ааспыт µйэ±э хаалбыттара. Поме-
щиктар эмиэ…

Кырдьык да±аны, тугу гыныах бэйэбиний бу? 
Ону-маны, буолары-буолбаты, бэрийэ-ійдµµ са-
таатым да туґалаа±ы тугу да±аны тобулбатым, 
уора барартан уратыны.

Санаабытым курдук куоракка тиийдим. Ула-
хан куорат тигинээн ахан олорор. Столица. Пре-
зидент манна олорор. Баай-дуол ірі µллµбµт 
ма±аґыыннарга, баґаардарга, туох барыта баар. 
Бары хаґаайыннаахтар. Атыыга-эргиниигэ ту-
руммут эргиэмсик бэйэтин генералиссимустан 
атыннык санаммат быґыылаах. Јскµірµтµн эт-
тэххэ, оннук буолбатах буолла±ына, сибилигин 
а±ай µрдµбэр саба тµґµіх бульдокка майгын-
ныыр, суоґа-суодала диэн сµрдээх. Бу баайы-
дуолу барытын уоран муспуттара буолуо дуо дии 
саныыбын. Эбэтэр кимиэнин эрэ иІэриммитэ 
итиччэ эбитэ дуу. Эбэтэр сатабыллаахтык при-
ватизациялаабыттара дуу.

Хара±ым эмискэ куоска±а хатанна. Олус диэн 
кырасыабай, бухарскай дуу, сиамскай дуу бо-
руода быґыылаах. Киґи санаата тохтуура баар 
– кимиэнэ да буолбата±а, бас-баттах барбы-
та. Уулусса устун дыгыйан иґэн, дьону кірі-
кірі ньаа±ыныыр. Ээ, дьэ, арааґа, бу куосканы 
 уорарым дуу? Арай хаґаайына кіґµннµн. Оччо-
тугар дьо±ус на±араада±а атыылаан кірµіх этим 
буолла±а. Ба±ар долларга да±аны батарыах-
пын сіп ээ. Дьон кэпсииллэринэн буолла±ына, 
столица±а итинник да±аны ньыманан эргинэллэ-
рэ иґиллэр ээ.

Уґуну-киэІи саныы турар кэлиэ дуо куоска-
ны тутан ылаат, хоойбор уктан кэбистим. Хар-
дыы аІарын да±аны оІорторботулар ээ, икки эр 
бэрдэ бу барыс гына тµстµлэр. Тіґі да кіннірµ 
киґилии таІныбыттарын иґин, байыаннайдар 
буолаллара іті сэрэйиллэр-биллэр.

– Туох буоллуІ, – дииллэр, – куосканы ыыт!
Бээрэ, хаґаайына кісті о±уста±а тугун ба±ас 

дібіІій дии санаатым мин ити кэмІэ.
– Куосканы ыытыахпын сіп, – диибин, – хай-

дах, бырастыы гыныІ, оттон тілібµр на±а раа-
датын ким миэхэ биэрэрий, оччотугар?

– Оннук дуо, ээ, – дииллэр, – іссі на±араада 
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кірдµµгµн дуо?! ТуруоІ дуо манна, биґигини кы-
тары барса±ын!

– Ханна ол барсабын?.. – диибин.
– Барыстаххына то±отун билиэ±иІ…
Туох эрэ олус кµндµнµ булбуттуу, куосканы, 

миигиттэн бокуойа суох сулбу тардан ыллылар, 
имэрийдилэр-томоруйдулар уонна соґуйуом иґин, 
хара дьµґµннээх «Мерседескэ» олортулар ээ!

Куоска буолла±ына сип-синньигэстик ньаа±ы-
наата, онто буолла±ына суоппарга бирикээс 
 биэрэрдии иґилиннэ быґыылаах, массыына ону 
кытары тэІІэ иннин диэки дьµккµйдэ, куос-
ка сиэрэ дьэ ситтэ, – аны матаґыыкыллаахтар 
арыал лаатылар, арааґа, кинини кімµскээччилэр 
быґыылаахтар, нууччалыы эттэххэ, телохра-
нителлэрэ. Ок-сиэ, до±оор, тугун бэрдэй, бу 
µлµгэрдээх хайаларын куоската эбит буолла±ай?

Соґуйуум-імµрµµм ааґа илигинэ полиция 
дьиэ тигэр астаран тиийдилэр. Били, аргыста-
рым, полиция начаалынньыгын кулгаа±ар тугу 
эрэ сипсийдилэр, онуоха хардаран биир кэм кэп-
кэ±иІнэс, ол кэннэ: мин диэки бары начаалын-
ньыктар курдук сµр бол±омтолоохтук кірді. 

– Ким эйиэхэ маннык µктэтиилээх, уодаґын-
наах хардыыны оІорорго ук биэрдэ, ээ? – диэтэ.

– Ким ук биэрбитин этэ±ин?
– Президент куоскатын уорарга?
– Уо, аллах кірін турар, хантан мин би-

лиэх этибиний президент куоската буоларын?! 
Кіннірµ бэйдиэ сылдьар куоска буолла±а дии 

санаабытым. Кірµµтэ-харайыыта суох хаалбыт 
дии санаабытым. Ба±ар приватизациялыахха… 
Тойон начаалынньык, бэйэІ билэ±ин, бары би-
лигин уораллар буолбат дуо?

Начаалынньык – тµс-бас киґи. Сµр кытаа-
нахтык кірµтэлиир, олордобун дуу, ыытан кэ-
биґэбин дуу дии саныыр быґыылаах, ол кэннэ 
эттэ:

– Эн, дьээдьэ, туох дуоґунастааххыный?
– Ханнык да дуоґунаґа суохпун, – диибин.
– Хайдах оннугуй, – начаалынньык соґуйда. 

– Ханнык да дуоґунаґа суоххун, ол кэннэ уоруу-
нан дьарыктана±ын? Бу эн курдуктары биґиги 
хаайыыга олордооччубут.

Кырдьык, эппитин курдук начаалынньык мии-
гин хаайыыга олорто. Хаамыра±а баар олорооч-
чулар быардарын тарбыы элэктээтилэр:

– Бу, эн дуо? – дииллэр, – президент куоска-
тын уорааччы?

Бу кэмІэ тµрмэ начаалынньыга бэйэтинэн тии-
йэн кэллэ:

– Ханна баарый, – диир, – президент имуще-
ствотыгар илиитин ууммут киґи? Дьэ, маннык 
баар, – диир, – эйиэхэ ойоххуттан сурук кэллэ.

Суругу аа±абын. Ойо±ум буолуохсут арахсарга 
быґаарыммыт: «Миэхэ, – суруйбут ээ бу ба±айы, 
– маннык эр наадата суох, куосканы уорааччы».

Дьэ, ити кэннэ дьахталлары ійдµµ сатаа. Бэйэ-
тэ ук биэрбитэ-кµґэйбитэ дии, уоруунан дьарык-
таныы наадатыгар. Байар туґугар.

Уочараттаах ірі-таІнары тутуу кэнниттэн от-
дел дьоно саІа кэбиниэккэ кістµлэр. Шараев 
остуола аан чанчыгар тардылынна. Тµбµгµрэн-
садьыгыран бµтэ-оґо охсубут Шараев µгэґи нэн 
нуктаан ылыан ба±арбыта. Кини сµµґµн хары-
ларын µрдµлэригэр ійіін, халтаґаларын са-
быах курдук буолан эрдэ±инэ, до±оор, аана сµр 
хатаннык кыычыгырыы-хаахыныы тµспэт дуо. 
Соґуйбутун омунугар Шараев ата±ар ірі экки-
рээтэ, була сатаан аан кэтэ±ин іІійін кірді 
да, кими да±аны кірбіті. МуІур уґугар тиийэн 
аан бэйэтэ аґыллыбыт эбит буолла±а дии са-
наата. Шараев ірі тыынаат, бу сырыыга халыІ 
паапкалаах кумаа±ылары тµµрэ харбаан а±алан 
остуолун кырыытыгар уурталаата, тібітµн онно 
ійµµргэ быґаарынна. Ону эрэ кіґµппµттµµ аана 
эмиэ хаахынаабытынан нэлэччи аґылла тµстэ.

– Дьэ, буолар да эбит! – Шараев кыыґыран 
уоґун иґигэр бордур±аата. – Манна киґи µлэлээн 
абыраныа суох.

Хайыыр да кыа±ыттан мэлийэн, кини барыны 
бары сатыыр дьээдьэ Васяны кірдµµ ыстанна.

– Ити аайытын маннык µлµгэрдик айманныІ 
дуо, бу аан уруккуттан маннык ыарыылаах, 
бу дьиэ тутуллуо±уттан дьэппиэгирбит аан, ол 
бµгµн кэлэн кінµі дии саныыгын дуо? 

– Эн бэйэІ, этэргэ дылы, дьиэктээх быґыы-
лааххын, хата! – Шараев муннун анныгар киІи-
нэйээт тахсан барда, сотору кэминэн дириэк-
тэргэ киирдэ. Кини салгыы µлэлиир кыа±ыттан 
тах сыбытын, тулуйа сатаан баран киирбитин, 
µлэ лиир дьо±ура намтаан эрэрин ньиччи кэпсээн 
биэрдэ. Ол кэннэ бу хаахынаан аґыллар ааны 
чілµгэр тµґэрэр дьаґалы ыларыгар кірдісті.

Хаахыныыр аан
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– Эн этэргэр, мин кірірбµнэн, киґи санаата тох-
туура баар эбит, – диэтэ дириэктэр. – Ону олох-
хо киллэрэргэ эн биґиги, арааґа, сµбэбитин хол-
боотохпутуна эрэ бу соругу толорорбут буолуо…

– Мин мэлдьитин дьоґуннаах уларыйыы-тэлэ-
рийии диэкибин, – диэтэ Шараев уонна эбэн 
эттэ. – Ґлэ чааґын таґынан тілібµрµ оІорор 
буол лаххына ылсан кірірµм дуу…

Дириэктэр ій-санаа булунаары, маІхайан 
эрэр бэскитин модьу-та±а тарбахтарынан ірµтэ 
анньыалаата. Чочумча тохтуу тµстэ уонна эттэ:

– Харчыны булуохпут. Бизнес-былаанна оІоро 
охсон миэхэ киллэр.

Шараев дьаґалы толорон µлэ±э тібітµн оро-
йунан тµстэ. Ол былаґын тухары ааннар тус-
тарынан историческай ыспыраапкалары, ону 
таґынан хаахыныыр-тыаґыыр ааннар туста ры-
нан эмиэ, быґатын эттэххэ, хос иґэ бииргэм ор-
гуйа олордо. Итини таґынан хаахыныыр ааннар 
тустарынан кинигэлэри, хаґыаттары, сурунаал-
лары, бэл аа±арыгар ыыппыт би риэмэтин хро-
нометрическай кэтэбилин тэтэ рээтин олох тоото, 
тіґі µлэ кµнµн сµтэрбитин мµнµµтэтигэр тиийэ 
аа±ан таґаарда. Бэл он ноо±ор нэдиэлэтээ±и, 
ыйдаа±ы, ону таґынан сыллаа±ы процесска бу 
аан хаахыныы тыаґыыра дьайбытын, ол тµмµгэр 
µлэ дьо±ура мілтіібµтµн, іссі да мілтµµр кут-
тала баарын тµмэн кірµµтµгэр киллэрдэ, чопчу 
тэІнээн кірµµлэр тµмµктэринэн инникитин олус 
кутталлаах, дьон µлэтигэр, доруобуйатыгар ох-
суулаах буолар куттала баа рын аа±ан-суоттаан 
кірін дакаастаата.

Итини таґынан бу сордообут аан киґи ку-
йахатыгар хатанардык тыаґыырын тохтотор 
дьа ґаллары олохтооґуІІа аан шарнирдарын 
са мааскалааґын, аан тыаґын иґитиннэрбэт ту-
ґуттан аналлаах матырыйаалынан бµрµйµµ, аан 
кµлµµґµн тылын уларытыыны уталыппакка кэ-
лэр сыл ороскуотугар кірірдµµ, бары кірсµллэр 
ороскуоту биир харчытыгар тиийэ ыйан-кэрдэн 
смета-ороскуот докумуонун оІорон дьаґалта±а 
киллэрдэ.

Дириэктэр докумуоннары, бары быґаарыы-
лаах, аа±ыылаах-суоттааґыннаах кумаа±ылары 
кірін баран: «Бигэргэтэбин!» – диэн быґаа рыы-
лаах илии баттааґынын туруорда.

Шараев астынна, бэл мичээрдээтэ уонна то±о 
эрэ хармааныттан ыраас кумаа±ыны хостоон 
таґаарда. Онтун остуолга ууруон иннинэ тео-
ретическай ірµтµн олохтуурга быґаарынна:

– Убаастабыллаах тойонум, хайа ба±арар бы-

лаан каадырдарынан олоххо киллэриллэр, ону 
мин да этиитэ суох бэркэ диэн билэ±ин, – диэ-
тэ туох эрэ кистэлэІи аґан эрэрдии… – Онон 
диэн эттэхпинэ, эбии биир штаты булунарга 
кµґэллиэх курдукпут. Онуоха, арааґа, миигин 
бэйэбин туруорарыІ ордук буолара дуу, ити 
дьыаланы тірдµгэр-тібітµгэр тиэрдэрбэр, олох-
хо киллэрэрбэр да±аны ордук буолуо этэ дии са-
ныыбын ээ, – диэтэ сирэйиттэн биир да тымыра 
тардыбакка туран, адьас илистиилээх дьыала±а 
ылсан эрэр киґилии тутунна.

– Ба±ардар буоллун да±аны, утарбаппын, – 
кумаа±ыга илии баттыы туран, дириэктэр сал-
гыы эбэн эттэ. – Билигин бары докумуоннары 
ми нистиэристибэ±э туттар уонна саІа штаты 
олохтуур бирикээґи мин ааппыттан бэлэмнээ.

НіІµі кµн дьыала-куолу, аа±ан-суоттаан кі-
рµµ балайда халыІ паапкалара миниистир сол-
буйааччытын иннигэр µллэн ахан сыттылар. 
Шараев бу саІа µлэ миэстэтин туруорсубут кір-
діґµµтэ, этэргэ дылы, дьиэк киллэрбэттии чах-
чыларга тирэнэн оІоґуллубут буолан бэл диэтэр 
биґирэттэ ээ…

– Эн сіптііх уонна олус диэн наадалаах 
дьыа ланы кітіхпµккµн, – диэтэ миниистир сол-
буйааччыта. – Э±эрдэлиибин. Эйигин µлэ оІорон 
таґаарыытын µрдэтиигэ олус улахан суолталаах 
аа±ыыны-суоттааґыны оІорон киллэрбиккинэн, 
интеллектуальнай µлэ таґымын µрдэтии инже-
нерин дуоґунаґынан э±эрдэлиибин.

Аал баґа хоІнон эрэрин ійдіібµт Шараев 
іссі биир суол кумаа±ыны сиэбиттэн хостоон 
таґаарбыта. 

– Толору штатнай расписаниелаах отделы ту-
руорсабын, – диэтэ чиІник туттан-хаптан туран. 
– Мин со±отох бэйэм бу µлµгэр µллэр µлэлээх 
дьыаланы олоххо киллэрэрбэр кµµґµм-кµдэ±им 
адьас тиийиэ суох курдук буолан барда…

Миниистир солбуйааччыта санаа булардыы 
чанчыгын тарбанна. Кини ити аата санаата кэл-
битин бэлиэтэ этэ.

– Утар-сы-бап-пын! – диэн ыган эрэрдии саІа 
таґаарда уонна салгыы дьаґайда. – Суґаллык 
оІоґуллубут µлэІ отчуотун сирэй миниистиргэ 
киллэрэн туттара о±ус.

Туруорсарга ананан тµмµллµбµт µлэ отчуо-
та бирээмэ сэбиэскэй са±ана дууп мастан оІо-
ґуллубут ааІІа майгынныырдыы халыІаата, ол 
бэйэтэ биир µтµі кµн сирэй миниистир иннигэр 
лис гына тµстэ.

– Туох да аґара наадалаах дьыаланы эрги-
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тэн-урбатан эрэр эбиккин ээ, табаарыс Ша-
раев. Эйиэхэ диэн эттэххэ, бу толорбут µлэІ 
на±араадалааґыІІа да тµґэриллиэн сіп курдук 
кірдµм. Биллэн турар дьыала моральнай іттµн 
этэбин. Ол барыта µп-харчы суо±уттан иІнэн 
эрдэ±э, – диэтэ миниистир.

Шараев махтаммытын бэлиэтигэр хоолдьугун 
хоІкутта уонна бартыбыалыттан меловай кумаа-
±ыга суруллубуту дьоґуннаах бэйэлээхтик кыл-
батан таґаарда.

– Дьэ, бу саІа отделы олохтооґун бырайыага, 
ону мин салайыахтаахпын, – диэтэ уонна сурук-
таах кумаа±ытын куду анньан биэрдэ. – Маны 
бигэргэтэриІ буоллар…

Дьэ, ити дьµккµірдээх туруорсуу тµмµгэр «Ґлэ 

оІорон таґаарыытынан дьарыктанар, ій µлэтин 
муІутуурдук µрдэтэр туґуттан, специалистарга 
служебнай ааннары туруоруу уонна олохтооґун 
научнай сектора» диэн баар буолла уонна толо-
ру юридическэй быраабын ылар кµнэ ити курдук 
кылбас гына тµстэ±э µґµ.

…СаІа тэриллибит отдел тойоно сотору кэ-
минэн µчµгэй оІоґуулаах кэбиниэккэ кісті, 
кэтит, модьу-та±а бэйэлээх, µчµгэй кістµµлээх 
остуолга олордо, кіхсµн сымна±ас кириэґилэ±э 
ійіін, нус-хас нуктаан ылар идэлэннэ.

Оттон, Шараев µрдµк кирилиэскэ ыттарыгар 
тіґµµ буолбут аан муІнаах уруккутун курдук 
кур бэйэтэ уларыйбакка, хаахыныы-куукунуу 
билиІІэ диэри тураахтаата±а эбээт.

Олоххо ситиґиилээх буоларга туох нааданый? 
Јй, µірэх-билии, сµрэхтээх-бэлэстээх буолуу 
дуо? Ба±ар, ханнык да тµгэІІэ, сарай-марай 
барбат, ійµ-тійµ сµтэрбэт буолуу буолаарай?

Ыраата барбакка, Шафигы ылыа±ын, кинини 
ырыІалаан кірµі±µІ эрэ.

Биґиги кинилиин биир паарта±а олорон ос-
куола±а µірэммиппит. Биирдэ маннык буолла. 
Учууталбыт кылааска киирээт, хара±а дуоска±а 
хатанна:

– Ким дьуґуурунайдыыр кµнэй бµгµн?! – диэн 
ыйытта.

– Мин, – хап-сабар Шафик хоруйдаата.
– Дуоска то±о сотуллубата?
Шафик, буруйдаммыттыы хоолдьугун хоІкуІ-

натта, тэрээпкэни ылан илитэ диэн ааттаан кы-
лаастан та±ыста. Биир мµнµµтэ, икки, µс… ааста. 
Киґибит – суо±ун курдук суох. Дуосканы бэйэ-
бит соторбутугар тиийдибит.

Чуораан уруок бµппµтµн биллэрэн ірі чыры-
лыы тµстэ. Ону кытары тэІІэ Шафикпыт бу был-
тас гына тµстэ±э µґµ, илиитигэр инчэ±эй тэрээпкэ 
тутуурдаах. Биґиги буолла±ына: кµлсµіхпµтµн 
да билбэккэ, таалан турдубут ээ. Учууталбыт 
соґуччу ыйытта:

– Ханна сµтэ сырыттыІ?
– КырааІІа уу суо±а.
Биримиэнэ быыґыгар кини дуосканы инчэ±эй 

тэрээпкэнэн сотон кылбатан кэбистэ. Уруок 
са±аланыытыгар киґибит эмиэ сµттэ. Кини учуу-
тал ыйытарын урутаата:

– Миэл кірдµµ сырыттым. Учительскайынан, 

Сатабыллаах буолуохха

химия кэбиниэтинэн, мастарыскыайынан… Бу 
нэґиилэ буллум! – диэтэ иІнэ-толло турбакка 
эрэ.

Биґиги Шафик хайдахтаах да олуурдаах бы-
ґыыга-майгыга тµбэстэр мµччµ кітір сатабылын 
сі±ібµт. Хайдахтаах тэІнээ±э суох сатабылый 
ээ бу – оскуола±а сылдьар, уруокка буолла±ына 
киирбэт. Ардыгар кини бэйэтэ да ±аны ол сата-
былыттан сі±ір-махтайар:

– Уруоктарбын µірэппэппин, «иккини» да±а-
ны ылбаппын. Уолаттаар, сатыахха наада.

Дьэ уонна тугу этиэІий, саталын булар кии-
тэрэй киґи барытын эрбэ±ин µрдµнэн эргитэн 
эрдэ±э. Ону барытын сатабылын булан, кини 
курдук сатыыр дуо? Саарбахтыыбын.

Шафик биллин-билбэтин иІнэн-бохтон ту-
раач чыта суох, биир тµгэІІэ география уруогар 
кини, Белай ірµс Волга±а тµґэрин дакаастаабы-
та, ньиэмэстии муІ саатар «зер гут» диэни бил-
бэтэ, геометрияны µірэтиигэ катеты гипотену-
заны кытары булкуйара. Олох µірэх процеґын 
иирбэ-таарба бытархайдара буоллахтара дии. 
Кылаабынайа: ханнык да ыгыылаах тµгэІІэ ійµ-
тійµ сµтэрбэккэ быыґын-ардын булуу буолла±а.

Адьас кэлин, Шафик улаатан ситэн-хотон ба-
ран, бэйэтигэр µс этээстээх коттеґы туттубута, 
онтугар сэмэлэммэтэ±э да±аны. Онуоха буруй-
даахтарынан: дьокутааттар профессиональ най 
таґымнара намыґа±а, чунуобунньуктар атыы-
ламмыттара, сокуоннар ситэ-хото оІоґул лу ба-
тахтара, иннэ-кэннэ биллибэт кэм тµІ-таІ тµ-
ґэртээбит содуллара буолбуттара.
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Туох да диэбит иґин биґиги кинилиин биир 
кэмІэ олордохпут дии. То±о Шафик ити кур-
дук чэпчэкитик, иІнигэґэ-толлугаґа суох бары 
наа датын быґаарарый, то±о сорохторго ол 
µйэ лэрин-саастарын тухары быґаарыллыбат 
 ыар -баттык буоларый? Эмиэ да±аны ійµнэн он-
нук µлµгэр кµµстээх буолбатах, µірэ±инэн-би-

лии тинэн таґыччы буолбатах, µрµлµйэ-хары лыйа 
µлэлиирин да±аны кірдірбітіх киґи этэ, биґиги 
Шафикпыт, бэйэ икки ардыгар диэн эттэххэ.

Оло±у олорууга, арааґа, ити барыта кылаа-
бынайа, туллар тутаа±а буолбатах быґыылаах, 
оччотугар тугуй? Кылаабынайа: сатабыллаах 
 буолуохха!

Тіліпµін ірі тырылыы тµстэ. Майор Мортаев 
ылан иґиттэ.

– Алло, полиция! – Долгуйбут дьахтар куолаґа 
кутааланна. – Халаатылар. Автобуска… Ґс ты-
ґыын чалаах этим.

Майор Мортаев хоруйдуон икки ардыгар хоґун 
аана тэлэллэ тµґээтин тµс-бас кірµІнээх киґи 
кітін тµстэ.

– Ха-лаатылар! – диэтэ. – Ґґµілэр. Кµрµлµµр 
кµнµс…  Бэргэґэбин… Норковай этэ…

Хайаларыгар хоруйдуон мунаарбыттыы, ма-
йор Мортаев бастаан утаа, таалан турбахтаата, 
онтон ій ылан:

– Гражданка, уоскуй, – диэтэ тіліпµінµнэн 
саІарааччыга. – Сибилигин а±ай биир гражда-
нин биэс тыґыынчалаах бэргэґэтин былдьааты-
лар, эн буолла±ына µс тыґыынчалаа±ынан ірі 
кимэ±ин!

Онуоха, били киґитэ: 
– Алта уон тыґыынчалаах… – диэн эбэн биэр-

дэ, – сыаналаах бэргэґэ…
Майор Мортаев иІэн-тоІон ыйытар кыа±ыттан 

таґыччы мэлийдэ, тіліпµінэ эмиэ ірі тырылыы 
тµстэ.

– Алло! Алло! Майор Мортаев истэбин. Туох 
даа, кыбартыыраны халаатылар даа? Тохтуу 
тµс эрэ, сурунабын. Дьэ… Японскай тэлэбиисэр. 
Ноутбук. Баргузин кииґиттэн тигиллибин сон. 
Бриллианнаах биґилэх…

Майор хас да илиис кумаа±ыны суруммутун 

Караул! Халаан эрэллэр…
суулуу тутаат, бэргэґэтиттэн мэлийбит киґи диэ-
ки эргилиннэ. Полиция начаалынньыга уордаах-
кырыктаах, абарбыт-сатарбыт кірµІµттэн дьу-
лайа быґыытыйбыт киґи онуоха кэннинэн ааны 
аґан саІата-иІэтэ суох тахсан барда.

Бу кэмІэ лейтенант Луртаев киирэн кэллэ 
уонна оперативнай сводканы иннигэр  ууран 
биэрдэ. Майор кумаа±ыга суруллубуту сµр 
бол±омтолоохтук, саІа таґааран бэрийдэ:

– Так. Тимир суол станциятыгар вагону халаа-
быттар. Импортнай табаары, суумата…

– Табаарыс майор! Халаатылар!
– Эмиэ кими халаатылар ол µлµгэр? – Майор 

суолтатыгар эрэ ыйытта.
– Халаатылар! Суох, уордулар. Биґиги мас-

сыынабытын уордулар, полицейскайы…
– Уо, буолар да эбит, – майор кэлиэх-ба рыах 

сирин булбата. – Дьуґуурустубам бµттэ±инэ 
дьиэ бэр хайдах тиийиэх бэйэбиний бу? Аны 
онтум итэ±эс эбит дии. Ситэн-хотон эрдэхпит. 
Тµµнµн куоракка сылдьыы кутталлаах буолан 
турар. Эргиччи уораллар-талыыллар.

Кини бу кэмІэ ійі-тійі суох: «Караул! Ха-
лаан эрэллэр!» – диэн ыґыытыан-хаґыытыан 
ба ±аран кэллэ. Бу кэмІэ тіліпµінэ µіс-батааска 
биэрбэккэ ірі тырылыы тµстэ, майор Мортаев 
ірі тыынаат, туруупканы кітіхті…

Сэмэн Тумат «Президент куоската» диэн 
кинигэттэн тылбаастааґына
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Уочарка уонна публицистика

Тохсунньу 13 күнэ 
Россия илиҥҥи форпостарыттан биирдэстэ-

рэ, Уһук Илиҥҥи федеральнай уокурук киинэ, 
бойобуой албан аат куората Хабаровскайга тох-
сунньу 13 күнүгэр, олохтоох бириэмэнэн 10:20 
тиийдибит. Бириэмэ манна Дьокуускайтан биир 
чаас эрдэлээн иһэр эбит. Көтөр аалтан түһэн ис-
тэххэ халлаан ылааҥыта, сааскылыы күөҕэ уон-
на киэҥэ -50 тымныылаах, хамыйах хончойор 
хойуу туманнаах Туймаадаттан кэлбит дьоҥҥо 
тута билиннэ. Биһиги, «Улуу айаннар суоллары-
нан» экспедицияҕа Дьокуускайтан кыттыахтаах 
дьон, үһүөбүт: Нуучча георграфическай уопсас-
тыбатын Саха сиринээҕи салаатын бэрэстэбии-

тэлэ, СӨ Булгуччулаах эмтиир страховкалааһын 
түөлбэтээҕи фондатын дириэктэрин сүбэһитэ, 
мед.н.д. Егор Егорович Борисов, Телевидени-
енэн уонна араадьыйанан биэрии техническэй 
киинин анал бырайыактар салааларын үлэһитэ, 
Россия Суруйааччыларын сойууһун чилиэнэ, 
драматург, киносценарист уонна телесуруна-
лыыс Семен Никонович Ермолаев-Сиэн Өкөр 
уонна бу строкалар ааптардара. Аргыстарым ик-
киэн да бэлиэ уонна ураты дьон, сэһэн-тэппэн 
бастыҥа тахсыыһы диэн күлүкпэр имнэнним.

Дьокуускай киэниттэн арыый ньымньа көрүҥ-
нээх Хабаровскай салгын суолун тохтобулугар 
биһигини «Улуу айаннар суолларынан» бы ра-

РОССИЯ ИЛИҤҤИ УҺУГУН САХАЛАРА
«Улуу айаннар суолларынан» экспедиция 

Үт сиригэр сырыытыттан суоллааҕы бэлиэтээһиннэр

"Улуу айаннар суолларынан" экспедиция кыттыылаахтара
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йыак салайааччыта, Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
Уһук Илиҥҥи федеральнай уокурукка олохтоох 
бэ рэстэбиитэлэ, бырабыыталыстыба бэрэс сэ-
дээтэ лин солбуйааччы Георгий Никонов бэйэти-
нэн көрүстэ уонна Амыр өрүс кытылыгар турар 
улахан куорат килбэйэр киинигэр баар «Киин» 
көстүүнэйгэ аҕалан олохтоото. 

Күн ортотун ааһыыта Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
Уһук Илиҥҥи федеральнай уокурукка олохтоох 
бэрэстэбиитэлистибэтигэр тиийэн «Улуу айаннар 
суолларынан» экспедиция кыттыы лаахтара уон-
на тэрийээччилэрэ түмсэн сүбэ мунньахтаатыбыт: 
бэйэ-бэйэбитин кытта билистибит, тэрээһин үлэ 
түмүгэ торумнанна, өссө туох итэ ҕэһэ-быһаҕаһа 
чопчуланна. Айаҥҥа тохсунньу 15 күнүгэр, нэ-
диэлэ саҕаланыытыгар, сарсыар да кыырай эрдэ 
– 7 чааска турунар үһүбүт. Экспедиция атын кыт-
тыылаахтарын – олохтоох бэ рэстэбиитэли сол-
буйааччы Вадим Петрович Ни колаевы, бэрэстэ-
биитэлистибэ үлэһитэ Дьулус Анатольевич Анто-
новы, Тугуур-Чумикаан оро  йуонуттан төрүттээх 
кыраайы үөрэтээччи,  Нуучча географическай 
уопсастыбатын Хабаров скай кыраайдааҕы са-
лаатын чилиэнэ Виктор Иванович Рахубаны, 

Хабаровскай кыраайдааҕы Н.И. Гро деков ааты-
нан музей научнай үлэһитэ Виктория Баторовна 
Малакшанова кытта билистибит. Ону тэҥэ мун-
ньахха «Улуу айаннар суол ларынан» альбомна-
ры бэчээттиир «Русский остров» кинигэ кыһатын 
салайааччы, Россия Суруйааччыларын сойууһун 
чилиэнэ Александр Яковец, Владивостоктан кэ-
лэн маннааҕы биб лиотекаларга, архыыптарга 
үлэлии сылдьар киһи, кытынна.

 70-тан тахсыбыт Виктор Рахуба тылбай-өспөй 
буолбут, кыһамньылаах, бүгүрү уонна сааһыгар 
холооно суох сэниэлээх киһи быһыылаах. 
Оҕонньор: "Дойдубар сылдьыбатаҕым 61 сыл 
буолл а", – дии-дии хараҕа ачыкы нөҥүө чаҕы-
лыҥныыр – киинэ түспүт сириттэн Удскойтан 
олох оҕо сылдьан тэйбит. Кини экспедиция 
 суо лун-ииһин уонна олохтоох дьону-сэргэни 
кыт та ситимниэхтээх. Айаммытын сүрүннүөхтээх, 
дьа  һайыахтаах Саха Өрөспүүбүлүкэтин олох-
тоох бэрэстэбиитэлин солбуйааччынан 15-с сыл 
үлэлиир Вадим Петрович көрдөххө тоҥ нууч-
ча  хааннаах да сахалыы уустаан-уран наан 
саҥарбыт, олох-дьаһах ымпыгар, күннээҕи бүп-
пэт түбүккэ эриллибит салайааччы буолара көс-

Айан кэмигэр. Инники кэккэ±э ха²астан у²а: Виктор Рахуба, Егор Борисов, Георгий Николаев
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төр. Этнографпыт Виктория Баторовна диэн 
эдэр кыыс, төрдө Бурятия эбэҥкитэ үһү. Он-
тон аска-таҥаска эппиэттээх, ону тэҥэ фото-
хроникер быһыытынан Сиэн Өкөр биһиккини 
кытта эмиэ ситимнээх, бэрэстэ биитэлистибэ 
үлэһитэ Дьулус Анатольевич 2-с разряд-
таах альпинист. Мунньахха кыттыбыт бэрэ-
стэбиитэлистибэ атын үлэһиттэрэ бары эдэр 
уолаттар, кыргыттар, бары эдэрдэр. Дьоҕус 
эрээри иллээх коллектив буолаллара өтө 
көстөр.

«Улуу айаннар суолларынан»  бырайыак 
ту һунан кылгастык билиһиннэрэр буол-
лахха, бу Россия Азия хотугулуу-илиҥҥи 
эҥэринээҕи сирдэри уонна Чуумпу акы-
йаан кытылын ба һылааһыныгар, бу дой-
дуларга бигэтик олохсу йарыгар норуот 
араас араҥата, ол иһигэр төрүт олохтоох 
омуктар, чуолаан Саха сирин олох тоохторо 
үтүөлэрин-өҥөлөрүн уонна суолтала рын 
үөрэтэр, история умнуллубут өрүттэрин сөр-
гүтэр аналлаах. 

Бу бырайыагынан алта туомнаах “Пути 
великих Свершений” диэн алта туом наах 

кинигэ уонна бу алта туому барытын холбообут 
мультимедийнэй кинигэ оҥоһуллан Владивосток 
 куорат “Русский остров” кинигэ кыһатыгар тахсан 
улахан биһирэбили ыллылар. Быйылгы экспеди-
ция – бырайыак төрдүс айанынан буолар. Бу инни-
нэ 2016-2017 сылларга үс экспедиция Уус Маайат-
тан Айааҥҥа, Өймөкөөнтөн Охотскайга, Хабаров-
скайтан Николаевск-на-Амуре куо ратынан Сэбиэскэй 
Гаваньҥа уонна Хабаровскайтан Комсомольск-на-
Амуре куоратынан Уктур станцияҕа диэри айаннаа-
быта. 

Уһук Илиннээҕи федеральнай уокурукка Саха 
Өрөспүүбүлүкэтин олохтоох бэрэстэбиитэлистибэ-
тин көҕүлээһининэн үлэлиир «Улуу айаннар суолла-
рынан» бырайыагы Нуучча географическай уопсас-
тыбата уонна кини президенэ, Россия Оборонатын 
миниистирэ, армия генерала Сергей Шойгу, Саха 
Өрөспүүбүлүкэтин бырабыыталыстыбата уонна Ил 
Дархана Егор Борисов өйүүллэр, Нуучча геогра-
фическай уопсастыбатын Саха сиринээҕи салаата, 
өрөспүүбүлүкэ наукатын, культуратын бэрэстэбии-
тэллэрэ, суруйааччылар, кыраайы үөрэтээччилэр, 
суруналыыстар быһаччы кыттан үлэлэһэллэр.

Тохсунньу 14 күнэ
Эбиэттэн киэһэ Хабаровскайга сылдьа үөрү йэх 

Сиэн Өкөр ыйбыт суолунан, куораты көрө диэн, 
көстүүнэйбиттэн тус соҕуруу диэки Приамурье 
генерал-күбүрүнээтэрэ аатын сүгэр Муравьев-Амур-
скай уулуссатынан баран истим. Бу уулуссанан баран 
истэххэ, Хабаровскай куорат тэбиэн бөгдьөҕөрдө-
рүн санатар сопкаларга турара киһи хараҕар тута 
быраҕыллар... 

Аара кинигэ маҕаһыынын көрөн, төлөпүөммэр 
харчы уган баран, ыппыт охтуу көнөтүк хаа ман 
куо рат уһугар, эмпэрэ аллараа өттүгэр нэлэһийбит 
кыһыҥҥы Амырга кэтиллэ түстүм. Кирилиэһинэн ал-
лараа түстэҕим ахсын хас биир дии үктэли кытта аан 
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дойду биир сүдү өрүһэ, 
өбүгэм номоҕор киир-
бит, ырыаҕа ылламмыт 
Амыр ураты кута-сүрэ, 
чэбдик тыына биллэн 
бар да. Сүргэм хайдах 
эрэ көтөҕүллэ, көхсүм 
кэ ҥии, хараҕым сырдыы 
түстэ. 

Санаабар "Хайаанда 
эбэҕэ киириэх уонна ал-
тан манньыат манньала-
ан сүгүрүйүөх тустаах-
пын!" диэн тыллар кэ-
лиилии кэптилэр. Арай 
аллараа өрүскэ суол 
омоо но уонна оҕолоох-
уруу лаах дьон чэччийэ 
сылдьаллара көстөр. Ад-
мирал Г.И. Невельской аатынан набережнайы 
уҥуордаан, сабыылаах кирилиэс быыһынан сы-
лыпыс гынным да сырылаан халыһытаат мууска 
биирдэ баар буоллум. Суолтан үөс диэки киирэн 
манньыат быраҕан туом мун толордум. Омунна-
абатахха, чараас былыт кэтэҕиттэн өлбөөрөн 
көстөр күнүм күндээрис гына түстэ!

Эмискэ сээркээн сэһэнньит Егор Андросовтан 
уонна дойдум былыргытын сэдэх билээччи Алек-

сандр Попов-Уоһукабыстан истибит, өбүгэлэр-
бит – Ыарҕа аҕатын ууһун дьоно Хара Оҕо Са-
хаар, Чуорунай Хаппытыан уонна Молоҕодо 
диэн үс эр бэрдэ XVIII-XIX үйэлэр кирбиилэ-
ригэр Амыр  уонна Уссури өрүстэр тардыыла-
рыгар сылдьыбыттарын туһунан үһүйээни са-
нааммын "һык" гына түстүм, дьиҥ уонна сымы йа 
икки ардыларынааҕы ураты эйгэҕэ көттүм. Ол 
уос номоҕо буолбут сэһэнинэн үс аймахтыы дьон 
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дьаһаах төлөөрү кый ыраах сиргэ саарба лыы 
тиийбиттэр уонна булт умсулҕаныгар сылдьар 
ыыр дарыттан тэйэн Кытай киисчиттэригэр дуу, 
байыаннайдарыгар дуу билиэҥҥэ түбэспиттэр. 
Кытайдар уонтан тахсалар эбит, сахалары мас-
ка хамса умна´ыныы чороччу кэлгийэн ба ран 
түүн харабыл туруорбакка утуйбуттар. Саха 
саарбаһыттарын дьоллоругар Чуорунай Хаппы-
тыан диэн күүс тээҕинэн сураҕырар аҕа саас-
таахтара кэлгиэтин өрө тыыллан сымнатан ба-
ран быаттан босхоломмут уонна дьонун сүөрэн 
өрүһүйбүт... Бу дьон Амыртан аҕалбыт “трофей-
дара” – кытай саатын тимирэ ХХ үйэ кирбиитигэр 
диэри удьуордарыгар харалла сылдьыбыта үһү.

Амыр өрүстэн төттөрү Набережнайга тахсан 
үчүгэйдик сирийэн көрдүм: сатирик суруйааччы 
Михаил Задорнов мэҥэ өйдөбүнньүгэ, адмирал 
Невельскойга анаммыт мэҥэ таас, харабыл дьиэ-
тэ, сайыҥҥы кафелар бааллар эбит. Арҕаа диэки 
үрдүк очуоска граф Монте-Кристо хаа йыытын са-
натар кириэппэс кылбайар. Онтон арыый халдьы 
ким эрэ мэҥэ өйдөбүнньүгэ сэҥдэҥэ ойууртан 
түөһүн тылыгар диэри быган көстөр... Мрамор 
кирилиэспин төттөрү дабайан очуоска бардым. 
Бэртээхэй аллеянан хааман очуоска тиийбитим 
бу Хабаровскайдааҕы кыраайы үөрэтэр музей-
комплекс мэҥэ өйдөбүнньүктэрэ эбит. Монте-
Кристо кириэппэһэ диэбитим кыраныыссаны кэ-
тиир застава башнята буолан таҕыста. Аттыгар 
Илин Сибиир генерал-күбүрүнээтэрэ Н.Н. Мура-
вьев-Амурскай мэҥэ өйдөбүнньүгүн көрбүт эбип-
пин. Былыргы тэргэннэр, тутуулар дьып-дьап 
курдук дьэндьэһэллэр. Музейтан салгыы алла-
раа намыын ырыа дуораһыйар, сынньалаҥ пар-
катыгар дьаарбайа сылдьар дьон көстөллөр...

Олунньу 15 күнэ
Сарсыарда 5:30 турдум. Суунан-тараанан, 

хомунан баран аллараа этээстэн кофе ылан 
таҕыстым. 6:15 аргыстарбынаан аллара түс-
түбүт, 6:30 диэки массыына кэллэ. 7 чаас ин-
нинэ бэрэстэбиитэлистибэҕэ тиийдибит, экс-
педиция кыттыылаахтара, үлэһиттэр айаммыт 
тэрээһин үлэтэ оргуйа түстэ. Малбытын-салбы-
тын, таһаҕаспытын, аспытын-таҥаспытын алла-
раа түһэрдибит.

7:30 диэки ый аҥарын кэриҥэ биһиэхэ дьиэ-
бит-уоппут, ыстааппыт буолуохтаах “вахтовка” 
“Камаз” көлөбүт кэлэн бары саба түһэн мал-
бытын тиэннибит. Хаартыскаҕа түһэн баран 
көлөбүтүгэр киирэн, Үт сиригэр, Үт сахаларыгар 
анаммыт сындалҕаннаах айаҥҥа турунуубутугар 
сарсыарда 8:15 буолан эрэрэ... Ыбылы кини-
гэ, өйүө, о.д.а. экспедиция таһаҕаһын тиэммит 
массыынаҕа оннубутун нэһиилэ буллубут. Раху-
бабыт кэпсээн-ипсээн бөҕө. Амыр өрүһү туораан 
Благовещенскай туһаайыыларынан федераль-
най аартык устун айаннаан сикситэбит. Волоча-
евкаттан иккис суоппарбытын Роман Лан-шин-
пины ыллыбыт, бастакыбыт Владимир Костенко 
диэн ааттаах. Иккиэн “Газпром-Транс-Томск” 
ХЭТ Хабаровскайдааҕы линейнэй управление-
тын үлэһиттэрэ. Суоппардарбыт холкулар, түс-
бас көрүҥнээхтэр, ыраах, уһун айан дьоно диэх 
курдуктар...

Бастакы тохтобулбут Еврей автономнай уоба-
лаһыгар, Амыр өрүс тардыытыгар баар "Бастак" 
диэн заповедник кирбиитигэр баар кафеҕа буол-
ла. Хараҕым кырыытынан көрө түһээт арай: "Бас-
таах!" – диэн санаа күлүм гына түстэ. Дьоммор 
кэпсээтим, сэргэстэһэ олорор Сиэн Өкөрбүнүүн 
соһуйуу-өмүрүү, үөрүү-көтүү бөҕө буоллу бут. 
Сабаҕалааһыммын саарбахтаан интернети нэн 
за поведник топонимикатын көрбүтүм, дьикти 
ааттаахтар диэн бөлөххө "Китай-дыр" үрэх баар. 
Бу мөккүөрэ суох уу сахалыы "Кытайдыыр" диэн 
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тыл эбээт! Өбүгэлэрбит былыр Кытайы кытта 
эргинэ барар аартыктара Кытайдыыр үрэҕинэн, 
Бастааҕынан аастаҕа... Саҕалааһын – баар! 
Түмүк да ситиһиилээх буолуо.

Күнүс суоппардар "Архара" диир чайнойдары-
гар тохтоон эбиэттээн аастыбыт. Ол быыһыгар 
ыһыкпытыттан эмиэ амсайдыбыт. 

Айаннаан иһэн көрдөххө, федеральнай аар-
тык төһө да килэйбэтэр-халайбатар тупсаҕай 
оҥоһуулаах. Арай түннүгүнэн көстөр Хабаров-
скай кыраай, Еврей автономнай уобалаһын, 
Амыр уобалаһын да суол кытыытынааҕы дэриэ-
бинэлэрэ бары үүт-үкчүлэр – самнархайдар, 
ыһыл лыы-тоҕуллуу, сороҕор эстии да толбоно 
биллэн ааһыталыыр. Сүөһү-ас улаханнык көс-
түбэт. Иинэҕэс ойуурдары, Өймөкөөн, Дьааҥы 
алыыларын санатар эрээри өссө киэҥ толоон-
нору, Уһук Илин “визиткэтэ” буолбут сопкалары 
уонна киэҥ нэлэмэн истиэби ааһыталаатыбыт. 
Чөкө бөһүөлэктэр, кыракый куораттар да көс-
түтэлииллэр, тимир суолун хаста да быһа сүүр-
түбүт.

Утуйан ыла-ыла айаннаан киэһэ 8 чаас 
ааһыыта Амыр уобалаһын Свободнай куоратыгар 
кэллибит. Ааҕан көрбүппүтүнэн, Хабаровскай-
тан ыла 764 км. айаннаабыппыт. Ленин аатынан 

болуоссатынан сылыктаатахха куорат киинигэр 
баар "Зея" көстүүнэйгэ хонуктуур буоллубут. Бу 
сырыыга Сиэн Өкөрдүүн иккиэн бииргэ 322 хос-
ко түбэстибит.

Бу Свободнай Амыр уобалаһын Благовещен-
скай уонна Белогорскай кэнниттэн үһүс ула-
хан куората эбит, билигин 80-ча тыһыынча 
нэһилиэнньэлээх. Күннээн сылдьан киһитэ 100 
тыһыынчаттан тахсара үһү. Бастакы аата Алек-
сеевскай диэн – 1912 сыллаахха төрүттэммит 
уонна Россия империятын ыраахтааҕытын нэ-
һилиэнньигэ цесаревич Алексей аатын сүкпүт. 
Ол 1917 сыллаах Олунньутааҕы өрөбөлүүссүйэ 
кэнниттэн уларыйан билиҥҥи аатын ылбыт. 
Биир кэмҥэ Амыр өрүс таһынааҕы сирдэр киин-
нэрэ буолуо дэнэ сылдьыбыт, сэбиэскэй бы лаас 
индустриализация политикатыгар олоҕуран сү-
һүөҕэр турбут. Манна даҕатан аҕыннахха, Сер-
гей Шумейко диэн Россия Суруйааччыларын 
сойууһун чилиэнэ, куорат бочуоттаах граждани-
на киһилээхтэр эбит...

Бу Свободнай куорат аата кэлиҥҥи кэмҥэ Саха 
сиригэр, Россияҕа, бэл омук сиригэр киэҥник 
билиннэ. Хомойуох иһин, ол суон сураҕа кут-
тал толбонноох – куораттан 45 км. сиргэ өссө 
сэ биэскэй эрдэххэ тутуллубут “Восточнай” кос-
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модром баар. Ол дойду тохтуу сылдьан баран 
хаттаан сөргүтүллэн үлэлээн эрэр эбит – тутуу 
бөҕө. Ол тутууга Саха сириттэн устудьуоннар 
тутар этэрээттэрэ кэлэн үлэлээбитин билэбит. 
Космодром үлэлээн байыаннайдар бу куоракка 
аҕыйаҕа суохтар. Олохтоохтор этэллэринэн ти-
мир суол уонна космос чаастара бааллар.

Аны бу космодромтан көппүт ракеталар атах-
тара Саха сиригэр, бүтэй Бүлүү тайҕатыгар 
Тылгыны, Үгүлээт, бастакы уонна иккис Күүлэт 
нэһилиэктэрин эргин түһэр... Бу өрөспүүбүлүкэ 
уопсастыбаннаһа улаханнык долгуйар кыһал-
ҕата. Георгий Дмитриевич кэпсииринэн, Сво-
боднай куорат Бүлүү улууһун кытта хардарыта 
шефтээх сыһыаннара олохтонон эрэр үһү. Ол 
улуу күтүрү саба туппат буоллахпытына, муҥ 
саа тар, онон харах таһаарыннарбыт ханнык... 

Бастаан сарсыарда 8 чаастан айаҥҥа бэлэм 
буолаарыҥ диэбиттэрэ эрээри, 23:30 экспе-
ди циябыт айанын сүрүннээччи Вадим Петро-
вич чопчулаабытынан, күнүс 11 чааска хоҥ-
нуохтаахпыт. Свободнайтан аргыстаһан барыах-
таах сирдьиттэрбит массыыналарын бэрийэллэр, 
биһиги суоп пардарбыт Тугуур-Чумикаан оройуо-
нугар тиэрдэр уматыктарын хааччыналлар эбит.

Тохсунньу 16 күнэ
Сарсыарда 7:30 турдум. Амыр уобалаһын би-

риэмэтэ Дьокуускайы кытта тэҥ. Халлаан Сво-
боднайга Хабаровскайтан быдан хабыр дьыбар-
даах. 11 чаас иннигэр хоспутугар Вадим Петро-
вич киирэн ону-маны, ол быыһыгар Үт туһунан 
кэпсэтэ олордохпутуна Рахуба оҕонньор киирэн 
эбиэт кэннэ барар буолбуппутун биллэрдэ. Геор-
гий Дмитриевич уонна Егор Егорович уонна Сэ-
мэн буолан куоракка тахсан дьаарбайдыбыт. 

14:30 диэки көлөбүт дьэ кэллэ, тэриллэн 
15 чаас ааһыыта суолга туруннубут. Куорат 
таһынааҕы биир кыра дэриэбинэттэн аргыспы-
тын – таһаҕастаах "Уралы" кытта булустубут. 
Аара суолга кыра дэриэбинэлэр самнарыһаллар. 
Биир дэриэбинэҕэ сарайга хаайыллыбыт ынах-
тары көрдүм. Ити кэннэ сүөһүгэ-сылгыга түбэһэ 
иликпин. Өйүөбүтүттэн полдниктаатыбыт. Утаа-
кы буолбакка 17:30 чааска "Перекресток" диэн 
кафе±а тохтоотубут. Халлаан тымныйдар тым-
ныйан иһэр...

Хараҥаҕа ханнык үрэхтэри, оройуоннары, 
дэриэбинэлэри ааһарбыт көстүбэт. Арай элэ-
гэлдьитэн Норскай диэн дэриэбинэ аатын көрөн 

хааллым. Түүн Февральскай диэн куораттыы 
көрүҥнээх бөһүөлэккэ тиийэн уматык куттар 
уонна табылыннаҕына аргыстанар үһүбүт. Сар-
сыарда дуу, хаһан дуу Стойбаҕа тиийиэхпит 
дэһэллэр суолу-ииһи билээччилэрбит Вадимнаах 
Рахуба.

22 чааска Февральскайы аастыбыт. Рахуба 
этэринэн Стойбаҕа диэри 100 км. үһү. Сотору 
утуйуу тохтобула дииллэр. 22:26 Селемжин-
скэй диэн дэриэбинэни аастыбыт. Түүн ортото 
Стойбаҕа кэллибит. Вадим Петрович Свободнай-
тан 400 км. айаннаатыбыт диир. Аны Удскойга 
диэри 500 км., Чумикаҥҥа диэри 600 км. үһү. 
Манна хонуктуубут.

Тохсунньу 17 күнэ
Бүгүн Дьокуускай бириэмэтинэн 7 чаас 

ааһыыта уһугуннум. Бөөлүүн кэпсэтэн, чэйдээн 
2 чааска утуйбуппут. Массыына иһигэр бастакы 
хонукпут. Хата чоҥкуччу тоҥмотубут. Онон-ма-
нан ууллан таммалыыр. 

Бу Стойба диэн дэриэбинэ, уруккута өссө 
Якутская Стойба эбэтэр Саха Остуойбата диэн 
ааттааҕа эбитэ үһү. Интернет ситимиттэн көр-
дөххө, 2017 сыллаах чахчынан 690 киһи олорор. 
Бу дьонтон төһөтө саха дуу, биитэр саха хаан наах 
дуу эбитэ буолла… Манна даҕатан аҕыннахха, 
бэҕэһээ ааспыт Норинскай, Февраль скай, Селем-
жинскэйбит, хоммут Стойбабыт уонна Экимчан 
бары Сэлимдьи (Селемжа) оройуонугар киирэл-
лэр. Бу сир уруккута – Амыр сахаларын уутуйан 
олорбут түөлбэлэрэ. Билигин Ивановскайга эбэ-
тэр Ульгеҥҥэ олохтоох омуктар, ол иһигэр саха-
лар олороллор үһү…

Сирдьиппит Тугуур-Чумикаан оройуонун Уд-
ской дэриэбинэтин олохтооҕо Василий Третьяков 
мин көрдөхпүнэ кыргыыс курдук дьүһүннээх. 
Бэҕэһээ киэһэ чэйдии олорон: "Килиэп бар-бар" 
диэн уонна бүгүн сарсыарда Вадим Петрович сир 
иччитин ким дииллэрин ыйыппытыгар "Билбеп-
пун!" диэн соһуталаата…

Сирдьиппит Василий диэн "У Нурика" кафеҕа 
аҕалла. "Бэйэбит өйүөбүтүн сиэхпит" диэбитэ 
да син ас-үөл баар сирэ эбит. Нурикпыт омугу-
нан таджик үһү. 2000 сыллаахтан манна кэлэн 
олохсуйбут, Маша диэн олохтоох кыыһы кэргэн 
ылбыт. Кини кэпсииринэн Стойба нэһилиэнньэтэ 
800 киһи үһү, күннээбит кэмигэр 3-4 тыһыынча. 
Урут автобаза баар эбит. "Олохтоохтор сүрэҕэ 
суохтар, сүөһү-ас эһиннэ", "Урут уоруу диэн 
суоҕа, арай билигин..." диир.
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Аргыс суоппарбыт: "Дьиҥнээх айан дьэ, са-
ҕаланыа" дэһэллэр. Массыыналар уматык кутун-
нулар, көлүөһэ үрдэриннилэр. Үһүс аргыс "Урал-
быт" ситтэ. Онон Тугуур-Чумикаан диэки айан-
ныыр караван бэлэм буолла. Айаҥҥа 9:30-10:00 
турдубут быһыылаах.

Лукачок диэн уруккута ГУЛАГ лааҕыра, кэлин 
бириискэ, бөһүөлэк турбут сиригэр, Үөһээ Стойба 
диэн таас үрэх кытылыгар тохтоон аас тыбыт. Ман-
тан ыла картаҕа бэлиэтэммит, үр дүк өһүөлээхтэр 
кумааҕыларыгар киирбит офи циальнай аар-
тык түмүктэнэр – үп-харчы, көрүү-харайыы 
көрдөөбөт суол саҕаланар. Сирдьиппит Василий 
кэпсииринэн манна 15 сыллааҕыта соҕотох эмэ-
эхсин олорон өлбүт. Бу арахсыыттан 20 км. Мари-
инскай диэн быраҕыллыбыт бириискэҕэ Валентин 
диэн соҕотох оҕонньор олорор үһү.

Василий Сиэн Өкөрдүүн миэстэлэрин атас-
таһан аргыс «Уралтан» биһиэхэ киирдэ. Кэп-
сэттибит. Ийэтинэн аймахтара Поротовтар диэн, 
Саха сиригэр ийэтин балта олорор үһү. Өссө "Ч" 
дорҕоонноох кыра куоракка дуу, бөһүөлэккэ дуу 
суоппардары, электриктэри бэлэмниир үөрэх 
кыһатыгар преподавателлыыр Егоров диэн 
саха күтүөттээхпин диирин таайа сатаатыбыт 
да кыайбатыбыт… Сирдьиппит салгыы кэпсии-
ринэн, Мариинскайга урут учуутал, спортсмен 
күтүөтэ олорбут. "Удской олохтооҕобун, балтым 
Чумикааҥҥа баар. Биһиги олохтоох омуктар көс 
айылгылаахпыт", – диэн нууччалыы кэпсиир, са-
халыы саҥарда сатаатыбыт да «Билбеппун» диэн 
күлэр. Аймахтара «Чумикааннааҕы өрө туруу» 
кэннэ репрессияламмыттар, сорохторо Аҕа дой-
ду Улуу сэриитигэр кыттыбыттар: биир абаҕатын 
кыһыллар ыппыттар, иккиһэ Аҕа дойду сэриитин 
кыттыылааҕа, 1946 сыллаахха ханна эрэ арҕаа 
"при исполнении" өлбүт, атын убайа Хабаров-
скайга учуутал үөрэҕин бүтэрэн баран Воронеж-
ка тиийэн олохсуйан, ыал буолан баран кэргэ-
ниттэн арахсан өссө арҕаа Украинаҕа тиийбит. 
Киев аттыгар дэриэбинэҕэ үйэтин тухары учу-
уталынан, завуһунан үлэлээбит. Василий киэн 
туттар дэгэттээхтик: "Оскуола дириэктэригэр 
тиийэ үүммүтэ", – диир. Сойуус ыһыллыытыгар: 
"Дойдубар төннүөхпүн баҕарабын", – диэн су-
руйбут. Кэлин сибээстэрэ быстыбыт…

Сирдьиппит Василий кыраайы үөрэтиинэн 
эмиэ дьарыктанар эбит, архыыпка көрбүтүм 
диэн кэпсииринэн, 1920-с сылларга Үт сиригэр 
сэбиэс кэй былаас олохтонуутугар кыһыллар 
4500 табаны, 158 сүөһүнү, 10 оҕуһу былдьаа-

быттар, 11 киһини ыппыттар, 9 киһини хайыыга 
укпуттар. Өрөбөлүүссүйэ саҕана Штенгель диэн 
поляк атыыһыта олорбут, бу киһи Удскойга пиа-
ниноны аҕалбыт. Бу киһини эмиэ кыһыллар ып-
пыттар. Кини сиэнэ билигин Чумикааҥҥа оло рор, 
Василий доҕоро үһү. "Бастакы кэргэнэ Ма рия 
Ивановна Леонтьева диэн олохтоох саха дьах-
тара этэ. Баар эрэ буоллаҕына көрүһүннэриэм", 
– диир. 

Василий биир уоһунан сэбиэскэй былааһы 
«Чумикааннааҕы өрө туруу» диэн саарбах со-
ҕус дьыаланан Үт сирин нэһилиэнньэтин ре-
прес сиялаабыттарын иһин сирэрин биллэрдэр 
да, иккис өттүнэн сэбиэскэй былаас эстиитин 
эмиэ да харааста, кыһыйа ахтар: "Совхозтар 
ыһыллыыларыгар табаны, сүөһү, сылгыны ба-
рытын салалта бэ йэтэ үллэстибитэ. Ол таба-
ларын, сүөһүлэрин өр ииппэккэ өлөрбүттэрин 
ыттар соһон, сытытан-ымытан, ый-күн ыһыаҕа, 
оҥорон кэбиспиттэрэ. Ыһыллыы кэмигэр ким 
аҕыйах төбө сүөһү этин бачча ыраах кэлэн 
атыылаһыаҕай? Арай биир эбэҥки оҕонньоро 
табалары үүрэн тыаҕа түспүтэ. Бэрэссэдээ-
тэл дьахтар, хата: "Көрөр киһи көрдүн" диэн 
тыыппатаҕа. Арай ол баай дьоҥҥо тиксибит бу-
оллун, баҕар, хаалыах этэ..."

Быраҕыллыбыт Мариинскайга 12:15 диэки 
тиийэн Валентин Мягшун диэн 1950 сыллаахха 
ыаллыы сытар, билигин тамты эстибит Лука-
чокка төрөөбүт, бөһүөлэк бүтэһик олохтооҕун 
көрүстүбүт. "Эһиги кэлэргитин кэтэһэн олоро-
бун. Бэҕэһээ суруналыыстар кэлиэхтэрэ диэ-
биттэрэ", – диир. Кэргэнэ, кыыһа Экимчаҥҥа, 
куо раттыы көрүҥнээх бөһүөлэккэ, өссө биир 
кыыһа Благовещенскайга олороллор үһү. Бэ-
йэтэ  «Уазик» массыынанан өйүөтүн 150 км. 
Ыраах баар Экимчантан таһынар эбит. Санатар 
буоллахха, бу Экимчан диэн тылы олохтоохтор 
Эким уонна Чан диэн икки саха киһитин аатыт-
тан тахсыбыт дииллэр. Үһүс массыына суоппара 
Дмитрий Мяшшуну биһиэхэ: "Бу оҕонньору бы-
лаастар куоракка дьиэ биэриэх буолан албынна-
абыт киһилэрэ", – диэн билиһиннэрэр. Ол ман-
нык эбит: балаһыанньа быһыытынан бөһүөлэк 
сабылларыгар бүтэһик олохтооҕуттан көһөрүгэр 
сөбүлэҥин ылан илии баттаталлар эбит. Бы-
лаастар Мягшуҥҥа квартира биэриэх буолан 
илии баттаппыттар эрээри тугу да биэрбэтэхтэр. 
Оҕонньор онно улаханнык кыһаммат, хайа эрэ 
атын киһини кэпсииллэрин курдук туттар…

Аара баран иһэр суолбут: иинэҕэс тиит, ха-
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тыҥ былаастаах тайҕалар, сопкалар, үрэхтэр 
тардыы лара. Сөп-сөп көмүс хостуур сирдэр 
көстөллөр. Үгүстэр кэлэр сезону кэтэһэн хаа-
рынан бү рүллэн, атыттар олох да быраҕыллан 
ардах таабыт тураахтыы сохсоһон тураллар. Со-
рохторго үүтээнтэн тулаайахсыйбыт буруо бур-
гучуйарыттан көрдөххө, харабыл хааллараллар 
эбит.

Айаммыт аартыга сотору тайҕа суолун кэбин 
кэттэ. Георгий Дмитриевич Егор Егоровичтыын 
Алдан курдук айылҕалаах сир дэһэллэр. Баста-
кы "Урал" эбии бааҕа тэстэн оҥосто хаалла. Кини 
суоппара: "Суһаллык, табыллан айаннаатахпына 
Удскойтан Стойбаҕа диэри биир суукканан айан-
наан тиийэбин. Массыынам эргэ. Этэҥҥэ буоллах-
пытына сарсын киэһэ Удскойга тиийэр инибит", – 
диэн Сэмэҥҥэ кэпсээбит. Бу суоппар нуучча уола 
Василий күтүөтэ – кыыһын кэргэнэ үһү. 

13:55 сис оройугар муора таһымыттан 850 
 миэтэрэ үрдүктээх сис хайа арҕаһыгар баар ха-
рыйа былаастаах ойуурга тохтоотубут. Бу Россия 
икки регионун – Амыр уобалаһын уонна Хаба-
ровскай кыраай быыстара. Мантан ыла Хабаров-
скай бириэмэтигэр көһөбүт...

Олохтоох бириэмэнэн 16 чаас саҕана Ту гуур-
Чумикаан оройуон сиригэр баар эрмээннэр бас 
билэр таджик мас кэрдээччилэр олохторугар 
тохтоон эбиэт өрµннµбµт. 16:17 эбиэт тээн бүттү-
бүт – таһырдьа бульдозер бамперыгар «швед-
скэй остуол» оҥордубут. Халлаан тымныы... 

21:30 Шевли диэн сиргэ тохтоон чэйдээтибит. 
Василий кэпсииринэн, 20 км. «Фактория» диэн 
амырдар уонна үттэр эргинэр сирдэрэ кэлэр 
үһү. Рахуба оҕонньор этэринэн, этэҥҥэ буол-
лахпытына сарсын сарсыарда тиийиэхпит үһү. 
Факторияттан Удскойга диэри 250 км. курдук. 
Суоппардар бу түүн утуйбакка айанныахтаахтар.

Мас кэрдээччилэри ааһыахпытыттан суолбут 
лаппа мөлтөөтө, нэксиэ бөҕөтө. Төлөпүөммэр су-
рукпун бэрт эрэйинэн көрөбүн. Билигин бириэмэ 
23:13. Аргыстарым бары кэриэтэ утуйа сыталлар 
эбэтэр утуйа сатыыллар. Тоҕо диэтэххэ сөп-сөп 
мөхсөн ылаллар. Утуйуохха!

Түүн ортотун диэки тимир көлөбүт тохтообуту-
гар уһукта биэрдибит. Тарыҥҥа кэлбит эбиппит. 
Суоппардар чинчийэн көрөн баран этэҥҥэ туо-
раатыбыт. Чэ, салгыы утуйуохха!

Тохсунньу 18 күнэ
Бүгүн Хабаровскай бириэмэтинэн 7 чаас уһу-

гуннубут. Массыынаҕа иккис хонукпар дьэ, дьаг-

дьайбакка бэркэ утуйан турдум. Бөөлүүн 4 чаас 
саҕана, биһиги "камазпыт" суоппардара уулара 
кэлэн, Баладек диэн сиргэ тохтобул оҥорон хон-
нубут. Мантан Удскойга диэри 170 км. үһү, сир-
дьиппит Василий этэринэн.

Суоппардарбыт киирэн аа-дьуо чэйдэстилэр. 
Айгы дьон. Бөөлүүҥҥү айаҥҥа тимир көлөбүт 
ол бу туттарыктара, кэлин нүөмэрбит туллу-
буттар, будка анныгар баар тоҥ аспытын угар 
дьааһыкпыт хомуруйбут.

8:46 бириэмэҕэ айаҥҥа турдубут. Хонуктаа-
быт сирбитин Вадим Петрович: "Чугас тоҥмот 
сыккыс баар быһыылаах. Кулааһай, куобах 
 суо ла баһаам" диэн сылыктыыр. Эмиэ аппа-
лаах-дьаппалаах, түҥкүл-таҥкыл түһүүлээх суол 
 са ҕаланна. Бүгүн Удскойга тиийиэхтээхпит. Дьу-
лус этэринэн, тохтообут сирбититтэн онно диэри 
127 км. 

«Дойдулаах суор» Виктор Рахуба кэпсиири нэн, 
сирдьиппит Василий уруккута Удской баһылы га 
үһү, билигин родовой община салайар. Бу бал-
та дуу, эдьиийэ дуу маҕаһыыннаах, онно таһа-
ҕас тиэйэн иһэр эбит. Арай бэҕэһээ кэпсэтэллэ-
риттэн иһиттэхпинэ сирдьиппит: «Почтаҕа оһох 
оттооччунан үлэлиибин, 3,5 тыһыынча солкуо-
бай хамнастаахпын», – диэн бэрт сэмэйдик кэп-
сиир курдуга…

11 чаас ааһыыта тимир көлөлөрбүт тохтооту-
лар – суолбутун мас мэһэйдиир үһү. Вадим Пе-
трович Дьулустуун мас ыраастаһа таҕыстылар. 
Сэмэн ону үйэтитэ барыста. Георгий Дмитриевич 
картаны көрөрүнэн, бу тохтообут сирбит Руми 
үрэх атта үһү. Дьоммут бөрө суолун көрдүбүт 
диэн өрүкүйэн киирдилэр.

Айаммыт лаппа бытаарда – суоппардар маһы 
солоон суол тэлэллэр, аны иҥнэри суолга бары 
вахтовкабыт уҥа өттүгэр түмсэн ыарык буола-
быт. Иҥнэрибит 45 кыраадыс курдук, өссө биир-
дэ аны хаҥас диэки ыйааһын буоллубут. Сыыйа, 
үнтү сахсылла олорон эбиэттииргэ тэринэн эрэ-
бит. Бутербродунан үссэннибит.  

Ханнык эрэ үрэх сүнньүгэр киирдибит. Үт 
өрүс салаата үһү. Массыыналар сиикэйи кэс-
тэрэн туораатылар. Дьоммут ууга быыдараны 
көрбүттэр. Үрэхпитин картанан көрөн Гербикан 
диэн быһаардыбыт. 

17:01 эмиэ түҥкэл-таҥкал түһэн Гоман диэн 
Үт өрүс иккис салаатыгар кэлэн күөстэнэн 
аһаатыбыт – эмиэ пельмен сиэтибит. Өрүс сии-
кэйиттэн уу баһан Кириһиэнньэнэн ситимнээн 
дьэп-дьэҥкир, ып-ыраас, кылыгыраабыт ууну 
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амсайдыбыт, күөстэннибит, аны чэй уута оргуйа 
турар. Сэмэн уу баһаары аҥаар атаҕынан ууга 
үктэннэ. 

Үт өрүс тардыытыгар бигэтик үктэннибит. Тай-
ҕа харанан көрөн турар – мас хаара суох. Үрдүк 
дьылыгырас бэстэр, тииттэр, тирэхтэр, үөттэр 
ыга симсэн үүммүттэр. Өймөкөөн алыыларын 
курдук сирдэринэн, үрүйэ-харыйа төрдүлэринэн 
айаннаатыбыт. Бытааммыт. Рахуба этэринэн, Уд-
скойга диэри 90-ча км. хаалбыт.

Рахубалыын кэпсэттим: Удскойга икки-хас хо-
норбут буолуо, остуруокка, чочуобунаҕа, Култук 
диэн 1931 сыллаах сэбиэскэй былааһы утары 
өрө турдулар диэн ытыллыбыт сирдэригэр сыл-
дьар, табылыннаҕына, Үт өрүс төрдүнэн Полина 
Осипенко оройуонунан эргийэн төннөр үһүбүт. 
Ону Вадим Петрович: «Үккэ кэлэр өссө атын 
суол баар, 100 км. быһа уонна арыый тупсаҕай 
да аргыстаах, сирдьиттээх манан эрэ табыллар 
этэ. Бу дьон, атыыһыттар, манан үгүстэ кэлэр-
барар буолан, босхо сирдьит, арыалдьыт буо-
ларга сөбүлэһэллэр», – диэн быһаарар. Аны 
ума тыкпыт хос, улахан баахтаах Василийдаах 
«Уралларыгар» баар.

19:50 аара суолга утары таһаҕас тиэммит 
«ЗИЛ» массыынаны көрүстүбүт. Арааһа, бы-
раҕыллыбыт Лукачок дэриэбинэ диэкиттэн ыла 
утары тимир көлөнү көрсө иликпит. Онуоха диэ-
ри джиптэри, «УАЗ» санитаркалары, омук микро-
автобустарын хам-түм көрсөр этибит.

21 чааска булчут үүтээнигэр тохтоотубут. 
Үүтээн иччитэ Николай Николаевич Атласов диэн 
1954 сыллаахха Чумикааҥҥа төрөөбүт, бэйэтин 
«сахабын» дэнэр. Саха сиригэр аймахтар даах 
үһү. «Мин саастыылаахтарым сахалыы син би-
лэллэр», – диир, быстах-остох тыллары саҥарар, 
кэпсэтии тосхолун өйдүүр. Сахалыы саҥаран, 
кэпсэтэн барбыппытыгар сыыйа сахалыы ты ла 
элбээтэ. «Табаһыт буоламмын, сороҕор, эбэҥ-
килии тартарабын», – диэн билинэр. Биһиги 
сирдьиппитин Василий Третьяковы утары көрөн 
олорон: «Кини эмиэ саха, саха!..» – диэбитин 
киһитэ баһын быһа илгистэр, күлэр...

Николай ийэтэ 100-тэн тахсан баран өлбүт. 
Кэргэнэ билигин Хабаровскайга олорор, кинини 
табаһыт диэн быраҕан атын киһиэхэ эргэ тахсы-
быт. Биир кыыһа Удскойга олорор. Иккис,  учуутал 
кыыһа Тугуурга олорбут. "Билигин арааһа Ха-
баровскайга олорор быһыылаах" диэн мунаарар. 
Сиэннэрдээх, Матвей диэн хос сиэннээх. 

Атласов үүтээнэ Удскойтан 65 км. турар, тоҕо 

эрэ «КМС» диэн ааттаах. Билигин булчут, урут 
табаһыттаабыт. Сэбиэскэй кэмҥэ 2000 табалаах-
тара үһү. «Учурга тиийэ маныырбыт», – диир. Би-
лигин саарбаны, быыдараны, нуорканы, тайаҕы, 
кулааһайы, табаны, куобаҕы бултуур. Мотуор-
даах оҥочонон таас үрэххэ 20 км. үөһэ бырахта-
ран баран балыктыыр, соболуур уонна санныгар 
сүгэн төннөр үһү. «Сорох малбын ыппар ында-
бын», – диэн быһаарар. Ити 6×6 м. үүтээнин 
бэйэтэ эт саннынан сүгэн туппут. Көрдөххө эр-
киннэрэ иинэҕэс мастан оҥоһуллубуттар, муос-
татыгар төгүрүк дүлүҥү тэлгэппит. Бэрт сотору 
кэргэнниһэн дэлби үөрдэ-көттө, айаҕа хам буол-
бат: «Төннөргүтүгэр хайаан да таарыйаарыҥ!» 
диэн ыҥырар. Сиэн Өкөрү «Охота и рыбалка в 
Якутии» студияҕа үлэлиир истэн: «Куобактыы 
кэлээр», – диир, олох уу саха буолан хаалаах-
таата…

23:50 Бокон диэн күөлгэ кэллибит. Кэлин 
кыраайы үөрэтээччи Юрий Мусатовтан исти-
биппинэн, бу күөл аттыгар ойуулаах таастар 
бааллар үһү. Мантан ыла Удской бөһүөлэгэ 27 
км. үһү. Суоппардарбыт тохтообокко айан ныыр-
га быһаарыммыттар. Бу түүн бөһүөлэги бу-
лар  кыахтанныбыт. Чэ, бэрт! "Финиш иннигэр 
бүтэһик старт". Суола күнүскүттэн ама соҕус. Ол 
эрээри, фургоммутун мас-талах охсон, аалан, 
эҥин араастаан лүҥсүйэр, дапсыйар, тоҥсуйар, 
тарбыыр, кыычыгыратар, хачыгыратар, сырыла-
тар, тирилэтэр... 

Кырдьык, түүн 2 чааска Удскойга кэллибит! 
Сорохпут почтаҕа, атыттарбыт сирдьиппит Ва-
силий дьиэтигэр, суоппардар өссө атын сиргэ 
тарҕаһан хоннубут. Почта Василий тиэргэнигэр 
турар, кини дьиэтэ эбит. 

Тохсунньу 19 күнэ
Сарсыарда 9:30 чааска Вадим киирэн уһу-

гуннарда. Төһө да хоммут дьиэбит сөрүүн соҕус 
буоллар, тэбиэн тириитэ сылаас спальникка бэр-
кэ утуйбуппун. Киһи өссө да утуйуох курдук.

Почта үлэһитэ дьахтар кэллэ. Александра Ни-
колаевна Сивцева диэн Удской төрүт олохтооҕо.
Сэмэн кэпсэтэн: «Сахалыы билэҕин дуо?», – 
диэ битин нууччалыы: «Өйдөөмүнэ. Мин саас-
тыылаахтарым үксэ билэллэр, арай оҕолорбут 
мөлтөхтөр», – диэн хардарда, интервью биэриэх 
буолла. Өссө: «Василий утары олорор оҕонньор 
сахалыы үчүгэйдик билэр», – диэн сахалыы би-
лэр киһини ыйда. 

Ол кэпсэтэр кэммитигэр Елизавета Петровна 
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Катаева, 1966 сыллаах төрүөх олохтоох библио-
тека сэбиэдиссэйэ киирэн кэллэ. Саха. Кыыс 
эрдэҕинээҕи араспаанньата Леонтьева диэн үһү. 
Өбүгэлэрэ ини-бии Леонтьевтар Саха сириттэн 
көһөн кэлбиттэр… 

9:27 Василий сирдээн Удской поселение дьа-
һалтатыгар аҕалла. Бу бөһүөлэк үөһэ уонна 
аллараа дэриэбинэлэр диэн икки тус-туспа ту-
рар түөлбэлээх эбит. Баһылык Светлана Ва-
сильевна Пустовалова уонна урут үс болдьох-
хо баһылыктаабыт, кыраайы үөрэтээччи Юрий 
 Дмитриевич Мусатов диэн нуучча оҕонньорунуун 
көрүстүлэр. Георгий Дмитриевич делегацияны, 
үлэбит былаанын билиһиннэрдэ. 

Дьаһалта биэрбит чахчыларынан Удскойга би-
лиҥҥи туругунан 495 киһи олорор (Мусатов ба-
һылыктыырын саҕана 598 киһи эбитэ үһү). Оску-
ола, икки бөлөхтөөх оҕо саада, почта, үс лаап пы, 
биэссэр-акушер пууна, тиис эмтиир кабинет, ле-
сопуун баар. Оскуола 50-ча оҕолоох, оҕо саада 
14 иитиллээччилээх. Дэриэбинэ олохтоохторо 3 
ынаҕы, 4 бороону, биир аты иитэллэр. Үс родовой 
община баара түүлээх булдунан уонна балыгы-
нан дьарыктанар. Былырыын 20 тонна балыгы 
бул таабыттар. Удскойдар балаҕан ыйыгар «Посе-
ление күнүн» бэлиэтииллэр, эбэҥки лэр «Икенип-
ке» диэн бырааһынньыктарын ыыталлар.

Дьаһалта кытта биир дьиэҕэ баар эрээри, 
атын ааннаах библиотекаҕа уонна биэссэр-аку-
шер пуунугар тахса сырыттыбыт. Сарсыарда 
бил сибит библиотекарь Елизавета Петровнаҕа 
Хабаровскайтан аҕалбыт кинигэлэрбитин тут-
тарбыппытыгар улаханнык үөрдэ.

Үйэтин тухары стоматологынан үлэлээбит, 65 
саастаах Майя Владимировна Катаева диэн саха 
дьахтарын кытта сахалыы кэпсэттим. 1973 сыл-
лаахха үөрэҕин бүтэриэҕиттэн ыла Чумикааҥҥа, 
Удскойга үлэлиир. Аҕата сахалыы үчүгэйдик би-
лэрэ үһү, 1992 сыллаахха 81 сааһыгар өлбүт. 
Оҕолоро нууччалыы саҥараллар. Майя Влади-
мировна Дьокуускайга олорор Галина Егоровна 
Третьякованы билэбин диир. Сэбиэскэй кэмҥэ 
ананан кэлэн үлэлээбит, Василийдаах аймахта-
рыгар кэргэн тахсыбыт, баһылыгынан үлэлии 
сылдьыбыт, кэргэнэ өлбүтүн кэннэ Саха сири-
гэр төннүбүт. Сирдьиппит Василийдаах аймах-
тара эбит, төлөпүөнүн биэриэх буолла. Бэҕэһээ 
көрсүбүт булчуппут сиэнэ Ксения Атласова диэн 
кулууп үлэһитэ илиитин өлөрөн эмтэтэ кэлбитин 
көрүстүбүт.

Оскуола дьаһалтаттан ырааҕа суох турар 

эргэ дьиэ. Дириэктэр Марина Юрьевна Ивано-
ва диэн, быйыл иккис сылын үлэлиир, манна 
Чумикаантан ананан кэлбит эрээри төрдө Уд-
ской үһү. В.Т. Педколлектив 11 киһилээх. Учуу-
тал үксэ дьүһүннэриттэн көрдөххө саха, эбэҥки 
быһыылаахтар. Физкультура учууталыгар Вадим 
Петрович мас тардыһыытынан билиһиннэрэр 
матырыйааллары бэлэхтээтэ. Уола сэҥээрэн ин-
тернетинэн саха мадьыныларын, Арнольд Швар-
цнеггер мас тардыһарын көрө хаалла…

13:30 диэки Василийбыт Үт остуруога турбут 
сиригэр илтэ. Кини дьиэтиттэн – Аллараа дэ-
риэбинэ дэнэр сиртэн чугас эбит. Үт өрүс үрдүгэр 
турар чомчойбут очуоска Иван Москвитин уонна 
Василий Поярков баһылыктаах нуучча казакта-
ра 1643 сыллаахха остуруок туттубуттар. Кэлин 
пятидесятник Данила Михайлов осту руогу эбии 
бөҕөргөппүт. Бу эргинээҕи сирдэргэ XVII үйэ икки 
аҥарыгар маньчжурдар экспедиционнай этэ-
рээттэрэ өтөн кииртэлии сылдьыбыттара. Үт осту-
руогун гарнизона Россия уонна Кытай кирбиилэ-
рин харабыллаабыта: 1689 сыллаахха балаҕан 
 ыйыгар Нуучча судаарыстыбатын уонна Цинь 
империятын икки ардыларыгар Нерчинскэйдээҕи 
сөбүлэсиһии түһэрсэн, нууч чалар Приамурьет-
тан аккаастанарга күһэл либиттэрин түмүгэр Үт 
остуруога икки үйэ кэ риҥэ Россия соҕуруулуу 
илиҥҥи уһугун тэбэр сүрэҕэ буолбута. Икки улуу 
дойду кирбиитэ Үт өрүстэн соҕуруу сытар То-
ром үрэҕинэн ааһара. Биир кэмҥэ дьаһаахтан 
күрэммит сахалар бу Тором уҥуор баар нейтраль-
най сирдэргэ олохсуйбуттара.

Манна 1744 сыллаахха 2-с Камчатскай экспе-
диция кыттыылааҕа Якоб Линденау, 1844 сыл-
лаахха академик Александр Миддендорф, 1846 
сыллаахха кэлин Москва уонна Коломна митро-
полита буолбут, Америка апостолынан ааттам-
мыт Иннокентий Вениаминов таарыйбытта ра, 
үлэлэригэр, бэлиэтээһиннэригэр ахтан аһар-
быттара биллэр. 1926-1928 сылларга сахалыы 
тыллаах аан бастакы суругунан айымньыны 
– «Ахтыылары» суруйбут саха хааннаах, Саха 
уобалаһын күбүрүнээтэрин оһуобай сорудахтар-
га ыытар чунуобунньуга Афанасий Уваровскай 
сылдьыбыта уонна ол уустук айанын, Үт сирин 
айылҕатын туһунан сиһилии, уус-ураннык су-
руйан үлэтигэр киллэрбитэ. Урут остуруокка 
таҥара дьиэтэ турбутун 1950-с сыллардаахха 
көтүрбүттэр. 

Бу историческай суолталаах сири кэлин олох-
тоохтор кылаабыһа оҥос тубуттарыттан киһи 
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хомойор. Арай биһиги сирдьиппит Ва-
силий өй дө бүнньүк кириэс туруор-
бут, репрессия сиэртибэлэрэ буолбут 
аймахтарыгар Третьяковтарга анаан 
үйэтитэр суругу ыйаабыт. Биһиги экс-
педициябыт өйдөбүнньүк суругун ол 
кириэскэ иҥиннэрдибит. 

Билигин 14:38. Култук диэн Үт 
уҥуоргу кытылыгар турар сиргэ 1931 
сыллаахха Чумиканнааҕы сэбиэскэй 
былааһы утары өрө туруу кыттыылаах-
тарын ыппыт уонна өрүскэ ойбон ал-
ларан тимирдибит сирдэригэр эмиэ Ва-
силий Третьяков туруорбут кириэһигэр 
сырыттыбыт. Докумуонунан 17 киһи 
ытыллыбыт диэн эрээри, үгүс чахчылар 
уонна ах тыылар кэрэһилииллэриттэн 
100-чэкэ эбэҥки, саха табаһыттара, 
булчуттара, Үт казактара, сүнньүнэн 18-20 са-
астаах уолаттар, кыдыйыллыбыттар. Третьяков 
кириэһиттэн өрүс арыый аллараа өттүгэр уонна 
бэтэрээҥҥи кытылга Николай Николаевич Ива-
нов-Утучур эмиэ тоталитарнай систиэмэ сиэрти-
бэлэрэ буолбут биир дойдулаахтарын кэриэһигэр 
анаабыт күөх өҥнөөх кириэһэ турар.

Үт өрүс уута онон-манан сиикэйдээх. Халлаан 
ыраас, балайда чыгдааннаах, салгыннаах. Хаар 
халыҥа Саха сирин курдук. Аара суолга өрүскэ 
үлэлии сылдьар метеостанция үлэһитэ Светла-
на Атласованы көрүстүбүт. Кыыс араспаанньата 
Никифорова үһү.

15 чаас саҕана Социальнай-культурнай киин 
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диэн ааттаах, маһынан оттуллар, кыараҕас уон-
на тымныы дьиэҕэ кэллибит. Олохтоох саха-
лар, эбэҥкилэр, үксэ оҕо-дьахтар, үс-түөрт эр 
киһи (ону да оҕонньоттор), барыта 40-ча киһи 
мустубут. Биир кыра кыыс эбэҥкилии ырыаҕа 
үҥкүүлээтэ, Соня диэн обургу кыыс сахалыы 
«Дьокуускайга хаар түһэр» ырыаны ыллаа-
та, түөрт хороччу улаатан эрэр уол сахалыы, 
эбэҥкилии булкаас тыллаах ырыанан үҥкүү-
дьүһүйүү көрдөрдүлэр.

Анатолий Владимирович Катаев диэн 63 саас-
таах, Удской төрүт олохтооҕо, саха киһитин кыт-
та билистибит. Кини аҕата Владимир Павлович 
Катаев диэн ф.н.к. Юрий Васильев-Дьаргыстай 
респондена эбит – «Бодойбо уонна Үт сахаларын 
фольклора» диэн брошюратыгар кини хас да 
ырыаны суруттарбыта киирбит. Катаевтар сэттэ 
бииргэ төрөөбүттэр – түөрт уол, үс кыыс. Анато-
лий бэйэтэ Иркутскайдааҕы түүлээх техникумун 
бүтэрбит, «Икки саха уолун кытта үөрэммитим», 
– диир. Биирдэстэрин Сэмэн диэн ааттыыр. 
Сарсыҥҥытыгар кэннигэр суруктаах хаартыс-
катын аҕалан көрдөрдө: киһитэ Абый улууһун 
Сутуруохатыттан төрүттээх эбит. Саха сиригэр 
ыҥырбыттарын барбатах. Үйэтин тухары лес-
нигинэн үлэлээбит. Сахалыы үчүгэйдик билэр, 
арай аахпат, спутнигынан «Саха» НКИХ «Саха 
24» каналын көрөрүн кэпсиир.

63 саастаах Анисия Ивановна Леонтьева 
Саха сиригэр баар аймахтарын Леонтьевтары 
көрдүүр. Удской баһылыга Светлана Пустовало-
ва көрсүһүү кэнниттэн кулууп эркинигэр Мид-
дендорфка өйдөбүнньүк ыйыырбытыгар сирэйэ 
сымнаабыт: «Кэлэн сэргэхситтигит, культурнай 
эйгэбитин кэҥэттигит», – диэн махтанна. Уд-
скойга олорор Үт сахалара барахсаттар Саха 
Өрөспүүбүлүкэтин былааҕын туох эрэ сырдыгы, 
үйэлээҕи көрөр курдук одуулаһаллара... 

Киэһэ телесуруналыыс Сиэн Өкөр, этно граф 
Виктория Баторовна буоламмыт олохтоох кы-
раайы үөрэтээччи Юрий Дмитриевич Мусатовы 
ыҥыран анаан кэпсэттибит. Мусатов Хабаров-
скайга төрөөбүт, бастаан Охотскайга үлэлээн ба-
ран Чумикааҥҥа кэлэн олохтоох эбэҥки кыыһын 
кэргэн ылбыт, икки оҕоломмут. Сахалыы уду-
маҕалатар этим диир. Комхозка кладовщигы-
нан, завхоһунан, Торомҥа управляющайы нан, 
лесопуун начальнигынан үлэлээбит, 2000-2012 
сылларга Удской бөһүөлэгин баһылыга. Били гин 
оройуон сэбиэтин депутата, оттук уонна ту туу 
маһын бэлэмниир кэтэх тэрилтэлээх.

Баһылыктыаҕыттан ыла кыраайы үөрэтэн Ха-
баровскай, Николаевск-на-Амуре архыыптары-
гар, библиотекаларыгар дьарыктаммыт. Үт уонна 
Тугуур остуруоктара тутуллуохтарыттан сахалар 
бу сиргэ баалларын, саха атыыһыттара эргинэ 
кэлэллэрин бэлиэтиир. Тором диэн Чумикантан 
50 км. Үрэххэ, урукку Маньчжурия быыһыгар 
дьаһаах төлөөбөт сахалар олорбуттар. Ол сиргэ 
сылгы-сүөһү иитэргэ табыгастаах үһү.

Юрий Дмитриевич биир түгэни бэлиэтиир: 
Иван Москвитин 31 киһититтэн биир эрэ казак 
сүтүктэммит, онтон Поярков дьонун аҥаарын, 
Хабаров эмиэ балайда элбэх киһини, Дежнев 
этэрээтин барытын мэлиппиттэр. «Ол кистэлэҥэ 
Москвитин дьоҥҥо үтүө сыһыаннааҕар», – диир 
кыраайы үөрэтээччи. Кини өссө Америка уонна 
Евразия кирбиилэрин арыйбыт аатырбыт айан-
ньыт Семен Дежнев уонна саха дьахтара Абака-
йаада уоллара Любим Үт уонна Тугуур остуруок-
тарыгар иккилии сыл сулууспалаабытын ахтар.

Юрий Дмитриевич тус кэтээн көрүүтүн үл-
лэстэр: «Сахалар аймаҕымсахтар, аҕа ууһум-
сахтар. Ол итэҕэстэрэ уонна күүстэрэ буо луон сөп. 
Бас-көс киһилэрэ ыйбыт киһитигэр сөбүлээбэтэр 
да бары биир киһи курдук куолас тыыллар. Ол он-
нугар бас-көс киһи чугас дьонун хааччыйар. Хо-
лобура, бу Вася Третьяковы дьон төһө да кэ рээки 
диэн мөҕүттүннэр, кини балыкка дьон бөҕөнү ил-
дьэ сылдьан аһатар-сиэтэр  эбээт».

Биһиги тылларын төһө билэллэрин чинчийээ-
ри ыҥырбыт эмээхситтэрбит кэлиэх буолан ба-
ран кэлбэтилэр... Бу түгэҥҥэ уорбалыыр санаа 
үөскээтэ: дьоммут, арааһа, сахалыы билэллэрин 
кистииллэр дуу, сааталлар дуу... Тоҕо диэтэххэ, 
көрсүһүүгэ кэлбит икки эмээхсин уу сахалыы 
тыл бырахсалларын эт кулгаахпынан истиби-
тим: «Эн биһи бииргэ барыахпыт...» уонна «Мин 
билигин кэлиэм...» Чугаһаабыппар куоластара 
уларыйан эбэҥкилии тартарыыланан хаалбыта 
уонна  анаан кэпсэтэртэн туттунар, сэрэхэдий-
эр курдуктара... Тарҕаһыы диэки Вадим Петро-
вич кулгааҕым уһугунан эмиэ икки эмээхсин (бу 
маарыыҥҥылар эбитэ буолуо) сахалыы: «Чэ, 
бардыбыт», – дэспиттэрин өйдөөн хаалбыт этэ. 

(салгыыта бэчээттэниэ)

Гаврил АНДРОСОВ,
Нуучча географическай 

уопсастыбатын чилиэнэ.
Тµгэннэри Дьулус Антонов µйэтиттэ
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Оскуоланы бүтэрбит ол сааспытын уонна олох-
хо бастакы хардыыны оҥорбут икки сылларбы-
тын санаан кэллэхпитинэ, хайабыт даҕаны, би-
лигин да, кэмсиммэт эбиппит. Хоһууннар суолла-
рын талыы уонна хатылааһын, уоттаах сэрии эрэ 
сылларыгар буолбакка, дойдубут эйэлээх олоҕор  
даҕаны тахсыталыыр быһаарыылаах, ыксал-
лаах кэмнэригэр, эдэр ыччаттарга туһаайан. 
ыҥырыы таһаарыыта эмиэ толоруллуохтааҕын, 
оҥо һуллуохтааҕын курдук эппитинэн-хааммы-
тынан ылыммыппыт. Оннук быһыы-майгы Бул-
гунньахтаах орто оскуолатын бүтэрэр сылбы-
тыгар 1961 сыллаахха буолбута. Оччолорго оҕо 
сааспытыттан улахан дьоннуун үлэҕэ-хамнаска 
тэҥҥэ сылдьыспыт, ыарахан, кыайтарбат, үлэһит 
илии тиийбэт диэн тугун үчүгэйдик өйдүүрбүт. 
Биһиги бачыыммыт, онон күдээринэ хамсааһын 
буолбакка, булгуччу оҥоһуллуохтаах кэмигэр 
уонна миэстэтигэр сөп түбэспитэ. Олохпутун 
үөрэх эрэ кинигэтинэн буолбакка, оҕо сааспы-
тыттан үөрэхпитин кытары үлэни тэҥҥэ өрө ту-
тан  улааппыт сааспыт үгэнэ этэ. Ону тэҥэ бука 
барыбытын Ийэ дойдуга бэриниилээх, тус бэйэ 
иннин көрүнэри таҥнарыы тэҥэ сананарга иип-
питтэрэ. Оччолорго, дойду үрдүнэн сабардаабыт 
ыарахаттары утары дьүккүөрдээхтик охсуһарга, 
кыаллар буоллаҕына ону туоратыһарга, хол-
боспотохпут буоллар, ол буолуох этэ, биһиэхэ,  
чиэс уонна суобас, бар-дьон дьүүлэ-сэмэтэ диэ-
ни кытаанахтык өйдүүрбүт. Атын өттүттэн са-
наатахха, холкуоска ала-чуо биһигини эрэ үлэ-

Аргыс буолбут “Аартыкпыт”

“Өскөтүн мин умайбатахпына, 
өскөтүн эн умайбатаххына, 
өскөтүн биһиги умайбатахпытына, -
хаайан турар хараҥаны ким халбарытыай?”.

Назым Хикмет

лэтэ хаалларалларын курдук эмиэ саныырбыт 
даҕаны, ордугургуурбут даҕаны. Ол курдук би-
һиги ыҥырыыбытын ылымматахтар, туораттан 
көрөн турбуттар суох буолбатах этилэр. Баал-
лара. Холобура Дьокуускай куорат 9 №-дээх 
оскуолатын дириэктэрэ М.И. Кершенгольцтан 
«Эдэр коммунист» ³р³спµµбµлµкэтээ±и ыччат 
хаһыатын кэрэспэдьиэнэ Илья Васильев «Оскуо-
ланы бүтэрээччилэр бачыымнарын өйөөһүнү 
эһиги хайдах былааннаахтык тэрийэҕит? – ыйы-
тыытыгар: – «Тыа оскуолатын бүтэрээччилэр 
хол  куоска үлэлииртэн атын кыахтара, суолла-
ра-иистэрэ суох», – хоруйдаабыт этэ. Итинник, 
бэ йэлэрин кэмнэригэр «инники көрүүлэрдээх», 
дьон оччоҕо да бааллара, билигин да суох буол-
батахтар. Оттон олохтоохтор: «Маннык ыарахан, 
күчүмэҕэй кэмнэргэ, дойду, оройуон, холкуос 
үрдүнэн күөйэ хаампыт кыһалҕаны халбарытыс-
патахпытына, ким кэлэн кинилэргэ күүс-көмө 
буолуой?!» – дии саныырбыт. 

Быһаарыыбытын тобуларбытыгар, оскуола 
ди риэктэрэ Арсентий Терентьевич, кылааспыт 
са лайааччылара Елена Даниловна, Анна Ива-
новна, кинилэр итэҕэтиилээх тыллара күүс-көмө 
буолбута. Маны таһынан, биһиги, олох суолун 
таба тутарбытыгар оройуон, ³р³спµµбµлµкэ са-
лалтата, общественноһа, оскуола администра-
цията бүттүүнэ туруммуттара. Атын өттүт тэн, 
Бул гунньахтаах оскуолатын үөрэнээччилэрэ 
үөрэ  ҕи кытары үлэни дьүөрэлиир үтүө үгэстэрэ 
сүр дээх күүстээх этэ. Ити кэмҥэ куораттан, тыа 
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хаһаайыстыбатыгар быһаччы тахсан үлэлии 
сыл дьар биирдиилээн дьоннор, үөрэнээччилэр, 
дьиэ кэргэттэр эмиэ бааллара. 

Биһиги икки үтүөкэн сылларбытын туох иһин 
сиэртибэлиирбитин эрдэттэн үчүгэйдик өй дүүр-
бүт. Оччолорго сэбиэскэй норуот уонна дой ду 
бүттүүнэ Юрий Гагарин космоска хар дыылаабыт 
холобура суох хорсун көтүүтүн итии тыынынан 
олорор кэмнэрэ этэ. Биһиги оройуом мутугар хаа-
лыылаах фермалары өрө тардаары үлэлии тах-
сыбыт ыанньыксыттар бааллара: Гаврил Чепа-
лов, Елена Решетникова, Евдокия Севостьяно-
ва, кинилэр үүт ыаһынын үрдүк ситиһиилэрин 
³р³спµµбµлµкэҕэ көрдөрбүттэрэ. Ону барытын, үйэ 
аҥара кэм  ааспытын кэннэ санаатахха, төрөөбүт 
дойдубутугар тапталы иҥэрбит, оччотооҕу пио-
нер, комсомол ииппит ыччаттара, үлэһит аймах-
ха бэриниилээх буолууттан атыны билбэт этибит. 
Кинилэр холобурдарын батыһарбытын дьолу-
нан, кинилэргэ кыттыһартан, холбоһортон куо-
тууну сааттаах суолунан ааҕарбыт. Билигин кэ-
лэн, «Оскуола-Үлэ-Үрдүк үөрэх» патриотическай 
бачыымы, саха эдэр ыччатын «ынах кутуругар 
баай быт» омсолоох суол курдук сыаналааччылар 
баалларын. Ааспыт историяны итинник суолунан 
төннөн көннөрөр даҕаны, хаттаан саҥалыы су-
руйар даҕаны сатаммата буолуо. Ол иһин бары-
тын кырдьыгынан, хайдах буолан ааспытын кур-
дук суруйабын.

Дойду чаҕылхай, норуот биһириир страни-
цата ханнык баҕар кэмҥэ хатылана турар үгэс-
тэрдээх. Биһиги соҕотох буолбатах этибит. 
£р³с пµµбµлµкэ үрдүнэн элбэх оскуола оҕолоро 
Булгунньахтаахтар бачыымнарын батыспыттара. 
Бар дьон ону биһирээбитэ. Дойду бастыҥ ыч-
чата оһорбо сирдэри туһаҕа таһаараары дойду 
үрдүнэн аттанарын, ткачиха Валентина Гагано-
ва производство атын хаалыылаахтарын бэйэ-
тин холобурунан өрө тардаары патриотическай 
бачыымы көтөхпүтэ, советскай норуот биир ча-
ҕылхай туоһута этэ.

Эдэр сааспытыгар көтөхпүт бачыыммыт, ос-
куола үөрэҕин таһынан, олох модьоҕотугар үк-
тэнэрбитигэр, үлэҕэ илиибитин чэрдиирбитигэр, 
үрдүк үөрэх аартыгын арыйарбытыгар, араас 
идэлээх дьон буолан тахсарбытыгар, биһигини 
эрдэттэн ииппитэ, хатарбыта.

Комсомол коллектива быһаарар күүһэ эдэр 
ыччат суолун мэлдьи табатык сирдиэн сатаммат, 
ардыгар мөлтөҕүн эмиэ көрдөрүөн сөп. Ол курдук 
биһиги ортобутугар айылҕаттан олус талааннаах 

артыыс даҕаны, ырыаһыт даҕаны үөрэнээччилэр 
бааллара. Олортон Олесов Игоры, Козлов Во-
лодяны этиэх этим. Игорь айылҕаттан артыыс 
бэрдэ, Володя тенор ырыаһыт ааттааҕа, иккиэн 
³р³спµµбµлµкэ бастакы фестивалын лауреатта-
ра этилэр. Ол сайын Щепкин аатынан театраль-
най институкка киллэрээри Олесов Игоры эк-
кирэтэн, куораттан режиссер С.А.Григорьев тах-
са сылдьыбыта. Сонно тута киниттэн экзаменын 
тутан, холкуос бэрэссэдээтэлэ көҥүллээбитин 
үрдүнэн коллектива ыыппатаҕа. Игорь Олесов 
кэлин райком секретара, Володя Козлов матема-
тик учуутал буолбуттара. Дьылҕа хаан кинилэ-
ри ситиһиэхтээх суолларыттан матарбатаҕа. Ол 
эрээри… ол эрээри… Бары даҕаны, талаан диэн 
айылҕаттан сэдэхтик уонна биирдэ эрэ бэриллэн 
ааһарын өйдөөбөтөх буруйдаахпыт. 

Биһиги ³р³спµµбµлµкэ үрдүнэн ыҥырыылаах 
бүтэрээччилэр буоламмыт обком, райком бэйэ-
лэрин уураахтарынан салҕыы үөрэххэ барарбы-
тыгар көмөлөспүттэрэ. Оттон төһөлөөх эдэр ыччат 
оскуолаттан холкуоска күһэйии эрэ быһыыты-
нан тахсаннар, салҕыы үөрэнэллэриттэн мап-
пыттарай, эбэтэр бэрт ахсааннаахтара эрэ сал-
ҕаабыттарай? «Ынах кутуругар бааллыы» диэн-
нэр ити холобурдарын этэллэр. Оччотооҕуга 
төһөлөөх ыччаты «һаттаан-һайдаан» бараннар 
ум нубуттара, бырахпыттара буолуой. Ааҕан 
сип пэккин. Биһиги ыҥырыыбыт ³р³спµµбµлµкэ 
үрдүнэн дьоһуннаахтык, райком, обком бигэр-
гэтэн биэриитинэн, икки өттүттэн дуогабарынан 
оҥоһуллубута.

Сүүрбэ биирис үйэ идеологтара биһиги аас-
пыт историябытыгар төһө даҕаны харса-хабыра 
суох сыһыаннаспыттарын иһин, итини барытын 
кыккыраччы мэлдьэһэллэрэ кыаллыбата буо-
луо. Ол туоһулара буоламмыт, биһиги сырыт-
тахпыт. Ааспыт суолбутугар итинник тосту-туора 
сыһыаннаһыы, бүгүҥҥүлэр оҥорбуттарын, эмиэ 
билиммэт буолууга тиэрдиэхтэрин сөп. Ол аныгы 
даҕаны, кэлэр даҕаны көлүөнэни иитиигэ, олох-
хо бэлэмнээһиҥҥэ үтүөнү аҕалбатын ааһан, ом-
солоох эрэ буолуоҕа. Дьиҥ иһэ, итиниэхэ, үйэлэр 
быстыспат ситимнэрэ, үгэстэрэ көстүөхтээх. 

Биһиги бэйэбит кэммитигэр аҕа көлүөнэлэр 
аас пыт суолларын үөрэтэн, холобур оҥостон 
улааппыппыт. Кинилэр ыллаабыт ырыаларын 
тэҥҥэ ыллаһарбыт. Билигин ол ырыалар кур-
дук тарҕаммыт, ис сүрэхтэн, иэйиилээхтик өрө 
күүрдэр пионер, комсомол, партия ырыалара 
 суохтар. 
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Күөх мыраан күлүгэ аларга түһүүтэ,
Өлүөнэ чэлгийэр биэрэгэр,
Колхозтаах хочоҕо, бу дьоллоох дойдуга
Эриэккэс биир ырыа дьиэрэйэр...

Ырыаларбыт биһиги сылаабытын-элээби тин 
 суох оҥороллоро, күүспүтүгэр күүс эбэллэрэ, 
аҥар дас кэрэҕэ эрэ угуйаллара. 

Билигин ханна баҕар тиий, үлэһит илии 
тиий  бэт, үлэ оннуттан хамсаабат, ону барытын 
өрө тардаары тыаҕа хаалбыт, аҥардас ийэ-
лэр, аҕалар мөхсөллөр. Кинилэри солбуйарга, 
оло рор сиринэн производствоны өрө тардар-
га ханнык даҕаны хамсааһын, саҥа атын ба-
чыым көтөҕүллүбэт. Кэмэ атын. Эдэр ыччаты 
общественнай олоххо, көдьүүстээх үлэҕэ сала-
йыы, сыһыарыы төрдүттэн умнулунна. Ээл-
дээл сыһыаннаһыыбыт дойдубут оҥоруулаах 
күүс тэрин кэҕиннэрдэ. Биирдиилээн дьон төһө 
да байбыттарын иһин, норуоттарын бүттүүнүн 
олоҕун өрө көтөҕөр кыахтара суох.

Үөрэххэ талаһыы үтүө суол буолара мөккүөрэ 
суох. Арай сыала-соруга суох кэлтэйдии эк-
кирэтии, ол кыайтарбатаҕына, уулуссаҕа бы-
раҕыллыы, дьон хараҕыгар туора көрүллүү, 
устунан отуорга оҕустарыы, ити барыта ыччат 
дьоҥҥо тугунан даҕаны кэмнэммэт охсуу буолар.  

Государство өттүттэн өйөбүл сыллата аҕы-
йаан иһиэҕэ. Бэйэни салайыныы киириитэ, ха-
һааҥҥытааҕар даҕаны чопчу суоллары эрэ ыйар. 
Төрөөбүт сиргэ-уокка хаалан, эбэтэр төннөн кэ-
лэн үлэлиир, кырдьаҕастары солбуйар билигин 
хайдах эрэ кыбыстыылаах уонна хаалынньаҥ 
быһыы курдук көрүллэр буолла. Ханна харчы 
хамаҕатык хамсыыр сиринэн олохсуйуу үгэһэ 
элбээтэ. Дьиҥ иһигэр киирдэххэ, эдэр киһиэхэ 
оскуола кэнниттэн биир-икки сыл дойдуту гар 
хаалан үлэлээн, үлэһит дьону кытары бииргэ 
сылдьан, кинилэртэн үөрэнэн, өйүн-санаатын 
тутан баран, салҕыы үөрэнэригэр даҕаны, дьиэ-
кэргэн, хаһаайыстыба тэринэригэр даҕаны ба-
рытыгар эргиччи туһалаах буолара саарбаҕа 
суох. Оччоҕуна эрэ олоххо саҥа үктэнээри сыл-
дьар эдэр киһи бэйэтин атыттартан итэҕэһэ суох 
уонна тэҥнээх курдук сананыахтаах.

1991 сыллаахха муус устар ый 5 күнүгэр 
оч чотооҕу фермабыт сэбиэдиссэйэ Алексеев 
Семен Петрович биир көрсүһүүгэ кэпсээн ту-
рардаах. Онно кини маннык ахтар: «Ону-ма-
ны билбэхтэспит уоппуттаах биригэ дьиир 
этим. Оччолор го үлэһит илии холкуос, оройуон 

үрдүнэн тиийбэтэ. Ол саас Булгунньахтаах оску-
олатын бүтэрээччилэрэ кэлэллэрин олус диэн 
күүппүппүт, эрэммиппит. Кинилэргэ анаан «Аар-
тык» ферматын бэлэмнээбиппит. Оскуоланы 
бүтэрбиттэр ферма хотонун абырахтааһынын, 
олорор дьиэлэрин бэйэлэрэ туппуттара. Олус 
үлэһит оҕолор этилэр. Мин барыларыттан кыра-
та бэрдин иһин Иванова Валяны аһынарым. Кыр-
гыттарга ити дьүөгэҕитин көрө-истэ, көмөлөһө 
сылдьыҥ диэн көрдөспүтүм. Биирдэ көрбү түм 
Валялара хата бэйэлэригэр көмөлөһөр киһи 
эбит. Ынаҕы олус үчүгэйдик ыыллара. Биирдии 
туҥуй бургунастан 1200–1600 киилэҕэ диэри 
үүтү ылаллара», – диэн.

Олоххо суолун булбакка, үлэтэ да, олорор 
дьиэтэ-уота да суох хаалбыт ыччат бэйэтин дьо-
ло суоҕунан ааҕынар. Олох суолун таба туппут 
эрэ киһи күүстээх санааланар, дойдутугар, бар 
дьонугар бэриниилээх, туһалаах буола улаа-
тар. Ааспыт үйэ 60-с сылларыгар буспут-хаппыт 
ыччаттар биһиги – «алта уонус сыллааҕылар», 
аҕа көлүөнэбитин кытары көрсүбүт үөрүүбүтүн, 
үллэстибит ыарахаттарбытын дьолбутунан ааҕа-
быт. Оччолорго даҕаны көртөн-нартан матан, 
үлэҕэ эриллэн, илиибитигэр хамнастаммакка 
сылдьаммыт хайдах эрэ санаабытын син-биир 
өрө көтөҕөрбүт, олус иэдэйэн бардахпытына, эр-
чимнээх ырыалары ыллыырбыт. Төрөппүттэрбит 
биһигини оҕо сааспытыттан үлэһит дьону кыта-
ры бииргэ булкуһан сылдьарга, тэҥҥэ турарга-
олорорго, ыарахаттартан толлон-чаҕыйан тур-
бакка, бар дьону кытары биир өйдөөх-санаалаах 
буоларга ииппиттэрэ барыбытыгар күүс уонна 
туһа буолбута. Оннук өйүнэн-санаанан улаап-
пыт буоламмыт туора дьон кыһалҕатын, өйдөөх 
санааларын, этэр тылларын барытын эппитигэр-
хааммытыгар иҥэрэн улааппыт, өйдүүр этибит.

Олохпут устата тус бэйэ эрэ иннин көрүнүүнү 
бүтэһик суолунан ааҕарбыт. Ити барыта оч-
чотооҕу олох оскуолата буолара. Билигин кэлэн 
кэннибитин хайыһан даҕаны көрдөхпүтүнэ, хо-
мойорбут-хоргутарбыт суох. 

Аныгы үйэҕэ киһи үксэ бэйэтин эрэ туһугар, 
харчыга эрэ хамсанар кэмэ кэллэ. Ким эрэ кэх-
тэр, ким эрэ байар. Ити барыта биһиги харах-
пыт ортотугар күннэтэ көстөр суоллар. Совет-
скай былаас кэмигэр иитиллэн, үөрэнэн кэлбит 
көлүөнэ дьон итини барытын көрөн-билэн сыл-
дьан, капитализм үөрэҕэ биһиги сиэрбититтэн-
майгыбытыттан тосту-туора атыннааҕын бэлиэ-
тиибит. Алыс аҕыйах ахсааннаах дьон арахса-
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ра, бэрт былдьаһара харахха бэлиэтик көстөр. 
Кыһыммыт тыйыһа, сайыммыт кылгаһа, олохпут 
ыарахана, үйэлэргэ илии-илиибититтэн тутуһан, 
айыыттан атыны билиммэтэх үгэстэрдээх дьоҥҥо, 
хардарыта хабырдык уонна халабырдаах тык 
сыһыаннаһыы хайдах даҕаны дьүөрэлэспэт 
суол лар. Кыараҕастык өйдүүрбүт, тутахтык 
туттар быт, норуоппут ааспыт үтүө үгэстэрин 
умуннаттара охсубута хомолтолоох. Сорох-сорох 
суолларга, билигин даҕаны, уруккута бастыҥ 
комсомол, коммунист дьоннортон холобур ылар-
быт куһаҕана суох. Хайа баҕар кэм үтүөлээх 
даҕаны, хомолтолоох даҕаны страницалардаах. 
Олортон дьоһуннааҕын, туһалааҕын эрэ айа-ту-
та сылдьыбыт үтүө дьоммут ааттарын үйэлэргэ 
ахта-саныы сылдьарбыт бастыҥ үөрэх буолар.

Норуот историята кэрдиис кэмнэртэн турар. Ол 
ардыгар тахсыылаах даҕаны, түһүүлээх да ҕаны, 
хайҕаллаах даҕаны, омнуолаах даҕаны. Хайа 
баҕар көлүөнэ инньэ гынан, бэйэтэ эмиэ күөн тут-
тар биһирэмнээх уонна омсолоох геройдар даах. 
Кинилэртэн хайалара туох ханнык суолу хаал-
ларбытынан сыаналаныахтаах. Бар дьон, үгэс 
курдук, историяҕа ааттара бигэтик иҥэн хаалбыт 
геройдартан холобур ылар. Биһиги талаһар ге-
ройдарбыт билиҥҥи кэм геройдарыттан эмиэ атын 
этилэр. Олоххо тардыһыыбыт, хоһуун суоллары 
оҥорорго баҕабыт кинилэртэн үөскээбиттэрэ. 
Билиҥҥи көлүөнэттэн итэҕэспит, арай, үчүгэйдик 
таҥныбатахпыт, сылааска сынньамматахпыт, үбү-
харчыны мунньумматах пыт, массыыната, компью-
тера суох улааппыппыт буо луо. Арай төрөөбүт 
дойдубутугар, норуоппутугар оҕолуу тардыспып-
пыт курдук, иитиллибит айылҕабыт биһиэхэ эмиэ 
оннук сыһыаннаспытын билбит дьоллоохпут. 
Сүүрбэһис үйэ хайдах түмүктэммитин, саҥа үйэ 
хайдах саҕаламмытын, аан дойду үрдүнэн улуу 
союз ааттаммыт держава, уон тоҕус мөлүйүөн чи-
лиэннээх партия та биир күн хайдах сууллубутун 
эмиэ көрбүт туоһулара буолабыт. Биһиги көлүөнэ 
дьон, аныгы ыччат, кэлэр көлүөнэ иннигэр ити-
лэртэн ханнык эрэ түмүгү оҥорор, кэпсээн хаал-
ларар иэс тээх курдук сананабыт.

Сиргэ олоҕу олоро кэлбит эдэр киһиэхэ биир 
суолу бигэтик өйдүөҕүн баҕарабын. Ол, бар 
дьонугар аһыныгас, дойдутугар, кини ыҥырар 
кэмигэр мэлдьи бэлэм, аҥардастыы үтүөнү, си-
тиһиини эрэ баҕарар буоларыгар. Оччоҕуна 
эрэ кини бэйэтэ эмиэ үүнүө-сайдыа, күүһүрүө, 
барҕарыа. Бэйэ эрэ туһун көрүнүү, билиҥҥини, 
ааспыты көйгөтүтэ намтата сатааһын, үлэһит 

да, талааннаах да киһини мөлтөтөр, күнтэн күн 
биллибэтинэн-көстүбэтинэн кэхтиигэ аҕалар. 

Итини, мин, сэттэ уонтан тахса сыл олоҕу 
олорбут, төрөөбүт норуотум духовнай баайын, 
тылын, култууратын, историятын өрө тутаммын 
өрүһүммүт киһи, эргиччи өйдөөн-санаан олорон 
суруйабын. Ааспыта-бүгүҥҥүтэ, бүгүҥҥүтэ – кэ-
лэр кэмэ суох суоллар суохтар. Биһиги үөрэнэн, 
үлэлээн, олорон кэлбит кэрдиис кэммит, били-
гин эргиллэн көрдөхпүтүнэ, хайы үйэ история 
кэрэһитэ буолбут. Ону хайҕаан даҕаны, хараар-
дан даҕаны хат төннөрөр, көннөрөр сатамматын 
билэбин. Ол кэм туоһулара буолан кэлбит дьон 
олус элбэхтэр.

Орто оскуоланы бүтэрбит уонна эдэр дьон бы-
һыытынан сиппит-хоппут саастарбыт ааспыт үйэ 
60-с сыллара буолаллар. 60-с сыллар дойду-
бут историятыгар үлэһит дьону, үөрэнээччилэри 
аҥардастыы кэрэҕэ, үтүө санааҕа, дойду патрио-
тизмыгар, хорсун-хоһуун быһыыга күүскэ уһуйбут 
сыллара этилэр. Оччолорго барыбытын обще-
ственнай өй-санаа, гражданскай иэс, быһата, 
коммунизмы тутааччылар сиэрдэринэн олоруу, 
үөрэнии муҥутуур сыллара этилэр. Ол сааспыты-
гар биһиги эрэ буолуо дуо, бары сэбиэскэй дьон 
общественнай хамсааһынынан, интернациона-
лизм уонна патриотизм күүһүнэн аан дойду оло-
ҕун уларытыахха сөп диэн санаанан салайтарар-
быт. Биһигини, учууталларбыт, аны сүүрбэ сы-
лынан коммунизмҥа олоруоххут диэн үөрэтэллэ-
рэ. Кинилэр биһиэхэ тиийэрдии сатабыллаахтык 
сааһылаан саҥарар тыллара сүрэхпит ортоту-
нан киирэрэ, өйбүтүн санаабытын өрүкүтэрэ. 
Оччотооҕуга оскуоланы бүтэрээччилэргэ са ныыр 
санаабыт, баҕарар баҕабыт, көстүбэт ыраах са-
ҕахтарга маҥан баарыс буолан туртаҥныы ра. 
Итинник санаанан оройуон биир хаалыы лаах 
холкуо´ун таламмыт, ону өрө тардаары, саа-
һырбыт үлэһит дьону солбуйаары, холкуоска 
үлэһит илии хаппатын эппитинэн-хааммытынан 
би лэ сылдьаммыт, дуогабардаһаммыт, икки сыл 
үлэлии хаалбыппыт. 

Өйдөөн ылыаҕыҥ, уларыта тутуу бастакы 
сылларыгар, биһиги көлүөнэбит илиитигэр уон-
на суобаһыгар ³р³спµµбµлµкэ үрдүнэн ыһыллы-
быт-тоҕуллубут хаһаайыстыба эмиэ иккистээн 
сүктэриллибитэ. Тыа хаһаайыстыбатын сүөһүтэ-
аһа, сүрүннээн кинилэр туруулаһыыларынан, са-
табылларынан эстибэккэ тыыннаах тиийэн кэл-
лэ. Итиниэхэ, 60-с сыллардаахха кинилэр оҥор-
бут гуманнай уонна хорсун быһыылара хатыла-
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ныытын, саҥа көлүөнэлэрдиин солбуһууларын 
көс түүтүн көрөбүн. Бүгүн даҕаны тыа хаһаа-
йыстыбатыгар сыстан сылдьыы, тардыһыы уон-
на сүөһү иитиитинэн утумнаахтык дьарыктаныы, 
хаалынньаҥ суол буолбатах. Бары даҕаны хан-
тан тахсыбыппытын, киһи-хара, норуот буол-
буппутун билэн олордохпут.

Бу суруйуум ол кэмҥэ олорботох, биһиги эдэр 
сааспытын харахтарынан көрбөтөх доҥҥо, аас-
пыты хаттаан сыаналыылларыгар, бэйэлэригэр, 
туһа эрэ буолуоҕа. Нуучча литературатын XIХ 
үйэтээҕи аатырбыт поэта уонна дипломата Ф. 
Тютчев «Истинный защитник России – эта исто-
рия» диэбитэ. Олоххо барыта буолбутун, аас-
пытын кэнниттэн көмүскэһээччи уонна дьүүл-
лээччи, история бэйэтэ эрэ хаалар. Хайа баҕар 
үөрэнээччи төрөөбүт оскуолатын историятыгар 
туох эрэ бэлиэ буолан хаалар суолу кэннит-
тэн хаалларыахтаах буоллаҕына, биһиги 1961 
сыллаахха Булгунньахтаах орто оскуола тын 
бү тэрбиттэр, «артыковецтар» диэн аатынан, 
үөрэм мит оскуолабыт историятыгар киирбиппит, 
оч чотооҕу эдэр ыччат биир бастыҥ бачыымын 
саҕалааччыларынан буолбуппут. 

Комсомол сааспытыгар, олох модьоҕотугар үк-
тэнэрбитигэр, таба хардыыны оҥорбуппут, суо-
баспытын киртиппэтэхпит, дойдубут ыарахан 
сылларыгар кини ыҥырыытын эппитинэн-хаам-
мытынан ылынан, солбук күүс буоламмыт, хол-
куос ыарахан үлэтин чиэстээхтик толорбуппут. 
Үйэ аҥарыттан ордук кэм ааспытын кэнниттэн, 
биһиги саҕалаабыт бачыыммытын өйдүүргэ, оч-
чолортон баччаҕа диэри норуот таптаан ыллаан 
кэлбит ырыаларын кытары холуохха эрэ сөп. 
Ол ырыалары норуот билигин даҕаны уоһуттан 
түһэрбэккэ ыллыыр. Ол ырыалар, биһиги бары 
олорон кэлбит ааспыт историябыт сорҕото, 
үтүөҕэ уонна кэрэҕэ эрэ угуйбут, үөрэппит ик-
кис оскуолабыт этэ. Биһигини ийэлэрбититтэн-
аҕаларбытыттан ураты, ол ырыалар тэҥҥэ тө-
рөтөн, иитэн таһаарбыттара.

Мин саныахпар партия, комсомол, даҕаны 
тус-туспа өйдөбүллэр. Партия даҕаны кыр-
дьыан, комсомол даҕаны улугуруон, атын суолу-
нан солбуллуон, саҥардыллыан сөп, оттон кини 
чилиэннэрэ, биһиги, бэйэбит үүнэр үйэни кыта-
ры өйбүт-санаабыт эмиэ саҥалыы саҥардыллан 
иһиэн наада. Аныгы олох оннук балысханнык 
сайдар. Ону кытары тэҥҥэ саҥа күүс-уох, өй-
санаа киириэхтээх. Коммунист партия, комсомол 
сойууһа даҕаны бэйэлэрин эрэ кэмнэрин кыта-

ры тэҥҥэ үөскээн бараннар, суолларын атыт-
тарга туораан биэрбиттэрэ, оттон норуот эрэ 
үөскүөҕүттэн өлбөккө-сүппэккэ салҕанан, баар 
буола туруоҕа. Билиҥҥи кэмҥэ үөскээбит ыччат, 
ааспыт олох өйүнэн-санаатынан өрүү киэн тут-
та  сылдьыбакка, олортон аҥардас туһалааҕын, 
кэскиллээҕин эрэ иҥэринэн, саҥалыы салал-
лыахтаах. Хаһааҥҥытааҕар даҕаны көҥүллүк 
дьаһанан олорор, ааҕан-суоттаан үлэлиир, 
туруо руммут сыалгытын ситиһэргитигэр тоҕоос-
тоох кэмнэр. дьэ, үөскээтилэр. Билиҥҥи кэмҥэ, 
ис торияҕытын, партия буолбакка, бэйэҕит эрэ 
суруйар, бэйэҕитин дьиҥнээхтик салайынар 
үйэҕит үүннэ. Ити эмиэ үчүгэй даҕаны, дойду ин-
нигэр олус эппиэттээх даҕаны. Кэлин, кырдьан 
олороҥҥут, барытыгар эппиэттиир күҥҥүт кэлэ-
рин саныахтааххыт. 

Бүгүҥҥү күҥҥэ, комсомолларга уонна ком-
со мола суохтарга, хомуньуустарга уонна хому-
ньууһа суохтарга арахсаргыт, атааннаһаргыт са-
таммат. Хас биирдии бэйэбит дойдубут, норуоппут 
сайда турарыгар, олохпут тупсарыгар туруулаһар 
эрэ күүс буолуохпутун наада. Онуоха барыбы-
тын эрэнэ күүтэллэр. Биһиги, оччолорго даҕаны, 
 баартыйа этэрин эрэ хоту буолбакка, бастатан ту-
раммыт аһыныгас-харыһынньаҥ санаабытынан, 
сүрэхпит тугу этэринэн салайтараммыт, оройуон 
биир хаалыылаах холкуоһугар үлэлии хаалбып-
пыт. Оннук баҕа санаабыт үтүө түмүктэри биэр-
битэ. Хаалыылаах «Правда» холкуос бастыҥ-
нар кэккэлэригэр тахсыбыта. «Аартык» ферма-
та оройуон, обком көһөрүллэ сылдьар Кыһыл 
Зна мятынан наҕараадаламмыта. Коллектив үс 
үлэһитэ Верховнай Сэбиэт Президиумун Бочуо-
тунай Грамотатын ылбыттара. Оччотооҕу кэмҥэ 
Булгунньахтаах орто оскуолатын бүтэрээччилэ рэ 
таба тутуспут суоллара алҕаһа суоҕар, тус са наам 
билиҥҥэ диэри уларыйбакка сылдьар. 

Ол кэмтэн ылата үйэ аҥарыттан ордук кэм аас-
та. Бары ыал ытыктанар эһэлэрэ, эбэлэрэ, со-
рохторбут хос эһээ, эбээ ааттанныбыт. Эдэр ыч-
чаттарга анаан туран этэр кэс тылларым миэнэ 
итинниктэр. 

Бастатан тураммын биһигини салайбыт оскуо-
лабыт салайааччыларын ааттаталыыбын: ди-
риэктэр Андросов Арсентий Терентьевиһы, 
за вуч Зырянова (Петрова) Мотрена Васи-
льеваны, оскуола парткомун Мамонтов Сте-
пан Агеевиһы, оскуола комсомольскай тэрил-
тэтин сэкирэтээрин Кириллина Августина 
Его ровнаны. Наставникпытын, учууталбытын, 
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ди риэк тэрбитин, кэлин оройуоммут иккис сэки-
рэтээринэн үлэлээбит Заморщиков Иннокен-
тий Петровиһы тэҥҥэ аат тыыбын. 

Учууталларбытын, онус «а» кылаас салай-
ааччытын: Тимофеева Анна Ивановнаны 
– Булгунньахтаах орто оскуолатыгар матема-
тика учууталынан сынньалаҥҥа тахсыар диэ-
ри үлэлээбитэ. Норуот үөрэҕириитин туйгуна. 
Хаҥалас улууһун бочуоттаах олохтооҕо. «Ле-
нин», «Үлэ Кыһыл Знамята», «Бочуот Знага» 
уордьаннар, «Гражданскай албан аат» бэлиэ, 
элбэх мэтээллэр кавалердара. 

Кини үөрэнээччилэрэ:
1. Архипов Вячеслав Никифорович – (1944–...) 

подполковник, Кемеровскайдааҕы сибээс ВУ   
уонна Ленинградтааҕы Можайскай аатынан ба-
йыаннай академияны бүтэрбитэ. Прибалтий-
скай байыаннай уокурукка, Орджоникидзевскай 
оройуон уонна С£ байыаннай комиссариаттары-
гар сулууспалаабыта. 

 2. Борисов Анатолий Афанасьевич – (1942) 
СГУ бүтэрбитэ, геолог идэлээх. Дьокуускайдааҕы 
геологоуправлениеҕа үлэлээн биэнсийэ±э тах-
сыбыта.

3. Бурнашов Анатолий Ильич – (1942) СГУ гео-
графическай факультетын бүтэрбитэ. Уус-Майа 
оройуонугар учууталлаабыта, кэлин Ойуунускай 
аатынан литературнай музейга, уу суолугар 
Дьокуускайдааҕы пароходствоҕа үлэлээбитэ. 

4. Григорьев Николай Николаевич – (1942–
2012) СГУ географическай факультетын бүтэр-
битэ. Росгипрозем институтун бэтэрээнэ. 

5 Иванова Валентина Филипповна – (1943–
2012) СГУ тыа хаһаайыстыбатын факульте-
тын бүтэрэн Покровскайдааҕы ОКХ ТХ ДьНЧИ 
 зоо техник-селекционерынан үлэлээбитэ. Комсо-
мол Орджо никидзевскайдааҕы комите тын, Дьо -
куус кай куораттааҕы комитетын уонна ком-
сомол обкомун чилиэнэ. Кэлин комсомол Ор джо-
никидзевскайдааҕы комитетын 11 сек ре тарынан, 
комсомол обкомун инструкторы нан, агрохимик-
радиологынан µлэлээбитэ. С£ Прези денин Бо-
чуотунай Грамотатынан наҕараа да ламмыта. С£ 
Президенин Администрациятын «Бастыҥ специ-
алист» номинациятын кыа йыы лааҕа. С£ госу-
дарственнай гражданскай сулууспатын Бочуоту-
най бэлиэтин ылбыта. Ил Түмэн 1 категориялаах 
специалиһынан үлэлээн биэнсийэ±э тахсыбыта. 
С£ үлэтин бэтэрээнэ. 2012 с. өлбүтэ.

6. Иванова Татьяна Николаевна – (1942–...) 
СГУ-ну бүтэрэн, саха кыргыттарыттан биир 

 бас такынан 1971 сыллаахха геолог буолбута. Өр 
сыл хонуутааҕы экспедицияларга сылдьыбыта. 
Кэлин геологоуправлениеҕа үлэлээн, билигин 
биэнсийэ±э олорор.

7. Иванов Егор Васильевич – (1942–1971) 
СГУ историческай факультетын IV кууру´угар 
үөрэнэ сылдьан, маршрутнай оптуобус саахалы-
гар түбэһэн өлбүтэ. СГУ «Алмаз» студенческай 
этэрээт бастакы комиссара. 1971 с. өлбүтэ.

8. Кравченко Артур Федорович (1942–...) – 
Ленинградтааҕы Лесгафт факультетын бүтэрэн 
баран Дьокуускай куорат оҕо спортивнай оскуо-
латыгар тренердээбитэ. Саха £р³спµµбµлµкэтин 
физическай култууратын үтүөлээх үлэһитэ. 

9. Лукин Эдуард Константинович – (1942–...) 
СГУ физмат факультетыгар үөрэнэ сылдьан, ис-
тэрэ мөлтөөбүтүнэн II кууру´уттан уурайбыта. 
Нөмүгүгэ биэнсийэ±э тахсыар диэри болуотун-
ньугунан үлэлээбитэ. 

10. Олесов Игорь Гаврильевич – (1942) СГУ 
ИФФ-н саха салаатын бүтэрбитэ. Покровскайга 
саха тылын учууталынан үлэлээн иһэн, комсо-
мол оройуоннааҕы комитетын I cэкирэтээринэн 
талыллан, кэлин обком инструкторынан, кинигэ 
издательствотын кылаабынай эрэдээктэринэн, 
Орджоникидзевскайдааҕы райком идеологияҕа 
сэкирэтээринэн, «Хаҥалас» хаһыат эрэдээк-
тэринэн үлэлээбитэ. Норуот хаһаайыстыбатын 
үтүөлээх үлэһитэ, Хаҥалас улууһун бочуоттаах 
гражданина. Хаста да райсовет дьокутаатынан 
талыллыбыта, «Үлэҕэ килбиэнин иһин», «Үлэ 
бэтэрээнэ», «В.И. Ленин төрөөбүтэ 100 сылыгар 
аналлаах мэтээлинэн» наҕараадаламмыта.

11. Павлова Вера Алексеевна – Дьокуус кай-
дааҕы сельхоз техникуму бүтэрэн, агроном идэ-
тин ылбыта. Булгунньахтаах юннаттарын стан-
циятыгар, кэлин «Булгунньахтаах» сопхуоска 
үлэлээбитэ.

12. Петров Валерий Романович – (1942–...) 
Намнааҕы художественнай училищены бүтэр-
битэ. Нам 1 Хомустаах орто оскуолатыгар 
 учууталлаабыта, Нөмүгүгэ олохсуйан ОКХ ху-
дожник-оформителинэн үлэлээбитэ. Народнай 
ты  йаатырга артыыс быһыытынан өр сылларга 
тах сыылаахтык оонньообута. 

13. Яковлев Александр Романович – (1939–2015) 
СГУ нуучча тылын уонна литературатын фа-
культетын бүтэрбитэ. Хачыкаат, Сиинэ орто 
оскуолаларыгар нуучча тылын учууталы нан 
биэнсийэ±э тахсыар диэри үлэлээбитэ. Үөрэ-
ҕирии бэтэрээнэ. 
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Онус «б» кылаас салайааччыта: Григо-
рьева Елена Даниловна – Булгунньахтаахха, 
быыһа суох биир оскуолаҕа, сынньалаҥҥа тах-
сыар диэри 34 сыл биология уонна химия учу-
уталынан үлэлээбитэ. Тыыл уонна үлэ бэтэрээ-
нэ. Хаҥалас улууһун «Бочуоттаах олохтооҕо», 
«Гражданскай албан аат» бэлиэ, элбэх мэтээл-
лэр кавалердара, эдэр ыччат наставнига. 

Кини үөрэнээччилэрэ:
1. Адамова Зинаида Семеновна – (1942–...) 

СГУ тыа хаһаайыстыбатын факультетын бүтэр-
битэ, ветеринар-врач идэтинэн, Верхоянскай га 
өр үлэлээбитэ. Өлбүтэ. 

2. Алексеева-Иванова Елена Кононовна – (1942) 
СГУ ИФФ-н бүтэрэн математика учууталынан Бул-
гунньахтаах орто ос куолатыгар биэнсийэ±э тах-
сыар диэри үлэ лээбитэ. Үлэ бэтэрээнэ.

3. Данилова Валентина Прокопьевна –                
(1942–...) Дьокуускайдааҕы медучилищены бү-
тэр битэ. Булгунньахтаахха Сата оҕо детсады-
гар, кэлин сопхуоска рабочайынан үлэлээбитэ. 
Өлбүтэ. 

4. Ефремова-Евдокимова Светлана Степанов-
на – (1941) СГУ ИФФ-н саха салаатын студе-
на, иккис куурустан кэргэн тахсан, уурайбыта. 
Бүлүүгэ Чинэкэтээҕи кул туура дьиэтин дириэк-
тэринэн үлэлээн, биэнсийэ±э тахсыбыта.

5. Ефремов Василий Степанович – (1944–... ) 
Улан-Удэ медицинскэй институтун бүтэрэн эпи-
демиолог быраас буолбута. Чурапчы уонна Ор-
джоникидзевскай оройуоннарыгар кылаабынай 
бырааһынан үлэлээбитэ. Өлбүтэ.

6. Корнилова Зинаида Иннокентьевна – (1942) 
Хабаровскайга нуучча тылын факультетын бү-
тэрбитэ. Чурапчыга уонна Орджоникидзевскай 
оройуоннарга нуучча тылын учууталынан, ос-
куола завуһунан, улуустааҕы библиотека са-
лаатын сэбиэдиссэйинэн, музейга научнай со-
труднигынан үлэлээбитэ. Үлэ бэтэрээнэ, Хаҥалас 
улууһун бочуоттаах гражданина. 

7. Козлов Владимир Дмитриевич – (1940) 
Чита пединститутун физмат факультетын бү-
тэрби тэ уонна Дьокуускай куорат 20-с №-дээх 
ос куолатыгар учууталынан, завуһунан, 14-с 
№-дээх профтехучилищеҕа преподавателинэн 
үлэ лээ битэ. Үлэ бэтэрээнэ.

8. Вахрамеева-Петрова Евдокия Ивановна 
– (1942) Улан-Удэҕэ тыа хаһаайыстыбатын ин-
ститутун бүтэрэн ученай агроном идэтин ылар. 
Дьокуускайдааҕы тыа хаһаайыстыбатын на-
учнай чинчийэр институтун Покровскайдааҕы 

ОКХ специалиһынан үлэлиир. Хас да авторскай 
сортары таһаарбыта. С£ үтүөлээх агронома бэ-
йэтэ таһаарбыт биир көрүҥүн «Аартык» диэн 
ааттаабыта. Кини 20 научнай үлэ ааптара. ¥лэ 
бэтэрээнэ, ССРС НХСБ мэтээллэринэн, «ССРС 
изобретателэ», профессиональнай үөрэхтээһин 
уонна наука Бочуотунай грамоталарынан наҕа-
раадаламмыта. С£ наукатын Государственнай 
бириэмийэтин лауреата. 

9. Протодьяконова Раиса Федоровна – (1942) 
Дьокуускайдааҕы медицинскэй училищены бү-
тэр битэ. Сэллик балыыһатыгар биэн сийэ±э тах-
сыар дылы медсестранан үлэлээн сынньалаҥҥа 
тахсыбыта. Үлэ бэтэрээнэ.

10. Соколова-Потапова Нина Васильевна – 
(1942) Дьокуускайдааҕы медицинскэй учили-
щены бүтэрбитэ. Өр кэмҥэ Дьокуускай куорат 
 араас тэрилтэлэригэр үлэлээбитэ. 

11. Трифонова Татьяна Петровна – (1942–2013) 
Дьокуускайдааҕы медицинскэй училищены бү-
тэрбитэ. Орто Халымаҕа өр кэмҥэ фельдшеринэн 
биэнсийэ±э тахсыар диэри үлэлээбитэ. Үлэ бэтэ-
рээнэ.

12. Харитонов Павел Николаевич–Ойуку – 
(1941) Намнааҕы художественнай училищены 
уона СГУ ИФФ саха салаатын үөрэнэн бүтэрбитэ. 
Покровскай 1 №-дээх орто оскуолатын учуута-
лынан үлэлээбитэ. Билигин Г.В. Ксенофонтов 
 аатынан кыраайы үөрэтэр музей дириэктэрэ. 
ССРС култууратын туйгуна, С£ култууратын 
үтүөлээх үлэһитэ, Хаҥалас улууһун уонна 1 
Малдьаҕар нэһилиэгин бочуоттаах граждани-
на. РФ Суруйааччыларын уонна Суруналыыста-
рын сойуустарын чилиэнэ, Россия Улахан лите-
ратурнай уонна П.А. Ойуунускай аатынан Го-
сударственнай бириэмийэлэр лауреаттара. 2015 
сыллаахха А. Габышев аатынан «Музей бас тыҥ 
сотруднига» государственнай бириэмийэтин 
ыл быта, «Гражданскай албан аат» бэлиэтинэн, 
«Үлэ бэтэрээнэ» мэтээлинэн наҕараадаламмыта.

13. Чемезова Мария Васильевна – (1939) Бү-
лүүтээҕи Н.Г. Чернышевскай аатынан педагоги-
ческай училищены бүтэрбитэ. Булгунньахтаах 
орто оскуолатын начаалынай кылаастарыгар 
математика учууталынан, биэнсийэ±э тахсан ба-
ран оскуола музейын научнай сотруднигынан 
үлэлээбитэ. Педагогическай үлэ бэтэрээнэ.
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«Аартык» ферматын ыанньыксыттарын көрдөрүүлэрэ. ҮТФ (µµт-табаарынай ферма) 
Алексеев Семен Петрович тэтэрээтин суругуттан.

Бастакы биригээдэ көрдөрүүтэ 25.04.–25.05.1962 сыл

№ Сы´ыарыллыбыт Т³р³³бµт

Кытарах

¥µтµ ыа´ына

Ынах Бур-
гунас

Ынах Бур-
гунас

Ыйга Сыл
са±аланыыта

1. Чемезова М.В. 14 12 2148 7194

2. Алексеева Е.К. 14 13 1559 3833

3. Павлова Вера 15 14 1293 4880

4. Ефремова С.С. 14 13 1400 5001

5. Корнилова З.И. 14 9 2 1701 7471

6. Иванова В.Ф. 15 13 1253 4003

7. Данилова В.П. 14 1 11 1 1775 7146

8. Протодьяконова 13 2 5 2 4 1401 5994

№ Сы´ыарыллыбыт Т³р³³бµт

Кытарах

¥µтµ ыа´ына

Ынах Бур-
гунас

Ынах Бур-
гунас

Ыйга Сыл
са±аланыыта

1. Абрамова П.П. 11 1 8 1 - 718 7587

2. Павлова М.В. 12 - 12 - 1 1018 6869

3. Алексеева В.В. 11 2 9 2 753 6194

4. Львова В.С. 15 12 1 1229 7087

5. Егорова М.И.
Данилов С.В.

13 12 1 1095 8224

6. Аммосов П.И. 15 14 1 1101 7918

7. Авитова В.М. 14 13 1 1179 7067

8. Рыгунова А.Г. 14 11 1 1086 8208

9. Слепцова О.Ст. 12 1 13 1103 6918

10. Павлова В.И.
Рыгунов И.Ст.

456 2644

11. Слепцова А.Ф. 12 2 11 969 6010

12. Аристова Т.Н. 14 14 1181 6829

13. Елисеева А.Ст. 11 10 1 1 915 5087

14. Рожина Варв.
Анисимов К.

13 1 9 1 1 699 5930

15. Чемезова М.В. 14 13 1252 8446

16. Алексеева Е.К. 14 14 1001 4834

17. Павлова Вера 15 14 657 5537

Бастакы биригээдэ көрдөрүүтэ 25.05.–10.06.1962 сыл

Бригадир МТФ:            С.П. Алексеев

Уочарка уонна публицистика
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18. Ефремова С.С. 14 14 914 5915

19. Спиридонова А.
Спиридонов С.К.

11 2 9 797 4426

20. Корнилова З.И. 14 9 984 8455

21. Иванова В.Ф. 15 14 798 4801

22. Данилова В.П. 14 1 12 1 958 8104

23. Протодьяконова
Григорьев В.Н.

13 2 6 2 4 899 6893

235 70 197 63 16 21762 149983

Бригадир МТФ:            С.П. Алексеев

№ Ф.И.О. Ньирэй
ахсаана

Туппут
ыйаа´

Били².
ыйаа´.

Эбилл
ыйаа´

Сумма Урут 
ылбыта

Билигин 
ылара

А´ары
ылбыта

1. Ефремов В. 70 1384 5649 4265 426-50 286-90 189-60

2. Харитонов П. 44 834 1737 903 90-30 25-00 65-30

3. Чемезова М. 1 20 29 9 0-90 - 0-90

4. Павлова В. 1 18 36 18 1-80 - 1-80

5. Ефремова С. 1 20 51 31 3-10 - 3-10

6. Саввинова А.Я. 44 1737 3587 1850 185-00 203-40 - 18-40

7. Уварова П.П. 50 960 3300 4340 434-00 348-80 85-20

8. Авитова В.М. 12 224 603 379 37-90 8-00 29-90

9. Орестова У.Е. 50 960 3357 2397 239-70 147-30 92-40

10. Спиридонова А.А. 2 43 138 95 9-50 - 9-50

11. Аммосова П.А. 1 36 46 10 1-00 - 1-00

12. Кириллина А.Г. 3 56 199 143 14-30 5-10 9-20

13. Слепцова В.С. 1 20 57 37 3-70 - 3-70

14. Алексеева В.В. 1 18 46 28 2-80 - 2-80

15. Львова В.С. 1 18 65 47 4-70 - 4-70

16. Павлова М.В. 1 22 77 35 5-50 2-30

Барыта: 239 6370 20977 14607 1460-70 1027-70 451-40 18-40

1962 сыл от ыйын 1 күнүн түмүгүнэн ньирэй көрөөччүлэр
хамнастарын бэрэбиэркэтэ. 1 биригээдэҕэ

Председатель ревкомиссии:          П.П. Федоров
Бригадир МТФ:                                С.П. Алексеев

20 хонуктарыгар диэри туһунан ааҕыллар 
буоллаҕына, мантан 20 хонуктарыгар диэри 
ыйаа һыннара тохтуох тустаах.

От ыйыттан, эбэтэр кэлэр ыйыттан, Савви-
новаттан 18-40 солк. көҕүрэтиҥ.

Старшай бухгалтер:         С.Н.Слепцов.

Уварова Парасковья Петровна – төрүттэрэ 
Бэчиэкэннэр (Тойон Арыы), мин наставнигым 
этэ. Үйэтин тухары холкуос хотонуттан тах-
сыбатах ньирэй уонна бороон көрөөччү. Кыыс 
эрдэҕинээҕи аата Никифорова П.П. Кэргэнэ 
Уваров Михаил холкуостаах, кэлин сопхуос 
оробуочайа.

1962 сыл от ыйын 27 күнэ.
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№ Ф.И.О. Бэс ыйа От ыйа Атырдьах ыйа Бала±ан ыйа Сыл

Граф. Туол. Граф. Туол. Граф. Туол. Граф. Туол. Вал-й

1. Чемезова М.В. 1960 2688 2380 2380 1680 14000

2. Алексеева Е.К. 1568 2218 1904 1904 1344 11200

3. Павлова В.А. 1456 1434 1768 1768 1248 10400

4. Ефремова С.С. 1568 2055 1904 1904 1344 11200

5. Спиридонова А. 1687 10334 2048 2048 1446 12050

6. Спиридонов С.К.
(бостуук)

8329 10334 10004 1004 7062 5885

1. Корнилова З. 2800 2328 3400 3400 2400 20000

2. Данилова В. 2800 2170 3400 3400 2400 20000

3. Протодьяконова 2800 1994 3400 3400 2400 20000

4. Иванова В. 1568 1805 1904 1904 1344 10200

5. Молгаров К. 9968 8297 12104 12104 8544 71200

1962 сыл сайыҥҥы түөрт ый графигын толорор уонна аһара толорор 
иһин Баҕадьа уонна Көппүт-Төрөөбүт фермаларын социалистическай 
куоталаһыылара. (Баҕадьа учаастагын ыанньыксыттарын ыҥырыыларынан оҥоһулунна.)

О²ордо, бригадир:            С.П. Алексеев

1961 сыллаахха Булгунньахтаах орто оскуо-
латын бүтэрбиттэр көрдөрүүлэрэ оччотооҕу бас-
тыҥ ыанньыксыттар көрдөрүүлэриттэн итэ ҕэһэ 
суох, сорохторун ыамнара өссө ордук этэ.

Кэлин, «Правда», «Улахан Аан», «Еланка» 
холкуостара холбоһоннор, бөдөҥсүйбүт «Бул-
гунньахтаах» сопхуоһа буолбуттара. Өссө хойут 
Бэстээхтээҕи «Чараҥ» учаастага холбоһоннор 
сопхуос сирэ-уота, баайа-дуола, үлэһит илии-
тин ахсаана биллэрдик лаппа элбээбитэ. Урук-
ку сылларга барыларыгар ыар адаҕа буол бут 
иэстэрин-күүстэрин судаарыстыбаттан сот то-
рон нор, эбиитин дотация ылар буол бут тара. 
Г.Р. Чепалов курдук ³р³спµµбµлµкэ үр дүнэн су-
ра ҕырар рекордсмен ыанньыксыт Тойон Арыы 
«Маяк» ферматыттан тахсыбыта. «Бул гун ньах-
таах» сопхуоһа Россия Кыһыл Зна мя тынан на-
ҕараадаламмыта. Аҥардас ити сылларга, ки-
нилэр ортолоруттан, Саха АССР уонна ССРС 
Вер ховнай Сэбиэтин ыанньыксыт-дьокутаатта ра 
баар буолбуттара. 

Арай холкуос, аныгыта сопхуос кырдьаҕас 
уонна эдэр үлэһиттэрэ онтон туохтара да ҕаны 
уларыйбатаҕа. Уруккуларын курдук күн нээҕи 
кыһалҕаларыттан, сииктээх-тымныы хотон но-
руттан тахсыбаккалар, харахтарын уута саккы-
рыы-саккырыы, олохторун усталаах-туоратыгар 
курдары иэскэ эрэ сылдьыбыттара. Ону барытын 
көрөн улааппыт, кэлин кырдьыбыт дьоҥҥо – 
биһиэхэ, олохпут усталаах-туоратыгар хаһан да 
умнуллан биэрбэт ыарахан санааны – оноону 
хаалларбыта. Оччолортон аан дойду үрдүнэн 
күү һүнэн-уоҕунан, сайдыытынан, коммунизмы 
тутарга сыал-сорук туруоруммутунан аһара хай-
ҕаммыт, барытыгар инники хардыылыыр, хо-
муньуус баартыйа салайааччылаах норуот тоҕо 
уонна хайдах итинник олоххо кэлбитэ сүрэхпитин 
оччоттон-баччаҕа диэри аймыыр. 

П. Харитонов–Ойуку,
суруйааччы

5. Зак. № 17
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Дьыл-хонук уу сµµрµгµнµµ тµргэнник да устан аа´ар. 
Бары да куосумас µйэтин дьоно буоллахпыт.

Син ол кэриэтэ кэм-кэрдии тµргэн тэтимэ суолтата суо±у 
суурайар, сµтэрэр уонна симэлитэр аналлаах. Ол эрээри, эн 
тус олоххор улахан суолтаны ылбыт дьоннор, эбэтэр кэрэ 
тµгэннэр ха´ан да±аны ³йгµттэн-санаа±ыттан сµппэттэр, 
сиик буолан симэлийэн хаалбаттар эбит. Т³тт³рµтµн кэм-
кэрдии ааста±ын аайы кинилэр классическай айымньыла-
ра са²алыы арыллар, са²алыы ис хо´ооннонор. Улахан 
худуо´унньук хас биирдии хартыыната кэми кытта тэ²²э 
баара±адыйан, уратыланан и´эр курдук. Кэм бэйэтэ ирдэ-
биллээх, со²нуур, быраабылалаах.

Ханнык ба±арар норуот ааспытын ытыгылыыр, ³лбµт-
тэрин кэриэстиир буолла±ына эрэ сайдар, бар±арар 
анал лаах. Норуот ³йµн-санаатын, майгытын-сигилитин 
³т тµнэн иитэр сµрµн кµµ´µнэн ускуустуба б³д³² маастар-
дарын классическай µлэлэрэ буолаллар. Худуо´унньуктар 
судаарыстыба±а улахан бары´ы, µбµ-харчыны киллэрбэ-
тэхтэрин да и´ин, кинилэр А±а дойду албан аатын µйэ-
саас тухары ха²аталлар, ол туохха да кэмнэммэт сµдµ 
баай!

Ки´и уонна уопсастыба оло±ор “бастакы” диэн тыл ула-
хан бы´аарар суолталаах уонна ха´ан да умнуллубат сµдµ 
³йд³бµллээх. ¥йэ-саас устуоруйа халы² кинигэтигэр к³мµс 
буукубанан суруллар ураты тµгэн буолла±а. Холобур, бас-
такы ньургу´ун, бастакы учуутал, бастакы таптал, бастакы 
уура´ыы, бастакы о±о ки´и оло±ун устата ха´ан да умнул-
лубат сырдык эркээйилэр. Саха норуодунай суруйааччы-
та, биллиилээх общественнай диэйэтэл Софрон Петрович 
Данилов ха´ан эрэ суруйбутун ³йд³³н кэллим: “История 
диэн ки´и, дьон. Кинилэр дьыл±алара”, – диэн т³´³ да су-
дургу этиитин и´ин, дири² ис хо´оонноох. Судургуга улуу 
кистэнэ сытар диэн мээнэ±э эппэтэх буо луохтаахтар. Он-
нук эбит буолла±ына устуоруйа халы² баархат быы´ын 
аа-дьуо сэгэтэн к³рµ³±µ². Бастаан кыраайы чинчийээччи 
буоларым бы´ыытынан улуу географическай арыйыылар 

Афанасий Осипов 
сахалартан бастакы 

академик
(Академик Афанасий Осипов т³р³³бµтэ 90 сылын к³рс³)

Афанасий Осипов кэргэнинээн, Татьяна 
Капитоновналыын. 1992 с.

Академик А.Н. Осипов 80 саа´ыгар 
Мытаах ы´ыа±ар. 2008 с.
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устуоруйаларын анааран, кыратык тµ² былыргы 
ис хо´оонноох география учуобунньугун стра-
ницаларынан кэтэхтэн айанныы тµ´µ³±µ² эрэ. 
Баа, буолбат ини. Мин кэп сиим, э´иги исти². Ол 
курдук саха боростуой дьахтарын кэргэн ыла 
сылдьыбыт, Великэй Устюкка т³р³³бµт нууч-
ча ха´аа±а, айанньыта са²а сирдэри арыйаач-
чы Семен Дежнев ки´и аймах ус туоруйатыгар 
аан бастаан Чукотка, тумул арыытын эрги йэн, 
Беринг силбэ´иитинэн устан Анадырь ³рµс 
т³рдµгэр кыстаабыта. Кини аан дойдуга баста-
кынан икки акыйааны холбуур силбэ´иинэн аан 
бастаан туо раабыта (1648 с.). Итинэн Семен 
Дежнев Азия Хотугу Америкаттан силбэ´иинэн 
арахсарын дакаастаабыт ³лб³³дµйбэт µтµ³лээх. 
Кини устуоруйа±а киирбит албан аата Евразия 
материгын саамай Или²²и у´ук туочукатыгар 
µйэ-саас и²эриллибитэ. Онтон тµ³ртэ к³спµт 
дьоллоох Дьокуускай куорат аата Петр Беке-
тов аатын кытта быстыспат сибээстээ±ин ким 
да уларытар бырааба суох. Билигин £лµ³нэ 
³рµс туруору биэрэгэр “Петр Иванович Бекетов-
ка – Дьокуускай куораты т³рµттээбит стрелец-
тэр сотниктарыгар” диэн суруктаах мэ²э таас 

пааматынньык нуучча уонна саха норуоттарын 
сомо±оло´уутун, эйэ дэмнээх, иллээх олохторун 
бэлиэтин бы´ыытынан кэлэр µйэлэргэ саната, 
³йд³т³ туруо±а.

Саха сиригэр суолу тэлбит нуучча бастакы 
хорсун санаалаах айанньыттара, чинчийээччилэ-
рэ “са²а сирдэри” кµндµ тµµлээ±и к³рд³³н, “кµ нµ 
к³рс³” киэ² Сибиири тилийэ айаннаан Охотскай 
муора±а аан бастаан тиийбиттэрэ, Камчатка ны 
кытта арыйбыттара. Ол курдук Камчатка тумул 
арыытын аан бастаан арыйбыт нуучча ха´аа ±а 
Владимир Атласов улуу ыраахтаа±ыга маннык ис 
хо´оонноох суругу ыыппыта: “Мантан антах сир 
суох, кытыыта-кырыыта биллибэт муора дьал-
кыйар”. Ха´аах Владимир Атласовы нуучча улуу 
бэйиэтэ А.С. Пушкин “Камчатка Ермага” диэн 
киэн тутта ааттаабыта. Дуэльга ³лб³т³±³ буол-
лар, Пушкин Владимир Атласов ту´унан “Капи-
танская дочка” курдук сэ´эн дуу, кэпсээн дуу 
суруйуохтаа±а µ´µ...

Салгыы кэпсиир буоллахха, 30 ки´илээх Иван 
Мос квитин этэрээтэ 1639 сыллаахха Охот скай 
муора±а аан бастаан тиийбитэ уонна Уль скай-
даа±ы остуруогу олохтообута (1639–1941 сс.).

Ха²астан у²а: 
I эрээккэ – академик ииппит а±ата Г.Е. Парфенов, П.Г. Парфенов.

II эрээккэ – А.Г. Парфенов, С.Н. Осипов кыы´ынаан, академик балта А.Г. 
Парфенова, Р.Г. Парфенов. 1974 с.

5*
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Ханнык ба±арар улуу арыйыылар, хрони ка ча-
±ылхай дааталара, ки´и у´улуччу наука±а са²а 
арыйыылара сылларынан к³р³н бы´аарыллар, 
наарданар. Дьэ, ол и´ин хронология диэн нау-
ка салаата олохтонно±о. Бары наука салаалара 
манна эрэ тирэ±ирэллэр.

Бу быйыл олунньу ыйга саха норуотун чу-
луу уола, у´улуччулаах учуонайа, Россия нау-
каларын академиятын академига В.П. Ла-
рионов т³р³³бµтэ 80 сылын ³р³спµµбµлµкэ 
общественно´а уонна Саха сиринээ±и научнай 
киинэ киэ² далаа´ыннаахтык бэлиэтиэхтээхтэр. 
Онон сибээстээн от ыйын бастакы кµннэригэр 
киэ² ы²ырыылаах VIII Евразийскай симпо зиум 
кини сырдык кэриэ´игэр ананан ыытыллыах-
таах. Ол симпозиум²а кытта омук сириттэн ыс-
таал уонна холбо´ук у´аарыыга идэлээх б³д³² 
та´ымнаах учуонайдар б³л³хт³р³ кэлэллэрэ 
кµµтµллэр.

Кырдьык Владимир Петрович Ларионов сыр-
дык аата саха норуотун киэн туттуута, кини Саха 
сирин Ломоносова буолар. Саха сирин тµгэх 
нэ´илиэгиттэн т³рµттээх уонна аан дойдуга тии-
йэ билиниини ылбыт академик В.П. Ларионов 
Россия фундаментальнай чинчийиилэргэ фон-
датын хотугу материаловедение±а уонна техно-
логияларга научнай оскуолатын аан бастаан т³-
рµттээбитэ.

Бырабыыталыстыба ха´ыатыгар атын да ³р³с-
пµµбµлµкэ ха´ыаттарыгар суруйалларынан, са-
хаттан бастакы академик – В.П. Ларионов  аатын 
то´о±олоон бэлиэтииллэр. Ол курдук 2013 сыл-
лаахха “Саха сирэ” ха´ыакка: “Сахаттан баста-
кы академик ааспыт µйэ 60-с сылларыгар Таас-
Тумус – Дьокуускай – Покровскай ааспыт µйэ 
турбатын тардыыга 50 кыраадыстаах тымныыга 
турбалары и´эрдэр са²а ньыманы айан о²орууга 
аан бастаан ту´аныллан, µрдµк к³дьµµстээ±э 
к³ст³н кµн бµгµнµгэр диэри ити технология 
киэ²ник ту´анылла турар”, – диэн суруллубут 
этэ. Дьи² и´игэр киирдэххэ хайдах этэй? Саас 
саа´ынан бы´ааран, чуолкайдаан к³рµ³±µ². Са-
халартан ким аан бастаан академик µрдµк аатын 
ылбытын ту´унан.

Саха сиригэр бастакы академик Уссурия±а 
т³р³³бµт Н.В. Черскэй (1905–1994 сс.) буо-
лар. Кини аата ³р³спµµбµлµкэ±э ньиэп-гаас 
бырамыысыланна´а тэтимнээхтик сайдыыты-
гар киллэрбит кылаата с³±µмэр. Ол курдук 
Саха сиригэр олус баай саппаастаах £лµ³нэ – 
Бµлµµтээ±и ньиэптээх-гаастаах провинцияны 

аан бастаан арыйбыта уонна наука бы´ыытынан 
дакаастаабыта (1971 с.). Н.В. Черскэй ирбэт 
то² ноох хоту дойду 1–2 биэрэстэ дири²²э сы-
тар ара²аларыгар айыл±а гаа´а кытаанах турук-
ка кубулуйарын (гидрогидрат) эспэримиэнинэн 
дакаастаан аан дойду µрдµнэн с³±µмэр элбэх 
саппаас кимиэхэ да биллибэккэ “са´а сытарын” 
аан ма²най бы´аарбыта. Наука±а сµ²кэн суол-
талаах са²а арыйыыны о²орон 75-дээх патент 
ылан турар. Бу с³±µмэр арыйыы 1961 сылга 
о²о´уллубутунан аа±ыллыбыт (приоритет). Кини 
аны иккис са²аны булан арыйыыта (хос ааптар 
бы´ыытынан) – ара²а таастарга баар органи-
ческай тобохтортон тектоническай дьайааннар 
тµмµктэригэр углеводородтар µ³скээ´иннэрин 
ту´унан µлэтэ дойдуга улахан сенсацияны 
о²орбута. Бу µ³´э ааттаммыт с³±µмэр арыйыы-
ларын учуоттааннар, Н.В. Черскэйгэ 1981 сыл-
лаахха академик µрдµк аатын биир санаанан 
 биэрэн тураллар. Оччотоо±уга академик буолар 
да ки´и суо±ун кэриэтэ этэ.

Икки´инэн, саха норуотун у´улуччулаах уру -
´уй дьута, дьиктилээхэй дьµ´µйээччитэ, са ха-
лар тан бастакы µс т³гµллээх норуодунай ху-
дуо´унньуга А.Н. Осипов 1988 сыллаахха ССРС 
Художестволарын академиятын дьи²нээх чи-
лиэнинэн биир санаанан талыллыбыта. Ол са-
±ана Уралтан илин, бµтµн Сибиир киэ² киэлити-
гэр уонна Дальнай Востокка биэс эрэ акаде мик 
баа ра. Олортон биирдэстэрэ Афанасий Оси пов 
буолар. 

¥сµ´µнэн, Мэ²э Ха²алас Тыыллыма нэ´и лиэ-
гиттэн т³рµттээх ³рк³н чµ³мпэ ³йд³³х, саха но -
руотун у´улуччулаах учуонайа, наука прометейа 
В.П. Ларионов 1997 сыллаахха Арассыы  йа Нау-
каларын академиятын академига  Г.Ф. Крым-
скайы кытта биир кэм²э буолбута. Ки  ни лэри 
кытта тэ²²э би´иги биир дойдулаах пыт, тутуу 
конструкциятыгар сахаттан бастакы наука дуок-
тара буолбут В.В. Филиппов, уруккута СГУ рек-
торынан µлэлии олорон член-корреспондент 
аатын горнайдартан биир бастакынан сµкпµтэ. 
Бу µс тµ´µмэхтээх холобурдартан к³ст³рµнэн, 
быйыл олунньу 28 кµнµгэр 90 саа´ын томтойо 
туолуохтаах µс т³гµллээх норуодунай худуо´ун-
ньук А.Н. Осипов сахалартан бастакы акаде-
мик аатын толору сµгэр бырааптаах. ¥чµгэй дик 
³й д³³н-дьµµллээн сылынан к³р³р буоллах ха, 
гор найдар ханна ба±арар дурда-хахха туттар 
ки´ибит ХХI µйэ у´улуччулаах худуо´ун-
ньу га, айыл±аттан айдарыылаах киистэ 
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та лааннаах маастара А.Н. Осипов туох да 
мунаа±а суох сахаттан бастакы академик 
буолар. История уонна наука хара±ынан к³р³р 
буоллахха, итинник тµмµк о²о´уллара сокуон-
най уонна бµтэ´иктээх бы´аарыы буоларыгар 
тиийэр. Оттон бµтµн саха норуотун у´улуччу 
талааннаах учуонайа, наука корифейа В.П. Ла-
рионов сахаттан биир бастакынан техническэй 
наукаларга РНА академига буолбутун ким да 
мэлдьэ´эр бырааба суох. Ону хайа да бэйэлээх 
тойон-хотун уунан сууйара сатаммат. Ол кыал-
лыбат да±аны, халлаа²²а харда±астаммыкка 
тэ²нээх.

Онон, до±оттор, ха´ыакка, сыл халандаа-
рыгар да±аны “бастакы” диэн бэрт боростуой, 
ол гынан баран и´э истээх, бэлиэ биэтэстээх 
тылы, хронология мындыр хара±ынан к³р³н 
сылын чуол кайдаан эрэ баран биирдэ кэлэр 
³ттµгэр бэчээккэ суруйуохха наада. Дьи²нээх 
суруналыыс чахчы чиэ´инэй буолуохтаах этэ 
буолла±а, баары баарынан к³р³н чиэ´инэйдик 
суруйуохтаах, к³рд³рµ³хтээх, норуотун ту´у-
гар µлэлиир буолла±ына, чиэ´инэй буолууну 
уонна мэлдьи кырдьыгы эрэ этэрин ха´ан да 
умнуо суохтаах... Былыр да, аны да бастакы 
аата куруук бастакы буолуохтаах дии саныы-
бын. Суруллубут суо руллубат ыйаахтаах. Дьэ, 
онон Ларионовтаах Осипов бµтµн саха норуо-
тун, ону аа´ан улуу Арассыыйа Эбэ Хотун киэн 
туттуулара уонна улуу талааннаахтара. Ки´и 
с³±µ³х курдук ик киэн олунньу ыйга кµн сирин 
к³рбµттэр, уон сыл быыса´ан, улуу дьоннор ол 
и´ин улуулар!

Ааспыт сылга Саха сирэ эрэ буолбакка, Улуу 
Арассыыйа Эбэ Хотун барыта ыар сµтµктэннэ. 
Академик Афанасий Николаевич Осипов сыр дык 
аатын билбэт ки´и бу орто туруу бараан дойду га 
бука суо±а буолуо. 

Сахалартан бастакы академик айыл±аттан ай-
дарыылаах би´иги кэммит у´улуччулаах уру-
´уйдьута, Арассыыйа худуо´унньуктарын ча-
±ылхай сулу´а, киэн туттуута, µс т³гµллээх но-
руодунай худуо´унньук, кыл киистэ талааннаах 
маастара, С£ Духуобуна´ын академиятын бас-
такы бэрэсидьиэнэ, Арассыыйа Художествола-
рын академиятын дьи²нээх чилиэнэ, Кыргызстан 
£р³с пµµбµлµкэтин художестволарын Националь-
най Академиятын дьи²нээх чилиэнэ, ¥лэ Кы´ыл 
знамятын Бочуот Знага уордьаннарын кавалера, 
ССРС Миниистирдэрин Сэбиэтин бириэмийэтин 
лауреата, РСФСР И.Е. Репин аатынан Судаарыс-

тыбаннай бириэмийэтин лауреата, Арассыыйа 
Художестволарын академиятын икки Кы´ыл 
к³мµс мэтээлин (2001, 2004) ха´аайына, С£ Бо-
чуоттаах гражданина, Саха АССР ускуустубала-
рын µтµ³лээх диэйэтэлэ, Саха сирин Ленинскэй 
Комсомолун бириэмийэтин лауреата, Горнай 
улуу´ун Бочуоттаах гражданина, тыыл, µлэ бэ-
тэрээнэ А.Н. Осипов ааспыт кµ´µн уулаах к³мµс 
м³´µµрэ ³²µнэн симэнэн турар кэмигэр би´иги 
кэккэбититтэн букатыннаахтык кµрэммитэ. Одун 
хаан о²о´уута, Дьыл±а хаан ыйаа±а кытаанах 
буолар эбит. Оло±ун бµтэ´ик сылларыгар чугас-
тыы Благовещенскайга баран кыстыыр идэ-
лэммитэ, онно таарыйа Кытайга тахсан эмтэнэ рэ. 
Урукку сылларга Москва та´ыгар кыстыыр этэ. 
Афанасий Николаевич бу олунньу 28 кµнµгэр 
90 саа´ын томточчу туолуохтаах, ³р³г³йд³³х 
µбµлµ³йµгэр кыайан тиийбэтэ±э олус хомолтоло-
ох, соччонон ыар хоргутуулаах.

Литератураны, ускуустубаны µрдµктµк сыана-
лыыр кыахтаах улуустар киэн туттар улуу дьон-
норун ³р³г³йд³³х µбµлµ³йдэрин сµрдээх тэрээ-
´иннээхтик, киэ² далаа´ыннаахтык куоракка 
ыыталлар эбит. Ол курдук тµ³рт норуодунай 
суруйааччылаах µ³´ээ бµлµµлэр саха норуо-
ду най бэйиэтэ П.Н. Тобуруокапка аналлаах тэ-
рээ´иннэри Дьокуускайга алта кµн устата тура 
тэбинэн туран ыыппыттара хай±аллаах суол. Ол 
эрэ буолбатах, аны ахсынньы бастакы нэдиэ-
лэтигэр С£ норуодунай суруйааччыта, биллии-
лээх тылбаасчыта Сэмэн Руфов т³р³³бµтэ 90 
сылыгар аналлаах µбµлµ³йдээх тэрээ´ини, µс 
кµн устата киэ² далаа´ыннаахтык ыытан ха´ыат 
сирэйин бараатылар. Ол курдук, Ем. Ярослав-
скай аатынан холбо´уктаах тµмэлгэ быыстапка, 
ХИФУ сµрµн куорпу´угар устудьуоннары кытта 
к³рсµ´µµ биэчэрин, £кс³кµлээх £л³кс³й ааты-
нан дьиэ уора±айын к³стµµнэйигэр уонна Дьо-
куускай куорат мээрийэтин улахан саалатыгар 
киэ² бырагыраамалаах ахтыы дьоро киэ´этин 
ыытаннар дьон-сэргэ хай±алын ылыан ыллылар.

Оттон горнайдар Дьокуускай куораты кыт-
та сыттана сытар ааттаахпыт да, ини-бии Да-
ниловтар ³р³г³йд³³х µбµлµ³йдэрин биир эрэ 
кµн уоту ылар курдук ыксал-бохсол б³±³н³н, 
бырагыраама±а кы´арыйтаран бµргэс µрдµгэр 
олорон ыытан турабыт. Т³´³ эмэ хамыы´ыйа 
µлэлээбитин µрдµнэн. Онон атахта´а сытар ¥³´ээ 
Бµлµµтээ±и култуура салалтатын µлэ´иттэриттэн 
маннык хабааннаах култуурунай тэрээ´иннэри 
ыытыыга сµбэ-ама, уопут ыларбыт эрэйиллэр. 
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Ки´и оло±ун тухары µ³рэниэхтээх, сырдыкка-
кэрэ±э тарды´ыахтаах. Бу соторутаа±ыта Ил 
Дархан Е.А. Борисов Духуобунас форумун тэри-
йэр наадатын ту´унан Ил Тµмэ²²э анал этиитэ 
да элбэ±и эбээ´инэстиир.

Мытаахха “Бор к³мµс кµ´µнэ” диэн µгэс 
 буолбут поэзия бэстибээлин са±ана академик 
А.Н. Осипов Б³т³±³ст³³хх³ олорбут, улаап-
пыт дьиэтин µµт-маас µтµгµннэрэн са²а лапыат 
ма´ынан Бор алаа´ыгар µтµ³ дьыала чэрчити-
нэн тутан бµтэрэн тураллар. Нэ´илиэккэ бил-
лэр предприниматель, уус идэлээх А.Н. Павлов 
оскуола±а µ³рэнэр уолаттарынаан бэрт кылгас 
кэм²э µчµгэй хаачыстыбалаахтык тутан олох-
тоохтор махталларын ылыан ылбыта. Онон Бор 
алаа´ыгар биир са²а тутуу эбиллэн турар. Аны 
саас халлаан сылыйда±ына академик олорбут 
дьиэтин аал уоту оттон, о´о±ун а´атан, алгыс 
этэн µ³рµµлээх бы´ыыга-майгыга а´ыллара бы-
лааннанар.

Саха норуотун дьолугар т³р³³бµт айыл±аттан 
айдарыылаах худуо´унньук, баар суох ту-
мус  туттар ки´ибит, ХХI µйэ у´улуччу лаах 

уру´уйдьута, кыл киистэ талааннаах маас-
та ра, ч³л олохтоох саха саарына А.Н. Оси-
пов µбµлµ³йдээх ы´ыа±ын улууска дьон сэргэ 
³й дµµ-саныы сылдьар гына µ³´ээ бµлµµлэр кур-
дук µрдµк та´ымнаахтык ыытыах баара, ака-
демик салгын кутун хомоппот курдук. Туох ба-
рыта ситимнээх. Литература уонна ускуустуба 
б³д³² маастардарын иитэн, µ³рэтэн та´аарбыт 
улуус буоларбытынан си бээстээн, атыы-суолу 
тµ´эн биэрбэт ту´уттан академикка аналлаах 
µбµлµ³йдээх ы´ыа±ы бары кµµспµтµн холбоон, 
бииргэ сомо±оло´он µрдµк та´ымнаахтык тэри-
йэн ыытарбыт эрэйиллэр.

Хайалаах улуус кµндµ µлэ´ит дьоно-сэргэтэ, 
са ха култууратын эйгэтигэр улахан уларыйыы 
кэмэ кэлбитинэн иннибит диэки эрчимнээх тик 
хар  дыы лаан, чыпчаалтан чыпчаалга дабайан 
и´иэ±и²!

Владимир Парфенов,
С£ µ³рэ±ириитин µтµ³лээх µлэ´итэ,
суруналыыс, кыраайы чинчийээччи.

Дьиикимдэ – Мытаах
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Бүгүҥҥү күммүт айылҕа 
уонна общество икки ар-
дыларыгар хардарыта 
сыһыан кэ һиллэн, экологи-
ческай кризис алдьатыы-
лаах көстүүлэрэ элбии ту-
рар кэмэ. Саха сиригэр бу 
кыһалҕа сытыытык турар. Аны аныгы билим 
сайдыытын ылан көрдөххө, гуманитарнай 
уонна естественнэй билимнэр 19-с үйэттэн 
саҕалаан, икки ардылара атан-тэйсэн иһэллэр. 
Бүгүҥҥү күҥҥэ, аатамнай уонна ядернай энер-
гияны ылыы, геннай инженерия, клонирова-
ние курдук саҥа технологиялар балысханнык 
сайдыылара улахан кутталы үөскэтэр. Маннык 
кыһалҕа сүрүн төрүөтэ – этика диэн өйдөбүл 
естественнай билимнэр систиэмэлэриттэн 
туо ра туруута буолар. Онон кэлэр сайдыыны 
билгэлиир үөрэхтээхтэр: инникитин – бу 
икки билим салаалара бэйэ-бэйэлэрин 
диэки тосту иэҕиллиилэрэ наадатын, си-
нергетика нөҥүө алтыһыыларын, өтөн 
кии рээһиннэрин күүһүрүүтэ эрэ киһи бэ-
йэтин санаатыгар уонна дьайыытыгар эп-
пиэтинэстээх буолуутун нөҥүө, быыһанар 
суол баар диэн тоһоҕолоон бэлиэтииллэр.

Киһи-аймах кэлэр сирэ кэлии үүтэ, барар 
сирэ баҕана үүтэ буола хаайтардаҕына, кэннин 
хайыһан өбүгэ билиитигэр өй-санаа күүһүнэн 
төннөр үгэстээх. Олоҥхо бары тутулугар киһи 
олоҕун араас хайысхата сырдатыллар, сүрүн 
өртө өй-санаа кыаҕар ууруллар. Туох ханнык 
иннинэ, ырытар-анаарар өй бэйэни билинэргэ 
көмөлөһөрө этиллэр. Билии-көрүү, үөрэтии, 
чинчийии өй-сүрэх күүһүнэн тулалыыр эйгэҕэ 
биитэр бу эйгэ быстыспат сорҕотугар – тус 
бэйэбитигэр туһаайыллан кэлэ турар. Дьэ 
ити иһин, олоҥхону дириҥник түөрэн үөрэтии 
бүгүҥҥү күҥҥэ олус тоҕоостоох.

Аан дойдуну анаарыыга сүрүн өйдөбүл-
лэринэн эйгэ, кэм-кэрдии, кытаанах эттик 
эйгэтэ буолаллар. Ама киһи көрөр хараҕа 
тулалыыр эйгэни ылыныыта элбэх кээмэй-

дээх Куйаартан үс кээмэйдээх эйгэни араа-
ран көрөр. Олоҥхоҕо баар эрэ барыта куруук 
хамсыы турар элбэх кээмэйдээх эйгэ уонна 
бириэмэ буолан бэриллэр, бу – айыллыбыт 
Аан дойдубут Үөһээ, Орто, Аллараа дой-
дуларынан арахсыыта. Саамай дьиктитэ – 
аныгы физика билимин көрүүтэ маны бигэр-
гэтэн: эйгэ үс эрэ кээмэйинэн бүппэт, би-
риэмэ эйгэттэн туспа суох, кинилэр ыкса 
сибээстээхтэр, уларыйар түгэннэригэр, 
айылҕаны ойуулааһын төрдүттэн ула-
рыйар – диэн. Физика билимэ уонна олоҥхо 
уратылара туохханый? Олоҥхоһут туруга 
– кэккэлэһэ баар атын эйгэлэргэ кии-
рэн, ама киһи өйүн-санаатын таһынан 
билиини-көрүүнү тылынан уус таан-уран-
наан тиэрдиигэ буоллаҕына, физика били-
мэ билиини эмпирическэй ньымаларынан 
ситиһэр. Кинилэр майгыннаһар өрүттэрэ: тү-
гэх өйдөбүллэргэ өтөн киириилэрэ буо-
лар (олоҥхоһут өйүн-санаатын түгэҕэр, физи-
ка – эттик түгэҕэр).

Олоҥхо биир улахан чорботон бэлиэтиирэ – 
эргиир өйдөбүлэ буолар. Олоҥхо көрүүтүгэр 
Үөһээ уонна Аллараа абааһылар дой-
дулара “төттөрү эргиирдээхтэр”. Биһиги 
Күммүт систиэмэтин тоҕус планеталарыттан 
үксүлэрэ биир хайысхаҕа сүнньүлэ рин тула 
эргийэллэр, Венера уонна Уран  пла неталар 
эрэ төттөрү эргийэллэр. Өскө түн олоҥ хо-
ҕо Үөһээ абааһылар дойдулара: “...кү нэ 
көстүбэтэх, түҥнэри эр гиирдээх, барык-
сарык урсуннаах, иҥсэлээх тыал лаах, 
салбана көтөр саталаах оботтоох уот 
чопчурҕан” буоллаҕына, астраномия би-
лимэ чахчы да Венера планетаны бүтүннүү 

ОЛОҤХОНУ ФИЗИКА БИЛИМИН 
КЫТТА АЛТЫҺЫННАРДАХХА...
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Олоҥхо Аан дойдуну анаарыытын уонна аныгы билим 
ситиһиилэрин тэҥнии туттахха, элбэх майгыннаһар өрүттэр 
көстөллөрө, тулалыыр эйгэни биир кэлимсэ ис дьиҥ (сущ-
ность) араҥаларын быһыытынан ылынарга хайыһыннарар.
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сернай кислота халыҥ былытынан бүрүллэн 
турар, тас бүрүөһүнүн үрдүнэн күүстээх 
 тыаллар түһэллэр, үөһээ араҥаларыгар тох-
тообокко буолуталыыр чаҕылҕаннар кис-
лотнай ардахтары түһэрэллэр диир. Онтон 
Аллараа дойдуну: “...силлиэ түспүт, холо-
рук ытыллыбыт, барбатах балык миинин 
курдук бадыа-бидиэ, кэлтэгэй кэрис ба-
раан ый даах, эмтэркэй эбир күн элээмэ-
лээх” дойду диир. Кырдьык, Уран планетаҕа 
Күн сырдыга тиийиитэ Сирдээҕэр 390 төгүл 
мөлтөх, орто кэтирээһиннэригэр тыал биир 
сөкүүндэҕэ 150 миэтэрэҕэ тиийэ түргэнник 
үрэр, бу планета бары планеталартан ураты-
та – бэйэтин тула эргийэр сүнньэ 98 кыраа-
дыс иҥнэритигэр сытар, ол эбэтэр планета 
ойоҕоһунан сытан эрэ эргийэр. Бу уратыты-
гар олоҕуран, өскө Уран планета өттүттэн 
көрдөххө, тоҕо ыйа кэлтэгэй, күнэ эмтэркэй 
буолара дьэҥкэтийэн өйдөнөр. Олоҥхоҕо Ал-
лараа дойдуну “нэс түөртүгэн” дииллэрэ, 
бу планета Күнү тула эргиирэ 84 сирдээҕи 
сылга тэҥнэһэрин, онтон бэйэтин сүнньүн 
тула эргиирэ 234 сирдээҕи күҥҥэ тэҥнэһэрин 
көстүүтэ буолуон сөп. Өссө биири бэлиэтээ-
тэххэ: абааһы бухатыырын Өһөх Харбыыр 
ырыатыгар этиллэр: “Өһөгөйдөөх Өлүү 
Чөр көчүөх..., үс күлэр ньүкэн үтүгэн – 
үөн нээх түктүйэтигэр  иитиллибит, ал-
дьархайдаах аллараа дойду үлүскэннээх 
үс үтүмэҕин үрэйэ охсон тахсаммын, 
улдьааран уһаатаҕым буолуо...”. Ман-
на  ыйылларынан, аллараа дойдуттан суол 
“үс күлэр ньүкэн үтүгэн үлүскэннээх үс 
үтүмэхтээх”  – диэн өйдөбүл, Уран плане-
та Сиртэн үс планета (Марс, Юпитер, Сатурн) 
нөҥүө сытара буолуон сөп. Олоҥхоҕо бу үс 
дойду бэйэ-бэйэлэрин кытта быстыспат си-
тимнээхтэрэ этиллэр. Хайа эрэ дойдуга ал-
дьархай таҕыстаҕына, үһүөннэрин олоҕор 
биллэр: “алдьархайдаах аллараа дойду 
атыйах таах уу курдук айманан барда, 
орто туруу дойду оройдуун доргуйан ор-
тотунан куталдьыйда, тоҕус добун маҥан 
халлаан тордуйалаах уу курдук долгуй-
да, кэйбэлдьийбэт кэтит үтүгэн киэбэ-
киэлитэ хамнаата” – диэн, билиҥҥи билим 
хараҕынан, Куйаар киэҥ киэлитигэр пла не-
талар гравитационнай дьайсыылара буо луон 
сөп.

Олоҥхоҕо өрө тутуллар өйдөбүлүнэн Үр-

дүк Өй буолар, аан дайды айыллыытыгар 
кини көмөтүнэн өстөһүү эйэ-дэмнээхтик бы-
һаарыллара маннык этиллэр: “өспөт тыын-
наахтар, өлбөт бэйэлээхтэр – “эт-тирии 
бүтүн эрдэҕинэ эйэнэн кэпсэтиэххэ, 
сүбэлэһэн көрүөххэ...” дэһэн, кэпсэ-
тэр  киэби ыллылар”. Ол эбэтэр, айылҕаҕа 
утарыта турар күүстэр тэҥнэһиилэрин өйдө-
бү лэ сылдьар. Олоҥхо тутула бүүс-бүтүн-
нүү, бу хаһан да тохтообот хамсааһыннаах 
тэҥнэбиллээх сүрүн өйдөбүлгэ олоҕурар. Аны-
гы астраномия Аан дойду космологическай 
тутулун быһаарыыта икки сүрүн тирэхтээх: 
хамсааһын уонна тэҥнэһии. 

Олоҥхоҕо кэпсэнэр Аан дойду тутула олус 
улахан космическай эттиктэргэ эрэ буолбак-
ка, олус кыра эттиктэргэ эмиэ итэҕэтиилээхтик 
көстөр. Физикаҕа Дирак түөрүйэтэ соһуччу 
арыйыыны оҥорон саҥа көрүүлэри киллэрэр-
гэ олук уурбута. Аатам курдук кыракый эттик 
ис тутулугар, киһи сөҕүөн курдук, тэҥнэбил 
көстүүтүн чаҕылхай холобура – электрон 
ханыыта позитрон диэн баара, маны ааһан 
квантовай физикаҕа кыракый эттиктэр икки 
айылҕалаахтара, ол эбэтэр, тэҥинэн долгун 
(волна) уонна частица буолалларын туһунан 
эмпирическэй ньымаларынан булуллубут 
арыйыылар, утарыта турар күүстэр уон-
на дьайсыылар тэҥнэһиилэрин көрдөрөр. 
Олоҥхоҕо: “Охтон баранар мастаах, уолан 
баранар уулаах, уостан сүтэр уйгулаах..., 
муур-таар бэйэкэлээх орто туруу дьаҕыл 
дойду диэн, оҥоһуллубута эбитэ үһү...” 
– бу аата, орто дойдуга уларыйа турар көс-
төр эйгэ барыта саҕаланар уонна бүтэр 
 айылгылаах диэн, ол да буоллар хайаан да 
хас көстүү кэннигэр хаалларардаах, сал-
гыырдаах буолан, олох – биир баайыы бы-
стыбат ситим. Төрөөһүн уонна өлүү – утарыта 
турар, куруук хамсыы-уларыйа турар күүстэр 
тэҥнэбиллэрин Р.И. Бравина дириҥник чин-
чийбитэ. 

Олоҥхоҕо баар, тулалыыр эйгэни тыыннаа-
ҕымсытан көрүү, саха омугун сүрүн уратыта 
буолар. Холобур, “Куруубай хааннаах Кулун 
Куллустуур” олоҥхоҕо этиллэр: “Кылыыһыт 
кытыйалаах, табаһыт чааскылаах, көтүө-
лүүр көһүйэлээх, чохчоохойдоон кэлэр 
чороонноох, хаһыытыыр хамыйахтаах, 
олоҥ холуур олох мастаах, эккирээн кэ-
лэр эт эттиирдээх...”. Онтон өссө дириҥник 
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олоҥхоҕо өтөн киирэн өйдөөн көрдөххө, тыл 
уонна өй-санаа улахан күүстээхтэр. Ол кур-
дук: “...эппит тылым иччитэ, саныыр са-
наам түмүгэ, өйдөөбүт өйүм саламтата , 
үһүөн мунньустан, халба кус сымыытын 
курдук үс хос таас дугуй балаакка буолуо, 
туох да дьиэгэ суох бүтэй буолуо” – диэн 
этиигэ дьиктитэ диэн, киһи ханнык баҕарар эт-
тиги өй-санаа уонна тыл көмөтүнэн иччи лиир 
 кыахтаах диэн өйдөбүл өрө тутуллар.  Аатамнай 
физикаҕа бу өйдөбүл эмиэ сөп түбэһэр биир 
өрүтэ баар: Ф. Капра этэринэн, чинчийээч-
чи-учуонай кэтээн көрөөһүннэригэр, тас 
кө рөөччү эрэ буолбакка, хайаан да бэйэ-
тин өйү нэн-санаатынан эмиэ бытархай эт-
тиктэр туруктарыгар дьайар, арааһынай 
суол уустук хамсааһыннарга тириэрдэр, 
ол аата чинчийээччи-учуонай көхтөөх 
кыттааччы буолар эбит, диэн. Бу арыйыы 
олоҥхо көрүүлэригэр чопчу сыһыаннаах буо-
луон сөп. 

Онон, түмүктээн эттэххэ, олоҥхо дириҥэ, 
киэҥэ, хос-хос араҥалааҕа сөҕүмэр. Маны 
олохтоохтук өйдүүргэ, фольклористикаҕа 
 араас билимнэр көрүүлэрин алтыһыннара ту-
тан, олоҥхолооһун туругун үөрэтии болҕом-
тону эрэ йэр. Олоҥхо Аан дойдуну анаарыытын 
уонна аныгы билим ситиһиилэрин тэҥнии тут-
тахха, элбэх майгыннаһар өрүттэр көстөллө-
рө, тулалыыр эйгэни биир кэлимсэ ис дьиҥ 
 (сущность) араҥаларын быһыытынан ылынар-
га хайыһыннарар. Сахалыы өйү-санааны, 
би лиини-көрүүнү сөргүтүү уонна аныгы 
билим таһымыгар быһаарыы – бу, олоҥхо 
өссө атын өттүнэн арыл лыытыгар, өй-
дөбүллэрэ байыытыгар, биллэ илик саҥа 
саҕахтарын ааннара сэгэйэригэр төһүү 
көмө буолуо этэ.

Марианна Сатанар, 
ХИФУ Тыл уонна култуура 

үнүстүүтүн магистрана
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П.А. Ойуунускай, бар дьон билиитинэн, го-
сударственнай өйдөөх общественнай-поли-
тическай деятель, саҥа кэм бөдөҥ бө лүһүөк 
 идеолога, төлөннөөх революционер уонна поэт 
(революция поэта), сахаттан бастыҥ араатар 
уонна аҕытаатар; тыл – үөрэх-наука – литера-
тура саҥа хардыыларын оҥорсубут-олохтоспут 
салайааччы, тэрийээччи; саха олоҥхотун, саха 
былыргы итэҕэлин саха төрүт үгэһин дириҥник 
үөрэппит, үйэтиппит эпо совед-учуонай, уоп-
сайынан, са ха омук быһыытынан үрдээн-үүнэн 
тахсыытыгар сир дьит быһыытынан А.Е. Ку-
лаковскай–Өк сө күлээх Өлөксөй кэнниттэн аата 
ааттанар иккис улуу киһибит буолар.

Маннык улахан личность өйө-санаата хаһан, 
ханна, хайдах иитиллэн, Россия, аан дойду 
историятын килбиэннээх үрдүк мындаатыгар 
тахсан испит суола архыып матырыйааллары-
нан ситэри-хотору хомуллан (бигэргэнэн) бэ-
лиэтэнэ илик. Онтон ороһуйуохха (ууга-уокка 
түһүөххэ) сатаммат. Саха буолуохтааҕар, Рос-
сия, аан дойду историята, билиҥҥи наука ир-
дэбилинэн (кыларыйан турар кырдьыгынан) 
суруллан, дьэ са ҥардыы бэчээттэнэн эрэр.

Сыл-хонук аастаҕын аайы улуу дьоммут 
олор бут кэмнэрэ, олохторо, айан хааллар-
быт нэ һилиэстибэлэрэ саҥаттан-саҥатык кө-
рүл лэн, са ҥаттан-саҥа түмүктэргэ тиэрдэн 
иһиэх тэрэ. Ман нык былдьаһыктаах кэмҥэ               
П.А. Ойуу нускай олоҕор, айар үлэтигэр чугас 
сы һыаннаах саҥа матырыйаал иккиһин көстөн 
кэлбитэ – көмүскэ тэҥнээх күндү бэлэх. Ойуу-
нускай устудьуон – үөрэнээччи Омуоһапка 18 
суруга. История бу суруктары дук гыммыта 
20 сыл буолла. Сонно бэчээттэммитэ эрээри1, 

анаан ырытылла, киминэн да сыаналана илик.
Бу суруктартан көрдөххө, Ойуунускай оло-

ҕун кэнники кэмнэрдээҕи ситиһиилэрэ, ли-
дер (сирдьит) быһыытынан хаачыстыбалара 
ыччакка (дьоҥҥо, уопсастыбаҕа) сабыдыала 
букатын, эдэр эрдэҕиттэн иһигэр иитиллэн 
(ньээкэлэнэн), он тон улам улаатан (күүһүрэн, 
кэҥээн) испит эбит диэн түмүккэ кэллим.

Кини: аас-туор олох амтанын билбитэ, кө-
ҥүл гэ тардыспыта, өрөбөлүүссүйэҕэ кытты-
быта, автономия иһин охсуспута, төрөөбүт 
тыл, үөрэх, наука тыла буоларыгар күүһүн-
күдэҕин биэрбитэ; сахатытыы уонна саха-
тыйыы политикатын туруору (этириэс) бы-
һаарбыта; төрүт үгэскэ сүрүн болҕомто уурул-
ларын модьуйбута, атыннык эттэххэ, Ойуу-
нускай саха олоҕор омуктуу государственнай 
сайдыы проблемаларын сытыытык туруорбу-
та, онно үгүһү ситиспитэ, саҥаны киллэрбитэ 
холбуу тутуллуохтаах.

Өлбүтүн кэннэ, кини саҕалаабыт (салайан, 
са йыннаран испит) дьыалатын ким да кини 
курдук дьаныардаахтык, олохтоохтук, сору-
нуулаахтык салгыыр усулуобуйата даа, кыаҕа 
даа быстан хаалта. Ол иһин, ону билэн, Суорун 
Омоллоон (арай, кини эрэ) дириҥ улаҕалаах 
тылы эппитэ: «И вся его жизнь до конца не 
спетая поэма и не полностью раскрытая тра-
гедия» диэн. Оҥоруоҕун ситэ оҥорботох, 
этиэҕин ситэ эппэтэх Эр Соҕотох диэн кини 
– Ойуунускай буолар. Кини эрэ буолуо дуо? 
Кини көлүөнэ күннээх дьоно имири эстибитэ... 
Саха биир ыарахан сүтүгэ ол буолар. Биһиги 
буоллаҕына, ону үбүлүөйдэригэр эрэ ахтыбак-
ка, историябыт кинигэтигэр суруйан, кинилэр 

Көмүскэ тэҥнээх күндү бэлэх

«Ойуунускай бэйэтин ис санаатын, дууһатын кичимэллээх кистэлэҥин иккигэ эрэ эрэнэн-
итэҕэйэн туттарара: биирдэрэ – доҕоро Максим Аммосовка, иккиһэ – бэйэтин поэзиятыгар».

«И вся его жизнь – до конца не спетая поэма, не оконченная драма и не полностью 
раскрытая трагедия».

Суорун Омоллоон

1С. Дмитриев. Новые письма П. Ойунского.// Соц. Якутия - 1957 - 28 апреля.
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ааттарын дьыаланан тилиннэриэҕиҥ. Ол ин-
ники олохпутугар (барыбытыгар даҕаны) эм-
тээх буолуоҕа.

1917 с. Ойуунускай суруктара биир киһиэхэ 
(Максим Аммосовка) ананан суруллубатахтара, 
Дьокуускай куорат үөрэнэр ыччатын барыла-
рын өрөбөлүүссүйэ дьыалатыгар кытыннарар 
ис хоһоонноохторо: «Всем товарищам соци-
ал-демократический привет и поч тение. 
Мое письмо общее для всех знакомых се-
минаристов, и прошу передать его читать 
Васе Слепцову с моими теплыми благопо-
желаниями его родным. Васе Иванову на-
пиши от моего имени привет и почтение 
и о моих дорожных приключениях, что-
бы они имели яркое представление о до-
рожных делах. Аржакову, Гоголеву, Кон-
стантинову, Эверстову, Титу, Ивану Кыч-
киным, Тиме, Проне Якутову, Винокурову 
прошу передать привет и почтение, а если 
захотят читать письмо, отдай им. Анемпо-
дисту передай о моих потерях: карточки и 
мои песни и поэмы. Платон»2.

Эбэтэр, биир суругун маннык тылларынан 
саҕалыыр: «Дорогие товарищи! Не желая 
терять живой интеллектуальной связи со 
своими ровесниками, и желая возбудить 
в них пыл и огонь юного задора по во-
просам области слишком старых, но жи-
вотрепещущих и жизненных, надоевших, 
но необходимых, и также по вопросам 
Сибирского областничества, давно вы-
двинутых на арену общественно-полити-
ческой деятельности, но слишком труд-
но разрешимых, но знание которых нам 
неотложно. (...) Мы привыкли ко всему 
относиться предвзято и легкомысленно, 
и потому все доброе и великое затуше-
вываются, а видим только одни ужасы 
и насилия. Такова общая великая ошиб-
ка России во дни великих испытаний в 
огне политических поворотов. Отчасти 
это объясняется долгим давлением мо-
нархизма, которое осталось в нашем не-
вежестве и в косности нашего духовного 
«я». Посылаю резолюции Первой Сибир-
ской конференции и резолюции первого 
Сибирского областного съезда, чтобы вы 
были осведомлены и так или иначе реа-

гировали на эти важнейшие политиче-
ские события в жизни Сибири»3.

Бу да холобурдартан көрдөххө, Ойуунускай 
суруктара биир киһиэхэ анамматах, норуот ин-
ники дьылҕатыгар сыһыаннаах, ордук ычча-
ты сырдык идеалларга ыҥырар, бэрт баай ис 
хоһоонноох суруктар буолан тахсаллар. Бэйэ-
тин санаатыгар (идеятыгар) төһө кыалларынан 
элбэх дьону тардар талаана, кыаҕа – киниэхэ 
таҥара биэрбит дьоҕура. Кини эрчиллэн-эр-
чиллэн – поэт, олоҥхоһут, араатар буолбатаҕа. 
Ити кини ис кистэлэҥэ. Айыллыыта оннуга. 
Ону кэлин бэйэтин ахтыытыгар Арыйаас Кула-
куоскай  ойуулаан көрдөрбүтэ: «Кини кыра, 
киһиттэн туох да ураты көстүүтэ суох, сул-
бугур сэҥийэлээх, добдоҕордуҥу төт төгөр 
 уостаах тоотойбут киһи буолан баран, 
дьон иһигэр киирдэҕинэ соҕотоҕун кини 
эрэ баа рын курдук буола түһэрэ. Кыра 
бэ йэтэ улаатан, үллэн көстөр курдук буо-
лара. Бэл, дьүһүннүүн кэрэтийэрэ. Оо, са-
бардаан түһэн, астык көстүүлэнэрэ!.. Кини 
тула, атын дьон хайдах эрэ эттиин-хаан-
ныын иинэн-хатан, чымпылыктаһан хаал-
быт курдук буолаллара»4.

Арыйаас Кулакуоскай – бэйэтэ суруйааччы 
киһи киһи киһиттэн туспатын (ордугун) ыраас 
сүрэҕинэн билэн этэр: Ойуунускай бары ис-тас 
көстүүтүнэн дьону бэйэтигэр тардан ылар ура-
ты дьоҕурдааҕа – диэн. Ким кимтэн ордугун ат 
курдук сырыһыннара, быһаара сатыыллар... 
Норуот – сирдьитин өйүнэн уонна талаанынан 
быһаарар. Олус холкутук. Арыйаас Кулакуо-
скай ойуулааһыныгар норуот санаата баарга 
дылы: «Дьон иһигэр киирдэҕинэ соҕотоҕун 
кини эрэ баарын курдук буола түһэрэ» – диэн. 
Ойуунускайы истэр-өйдүүр киһи кини тылын 
кырдьыгар итэҕэйэр.

Кэлин, Ойуунускай олоҕун ааҕан-өйдөөн 
истэх аайы, бэтэрээтэ (биллэрэ, көстөрө, 
чугаһа) улам аччыыр, анараата (биллибэтэ, 
көстүбэтэ, ырааҕа) улам элбиир эбит. Ол аайы 
кини олоҕо, сүдү сэбэрэтэ үрдээн, улам илэ 
биллэн, күүһү рэн иһэр!.. Анараалаах (быдан 
былыргылаах) буоламмыт биһиги, сахалар, 
инникилээх (кэ тит кэс киллээх) эбиппит дуу, 
до ҕоттоор!!! Итин нэ ханнык да сибиэн, мисти-
ка һуох.

Суруктар ис хоһооннорун барытын быһаарар 

228 августа 1917 г.
327 октября 1917 г.

4Р. Кулаковскай. Элэс көрөн аһарбытым. // Чолбон-1993-4, 
41 с.
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мин соругум даа, кыаҕым даа таһынан. Онон, 
бэйэм санаабын кимиэхэ даа соҥнообокко, 
дьон бол ҕомтотун, барыллаан, манныктарга 
тардыам этэ.

Өктөөп өрөбөлүүссүйэтин иннинээҕи (кэн-
ни нээҕи) уу-бүдүмүк кэмҥэ (олох хаамыыта 
ханан эргийэн тахсарын ким да чопчу булан 
эппэт кэмигэр) Ойуунускай санаата хайдах 
этэй? – диэҥҥэ эппиэти Ойуунускайга бэйэти-
гэр биэрэбин:

«Вся политическая жизнь заключена по-
камест в стенах канцелярии и кабинетов, 
изредка по отдаленным закоулкам вспы-
хивая в эффектных проявлениях толпы в 
роде самопочина в области экспроприации 
богатства у неосторожных квартирантов, 
что обычно называют кражей или воров-
ством, а также в области восстановления 
прав и обязанностей человека и истины, 
или просто самосуда по революционному 
почину. Последние дни то и дело связано 
беспрерывной нитью тайных переговоров 
Японии и Америки – все это должно было 
бы немного настроитъ учено-обыватель-
скую публику Томска, и смысл и сущностъ 
событий были бы разъяснены и санкциони-
ровалисъ на глазах публики, но этого нет, 
а ученая молодежъ, политически невоспи-
танная и неприобщенная к святым тайнам 
социализма, – не в силах реагироватъ и 
не знает, что и думать, и сказать. Вообще 
говоря, в Томской общественной жизни и 
общественных мнениях нет определенной 
политической физиономии, а есть одно 
вечное колебание между настоя щим и не-
известным будущим, между случайностью 
и неопределенностью. Жизнь общества, 
исходя из общества становится для обще-
ства непонятным, туманным призраком, и 
нет конца недоумению и недоразумению 
общества.

Граждане товарищи! Революция, вы-
шедшая из глубины народной массы, 
убаю канная народным невежеством и 
тем нотой, очень ужасна, ибо многомил-
лионный народ, как буря в океане вол-
нуясь, своим течением заглушает те го-
лоса, которые до революции и бури – яр-
ким светочем горели на горизонте новой 
жизни...»5.

Платон Алексеевич оччотооҕу Томскай 
куорат дьонун-сэргэтин олоҕунан даҕаны 
астыммат, үөрэхтээх-тойдоох ыччатын об-
щественнай-политическай таһыма даҕаны 
олус хаалыылааҕын ыйар. Хата, ол оннугар, 
манна үөрэнэ сылдьар саха ыччата быдан 
түмсүүлээҕин көрдөрөн, куорат үрдүнэн биир 
Киин национальнай Сүбэ курдугу тэрийэр-
гэ быһаарда, – диэн. Ол саха ыччатын Киин 
Сүбэтэ саҥа тэриллии кадрдарын бэлэмниир-
гэ, саха автономиятын таба дьаһайан олох-
туурга көмөлөөх буолуо этэ диэн баҕа санаа-
тын биллэрэр. Киһи кэрэхсиэҕэ – үөрэх икки 
өрүттээҕин арааран бэлиэтээбитэ баар: «для 
правильной постановки дела народного и на-
ционального образования» – диэн. Ол аата, 
уопсай уонна национальнай (омук уратытын 
умуннарбат) үөрэх тус-туспа ис хоһоонноох 
буолуохтааҕын ыйар. Холобура, физика, хи-
мия, математика, айылҕа уруоктарын таһынан 
национальнай (билиҥҥинэн, төрүт культура – 
төрөөбүт тыл, литература, искусство, итэҕэл) 
үөрэҕэ баар буолуохтааҕын ыйбыта. Бу – 
үөрэхтээһин икки (уопсай уонна националь-
най) өрүттээх буолуохтааҕын өтө көрөн суру-
йуу холобура буолар. Маннык тэрээһиҥҥэ саха 
ыччата бары күүстэрин холбууллара наа датын 
(булгуччутун) эппит: «Товарищи! На заре 
новой жизни, на заре пожара мировой 
катастрофы, если мы не будем работать 
на благо родного народа, то кто же бу-
дет работать? Если не теперь добиватъся 
самоопределения и автономности в деле 
национального возрождения и самотвор-
чества, то когда будем их добиваться? Вы 
должны работатъ, работайте под флагом 
свободы и куйте дело экономического 
благосостояния якутов и поддерживайте 
работников этого дела.

Ваш товарищ и земляк Платон Слепцов»6.
Саха – омук быһыытынан көмүскэнэр кү рүө-

лээх (судаарыстыба быһыытынан тэриллии-
лээх) буоларын Ойуунускай Олунньутааҕы 
өрө бөлүүссүйэ кэнниттэн быыстала суох ты-
лынан да; суругунан да дакаастыы, итэҕэтэ 
сатаабытын бу Томскайдааҕы суруктара туо-
һулуу сыталлар: «Цель областничества и ав-
тономии, децентрализация и полное нацио-
нальное самоопределение национальных 
меньшинств со смешанным населением 

621 сентября 1917 г. 521 сентября 1917 г.
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<...>. Нам необходима автономия терри-
ториально-национальная и культурная – 
полная вплоть до федеративного устрой-
ства (...). Я лично признал бы автономию 
широкую и полную с правом устройства 
на федеративных началах внутри облас-
ти. (...) Сибирь должна быть федератив-
ной по отношению метрополии, со своим 
финансом. (...) Централизм власти подав-
ляет творчество и гений народности, а де-
централизм власти дает силу и возмож-
ностъ каждой народности проявить свой 
творческий гений в области суда, закона 
и культуры7.

Автономнай государственнай тэриллии хай-
дах буолуохтааҕын П.А. Ойуунускай туох да 
мунааҕа һуох тобулу эппит: биһиги ирдиир ав-
тономиябыт бэйэни дьаһаныы толору, ол аата, 
политическай, экономическай уонна культур-
най көҥүлү биэрэр ис хоһоонноох буолуохтаах 
– диэн. Ойуунускай бу боппуруоска, өссө аһара 
тү һэн, билиҥҥи биһиги туруор суубутун өйүүр -
дүү өтө көрөн суруйбут дуу дии саныыбын:

Киин уонна Арассыыйа билиҥҥи субъек-
тара бэйэлэрин кытта хардары-таары сы-
һыаннарыгар Ойуунускай тутуспут принцип-
тэрэ төрүт суолталаахтар. Ону бигэргэтэр 
биһиги кэммит лидера Михаил Ефимович Ни-
колаев. "... я, как якутский политик, дол-
жен был продолжить и завершить дело 
моих предшественников – П.А. Ойунского 
и М.К. Аммосова, заложивших основы го-
сударственности народа саха. Народ саха 
заслужил свою государственность <...>. 
Во-вторых, как российский политик, я 
был полон решимости бороться за под-
линно федеративное устройство новой 
России на основе нового федеративного 
договора. Автономия была лишь только 
прикрытием централизованного государ-
ства. Все принадлежало Центру.

Государственная власть – это суверен-
ная власть. Она выше любой другой со-
циальной власти. Суверенитет государ-
ственной власти выражается в ее вер-
ховенстве внут ри границ государства и 
утверждает независимость за ее преде-
лами" – диэн8.

Дьэ билигин тыл, фольклор, литература, 
история уонна культура туһунан Ойуунускай 
тугу хайдах быһаарбытын кылгастык ыры-
тан көрүөххэ. Бастакы холобур – тыл тылтан 
ордугун (атынын) туһунан: «Русский язык 
находится на высшей точке эволюции, а 
наш язык – в рудиментарном состоянии 
и сыром виде. И то наш героический эпос 
по художественности и изобразительнос-
ти, по дикой безумной отважности да-
леко выше стоит, чем богатырский эпос 
русской литературы. Будьте вы на минуту 
чистосердечно внимательными – возь-
мите Илью Муромца, Святогора и парал-
лельно наших героев богатырей Ньургун 
Боотур и других, то вы к своему изумле-
нию найдете несравненно великую кра-
соту и силу нашей поэзии и нашего на вид 
бедного языка. Или еще лучше – один и 
два вечера уделите слушанию хорошего 
сказочника, то вы увидите и услышите 
живой и кристальный поток гибкой род-
ной поэзии. И крепко запомните, что го-
ворят англичане о своем языке и о наци-
ональной гордости. Итак, дорогие това-
рищи, на чистых лучах и хрусталевидных 
пенистых волнах великой свободы – вы-
куем прелесть своего языка и своей лите-
ратуры, выкуем национальную гордость 
за родное духовное богатство и заложим 
фундамент национального самоопреде-
ления»9.

Саха тыла атын тыллардааҕар ойуулуур-
дьү һүннүүр өттө (картинные слова) ордук 
күүстээх диэн аан бастаан Өксөкүлээх Өлөк-
сөй бэлиэтээн турар: «Да, якутский язык 
в своем первообразовании несравненно 
богаче, гибче и эластичнее всех европей-
ских языков. В нем падежей 10, времен 
5, наклонений, видов гораздо больше, 
чем в европейских языках (... Вообра-
зите, дяденька, что, если ко всему этому 
потомство прибавит русские, иностран-
ные научные, технические термины и 
слова, то какой должен получиться язык 
якутский!»10 Ойуунускай Өксөкүлээҕи саха 

927 декабря 1917 г.
10Кулаковский А.Е. – Говорову И.С. от 9 февраля 1913 

года. – Кн.: Л.Р. Кулаковская. Научная биография А.Е. Кула-
ковского: Личность поэта и его время. Новосибирск: “Наука”, 
2008, с. 176.

713 октября 1917 г. 
8Михаил Николаев. Сотворение будущего. Якутск-М.: РГСУ, 

2010, с. 44
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олоҥхотун тылын күүһүнэн ситэрэн-хоторон 
биэрэр.

Өссө биир холобур: «Наше индивидуаль-
ное прошлое, богатое поэзией ... хранит-
ся в народных сказках, с каждым годом, с 
каждым днем теряющих свою первобыт-
ную прелесть из уст современных без-
дарностей, хотя нельзя отрицатъ чтобы 
дух народа нового времени не сказался и 
в сказках. Сказка – это поэтическая исто-
рия и родное евангелие с древних дней 
до наших, передерганные на разный лад 
и вкус каждого более или менее дарови-
того индивида»11.

Бу икки холобурга саха тылынан уус-уран 
айымньыта бары өттүнэн ситэри бэрдэ, ол 
бэрдэ биһиги инники сайдыыбыт төрдө буола-
рын, ону харыстыыр, салгыы сайыннарар үлэ 
күүһүрүөхтээҕин тоһоҕолоон бэлиэтиир. Саха 
тылын былыргы кэрэтэ («первобытная пре-
лесть») өссө Ойуунускай үйэтин саҕаттан күн 
аайы «күрэнэ, көҕүрүү» турарыттан хомойо-
рун, хараастарын этэр.

Национальнай литература, искусство, 
культу ра (бары омук искусствота, культурата) 
биир ийэттэн төрүүр. Икки буолбатах. Биир 
ийэт тэн төрөөн, биир утум буолан, сайдар 
уонна оннук көлүөнэттэн-көлүөнэҕэ бэриллэн 
(үрдээтэр-үрдээн, күүһүрдэр күүһүрэн) көһөн 
иһэр!..

Норуот тылынан айыыта (фольклор) суру-
йааччыга сир-халлаан кэриэтэ. Куруук баар. 
Кэлин халлааҥҥа хардаҕастаммыт, «олоҥ хо  ну 
утары охсор илиилэрин утары ууммут» оҕо-
тук суруйааччылары Ойуунускай «ли те  ратура 
 үс пү күлээннэринэн», бездарда рынан ааттата-
лаа  быта. Бу суруктара ону кэ рэһилииллэр:

«Якут – исключительно был поэт, но 
за отсутствием богатой письменности 
(родной) не усовершенствовал свой дар. 
Наша будущность – в совершенном раз-
витии этой поэзии и нашего на вид бед-
ного и тяжелого языка, но языка весьма 
гибкого, образного. Наша история в том, 
чтобы свою литературу сделать общече-
ловеческим достоянием»12.

Сурук ааптара бэлиэтииринэн, саха 
адьас түҥ былыргыттан (сурук да суоҕар) 
ырыа ыл лаан, тойук туойан, ханнык да ыар 

түгэҥҥэ  улаханнык чуҥкуйбатах омук. Ол да 
быһыытынан (эгэ билигин, суруктанан баран!) 
ийэ тылынан туохтан да хаайтарбакка, аан 
дойду (киһи аймах) бүттүүн сөҕөр уус-уран 
тыл, култуура үрдүк чыпчаалларын ситиэҕэ 
диэн, бэйэтин саастыылаахтарын са нааларын 
күүрдэр!

Бу кэнниттэн ким хайа иннинэ сахаларга 
номнуо киһи мыыммат улахан литературата 
үөскээн-тэнийэн эрэрин, бастакы суруйаач-
чылар айымньылара бэчээккэ ситэ-хото тахса 
да иликтэринэ, аат ааттаан, биир-биир, си-
рэйдээн-харахтаан, өрө күүрүүлээхтик сыана 
быһан эппитэ-быһаарбыта тупсаҕайын, таба-
тын  эриэхсит!

«Кто откажет своеобразной и родной 
прелести слога и содержания нашей сказ-
ки? Кто откажет в крупности дара первого 
драматурга – Никифорова В.В. – творца 
«Манчаары»? Кто откажет в талантливо-
сти поэта Кулаковского? Кто откажет как 
выразителя своего времени таланта А.И. 
Софронова. У нас язык живой и гибкий. К 
творцам нового времени, времени нашей, 
исторической, можно пока отнести «Олох 
долгуна» («Волны жизни») пишущего 
эти строки, бросившего на суд и одобре-
ние общества картину народного горя и 
радости, взятой из жизни дней реквизи-
ции якутов при Николае II.

В какую бы сказку, в какую бы драму 
или песню ни загляну ли - всюду поет-
ся торжество и стремление к торжеству, 
всюду чувствуется человечный дух твор-
чества и любви. Мы жили и живем во имя 
этого торжества, во имя человечности и 
мирного процветания нашей (родной на-
шей) нации, и будем жить ими...13.

Олоҕу таптааһын, сырдыкка-кэрэҕэ тала-
һыы саха норуотун (ол иһигэр суруйааччы-
ларын) – өспөтөх үгэстэрэ диэн күөйэ эп-
пит. Олоҥ хобутун, ойууннарбытын уокка са-
лаппатах пыт буоллар, сайдыыбыт таһыма 
бы дан ыраап пыт-кэҥээбит буолуох этэ! Ону 
биттэнэн, Ойуунускай убайбыт кэлин кэ риэс 
этэн хаалларбыт эбит: хаһан эрэ син биир үс 
саха көҥүлэ тиллиэҕэ, ол кэмҥэ – «үс саха 
үөрүүлээх кү нүгэр мин ырыам ылланыа, мин 
аатым ааттаныа» – диэн.

1127 декабря 1917 г.
1227 декабря 1917 г.

13 27 декабря 1917 г. “Олох долгуна” диэн Ойуунускай 
“Ыраахтаа±ы ыйаа±а” кэмиэдьийэтин урукку аата – В.П..



79Чолбон 2 №-рэ 2018

П.А. Ойуунускай т³р³³бµтэ 125 сылын к³рс³

Манна Ойуунускай этэр: саха олоҥхоту гар, 
классиктарбыт бары айымньыларыгар  сырдык 
санаа кыайарыгар бигэ эрэл иитиллэр – диэн. 
Оттон сэбиэскэй кириитикэ: урукку литера-
тура «санаа түһүүлээх, реакционнай» лите-
ратура этэ – диэн төттөрү дьылҕалыыр этэ. 
Ол билигин көннө. Айымньы оптимизмын бу-
лан көрдөрүү оннук судургу дьыала буолба-
тах. Холобур, «Дьадаҥы Дьаакыпка» Дьаакып 
сырдык эрэлин уола Мэхээлэ букатыннаах-
тык таҥнарбатаҕа ханнык түгэнтэн көстөрүн 
билиҥҥи ааҕааччы тэһиппэккэ булуох туста-
ах.

ТҮМҮК ОННУГАР
П.А. Ойуунускай бу суруктарыттан чорбо-

тон бэлиэтиирим – 1917 сыллаах ахсынньы 
27 күнүгэр суруйбут суруга буолар. Бу сурук 
– ис хоһооно баайынан уонна өтө көрүүлэрэ 
дириҥинэн А.Е. Кулакуоскай 1912 сыл лааҕы 
аатырбыт «Интеллигенцияҕа суругар» ба-
ры өттүнэн тардыһар уонна саҥа олоххо чу-
гас сыһыаннааҕынан өссө таһымнаан да ылар 
өрүттэрдээх сурук. Бу суруктан, түмүкпэр, 
холобур Ойуунускай итэҕэлгэ сы һыанын көр-
дөрөр биир кылгас быһа тардыыны аҕалыым:

«Якут глубоко религиозен, но под вли-
янием атеистической культуры и русско-
го народа, у которого священнодействие 
и танцы стоят на равном почете, молит-
ва и богохульство являются спутниками 
земной жизни, вакханалия и религия ко-
торых наизнанку царят в семейном очаге 
и в общественных местах в виде тайной 
и явной проституции, просвещающийся 

якут не пристал ни к белой, ни к черной, 
то есть полный безбожник, но в сердце 
хранящий свой своеобразный идеал Бога.

Борьба Добра и Зла, религия двух на-
чал, и идеально белая религия, прине-
сенная нам русскими, создадут из якута 
новый тип верящего (верующего) и так-
же создадут весьма интересный тип твор-
чества и якутская нация, рожденная в по-
эзии, творческий самородок, выявит себя 
в истории только своей своеобразной ли-
тературой»14.

Сүппүт итэҕэли сөргүтэн тилиннэрии курдук 
уустук проблеманы Былатыан Ойуунускай ХХ 
үйэ саҥатыгар тирээн турар сорук курдук ту-
руорбута бэйэтэ улуу дьыала! Үтүө-мөкү быһыы 
өһүллүбэт сокуонун тутуһар саха итэҕэлин 
нууч ча таҥаратын (кини сырдык дьүһүнүн) 
кытта холбуу көрөн, саха норуота саҥа ори-
гинальнай итэҕэли үөскэтиэ диэбит идеята 
төһө олохтооҕун идэлээх дьон булан этиэхтэрэ 
диэн эрэлим улахан. Мин көрдөхпүнэ, ол идея 
төрдүн кэлин ситэри дьүһүйэн эппит «Кыһыл 
ойуун» диэн үс үйэ (үс-субуу кэрдиис кэм) 
солбуйсуутун көрдөрөр олоҥхо-тойугун сүрүн 
идейнэй ис хоһоонунан – Икки Атах (киһи 
барахсан) «өрөгөй төлөннөөх өлбөт өйүнэн» 
Таҥара буолан тиллэн кэлэригэр эрэли угар 
итэҕэли этэн хаалларбыт быһыылаах. Ону 
биһиги ситэ тиийэн өйдөөбөккө сылдьабыт.

Баһылай Бырдьахаанап,
М.К. Омуоһап аатынан ХИФУ доцена

1427 декабря 1917 г.
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Иннибэр ааҕан бүтэрбит «Илгэлээх ардах. Бе-
лый дождь» кинигэм сытар. «Тылбаастары туох 
дии санаатыҥ? Этэр тылым иччитин эмтэрип-
пэккэ, элэппэккэ ийэ тылгар тиспиттэр дуо?» – 
диир дии сыҥаах баттанан, нµһэрдик дьиппини-
йэн Чингиз Айтматов ойоҕоһунан олорор. 

Кинигэни көрөөт, 50 сыл (лоп курдук) ана-
раа өттүгэр, оҕо сааспар тиийэн хаалбыппын 
өйдөөбөккө да хаалбытым. Олохтоох бибилэ-
тиэкэттэн (ити 1967 сыллаах сайыныгар этэ) 
саҥа кэлбит «Тэбиэн хараҕа» диэн дьоҕус ки-

ни гэни уларсан кэлбитим. Олус табыллы-
быт тылбаас таах «Джамиля»  (билигин кэлэн 
көрдөхпүнэ Петр Саввич Афанасьев тылбаа-
стаабыт эбит) хара  ааныттан оҕо куппун дол-
гутан аймалҕаннаах эйгэтигэр булгуччулаах-
тык кучуйан киллэрбитэ. Уон µс саастаах мэник 
оҕо ис хоһоонун ситэри, толору өйдөөбөтөрбүн 
да, ытамньыйа-ытамньыйа ааҕан бүтэрээт, 
«Маҥнайгы учуутал» сэһэни өрүһүспүттүү аах-
пытынан барбытым. Сайыҥҥы түүн барахсан 
сырдыга бөҕө, күн тахсыыта кинигэбин ааҕан 
бүтэрбитим. Кинигэни үстүү хонукка уларсаллар 
этэ, онон холкутук хаты лаан ааҕан барбытым. 
Күөмэйбин оҥосто-оҥосто, төһө кыалларынан 
өйдөнүмтүөтүк  ийэбэр саҥа таһааран аахпы-
тым. «Төрөөбүт ийэ хонуум» сэ һэни ийэм икки-
стээн аахтарбыта. Дьэ, сити курдук ХХ үйэ улуу 
гуманиһын, уһулуччулаах суруйааччытын Чингиз 
Айтматовы кытта омуннаахтык, күүрүүлээхтик 
билсибитим. Уус-уран тыл иччитигэр аһаҕас эт-
тээх, тугу тылбаастыылларын төрдүттэн түөрэн 
билэр, сэрэйэр, таайар дьоһун дьоҕурдаах дьон 
дириҥник өтөн киирэн тылбаастааннар ийэ тыл-
бынан Айтматов айар дуолун аанын эрэмньилэ-
эхтик, эрчимнээхтик арыйбытым.

«Прощай, Гульсары», «Плаха», «И дольше 
ве ка длится день» диэн бүтүн киһи аймаҕы от-
томноон толкуйдатар дириҥ философскай ис 
но мохторунан, кутун-сүрүн долгутар дириҥ 
иэйии лэринэн, киргиз норуотун дьиҥ сэбэрэтин, 
бэйэ бодотун, ис кырдьыгын арыйар сөҕүмэр 
кыамталарынан Чингиз Торекулович Айтматов 
улуу суруйааччы, баараҕай бөлүһүөк буоларын 
кэрэһилиир, туоһулуур, бигэргэтэр айымньылар 
тус бэйэм олоҕум чаҕылхай олуктара.

Дмитрий Федосеевич Наумов суруйбут кии-
рии тылыттан көрдөххө, кинигэ 1966 сыллаахха 
Киргизскэй ССР литературатын сыла Саха АССР-
гар ыытыллыытыгар тахсыбыт эбит уонна... бу 

«МУОРА КЫТЫЛЫНАН СҮҮРЭР ЭРИЭН ЫТ»
 тылбааһыгар санаа аттарыктара

Кириитикэ уонна библиография
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2017 сылга саҥа тахсыбыт. Онон бу улуу су-
руйааччы суолун-ииһин махталлаах ааҕааччы 
быһыытынан ирдиирбэр бастакы тылбаасчыт-
тар модьу модьоҕо уурбуттар, туллаҥнаабат 
ту лааһын туруорбуттар эбит. Баай аартыкка 
сиэтэн киллэрбит үтүөлэригэр сүгүрүйэ махта-
набын.

Бары аахпыт айымньыларбын, ол айымньы-
ларынан уһуллубут, көрбүт киинэлэрбин саныы-
саныы, сэрэхэдийэ соҕус саҥа тылбаастарга 
киирбитим. Кинигэ биир саамай табыгастааҕа 
– сахалыы тылбааһы сэргэ нууччалыы тылынан 
суруллубута баара буолар. Айтматов төрөөбүт 
да тылынан, нууччалыы да эҥкилэ суох суру-
йар ааптар. Икки тылынан олохсуйбут толкуйун, 
иитиэхтээбит иэйиитин толору толомоннук этэр 
сүүнэ кыахтаах суруйааччы буолан ааҕааччыны, 
сааһыттан да, омугуттан да тутулуга суох, солоо-
бут суолларынан, тыырбыт ыллыктарынан тал-
быт сүүрдэр-көтүтэр кыахтаах.

Нивх суруйааччыта Владимир Санги с³м³ лµ³-
тµнэн көтөн иһэн бэлэхтээбит сюжетынан кир-
гиз омук киһитэ, киэҥ нэлэмэн истиэп сэһэнньи-
тэ «Пегий пес, бегущий краем моря» диэн киһи 
кутун-сүрүн саамай дириҥ иэйиитин – төрөөбүт 
ийэ сиргэ тарды´ыытын, өйүн-санаатын кылаан 
кырдьыгын, олоххо тапталын, кэскил, кэнчээри 
туһугар тыынын да уурар дуулаҕа күүһүн ура-
ты киэбинэн суруйбут уһулуччу айымньытын 
тылбаастыыр манан аҕай сорук буолбатах. Бу 
ыйыллаҕас тардыылаах уустук сорукка Саха 
 ака демическай театрын аар-саарга аатырды-
быт Андрей Саввич Борисов туруорбут «Хаа-
рыан хам па күөх кытылым» испэктээкилин сы-
һыары ту тан санаа. Манна даҕатан эттэхпинэ, 
Мылгун оруолун биир дойдулаахпыт, Саха £р³с-
пµµбµлµкэтин үтүөлээх артыыһа Иннокентий 
Лу ковцев олус да дириҥник арыйан оонньоо-
бутун сөҕөн-махтайан, астынан, киэн туттан 
көр бүттээҕим. Дьэ, итинник эргитэ саныы-саныы 
айымньыбын маҥнай нууччалыытын, онтон саха-
лыытын аахтым. Анысханнаах тыыннаах Лаамы 
муоратыгар буолбуту истиэп киһитэ кэпсээби-
тин – аан дойду саамай тымныы сирин олохтоо-
ҕо, саха тылбаас таабыт айымньыта ааҕааччыга 
тиийбитин кэпсээ ри бэрт уһун киирии тыллаан, 
сиэл лээн-кутуруктаан олоробун.

Күрүлүү-харылыы ытыллар долгуннары бөлү-
һүөктүү ойуулааһынынан саҕаланар айымньы 
алаас киһитэ тылбаастыырыгар күчүмэҕэй кур-
дук. Ол эрээри тылбаасчыт Александр Нико-

лаевич Жирков олоҥхоһут өбүгэбит мындыр өйү-
нэн, уран хараҕынан бу баардыы тылбаас таабыт. 
«Гудело и маялось море во тьме, набегая и 
расшибаясь на утесах. Надсадно ухала, от-
ражая удары моря, каменнотвердая зем-
ля» – «Суорба таастарга үлтүрүтэ түһэн, муора 
хараҥаҕа ынчыктыы ытыллар. Уу күүһүн төттөрү 
охсон, таас кытыл бүтэҥитик ньири лиир». Дьэ бу 
тыллары ааҕаат, ордук суор ба таастарга үлтүрүтэ 
түһэн» диэни хос-хос ааҕа-ааҕа сэҥээрэн, кэрэх-
сээн, улам умсугуйан истим.

Мин тылбаас үлэтин кыратык да буоллар би-
лэбин. Борис Федорович Неустроев–Мандар Уус 
«Иис-күүс ойуута-дьарҕаата», «Саха туоһа» 
уон на «Моҕол ура´а» кинигэлэрин тылбаас-
таан балачча тириппит-хоруппут, мунчаарбыт-
мунаарбыт, ыксаабыт-ыгылыйбыт күннэрдээ-
ҕим, түүн нэрдээҕим. Мандар Уус барахсан хаан 
уруу сахатын дьонун сарсыҥҥы саргытыгар, 
кэ нэҕэски кэскилигэр сыраласпыт көмүс кө-
лө һүнүн атын тылынан тиэрдэр сорук балачча 
биллэр таһаҕас этэ. Ордук Борис Федорович 
олоҥхолуу суккуллар ойуу-дьарҕаа тылын-өһүн 
атын тыллаах омуктарга эмтэриппэккэ, кылаа-
нын сыппаппакка тиэрдээри мөхсүбүтүм. Дьэ, 
онон тылбаас үлэтиттэн кырдьыга саллабын 
диэн аһаҕастык билиниэх кэриҥнээхпин. Оттон 
бу иннибэр сытар кинигэҕэ уус-уран айымньы-
ны, буолаары буолан Айтматов курдук баараҕай 
суруйааччы айымньытын уу сахалыы, саха ки-
һитин кутугар-сµрүгэр иҥэр гына тылбаастыах-
ха наада буоллаҕа.

Айтматов Лувр кус түөһүн түүтүн үргээн сир 
ийэни үөскэппит номоҕун олус сатабыллаахтык 
киллэрэн норуот бөлүһүөктүү көрүүтүнэн суру-
йар омугун (төрөөбүт норуотун) туспалаах ура-
тытын итэҕэтэр, ол номоҕу Жирков кылаанын 
сынтарыппакка сэһэргиир. «Ведь стех пор, 
как возникла земля, море не может успоко-
иться, с тех пор бьются море против суши, 
суша против моря» – «...ол кэмтэн ыла уу уос-
куйан көрбөккө сири симэлитэ сатыыр, сир ууга 
утары турар».

Ханнык баҕарар көстүүнү киһи бэйэтэ үчү-
гэйдик билэр көстүүлэригэр дьүөрэлээн көрөр, 
хоһуйар. «Сарсыардааҥҥы борукка муо-
ра уонна кытыл ыпсыыта таба тыыны-
ныы күндээрэр». Бу тэҥнэбили тылбаас-
чыт олус бэргэнник «күнд ээрэр» туохтуурунан 
оҥорбут. «Муора дириҥник өрүтэ тыынан 
эппэҥниирэ». «Өрүтэ тыынан», «эппэҥниир» 
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тыыннааҕымсытыы, метафора олус табыгас-
таахтык туттуллан муора түллэҥнии мөхсөрө 
хараххар көстөн кэлэр. Муора араас көстүүтэ 
тупсаҕайдык ойуулуур-дьүһүннүүр тылларынан 
тылбаастаныыта ааптар литературнай тропта-
ры, тыл-өс фигураларын, литературнай ньыма-
лары, албастары хомоҕойдук, сатабыллаахтык 
туһанарын туоһулуур. Муора уораҕайа, Эриэн 
ыт кытыл хайата ойууланыыта айымньыга олус 
улахан суолталаах, олох иһин улуу мөккүөр, 
туруулаһыы муҥура суох дириҥин, уустугун көр-
дөрөр дии саныыбын. Бу ойуулааһыҥҥа Чингиз 
Айтматов умсулҕаннаах лиирик, дириҥ бөлүһүөк 
буолара көстөр. Александр Николаевич бу түгэх 
ис хоһоонноох ойуулааһыны лаппа кыайа тутан 
тылбаастаабыта тута харахха быраҕыллар.

Олохторун уйгута буолар сүрүн дьарыктарын 
– муораҕа бултааһыны, оҕо киһини улахан бул ка 
уһуйуу үйэлэргэ олохсуйбут үгэстэрин, сиэрин-
туомун Айтматов олус мындырдык, кылгас сы-
тыы чахчыларынан суруйбута сөхтөрөр эрэ. Бу 
чахчылары тылбаасчыт эмиэ олус итэҕэтиилээх-
тик, ылыннарыылаахтык тылбаастыыр: «Кураа-
нах абыр ҕалла хомуйаар уонна ойуурга му-
нан хаалаайаҕын!» – ийэтэ оҕотун харыстаан, 
алҕаан, куһаҕан тыыны муннаран эппит тыллара. 
Булка сыһыаннаах сиэр-туом, араҥаччылыыр, 
арчылыыр үгэстэр, улаатан эрэр уол оҕо бү-
түн ийэ ууһун иитэр-аһатар сорсуннаах булчут 
буо ларын түстээһин олус тупсаҕайдык тыл баас-
таммытын, ааҕааччыга уһулуччу тиийимтиэтин 
өбүгэбит хааныгар чугаһынан быһаарыахха 
эмиэ сөп, ол гынан баран тылбаасчыт айымньы 
сүнньүн муҥуутуу тутуһарын тоһоҕолоон бэлиэ-
тиир тоҕоостоох.

«Лодка шла справно, слегка приныри-
вая по волнам» – «Оҥочо долгуҥҥа умсаах-
таан ыла-ыла, дьулурҕатык устан иһэрэ». Бу 
этии бэргэн тылбааһыгар да Жирков айымньы 
иһигэр киирэн персонажтары кытта биир тэти-
минэн тыы нара көстөр. Орҕан оҕонньор көстөр 
мөссүөнэ, ис туруга, бар дьонун туһугар бары 
дьоҕурун ууран оҥорбут оҥочотугар сыһыана, 

үйэтин тухары иитиэхтээбит ыра санаата кы-
ратык да сыппаабакка, сымсаабакка тылбаас-
таммыта, Айтматов суруйбут киэбэ-таһаата кэ-
һиллибэтэҕэ ааҕааччыны астыннарыаҕа.

Ханнык баҕарар норуот ыччатын кэнэҕэски 
кэскилин туһугар олорор, айар-тутар. Олох ты-
ҥааһыннаах олуктарыгар, мүччүргэннээх тү һү-
мэхтэргэ ол сытыытык аһыллан, арыллан көстөр. 
Орҕан, Мылгун, Эмрайин Кириск уол тыыннаах 
хааларын туһугар Эриэн ыт кыйа сүүрэр тап-
таллаах кытылларыттан арахсыылара, ньаҕыра 
сытыйбыт омурт уу өлбөт мэҥэ уута буолуута, 
оҥочоҕо дьулурҕатык утары сүүрэр Эриэн ыт 
кытыла, Орҕан тыал куугунуура, аки-Мылгун 
долгуннар үөмэхтэһиилэрэ, Эмрайин сулуһа кү-
лүмнүү умайара, олоххо уостубат таптал, дьоҥ-
ҥо, төрөөбүт түөлбэҕэ, ийэ сиргэ бигэ бэри нии-
лээх буолуу бэлиэтэ. Бу барыта ийэ тылбытынан 
саҥарда. Табыллыбыт, айымньы ис айылгытын 
арыйар тылбаас ыл да баар буолбат. Александр 
Николаевич Жирков бу улуу суру йааччы ураты-
лаах айымньытын лаппа кыайа тутан тылбаас-
таабыта бүгүҥҥү саха уус-уран литературатын 
тылбааска салаатыгар биллэр-көстөр олук диэн 
сыаналыыбын.

Александр Николаевич Жирков 2010 сыллаах-
ха «Антология Саха театра» диэн 3 туом наах 
олус улахан суолталаах, сахаҕа театр искус-
ствота сайдыытын көрдөрөр үтүөкэн кинигэни 
таһаартарбыта. Киэҥ үлэ-хамнас күөнүгэр сыл-
дьар политическай диэйэтэл бу сүҥкэн үлэҕэ, 
тылбаас уустук дуолугар түгэн булан үрдүк 
 та һымнаахтык айарын-тутарын сөҕөбүн. Айар 
үлэ тигэр өссө үрдүк кирбиилэри, ситиһиилэри 
баҕарабын. 

Ольга Макарова, 

нуучча тылын уонна литературатын учуутала, РФ 
уопсай үөрэхтээһинин Бочуоттаах үлэһитэ, Баайаҕа 

нэһилиэгин Бочуоттаах олохтооҕо,  «Көмүлүөк 
күлүмэ» литературнай түмсүү тылбаасчыта, 

ырытааччыта.
 Баайаҕа Томторо, 2017 сыл
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"Чолбон" сурунаалы 2015 сылтан хаһыат-
чыт-суруналыыс, прозаик Данил Макеев са-
лайар. 

Мин "Хотугу Сулуһу" өссө оскуолатааҕы 
сыл ларбыттан ааҕар буолбутум, Ленинград-
ка үөрэ нэр кэмнэрбэр М.Е. Салтыков–Щедрин 
аатынан Публичнай библиотека (норуокка 
биллэринэн "Публичка") уопсай ааҕар саа-
латыгар (оч чо тооҕуга Фонтанкаҕа) сурунаал 
уочараттаах нүө мэрин кэтэһэн бөҕө буолулла-
ра. Дьокуускайга 80-нус сыллар саҥаларыгар 
көһөн кэлэн сурунаалы дьиэбэр суруттарыах-
пыттан быһа иликпин. Онон сурунаал төрүт 
аатын "Чолбону" тө нүннэриэҕиттэн туох баар 
нүөмэрин аахпыт дьол лоохпун. 

Ол эрээри бу ыстатыйаҕа 2017 сыллааҕы 
 сурунааллар матырыйаалларыгар эрэ сигэ-
ниэм. Тоҕото өйдөнөр. Туох ханнык иннинэ 
тоһоҕо лоон бэлиэтиэх тустаахпын, билиҥҥи 
"Чолбон" Алампа саҕаттан олохтоммут үгэс-
тэртэн (ис тутулун сүрүн рубрикалара) да, 
кэ лин Урсун кэмигэр киирбиттэртэн (тас оҥо-
һуута, холобур, сурунаал таһыгар суруйаач-
чылар хаартыскаларын таһаарыы) да, ула-
рыйбакка кэллэ.  

Редколлегия састаабын аттарыы утумнаа-
һын бириинсибиттэн туораабатаҕа хайҕал-
лаах. Ол курдук, редколлегияҕа инньэ Да лан 
эрэдээктэрдиирин саҕанааҕылартан саҥар-
дыыҥҥыта киирбиттэргэ тиийэ бааллар. Бу 
састаап биир уратыта – бары тигинэччи-тир-
гиччи үлэлии-хамныы, айа-тута сылдьар 
дьон. Урсунтан уонна Туматтан уратылара са-
ба быраҕан биир көлүөнэ дьоно. Оттон Гав-
рил Андросов букатын эдэр киһи. Ол мэктиэ-
тинэн "Чолбон" куораттааҕы литературнай 
түм сүүлэри салон, улуустааҕылары – пикник, 
экспедиция, форум, эдэр суруйааччылар сүбэ 
мунньахтарын ньымаларынан түмэ тардыбы-
та буолар. Көстөрүн курдук, ити ньымаларга 
утумнааһын эмиэ баар. Манна Олег Гаврилье-
вич Сидоров ("Саха суруйааччыта" Ассоциа-
ция), Наталья Ивановна Харлампьева (Саха 
сирин Суру йааччыларын сойууһа), Иван Васи-
льевич Мигалкин (Саха Өрөспүүбүлэкэтин Су-
руйааччыларын сойууһа) сүбэлэрин хол боон 
үлээбиттэрин бэлиэтиир наада. Ол түмүгэр 

"ЧОЛБОН" ААҔААЧЧЫ ХАРАҔЫНАН

кэнники икки сылга "Чолбоҥҥо" эдэрдэр күр-
гүөмүнэн бэ чээттэннилэр. 

2017 сыллааҕы сурунааллар тастарыгар 
 эдэр бэйиэттэр Рустам Каженкин–Арчы Уола, 
 Ана толий Слепцов, Дохсун Дорҕоон Боро-
гууһун, Аграфена Кузьмина хаартыска ҕа мэти-
риэттэрэ бэчээттэммиттэрэ саҥа саҕа лаан эрэр 
суруйааччылары ааҕааччыга билиһиннэрии, 
айар үлэлэригэр болҕомтону тардыы буола-
ра мэлдьэҕэ суох. Саҥа суруйан эрэр ыччат 
хоһооннорун, кэпсээннэрин урут-уруккуттан 
сурунаал 8-с (атырдьах ыйынааҕы) нүө мэ ри-
гэр анаан-минээн та һаараллара. Бу сырыыга 
"Ыччат сылыгар – саҥа аат", "Бастакы холо-
нуулар", "Саҥа хардыы" диэн сонун рубрика-
ларга сыл устата бэчээттиир буоллулар.

Ол да буоллар үгэстэн туораабакка былы-
рыыҥ ҥы 8-с нүөмэргэ, үөрүөм-астыныам быа-
тыгар, "Эдэрдэр кириитикэҕэ холоноллор" 
диэн салааҕа сэттэ устудьуон кыргыттар (ки-
нилэр ба ры билэлиэгийэ билимин хандьы-
даата, былырыын күһүн биһиги кэккэбититтэн 
туораабыт Василий Никитич Протодьяконов 
үөрэнээччитэ Л.П. Григорьева куруһуогун 
кыт тыылаахтара) ыс татыйалара таҕыстылар. 
Кириитикэтэ суох литэрэтиирэ сайдыбат. Саҥа 
суруйан эрэр дьон даҕаны, баараҕадыйбыт 
даҕаны суруйааччылар айымньыларын ыры-
тыыга наадыйаллара чуолкай. Онон билиҥҥи 
саха литэрэтиирэтин дириҥник ырытар, сиэр-
дээхтик сыаналыыр кириитикэ сайдан эрэрэ 
хайҕаллаах да, махталлаах да. Ити кириити кэ 
биир өттө, атын өттө – ааҕааччыны иитии.  Мин 
санаабар, «Чолбон» манна саамай сөп төөх 
суолу тутуспут: ааҕааччы суох буоллаҕына 
суруйааччы аҕыйыыр, онтон мэлийэр. Ону 
өйдөөн ("Чолбон" салалтата ити түгэни хара 
маҥнайгыттан оччоттон баччаҕа диэри өрүү 
инники күөҥҥэ тутара эрээри билиҥҥи кэмҥэ, 
ордук интернет киэҥник тарҕаныаҕыт тан, са-
ҥа суолу-ииһи, албаһы-ньыманы көрдөө һүн 
кыһалҕата сытыырхайбыта) сурунаал «Эдэр 
саас» интернет сайтыгар (еdersaas.ru) баар 
"Ча раҥ" рубриканы хаһыаты кытта кыттыһан 
үлэ лэтэн эрэр. Ол курдук, «Чолбоҥҥо» тах-
сыбыт уус-уран айымньылары, публицисти-
каны уонна кириитикэни таһааран  ааҕааччы 

Кириитикэ уонна библиография

6*



84 Чолбон 2 №-рэ 2018

киэҥ араҥатын хаптылар. Ону тэҥэ ватсап 
чэпчэки суруйууларыгар ылларбыт ааҕааччы 
"Чараҥҥа"  дьиҥнээх уус-уран айымньылары 
уонна ону ырытар ки риитикэттэн ааҕыы кул-
тууратыгар  үөрэнэр. 

"Чолбон" үйэлээх үгэһин салҕаан улуустар га 
суруйааччылары илдьэн ааҕааччылары кытта 
көрүһүннэрдэ уонна Суруйааччылар сойуус-
тара улуустааҕы литературнай-мемориальнай 
мусуойдары кытта тэрийэр дьон биһирэбилин 
ылан эрэр сыл аайы ыытыллар тэрээһиннэри 
(Томторго Чысхаан ааҕыыларын, Сунтаарга 
Леонид Попов, Дьиикимдэҕэ бырааттыы Да-
ниловтар, Үөһээ Бүлүү Намыгар Бүөтүр Тобу-
руокап "көмүс күһүннэрин") киэҥник сырда-
тар. Ити барыта ааҕааччыны иитиигэ чопчу 
туһуланар.

Аны туран 2015 сыл Арассыыйаҕа Литерату-
ра сылынан биллэриллибитинэн, Өрөспүүбү-
лү кэ Ил Дарханын дьаһалынан «Сэмсэ» сы-
һыарыы тах сар буолбута. Бу сыһыарыы бэ-
йэтин ааҕаач чы тын булла диир кыахтаахпыт. 
«Сэмсэ» улуус тааҕы литературнай түмсүүлэр 
кыттыылаахтарын  айымньыларын бэчээттээн, 
киэҥ эйгэҕэ таһаарда. Мин билэрбинэн 20-чэ 
кинигэ таҕыста.

"Хотугу сулуска" ССКП далааһыннаахтык 
 ыытар идеологическай үлэтин чэрчитинэн 
"Ли  те ратуралар доҕордоһуулара – норуот-
тар доҕор доһуулара" диэн ааттаах рубрикаҕа 
бырааттыы республикалар суруйааччыларын 
айымньы ла рын сахалыы тылбаастаан сылга 
хас тыыта эмэ бэ чээттииллэр этэ. Биир баар-
тыйа идеология тыттан аккаастаныы ухханыгар 
ити рубрика сө ҕүрү йэ сылдьан баран хам-түм 
"Чолбоҥҥо" көс төн  ааһар буолбута. Ол тоҕото 
биллэр. ССРС ыһыл лан, урукку союзнай рес-
публикалар ту һунан судаарыстыба тэринэн-
нэр барыы-кэлии, бо доруһуу биллэ уустугур-
бута. Онуоха эбии бу дойдулар суруйааччыла-
рын айымньыларын  араас бири чиинэлэринэн 
нууч чалыы тылбаастааһын лаппа аҕыйаабы-
та. Онон ити омуктар литератураларыгар хай-
дах-туох айымньылар тахсалларын, туох бы-
һыы-майгы буола турарын улам-улам бил бэт 
буо лан испиппит. Манна даҕатан нуучча ты-
ла Арассыыйа судаарыстыбатыгар (билэрбит 
кур дук, бу судаарыстыба тус туһунан тыллаах-
өс төөх, култууралаах, итэҕэллээх омуктар су-
даарыстыбаннай тэрээһиннэрин хол боһуга 
буо лар) суолтата олус улаханын өссө төгүл бэ-

лиэ тиир тоҕоостоох. Кырдьык даҕаны, ханнык 
ба ҕарар омук, ордук чуолаан аҕыйах ахсаан-
наах омук, Арассыыйа иһигэр нуучча тылынан 
атын омуктары кытта бодоруһар, бэйэтин кул-
тууратын, ускуусту батын, литэрэтиирэтин, ус-
туоруйатын, олоҕун-дьаһаҕын онтон да атын 
кы һалҕаларын, үөрүүтүн-хомолтотун – ба-
рытын нууччалыы би лиһиннэрэр. Ол да иһин 
Саха но руо дунай бэ йиэтин Сэмэн Данилов 
 "Нууччалыы мин билиим" диэн улуу хоһооно 
элбэхтик ааҕыллар буолла, ис номоҕун са-
ҥалыы баардылаан эрэбит. 

Нуучча тыла Арассыыйа омуктарын кул-
туу ра та бэйэтигэр бүгэн буомуран хаалбатын 
мэктиэ тэ уонна Аан дойду эйгэтигэр тахса-
рыгар далаһа буолла диибин. Саха олоҥхото 
эмиэ Сэмэн Данилов тэрийиитинэн нууч-
чалыы тылбаастамматаҕа буоллар ЮНЕСКО 
болҕомтотугар киириэ суох этэ. Чиҥэтэн 
эттэххэ, култуура ханнык баҕа рар көрүҥэ 
 (ас тан-таҥастан, ырыаттан-тойуктан, ты йаа-
тыр тан, литэрэтиирэттэн саҕалаан ус пуорт 
кө  рүҥнэригэр тиийэ) Аан дойду таһымыгар 
та  ҕыстаҕына, этэргэ дылы, "өлбөт үөстэнэр". 
Кул туура ити көрүҥүнэн сирэйдээн бу омугу 
аан дойду барыта билэр буолар.    

Итини өйдөөн Саха Өрөспүүбүлүкэтин Бас-
такы бэрисидьиэнэ Михаил Ефимович Нико-
лаев ыччат төрөөбүт тылын тэҥинэн нуучча-
лыы эрэ буолбакка английскайдыы кытта 
 билэргэ дьу луһуохтаах, онон саха уонна нууч-
ча тыла судаа рыстыбаннай, оттон англий-
скайы дьыа ла-куолу тыла оҥоруохха диэбитин 
20-чэ сыл лааҕыта болҕомтоҕо ылыллыбата ҕа. 
Били гин "деловой английский" диэн аат таах 
пред мет магистратура бырагыраамматыгар 
бул гуччу үөрэтиллэр буолла. Ол гынан ба-
ран, били "үчүгэй да куһаҕаннаах баҕайыта" 
диэн өс хоһоонугар этиллэринии, ман на кэккэ 
кыһалҕалар үөскээбиттэрин билэбит. Ол ту-
һунан арыый кэлин этиэм. 

"Чолбон" саха суруйааччыларын айым-
ньыларын киэҥ эйгэҕэ таһаарыыны көҕүлүүр 
тэ рээһиннэри киэҥник сырдатар. Ол курдук, 
Наталья Харлампьева көҕүлүүр "Үрүҥ хаар 
алгы һа" норуоттар икки ардыларынааҕы поэ-
зия бэстибээлин, "Бичик" кинигэ кыһатын 
 салалтатын (Август Васильевич Егоров, Ва-
лерий Николае вич Луковцев) кыһамньыты-
нан саха култууратын сырдатар кинигэлэ-
ри Аан дой ду таһымнаах  быыстапкаларыгар 
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кытынна рыыны араас өттүт тэн көрдөрбүтэ. 
"Чолбон" бырааттыы омуктар уус-уран 

 айымньыларын сахалыы тылбаастааһын үгэ-
һин саҥа салалта энчирэппэтэҕэ хайҕаллаах. 
Тылбаас та һыма лаппа үрдээн эрэрэ харахха 
быраҕыл лар. Манна тылбааска идэтийии ула-
хан туһалаах буол бута мэлдьэҕэ суох. Семен 
Петрович Данилов быһаччы дьаһалынан Мак-
сим Горькай аатынан литературнай инсти-
тукка уонтан тахса  уолаттары-кыргыттары 
биир кэмҥэ үөрэттэрэн тылбаас сайдыыты-
гар сүҥкэн хар дыыны оҥор бута. Сүүрбэччэ 
сыллааҕыта ХИФУ-га саха са лаатыгар Тама-
ра Ивановна Петрова уонна Сар гылаана Про-
копьевна кыһамньыларынан тыл баас кафе-
драта тэриллэн идэтийбит тылбаасчыт тары 
бэлэмнээһин саҕаламмыта. Өссө били гин ма-
гистратура баар буолла. Анал үөрэхтээх тыл-
баасчыттар, туох ханнык иннинэ, саха тыла 
судаарыстыбаннай статуһун чиҥэтэргэ бэйэ-
лэрин сүдү кылааттарын киллэрбиттэрэ уонна 
киллэрэ сылдьаллар. Ону тэҥэ кинилэр саха-
лыы айымньылар ыырдарын кэҥэтэн нуучча 
тыллаах ааҕааччыга таһаараллар. Нууччалыы 
тылбаастамматаҕа буоллар, Николай Лугинов 
"Улуу хууннар" диэн дьоһуннаах айымньыта 
кытай тылынан бэчээттэнэн, Лао Цзы уопсас-
тыбатын болҕомтотугар киирэрэ саарбах этэ. 
Билигин саха норуодунай суруйааччыта Ни-
колай Алек сеевич Лугинов  ити уопсастыба 
вице-президенинэн талыллан элбэх өрүттээх 
үлэни ыыта сылдьар. 

Тылбааска саха бастакы көлүөнэ суру-
йааччылара олохтообут үгэстэрэ "тиллэн" эрэ-
рин бэлиэтиибин. Ол үгэс маннык. Саха суру-
йааччылара нууччалыы холкутук ааҕар дьон 
аҕыйах эрдэҕи нэ нуучча уонна омук классик 
суруйааччыла рын бастыҥ айымньыларын са-
халыы саҥардыбыт өл бөөдүйбэт өҥөлөөхтөр. 
Тылбааска кыттыспатах саха суруйааччыта 
тарбахха баттанар буолуохтаах. Хас биирдии 
суруйааччы нууччалыыттан сахалыы тылбааһы 
ытык иэһин курдук ылынан үлэлиирэ. Гонорар 
дьоҕус да буоллар төлөнөрө үһү. Судаары-
стыба үбүлүүрэ. Маннык дьаһаныы уһулуччу 
талааннаахтык ты лбаастаммыт айымньылары 
ааҕааччыга бэлэхтээбитэ. Александр Пушкин, 
Михаил Лермонтов, Николай Некрасов, Лев 
Толстой, Антон Чехов, Максим Горькай, Сергей 
Есенин, онтон да атыттар улуу айымньыларын 
Платон Ойуунус кай, Амма Аччыгыйа, Күннүк 

Уурастыырап, Валерий Чиряев, Арбита, Дьуон 
Дьаҥылы, Феоктист Софронов тылбаастары-
нан уу сахалыы ааҕыллар буолбуттара. 

Этиллибитин курдук, уус-уран айымньы-
лары тылбаастааһыҥҥа болҕомто мөл төөн 
сылдьы быт кэмнээх. Оннооҕор идэтийбит тыл-
баасчыттар үлэ лэрин бэчээттэтэр кыах тара 
суоҕа. "Остуол дьааһыгар" үлэлиир кур дук 
буол  буттара. Нууч чалыыттан сахалыы тыл-
бааһы сэҥээрбэккэ, "ки ́ и барыта үөрэх тээх, 
тылбааһа суох бэйэтинэн ааҕарын ор дорор" 
диэн кинигэни оҥо рон та һаарар чааһынай тэ-
рилтэлэр ороскуоту руохтарын ба ҕарбаттара. 
Ол да буоллар Шота Руставели "Тиигир 
таҥастаах бухатыырын", Вильям Шек спир 
"Сонеттарын" сахалыы Сэмэн Ру фов тылбаас-
таабытын астына аахпыппыт. Оттон букатын 
аҕыйах сыллааҕыта Омар Ха йям "Рубаиларын", 
Конфуций "Луньюйун" Сэмэн Тумат сахалыы 
саҥардыбыта. Мин ити холобурдары тылбаас 
сайдыытын кэрдиис кэм нэрин, кыһалҕаларын, 
ыарахаттарын сырдатаары  ахтыбатым, саха 
суруйааччыларын нуучча лыыт тан сахалыы 
тылбаастааһыҥҥа көх төөхтүк кыт тар үгэстэрэ 
үтүө түмүктэрдээх буо ларын көр дөрөөрү кы-
быттым. 

"Чолбоҥҥо" 2017 сыллааҕы таһаарыылары-
гар бэчээттэммит татаар, казах, кыргыс, сло-
вак, азербайджан, турок, алтай суруйааччы-
ларын хоһооннорун, кэпсээннэрин Наталья 
Харлам пьева, Тумат, Урсун, Куорсуннаах, Да-
нил Ма кеев, Гаврил Андросов, Рустам Кажен-
кин, Аита Шапошникова, Альбина Борисова 
уонна саҥардыы идэтийэн эрэр Семен Феок-
тистов-Сэргэх Сэмэй, Римма Крылова тылбаас-
таабыттар.

"Чолбон" хара тэриллиэҕиттэн "литэрэтии-
рэ – тыл ускуустубата"  буолар диэн санаа-
нан салайтаран үлэлээн-хамнаан кэлбитэ. 
Билиҥҥи кэм ҥэ араас санааны-оноону, үөрүү-
нү-хомолтону, иэйии ни-имэҥи сурукка тиһэн 
тарҕатыы бары өт түнэн судургутуйда. Ба-
стакытынан, суру йуу ис хоһоонугар цензура 
уурайар, атын туох да хааччах суох буолар, 
тылын-өһүн ыры тыыны ылынар, үөрэнэ са-
тыыр киһи аҕыйыыр уонна мин санаабар, 
ааҕыы култуурата түһэн хаал быта суру-
йуу хаачыс тыбатыгар охсубута. Ик ки һинэн, 
Интернет тарҕаныаҕыттан ааҕааччы киэҥ 
араҥатыгар туох да хаарчаҕа суох тахсар кыах 
үөскээбитэ. Үсүһүнэн, кинигэ ырыынага баар 
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буолбутун түмүгэр ким үптээх-харчылаах тугу 
баҕарар бэчээттэтэр кыахтаммыта. Ити бары-
та суруйуу ис хоһоон да, тыл-өс да өттүнэн 
хаачыстыбата мөлтөөһүнүгэр тиэрдибитэ. 
Онон күн бүгүн литэрэтиирэҕэ ирдэбиллээх 
сыһыаны тутуһуу уларытыллыбат сыал-со-
рук быһыыты нан ылыныллыбыта хайҕаныл-
лыах эрэ тус таах. "Чол бон" суруйааччыны да, 
ааҕааччыны да иитэр-үөрэтэр хайысхалары 
күн нэтэ ахсаабак ка көрдүүрэ киһини астын-
нарар.  

Итинник этэн туран, "Чолбон" былырыын, 
мин тус көрүүбэр, туох бэлиэ суруйуулары 
күн си рин көрдөрбүтүн санатыам. Сорохторун 
быһа түһэн ахтан ааспытым. Сөбүлээбитим эл-
бэх диэн ха ра ааныттан билиниэх тустаахпын. 
Идэтийбит  ырытааччы буолбатахпын, онон 
олус үрдүк ирдэбили сүкпэппин. Ааҕааччы 
быһыытынан бырааппын туһанан санаабын 
үллэстэбин. Онон одоҥ-додоҥ соҕус буолбу-
тун баалаамаҥ.

Уруккуттан сөбүлүүр рубрикаларбар, чуо-
лаан, "Биһиги юбилярдарбыт", "Кэриэстэбил-
лээх күннэр", "Кириитикэ уонна библиогра-
фия", "Уочарка уонна публицистика" диэннэр-
гэ тахсыбыт суруйуулары көтүппэккэ ааҕабын. 
Бу сырыыга "Саха Сирэ Россия састаабыгар 
киирбитин 385 сыла" рубрикаҕа бэчээттэм-
мит Афанасий Мигалкин "Лөгөй Тойон" (2-ис 
нүөмэр), Дабыл "Дьиҥ уонна кырдьык. Саха 
былыргытын туу йар харгыстар" (12-ис нүөмэр) 
диэн ыстатыйаларын уонна "Кириитикэ уон-
на библиография" рубрикаҕа Дабыл "Үөтүү. 
(Платон Ойуунускай "Улуу Кудаҥсата" эбэтэр 
бириэмэни куоһа рыы)" диэн суруйуутун ойуч-
чу туттум. Ити үлэлэр төл көлөөһүннэрэ уонна 
түмүктээһиннэрэ киһини сонурҕаталларынан 
маарыннаһар эрээрилэр суруллубут киэптэри-
нэн уратылаһаллар. 

Афанасий Мигалкин булбут, чинчийбит, ту-
һаммыт матырыйаалларын бүүс бүтүннүүтүн, 
этэргэ дылы, "соппутуойугар тиийэ", хантан 
булан көрүөххэ сөбүн ыйбыт. Бу баһыттан-
атаҕар диэри наука (билим) туох баар ир-
дэбиллэрин толору тутуһан суруллубут үлэ. 
Онон  ааптар түмүктээһиннэрэ ааҕааччыны 
итэҕэтэллэр уонна салгыы үөрэтэргэ төрүт 
(источник) быһыытынан туһаныллар кыахха 
киирэллэр. 

Оттон Дабыл ыстатыйалара төлкөлөөһүн нэ-
рэ (трактовка, интерпретация) соһуччутунан 

уонна түмүктээһиннэрэ олохтооҕунан ("эй", 
дэппэт курдук эпсэри этэн кэбиһиллибитинэн) 
уратылар. Дабыл бу ыстатыйаларын "тарба-
ҕыттан эмэн" суруйбут дииргэ ханнык да 
төрүөт суох. Чинчийээччи быһыытынан ыыра 
(түҥ былыргыттан билиҥҥи кэмҥэ диэри) уон-
на туһам мыт үлэлэрин эйгэтэ (Карл Густав 
Юнг, Томас Манн, Андре Мальро, Э. Тенишев, 
Махмуд Кашгар скай, Б.Д. Греков, В.П. Васи-
льев, И.А. Ильин, Г.В. Ксе нофонтов, А.И. Го-
голев, Багдарыын Сүл бэ)  киэ ҥинэн Анато-
лий Николаевич Павлов улахан учуо найдары 
кытта кэккэлэһэр кыахтаах ки һи. Кини ыста-
тыйалара хайаан да ааҕаач чы ны со нурҕатар, 
соһутар түгэннэрдээх буолар. 

Ол гынан баран Афанасий Мигалкин ыстаты-
йатын кытта тэҥнии туттахха, туох итэҕэстээ-
ҕэ көстөн тахсар: туһаммыт матырыйаалла-
рыгар сигэнии (ссылка) суох. Маны сурунаал 
салалтата да, ааптар да ылыныа суохтарын 
сөп. Ол оруннаах. Маҥнайгытынан, суру наал 
научнай таһаарыы буолбатах; иккиһинэн, 
интернет үйэ тигэр ыстатыйаҕа ахтыллыбыт 
дьон үлэлэрин көрдөөн булар кэбэҕэс (Дабыл 
ыстатыйатыгар киллэрбит дьоннорун өрүү 
чуол кайдык суру йар үгэстээх); үсүһүнэн, ыс-
татыйа учуонайдарга  буолбакка ааҕааччы 
киэҥ араҥатыгар туһуланар буолан сигэ-
ниинэн арал дьытар наадата суох. Итинтэн да 
атын куолулааһын баар буолуон сөп. Онон 
Дабыл чинчийэр үлэтин уратыларын сирэр-та-
лар кыах суох эрээри, өскүөрүтүн этэбин. 

Таарыйа аҕыннахха, сурунаалга сигэниитэ 
суох ыстатыйалар аҕыйаҕа суохтар. Ону эри-
дьиэстиир наадата суох, ааҕааччы бэйэтэ да 
көрдөҕө. Ааптардары баалаабаппын гынан ба-
ран, сонун баҕайы ыстатыйа научнай суолтата 
түһэн хааларын "бэрт" дии санаабаппын. 

Бу өттүнэн педагогика билимин кандидата 
Ели сей Кириллович Иевлев "Кириитикэ уон-
на  библиография" рубрикаҕа бэчээттэппит 
икки ыстатыйата эдэр кириитиктэргэ да, учуо-
найдарга да холобур буолуон сөп оҥоробун. 
Ааптар тэҥнээн көрөн ырытыы (компрати-
вистика) уонна айымньыны турукка киирэн 
чин чийии (герменевтика) курдук ньымала-
ры сатабыллаах тык туһанар учуонайдартан 
биир бастыҥнара дии саныыбын. Ону таһы-
нан кини чинчийэр үлэ култууратын эргич-
чи баһылаабытын бэлиэтиэх кэриҥнээхпин. 
Ол кини сигэниини кыайа-хото туһанара эрэ 
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 буолбатах, Елисей Кириллович наука би-
лиҥҥи кэмҥэ киэҥник туһаныллар аныгы 
ньымаларын баһылаабыта буолар. Ити ордук 
"Эйгэлэр дьүөрэлэһиилэрэ" диэн ыста тыйаҕа 
көс төр. Манна Сергей Николаевич Лазарев 
эзотериката, Карен Шахназаров диалекти-
ката, Л.С. Сальникова синергетиката, Айыы 
Үөрэҕин тиһигэ бэйэ-бэйэлэрин үтүрүйсүбэккэ 
дьүөрэлэһэллэ рэ сырдатыллар. Бу ньымала-
ры, чуолаан, С.Н. Лазарев эзотерикатын, "Ки-
йиит – норуот кэскилэ. (Валентина Дьячков-
ская–Хара Көмүс "Кийииттэр" диэн кинигэти-
нэн)" диэн ыс татыйатыгар туһанар.

Этиллибитин курдук, 2017 сылтан сонун уон-
на кэскиллээх рубрика ааҕааччы биһирэбилин 
ылыан ылла. Онус нүөмэртэн ыла сурунаал-
га "суруйааччы колонката" тиһигин быспакка 
тахсар буолла. Норуот убаастабылын ылбыт 
киэҥник биллэр суруйааччылар история бэ лиэ 
түгэннэригэр, олох-дьаһах, үлэ-хамнас ти рээн 
турар кыһалҕаларыгар, норуот кэскили гэр 
сыһыаннаах тыын суолталаах боппуруос  тар-
га бэйэлэрин санааларын, сыанабылларын, 
анаа рыыларын үллэстэр кыахтаннылар. Маҥ-
найгы нүөмэрдэргэ Гаврил Андросов "Куорат 
сахата уонна айар эйгэ", Данил Макеев "Быа 
синньигэһинэн быстар", Наталья Харлампьева 
"Үтүктээйи үксээбэтэр ханнык" диэн саха тыл-
лаах литэрэтиирэ тирээн турар кыһалҕаларын 
ырытар ыстатыйалара таҕыстылар.    

Бастакыга ойуулуур-дьүһүннүүр искусство 
киин куорат үбүлүөйүгэр анаммыт быыстап-
катын кэнниттэн үөскээбит санаалары бил-
сэбит. Урут саха эйгэтин тыа сирин эрэ кытта 
ситимниир өй-санаа баһыйара. Быыстапканы 
көрөн баран Гаврил Андросов "куорат сахата" 
диэн өйдөбүл үөскээбитин, куоракка туһунан 
суоллаах-иистээх айар эйгэ сайдан эрэрин бэ-
лиэтии көрбүтүн үллэстэр. 

Иккискэ – Данил Макеев ааҕыы култуура-
тыгар кыра оҕолору сыһыарыы ымпыктарын-
чымпыктарын ырытар. Сөп ээ, ааҕааччы аҕы-
йаатаҕына суруйааччы буомурар. 

Үһүскэ – Наталья Харлампьева интернет 
үйэ  тигэр сытыырхайбыт ааптар быраабын 
күөм чү лээһиҥҥэ сыһыаран плагиатство, вер-
си фи кация, стилизация диэн көстүүлэри бы-
һааран биэрбит.  

Дьикти ээ, "Чолбон" бу тохсус нүөмэрин  хас 
биирдии рубрикатыгар киһини сонурҕатар 
 айым  ньылар тахсыбыттар. Холобур, "Проза-

ҕа" Наталья Харлампьева "Айыыһыт Хотун 
биир күнэ", мин көрүүбэр, притча киэбинэн 
суруллубут кылгас кэпсээн. "Поэзияҕа" Ба-
йаҕантай "Ким эрэ хоһоон ааҕар, ким  эрэ 
үбүн-харчытын" уонна Суоһааны "Тыгын 
Дар хан моҕол ураһатын оройунан күн тыгар" 
диэн хоһооннорун бөлөҕө. "Драмаҕа" Ираида 
Попова "Буруут" пьесата. "Уочарка уонна пуб-
лицистика" рубрикаҕа Сиэн Өкөр "Умнуллу-
бут, алдьаммыт ноутбук кистэлэҥнэрэ. Эссе-
лэр тиһиктэрэ". Манна биллиилээх драматург, 
сценарист, суруналыыс Суо рун Омол лоону, 
Да ланы, Көлбө Мэхээлэни кытта кэпсэтии-
лэрэ. Оттон "Ураанай куһу" эссе диэн тугун, 
хай дах суруллуохтааҕын дьэҥкэтик көрдөрөр 
айымньы диибин. "Сергей Васильев-Борогон-
скай төрөөбүтэ 100 сыла" рубрикаҕа Иван 
Ми галкин истиҥ иһирэх ахтыытын тэҥинэн 
ХИФУ устудьуо²катын Уйгулаана Портняги-
на Суоттуга литературнай пикник диэн с онун 
тэрээһинтэн бэлиэтээһиннэрэ. "Кириити кэ 
уон на библиография" рубрикаҕа Урсун  "Үйэ 
аҥаары нан кинигэлэммит бэйиэт. Григо-
рий Дохунаев хоһооннорун хомуурунньугар 
бэлиэтээһиннэр" диэн дьоһуннаах ыстаты-
йата. "Кэриэстэбил лээх күннэргэ" Мария Ге-
раси мова–Сэҥээрэ "Феоктист Софронов" уо-
чарката. 

Бу холобурдарынан мин тугу этээри гына-
быный? Бастатан туран, "Чолбон" төһө да 90 
сааһын томточчу туоллар, улам эдэригэр түһэн 
иһэр, ааҕааччыны умсугутар, болҕомтотун 
тардар, толкуйдатар, санаатыгар санаа эбэр, 
тыл ускуустубатын байытар айымньылар ал-
гыстаах алаһаларыгар кубулуйан эрэрэ илэ 
чахчы көстөр. Иккиһинэн, сыччах бу эрэ да 
нүөмэри аахтаххына сурунаал туһунан толо-
ру өйдөбүллэниэххин сөп. Үсүһүнэн, уус-уран 
айымньы ханнык да киэбинэн айыллыбытын 
иһин бөлүһүөктүү ис хоһооно суох буоллаҕына 
дьон болҕомтотун тардыбата дакаастанна. 

Бу нүөмэргэ притча (Наталья Харлампьева, 
Суоһааны), эссе (Сиэн Өкөр, Иван Мигалкин), 
кириитикэ (Урсун) курдук бөлүһүөктүүр киэп-
тэри хото туһаммыттар. 

Ылан көрүөххэ Суоһааны хоһооннорун бө-
лөҕүн. Кинигэттэн-киинэттэн, ойууттан-би-
чик тэн билэр Тыгын Дархан моҕол ураһатын 
оройунан тыгар күн күлүмүн курдук ылынар 
Испаниябытын, Италиябытын, Грециябытын 
уу хараҕынан көрөн, эт бэйэтинэн билэн са-
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наата оонньообутун, иэгэйэр икки атахтаах 
дьылҕата биирин өйдөөбүтүн көрдөрөр. "Улуу 
Кудаҥса" түһүмэх киэбин притча да, проза-
нан суруллубут хоһоон да диэххэ сөп. Сонун, 
 айымньы  ис номоҕун толору арыйар киэп. 

"Чолбон" сабыылаах куонкуруһа Ираида 
Попова талааннаах драматург буоларын көр-
дөрдө. Пьеса аата "Буруут" диэн. Бу тыл үс 
кырыылаах: бастакыта, Брут былыргы Рим 
диктаторын Цезары таҥнаран өлүүгэ тиэрди-
бит киһи аата ("И ты, Брут!" диэн саҥа ал-
лайыы таҥнарыахсыт диэн өйдөбүл бэ лиэ-
тэ); иккиһэ – "бруствер" диэн немец тылыт-
тан буул дьаттан хаххалыыр аналлаах окуопа 
үөһээ дьайыҥа. Ону сахатытан "буруут" диэх-
хэ сөп; үсүһэ – Брут ньиэмэстии араспаанньа. 
Аап тар пьеса аатын үс суолтатын олус табы-
гастаахтык "оонньотор". Айымньы сүрүн идиэ-
йэтэ, мин санаабар, сэрии диэн "аана суох 
алдьархай, иэнэ суох иэдээн", сэрии – киһи 
өйүгэр-санаатыгар баппат, киһилии сиэри 
кэһэр аан дойдуну атыйахтаах уу курдук ай-
мыыр түктэри көстүү буоларын санатыы. Пье-
са ньиэмэс да,  нуучча да, саха да дьонугар сэ-
рии биир тэҥ алдьархай буоларын көрдөрөр. 

Манна даҕатан эттэхпинэ, ааспыт күһүн 
Ямалга баар Саҥа Уренгой куорат орто оскуо-
латын онус кылааһын үөрэнээччитэ Коля Де-
сятниченко Сталинград анныгар билиэҥҥэ 
түбэһэн Си биир лааҕырыгар хаайыыга сыл-
дьыбыт немец эдэр саллаатын ыарахан дьыл-
ҕатын туһунан Германия Бундестагын де-
путаттарыгар кэпсииригэр сатаан эппэккэ 
ньиэмэстэри эрэ аһыммыт курдук көстүбүтэ. 
Интернеккэ айдаан бөҕөтө буолбута. Уол 
эрэйдээҕи сорун сордообуттара. Дьиҥинэн 
Ко ля Десятниченко "сэрии куһаҕан, кими да 
ха рыстаабат, иллээх-эйэлээх буолуу ордук" 
диэри гыммыта сатамматаҕа. Оттон Ираида 
Попова букатын кылгас айымньыга үс омук 
үс көлүөнэ тин дьылҕатын хайдах курдук хо-
моҕойдук, аҕы йах тылынан дириҥник ойуу-
лаан көрдөрдө. Бу – улахан талаан сибикитэ. 

Сиэн Өкөр "Көлбө Мэхээлэ" туһунан эссе-
тигэр нууччалыы суруйар саха суруйааччыта 
Михаил Васильевич Дьячковскай–Көлбө Мэ-
хээлэ бу  курдук диэбитин киллэрбит: "Нууч-
чалыы суруйарым миэхэ улахан эрэй. Ол 
эрээ ри нууччалар саха диэн кимин-тугун үчү-
гэйдик биллиннэр диэн суруйабын. Тылбааска 
саха айымньыта улаханнык ночоотурар. Ол 

иһин нууччалыы суруйабын". Мантан сиэттэ-
рэн мин кэлиҥҥи кэмҥэ дириҥээн-кэҥээн иһэр 
көстүү туһунан этээри гынабын. Ол көстүү 
– нууччалыы тыллаах саха литэрэтиирэтэ 
үөскээн эрэрэ. Соторутааҕыга диэри «ама» 
диир дөбөҥ этэ. Билигин «арааһа баар» диир-
битигэр тиийэн эрэбит. Урут «нууччалыы су-
руйар саха суруйааччыта» диэн өйдөбүлү тула 
мөккүөр барар буоллаҕына, билигин "нуучча-
лыы тыллаах саха литэрэтиирэтин" уустаан-
уран наан суруйуу эйгэтигэр саҥа көстүү 
быһыытынан ылынан эрэбит. Ааһа баран 
ити көстүү төрөөбүт тыл сайдыытын харгыс-
тыыр кыһалҕаҕа кубулу йуох чинчилээх. Били 
"үчүгэй да куһаҕаннааҕын курдук". Кыһалҕа 
нууччалыыта (онтубут да грек тыла) пробле-
ма. Кыра кыһалҕа проблема буолбат. Кыһалҕа 
улаатан силистэнэн-мутуктанан, сириэди йэн-
силигилээн проблемаҕа кубулуйар. Саха су-
руйааччылара  нуучча тылынан талааннаах-
тык суруллубут, ааҕааччы болҕомтотун тар-
дар айымньылары таһаартараллара төһөнөн 
элбиир даҕаны, соччонон мунаарарбыт-му-
наахсыйарбыт элбииһи оҥоробун. Онон ити 
кыһалҕа тула кэпсэтии, санаа атастаһыыта 
саҕаланаарай, баҕар туох эмэ суол-хайаҕас 
тобуллаарай диэн санаанан салайтарабын. Ол 
кэпсэтии сүнньэ – саха литэрэтиирэтин «саха-
лыыта» туохханый? Тылыгар? Ис хоһоонугар? 
Тиэмэтигэр? Идиэйэтигэр? Иэйиитигэр? «Тыы-
ныгар»? Барытыгар  биирдэ? 

Сахалыы суруллубукка итинник ыйы-
тар табыллыбат курдук эрээри, аныгы со-
рох айым ньылар киһини саарбахсыталлар. 
Саха классик суруйааччыларын хоһооннорун 
да, кэпсээннэрин да тылбаастаммыттарын да 
иһин сахалыыларын ыһыктыбаттар. Нууч ча-
лыы да аахпытыҥ иһин сахалыыларын эн-
дэппэккэ бы һаараҕын. Атын омуктар улахан 
суруйааччылара төһө да төрөөбүт тыллары-
нан суруйбатахтарын иһин, туһааннаах омук 
дьоно буо лаллара ырылхайдык көстөр. Хо-
лобур, Владимир Набоков английскайдыы, 
Луис Сенгор французтуу, Чингиз Айтматов, 
Олжас Сулейменов, Юрий Рытхэу, Анато  лий 
Ким нууччалыы суруллубут айымньылар-
даах  тар. Дьыала суруйааччылар ааттары-
гар, ким нэригэр-туохтарыгар буолбатаҕын, 
ки нилэр айымньыларын уратытын үөрэппит 
текстологтар ыры тыылара бигэргэтэр. Са-
халартан нууччалыы суруллан бэчээттэммит 
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кинигэлэрдээх мөккүөрэ суох саха дьонун 
Чаҕыл Мординов, Алексей Михайлов, Иван 
Иннокентьев, Айсен Дойду, Михаил Дьячков-
скай (Көлбө), Софрон Осипов, Алексей Ам-
бросьев–Сиэн Мунду  айымньыларыгар омук-
тарын «тыына» суох диэх хиний. Саха хаана 
булкаастаах нууччалыы суруйар ааптардарга 
(хо лобур, Афанасий Уваровскай, Петр Чер-
ных–Якутскай, аҕас-балыс Ариадна Борисова 
уонна Виктория Габышева, Анна Гоголева–
Ленская) эрэ буолбакка, олохтоох  «чыыкыр» 
нуучча суруйааччыларыгар (Владимир Фе-
доров, Сергей Шевков, Владислав Авдеев, 
Юрий Шамшурин, Влади мир Шеметов, Виктор 
Чернявскай) сахалыы «тыын»  биллэн ааһар. 
Оччоҕо тиэмэтэ (хоту дойду хо һуун дьонун 
олоҕо-дьаһаҕа, булт-балык, таба-сыл гы, от-
мас үлэтэ), ис хоһооно (хоту дойду айылҕа та, 
көтөрө-сүүрэрэ, сирэ-хал лаана,  уута-хаара, 
сү рэх-быар ортотунан киирэр минньигэс сыта- 
сымара, хараҕы сылаанньытар өҥө-талата) 
ураты тыынныыра буолаарай? Ол эрээри сэ-
биэскэй кэмҥэ култуура, ол иһигэр литэрэтии-
рэ, «ис хоһооно социалистическай, тас көрүҥэ 
(формата) национальнай буо луохтаах» диэн 
ирдэбил баара дии. Итиччэтигэр туох туһунан 
суруллубута аахсыллыбат, хайдах киэбинэн-
киэлинэн, ойуулуур-дьүһүннүүр ньыманан 
суруллубуттара оруоллаах буоларыгар тии-
йэр. Кырдьык, поэзияҕа омук өйүн-санаа-
тын, майгытын-сигилитин уратыларын ары-
йар киэп тэр бааллар. Холобур, дьоп пуоннарга 

хокку,танка; иранецтарга рубаи, газель; ита-
льянецтарга уонна англичаннарга сонет кур-
дук хоһоон киэптэрэ. Кэлин ити  киэптэри саха 
поэттара кытта хото туһанар буолбуттара. Ки-
нилэр хоһооннорун ким да сахалыы буолбатах 
диэ суоҕа. Оччоҕо? Интернет киириэҕиттэн, 
ону тэҥинэн биһиги дойдубут уонна омук дой-
дуларын икки ардыларынаа ҕы тимир быыс 
сууллуоҕуттан ыырбыт кэмэ  суох кэҥээтэ. Өс-
сө туох сабыдыал баар буо луон таайар уус-
тук. Литэрэтиирэни чинчийэр  учуонайдар туох 
дииллэрэ буолла?

Сурунаал "общественнай-политическай" диэн 
бы һаа рыылаах. Биллэн турар, "Чолбон" уоп-
састыба уонна бэлиитикэ туһунан су руйбат диир 
кыах суох. Ол гынан баран сүн ньүнэн бэлиэ сыл-
ларынан былыргыны, аас пыты-буолбуту ыры-
тыы баһыйар дуу дии бин. Күннээҕи кыһалҕа-
ны быһаарсыыны, кэ нэҕэскини кэрэһилээһи ни 
арыый да элбэтэр киһи туһаттан атыны аҕалыа 
суох этэ. Сурунаал ааптардарын эйгэтин кэ-
ҥэтэр буоллар эмиэ сонургуох этилэр. Манна 
былыр-былыргыттан туттуллар ньыма баар: со-
нун суруксуттары сонордоһон, кучуйан булуу. 
Билигин "биһиэнэ-эһиэнэ" дэһии сөҕүрүйбүккэ 
дылы дии. Онон "сахалыы саҥабыт сатарыы" ту-
рарыгар, "төрөөбүт тылбыт өлбөт үөстэнэригэр" 
хас биирдии саха санаатын холбуохтаах дии са-
ныыбын. 

В.Д. Михайлов, 
ХИФУ бэрэпиэссэрэ.
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Киирии 

Дэгиттэр талааннаах кылаассык суру-
йааччы, учуонай Алексей Андреевич Ива-
нов-Күндэ (16.01.1898–30.10.1934) тө-
рөө  бүтэ быйыл тохсунньу ыйга 120 сылын 
туол ла. Кини үөрэхтээхтэр болҕомтолорун 
тардыбыта ыраатта. Кини литэрэтииринэй 
кириитикэҕэ туспа суоллааҕын-иистээҕин, 
тылы тутуу үлэтигэр, литэрэтииринэй тыл 
сайдыытыгар дьоһуннаахай өҥөлөөҕүн, 
айар тыл маастара буоларын туһунан киэҥ-
ник сырдаттылар.

Онон Күндэ тылыгар-өһүгэр судургутук, 
быс тах-остох, одоҥ-додоҥ эрэ бэлиэтиибин. 
Этил либити то ҕо мээнэ хатылыахпыный? Ону 
ааҕааччы бэ йэтэ аахтаҕа, биллэҕэ дии, кинини 
сал гытар сатаммат. Ол да буоллар үгэһи тутуһан, 
чин чийээччилэр бэргэнник этиилэригэр, бигэ 
билииттэн бэриһиннэрэ таарыйа, кэмнээн си гэ-
нэр син биир сиэрдээх. Сороҕор бэйэм да бил-
бэккэ, туһаммытым-туһанарым-туһаныам буо-
луо…

Күндэ тылыгар-өһүгэр бэлиэтээһин  

Биллэрин курдук, ханнык баҕарар омук ли-
тэрэтиирэтин саамай чугас, дьиҥ төрүтэ – 
полкулуор. Бу чочуллубут кэпсэтии тылын 
эриэк кэс этигэнин, ууһун-уранын, ойуулуур 
алы бын туһамматах суруйааччы баар буолуо 
дуо?! Суох! Ити Күндэ бэйиэсийэтигэр ордук 
чуол кайдык көстөр. Кини манна аныгылыы кы-
таанах халыыпка хаайтарбакка, айымньытын 
барытын кэриэтэ уруккулуу көҥүллүк айар 
(ман тан 3-4 эрэ хоһоон туоруур). Саха киһитэ 
биһириир эгэлгэ иэйиилээх элбэх сыһыарыытын 
(-лыыр, -тай, -ийэ, -үйгэ уо.д.а.) үгүс хо һоо-
нугар булаҕын. Итиннэ нуучча тылыттан кии-
рии (НТК) эмиэ хабыллар, холобур: сиэ йэл кэ-
лиир/синиэйкэлиир/тыраактардыыр/баар дыы-
рык массыына, ыстааллыыра тимир (1: 141). 
Таарыччы аҕыннахха, НТК-ни адьас дэҥ нууч-
чалыытынан хаалларарын аахсыбатахха, бэр-
кэ сахатытар (ускуруой, туолката суох, энти-
сийээс, устурууксуйа, аатам, удаарынай үлэ, 
саарт былаат уо.д.а.). «Араадьыйа» диэн хо-

һоонугар НТК ордук элбэх. Ырааҕы да бу 
баардыы иһитиннэрэр, аныгы наука-тиэхиньи-
кэ абыраллаах ситиһиитин бар дьоҥҥо ситэри 
тиэрдэргэ НТК быһаччы наадалааҕын ааптар 
сөпкө өйдөөбөтө, туһаммата кэлиэ дуо?! НТК 
иһигэр тустаах тиэрмини ылартан (элиэктирэ, 
маҕыньыыт, антыанна, муусука, билиэйтэ, сэ-
рэнээдэ, о.д.а.) туттуммат.

Аны тылы, устуруоканы хатылааһын, дорҕоону 
утумнаахтык дьүөрэлээһин, тыыннааҕымсытан 
хомоҕойдук хоһуйуу (Хонуу ото Хонон туран, 
Хоп-сип Хобугунаста) Күндэ айар тылын алып-
таах ньымата буолалларын ыйыахха. Кини 
ханыылаан этиини Өксөкүлээх Өлөксөйдүү үлү-
һүйэн  туттубат. Ол эрээри бар дьон уоһуттан 
түһэрбэт «Төрөөбүт тыл» диэн киһи сүрэҕин-
быарын ортотунан киирэр истиҥ-иһирэх иэйии-
лээх хоһоонун ханыылаан этэн кэккэлэтэр. 
Холобур: Ийэ тыл

Быстар-ойдор күҥҥэ Өлөр-сүтэр күҥҥэ
Быыһал-абырал буолар, Өрөһүлтэ буолар… 

 (1 93-94)
Бу айымньыны ааҕа олорон, татаар сэ биэс-

кэй литэрэтиирэтин төрүттээбит Габдулла 
Тукай «Туҕан тел» («Төрөөбүт тыл») диэн хо-
һоонун саныы түһэҕин. Татаар омук тылын, 
литэрэтиирэтин үөрэхтээхтэрэ бу айымньыны 
өрөгөй ырыа гынан өрө көтөҕүллэн, түөстэрин 
мөтөтөн ыллаабыттара ыраатта. Ити истэргэ 
истиҥэ, үчүгэйэ сүрдээх. Киһи уйулҕатын дол-
гутар. Кинилэр чахчы күөн туттан үөрүүлээх 
түгэҥҥэ өрүү ыллыы сылдьаллар. Биһиги Күн-
дэ хоһоонун ырыа гынан муҥ саатар олунньу 
13-с күнүгэр ньиргитиэхпитин кээмэйэ мэһэй-
диир быһыылаах. Кыһыылаах! Онтон атын мэ лэ-
дьиистэр аныгылыы матыыптаабыттара ыраап-
пыт буолуо этэ диэн  онуоха-маныаха диэри 
сэрэйэргэ эрэ тиийэҕин. Ол эрээри мэлиэдьийэ 
туохтан даҕаны хаайтарбат буолуо суоҕа дуо?! 
Хата, үгүөрүтүк үбүлээн, үчүгэйдик бириистээн, 
тыл туһунан өрөгөй ырыатыгар аналлаах куон-
курус ыытар хайдаҕый?

Омуннааһын – саха кутугар-сүрүгэр, уйул-
ҕатыгар уутуйан иҥмит майгы. Олус сөбүлүүр 
суолбут. Көрдөөх-нардаах, көрүдьүөс тыллаах-
өстөөх киһи биир биһирэнэр, бэтиэхэлээх бэ-

КҮНДЭ ТЫЛЫГАР-ӨҺҮГЭР БЭЛИЭТЭЭҺИН 
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лиэтэ, арааһа, омуннааһын буолар. Атын да 
омук тар маны балачча ахсараллар быһыылаах. 
Ол да иһин омуннааһын  айар тыл умнуллубат 
албаһа (гипербола, литота) буолар. Ол улуу ээпэс 
олоҥхобутугар уруйданан туругурбут (итини 
үйэтитэр өс хоһооно өйгө көтөн түһэр: Олоҥхо 
омуннаах, тыл эбиилээх). Бу полкулуортан си-
листээх уус-уран ньыманы билиҥҥи литэрэтиирэ 
да букатын умнубат-тумнубат. 

Күндэ, Амма Аччыгыйа ахтарынан даҕаны сы-
лыктаатахха, үрдүк култууралаах киһи этэ. Кини 
мээнэ омуннуурун соччо сөбүлээбэтэ буолуо 
ээ. Омуннааһын да оруннаах-олохтоох буолара 
наада. Оччоҕо эрэ айымньы ааҕааччыны тар-
дар кыахтаах. Оттон айааччы үгүстүк уон на 
аһара омуннурдаҕына, кырдьыксыт-реалист су-
ру йааччы ааты рыахтааҕар төттөрүтүн «сы мы-
йаччы» диэн сотуллубат-сууйуллубат этигэн 
эпии тэти кэбэҕэстик иҥэриниэн сөп… 

Итинник өйдөөн-санаан, Күндэ омуннааһыны 
прозатыгар иккитэ эрэ киллэрэр. Бастакыта кыс-
тык угун саҕа диэн сомоҕотуйа майгыннаммыт 
ситим: Муҥур Атах үрдүк сиһигэр, чоҥкуйа 
кы рыаран турар күөрэ-лаҥкы түспүт тииттэр 
анныларыгар биир, кыстык угун саҕа, саах 
балаҕаны тибии тибэр (1: 8, «Марба»). Аап-
тар хайдах ойуулаабытыттан тута сэрэйэбит: 
тии йиммэт-түгэммэт, дьадаҥы ыал олорор май-
гына. Сиэн эһэтин эргиччи утумнуур: Байбал 
эһэтин өтөҕөр балаҕан туттар, баай ыалга  
хам наччыттыыр. Ону кыстык угун саҕа диэн 
атын сорох суруйааччыга да көстөр, омун-
наах эрээри бэргэн тэҥнэбил чиҥэтэн биэрэр. 
Олус кыра эбэтэр кып-кыра диэн судургу бы-
һаарыылыыр оннугар ааптар, уус-ураннык хо-
һуйан, ааҕааччыны айымньыга тардар, интэ-
риэһиргэтэр, толкуйдатар: маннык сиргэ-уокка, 
балаҕаҥҥа кимнээх олороллоруй?

Омуннааһын икки араастаах:
1) аһара-наһаа улаатыннарыы-дарбатыы (а.э. 

кыраны олус улахан курдук санааһын);
2) аһара-наһаа кыратытыы-кыччатыы (а.э. 

улаханы олус кыра гыныы).
 Омуннааһын луогукаҕа букатын хабыллыбат, 

бэриммэт дьиибэ айылгылаах көстүү буолар. 
Киниэхэ элбэх дьиктилээх тылбыт биир бэлиэ 
уратыта иҥэ сылдьар. Тыл уҥуоҕа суох диирбит 
биир өттө: суоҕу да баар курдук этии. Онуо-
ха омуннааһын эмиэ чугас соҕус сыһыаннаах: 
баар суолу олус омуннаан, суохха чугаһатыы 
(дьиҥинэн, ынах саҕа баҕа, сутурук саҕа бэйэ 

куобах… суоҕун уончалаах да оҕо билэн эрдэҕэ).
Аны төһө-хачча омуннууру чуолкай кээмэй-

дээ  бит суох. Оннук тэрил-прибор оҥоһулла 
илик. Күн нээҕи олоххо тыл дэгэтигэр омун-төлөн 
ки һи, сүүс төгүл омуннуур диэн сөҕөн-махтайан 
этээччибит. 

Ол үрдүнэн (Амма Аччыгыйын үөрэ-көтө 
үтүгүннэххэ: эбэтэр ол иһин дуу?) омуннааһын 
олоҕуран олоҕурбут. Ити түбэспиччэ буолбатах. 
Омуннааһын көмөтүнэн суруйааччы тугу ойуу-
луурун быдан чаҕылхай, сөҕүмэр, соһуччу гынар. 
Ити ааҕааччыны дьиктиргэтэр. Күндэ иккис 
омуннааһына оруобуна оннук оруоллаах: быт 
саҕа тыһаҕас. «Доромоонноох» диэн кэпсээҥҥэ  
баай Хонооһой оҕонньор хоп курдук, быр-
бааччы, сэниэтинэн олорор ыалга иэһин ыла 
соһуччу кэлэр. Сэрэйдэххэ, кэпсэтиигэ сүүйээри 
эрдэ биллэрбэт, илдьит ыыппат: Доромоонноох 
эрдэттэн сүбэлэһэн, толкуйданан, биллэ-көстө 
сүүйтэримиэхтэрин сөпкө дылы. 

Олус маанылаппыт ыалдьыт наар сүүйүү-
лээхтик кэпсэтэр. Ааранан ааҕааччы кыһыйар-
абарар: тугун кыһыытай! Бэркиһиэх иһин, ба-
рыта орун-оннугар курдук. Тугу да кыайан 
тутуспаккын. Билиҥҥи улахан албынньыкка-
түөкүҥҥэ (афериска) курдук, барыта «сокуон-
най»: ыар ыалдьыт этэригэр дьиэлээх сөбүлэһэн 
иһэр.  Атыыһыт тыыннаах сүөһүнэн эрэ ылар. 
Барыһырар албаһа: сэттэ буукка холкутук хо-
лонор ынаҕы алта буукка түһэрэр, буутун 
аайыттан иккилии солкуобайы көҕүрэтэр. Эти-
нэн эбитэ буоллар, талбыт сыаналыыр уустук: 
барыта көстөн турдаҕа дии. Иэстэн орпут харчы 
илэ бэйэтинэн кэлбэт. Ол хардата букатын со-
луута суох (чэпчэки сыаналаах аҕыйах арсыын 
сарапыыҥка таҥас, оһумуой табах эҥин). Эмиэ 
баайга барыыс. 

Аны биэриэхтээх арыылара кыранан тиийбэт 
буолан хаалар. Онон олуйан, Хонооһой өссө 
өҥөр киирэр. Кэпсэтии хайдах салҕаммытын уон-
на түмүктэнэн эрэрин быһа тардан истиэҕиҥ эрэ:

- Оттон ити итэҕэһин тугунан төлүүгүт?
- Билигин төлүөхпүтүгэр туохпут да суох.
- Эһиэнэ оккут элбэх сурахтааҕа ээ, тыһаҕаста 

ылан ииттэххит дии… Тыһаҕаһы хаска иитэҕит?
- Тыһаҕаһы даа?
- Ээ, быыкаайык, быт саҕа тыһаҕас, ол дуон-

наах оту сиэ суоҕа (1: 25).
Баай бу олус омуннааһына Доромоону соһуп-

пута чахчы. Иһигэр төһө да сөбүлэспэтэҕин 
иһин, таһыгар ылынарыгар тиийэр. Тыһаҕас төһө 
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кыратын-улаханын, төһө отунан сыл тахсыаҕын 
быһаарсара-дакаастаһара олуона курдук. От тон 
Хонооһой бэркэ этэн өмүтүннэрдим диэн үөрэн 
эрдэҕэ. Кини саамай улахан атыыр тыһаҕа һын 
иитимньигэ биэрэрэ саарбахтаммат. Эмиэ ба-
рыыс! Онон бу омуннаах тэҥнэбил атыыһыт 
барыыстаах кэпсэтиитин түмүктүүр күлүүс тэҥэ 
күүстээх.

Морполуогуйа сорох интэриэһинэй халыы-
бын ааптар туттар. Ону холобурунан саҕалаан 
иһиэххэ. 

• -Лар: …Харыйа иһинээҕи киһилэр уҥуох-
та рын диэки бара турда. (1 70) Түҥ былыргы 
көстүү түөлбэ тылын уратытын быһыытынан 
кэп сэтиигэ билиҥҥэ диэри иһиллэр [5: 157]. 
Муода тыл: элбэх ахсаана туспатык, атын тылы-
нан солбуллан (дьон←супплетивизм)  үөскүүрүн 
билэбит. Маҥкылар, Макаардар, атын да чу-
гастааҕы ыаллар киирэн олороннор, табахтыы-
табахтыы, ону маны кэпсэтэллэр (1: 77). Манна 
–лар дьиэ кэргэни түмэн ыйар. Баһылайдар, 
Маалыкааннар биир остуолу толору кумааҕыны 
өрөһөлөөбүттэр… (1 78). 

Сороҕор -лар, бу этиигэ курдук, тыллары – 
биир уустаах чилиэннэри ситимниир-холбуур 
оруол лаах. Холобур: Үгүс, элбэх Үйэлэр Күтүр 
улахан Күүстэрин… (1 126). … Төннөр, кырдьар 
Төлкөлөрдөөх эбиппит. (1 135), о.д.а. Бу үксүн 
бэйиэсийэҕэ түбэһэр: бэйиэт тугу туойарын -лар 
көмөтүнэн күүһүрдэн-эрчимнээн биэрэр. Бу – 
пол кулуортан утумнаммыт ньыма. Манна даҕатан 
бэлиэтээтэххэ, элбэх ахсаан сыһыарыытын аһа ра 
хадаҕалаан туттуу (уон оҕолор, биэс хас от тор, 
үгүс оонньуулар…) бары суруйааччыга көстөр. 
Ону аҥаар кырыытыттан быһа бааччы сыыһа 
диир эндиэлээх. Ити ис дьиҥин истилиистэр 
итэҕэтиилээхтик, ылыннарыылаахтык быһаа-
рыахтара.

• -На: Сиэҥкэбит ырбаахыта суох буолла, 
ырбаахы таҥаһына ылыахха, – диэтэ Ыста-
паанньыйа. (1 24). [Кылар кыыс:] Дьэ, табаххына 
көрөөр эрэ. (1 192) [Мааһа:] Аҕаа, бардаххына, 
ырбаахы таҥаһына ылаарыый, бука... (1 191). 

Бу халыып - тардыылаах араарыы түһүк 
дул гаан тылыгар эрэ баар. Биһиги тыл бы ты-
гар өлүктүйбүт майгыннаах: олус сэдэх тик көс-
төр. Сонун кэриэтэ эттэххэ, 30-ча суру йаач-
чы айымньытыттан 130-ча холобуру бул лум. 
Аҕыйах дуу? Син аҕай дуу? Күндэ бэр сэнээс 
кэпсэтиитигэр үстэ киллэрэр. Ол иһин үөр бүч-
чэ үһүөннэрин ааҕааччы дьүүлүгэр ту руор-

дум. -На сыһыарыы саха түөлбэ тылын уочар-
ка тыгар ыйыллыбат. Ити – -на араарыы тү һүк 
кэп сэтии тылыгар иһиллибэтин бэлиэтэ. Тү һүк-
тээ һиҥҥэ сэмсэ сиэринэн Күндэ түөлбэтин ты-
лын кырамаатыкатын биир бэлиэтэ [5: 159-160]. 
Таа рыччы ахтан аһардахха, таба суруйуу бы-
раабылатыгар хабылларга уруккуттан дураһы-
йар –ннан сэтиилэнэн сиэттистин: бириэмэн-
нэн, тыаннан... Итини Күндэ дьоруой тылыгар 
кыбытар. Оттон бэйэтин (ааптар) тылыгар суох. 
Ол эрээри «Тиэрмин тылдьытыгар» арыт тут тар: 
тосту туора быһыыннан үөрэх [2: 142], уун нан 
эмтэнии [2: 151].

• -Ыый (-ый, -ытыый): [Мукуйук:] ... Онтум 
да туһугар ырбаахыгытын аҕалыҥытыый. (1 201) 
Ааптар маны кэпсэтиигэ-диалогка үгүстүк туттар 
(ааҕыый, сыттыныый, гыныый, көрөөрүүй, ба-
раа рыҥытыый...). Бу көрдөһөр-иэйэр халыып 
киэҥник тэнийбит [5: 182-183]. Тыл сиэрин-
этикиэтин биир бэртээхэй бэлиэтин быһыытынан 
салгыы тэнийдэр тэнийэн иһэр. Саамай сөп: 
күүһүлэспит күүдээх күүһүн да кыайбат, аат-
таспыт аам-дьаамы алдьатар диэн өбүгэбит 
этэрэ. Бу халыып этиллэрдиин-иһиллэрдиин, 
эчи, минньигэһин эриэхсит! Ити бэлиэтиир 
дьикти сыһыана ийэ оҕотун кытта кэпсэтэригэр 
эбии иэйиилэнэр: [Марба] таптайа-таптайа: 
Чыычааҕым, утуйу-уй, утуй! – диэтэ. (1 9)

Итиннэ эбии киллэһик киллэриэххэ син. Кэ лин 
көрбүт уонча олоҥхом тиэкиһигэр ити халыып 
сороҕор уонтан тахсата көстөр. 

Суруйааччы айымньытыгар туора киһи са-
ҥатын (диалогу, сирэй саҥаны) хото биэрэр буо-
лан, кэпсэтии тыла (ол иһигэр түөлбэ тыла эмиэ 
киирсэр) балачча туттуллар (дьабаччы сыты йан, 
Байбал баҕайы, күүгүнээмэ, ачаалатыма, сыа-
каар, дэлбэрийэргин /аһыыргын/, лээбиргии 
оло рума, маҥай аллаах, бурууһаатаҕай /ак каас-
таатаҕай/, алдьана үөрэммит дьон, чакыччы /
наар, аҥаардастыы/, аҕаҥ хотоку, ыстаайа, 
о.д.а.).

Тылы үөскэтии: кыс моонньунааҕы эрэй, 
 тыа быта, ойууртан ылыллар/чөҥөчөк/оһох 
нолуо га, симии/биитэй/сутуруо оһох. Оччотооҕу 
саха олоҕун-дьаһаҕын көрдөрөр холбуу хабаан-
наах тыллар билиҥҥи ааҕааччы билиэх-көрүөх 
баҕатын көбүтэллэр.  Балартан икки кэнники 
(дьиҥэр, 6 тыл) тиэрмин буолар. Итинэн сиэт-
тэрэн, Күндэ саха тылын үөрэҕин тиэрминин 
оҥорбутун туһунан кып-кылгастык ахтыахха 
эрэ (тиэрминньиттэр сөбүн суруйбуттара, өссө 

Кириитикэ уонна библиография



93Чолбон 2 №-рэ 2018

Кириитикэ уонна библиография

даҕаны сыаналыахтара турдаҕа).
Күндэ сахалыы тиэрминэлиэгийэ ааттаах 

акы лаатын уурбут чинчийээччинэн ааҕыллыан 
ааҕыллар [6: 214]. Итини саха тылын үөрэҕин 
тиэрминин оччотооҕу таһым кыаҕынан бэркэ 
оҥорбута даҕаны үчүгэйдик бигэргэтэр. Оҕур дук 
кини тылдьытыгар [2: 117-234] киллэрбит сорох 
тиэрминнэрэ билиҥҥэ диэри илэ көрүҥнэринэн 
уонна суолталарынан туттулла сылдьаллар, 
мөккүөрэ суох олохсуйдулар. Холобур: киэп 
(наклонение), дьөһүөл (послелог), көрүҥ (вид), 
күүһүрдэр бэлиэ (восклицательный знак), 
бириэмэ, туохтуур (глагол), сыһыат туохтуур 
(деепричастие), саҥа аллайыы (междоме тие), 
саҥа тыл (неологизм), этии (предложение) 
уо.д.а. Сорохторо кыратык тупсарылыннылар, 
судургутуйдулар, холобур: толорор тыл (допол-
нение; толоруу онн.), даҕаамыр сыһыарыы (при-
ложение; билигин даҕаамыр), о.д.а. 

Түмүк оннугар

Быстах-остох бэлиэтээһин да кыракый  тү-
мүктээҕэ кэм астык. А.А. Иванов-Күндэ саха 
бастакы көлүөнэ суруйааччыларын биир дэс-
тэрин быһыытынан норуот тылынан уус-уран 
айыытыгар биһирээн туттубут-туттар ньы ма-
ларын (дэгэт суолталаах араас сыһыарыыны, 
дорҕоону дьүөрэлээн этиини, омуннааһыны) 
айымньытыгар сатабыллаахтык туһанар. Итини 
сэргэ тыл сэдэхтик көстөр халыыбын (-на 
сыһыарыылаах араарыы түһүк), морполуогуйа 
олус көхтөөх -лар бэлиэтин ураты суолталаан 
биэрэрин астына саныыгын. Итиниэхэ бэйэ-
тин түөлбэтин тылын-өһүн киэҥник тэнийбит 
ура ты куорматын (-ыый, -ннан) бэрсэнээс-
тэр кэп сэтиилэригэр киллэрэрин тумнуо, ум-
нуо суох тааххын. Итинник «бытархай» да 
аап тар айымньытыгар олоҕу тыыннаан, илэ 
көрдөрөрүгэр көмөлөһөр.

Тиэрмин наука тиэкиһин күүстээх күлүүһэ 
буоларын Күндэ дириҥник өйдүүр. Ону саха 
тылын үөрэҕэр айбыт, тылбаастаабыт анал 
тыллара кэрэхсэтэ кэрэһилииллэр.

Уйбаан Мөлөкүүрэп

Кылгатыы
1-Күндэ. Кыыһар туҥат. Кэпсээннэр. Хо-

һооннор. Пьесалар. Ыстатыйалар. Ахтыылар. – 
Якутскай, 1979.

2-Күндэ. Кыыһар туҥат сырдыга. Уус-уран 
айымньылар. Тылдьыт. Ыстатыйалар. Биб лио-
графия. – Дьокуускай: Бичик, 2000.

Литэрэтиирэ
1. Амма Аччыгыйа. А.А.Иванов – Күндэ//Амма 

Аччыгыйа. Киһи уонна айымньы. Ахтыылар. 
Ыстатыйалар. Этиилэр. – Якутскай, 1975. – С. 
110-139.

2. Слепцов П.А. Якутский литературный язык. 
Формирование и развитие общенациональных 
форм. – Новосибирск: Наука, 1990. – С. 154-158.

3. Күндэ күндү баайа. Ыстатыйалар хомуу-
рунньуктара. – Дьокуускай, 2002. – 84 с.

4. Ефремов Н., Винокуров И. Күндэ прозатын 
тылын синтаксиһын туһунан: уус-уран тыл 
бастакы кирбиилэрэ // Чолбон. – 1998. - №5. -  
С. 88-92.

5. Воронкин М.С. Саха диалектологиятын 
очер ката. Фонетика уонна морфология. – Якут-
скай, 1980. – 133 с.

6. Слепцов П.А. Якутская терминология//Слеп-
цов П.А. Ступени и проблемы якутского язы-
кознания (Сборник научных статей). – Якутск: 
ИГИиПМНС СО РАН, 2008. - С. 207-225.



94 Чолбон 2 №-рэ 2018

Кириитикэ уонна библиография

Чинчийээччилэр бэлиэтииллэринэн, аныгы ли-
тератураҕа аан дойдуну анаарыы, атыннык эт-
тэххэ, арамаа²²а толкуй (романное мышление) 
сайдыыта ураты, сонун көрүҥнэннэ. Бу көстүү 
бэлиэтинэн аныгы уус-уран систиэмэлэргэ ми-
фопоэтическай толкуй сайдыыта, миф матыры-
йаалыгар тирэҕирии, уус-уран тиэкискэ архетип 
туттуллуута буолар. Ааптар интерпретацияты-
нан фольклор, миф матырыйаалын сайыннаран, 
саҥа уобарастары айыы саҥа эйгэни үөскэтэр.

Ол курдук саха литературатын ураты майгы-
тын, суолун-ииһин, сыаннастарын (аксиологи-
ческай статуһун), ону тэҥэ сайдыытын таһымын 
бэлиэтиир жанрынан историческай арамаан буо-
лар. Саха талааннаах суруйааччылара В.С. Яков-
лев-Далан, Н.М. Петров, И.М. Гоголев, Н.А. Лу-
гинов, П.Н. Харитонов–Ойуку уо.д.а. бу жанрга 
үлэлээн, саха номохторун, сэһэннэрин мета-тиэ-
кис быһыытынан ылынан, саха түөлбэ (локаль-
най) мифтэрин ураты хартыынатын айдылар-

Николай Уус «БЫҺЫЛААННААХ БЫЛЫРГЫГА» 
арамаанын уус-уран уратыта 

(Бастакы уонна иккис кинигэлэринэн)

туттулар. Кинилэр айымньыларыгар туттуллубут 
саха чулуу төрүттэрин уобарастара, былыргы 
былдьаһыктаах кэмнэр омоонноро тиллэн, арыл-
лан кэллилэр, саха прозатыгар дириҥ философ-
скай толкуй сайдыытыгар төһүү буоллулар.

Онуоха бу туспа жанровай суолу тэлэн, Ни-
колай Федорович Борисов-Николай Уус «Быһы-
лааннах былыргыга» арамаанын маҥнайгы кини-
гэтэ 2007, оттон утуу-субуу иккис кинигэ 2010, 
үһүс кинигэ 2015 сыллаахха тахсан, дьон-сэргэ 
сэҥээриитин ылла.

Суруйааччы айымньытын поэтическай тиһи-
гэр, уус-уран уобарастарыгар кини олоҕу кө-
рүүтэ, аан дойдуну анаарыыта дьэҥкэрэр. Бэйэ-
тэ юрист идэлээх суруйааччы Николай Уус айар 
суолун биир идиэйэтэ – кырдыгы, дьиҥ буолбуту 
ырааһынан этии – буолар. Онон даҕаны кини 
айар үлэтин хайысхатыгар документальнай, ис-
торическай ис хоһоонноох айымньылары айар-
тутар сүрүн соруктаннаҕа. 

Чинчийээччилэр бэлиэтииллэринэн, саха ли-
тературатын сайдыытыгар ХХ үйэ 90-с сыллара 
улахан быһаарыылаах суолталаммыттара. Олох 
укулаата тосту уларыйан, дьон өйүн-санаатын 
уһугуннарар саҥа тыыннаах айымньылар наа-
да буолбуттара. Маннык ураты быыһык тµгэ²²э 
саҥа саҕахтары арыйан, саха литературатын 
биир үктэл үрдүк таһымнаабыт историческай 
арамааннар айыллыбыттара. В.С.Яковлев–Да-
лан, Н.М. Петров, И.М. Гоголев арамааннарыгар 
саха норуотун историятын былыргы кэмин сэ-
гэтэн, кыргыс кэмин тиэмэ оҥостубуттара, ли-
тератураҕа стереотип буолбут туругу уларытан, 
сахалыы арамаан салгыы сайдыытын тосхолло-
обуттара. 

Николай Уус «Быһылааннаах былыргыга» 
 арамааныгар Саха сирин историятыгар сүҥкэн 
суолталаах балаһа кэм, кыргыс үйэтигэр саха 
дьоно хоту, Дьааҥы сиригэр көһөн, олохто-
рун оҥостон, саҥа сири-уоту баһылааһыннара 
 ойууланар. Маныаха ааптар араас норуот оло-
ҕун культурнай-этнографическай, религиознай 
өрү түн, олох-дьаһах, чуолаан олорор усулуо-
буйа, айылҕа, ландшафт, итэҕэл майгыннаспат 
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өрүттэрин, бэрт сатабыллаахтык сырдаппыта 
биһирэнэр. 

Историческай арамаа²²а (атын суруйаач чы-
лар айымньыларыгар да курдук) үгэс бы һыы-
тынан көстөр миф систиэмэтигэр хабааттыы, 
мифологическай өйү-санааны тилиннэрии бэ-
лиэтэнэр. Миф матырыйаала, тутула арамаа²²а 
быһаарыылаах суолталанар. Ол курдук ара-
маан ойуулуур кэмин – 17 үйэни, герой ураты 
мөссүөнүн, хаачыстыбатын ааптар саха, хоту-
гу омуктар үһүйээннэрин, номохторун маты-
ры йаалыттан халбарыйбакка ситэрэн-хоторон 
 ойуу лууругар, ону арамаан тиһигэр табыгастаах-
тык киллэриитигэр көрөбүт. Арамаа²²а киир-
бит мифологическай матыып, сюжет, архетипи-
ческай дьоруой саҥа кыаҕы, сонун өйдөбүлү 
ылаллар, саҥалыы таһымҥа тиллэллэр. Маныаха 
мифологическай систиэмэ уонна уус-уран тиһик 
ураннык алтыһыытын бэлиэтиибит. 

Ол быһыытынан ааптар уобарас тиһигин, сю-
жет сайдыытын саха былыргы үһүйээннэрин ма-
тырыйаалынан эрэ буолбакка, хотугу дойдуну 
чинчийбит үөрэхтээхтэрин, нуучча хаһаактарын 
суруктарынан, чэлэбиитинэй грамоталарга сыр-
датынар, салайтарар. Онуоха норуот генети-
ческэй өйүгэр хаалан хаалбыт, саха омук дьыл-
ҕата олук уурулларыгар дириҥ суолталаммыт 
сүдү уобарас – Тыгын Дархан быстах ахтыллан 
да аастар, Тыгын үйэтэ диэн өйдөбүлү үөскэтэн, 
бэлиэ көрүҥнэнэр. 

Ааптар айымньытыгар киллэһик нарратив-
най матырыйаалы – эбээн, дьүкээгир, саха омук 
ырыатын-тойугун, алгыһы (оҕо төрөөһүнүгэр, 
урууга, ыһыахха, Ытык Сиэр малааһыныгар 
этил лэр алгыстар), оһуохай тылын – бэрт та-
быгас таахтык туһанар. Бу матырыйаал айымньы 
санаатын сайыннарар, дириҥэтэр, айымньы ис 
тыынын күүһүрдэр. Сюжеты, уобарас тиһигин 
тилиннэрэр, «эттээн-хааннаан» биэрэр.

Николай Уус уустаан-ураннаан сиһи лээ һи-
нинэн, эбээн, дьүкээгир биис уустарын, мэмээл-
лэр, куҥкугуурдар, тухачаардар, онуондалар, 
дьангыырдар, уонна саха омук дьылҕалара 
биир кэлим тиһиккэ киирэллэр. Бу омуктар 
дьылҕалара тыыннаах хаалар суолу көрдөөһүн 
идиэ йэтигэр тиһиллэн, арамаан билиҥҥи глоба-
лизация үйэтигэр тоҕоостоох, сүрүннүүр тиэмэ-
лэри, аҕыйах ахсааннаах омук эстиитин, сэрии-
эйэ утарсыытын өссө чопчулуур соруктаах.

Онуоха арамаа²²а хронотоп систиэмэтэ, 
атын нык эттэххэ кэм уонна эйгэ өйдөбүлэ, киэҥ 

суолталанар. Хронотоп категорията уус-уран 
 айымньы уратытын, ис кыаҕын, айымньы фор-
матын арыйарга кыах биэрэр. 

Арамаан тиэкиһигэр сир проблемата киин өй-
дөбүллээх, уонна мантан сиэттэрэн тахсар сю-
жеттар – сири көрдөөһүн, сири-дойдуну аат таа-
һын, сири кэҥэтии, өртөөһүн, сиртэн сылтаан 
өс-саас, кыргыһыы, үтүрүйсүү, көҥөнсүү – бы-
һаарыылаах суолталанар. Эйгэҕэ сыһыан киһи 
дьылҕатын кытта быстыспат ситимҥэ кии рэр. 
Ол курдук сэрии, эйэ, олох, өлүү, үтүө санаа, 
өһүөн, өс-саас туһунан толкуйдар айымньыга 
бөлөһүөктүү хабааннаналлар. 

Норуот психо-ментальнай уратытын бэлиэ-
тиир, хотугу киһи майгытын, менталитетын 
ура тытын көрдөрөр архетип суолталаммыт өй-
дөбүллэр – алаас, үрэх, дойду, сир-уот, түөлбэ 
– айымньыга дьоруойдар туруктарын, статус-
тарын быһаарар оруоллаахтар. Бу геопоэтичес-
кай уобарас тиһигэ Николай Уус айымньытын 
ойуулааһынын киэҥ далааһынныыр, киһи уонна 
төрүт сир ситимнэһиитин чопчулуур. Сир уоба-
раһа арамаан сүрүн дьоруойдарын кытта тэбис-
тэҥҥэ уларыйар, сырыы аайы саҥаттан саҥа 
моһуоннанан харах далыгар киирэр. 

Айанньыт саҥа сири баһылааһына араас кул-
туураҕа уруккуттан баар, литератураҕа бэрт 
үгүстүк көстөр символ буолар. Ол курдук тас эй-
гэни (внешний мир) баһылааһын уонна ис эйгэ-
ни (внутреннее Я) сайыннарыы – Николай Уус 
дьоруойдарын, Сэлбик Тойон, Өрөк Чөрөк, Элэ-
гэй Баатыр, Дьээлтимэ Ойуун сүрүн к³рµµлэрэ. 
Айымньыга эйгэни бэрт дэбигис баһылыыр, киэҥ 
ыырдары тэлэр дьоруой Өрөк Чөрөк биир сүрүн 
миэстэҕэ турар. Кини ыраах Дьааҥы сиригэр 
тиийэн, суол тобулуута, саха быыһанар суо лун 
булуута кэрэхсэнэр. Онуоха чинчийээччи В.Н. То-
поров: «...достижение цели субъектом пути 
всегда влечет за собой повышение ранга в 
социально-мифологическом или сакраль-
ном статусе», – диэн этиитин кытта сөбүлэһэр 
оруннаах. 

Саҥа сиргэ-уокка кэлэн олохсуйуу саҥалыы 
толкуйу, олоххо ирдэбили туруорар – арамаан 
идиэйэтэ манна сытар: өлөрөр-өһөрөр адьы-
наттан босхолонон или-эйэни тутуу. Арамаа²²а 
кыргыс үйэтин сиэртибэтэ буолан суорума суол-
ламмыт биирдиилээн киһи уонна имири эстибит 
бүтүн норуот дьылҕата биир ситимҥэ баайыл-
лар. Ол да иһин айымньы түмүгэр Өрөк Чөрөк 
кыргыһыы хонуутугар охтубут доҕорун Таас 
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Ытыһы кэриэстээн сэргэ туруорар, өһү ситиһэр 
кырыыс тылы-өһү буолбакка, алгыс тылын этэр.

Тас эйгэни кэ²этии сиргэ-уокка эрэ сыһыан-
наан буолбакка, өй-санаа кэҥээһинин, тыын наах 
хаалар туһугар киһи толкуйа сайдыытын, кэс-
киллэниитин курдук өйдөнөрө наада. Ол да  иһин 
диалог к³рµ²э айымньыга ылар миэстэтэ орун-
наах – саха киһитин уустук толкуйун, мындырын 
кэрэһэлиир соруктаах. Арамаа²²а бэрт элбэхтик 
көстөр дьоруойдар икки ардыларынааҕы араас 
сүбэ, мунньах, сэһэргэһии, быһаарсыы, мөккү-
һүү, толкуй, анаарыы күлүүс суолталанар, сүрүн 
болҕомтону ылар.

Диалогизм идиэйэтин илдьэ сылдьар дьоруой, 
Дьааҥы сиригэр олохсуйарга быһаарыммыт Ба-
дай Сэлбик Тойон – өс-саас олохсуйарын утар-
сар, атын омуктары, аҕа уустарын кытта тапсан, 
өйөһөн олорор кэскиллээх өйгө-санааҕа кэл бит, 
киэҥ эйгэлээх дьоруой. 

Эйгэни толоруу, баһылааһын киһи бу эйгэҕэ 
сыһыаныттан тутулуктаах. Ол да иһин арамаа²-
²а урууну, ыһыаҕы, араас бырааһынньыгы, ма-
лаа һыны тэрийиини, оҕо төрөөһүнүн, ыал буо-
луу ну, ынах, сылгы иитиитин, булду, сэрии 
дьо нун айанын сиһилиир, айылҕаны хоһуйар 
хар тыына олус элбэх, уустаан-ураннаан үрдүк 
маас тарыстыбалаахтык суруллубут. 

Кыргыс кэмин хоһуйарга айымньы тэтимэ (тем-
поритм) икки арамаа²²а иккиэннэригэр ураты. 
Ол курдук арамаан маҥнайгы кинигэтигэр сюжет, 
быһылаан буолар риитимэ аргыый аҕай устар, 
статичнай көрүҥнээх. Бу арамаа²²а хоһуйул-
лар быһылааннар ис иһиттэн күүркэйиилэрин, 
тыҥааһыны көрдөрүөн сөп. Онуоха холоотох-
хо иккис кинигэҕэ ириитим түргэн, суһал. Айан 
түргэн, быһылаан буолуута соһуччу. 

Айымньыга тэҥинэн хоһуллар хас да омук 
олоҕун сиһилээһин араас – саха бииһин-ууһун 
олоҕун ойуулааһын аргыый аҕай сиһилэнэр. Ма-
ныаха дьоруой ис эйгэтин арыйар диалогу, моно-
логу туттуу айымньы тэтимин бытаардар, оттон 
хотугу омуктар олохторун ойуулааһын түргэн, тэ-
тимнээх. Өскөтүн ааптар саха олоҕун ис эйгэттэн 
ыйдаҥардан көрдөрөр буоллаҕына, дьүкээгир, 
эбээн олоҕун тас көрүҥү (таҥастарын-саптарын, 
быһыыны-майгыны, бултарын, айаннарын, бы-

рааһынньыктарын, үҥкүүлэрин, астарын-та-
ҥас тарын) уустаан-ураннаан ойуулааһыҥҥа ха-
бааттар.

Итинник бэккэ табыллыбыт өрүттэри бэлиэ-
тээн туран, мин көрүүбэр арамаан ааҕыллыыты-
гар өйдөммөккө хаалбыт түгэннэргэ тохтуум. 
Ара маа²²а таптал тиэмэтин арыйар аналлаах, 
лирическэй сүүрээни киллэрэр сюжет элбэх, ол 
Малиида кыыс уонна Мэлгэ уол, Чөөмөх уон-
на Кылыс, Даҕынча кыыс уонна Эрис хоһуун, 
Күннэчээн уонна Хотуук Хоһуун, Уһун Туран-
тай боотур уонна Сэмнэх, Нэмиир уол уонна 
Хоро Чуолбан кыыс икки ардыларынааҕы сы-
һыаны арыйар киллэһиктэр. Ол эрээри кыргыс 
үйэтин быһылааннаах кэмигэр киһи уйан на-
рын дууһатын кэрэһэлиир бу сюжеттар атын 
мүччүргэннээх быһыыга-майгыга аралдьыйан, 
ситэри-хотору арыллыбакка хаалаллар. Эмиэ 
бэрт интэриэһинэй авантюрнай сюжет сайдыан 
сөптөөх түгэннэрэ – Үҥкээбил хоһуун Күннэчээн 
кыыһы уоран-талаан барыыта, Чөөмөх кыыһы 
кистээн таптыыр Чорду уол кыыһы күрэтэн илдьэ 
барыан баҕарар толкуйа, Күттэй Түһэх оҕонньор 
сюжета ситэ сайдыбаттар. 

Н.Ф. Борисов–Николай Уус арамаан кыаҕын 
ту һанан саҥа тиэмэни сырдатыыта кэскиллээх, 
саха омук олоҕун, дьылҕатын туһунан дириҥ 
бөлөһүөктүү толкуйга аҕалар сүрүннээх.

Билиҥҥи кэмнээх саха историческай арамаа-
на былыргы кэми тиэмэ оҥостон, билиҥҥи, кэ-
лэр кэмҥэ норуот дьылҕатын, киһи аналын ту-
һунан мындыр толкуйдарга салайар. Поэтика-
та күүстээх, саха, хотугу төрүт олохтоох омук 
киһитин менталитетын арыйар дьиктилээх, со-
нун тиэмэлээх Николай Уус «Быһылааннаах бы-
лыргыга» арамаана ааҕааччыны да, чинчийээч-
чини да умсугутуохтарын умсугутар, саҥат тан 
саҥа ырытыыны, көрүүнү үөскэтэр кыахтаах 
арамаан суруллубута билиҥҥи саха литература-
тыгар бэлиэ түгэн буолар.

Саргылаана Ноева, 
филологическай наука кандидата, 

Гуманитарнай чинчийии уонна аҕыйах 
ахсааннаах хотугу омуктар проблемаларын 

үөрэтэр институт научнай үлэһитэ
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