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Суруйааччы колонката

Мин олус хомойобун Былатыан Ойуунус-
кай кинигэлэрэ көҥүл атыыга суохтарыттан, 
кинини оскуолаттан эрэ ааҕан билэр хас да 
көлүөнэ үөскээбититтэн, үүнэн эрэр 125 сыл-
лаах үбүлүөйүн кини көмүс уҥуоҕа ханна баа-
рын билбэккэ эрэ көрсөн эрэрбититтэн итиэннэ 
кини аатынан биир болуоссаты сатаан туруор-
сан, түмсэн ааттаабакка сылдьарбытыттан! Саха 
ааттаах барыта Ойуунускайы норуот чулуу уола 
диир, диибит, дии да туруо буоллаҕа... Ол эрээ-
ри ити үөһэ этиллибити кыа йан олоххо киллэр-
бэт буоллахпытына, кини бэ йэтин тылынан эрги-
тэн эттэххэ – “биһиги ким нээхтэрбитий?”

Саха сиригэр ааспыкка-уруккуга сыһыан ку-
руук харыстабыллаах, олус чараас уонна уйан. 
Биһиги баҕа санаабыт биир –  Ойуунускай 
уонна кини көлүөнэтин, кини эйгэтин дьонун 
кинигэлэрэ, интернет, ТВ уонна араадьыйа 
биэриилэрэ, холустаҕа түспүт дьүһүннэрин 
күлүгэ, хаартыс калара куруук баар буол-
лун, тиһигин быспатын диэн. Онон, Была-
тыан Алексеевич 25 сылга биирдэ эргийэн 
кэ лэр улахан үбүлүөйүгэр 2018 сылы олус 
сөпкө биллэриллибит – Үлэҕэ көҕүлүүр сылы 
таһынан – кини сылынан бил лэриэҕиҥ уонна 
итинник үгэһи олохсутуоҕуҥ диэн этэбин. Ити 
тоҕо нааданый? Бастатан туран, киһи аатын 
сүгэр сыл – чуо кини айар нэ һилиэстибэтигэр, 
үйэтитиигэ сыһыаннаах бары боппу руостар 
күөрэйэн, Саха сиригэр саамай үрдүк таһымҥа 
көрүллэн, ордук киэҥ эйгэҕэ биллэриллэн-бэ-
лиэтэнэн ааһыа этэ буоллаҕа дии  (Ойуунускай 
бэлиэ сааһа син биир киэҥник бэлиэтэнэрин 
өйдөөн туран). Иккиһинэн, бу үгэһи Ойуунус-
кайтан саҕалыыр биһиэхэ олус барыс таах. 
Кини олус улахан историческай, ону ааһан на-
циональнай суолта лаах личность буолар. Ки-
ни сырдык аатыгар сыһыаннаах кыһалҕалары 
быһаардахпытына, кэлиҥҥи өттүгэр судургу 
соҕус буолуоҕа. Итиэннэ кини айар үлэтигэр 

2018 сылы – 
Ойуунускай сыла диэҕиҥ!

мо нументальнай үлэлэри суруйбут, хара ба-
лыыртан көмүскээбит, ытык аатын киртиппэ тэх 
көлүөнэ бэрэстэбиитэллэрэ билигин да баал-
лар, кинилэри тутуһан хаалыахха.

Этии быһыытынан: кини тула бара турар аап-
тарыскай быраап мөккүөрүн иннин-кэннин бы-
һааран, Москваттан, Аан дойду тумус тэрилтэ-
лэриттэн улахан сугулаан оҥорон, үлэ ыытан 
түмүктүөҕүҥ дии бин. Иккиһинэн, норуокка бэлэх 
быһыытынан кини бэйэтэ эт илиитинэн тутан-ха-
бан оҥорбут 7 томнаах айымньыларын хомуу-
рунньугун хайдах баарынан хос бэчээттиэҕиҥ 
уонна оскуо ла, нэһилиэк библиотекаларын таһы-
нан киэҥ атыыга ботуччу тирааһынан тарҕатыа-
ҕыҥ диэн. Үсүһүнэн, кини аатын сүгэр театр, ки ни 
мэ²э таас кµлµгэ турар бо луоссатыгар Ойуунус-
кай аатын биэрэри ситиһиэҕиҥ диэн. Төрдүһү-
нэн, кини көмүс уҥуоҕун чуол кайдыыр, булар 
үлэни күүһүр дэн, тэтимирдэн биэриэҕиҥ диэн. 
Бэсиһинэн, Ойуунус кай кинигэлэрэ тиһигин быс-
пакка куруук атыыга баар буо ларын ситиһиэххэ 
диэн этиилээхпин. Кини  айымньыта хаһан да 
кинигэ маҕаһыынын лааппытыттан сүтүө суох-
таах! Бу соругу кытта норуот сөбүлэһэрэ буолуо 
дии саныыбын. Куруук атыыга баар буолуох таах 
 классик суруйааччыларбыт басты² айымньыла-
ра бэ йэтэ да олус элбэҕэ суох. Эйгэ тэрийии диэн 
итиннэ эмиэ көстөр. Алтыһынан, Ойуунус кай 
мөссүөннээх былыргы видео-архыыбын хантан 
эрэ булан ылар киһи диэн, ити хаһан эрэ Алам-
пабыт эмискэ көстөн кэлбитин курдук! (Бу баҕа 
санаа).

Тоҕо эмискэ Ойуунускайы санаатым? Биһиги 
көлүөнэ Ойуунускайга наадыйар, кинитэ суох 
инникитин сатаан дьүөрэлээн көрбөт, саха омук 
инникитин сайдар өттүгэр хотуулаахтык салай-
бат диэн санааттан.

Рустам Каженкин,
Россия Суруйааччыларын сойууһун чилиэнэ
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Проза

1. У Хуан буолбут Лу Туан

Хууннар соҕуруу ыалларын – Кытай саарыс
тыбаларын кытары түҥ былыргыттан эллэһэн, арыт 
дэҥҥэ адаарыһан, үксүгэр иллэһэн, эйэ дэмнээхтик 
ылсанбэрсэн, эргинсэн үгүстүк ал тыһаллар. Бии
ринэн эмиэ да миннэрин билсибит курдуктарын 
иһин, отой өйдөспөт түгэннэрэ үгүс. Ол да буоллар, 
ыкса ыалларын кытары хардарыта сабыдыал элбэҕэ. 
Биир диилээн да, бүтүн уус да олоҕун тутулун тос
ту уларытарыгар сүрүн төрүөтүнэн үксүгэр тастан 
кэлэр алдьархай буолбакка, бэйэ ыккардынааҕы ис 
иирсээн, атаанмөҥүөн буолар. Көлдьүргээн ким да 
төр дүнууһун быһан кый бырах арахсан барбат. Үксэ 
кыһалҕаҕа кыһарыйтаран көһөн эрдэхтэрэ.

Ол курдук арыт кыра кыралаан, биирдиилээн 
ыалынан, арыт бүтүн ууһунан хууннартан син ба
лачча киһи Кытайга көһөн олохсуйда. Оннооҕор 
хас эмэ бүк үгүс Кытай дьоно эҥин кыһалҕаттан 
кыһарыйтаран хууннарга көһөн тиийэн, сүнньүнэн 
үүнээйи үүннэрэр буолан ытыс үрдүгэр түһэрэннэр, 
көҥүлбосхо олохтон маҥнай утаа аһары астынан 
олороллоро. Дьэ ол эрэн, оннуларын булан, букатын 
нусхас олохсуйар кэмнэригэр кинилэри эмискэ дой
ду ахтылҕана куттарынсүрдэрин холоруктуу ыты
йара. Оччоҕо аһыыр астара ас буолбата, иһэр уулара 
уу буолбата... Хуоҥхай өрүс ааттыын араҕас, мэк
тиэтигэр мөлбөркөй курдук хойуу уута ханнык да 
хайа үрүйэтин дьэҥкир уутунааҕар ордук минньи
йэн, ааспатарахпат ахтылҕан буолан муҥнуура.

Аллараттан аллар быйаҥнаах, үтүөкэннээх дой
дуларын хаалларарга күһэйбит кыһарҕаннара бары 
куһаҕаны мµлүрүтэн, уруккуттан өйгөсанааҕа баа
ры быдан тупсаран, күндүркэтэн к³рд³р³р³.

Антах, Кытайга, түһээни кыайан төлөөбөтөх ки´и 
улахан буруйга тиксэн, дойду баара±ай тутуутугар 

кыһала² µлэ±э ыытыллан, кулут буоларга ууруллара. 
Эдэрдэри талан сэрии кэккэтин толороллоро. Оттон 
манна хууннарга, сэрии кэккэтигэр туора омугу ыл
баттарын ааһан, тылланнаххына да оҕо эрдэҕиттэн 
анал үөрэҕи барбатах киһини ончу чугаһаппаттара. 
Арыт бэрт мындыр, уус, ураты дьоҕурдаах эрэ буол
лаххына көмө сэрии кэккэтигэр ылыахтарын сөбө.

Лу Туан уон сэттэ сыл анараа өттүгэр хууннар 
илиилэригэр киирбитэ. Кытай саарыстыбаларын со
куонунан өстөөххө тыыннаах түбэспит сэрии тойо
но ыраахтааҕыга андаҕарын кэспитинэн ааҕыллан, 
бэйэтэ буруйдаммытын таһынан, аймахтара эмиэ 
алдьархайга түбэһэллэрэ. Онон дьонун быыһыыр 
туһугар кини өстөөххө тыыннаах түбэспитин ту
һунан ким да билиэ суохтааҕа. Антах күөх ха раҕын, 
кугас баттаҕын иһин Хунн Туан диэн хос ааттыыл
лара, оттон манна кинини төттөрү “кытай У Хуан” 
диэн сүрэхтээбиттэрэ.

Хата дьолго кини бастакыттан үтүө санаа лаах 
Турар сөгүн хараҕын далыгар киирэн, анал кө
рүүгэхарайыыга түбэһэн, күүстээх эмптомп кө
мөтүнэн ыраах хайалаах сир эмчиттэрэ сылы быһа 
биэбэйдэһэн атаҕар туруорбуттара.

Кытайга улуу тойотторго эбэтэр ыраахтааҕыларга 
өллөхтөрүнэ саҥа аат биэрэллэрин курдук, Лу Туан 
манна саҥа аатынан У Хуан буолбута. Кытайга кини 
Уай күрүөбүлүн сэттэ тыһыынчалаах сэриитин 
тойоно этэ. Уай сааскы халааныгар модун эрээри, 
сайынын кууран хаалар хайа үрэҕин кытыытыгар 
турара. Хууннар кэлин бу эргин соччо биллибэт
тэрэ, онон үс сыл курдук Кытай сэриитэ өстөөх 
дьүһүнүн да көрбөккө уу чуумпутук, бэл чуҥкуктук 
олорбута. Күрүөбүл баһылыга Сю И – кырдьаҕас, 
эҥини билбит сэрии генерала этэ. Эдэриттэн хуун
нар эмискэ саба түһэр аттаах сэриилэрин кытары 
элбэхтик киирсибит дьиҥнээх сэрииһит этэ. Онон 

Николай Лугинов

Уларыйыы кэмэ
(Биэс сэ´энтэн турар роман)

У ХУАН КҮӨМЧҮЛЭММЭТЭХ КӨҤҮЛЭ
Бастакы сэһэн са±аланыыта
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кини сэрии´иттэри нусхас олорпокко, сүгүн утуп
пакка эрчийэри модьуйара. Ону ким сөбүлүөй, онон 
истибэтигэр кини үгүс ахсааннаах кыргыһыыларга 
быһытахайыта охсуллубут баастарын күлүүэлэк 
оҥостон саатыыллара. 

Кырдьыга да Сю И илиитэатаҕа, сиһэ барыта 
 бүт тэтэ суоҕа. Үгүс элбэх бааһырыылааҕа. Онно эбии 
аанньа көрбөтө, кулгааҕынан дөйүҥүтэ эрэй диирэ. 
Ол эрээри, үрдүкү салалта кинини сынньалаҥҥа та
һаарбакка илдьэ сылдьара дьикти этэ. 

Өрүү буоларыныы алдьархай көһүппэккэ олордох
торуна соһуччу саба ааҥнаан кэлбитэ. Харах ылары
нан өрүү иччитэх хайа эниэтэ эмискэ үлүгэр ахса 
биллибэт үгүс аттаах хуун сэриитинэн туола түспү
тэ. Аттаахтар хантан кэлбиттэрин ким да өйдөөн 
көр  бөккө хаалбыта. Ырааҕынан тайаан сытар үгүс 
ахсааннаах тоһуур, харабыл, манабыл – хайалара да 
билбэккэ, сэрэппэккэ хаалбыттара. Ол иһин кытай 
сэриитин үксэ күрүөбүл таһыгар быстаран хаалбыта. 
Онно эбии, өстөөх кэлэрин сэрэйбэтэх буолан, таска 
быстах эрчиллэр эрэ сарыктаах тахсан, кыргыһыыга 
адьас бэлэмэ суоҕа, үгүстэр куйаҕа, бэл батыйата, 
саа та суохтара. Өстөөх аттаах сэриитэ эргийэ сыл
дьан сэймэктээбитигэр туох баалларынан утарса 
сатаабыттара. Лу Туан дьонун күрүөбүл диэки чугу
йарга дьаһайбыта... Күрүөбүл аһаҕас аанынан сэрии 
ортолуу киирэн эрдэҕинэ үөһэттэн түһэр аан туоҕа 
эрэ төлө бардаҕа дуу, сабыллан киирэн барбыта. Дьон 
айманан тэпсиһэтэпсиһэ иһирдьэ дьулуруйбуттара. 
Ону көрөн ааны тохтотоору Лу Туан үҥүүтүн ту тан 
биэрбитэ. Хата үҥүү хаппыт уга төһө да сааһы нан 
хайытталаннар, син тулуйбахтаһан иһэн син биир 
улам кыараан испитэ. Чиҥ мастан оҥоһуллубут 
 ыара хан ааны тута сатаабыттара да, кыайтарбатаҕа, 
нимси түспүтэ. Лу Туан өйүн сүтэрэн кэбиспитэ. 
Кини хас эмэ хонон баран өйдөммүтэ хаҥас илиитин 
уот сииринии сытыы ыарыы көмүллүүрэ. £йµкµ
т³йµкµ да сыттар, кини онно хууннар илиилэригэр 
түбэспитин өйдөөбүтэ. Арай аттыгар тоҕо эрэ биэс
алта эмчит түбүгүрэллэрин соһуйа көрбүтэ – тоҕо 
салҕаан кэбиспэккэлэр эмтии сатыылларый?

Маҥнай утаа кини илиитин хууннар дэҥнээтэхтэ
рэ дии санаабыта, тоҕо диэтэххэ ааны тута саты
ыр кылгас түгэҥҥэ кини хууннар субу ойутан кэл
биттэрин өйдүүр. Кэлин билбитэ, кини охторугар 
илиитин ааҥҥа баттаппытын хууннар бэгэччэгин 
сүһүөҕүнэн быһан, акка быраҕан илдьэ кэлбиттэр. 
Элбэх киһи хараҕын ортотугар дьонун быыһыыр 
туһугар харса суох бэйэтинэн толук түспүт сэрии 
тойонун икки өттүттэн үгүс киһи өйдөөн хаалбы
та... Дьонун быыһыы сатаан бэйэтин илиитин был
дьаппыт тойону ытыктаан хууннар ааҥҥа баттаппыт 

ытыһын бэгэччэгинэн быһаннар, кинини өлөртөн 
быыһаабыттар эбит. 

Хууннар сэриигэ бэриннэрбит дьоннорун кэлин 
ыытан кэбиһэллэрэ эрээри, босхоломмуттар син 
биир дойдуларыгар төннүбэттэрэ. Тоҕо диэтэххэ, 
Кы тай дьүүлэдьаһала өстөөххө бэриммиттэргэ он
нук кытаанаҕа. Кинилэри антах хабыр сыһыан кэ
тэһэриттэн саллан атах балай баралларын ордорол
лоро.

Дьэ онон Лу Туан бэгэччэгин кытары урукку оло
ҕо барыта быһыллан хаалбыт курдуга. Өскө кини 
курдук үрдүк сололоох тойон өстөөххө тыыннаах 
бэриммитэ биллиннэҕинэ, кэргэнэ оҕолорун кытары 
кулут буоларга ууруллаллара чахчы. Онон кэргэт
тэрин быыһыыр туһугар кини билигин сураҕа суох 
сүтэнсимэлийэн хаалыахтааҕа. Нүкэрдэрин туһугар 
бэйэтинэн толук түспүтүн илэ харахтарынан көрбүт 
хууннар Лу Туаны олус үчүгэйдик ылыммыттара. 
Турар сөгүн кинини бэйэтигэр сүбэһитинэн ылбы
та... Лу Туан ону, биир болдьохтоон ылыммыта: ки ни 
хаһан да Кытайга барсыбат гына.

Лу Туан оччолорго 40 саастааҕа.
Кини хас эмэ үйэ тухары тыа дьонун дьаһайар ай

махтан төрүттээҕэ. Ол эрээри кинилэртэн хайалара 
да үрдүк солоҕо кыайан тахсыбатаҕа. Ити туһунан 
аҕата маннык диэбиттээх:

– Дьон үрдүк чыыҥҥасолоҕо тардыһаахтыыллар 
даҕаны, туохха барытыгар нэмин билэр, сөбүн көрөр 
ордук. Үрдүк соло диэн бииринэн ордук кыаҕы, баа
йыталымы биэрэр курдугун иһин, арыт соччото 
суох кэтэхтээх, онон сэрэхтээх, кутталлаах олбох: 
хаһан баҕарар түөрэ эргийиэн сөп. Мин аҕам, эһиги 
эһэҕит, уһулуччу дьоҕурдаах киһи этэ, өскө кини
ни оччолорго таба көрөннөр үрдүк солоҕо олорпут 
буол луннар? Оччоҕо туох да омуна суох эһиги бүгүн 
күрүөмүл эркинин бөҕөргөтө сылдьар кулуттар буо
луох этигит. Олоххо хаһан баҕарар үөһэ дабайыы 
түөрэҥ, халбархай буолар, оттон төрүт, силис өттүн 
тутуһуу ордук бигэ, эрэллээх.

Лу Туан даҕаны хас эмэ сүһүөх төрүттэрэ үктээ
бит олуктарыттан туораабатаҕа. Дьулуһан туран өр 
сылларга үөрэнэн, хаста эмэ төхтөрүйэн, үгүс тур
гутан көрүүлэри туораан, сиртэн хомуллар үүнүү
нү кэтээн көрөөччүнэн анаммыта. Кини хааһынаҕа 
киирэр түһээн кээмэйин быһаарар буолан үгүс кы
рыымчыктык олорор, өрүү иэстэн иэскэ сылдьар 
биир дойдулаахтарыгар муҥур тойон буолбута. Тоҕо 
диэтэххэ, түһээнин толору төлөөбөтөх ыал алдьар
хайга түбэһэрэ, ол түмүгэр ыал оҕотун былдьатыан, 
улуу тутууларга умса анньыллыан эбэтэр бүттүүн 
хааһына кулута буоларга ууруллуон сөптөөҕө.

Лу Туан алдьархайга түбэспит эрэйдээхтэри аһы
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нан утуйар уута көтөрө, дьону аһынан аһыыр аһын 
амтанын да билбэт буолара. Онон көмөлөһө са
таан, кинилэр ыһыы сирдэрин кээмэйин аччатан 
көрдөрөрө. Инньэ гынан маҥнай утаа биэсхас сыл 
үгүс ыалы быыһаабыта эрээри, кистэлэҥ кэтээччи
лэр, чуҥнааччылар обургулар ону билэн, үҥсэн биэ
рэннэр, аны алдьархай тус бэйэтигэр тирээбитэ.

Кытай хабыр дьүүлүндьаһалын быһаарыытынан, 
кини кэргэнин, икки оҕотун хаалларан, биэс сыл сэ
рии кэккэтигэр ыытыллыбыта.

Лу Туаны халыҥ аймаҕа наһаа айманан атаар
быта, бэйэтэ даҕаны аны төннүбэт сиригэр баран 
эрэрин сэрэйбитэ: урут даҕаны сэриигэ барбыттар
тан бэрт ахсааннаахтара, ону да киһи аҥара буо
лан төннөлл³рө. Дьиҥэр даҕаны, оннук буолбута: 
үһүс сылыгар кини өстөөх илиитигэр киирэн кытай 
туһугар сураҕа суох сүппүтэ.

2. Сиэр быһыытынан олох

Ама кэмҥэ хайа да сэрии киһитигэр туохтан да 
ордук дьиксинэр, саллар суола өлүү буолбатах – кө
ҥүлэ быстан өстөөх илиитигэр киирии буолар. Он
нукка бэйэтинэн түбэһэн баран У Хуан дьэ өйдөөн
дьүүллээн көрүммүтэ, сөҕүөн иһин, кини саҥа олоҕо 
уруккутугар тэҥэ суох көҥүл, босхо, төгүрүччү өт
түнэн ордук курдуга наһаа соһуччу этэ...

Бэл дьаһалы манна талбыккынан, хайдах сатыыр
гынан, хайдах сатанарынан толороҕун. Кытайга кур
дук хас биирдии дьайыыгар үөһээ тойоттортон кө
ҥүл, бигэргэтии көрдөөбөт эбиккин.

– Бэйэҥ билэргинэн, хайдах өйдүүргүнэн оҥор ээ.
– Хайдах оннук сатаныай? Хас биирдии кыра то

йон талбытынан үлүбээй дьаһаннаҕына буккуур тах
сыан сөп.

– Тоҕо буккуур тахсыай, бары сиэр быһыытынан 
дьаһаннахтарына?

– Сиэр быһыытынан диэн хайдах? – У Хуан өй
дөөбөккө ыйыппыта.

У Хуан кэлин билбитэ хууннар бары дьайыыла
рын кэтэҕэр өрүү сиэр турара. Ол аата кинилэртэн 
ким даҕаны олоҕурбут, ылыныллыбыт сиэри кэспэт. 
Сиэри кэһии сааттааҕын, кыбыстыылааҕын ааһан, 
эн бэйэҕэр эрэ буолбакка, уускар барытыгар кү лүк 
түһэрэр дьайыы буолан кыраҕытык кэтэнэр эбит. 
Онон кинилэргэ ким даҕаны атын киһини албын ныы 
сатаабат... Ким да сымыйалаабат, атын киһиэхэ бэ
йэтэ ылыммытын көлбөрүппэт.

Оттон Кытайга тоҕо хас хардыыҥ барыта кө
ҥүллээх, сөбүлэһиилээх буоларын ирдииллэрий? 
Тоҕо диэтэххэ онно киһи киһитин билсибэт буолан, 
дьон арыый чэпчэки, судургу, бэйэтигэр барыс таах 

суолу таларын иһин эбитэ дуу? Оттон үгүс киһи 
кыттар дьайыытыгар кэлин алҕас таҕыстаҕына бу
руйдааҕы булар уустук. Оттон хууннарга атын киһи 
кэннигэр сатаан саспаккын, хас биирдии киһи харах 
далыгар сылдьар.

Бука туора омукка тиксиэх анала таайан, У Хуан 
урукку кытайдааҕы да олоҕор атын омуктар ураты
ларын кэтээн, тэҥнээн көрөр идэлээҕэ. Оттон манна 
кэлэн хууннар тустуһунан уустарын ураты майгы
ларынсигилилэрин анаан сыныйан, кэтээн, тэҥнээн 
көрөр.

Хууннар ахсааннарынан соччо элбэҕэ суох эрээ
ри, сөҕүмэр киэҥ сирдэринэн тайаан олороллоро 
ки нилэр быһыыларыгар көстөрө. Киһи майгыта 
ки ни хайдах сиргэ олороруттан уратыланар. Холо
бур, кэйээр дьоно холкулар, наҕыллар, оттон хайа 
олох тоохторо түргэнтарҕан уонна быһымах, ыгым 
майгылаахтар. Бэл диэтэр алыс итиикуйаас эбэтэр 
наһаа тымныы дойдулааҕыттан киһи майгытасиги
литэ эмиэ тутулуктанар буолар эбит.

3. Урукку уонна билиҥҥи олоҕун
    туһунан санаалар

Саҥа дьыл кэнниттэн күн сыыйа уоттанан, хал
лаан сылыйан, кыһыҥҥы тымныы хабыра намыраан 
барда.

У Хуан бу кэми сөбүлүүр.
...
Төһө да урукку олоҕор хууннар илиилэригэр 

киир бит дьон туһунан эҥини сүрдээнкэптээн кэп
сээтэллэр, Лу Туан манна да кэлэн соччобачча 
көҥүлүн күөмчүлэппитин билбэтэҕэ. Кини дьиҥ 
хууннартан тугунан да итэҕэһэ суох, ол аата көҥүл 
босхо олоҕунан олороро.

Көҥүлү киһи эҥинник өйдүөн сөп. Дьиҥэр кини 
манна антах кытайдааҕы кэминээҕэр холооно суох 
көҥүл курдук. Кини ити туһунан бэйэтэ да соһуйа 
санаата.

Лу Туан төһө да сиэнчэр, ол аата хаан аҥардааҕын 
иһин, дьиҥ кытайдыы иитиилээҕэ. Онон Кытай гиэ
нэ барыта киһиаймах сайдыытын муҥутуур чып
чаала, кинилэртэн ураты омуктар бука бары хаа
лыылаах, киһилии өйгөсанааҕа ырааҕынан тиийэ, 
ситэ сайда иликтэр диэн бигэ өйдөбүллээҕэ. Ол кы
ларыйан турар кырдьыгы илэ өйүнэн сылдьар киһи 
саарбахтыан сатаммат курдуга.

Ол тус бэйэтин уруккутун туһунан билигин итин
ник сонньуйа саныыра да дьикти. Ол аата кини төрүт 
ис туруга, кутунсүрүн тутула төрдүттэн уларыйбыт. 
Урукку Лу Туан, аны У Хуан, уон сэттэ сыл устаты
гар өйдүүнсанаалыын адьас атын киһи буолбут.

Проза
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Ол аата кини бөрөлөр үөрдэригэр холбоһуоҕуттан 
ыла дьиҥ бөрө киэбигэр киирэн, кинилэр өйдөрүн
санааларын, быһыыларынмайгыларын бэйэтин 
киэнин курдук ылыммыт быһыылаах. Ама дуу? 
Ол аата бу ааспыт уон сэттэ сыл устатыгар бэйэ
тэ да билбэтинэн майгытасигилитэ оннук тосту 
уларыйдаҕа.

Кытайга төрөөнүөскээн, аһаантаҥнан, иитил
лэн, онуоха эбии дьиҥ кытайдыы үөрэҕи баһылаа
быт киһи хайдах итинник буолуон сөбө өйгөсанааҕа 
баппат. Тоҕо диэтэххэ, кытай киһитин атын хайа да 
бэйэлээх омугу кытары тэҥҥэ тутар табыллыбат этэ 
буоллаҕа. Хайдах сатаан дьүөрэлиэххэ сөбүй, кыыл 
аҥардаах, абааһы аҥардаах, киһилии тыллааҕынан 
эрэ киһиэхэ маарынныыр атын омугу?!.

Аан дойду бары омуктарын икки ардыгар үгүс 
үйэлэр тухары оннун булбут өйдөбүл быһыытынан 
Кытайга үөрэх, сайдыы, өйсанаа таһымыгар атын 
хайа да омук ырааҕынан тиийбэтэ мөккүөрэ суох 
 курдуга... Билигин У Хуан хууннар ортолоругар өр 
олорон, кинилэри иҥэнтоҥон үөрэтэн баран көр
дөҕүнэ, омук өйөсанаата “маннык” диэн киһи биир
дэ быһа этэн кэбиспэт хас эмэ хаттыгас таах уустук 
өйдөбүл быһыылааҕа. Хууннар күүстээх сэриилэ
ринэн чугас эргин тэҥэ суохтара. Ол эрээри хахай, 
баабыр, Улуу Дьаалы эмиэ киһитээҕэр күүстээхтэр 
эрээри, онон сайдыы быһаарыллыбат. Олоххо он
нук түгэн үгүс. Холобур баай киһи быстар дьадаҥы 
Сээр кээн сэһэни хайдах курдук сэниирий?..

Кыһалҕа кыһарыйан, У Хуан хуун тылын бэрт 
түргэнник баһылаабыта, ону ааһан кинилэри кыта
ры уруулуу тыллар уратыларын өйдөөн иҥнибэккэ, 
адьас дьиэгэ суох кэпсэтэр буолбута. Хууннар ки
нини адьас бэйэлэрин киһилэринэн ылыммыттара. 
Эдэр өттө “У Хуан урут кытай үһү” диэн бэркэ сөҕө, 
соһуйа истэллэрэ.

* * *
Кытайдыы ааҕыынан дьыл иккис, оттон хууннуу 

– кулун тутар ыйа үүннэ.
Баччаҕа У Хуан сыллата хоту айанныырыгар бэ

лэмнэнэн барар. Онно сэриигэ туттуллар малсал, 
сэпсэбиргэл, асүөл хасааһа төһөтүнхаччатын 
ааҕарсуоттуур, наарнаар араартаан бэрийэр. Ол 
тү мүгүнэн туох бүппүтүн эбэтэр бүтээри гыммы
тын эрдэттэн толорон биэрэр дьаһаллары ылыах
таах, хаһаас хайдах харалларын көрүөхтээх. Күн 
сыыйа уоттанан, саас кэлэн иһэр сибикитэ биллэн 
барда. У Хуан бу айаны төһө да түбүктээҕин иһин 
сөбүлүүр. Таарыйа кини бэйэтин сүрүн кыһалҕатын 
эмиэ быһаарар. Антах туора харахтан дьалты бэйэ
тин дьонун кытары оту, луугу, аска туттуллар отмас 

силиһин, сэбирдэҕи саҥа тыллан эрэр үнүгэһин ха
тарынан хаһаанан кэбиһэр...

Сыллата хатыланар маннык билэр, үөрүйэх айаҥ
ҥа тэринии эмиэ бэйэтэ туспа кэрэ. Тиэтэйбэккэ аа
дьуо илдьэ барар малгын, таҥаскын сааһылана ҕын. 
Бастаан кэргэнэ хомуйан биэрбитин, кэлин бэйэҥ 
саҥалыы наардааҥҥын улахан тирии матаҕаларга 
угаҕын. Маннык сынньалаҥ аҥардаах үтүө айаҥҥа 
тугу эмэ умнан кэбиһэн эрэйдэнэр сатаммат. Мал
сал төһө хаалбытын бэлиэтииргэ сурукбичик тэри
лин туспа хомунан угунна.

Дьиҥэр, бу сэрии тэрээһинигэр олус улахан 
 суолталаах эрээри, соччо уустуга суох, судургу 
үлэ. Кини бэрт өртөн бэйэтэ тэрийэн дьаһайбыт 
суо ла  буолан бэрт түргэнник саба тутуоҕа... Киһи 
үөрэрэ баар – манна иллэҥсийэн сааскы айылҕа 
хайдах күнтэн күн тылларын тиэтэйбэккэ кэтээн 
көрөрүҥ наһаа астык... Ити кэмҥэ Дайаа үгүс элбэх 
чаҕардарын кытары туспа күөх күөллэргэ көһөн кэ
лэн, саҥа тыллыбыт күөх үүнээйини хомуйан хата
рыныахтара. Онтон сааскы ууну кытары булт, балык 
эгэлгэтэ тахсыаҕа. Дьоллоох, кэрэ кэм.

Бу кэмҥэ У Хуан хайдах эрэ исиһиттэн кэҥээн
уһаан холкутуйар. Кутасүрэ сымныыр, сылаанньы
йар. Ол аата кини хууннар кэккэлэригэр бэйэтин син 
биир туора туттар эбит буоллаҕа. Төһө да бу сыллар
га чугастык билсиһэн бэйэ киһитэ буолбут курдугун 
иһин, кини ис кутун барытын тэлэччи аһан биэрэр 
кыаҕа суох. Кини кистиирдээх, туора харахтанкул
гаахтан дьалты туттардаах. Онтон бии рэ – аһыыр 
аһа... Бэйэтэ тугу баҕарар аһыан сөп. Арай ону атыт
тар биллэхтэринэ соччо табыгаһа суох быһыы буолуо 
– үөрэммэтэх дьон кини аһылыгыттан аҕынньылара 
түллүөн сөп. Хууннар сиэри таһынан сириксэн, 
сиргэмсэх омук. Кинилэргэ бэл аска туттуллар оту 
сиэһин к³²µллэммэт – от сүөһү аһылыга, аны бо
буулаах кыыл этин, көтөрү да сиириҥ эмиэ сатаммат. 
Куһухааһы сиэххэ сөп, оттон кубаны, тыҥырахтаах 
көтөрү, чыычааҕы – адьас табыллыбат. Кыыллартан 
тайаҕытабаны, бэл эһэни сиэххэ сөп, оттон баабы
ры, хахайы, бөрөнү, саһылы – ончу. Ол быыһыгар 
таарбаҕан – мааны астара. Кутуйаҕы, күтэри сиир 
эмиэ букатын сатаммат.

Аны наһаа сиргэнэллэр үөнтэнкөйүүртэн, моҕой
тон. Ол – Кытайга мааны ас. Онон хайыаҥый, кис тээн, 
туора харахтан дьалты туттан аһыырга кү һэллэҕин.

Хата Дайаа барахсан кинини аһынан, өйдөөн, бэл 
тэҥҥэ асаһан абыраата. Бэл үөнүкөйүүрү, моҕойу 
кытары күөстүүргэ үөрэннэ.

Ити гынан баран, киһи туохха баҕарар үөрэнэр. 
У Хуан кэргэнэ кини туһугар оҥорбутун туохха 
тэҥниэн булбат. Төһө да ыараханнык саҕалаатар, 
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элбэх харах уутун тохтор, бэл аҕынньыта түллэн хо
туолаатар даҕаны, барытын тулуйан, билигин кини
ни кытары тэҥҥэ асаһар, ону ааһан уолаттарын кы
тары Кытай аһыгар үөрэттэ.

Билигин кини эмиэ хоту сааһыы, сайылыы көһөө
рү түбүгүрэ хаалбыта. Иһитэхомуоһа элбэҕэ диэн... 
Улахан тирии бэрэмэдэйиттэн адьас дьоҕус сүөһү, 
балык хабаҕар диэри анал иһиттэрдээх. Үгүс элбэх 
тууйас эгэлгэтэ сууйуллан, куурдуллан кэчигирээн 
тураллара көрүөххэ үчүгэйэ бөҕө. 

Антах хаар ууллуута тиийээт, саҥа тылланкө
ҕөрөн эрэр отмас сэбирдэҕин эгэлгэтин, сили һигэр 
тиийэ хатарынан хаһааныа турдаҕа. Онто барыта 
кистээн, туора харах көрбөтүнэн, хапта±ай кул
гаах истибэтинэн оҥоһуллар. Хууннар сиргэмсэхтэ
рин ааһан, аны туран куһаҕаны, сүөргүнү барытын 
хараҥа күүстэри, абааһыны, Адьарайы кытта ситим
нииллэр, онтон сылтаан соччото суох күтүрээһин
нэр, уорбалааһыннар да күөрэйэн тахсыахтарын син.

Дьиҥэр, Кытай бары саарыстыбаларыгар оннук. 
Бэйэ үгэһин, үөрүйэҕин үтүө быһыы чыпчаалын 
курдук, онтон атын омук гиэнин түһэрэн, самна 
р  ан өйдөөһүн хууннарга да син биир баар. Хайа да 
 омукка оннук быһыылаах... 

4. Сөгүҥҥэ ыҥырыллыы

У Хуан сөгүн соһуччу илдьитин дьиксинэ ылын
на. Бастакытынан, олус хойут. Ама кэмҥэ кини 
сарсыарда, эбэтэр күнүс ыҥырааччы этэ. Бу хоту 
хаһаас төһөхачча хаалбытын эридьиэстиир диэн 
бэрт судургу суол. Ол буолбатах, тугу эрэ атыны 
сүбэлэһээри гыннаҕа. 

У Хуан кутун түгэҕэр тоҕо эрэ кэлин кэмҥэ со
һуччу уларыйыы буолуо диэн дьиксинэр санаа хом
мута ыраатта: ол эйигиттэн тутулуга суох уларыйыы 
эн оннун булбут үөрүйэх олоххун түҥнэри эргитиэн 
сөбө соччото суох. Ол уларыйыы төрдүнтөбөтүн 
быһааран билбэккин эрээри, син биир дьиксинэҕин. 
Кэмкэрдии аныаха диэри биир кэм баран иһэр, ону 
кытары киһи олоҕо эмиэ тэҥҥэ барсан иһэр.

Өр сылларга үгэскэ кубулуйбут үөрүйэх олох
дьаһах уларыйыан ким да баҕарбат.

Сөгүн чараас сурдун таһа син биир уруккутун 
курдукка дылы. Арай тэйиччи икки эдэркээн, түөс
тэригэр сабыссаҥа дьаралыктаах генерал уолат тар 
ыҥырыы кэтэһэн тэһийбэтэх курдук төттөрүтаары 
тэпсэҥнэһэ тураллар. Өтөрдөөҕүтэ анаммыт дьон 
быһыылаах, кимнэринханныктарын У Хуан бы
һааран өйдөөбөтө, кинини көрөөт уолаттар улахан 
тойон иннигэр курдук чиккэс гына түстүлэр. Дьиҥэр 
кини сүүнэй эрэ ээ. Ол эрээри кураанах чыыннааҕар 

үрдүк соло суолтата хас да бүгүнэн ордук кыаҕы 
биэрэрэ баар суол. Уолаттар улахан кыһалҕаларын 
көрдөһөөрү гыммыттара өтө көстөр. 

У Хуан үөһэ тыынна. Бу турар уолаттар киниэ
хэ  Акуолу уонна Баабыры санаттылар. Кинилэр
тэн аҕыйах сыл аҕаларын иһин, биир кэм дьоно 
маарыннаһар, дьүөрэ быһыылаахтаһаалаах буолал
лар. Баабыр бу уолаттартан түөртбиэс сыл балыс 
 буолуо эрээри, син кинилэр саҕа солоҕо сылдьар. 
Оттон Акуол барахсан харахтааҕа эбитэ буоллар 
киһиттэн итэҕэс буолуо этэ дуо? Ону ааһан адьас 
уһулуччу дэгиттэр дьоҕура эмиэ туһата суох хаалан 
эрдэҕэ.

Сугулаан ааныгар кырдьаҕас харабыл кинини 
иҥэнтоҥон чинчийэрдии одууласта.

– Тугу одуулаатыҥ, мин кур бэйэм кубулуйбат 
кырдьаҕаспын, – диэн баран мултугур илиитин уун
на. – Көр, оннооҕор бачча сыл тухары илиим ты
ҥырах да саҕаны үүммэтэ.

– Чэ, ээхээх, аньыыны тылластаҕай. Кытайдар 
холус да дьоҥҥут. Аас түргэнник, сөгүн хайысах үс 
төгүл эйигин сураста: эн тардыллыбыккар ааранан 
мин буруйданыах курдукпун...

Сөгүн соҕотоҕун тоҕо эрэ иннин диэки дьүккүччү 
туттан, умса нөрүйэн олороро. Сирэйинхараҕын 
оло руутунан сабаҕалаатахха, санаата алдьаммыт кө
рүҥнээҕэ.

– Мин эйигин сүбэлэһээри ыҥыртардым.
– Истэбин.
– Адьас үөйбэтэхахтыбатах суолбуттан улахан 

кы һалҕаҕа ылларан олоробун.
– Тыый, ол тугуй?
– Эн иитэнтакайан таһаарбыт уолуҥ Акуол эмис

кэ ханнык эрэ ытык сирдэр айыыларыгар сүгүрү
йэ, үҥэсүктэ барыам диэн турда. Биһиги бары ону 
 истэн уолуйан эрэ хааллыбыт. Туохханнык ытык 
сирдэр ханна баалларын, киниэхэ ким кэпсиэн сөбүн 
ырыта сатаан бу эйигин ыҥыртардым.

– Куньулуун сис хайаларыгар ытык сирдэр баал
лар үһү диэн мин кэпсээбитим. Арай ол хайа да ама 
киһи санаммат кыраман ырааҕа дии.

– Оннук. Аны туран аттаан, арыалдьыттардаан 
ыытыахпын адьас ылыммат. Соҕотох сирдьиттээх 
сатыы эрэ барыа үһү. Онон биһиги аймах бука бары 
уйабытыгар уу киирэн, айманансайманан олоробут.

– Мин кинилэргэ Куньулуун хайатыгар ытык 
сирдэр баалларын туһунан былыргы үһүйээннэри 
эрэ кэпсээн аһарбытым. Оттон онно үҥэрсүктэр, 
сүгүрүйэр туһунан тугу да эппэтэҕим, оннугу дьөрү 
бэйэм да истибэтэҕим.

– Хантан эрэ эбии сураһан иһиттэҕэ. Истибитин 
мүччү түһэрбэтин ааһан, ону дириҥэтэн, кэҥэтэн 
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өйдүүр ураты дьоҕурдаах оҕо, – с³гµн туран үөһэ 
тыынна. – Туох ааттаах иэдээннээх санаата хантан 
кэлэн буулаатаҕай? Аны эппитин энчирэппэтин кө
рүөҥ этэ. Алы гынан, кэлин үчүгэйдик тэринэн ба
раар диэн ааттаһан көрдүбүт да, ылыммат. Булгу би
лигин, бу күннэргэ барыа үһү.

– Мин кэпсэтэн көрүөм да, миигин ылынара бил
либэт.

– Ити биирэ. Иккис этэрдээхпин.
– Истэбин.
– Мин сэрии кэккэтиттэн тахсардыы сананным. 

Алыс сылайдымэлэйдим. Сааһым ыраатта.
– Тоҕо соһуччутай?! Ити биирэ, иккиһинэн эн 

соҕотох үһүгүн дуо, оттон үгүс элээниҥсэлээниҥ? 
Биһигини барыбытын таарыйар быһаарыныы дии.

– Ол иһин эйигин эрдэттэн сэрэтэбин.
– Мин диэн кыра киһи буоллаҕым.
– Эйигин мин биир бигэ итэҕэллээх киһим, эрэл

лээх чугас доҕорум курдук саныыбын. Онон баста
тан туран маннык быһаарынарбар эн тускунан эмиэ 
саныахтаахпын. Мин эйигин хуун сэриитин кэккэ
тигэр ыларбар эн биир суолу көрдөспүтүҥ – Кытай 
кистэлэҥ кэтиирманыыр дьонун хараҕын далы
гар киирэн биэрбэт туһугар үрдүк чыын ылбакка 
өрүү дьалты, кэтэххэ сылдьарга уонна Кытай диэки 
айаҥҥасырыыга кыттыбакка.

– Саныахха үчүгэй. Кырдьыга, ити кэпсэтии
ни бэйэм да умнан кэбиспиппин. Оттон эн өйдүү 
сылдьаҕын.

– Дьэ онон мин эйиэхэ маннык этиилээхпин.
– Истэбин.
– Мин билигин онуохаманыаха диэри сөгүн эр

дэхпинэ эйигин, өскө сөбүлэстэххинэ, сэрии кэккэ
титтэн босхолоон кэбиһиэхпин сөп.

– Сөп. Өйдөөтүм... Оттон эн бэйэҥ уурайарга би
гэтик быһаарынныҥ дуо?

– Быһаарынан. Өскө саархаан  сөбүлэстэҕинэ.
– Оо, дьэ... Оттон эйигинэ суох хуун сэриитэ хай

дах буоларый?
– Оттон, арай куһаҕанын талан эттэххэ, мин саас

таах киһи эмискэ “баран” хаалыым, оччоҕо син биир 
хайдах эмэ дьаһанан көрөргө тиийиэхтэрэ дии.

– Ээ, ол атын буоллаҕа дии.
– Хайдах атын? Мин сөгүн буолбутум 34 сыл 

буолла. Бэйэм да сылайдым, дьону да салгыттым. 
Салалтаҕа саҥа дьон кэлиэхтэрин мэһэйдиибин дуу 
диэн бардым. Онон миигин тута сатаама, хата бэйэҥ 
хайдах буоларгын быһаарын.

– Эн бигэтик быһаарыммыт буоллаххына, мин син 
биир иннэлээх сап курдук эйигин батыһарым чахчы. 
Эн халыҥ көхсүҥ күлүгэр мин киһилии олох олорон 
кэллим, эйигинэ суох мин баһа суох буола түһэбин.

* * *
У Хуан сугулаантан тахсарын маарыыҥҥы ик

ки оҕо тойоттор аны үһүө буолан көрүстүлэр. Хата 
бары биир кыһалҕалаах эбиттэр – чараас торҕо отуу 
уонна тоҕо эрэ ууга сытыйбатынан буолуо, өрүһү 
 туоруурга торҕо утахтартан хатыллыбыт суон хатыс.

У Хуан бу тиийдэҕинэ хаһаас ампаардарын то
ҕо сүргэйэн анаан көрдөтүөх буолан эрэннэрэн 
араҕыста. Кыһалҕалаах дьон, хайыахтарай, ол уһун 
быа кинилэргэ булгу баар буолуохтааҕын үрүт
үрдүгэр быһаара, өйдөтө сатаатылар. 

Күөйэкөтө сылдьар көрдөһөөччүлэртэн арыычча 
куотан, У Хуан үрэх кытылыгар киирэн, соҕотоҕун 
бүгэн олордо. Сэрии тэрээһинигэр биир тутаах 
солоҕо сылдьан эмискэ туораан, ким да, тугу да 
көрдөспөт мас ама киһи буолан хаалар эмиэ да соч
чото суохха дылы буолсу быһыылаах.

Хайыаҥый, кэмкэрдии, ону кытары саас баран 
иһэр. Уурайан уоскуйа түһэр эмиэ куһаҕана суох 
курдуга да, сибилигин тирээн кэлбитигэр эмиэ да 
хайдах эрэ... Дьикти баҕайы. Дьон ортотугар сыл
дьар, кыахтаахтары кытта тэҥҥэ үгүс кыһалҕаны 
быһаарсар дьол эбитин дьэ кэлэн өйдөөбүккэ дылы 
курустук үөһэ тыынна. Субу түгэҥҥэ кини уон сэт
тэ сыллааҕыта быһыллыбыт илиитин тарбахтара бу 
 баардыы сыпсытыынан ньүөлүйэн ыллылар.

5. Уай күрүөбүлү хас да 
    саарыстыба үрдүнэн 
    аатырдыбыт номох

Оччолорго, уон сэттэ сыллааҕыта, Лу Туан Уай 
күрүөбүл баһылыгын сэриини дьаһайар солбуйаач
чыта этэ.

Сүрүн күүстэр күрүөбүл таһыгар үс ли сиргэ эр
чиллэ сырыттахтарына саба түспүттэрэ. Хууннар 
аттаах сэриилэригэр утарсар кыаҕа суох сордоох
тор үҥүүлэрин утары тутан, төгүрүччү туруммут
тара. Хууннар кытайдарга кинилэр саллар, эрдэттэн 
иитиллэр чаачар саалара суоҕун билэн, чугаһынан 
төгүрүччү сүүрдэ сылдьыбыттара. Уһун тирии ха
тыс быаларын быраҕан, оҕолор эрэйдээхтэри кими 
төбөтүттэн, кими илиититтэн оҕуурдаан, сарылап
пытынан кэйээргэ состорон ылаллара дьулаан көс
түү этэ.

Уолуйуу саҕаламмыта. Уйулҕалара хамсаабыт 
ньы халар ыһыллан ким кыайарынан күрүөбүл диэ
ки куоппуттара. Хата күрүөбүл аана аһаҕас этэ. 
Дьон аҥара да киирэ илигинэ, туохтан эрэ сылтаан, 
чаҥынан бүрүллүбүт халыҥ халҕан үөһээттэн түһэн 
киирэн барбыта. Ити кэмҥэ аан аттыгар баар буол
бут Лу Туан үҥүүтүн үөһэттэн түһэн эрэр халҕаҥҥа 
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утары тутан тохтоппута. Дьон халҕаһалыы анньан 
иһирдьэ киирэн бүтүүлэрин саҕана, үҥүү мас уга 
тосту баран, ыарахан аан тыастаахтык сабыллыыты
гар хаҥас илиитин ытыһын ыга баттаабыта. Лу Туан 
өйүн сүтэрбитэ...

Хууннар барбыттарыгар, ааны аһан, аллараа 
быһыллыбыт бэгэччиги эрэ булбуттара. Тула көр
дөөбүттэрэ да, Лу Туан өлүгэ көстүбэтэҕэ.

Кини хорсун дьайыытынан быыһаммыттар сонно 
туох буолбутун ымпыгарчымпыгар тиийэ кэпсээннэр, 
кэлин хаста да уларыйан үһүйээн курдук буолбута.

Лу Туан ити кэннэ аны хаһан да дойдутугар төн
нүбэтэҕэ. Кини оннугар өтөрүнэн буолбатах хор
сун быһыы туһунан үһүйээн кэлбитэ. Онно кэпсэ
нэринэн, Лу Туан сабыллан эрэр ааны үҥүүтүнэн 
эрэ буолбакка, саннын эмиэ тоһуйан тохтотон, 
кириэп пэс дьонун барытын быыһаабыт, халҕан 
хаҥас илии тин хам баттаабытыгар, батыйалаах уҥа 
илии тинэн өстөөҕү сууһара сыппыт диэн... Хуун
нар хорсун кутун бэйэлэригэр иҥэринээри илдьэ ба
ран үөрэҕэстээн уокка үөлэн сиэбиттэр. Кэлин ити 
быһыы соччо бэрдэ суоҕуттан, аны кинини хууннар 
кыыллыы туомнарыгар толук туттан кырбастаан ба
ран, уокка умаппыттар диэнинэн солбуйбуттара.

Инньэ гынан, Лу Туан Чжоуга эрэ буолбакка, 
ыаллыы саарыстыбаларга, чуолаан ийэтин дойду
тугар Уга, бары киэн туттар киһилэринэн буолбута. 
Хоһоонньуттар хоһуйаллара, ону дьон ырыа оҥорон 
ыллыыра, уран тарбахтаахтар хорсун быһыыны 
кэрэһэлиир ойуулары дьµ´µйэллэрэ. Хорсун бы
һыы хайдах буолбутун бытархайыгар диэри көрбүт 
киһи ахсаана быыһаммыттааҕар быдан элбээбитэ. 
Тиһэҕэр сөптөөх ымпыгынанчымпыгынан тупса
рыллан туолбут үһүйээн салалта кэтэбилинэн оннун 
булбута.

Үгүс дьоҕурдаах, сытыы дьон итинэн туһанан өрө 
тахсар кыахтаммыттара. Күрүөбүл баһылыга Сю И 
эбии чыынсоло ылбыта, сыл курдугунан сэрии кэк
кэтиттэн дьэ тахсан, Чжоу соҕуруу өттүгэр талыы 
сиргэ олохсуйбута.

У Хуан дьиэ кэргэнэ дойду салалтатынан муҥу
туурдук мааныламмыта. Киэҥ хорутуллар өҥ сири 
Хуоҥхай өрүс быйаҥнаах хочотугар анаабыттара. 
Оҕолор үчүгэй үөрэхтэммиттэрэ, сайдар кыахтам
мыттара.

Өскө дойдутугар Лу Туан тыыннааҕа билиннэр,  бу 
барыта түҥнэстиэхтээх этэ, хайдах бачча аатырбыт 
үһүйээҥҥэ кубулуйбут киһи хууннартан тыыннаах 
эргиллиэй? Ол иһин Лу Туан сураҕа суох сүтүөхтээх 
этэ. Оннук да буолбута. Кини оннугар ким да билбэт 
У Хуан баар буолбута.

* * *
Турар сөгүнүттэн уурайарга санаммытын туһу 

нан этиитэ У Хуаҥҥа үгүс нуктуу сыппыт өйдөбүл 
са наалары уһугуннарда.

Маннааҕы саҥа олоҕун ситимэ барыта Турары 
кытта ситимнээх. Кини дьаһалынан У Хуан күрүө
бүл ааныгар хам баттаммыт илиитин сэрэнэн быһан, 
 тиэйэн аҕалан эмтээннэр киһи оҥорбуттара. 

Арыый бэттэх кэлбитигэр, бэйэтигэр сүбэһитинэн 
ылбыта. Биир сылынан балтын кытары холбообу
та. Кэлин У Хуан сатабылын көрөн, сэрии тэри
лин дьаһабылынан анаабыта. Эрдэттэн кэпсэтии 
бы һыытынан, Кытайга барыыга биирдэ да кыт ты
батаҕа.

Хуун сэриитин олоҕун иһиттэн ылынан олус сө
бүлээтэ: манна барыта судургу уонна чопчу, күн нэ
тэ уларыйар, ситэ этиллибэт таайтарыы лаах кис тэ
лэҥнэр суохтар. Сүрүн ирдэбил – сиэр эрэ кэһил лиэ 
суохтаах. Хаһан эмэ сиэр кэһиллэр тү бэлтэтэ уус ка 
ба рытыгар күлүк түһэрэр, ол иһин киһи төрүөҕүт тэн 
өлүөр диэри ол туһунан өрүү өйдүүр, үгүс хаачча ҕы 
тутуһар, иэһи барытын толорор.

Өр сыллар тухары үөрэнэн нэмин билбит олоҕуҥ 
тосту уларыйара соччото суоҕун иһин,  хайыыр да 
кыах суох. Уһунукиэҥи толкуйдаан туһа суох, ба
рыта кинитэ суох быһаарыллан хаалбытын ха йыа
ҕай? Ылынарга уонна сөбүлэһэргэ эрэ тии йэр. Хан
на Турар барар – кини онно. Киниэхэ Турара суох 
олох суоҕун курдук.

Маны барытын эргитэ санаан хайдах эрэ уоскуй
да. Талар суох сиригэр, тугу гынаары өрүкүнэйиэй. 
Олох уларыйыытын кэмигэр өйдөөн ылынар уонна 
бас бэринэр ордук.

Ити санааттан санныттан ыар таһаҕас түспүтүнүү 
чэпчээн кэллэ.

Дьэ бэрт!.. Анараатах Күөх Күөллэргэ олох
суйдаҕына туохтан да тутулуга суох буорбосхо киһи 
буола түһэр. Дьиҥэр билиҥҥи кэмҥэ көҥүл буолар 
диэн тугун быһааран билбэтэр да, тоҕо эрэ итинник 
саныыр.

Туохтан да тутулуга суох көҥүл диэн тугуй?

6. Кыаллыбат сорук

У Хуан сыыдам хаамыынан хас эмэ сыл уста
тыгар иитэн таһаарбыт уолаттарыгар баран иһэн, 
уруккутун санаан сүргэтэ көтөҕүлүннэ. Бу киниэ
хэ эмиэ туһунан үөрүү этэ. Аны санаатахха уолат
тары үөрэппит кэмэ киниэхэ үгэс эрэ буолбакка, 
олоҕун биир бастыҥ кэмэ эбит. Оҕолор да кинини 
олус сөбүлээн кэтэһэллэрэ ахан. Оо, хайдахтаах 
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кэрэхсэбилинэн истэллэрэй?! Буолуохтаах көр
сүһүү эрдэттэн сүргэни көтөҕөрө. Бу сырыыга сө
гүн “иһиттэҕинэ кинини истиэ дуу” диэн анаан 
көрдөһүүтэ кыаллыбат сорук буоларын эрдэттэн 
өйдөөтөр да, ону сыныйан санаатыгар бэрийэ илигэ. 
Оттон субу Акуолу көрсүөхтээҕиттэн өрүү буолары
ныы сүргэтэ көтөҕүллэн мүчүйэн испитэ.

Ол эрээри аара кинини уолаттар икки эдэр эбэлэ
рэ – Турар алын кэргэттэрэ тоһуйан ыланнар кыр
дьа ҕас Хотуҥҥа илдьэ бардылар. Улуу Хотун  Хуа ны 
сурт  аттыгар төбөтүн хоҥкутан көрсүбүтүгэр,  соч чо 
сатамньыта суохтук сананна.

– Биһиги эйигин кэтэстибит аҕай, күндү Хуан! – 
диэтэ эҕэрдэлээн бүтээт уонна бэйэтин киэниттэн 
атын ыалдьыттары көрсөр анал суртарыгар киллэр
дэ.

– Хайа Турарга сырыттыҥ?
– Бу киниттэн иһэбин.
– Оччоҕо уурайарын иһиттэҕиҥ, оттон эн?
– Кинитэ суох мин сатаммат киһибин, – Хуан сон

ньуйда. – Кини ханнаный да, мин оннобун.
– Ити тылгыттан мин наһаа үөрэбин. Эн эрэл лээх, 

киһи киһилээхпин диир киһитэҕин. Дьэ били гин 
бэ йэбит билэрбитинэн олоруохпут, киһилии. Бач
чааҥҥа диэри наар сэрии кыһалҕатыгар сөп тү бэһэн 
олорон кэллибит, көҥүл тыыммакка эрэ.

– Оттон дьэ холкутук тыынар инибит...
– Чэ ити хааллын. Аны туран, биир кыһалҕа күө

рэйдэ. Эн иитэнтакайан таһаарбыт уолуҥ  Акуол 
Куньулуун ытык сирдэрин кэрийэ барабын диэн 
соһутта... Бу хайа да киһи санаатыгар баппат тыл
лар. Хайдах бу хараҕа суох уолчаан, сирдьитинээн 
иккиэйэҕин эрэ, ити үлүгэрдээх айаҥҥа сылдьан кэ
лиэхтэрин өйүм хоппот. Онно иэдээнтэн ордук туох 
баарын тобулбаппын, быһата, көстөн турар өлүү суо
ла. Айанньыттары кытта аргыстаһыҥ диирбин адьас 
сөбүлэспэт: “Оччоҕо ытык сиргэ сүгүрүйүү буолбат, 
тот оҕо саатыыр айана буолуо”, – диир.

Хотун маннык иһиттэн аймана сылдьарын У Хуан 
бу үгүс сыл тухары аан бастаан көрдө. Онтон бу 
ытык ыалы аймаабыт быһылааҥҥа кини сыһыаннаах 
диэн уорбалыахтарын сөбүттэн дьэ дьиҥнээхтик 
куттанна.

– Икки сыллааҕыта уолаттарга аан бастаан Куньу
луун туһунан кэпсээбитим. Онно итэҕэл ытык бэлиэ 
сирдэрэ баалларын, олору кэрийэн дьон таҥараҕа 
үҥэллэрин... итинник эрэ. Онтон ордук туох да этил
либэтэҕэ. Быһа тарыйан оннооҕор буолуох кэпсэннэ 
ини, – У Хуан илин түһэн урутаан билиннэ.

– Мин да итинник буолуо диэн сабаҕалаабытым. 
Акуол ону өйдөөн хаалан, ол туһунан кэлин кэҥэтэн, 
дириҥэтэн сырыыны сылдьыбыт дьонтон ым

пыктаан туоһуласпыта биллэр. Эн итинтэн ордугу 
кэпсээбэтиҥ ини? – Хотун сытыы хараҕынан У Хуа
ны чөҥөрүччү үүттүүрдүү супту көрдө.

– Биллэн турар суох уонна ымпыгын бэйэм да 
билбэт буоллаҕым. Мин хара маҥнайгыттан эппи
тим дии, кини көннөрү оҕо буолбатах диэн. 

– Кини ичээнниҥи таттарыылаах диэри гынаҕын 
дуо?! – Хотун ити этиини сөбүлээбэтэ. – Хаалары 
лахсыйыма!

Хууннар ичээннэри да, ойууттары да хараҥа күүс
тэри кытта алтыһаллар диэн ахсарбаттар. Хууннар 
көрбүөччүлэри күһүнсаас бэргиир бодоҥноох, бы
һаарыылаах сырыыларга эрэлэ суох, ыарыһах дьону
нан ааҕаллара.

– Ээ суох, суох. Атын курдук... – У Хуан көннөрү
нэ сатаата.

– Син биир соччото суох, күннээҕи киһилии чэ
гиэн олохтон туора турар туох үчүгэйдээҕий? Киһи 
көрбөтүн көрөр, истибэтин истэр?!. Тоҕо? Ити олох
хо ньэгирэ суох омсолоох дьон уратылара.

– Мин эһигини өйдүүбүн ээ. Ол эрээри барыта 
киһи санаабытын курдук тахсыбат буоллаҕа.

– Туораны туойума!!! – Хотун уордайан кырыы
ламмыт хараҕа уоттанна. – Олохтон чэгиэн өйсанаа 
өйдөбүлүгэр баппат барыта туоратыллыахтаах! Олох 
тутулун өйдөбүллэрэ чопчу уонна бигэ эрэ буоллах
тарына биһиги өйбүтсанаабыт чиҥиэ, бөҕөргүө. Бу 
сырыы алдьархайы аҕалыа диэн дьиксинэбин. Хай
дах дьаһанан ол адаҕыйан эрэр алдьархайы туората
бытый?!

– Сатаан санаабаппын...
– Дьэ итини эн эрэ быһаарыаххын сөп, Акуол ба

рыбытыттан ордук итэҕэйэр, толору ылынар киһитэ 
соҕотох эн эрэ бааргын. Ханныгын да иһин кини 
эн тылгын биһигиннээҕэр барыбытынааҕар ордук 
ытыктыыр уонна ылынар.

– Оо, дьэ... эттэххин. Ким билэр... Кыра Баабырга 
оннук буолуон сөп. Оттон Акуол... Биһиги кинилиин 
уруккуттан адьас тэҥҥэ кэпсэтэрбит, тугу барытын 
тэҥҥэ ырытарбыт. Кини бэйэтин сааһыгар холооно 
суох ырыҥалыыр дириҥ өйдөөх. Киниэхэ биһиги 
билбэт, билигин ситэ уһукта илик үгүс кыах баарын 
сэрэйиэххэ эрэ сөп. 

– Ону билэбилэ күдээринэ сэрэммэккэ кэпсээ
биккит түмүгэ ити... Уолуҥ кэриимнии баран эрэр. 
Биири дьиктиргиибин – кини хантан ылан итинник 
чопчу ханна туох баарын, онно хайдах тиийиэххэ 
сөбүн, туох буомнар тоһуйалларын эрдэттэн билэ
рий? Урут бэйэтэ хаһан эрэ сылдьыбыт курдук...

– Ыых... Этэбин ээ, кини көннөрү оҕо буолбатах 
диэн. Кини олоххо буолуохтаах түбэлтэлэри эрдэт
тэн билэр эбэтэр ким туох ис санаалаах кэлэ сыл
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дьыбытын, кимнээҕи кытта бэҕэһээ, иллэрээ күн 
көрсүбүтүн...

– Эмиэ! Мээнэни лахсыйыма! Ити эн бэйэҥ бу
туллубут төбөҕөр буккуллубут санаалар. Кини итин
ник ичээнниҥи буолбатах, көннөрү өтө көрөр сытыы 
өйдөөх оҕо! – Хотун быһа түстэ. – Билигин киниэхэ 
тиийэн кэпсэт, санаммытын төлөрүтүөх тустаах. Ин
ньэ гымматаҕына иэдээн дии... Барыбытын алдьар
хайга угар... Ону өйдөт... Чэ, бар...

У Хуан суртан өтөрүнэн билбэтэх санаатыгар ыл
ларан таҕыста. Биири өйдөөтө: хотун ыарахан эрэ 
буолбакка, хайдах даҕаны гынан кини кыайбат сору
гун сүктэрдэ. Үлэлээбитин тухары бу маннык сорук 
иккитэ бэриллибитэ, бу үһүс буолуо.

Сэрии киһитигэр толоруллубатах дьаһал диэн 
иэдээҥҥэ тэҥнээх, дууһаҕар хара мэҥ буолан үйэҥ 
тухары уйаланар. Дьаһал төһө да нүдьүбалай буол
бутун иһин, хайаан да толоруллуохтаах. Урукку 
этэҥ ҥэ олоҕун түҥнэрбит биир төрүөтэ, эбии түһээн 
түһүүтүн кытта сөбүлэспэккэ, үөһээҥҥи салалтаҕа 
сурук суруйбута. Онно эбии түһээн киирдэҕинэ дьон 
ону төлүүр кыаҕа суоҕун, оттон күүс өттүнэн хомуй
дахха, саас хоргуйуу тахсыан, ол түмүгэр үгүс киһи 
өлүөн сөбүн, ордубуттар ыһыыны толору ыыппакка
лар күһүн үүнээйи аҕыйах хомуллуон ыйбыта. Ман
нык дьаһал дойдуга ночооту эрэ таһаарыан сөптөөҕө. 
Онуоха бэл улахан тойотторо сөбүлэспиттэрэ. 
Ол эрээри оннооҕор үрдүкү салалта атыннык 
дьаһайбыта. Лу Туан булгуччулаах сорудаҕы толор
ботох эрэ буолбакка, эбиитин ону суругунан утарса 
сатаабыта куорҕаллааһыҥҥа тэҥнэммитэ, үлэтиттэн 
уһуллубута.

Иккис түбэлтэ, кини кытай күрүөбүлүн сэриитин 
дьаһабылынан сырыттаҕына буолбута.

Ол сырыыга хууннар аттаах сэриилэрэ хотугу 
омуктар Чжоу ыраахтааҕытыгар илдьэн иһэр бэлэх
тэрин халаабыттарыгар, киниэхэ дьаһал кэлбитэ: 
талабырдьыттары эккирэтэн ситэн, баайы былдьа
ан төнүннэрэргэ. Ону толорорго биэс мэҥэн сатыы 
ньыханы уонна биэс уон аттаах дьону биэрбиттэрэ. 
Хайыыр да кыаҕа суоҕа.

Хаһан хомунан кэйээргэ тахсыахтарыгар диэри, 
хууннар суоллара сойбут этэ. Бу дьаһал хайдах да
ҕаны кыайан туолбата эрдэттэн биллэрэ. Хайдах са
тыы киһи иккилии көтөл аттаах дьону ситиэй уонна 
ситтэҕинэ да кинитээҕэр күүстээх сэриини хайдах 
кыайыай?

Үрдүкү салалта генераллара маны бэркэ бил
лэллэр да, бэлэҕи быыһыырга кыаллары барытын 
оҥорбут аатыраары маннык дьаһалы биэрбиттэрэ. 
Тугу да дьаһамматахтарына ол тугунан чаалыйыа 
өссө биллибэт этэ. Биллэн турар, У Хуан “сиппэтэҕэ, 

кэһэппэтэҕэ, босхолооботоҕо”, онон кини дьаһалы 
толорботоҕун иһин солото уонна чыына намтатыл
лыбыта. Киниттэн уратылар бары “бүтүн” хаалбыт
тара.

Дьэ сааһыран баран эмиэ биир кыаллыбат 
сорудаҕы ылла... Түмүгэ хайдах буолар? Ман
на Таҥара көмөтүнэн атын үгэстэр. Сорудаҕы то
лорботоҕун иһин аһаҕас буруйга тардыы суох. Са
ҥата суох хомуруйуу дуу, хомойуу дуу баар буолуо. 
Ол эрээри... Ити ордук ыарахан курдук. Хотун эрэ
нэн эттэҕэ, өһөс уол баҕар ытыктыыр бахсытын ты
лын ылыныа диэн. Туох да диэбит иһин ити күннээ
ҕи бытархай санаа буолбатах. Оттон уол сайдан, он
тон тэйэн атыннык саныыр эбээт.

Биһиэхэ күннээҕи олох кыһалҕаларын кулут та
рыгар, хараҕа суох уол Куньулуун ытык сирдэ рин 
кэрийиэм этэ диирэ кэдэргини түөһүүгэ тэҥнээ ҕин 
иһин, дьиҥинэн иһэ истээх санаа, үрдүк айыылар  тан 
кэлбит аналлаах сорук быһыылаах. Тоҕо онну  гун – 
хантан билиэхпитий?.. Дьэ билигин уолга тии йэн 
туох диэй? Биллэн турар, санааҕын уларыт диэн этэн 
көрүөҕэ... Ону кини ылыныа дуо? Оттон арай ылы
нан кэбистин?.. Ол үөһээ күүстэр санааларын ута
рыы буолуо суоҕа дуо?.. Ол сэтэсэмэтэ ыарахан... 
Хайыыр да кыах суох... Бардаҕына эрэ сатанар.

У Хуан күүстээх сүүрүгү өксөйөрдүү уолаттар 
суртарын диэки дьүккүйдэ.

7. Кэпсэтии

Акуол солко сурда тиирэ тардылыннар да, кыра 
тыалтан айааһамматах аттыы титирэтэлээн ылара.

Сурт аҕыйах мутукча мастаах кыракый ырааһыйа 
кытыытыгар турара уонна ааныгар хас да эһэ оро
ҕунуу көбүс көнө ыллыктар дыргыйаллара киһини 
дьиктиргэтэрэ.

Ким да суох курдуга. Чугаһаабытыгар иһирдьэт
тэн Акуол кини кэлбитин атаҕын тыаһынан таайда ҕа 
буолуо, утары тахсан кэллэ: 

– Бахсы! Кэмниэкэнэҕэс! Мин дьэ эйигин кэ
тэстим аҕай!

– Тыый!
Уол аҕыйах сыл иһигэр улааппытын сөҕөн У 

Хуан тохтоон турда. Акуол халлаан күөҕэ харахта
рын көрсөн, дьик гынна. Кини баччааҥҥа диэри ити 
көрүүгэ үөрэнэ илик, Акуол хайдах эрэ илэбааччы 
көрөр киһи курдугуттан киһи этэ тардар.

Акуол кырдьаҕас бахсытын иннигэр төбөтүн 
хоҥкутан тутум тура түстэ.

– Ытыктабыллаах Хуанэһээ! Мин олус да күүт
түм. Элбэҕи, олус элбэҕи ыйыталаһыахпын, сү
бэлэһиэхпин баҕарабын.
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– Мин эмиэ эйигин олус аҕынным. Мин эйиэхэ 
эмиэ кэпсээннээхпин.

– Мин хайыүйэ эһиги эһэбинээн сэрии кэккэ
титтэн туораан эрэргитин билэбин. Сөп буоллаҕа 
дии. Нусхас холкутук олоро түһэр уонна санаа саа
һыланар кэм кэллэҕэ.

Иһирдьэ Акуол сымнаҕас тэбиэн тэллэҕи уонна 
икки сыттык олбоҕу биэрдэ. Бэйэтэ утары олордо. 
Хантан эрэ хаҥас диэкиттэн хороҕор иһит ылан 
дьүүктэ уутун кутан утары уунна. 

– Кырдьык, биһиги эн эһэҕин кытары сотору уура
йардыы сананныбыт, – диэн баран У Хуан уол сирэ
йинхараҕын сирийэн одууласта. – Эн бэккэ эттиҥ, 
 са наа сааһыланар кэм кэллэ диэн. Күннээҕи иирбэ
таар ба кыһалҕаны эккирэтэргэ олохпут бүттэ дии.

Акуол илиитинэн эргичиҥнэтэр төгүрүк синньи
гэс бамбук маһа У Хуан болҕомтотун тарта. Бу мас 
хараҕа суох тайаҕа да, сирдьит сиэтэр маһа да буо
луон синньигэскэ дылы. Аны икки маннык мас сур
ка киирэр аан аттыгар өйөнөн тураллар. Аналлара 
оччоҕо тугуй?

Акуол бу маһы наар хамсатан, кини көмөтүнэн 
тугу эрэ туһанар курдуга. Сыныйан көрбүтэ уол 
маһы сүнньүнэн туруору тутара – сири таарыйбакка 
эрэ.

– Эһиги хом санаалаах курдук уурайан эрэргэ ды
лыгыт. Дьэ дьикти. Мин санаабар, сэрии диэн киһи 
өйүн, санаатын, билиитин барытын супту оборон 
ылар ыар дьарык. 

– Оннугунан оннук курдук да... Киһи барахсан 
тугу тулуйбатаҕа баарай, туохха барытыгар үөрэниэн 
сөп. Чэ, холобура, биһиэхэ ыарахан чаҥ моойторугу 
хас да сыл кэтэрдэн баран эмискэ устан кэбистин
нэр, аны онтукабытын суохтаан туруохпут дии, – У 
Хуан сонньуйда.

Акуол чочумча тохтоон саҥата суох хараҕын си
мэн олорбохтуу түһэн баран салҕаата: 

– Оттон сиһилии эргитэ санаатахха да, эһиги сэ
рии салалтатыттан туорааһыҥҥыт судургу буол
батаҕа биллэр. Эһиги үөрэҕит, оттон дьиҥэр киһи 
хомойуоҕа элбэх курдук... – Акуол үөһээ тыынна 
уонна ботугуруу былаан, – бу эбит дии түүлүм ис 
хоһооно, бастаан соччо өйдөөбөтөҕүм, тоҕо онну
гун. Билигин өйдөнөр... Эһиги уурайаргыт сэриигэ 
да, биһиэхэ барыбытыгар да охсуулаах, содуллаах 
быһаарыныы буолуоҕа.

– Тоойуом, Акуол, ити кэлиэхтээх суол буолла ҕа. 
Биһиги сөбүн үлэлэстибит. Эдэрдэргэ кэмигэр  суол 
аһыллыахтаах, холоноллоругар кыах бэриллиэх  тээх. 
Бастаан сатамматаҕа диэн... оннооҕор саҥа  хаа  ман 
эрэр оҕо бастаан хаамарын охтортон саҕалаан үөрэ
нэр.

– Ким билэр... Билигин саарбах кэм. Уларыйыы
тэлэрийии кэмэ, – Акуол атыны эбии эппэт курдук 
өрө тыынна.

У Хуан уолчаан эппитинээҕэр элбэҕи билэрин 
таайан, кэпсэтиини ити хайысханан сайыннарбакка 
тохтоото уонна санаата: “Олох диэн дьикти, биһиги 
сэрии дьоно барытын судургутутан көрөбүт, сороҕор 
дьон туһунан эрэ буолбакка, бүтүн омук дьыл ҕа
ларын ааһан иһэн талбыппытынан быһаарыах кур
дукпут. Ол барыта атахпытыгар чиҥник турабыт, 
күүстээхпит диэн, бэйэбит кыахпытыгар аһары би
гэтик эрэнэрбит бэрдиттэн... Оттон ити уолчаан  сыл 
аҥарын инниттэн буолбуту түһээн көрбүт бадахтаах. 
Ол тугуй, аналлаахтарга эрэ эрдэттэн арыллар олох
пут күлүгэ дуу... Дьэ диэтэҕиҥ... Оо, Тойон Таҥара, 
айыы оҕолорун итини өйдөөбөттөрүн алы гын”.

Аны биири хомойо өйдөөтө, уолчаан бу туру
нар айанын тохтотор кыах киниэхэ суоҕун. Бу кэ
тэхтээх, иһэ истээх, бэрт ыраахтан силистээх, 
быһаарыллыбыта ырааппыт суол быһыылаах.

– Чэ, сөп, тоойуом, мин барыым. Сылдьар сирим 
элбэх. Кэлин айаҥҥар туруоҥ иннинэ кэлэ сыл
дьыам, – диэт У Хуан туран кэллэ.

– Ытыктабыллаах Бахсы, кэлбит соруккун ситэ 
эппэтиҥ дии...

– Тугу? – У Хуан уолу тургутан көрөөрү олус со
һуйбут курдук тутунна. – Кырыйдым быһыылаах, 
тугу умнубуппунуй?..

– Эбэм эйиэхэ эппитин...
– Ээ... – У Хуан уол диэки астыммыттыы көрдө... – 

Ээ, ону өйдүүбүн тоойуом, ол эрээри итиннэ мин эн 
санааҕын уларыппаккын билэрим бэрт буолан тугу 
да эппэтим. Туһата суохха саҥарбатах ордук.

– Сөпкө этэҕин. Быһаарыммыппын уларытар са
наам да, кыаҕым да суох. Ити быһаарыныы сиппитэ 
балайда буолла, бары өттүттэн ырытан баран ылым
мытым. Туох да буолтун иһин мин хайаан да, булгу 
барыахтаахпын. Бу анал уонна дьылҕа.

– Биһиги санаабытыгар, бу олус кутталлаах суол, 
этэргэ дылы, өлүү суола... 

– Ити айан – мин иэһим! – Акуол кытаанахтык 
эттэ уонна туппут маһын кумахха батары аста... – 
Ити мин аналым!

– Маннык быһаарыныы ыларга киһи бастаан чу
гас дьонун саныахтаах. Арай эн туох эрэ буоллах
хына эһэҥ, эбэлэриҥ эрэйдээхтэр, инилэриҥ хайдах 
буолаллар?

– Санаабытым... Элбэҕи этиэххэ сөп да, биири 
 этиим... барыта Таҥара илиитигэр... Дьылҕам оҥо
һуута, ыйааҕым оннук. 

2. Зак. №52
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8. Уларыйыы кэмэ

Суртан тахсарыгар У Хуан этэсиинэ барыта дьы
рылаан, нүөлүйэн ыарыйда. Кэлиҥҥи сылларга сылай
быта барыта мустан хам баттаабытын курдук буолла.

Аймаммыт санаатын кыаммакка тоҕо эрэ өрүс 
туруору кытылын диэки хаамта. Аллара уу күүстээх 
сүүрүгэ тыаһыыра. Уҥуоргу кытылга хомуһунан са
ба үүммүт намтал көстөрө. Оттон ол анараа өттүгэр 
киэҥ кэйээр саҕаланара уонна аҕыйах көһүнэн өрү
күйэр кумах куйаарга кубулуйуо турдаҕа. Ити ку
раанах куйаар кумах байҕал курдук хотуну уонна 
соҕурууну араарар. Санаммыт эрэ маны туораабат, 
кумах итиитин көхсө дьаардаах.

Ити ыраахтан биллибэт. Арай аһаҕас эҥэр үрдүнэн 
киэһээҥҥи халлаан эгэлгэ кэрэ өҥүнэн дьэрэкээннэ
нэ оонньуур. 

Ыраахтан барыта атын... Ыраахтан тугу баҕарар, 
хайдах баҕарар оҥорон көрүөххэ сөп. Оттон дьиҥ
нээх тутан көрдөххө эрэ биллэр. Ол иһин сыыһан 
эрдэхпит... 

У Хуан, уол бэйэтин 16 сааһыгар өйөтолкуйа 
ситэн, олох туһунан бэйэтэ ураты өйдөбүллээх ула
хан киһи буолбутун уонна ону ылбычча уларыппат 
былааннааҕын астына санаата.

Ити урукку курдук ньуулдьаҕай, барытын билэ 
сатыыр, наар ыйыталаһартокоолоһор уолчаан буол
батах. Кини билигин киэҥ, дириҥ билиилээх, үгүс
тэртэн таһыччы өйдөөхсанаалаах сиппит киһи.

Ытык сирдэр тустарынан аан маҥнай кини 
кэпсээтэҕэ, онон хайдах да диэбит иһин, кыттыгас
таах буолан тахсар. Оҕолорго оннук сирдэр бааллар 
үһү диэн маҥнай кэпсээбит кини. Таҥараттан орто 
дойду очурунчочурун уҕарытар туһугар үҥэсүктэ 
ол сирдэри кэрийэр, ураты уһун үйэлээх, дьикти 
дьоннор бааллар үһү диэбит кини.

Уолаттар ону кэрэхсээн ахан истибиттэрэ. Сы
ныйан ыйыталаспыттарыгар кини тугу билэрин ба
рытын, дьонтон истибит үһүйээннэрин сиһилии кэп
сээбитэ.

Итиннэ сыһыаннаах биир түбэлтэни санаан кэллэ. 
Акуол сирдьитэ Хойгур диэн уол, У Хуан уолатта
ры кытта кэпсэтэр кэмигэр, туора утуктуу дуу эбэ
тэр муннун хаста дуу олорооччу. Тас быһыылыын
таһаалыын кини салаҥ уонна акаары көрүҥнээҕэ. 
Сороҕор утуйарын быыһыгар хаһыҥыраатаҕына 
Акуол оргууй тайаҕынан имнэнэн тохтоторо. Биир
дэ эмиэ хаһыҥыраабытыгар чугас олорбут Баабыр 
сутуругунан сууралаабытыгар олус соһуйан уһук
тубута уонна чочумча истимэхтии түһэн баран хоб
дьооруйбута:

– Ээ, ити барыта сымыйа, киһи түөрт сүүс сыл 

олорбот! Хайаларга тымныы уонна ас суох буолуох
таах...

– Акаары, саҥарба! Ити эн татым өйүҥ таһынан! 
Эн аһыыры уонна утуйары эрэ билэҕин. Киэр бар 
мантан. Үчүгэй аҕайдык саайыам.

– Баабыр чэ, тохтоо, эрэйдээххэ күүһүргээмэ, – 
Акуол аргыый чаҕарын көмүскэспитэ.

– Ону баара кини эрэйдээх буолбатах, кини сүрэ
ҕэ суох, сымыйаччы ыт. Эн кинини хайдах тулуйан 
илдьэ сылдьаҕын?

– Суох, эн сыыһаҕын. Кини эн саныырыҥ курдук 
судургу мас ама киһи буолбатах. Кини дьиҥ бэйэтэ 
кэлин арыллан таҕыстаҕына бары сөҕүөххүт.

– Хайдах итинник этэҕиний? Кини куруук сы
мыйалыыр, хас хардыытын ахсын албынныырын 
бэркэ билэҕин буолбат дуо?

– Ону баара кини анаан сымыйалаабат ээ, иһиттэн 
итэ±эйэр суолун этэр. 

– Эчи эттэҕиҥ – “иһиттэн итэҕэйэн сымыйалыыр” 
– ону хайдах өйдүүбүт? Итини кэмигэр тохтоппо
тоххо, эбии кигэн биэрэ сырыттахха туох үтүө киһи 
үүнэн тахсыан санаам хоппот.

– Эн дьоҥно олус тыйыскын, Баабыр.
– Буолуо. Мин ньыхаларым ортотугар маннык 

киһи баара буоллар, бэрт сотору кэминэн сүнньүн 
көннөрөн саатар ончу сымыйалаабат оҥоруох этим.

– Киһини күүскүнэн бүк баттаан буолбакка, ор
гууй үөрэтэн, итэҕэтэн көннөрүөх тустааххын. Киһи 
ис дьиҥин тоһутар сатаммат. Ити көннөрүү буолба
тах, алдьатан самсааһын.

– Эттэххэ дөбөҥ. Атыннык хайдах гыныаҥый, 
имэ рийэнтоморуйан дуо? Мин уон сүүн – бүтүн 
мэ²эн киһилээхпин эбээт!

– Алыс кыһарыйбакка, күһэйбэккэ эрэ киһини 
киһилии иитэн ылыннарыах, итэҕэтиэх тустааххын. 

– Дьэ буоллун... Кырдьык, баҕар, мин сорох нү
кэрдэрбин кытаанах ирдэбилинэн куһаҕан бы һыы
ларынмайгыларын тоһутарым да буолуо, ол эрээри 
кинилэр кэлин сэрии ыарын аастахтарына, сүтүгү 
к³рµстэхтэринэ ис дьиҥнэрэ атын дьон буолаллар 
эбээт.

– Ол аата уһаарыллыы диэн ааттанар... Туойу итии 
оһоххо уктахха түбэспиччэ да быһыытатаһаата аны 
уларыйбат гына үйэсаас тухары хатан хаалар.

У Хуан уолаттар итиниэхэ маарынныыр үгүс мөк
күөрдэрин өрүү астына истэрэ уонна онуоха хаһан 
да буккуспат этэ. Баабыр балыс киһи сиэринэн, бас
таан утаа төһө да уутугархаарыгар киирэн омунну
ран мөккүстэр, тиһэҕэр убайыныын сөбүлэһэн, аҕа 
киһиэхэ иннин биэрэрэ. Дьиибэтэ баар, кини кыра 
оҕо эрдэҕиттэн оннук. Хайдах эрэ эрдэттэн сэрии 
туруу киһитэ буолуон таайан эбитэ дуу, бас бэринии 
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хааныгар баара.
Уолаттар мөккүһэ олорон сороҕор У Хуаҥҥа 

бах сы быһыытынан ким сөбүн быһаар диэтэх
тэринэ соччо быһахото тугу да эппэккэ, кырдьы
гы бэйэлэрэ көрдөөн булалларын ситиһэрэ. Бэйэтэ 
уолаттары олус болҕойон истэрэ уонна кинилэр 
мөккүөрдэриттэн үгүс саҥаны булара.

Ини биилэр быһыылыынмайгылыын, өйдүүн
санаалыын атынатыннара биллэр. Баарасуоҕа күөс 
быстаҥынан эрдэ төрөөбүтүнэн убай киһи  Акуол 
сөхтөрөрө. Хара төрүөҕүттэн хараҕа суоҕунан 
 имбалайга хаайтарбыт уол, хантан бачча элбэх 
өй дөбүлү, орто дойду бары ситимин, дьон, кыыл
сүөл, айылҕа бэйэбэйэлэрин кытта сыһыаннарын, 
сиһилии ымпыктаанырытан билэрий? Кыра да 
би лии тооромоһун сыыска түһэрбэккэ, наардаан, 
уура сылдьан кэм кэллэҕинэ туһаҕа таһаарара. Хата 
У Хуан ону эрдэттэн сэрэйэн, уол туораттан ула
хан ыйыытакэрдиитэ, көмөтө суох сөпкө сайдар 
кыахтааҕын билэн аһары буккуспакка кыһаммыта 
уонна киниэхэ харыстабыллаахтык, бэркэ сэрэнэн 
сыһыаннаһара.

Бу орто дойду оло±о бүтүннүүтэ дьалкыйар, 
сүҥ кэннээх уларыйыылартэлэрийиилэр адаҕыйар 
ыар кэмнэрэ кэлэн эрэллэрин туһунан үгүс мын
дыр дьон эппиттэрэ ыраатта. Ханнык эрэ омос 
өйдөммөт түбэлтэлэр буолуталыахтаахтар үһү. Ол 
иһигэр бу Акуол ытык сирдэри кэрийэ барарга сана
ныыта эмиэ быһыылаах. Ама киһи күннээҕи олоҕун 
кыһалҕатыттан – аһыыр астан, та²нар таҥастан ор
дук чопчу туохха да кыһаммат. Сарсын кэлэн иһэр 
алдьархайы сэрэйбэккэ олорон биэрэр. Тоҕо сороҕор 
хас эмэ халыҥ уус түмсэ түһээт үйэлэр тухары олор
бут сирдэриттэн, туох да улахан сылтаҕа суох, кый 
бырах көһөллөрүй? Тоҕо эмискэ үгүс дьоҥҥо ким 
эрэ кикпитинии өйгө баппат дьайыылар үөскүүллэр? 
Тоҕо?.. Өйдөммөт... 

Имньим олорбут киһиэхэ хантан эмискэ балыс
хан модун санаалар кэлэллэр? Ким бу санаа ла ры 
ич чилиир? Олус элбэх өйдөммөт, сатаан бы һаа
рыллыбат суоллар киһини төгүрүйэ сылдьаллар. 

Аны туран киһи онтон соччо оруһуйбат, эмискэ 
оруо маһы ортотунан туттархаптар, быһыыланар. 
Тугу да ахсарбат, барытын бэйэм билэбин, өйдүүбүн 
диирдии туттар, дьаһанар.

Аан дойду иирбэтэтаарбата, киһи барахсан та
тым өйүнэн ааҕан тиийбэтэ үгүс, онтон хайа өрүтэ 
олоххо ордук сабыдыаллааҕын этэр ыарахан. Ол 
быыһыгар киһи сүөргүлүү санаан ылыммата эмиэ 
баар. Аны олор субу дьылҕа быһаарыллар түгэнигэр 
эмискэ тиийэн кэлэллэр, киһи дьылҕатыгар үөһэттэн 
буккуһуу баара чахчы курдук. Онон тойонноо

тоххо, киһи дьылҕата төрүөн инниттэн эрдэттэн 
суруллар дииллэрэ оруннаах буолан тахсар. Ким 
ону дьаһайар? Биллэн турар, аан дойдуну Айбыт 
Айыы Тойон буоллаҕа. Кини оҥорбут киһи аймах 
дьылҕатын торумугар хас биирдиибит оннун булан, 
сөп түбэһэн, онон салайыллан эрдэхпит. Оччоҕо хас 
биирдиибит дьылҕата киһи аймах сайдар дуу, кэхтэр 
дуу суолун сорҕото буоларыгар тиийэр. 

Бу ама киһи санаатыгар кыайан баппат өйдөбүл
лэр кэтэхтэригэр сирдээҕи олох сүдү кистэлэҥэ баар. 
Киһи сэрэйэрсабаҕалыыр эрэ кыахтаах, дьиҥнээх 
буолуохтаах киһиэхэ көстүбэт. Оннооҕор бэйэлээх 
бэйэтин ааһар былыттыы быстах санаатыгар хам 
баттатар буолбат дуо, киһи барахсан, ону хантан 
кыа йыай? 

Буолтун иһин олох тосту уларыйар мүччүргэн  нээх 
түгэннэргэ өлөр дуу, өрүһүнэр дуу санаа киһиэ хэ 
хантан кэлэрэ дьикти.

Дьэ ити баар дии, көһүппэтэх өттүттэн эмискэ 
күөрэйбит Куньулуун ытык сирдэрин кэрийэ барыы 
туһунан иэдээннээх баламат ытык санаа. Итиннэ үгүс 
моһолу туохха да түбэспэккэ ааспытыҥ иһин, инни
гэр төһөлөөх элбэх кутталлаах буомнар кэтэһэн сыт
тахтара буолуой? Адьырҕа кыыллар, күүгэннирэр 
сүүрүктээх үрэхтэр, күрүөйэх талабырдьыттар... 
Тоҕо уонна ким маннык дьикти толугу ирдээтэ? 
Тоҕо көрбөт киһи маннык алдьархайдаах суол га 
турунуохтааҕый? Хантан маннык уодаһыннаах са
наа тиийэн кэллэ? Куньулуун ытык бэлиэ сирдэрин 
кэрийбэккэ да эрэ Айбыкка үҥүөххэсүктүөххэ сөп 
буолбатах дуо?

Ол ытык сирдэргэ хараҕа суох хайаан да бэйэ
тинэн тиийиэхтээх диэн буолбатах ээ. Этэллэр дии, 
Аар Таҥараҕа анаан иэйэнкуойан үҥпүтүҥ сөп 
түбэстэҕинэ, Кини кулгааҕар тута тиийэр диэн.

У Хуан исиһиттэн эҥсэн ынчыктаан ылла, били 
Уай күрүөмүлгэ баар Хуан тэбиэн курдук. Манна 
хууннарга кэлэн олохсуйарыгар тэбиэн аатын ылым
мыта. Хаһан эрэ тэбиэҥҥэ киһи аатын биэрбиттэрэ, 
кэлин аны төттөрү киһиэхэ көстөҕө.

Хуан тэбиэн туруору сыыры дабайарыгар киһи 
курдук уһуутаан өрө тыынара уонна аргыый алтах
таан дьүккүйэн барара. Киниэхэ үксүгэр ыарахан 
сыаналаах таһаҕаһы тиэйэллэрэ уонна ол куруутун 
тоҕо эрэ ыйааһына эмиэ ыарахан буолара.

Хуан киһи нүксүччү туттан Хотун сурдугар бар
да, тута киириэн кэтэмэҕэйдээн аан таһыгар олор
до. Чаҕардар эппиттэрэ дуу, бэйэтэ кэтэспититтэн 
дуу, утары тахсан кэлбит Хотун туох буолтун тута 
өйдөөтө уонна аттыгар олордо.

– Хайдах гыныахпытый? Уҕарыйан, буолуохтаа
ҕы кытта сөбүлэһэн, үөһэттэн ыйаах курдук ылы

2*
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нан кэтэһэргэ тиийэбит. Кэтэһэн... Эн миэхэ хом
ноомо, туолбат сорудаҕы сүктэрдэ диэн. Мин 
 эйигиттэн атын көрдөһөр киһим суох. Баҕар ытык
тыыр үөрэтээччитин тылын ылыныа дуу диэн 
тиһэх эрэлим этэ. Эйигин ылымматах буоллаҕына, 
ол аата... Мантан ылата барыта Таҥара илиити
гэр...

Кыраттан долгуйбат, туохха да хомуллубат модун 
Хотун ибигириир саннын көрөр сүөргү уонна ыара
хан этэ.

9. Кэргэн

Кэргэнэ кини санаата түспµт, кутасүрэ самныбыт 
дьүһүнүн көрөн, саҥата суох кубудьиби көрүстэ, 
тугу да ыйыппата.

Аан уҥа өттүгэр үс тирии хааһах сытара. Ити аата 
бу дьиэ үс эр киһитин айаҥҥа хомуйбуттар. Маны 
барытын кэргэнэ бэйэтэ бэлэмниир. Чаҕардары чу
гаһаппат.

Бу түҥ былыргыттан бүгүҥҥү күҥҥэ тиийэн 
кэлбит хууннар үгэстэрэ – ыраах айаҥҥа туттул
луон сөптөөх малы барытын бастаан ийэ, онтон 
кэлин  бас такы кэргэн илиитинэн бэрийэн хомул
лар. Ма ныа ха алын кэргэттэр илииатах буолан кө
мөлөһөллөр эрэ.

Хааһахтар үгүс элбэх улаханкыра сиэптэрдээх
тэр. Ол барыта суолсуол тустуһунан малга анал
лаахтар. Айаҥҥа туттаары тугу эмэ көрдөөтөххүнэ 
ол хайа  сиэпкэ баара чопчу биллэр. Аны хас биирдии 
мал тустуһунан эгэлгэ дьүһүннээх торҕо таҥаска 
суу ланар. Тугу эрэ ыллаххына, онтугун туттан баран 
төттөрү суулаан оннугар угуохтааххын. Оччоҕуна 
туох да сүппэт, буккуллубат уонна ол дьайыы ыраах 
хаалбыт дьиэ кэргэҥҥин, кинилэр кыһамньыларын 
санатыа.

– Хайа, айанньыттарыҥ бэлэмнэрэ төһөлөөтө? – 
ааһан иһэн ыйытта уонна таҕааҥҥа туой иһиккэ сы
лыйа турар астаах, уоттаах холумтан аттыгар олордо.

– Оттон эйигин хайдах быһааран эрэллэрий? 
Этэллэрэ кырдьык дуо?.. – куруук барытын эрдэттэн 
билэр аһары дьаһаллаах кэргэнэ тоҕо эрэ кэрикуру 
буолан ыйытта.

– Кырдьык. Мин аны букатын көҥүл киһибин. 
Тиһэҕэр тиийэн дьэ босхолонобун.

– Хайдах оннук? Хайдах? Эн аны да сэниэлээх
хин, элбэҕи туһалыаххын сөп... Хайдах кинилэр ону 
өйдөөбөттөрүй? Чэ, эн буол... Оттон кинилэр эйиги
нэ суох сатаналлар үһү дуо?

– Сатаныахтара, сатаныахтара.
– Оттон Турар оннугар ким сөгүн буолар үһү?
– Билигин биллибэт. Этэллэринэн, саархаан Турар 

уурайарга көрдөһүүтүн ылыммыт да, саҥа киһини 
аныы илик. Бука, эдэрдэртэн талыаҕа. Саҥа сөгүн 
бэйэтигэр эдэр көмөлөһөөччүлэри булунуо.

– Оттон эн... Хайдах буолаҕын сэрии кэккэтиттэн 
туораатаххына?..

– Миэхэ этэҥнэ буолуо... Эн билэҕин дии. Сын
ньанар ырам дии... Кырыйдым.

– Эс, хантан эн кырдьаҕас үһүгүөн? – кэргэнэ 
дириҥ санааҕа түһэн кини диэки көрдө, өрө тыынна 
уонна эттэ. – Мин өйбөр баппат, хайдах маннык сэ
ниэлээх эр киһини сэрииттэн туораталларын.

– Ити эһиэхэ, хууннарга, олоххут наар сэрии тула 
эргийэр. Атын бары омуктарга, кытайдарга курдук, 
сэриигэ айанысырыыны тулуйар эдэрдэр сылдьал
лар. Мин курдук оҕонньоттору онно дэҥҥэ көрөҕүн.

– Дьикти эбит, оччо элбэх киһи тугу гыналларый?
– Дьарык элбэх буоллаҕа дии. Сүнньүнэн сир тэн 

кэлэр аһы үүннэрэллэр, торҕо оҥороллор, таһаҕас 
таһаллар, ким эрэ харабыллыыр, атыттар сиэри
быһыыны көрөллөр.

– Эмиэ дьикти. Биһиэхэ испитигэр харабыла да, 
анал көрүүтэистиитэ да суох син олоробут. Сэриит
тэн ураты аҕыйах эрэ киһи дьиэ сүөһүтүн көрөр
харайар, онтон атын дьарык да суох.

– Ол эһиэхэ. Оттон онно... Онно кытайга адьас
адьас атын!..

– Онно маннааҕар быдан ордук диэххин баҕара
ҕын дуо?

– Биир тылынан этэр ыарахан. Сороҕо манна 
үчүгэй, сороҕо онно...

– Инньэ даа? – кэргэнэ кинини уһуннук батары 
көрдө. – Дьон этэринэн кинилэр биһигини этинэн 
аһы лыктанарбыт иһин сиэмэх кыылга тэҥнииллэр 
үһү дии.

– Өссө эт ээ, бэйэлэрэ сүөһү курдук от аһы
лыктаахтар, үөнүкөйүүрү, эриэн үөн курдук си
дьиҥнэри сииллэр диэн. – У Хуан сонньуйда. – Ити 
хааллын, туһата суох мөккүһүмүөх. Кытай ыраах, 
оттон эн биһиги олохпутун манна тэринэбит – аны 
атыннык, көҥүллүк... Арба мин ханна барарбын 
билэҕиҥ? 

– Ханна? 
– Хотугу хаһаастаах маҥхааһайдары баран бэ рий, 

дьаһай диэтилэр. Бэйэҥ билэҕин, онтон аҕыйах көс
кө Күөх Күөллэр чугас баалларын, булталт, үүнээйи 
да эгэлгэтэ... Биир бэрдэ, кимтэн да кыбыстыбакка 
отумаһы кытта сидьиҥнэрбин сиэм этэ...

– Ол диэн үчүгэй бөҕө буоллаҕа, – кэргэнэ дьэ 
 мичээрдээтэ. – Мин ону өйдүүбүн! Мантан инньэ 
саас, сайын, күһүн барыта биһиэннэрэ буолуохтара 
дии? Киһи итэҕэйиэ суоҕун курдук. Ол эрээри эн сэ
риигин бука суохтуоҥ ээ, чуҥкуйуоҥ суоҕа дуо?
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– Ханна барыамый, үөрэниэм. Мин бөҕө тыын
наахпын. Көҥүлбосхо олорор балай да ыарахан 
 буолуо да, син оттонмастан тутуһан тыыннаах 
 хаалар инибин диэн тоҕо эрэ эрэллээхпин, – диэн      
 У Хуан иһиттэн чэпчээн саҥа таһааран күллэ.

* * *
Киэһэриитэ уолаттара кэллилэр, ийэлэрин утум

наан бөдөҥсадаҥ, үскэл бэйэлэрэ соччото суох со
нуну истибиттии саҥата суох сөҥ түһэн олордулар. 
Онтон төрөппүттэрин сэргээн сырдаабыт сирэйдэ
рин көрөннөр, соһуйдулар: олох үөһүттэн туоруурга 
киһи үөрэрэ суохха дылы.

Хууннарга сэрииттэн ордук атын олох суох. 
 Кыах тааҕыҥ, тыыннааҕыҥ тухары. Сэрииттэн оһол
ло нон, ыалдьан, кырдьан эрэ уурайаллар. Хуун оло
ҕун сэрии хонуутугар кыргыһыыга өлөн түмүк түөх
тээх.

Уолаттар тас көрүҥнэринэн эрэ буолбакка ис 
майгыларынан эмиэ ийэлэрин курдуктар. Сырдык 
чачархай баттахтаахтар, харахтара арай халлаан 
күөҕүнүү буолбакка, сааскы от күөҕэ дьүһүннээх. 
У Хуан итинтэн үөрэр. Дьиктитэ Чжоуга төрдүгэр 
хуун хааннаах элбэх да, кэрэ дьүһүннээҕинэн кыра 
уҥуохтаах, кыараҕас харахтаах, хара баттахтаах эрэ 
дьахтары билинэллэр.

Уолаттар ийэлэрэ астаабыт тэбиэн сыатыгар бус
пут тумалаах хой этин сиэн кимириҥнэтэллэрин 
көрө олорон атын санааҕа түстэ...

Кинилэр кыра оҕо эрдэхтэринэ аҕаларыгар олус 
чугас сыһыаннаахтара, улааттахтарын аайы арды
лара атан иһэргэ дылы. Үгүстүк барарынкэлэ рин 
быыһы гар  уолаттарын кытайдыы тылга, сурукка, 
быһыыгамайгыга, кэлин туһалаах буолуо диэн 
 үөрэ тэ сатаабыта.

Ол төһө көмөлөспүтэ биллибэт да, кинилэр уон 
биэс саастарыгар сүүнэйдэр чыыннаннылар. Ити 
олус бэрт, табылыннаҕына үүнэллэригэр, сайдалла
рыгар кыах үөскүүр.

Төһөнөн өр туспа ыраатан сылдьаллар да, соччо
нон төрөппүттэриттэн тэйэн иһиэхтэрэ турдаҕа. Ону 
хайыаҥый?

Итинник сөп курдук. Буолуохтаах да быһыылаах... 
Ол эрээри... кинини биир санаа хам баттыыр... Ки
ниттэн төбө үрдүк, бөдөҥ уолаттарын көрөн олорон, 
хайдах эрэ бэйэтин кэҕэ оҕолорун ииппит сылгы 
чыычааҕын курдук сананан ылара эмиэ баар.

Ханан да кытайдыы силик сыстыбатах, ис дьиҥ
нэринэн бастыҥ хууннар.

Ити да буоллар, кинилэр төрүкүттэн кытай хаан
наахтарын билинэллэр, онтукалара үгүс хойуу тума
лаах аһылыктарыгар, эҥинник буһарыллыбыт хара

майдары сөбүлээн сииллэригэр биллэр. Ити барыта 
 кистии саба. Атыттартан туспалара итинэн бүтэр кур
дук.

Ханна да тулалыыр эйгэҥ үгэһэ үксү быһаарар 
быһыылаах.

Аҕалара уолаттар хууннуу майгыларын букатын 
атыҥырыы көрөр – ийэлэрэ буолуохтааҕын курдук 
ылынар.

У Хуан хууннарга балай да сөбүлээн нусхас олор
до, элбэххэ үөрэннэ да, кинилэр сорох быһыыларын
майгыларын баччааҥҥа диэри хайдах даҕаны кыа
йан ылыммат.

Өйдүүр туһа туспа, оттон ис сүрэххиттэн ылынар 
диэн букатын атын буолар эбит. 

* * *
Олоххо дэҥҥэ тахсар түбэлтэ уонна төлөрүйбэт 

төлкө холбоһон ки´и дьылҕатын түстүүллэр. Үҥүү 
уга тулуйбута буоллар, ол түгэҥҥэ тыыннаах, эчэй
бэккэ хаалан баран, кэлин кыргыһыыга кэрдиллиэ 
дуу, эбэтэр супту ытыллыа дуу этэ. Алҕаска тыын
наах хаалан дойдутугар этэҥҥэ эргиллибитэ буол
лар, хойут табылыннаҕына суруксут буолан, кыра 
хамнастаах үйэтин моҥуо этэ. Ону ук бытарыйан 
атын дьылҕаланнаҕа. Дойдутугар дьонун быыһыыр 
туһугар толук түсүһэн номоххо киирэн албан аата 
эргилиннэ, дьиэ кэргэнигэр өҥөкөмө бөҕөтө оҥо
һулунна, манна кини Турар сөгүн дьаһалынан саҥа 
олоҕун оҥоһунна, антах хаһан да тиийбэтэх үрдүк 
солоҕутугар тиийдэ.

Хууннарга олоҕо бүүсбүтүннүүтэ Турары кытта 
быстыспат сибээстээх. 

Бастаан кинини бэйэтигэр көмөлөһөөччүнэн 
ылар. Онтон бэйэтэ этии киллэрэн киниттэн сүүрбэ 
сыл балыс балтын кэргэн оҥорор. 

10. Хааһына хаһаас 
      маҥхааһайдара

Ыраах хайалар быыстарыгар хаһаас малсал кис
тэнэ сытар хаспахтарыгар тиийэригэр У Хуан күлү
гүрбүт санаата соччо көнө илигэ.

Кинини Лү Сүэ диэн соторутааҕыта үрдүкү дьа
һалынан ууратылларга быһаарыллыбыт бу дойду 
бэрт өртөн тойоно көрүстэ – үрдүк нүксүгүр оҕон
ньор, кытайдыы ааттааҕын да иһин кинилэргэ бука
тын маарыннаабат этэ.

Лү Сүэ сүүрбэччэ сыл манна дьаһайбытын тү
мү  гэр, үгүс сылларга дьапталлыбыт хаһаас сах
сайан хан на барбыттара биллибэккэ симэлийэ бы
һыытыйбыт.

Бу кытайга тахсыбыта буоллар, кинини сууттаан 
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өлөрөргө, эбэтэр хаатырга үлэтигэр эбэтэр сэ риигэ 
дуу ыытыахтара этэ. Манна буоллаҕына төттөрүтүн 
буруйдааҕы сэрии кэккэтиттэн туораталлар, ити саа
май ыар буруйунан ааҕыллар. Тоҕо диэтэххэ хуун эр 
киһитигэр сэрии диэн – олох арҕаһа.

У Хуан Лү Сүэ эрэйдээҕи ис сүрэҕиттэн аһына 
санаата. Дьиҥэр кини буруйа диэн төгүрүк сыл уста
тыгар дьону аҕыйахта көрөр буолан, күндү ыалдьыт
тар көрдөһүүлэрин быһа гыммат. Ол түмүгэр хаһаас 
хапсыйдаҕа дии. 

У Хуан икки эдэр генерал киниттэн ууга сытый
бат, ууммат торҕо утахтартан хатыллыбыт хатыс 
быа көрдөспүттэрин, олор суох эбиттэрин, уу тэсти
бэт хорсоохторо, улахан ууну туоруурга аналлаах 
ыыһаммыт тирии хааһахтар аҕыйаабыттарын санаан 
кэллэ. 

Ол оннугар ох саа тэрилин бэлэмнииргэ аналлаах 
хатыҥнар, уу оҕуһун муоһа, тайах иҥиирэ, тириитэ 
балай да баарын бэлиэтии көрбүтэ.

– Дьэ, Лү Сүэ, маннык дьаһаммытыҥ иһин Кытай
га эбитиҥ буоллар, отут сыл хоруу хоруоҥ хааллаҕа.

– Сөп, – Лү Сүэ дөйүҥү буолан өйдөөбөккө да эрэ 
сөбүлэһэн кэҕиҥнээтэ уонна кэтэҕин тарбанатарба
на эттэ. – Кытай – үтүө дойду.

– Сөпкө эттиҥ, ордук бу эн курдуктарга, – бэтэ
лээтэ У Хуан. – Биһиэннэрэ онно бараары тэринэл
лэр, хата барыс.

– Миигин аны ылбаттар, – санаарҕаан саҥарда Лү 
Сүэ. – Миигин сэрии кэккэтиттэн тэйиппиттэрэ.

– Сөпкө гыналлар. Аны онно тиийэн тугу эрэ 
ыскайдыаҥ.

У Хуан эдэр генералларга тута ыытыах буолбут 
сөп түбэһэр хатыстара урукку ууруллар сирдэри
гэр суохтарын көрөн сонньуйа санаата, хас да суу
ламмыт солко сурду ылла – айаҥҥа син биир наада 
 буолуо.

Хата таһырдьа тахсан баран, көрдөөбүтүгэр кэ
тиллэ түстэ. Эҥин дьүһүннээх утахтартан хатыллы
быт торҕо быанан мууска тоҥмут оҥочону кытылга 
үүммүт маска баайбыттара тыалга дэйбэҥниир. Ол 
аата кыһыны быһа ыйанан турбут.

Ордук Лү Сүэ үөрдэ, саҥа аллайаат, сүүрэн тии
йэн өһүлэн тирии куулга укта.

Дьэ үчүгэй, тэрил көстөрө бэрт бөҕө! У Хуан бу өр 
сыллаах үлэтин түмүгэ табыллыбатах киһини таба 
өйдөөн эрэриттэн хайдах эрэ үөрэ санаата. Бачча эл
бэх сыл дьонтон туора ыраах бүгэн олордоххо, хан
нык баҕарар киһи киниэхэ күндү ыалдьыт буоллаҕа. 
Бачча үлүгэр баайы баһылаан олорон хайдах ки´и 
кыра көрдөһүүтүн толорбот буолуоҥуй... Туораттан 
санаатахха судургу. Модьуйарбыт чэпчэки, оттон 
киһини өйдүүр уустук.

Оҕонньор аһылыкка ыҥырбытыгар саарбахтаан 
иһэн сөбүлэстэ. Эргэ сурка киирэн иһэн билбэт саҥа 
сыта баарын бэлиэтээтэ. Дьэрэкээн ойуулаах олбох
хо сандалы аттыгар олордо.

Киэҥ нэлэгэр мас иһиккэ толору буспут сыалаах 
эти хоторон аҕаллылар.

– Туох дьикти этэй? Хой этиттэн атыҥҥа дылы.
– Сөпкө сэрэйдиҥ. Ити хайа кыылын этэ.
– Дьэ бэрт, сиэбэтэҕим ыраатта. Оттон атын туох 

сыта кэлэрий?
– Ханнык сыт? Туох да атын суох курдук этэ, – 

Лү Сүэ тойон сытырҕалаан эргиччи көрбүтүттэн си
митиннэ, кини күһүҥҥү тайах сыматын санаан кэл
лэ. Үөрэммэтэх киһиэхэ дьэ аҥылыйан сыт да сыт 
ол  буолуохтаах этэ эрээри, син хомунан сордоммута 
дии. 

– Суохсуох, эн кыбыстыма, куһаҕан буолбатах. 
Төттөрүтүн дьикти ис киирбэх сыт кэлэргэ дылы.

– Ээ! Бу буолуо! – саҥа таһааран иһэн, сурт иһи
гэр баар малларга хаһыспытынан барда. – Со то
рутааҕыта чаҕардар тэриллэри бэрийэ сылдьан 
сыттаах баҕайы мэлии тэскэччи кутуллубут торҕо 
иһиттэрин булбуттарын, быраҕаары гыммыттарын, 
эйиэхэ анаан көрдөрөөрү быһа тутан ылбытым, – 
диэ битинэн хас да сыттык саҕалары аҕалла.

– Бу буоллаҕына... Бу буоллаҕына... Күндү баай 
дии!.. – У Хуан күүскэ саҥа аллайда уонна мөһөөч
чүктэри аспакка да эрэ ханныкка туох тума баарын 
умнуллан испит сыттарынан быһаара турда.

– Сөбүлээтэххитинэ ыллаххыт дии, – диэтэ дьиэ
лээх киһи У Хуан үөрбүтүн көрөн. – Мин эйиэхэ 
 анаан уурбутум дии.

– Улуу махтал буоллун оччоҕо.
У Хуан төрөөбүт туматын сытыттан туймааран 

мэ йиитэ эргийдэ, хараҕа ууланна. Хаһаайыттары 
хомотумаары ононманан аһаабыта буолаат, бараары 
оҥоһунна: 

– Талбыппын тыытымаҥ, кэлин эбии көрүөм.

* * *
Кэлиэн аҕай иннинэ эрдэттэн бэлэм турар сур

дугар барда.
Лү Сүэ кини тугу сөбүлүүрүн билэр буолан, бу ки

ниэхэ эрэ анаан туруорар анал сурда, бардаҕына ту
та хомуйар. Эһиилгэ диэри ууран кэбиһэр. Ол иһин 
сурт куруутун кураанах, ыраас, туора сытасымара 
суох. Иһиттэн үрүҥ боолдьох буолан сырдык уонна 
сылаас.

Манна ый аҥара сылдьыа. Ханна, туох хаһаас 
төһөтө баарын бэлиэтэниэ. Ил бары аҕа уустарыгар 
кимтэн төһө боолдьох, кылтан тэһиин, көнтөс, быа, 
тирии, таҥас, сэпсэбиргэл үллэһиллэрин быһаарыа.
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Аны Кытайга барааччыларга анаан били торҕо 
хатыстарыттан саҕалаан, айаҥҥасырыыга аналлаах 
иһитхомуос, таҥассап төһөхачча ирдэнэрин суот
туо.

У Хуан сымнаҕас тэллэххэ сынньана сытан, са
наата көнөн, сүргэтэ көтөҕүллэн, соҕотох хаалбыч
ча төрөөбүт дойдутун санаан кытайдыы ырыаны 
саҕалаата. Манна олоҕун оҥкулунан куруутун олох
тоох дьон ортотугар сылдьан тоҕо эрэ ыллыыртан 
туттунара, дьиҥэр ким да кинини дьүһүнүнэн да, 
быһыытынан да атыҥҥын диэн туора көрбүтэ суох. 
Эдэрдэр букатын да кини кытайын истэн соһуйаллар 
эрэ. 

11. Төрүт сыт

Түүн У Хуан түүлүгэр Кытай көһүннэ. Эгэлгэ 
астаах олус баай сандалыга олус мааны дьону кы
тары олорор. Кини аһыыр, аһыыр да топпот. Дьүһү
нүн, амтанын умнубут астарын дуоһуйа аһыыр.

Ити саҥа дьыллааҕы улахан, уһун той аһа бы
һыылаах. Онтон дьэ сыыйа өйдөөн кэлэр.

Уонна онтон кыра оҕолуу үөрэр. 
Сарсыарда уһуктан баран, балай да хам баран 

сытта. Бу түүлэ бэҕэһээ аҕалбыт тумаларын кыта
ры ситимнээҕин сэрэйдэ. Ити баар дии – сыт диэн! 
Олоҕу бары дэгэтин көрө, истэ, сыттыы сылдьан 
астымматтаахпыт. Тоҕо?

Бэл күн сирин сырдыгыттан маппыт Акуол барах
сан олоҕу хайдахтаах толору өйдүүрүй уонна ылы
нарый? Киниэхэ туох барыта сонун, кэрэхсэбиллээх. 
Кини сырдык уоттаах харахтара орто дойду өҥүн
дьүһүнүн тонолуппакка көрөр курдуктар.

Саҥа күнү У Хуан кытыы хаспахтар малла рын 
көрүүттэн саҕалаата. Төһөхачча баарын, хайдах 
 ха раллыбытын эридьиэстээн сурукка тистэ. Сүн ньү
нэн барыта сөбүттэн астынна.

Хотугулууилиҥҥи уустарга барыахтаах балай да 
малсал мустубут. Онно кыһыҥҥы суолунан эрэ ил
дьиллэр, оттон суол ыраах уонна эрэйдээх. Ол иһин 
кыаттарбат.

Кинилэртэн сотору таһаҕасчыттар кэлиэхтээхтэр 
– хаппыт эт, балык, тирии аҕала. Төннөрүгэр кини
лэр уустарыгар анаан мунньуллубут, өлүүлэммит ба
айыдуолу илдьиэхтэрэ. 

Буоларын курдук хууннар саархааннара маныаха 
уруккуттан олус болҕомтолоохтук сыһыаннаһаллар. 
Хас сырыы булумньутуттан хайаан да кинилэргэ ба
рыларыгар өлүүлэнэрин ирдииллэрэ. Ол ил ис туту
лун бөҕөргөтөрө, эрэли үөскэтэрэ, бииргэ тутуһар 
барыстааҕын туоһулуура.

* * *
Күн бүтүүтэ дойду хасааһын ааҕан син үмүрүт

тэ. Түмүгэр тахсыбыт, бөх диэн быраҕылларга бэ
лэмнэниллибит түүнүгүрбүт кууллары кытары эргэ 
таҥаһысабы, маллары бэрийдэ. Сэрэйбитин кур
дук, хас да тумалаах торҕо хааһахтары уонна сөҕүөн 
иһин үс орто хааһах хаппыт мас аһын булан үөр дэ 
ахан. Бу хантан күөрэйбит сэдэх баайый? Бука кы тай 
сэриитин таһаҕаһыттан быһыылаах.

Бэйэтин сурдугар кэлээт, хаппыт отоннорго уу 
 кутан уокка туруорда. Сотору, бу кэмҥэ, бу сиргэ ха
нан да сөп түбэспэт минньигэс дыргыл сыт тарҕанна.

Хууннар ханнык баҕарар көс омугунуу судургулар, 
наҕыл өйдөөхсанаалаах кытайдарга тэҥнээтэххэ 
ис куттара модороон, майгылара быһымах. Манна 
айылҕа көстүүлэрин өҥүндьүһүнүн анаан кэрэх
сиирсэргиир үгэс суох. Баҕар ол кинилэр бэйэлэрэ 
айылҕа эйгэтин иһигэр сылдьалларыттан эбитэ дуу?

Оттон кинилэргэ холоотоххо кытайдар дьыл 
 эҥин кэмигэр айылҕа сэдэхкэрэ көстүүлэрин 
 анаанми  нээн кэтээн көрөллөрүн, астыналларын 
та һы нан хо һооҥ ҥо хоһуйаллар, ойууга түһэ рэл
лэр. Сөбүлээбит хар тыыналарын ахса суох үтүк
түбүттэрин атыылаан дьиэ киэргэлэ оҥостоллор.

Атын омук аахайбакка ааһар тулалыыр эйгэ эҥин 
дьикти өрүттэрин кытайдар кимтэн да ордук са таан 
булаллар. Кинилэр тугу барытын оннук сиһилии 
кэтээн көрөллөр, сыныйан үөрэтэллэр – уһуннук, 
дириҥник. У Хуан бэйэтин дьонун уратытын манна 
эрэ кэлэн дьиҥнээхтик өйдөөтө. Антах сылдьан ити
ниэхэ соччо аахайбата. 

Хууннар букатын атыттар. Күннэтэ уларыйар көс 
олоҕо киһиттэн ирдэбилэ да атын. Түгэн ахсын ула
рыйа турар олоххо сонно түргэнник быһаарыы ылы
нан иһиллиэхтээх, эҥин диэн кутталлаах быһыыга
майгыга барытыгар бэлэм буолуохтааххын. Туох 
эрэ таҕыстаҕына сэбиҥсэбиргэлиҥ, туттар тэрилиҥ 
илииҥ иһигэр эбэтэр уунан тиийэр сиргэ баар буо
луохтаах. 

У Хуан 17 сыл сэрии кэккэтигэр сылдьан хуун
нар тэрээһиннэрин биһирээтэ. Кинилэр ортолору
гар олорор судургу уонна өйдөнөр. Бэйэҥ көнө уон
на сымыйалаабат буоллаххына, албыныкөлдьүнү 
ал ҕаска да таһаарбатаххына холкутук олороҕун.                           
У  Хуан улуу булуута манна – киһи бэйэтигэр, олоҕор 
эрэлэ. Итини хайа да киһи олус күндүтүк саныыр 
өйдөбүлэ. Олоххо эрэл киһиэхэ чиҥ тирэҕи биэрэр, 
оннук киһи ис санаатыттан өрө көтөҕүллэн көнөтүк, 
судургутук олорор. Эн бэйэҕэр, дьиэ кэргэҥҥэр, чу
гас эргимтэҕэр туох да куттал суоһаабат буоллаҕына 
бигэ уонна нусхас олохтоноҕун.

Кытайга барытыттан дьулайа, куттана, кэтэнэма

2*
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нана олороҕун, кыратык сыыһа туттууттан буруйда
нарга аналлаах дьаһалдьаһах киһини көмүскээбэт, 
ыраахтааҕы аатыттан кими баҕарар, хайдах баҕарар 
кэнэйдииллэрэ көҥүл.

Хууннарга туохтан да үрдүкү турар – сиэрбы
һыы. Манна сүнньүнэн сиэри төһө кэспитинэн 
киһини дьүүллүүллэр. Өлөрөргө уураахтааһын бэрт 
сэдэх. Аһыналлар диэн буолбатах, кинилэр чахчы 
буруйдааҕы аһымматтар, оннук кэһии тахсара ах
сааннаах. Сиэри кэһии киһи төрүт ууһугар барыты
гар тарҕанар ыарахан, уһун кэмҥэ умнуллубат саат. 
Ууска үтүө аата алдьаныытыттан ордук иэдээн суох. 
Ол иһин кыра эрдэхтэриттэн оҕону сиэр тула иитэр, 
өйдөтөр үлэ барар (мин буолбатах – биһиги, дьон 
туох диэй? о.д.а.) Дьэ ол түмүгэр ким да илэ өйүнэн 
со руйан сиэри кэспэт, сыыһахалты түмүгэр алҕас 
өйдөөһүнтэн эрэ кэһии тахсыан сөп. Дьүүлгэ турбут 
ки һиэхэ, кини дьайыыта сиэри кэһиигэ тиэрдиби
тин ырытан, быһааран биэрэллэр, сэмэлииллэр.

Атын омуктарга барыларыгар бэркэ тарҕаммыт 
уоруу диэн, бу хууннарга букатын суох. Ыйып
пакка ылыы – уорууга киирбэт, холобура үөргэ 
алҕаска муммут сүөһү холбостоҕуна араарбаттар 
– сурах ыыталлар: ханна, хаһан, хайдах, хас төбө 
көстүбүтүн, кимиэхэ баарын. Эбэтэр быстара сыл
дьан ыксаан хаһан, тугу туттубутун, ылбытын – ки
миэхэ төлөһөрүн аһаҕастык быһаарсаллар. Уоруу 
диэн – атын киһи бас билиитин билэбилэ кис тээн 
иҥэринии. Бу хууннар эйгэлэригэр иитиллибит ки
һиэхэ өйүгэр баппат түктэри дьайыы.

* * *
Күн уотун суоһуттан сорох сиринэн хаар быһыта 

сиэнэн харалдьык тахсыбыт. 
У Хуан хаһаас ампаардарын көрөн бүтэрдэ, ол 

түмүгүнэн туох баарын, туох тиийбэтин бэлиэтэннэ. 
Манна сүрүннээн сэриигэ туттуллар тэрил киирэр. 
Ас хасааһа син балай да ааҕылынна. Бу сүнньүнэн 
туорахтаах куруппа ас. Хууннар ону адьас быстар
дахтарына эрэ сииргэ хаһааналлар.

У Хуан хомус мас тырыыҥкатыгар суруйар. Бу 
кэлин түөрт төгүл анаан тор±о таҥаска хос уһуллар. 
Хууннуу уонна кытайдыы балачча анал үөрэхтээх 
үс киһи суругу усталларыгар мэлдьи сыыһалары 
таһааралларын кэлин бэйэтэ утары ааҕан көннө рөн 
иһэрэ, арай төрдүс туох да үөрэҕэ суох уол хата 
 адьас сыыспата.

Бастакыта – саархааҥҥа, иккиһэ – сөгүҥҥэ, үсүһэ 
– тэрийээччилэргэ, төрдүһэ – хас ампаар ахсын. У 
Хуан бэйэтэ суруйбутун манна хаалларара.

Этэҥҥэ сырыттаҕына эһиил эмиэ кэлиэ, барытын 
саҥалыы эридьиэстээн ааҕыа, суоттуо. Туох эбии 

 ирдэнэрин быһаарыа: төһө, туох астаҥас, тэрил, 
малсал, сэпсэбиргэл...

Арба бу санаатаҕына – кини сэрии кэккэтиттэн 
уурайар этэ дии, арай анаан кэпсэтэн ыыттахтары на 
эрэ кэлэр эбит. Кини оннугар атын киһи ананна  ҕы
на, атыннык дьаһаныа турдаҕа. Кинини – кырдьаҕас 
 кытай киһитин көмөлөһүннэрэ ыҥырарыныҥыр
батын ол саҥа тойон бэйэтэ билиэ...

Олох барыта төрдүттэн уларыйар эбит диэн са
наа У Хуан төбөтүгэр дьэ бастаан түстэ. Саҥа 
сөгүнү кытта саҥа дьон, саҥа сүбэһиттэр кэлиэхтэрэ 
турдаҕа.

Сэрии тутула, туруга хайдах буолар?! Саҥа дьон 
хаһан бары ымпыгычымпыгы үөрэтэн, билэн бигэ
тик салайарга үөрэнэллэр?! Сэрии тэрээһинэ олус 
уустук ис тутуллаах эбээт. Ахсаана биллибэт үгүс тэ
рилтэн, тэрээһинтэн турар эбээт. Өрүһү туорааһыҥ
ҥа биир уһун солко быа тиийбэтэҕиттэн харгыс тах
сан, сүүһүнэн киһини сүтэриэххэ сөп.

Салалта кэмигэр уларыйыахтааҕа өйдөнөр. Ол 
эрээри салайар, дьаһайар үөрүйэх түргэнник кэл
бэт, уһун кэминэн уһаарыллар эбээт. Үтүмэн үгүс 
көс айантан, эҥин быһылааннары кэмигэр быһааран 
иһэртэн, кыһалҕаны тирээн кэлиэн быдан иннинэ 
барытыгар эрдэттэн бэлэмнэнэртэн – айансырыы 
үтүө түмүктэнэр.

12. Уһун уонна кылгас өйгө санаа

Бу дьэ уларыйыытэлэрийии кэмэ ыган тиийэн 
кэллэ – уһун санаалаах, өйдөөх кытай омуктара олус 
дьаахханар кэмнэрэ. Кинилэр тугу да умнубакка 
уруккуну сиһилии барытын өйдөрүгэр хатыы сыл
дьар буоланнар билэллэр – быһылаан, сэрии, иэдээн 
үксэ маннык быыһык кэмҥэ тахсар.

Хууннар уруккуттан өйдүү сылдьаллара кылгас. 
Кинилэр туруу омуктар – ааспытынан буолбакка, 
бүгүҥҥүнэн уонна сарсыҥҥынан олороллор. Өйдө
рөсанаалара, эттэрэсииннэрэ, сатабыллара барыта 
онно туһуланан тирээн кэлбит кыһалҕаны түргэнник 
тута быһааран иһэргэ аналлаах. Бэҕэһээҥҥиттэн бү
гүҥҥү кыһалҕаны быһаарар эрэ өттүн өйдүүллэр, 
онтон уратыга кыһаллыбаттар. Ону ааһан субу тү
гэҥҥэ туһата суох урукку умнуллуохтаах, саҥаҕа 
мэһэйдиэ суохтаах.

Кытайдар өлөн хаалбыт төрөппүттэрин, былыр
гы өбүгэлэрин анаан ытыгылаан ахтарсаныыр анал 
туомнары толорор буоллахтарына, хууннар онну
гу сөбүлээбэттэрин таһынан, букатын да аньыыга 
тэҥнииллэр. Ол ис хоһооно маннык: кэннигин ха
йыспытынан иннигинэн барбаккын.

Ити сылдьан аймахтарын, уустарын силиһин
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мутугун бэркэ билэллэр. Олор бары өйсанаа, 
этсиин өттүнэн чэбдик, аһынантаҥаһынан хаач
чыл лыылаах буолалларыгар кыһаналлар. Ол туол
батаҕына, ким эрэ сиэри кэстэҕинэ бары саакка
суук ка баралларыттан аһары куттанар буоланнар, 
кы раҕытык кэтэнэллэр.

Дьэ бу кытаанах ии барыларын бигэтик холбуу 
тутар.

У Хуан хууннарга олохсуйуоҕуттан элбэххэ 
үөрэн нэ эрээри, аны да билбэтэтаайбата үгүс бы
һыылаах.

Холобура, биир эр киһи хайдах икки, үс, та бы
лыннаҕына түөрт ойохтоох буолуон сөбүй? Аны 
биир ыал түөрт ийэтэ бары бэркэ тапсан олорол
лор. Оҕолор ханнык ийэттэн төрөөбүттэриттэн 
тутулуга суох, үрдүкү тутаах ийэлэринэн бастакы 
кэргэни эрэ билинэллэр, кини эппитин бары ылы
наллар. Сүнньүнэн саҥа кэргэн кэлиитин урукку 
ойохтор сүбэлэһэн быһаараллар. Эр киһи баҕатыгар 
сөп түбэһэринтүбэспэтин ыйыппаттар. Үксүгэр эр 
киһи саҥа кэргэни эбии кыһалҕа элбиир диэн сө
бүлээбэтэр да, ылынарга күһэллэр.

Итини төһө даҕаны өйдөөбөтөргүн, ылымматар
гын утарсар, талымастыыр кыаҕыҥ суох буолан, 
сөбүлэһэргэ уонна тулуйарга эрэ тиийэҕин. Били
гин У Хуан аһары саллара, хаһан эрэ кэргэнэ эдэр 
ойох туһунан тыл көтөҕүө диэн. Ыарахана диэн 
сөбүлэспэтэҕинэ ханна да куотар, өрөлөһөр кыаҕа 
суох...

Манна кэлэн кыһалҕаттан иккиһин ыал буол
ла, икки уолланна. Үгүс элбэх доҕор дьоннордон
но,  уһу луччу дьоҕурдаах үөрэнээччилэрдэннэ. 
Сөбү лүүр уонна сатыыр үлэтэ дьоҥҥо туһаны 
аҕаларыттан  ас тынар. Кыбыстыан иһин, бэйэтин 
дойдутугар  кытай сэриитигэр эрдэҕинэ манныгы 
билбэтэҕэ. Онно бука соччо сатамньыта суох сала
йааччы быһыылааҕа. Антах барытын буруйдаа һыҥ
ҥа түбэспэт эрэ туһу гар оҥороллор. Буруйдааһын 
хараҥа былыт буолан күннэритүүннэри үрдүгэр 
 ыйанан турара, ону бары билэллэрэ уонна куттанал
лара. Антах киһини кии курдук ылыналларын хуун
нарга кэлэн эрэ баран биллэ. Манна киһиэхэ киһи 
курдук сыһыаннаһаллар, дьоҕургунсатабылгын 
сөпкө туһаналлар. Кини  уурайарын истибит хас да 
генерал сөгүҥҥэ киирэн кинитэ суох сэрии тэрээһинэ 
хайдах да табыллыбатын эппиттэр, киминэн да са
таан солбуллубат киһи диэбиттэр.

Туох да диэтэргин, оннук сыһыан саныахха астык 
курдук.

Генераллар санааларын хата Турар сөгүҥҥэ эп
питтэрэ үчүгэйдээх. Бастакытынан, кинилэр сө
гүн бэйэтэ уурайаары сылдьарын билбэттэр, ик
ки  һинэн, ити саҥа саархааҥҥа тиийбитэ буоллар 
 этии лэрэ ылыныллыан сөп этэ. Төһөтүн да иһин, бы
һаарыылаах сиргэ сылдьар тутаах генераллар тыл
лара ыйааһыннаах. Хууннар модун күүстэрин ил  дьэ 
сылдьааччы, хамсатааччы кинилэр буоллахтара.

Модун күүс диэн үчүгэй. Ол эрээри төһө өр 
кэмҥэ? Күүһүнэн күөнтээһин – күүс баарын эрэ ту
хары. Оттон күүс бүгүн баар, сарсын суох, оччоҕо? 
Көмүөл кэриэтэ.

Күүс тутула – сэрии кыаҕа, күннэтэ уларыйар, 
үгүс кэриҥтэн тутулуктаах эбээт. Көрдөрбүтүнэн 
 симэлийэн сүтэн хаалыан сөп. Уу дуу, кумах дуу 
курдук тарбах быыһынан түһэн сүтэн хаалыан сөп.

Бүгүн хууннар ахсааннарыттан тутулуга суох чу
гас эргин бары омугу баһыйар модун күүстээхтэр.

Ол күн бүгүҥҥү модун кыах төрүөтэ элбэхтэн ту
рар. Дьиҥ төрдө анал сэптээхсэбиргэллээх аттаах 
сэрии. Оттон кытайдар сатыы сылдьаллар. Аҕыйах 
аттаах сэриилэрэ – кытай хууннара. Олор да ханна 
эрэ быстахха, суһал көмөҕө туһааннаахтар. 

Икки сэрии сүрүн уратылара – ахса биллибэт 
ахсааннаах кытай сэриитэ былыргыттан үгэс бы
һыытынан буруйдарын боруостуу сылдьар дьонтон 
та ҥыллар. Мээнэҕэ даҕаны дьонсэргэ кинилэри “эдэр 
түөкүттэр” диэ дуо. Бачча элбэх маннык дьону биир 
хааһахха хаалаатахха, туох аанньа тахсыай.   Кы таа нах 
уонна кырыктаах дьаһаллар эрэ сүнньүлэрин көн
нөрүөн сөп. Бас баттах барыы, халааһын, бэйэлэ
рин олохтоох дьонноругар кэрээнэ суох сыһыан 
кинилэргэ буолуохтааҕын курдук. Ол иһин маннык 
“көмүскээччилэр” чугаһаабыттарын иһит тэхтэринэ 
ким кыахтаах барыта куотан эрэ быыһанар.

У Хуан “аймахтарын” санаан өрө тыынна. Дьи
ҥинэн хас биирдии нүкэри тустуһунан ыллахха он
нук куһаҕана суох эбээт. Тойону утары көрбөт кэнэн
нэр, толлугастар, сорохтор өссө килбиктэр. Оттон 
элбэх киһи бииргэ түмүстэхтэринэ адьырҕа кыылга 
тэҥнээхтэр. Маннык хабыр олоххо наар сорумуҥу 
көрбүт, тугу да итэҕэйбэт буолбут дьоҥҥо тиһэх ту
тулунан – манна буруйу о²ордохторуна антах хаал
быт кинилэр дьиэ кэргэттэрин дьылҕата тутулукта
нара буолар.

(Салгыыта бэчээттэниэ)
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Билиҥҥи Саха Өрөспүүбүлүкэтин тас өттүгэр, 
Хабаровскай кыраай хотугу эҥэригэр баар Ту-
гуур-Чумикаан оройуонугар түөлбэлээн олорор Үт 
сахаларын тумус туттар кырдьаҕастара, поэт, кы-
раайы үөрэтээччи Николай Николаевич Иванов-
Утучур быйыл 83 хаарыгар үктэннэр да, биһиги-
ни, “Улуу айаннар суолларынан” экспедиция кыт-
тыылаахтарын, чиргэл көрүҥнээх, өйүн-санаатын 
ыһыктыбатах оҕонньор киһи көрсүбүтэ.

Бэйэтэ нууччалыы суруйбут автобиография-
тыгар сигэннэххэ, 1936 сыллаахха муус устар 
13 күнүгэр Хабаровскай кыраай Тугуур-Чуми-
каан оройуонун Удской сэлиэнньэтигэр төрөөбүт. 
1954 сыллаахха Удской 7 кылаастаах оскуолатын 
бүтэрбит. 1956 сыллаахха Сэбиэскэй армия кэккэ-
тигэр ыҥырыллыар диэри төрөөбүт сэлиэнньэти-
гэр библиотека сэбиэдиссэйинэн үлэлээбит. Ытык 
иэһин Сахалин арыыга баар халлаантан саба 
түһүүттэн көмүскэнэр чаастарга сулууспалаан то-
лорбут. 

Дойдутугар эргиллэн кэлэн 1960-1962 сыл-
ларга Алгазея сэлиэнньэтин “Кыһыл саһарҕа” 
хол куоһугар бэрэссэдээтэллээн баран, култуура 
кии нин дириэктэринэн ананан, оройуон киини-
гэр Чумикааҥҥа көһөн киирбит. 1967 сыллаахтан 
“XXII партсъезд” аатынан холкуос Нераннааҕы от-
делениетыгар сэбиэдиссэйдии олордоҕуна, 1977 
сыллаахха уларытыы буолан, таба иитиитинэн 
дьарыктанар “Чумикаан” сопхуос тэриллибити-
гэр, Нераннааҕы отделениеҕа 1983 сылга диэ-
ри управляющайдаабыт. Онтон 1991 сыллаахха 
биэнсийэ±э тахсыар диэри култуура дьиэтигэр 
дириэк тэр дээбит. 1991-2007 сылларга “Сонико-
Чумикан” ХЭТ балыксыттар биригээдэлэрин са-
лайбыт, кэлин “Уд-Учур” ХЭТ диэн балыгынан дьа-
рыктанар тэрилтэҕэ үлэлээбит.

Үйэтин тухары араас өрүттээх уопсастыбаннай 
үлэҕэ эриллибититтэн улахаттарын ааттаатахха, 
“Чумикаан” сопхуос ревизиялыыр хамыыһыйатын, 

“Урожай” баҕа өт-
тү нэн спордунан 
дьарыктанааччы-
лар уопсастыбала-
рын, кэлин Хоту гу 
аҕыйах ахсаан-
наах төрүт омуктар 
ассоциацияларын 
салайбыт, ССКП 
рай комун бүрүөтүн 
чилиэнэ, оройуоннааҕы норуот суутун сэтээтэлэ, 
оройуоннааҕы сэбиэт депутата буола сылдьыбыт.

Өр сыллаах үлэтин РСФСР Үрдүкү сэбиэтин 
 грамотатынан, “Үлэ бэтэрээнэ” мэтээлинэн, Хаба-
ровскай кыраай тэриллибитэ 70 сылыгар анаммыт 
анал бэлиэнэн наҕараадаламмыт.

Бэйэтэ билинэринэн, биэнсийэ±э тахсыаҕыттан 
ыла сахалыы, нууччалыы хоһоон суруйарга хо-
лонор, кыраайы үөрэтиинэн дьарыктанар. “Саха 
тыла” түмсүүнү тэрийэн 1991-2013 сылларга 200-
чэкэ киһини сахалыы ааҕарга, суруйарга үөрэп-
пит. “Бичик” кинигэ кы´атыгар тахсыбыт «Кэл лэ 
бугун өөрэр куммут» (2005) диэн хоһоон, «Мой 
край Удской» (2007) диэн кыраайы үөрэтэр диэн 
кинигэлэрин бэчээттэппитэ. СӨ Суруйааччыла-
рын сойууһун чилиэнэ. Быйыл киниэхэ, саха ты-
лын тарҕаппыт уонна култуурунай ситими олох-
тообут үтүөлэрин иһин, Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
Уһук Илиннээҕи федеральнай уокурукка олох-
тоох бэрэстэбиитэлистибэтэ Саха сирэ Россия сас-
таабыгар киирбитэ 385 сылыгар анаммыт бэлиэ-
нэн наҕараадалаата.

Оһуокай тэтиминэн суруллубут икки саҥа хо-
һоонун сэргэ, «Кэллэ бугун өөрэр куммут» кини-
гэтигэр киирбит айымньыларын, кини доҕорун, 
ф.н.к. Ю.И. Васильев-Дьаргыстай уола Иван Васи-
льев биэрбитин бэчээттиибит.

Гаврил Андросов

“УТ САХАЛАРЫН СИРИТТЭН 
УЛАХАН БАҺЫБАНЫ ЫТАБУТ...”

УТУЧУР
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***
Оһокайи оһокайдэх
Эһэкайи эһэкайдэх
Онньурдары онньоһон
Ыырыэ-унку тэрийэһэ,

Утпут сиригер тёороммут
Уунэн олорон турбуппут,
Тыэбут, сирбут аһатан
Киһи буолан сылдьабут

Билигин олох уларйан
Олохпутун оҥоробут,
Бэйэбит улээни булан
Ологу тутохтахпут.

Дойдубутун харыстаан
Олохпутун кэргэтээн,
Оголору ёорэтээн
Киһи буолоон оҥорон.

Кырдьагастаары биһи
Ытыхтаммут сылдьабут,
Манных кунду куннэр
Кинилэри сааныбут.

Олбу куну аананнар
Биһигини иппуттэр,
Онтон уунэн тахсаммут
Билигин олус махтанабут.

Уһун ологу олорон
Ысыһагы ыытэхпут,
Ыырыэ-унку бариэга
Дьоммут барыта кэлэгэ.

Уһун уйалэр туоланнар
Учугэй дьыллар кэллиннэр
Сырдык куммут тыктардын
Тыэбут бааин уннэрдин.

Санааларбут ситтинээр
Ёорэ кутэ сылдьэхпут
Баай олохтор кэллинээр
Киһи курдук олорохпут.

Оһокайдыыр оһокай
Эһэкэйдыыр эһэкэй,
Ыырыэ-унку буттэгэ
Ыысыахпут кэллэгэ.

***
Бугун кёрсуһэн бараммут
Ыллан курулэн барыээхпут,
Аймах курдук кёрсуһэн
Бэйэ бэйэбутун уйуһэн

Тутуһа, тутуһа ункулэн
Кулэ кулэгит ыллааҥ,
Ыллы-ыллы иккирэҥ
Аймахтаргытын санааҥ

Былыргыттан ахтаммут
Ийэ аганы умнубаппут,
Эрэйи, буруйу билэммут
Билиҥҥэ диэри олоробут

Олохпутун тутаммут
Аймахпутун саныыбут,
Биһи билигин кёрсуһэн
Олус онтон уёорэбут

Бирдэ, бирдэ кёрсуһэн
Ийэ сирбутун санээх,
Манна биһи тёрёммут
Баһыбата калларээх.

Кэлэ бара сылдьаҥыт
Дойдугутун умнумаҥ,
Сэбэткитэ аглаҥҥыт
Урбаккагыт баарымаҥ

Ыытыктаҥҥыт дьоннору
Олохкутун тутан иһиҥ,
Киһилэртэн ологу
Олорорго ёорэниҥ

Оголоргутун кёорэн
Учугэйдык ууннэрэн,
Кыраларыттан хайгаан
Ёорэхтэхтык ёорэтэн.

Балыктаан, булдтаан олорон
Олохкутун кэргэтиҥ,
Оттон мастан тутуһан
Куһагантан сэрэниҥ

Манан биһи ункубут
Эрэгэрмэ буппэтун,
Унку, кульсу ыырэ
Кёрсуһугэ бараммат.
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УВАРОВСКАЙ АЙАНА

Ут сирин бильбут-көрбут 
Уваровскай киһи буолар,
Ут оструоҕар тиийэ кэлэн,
Саха суолун манна аһар.

Тиийэ силдьан Ут оструоҕар
Кини айанныырын эрэ саныыр, 
Каһыы оночонон сирдьиттэрин кытта 
Муора диэкки айанныыр.

Аҕыс көһү уунан айаннаан,
Чумикан сиригэр тиийэ кэлэр,
Муора кытыытыҕар улэтин бутэрэн,
Төрдус күнүҕэр кини түннэр.

Ут оструоҕар түннэн иһэн,
Сэттэ күнү айанныыр,
Ардах уута өрүскэ халыйан,
Кини тыанан сатыылыыр.

Сэттис күнүҕэр тимирэ сыһан,
Ут оструоҕар тиийэр,
Уон конуҕу сынньана түһэн,
“Борукаҥҥа” айаннаары хомунар.

Икки казаҕы, икки сирдьити ылан, 
“Борукан” диэкки хамнанар,
Ол дойдуга тиийэ сылдьан,
Сэттэ ыйынан түннэн кэлэр.

Сайын, маар кутатын кэһэн,
Күннэтэ илийэн хаамара,
Ыҥыырдаах табалары сээтэн,
Бырдахха сиэнэн сылдьара.

Кээһэ, кээһэ тоҥо сылдьан,
Күһүн уулаах хаарга, буурҕаҕа,
Ыыраах сиргэ тымныйан ыалдьан,
Улэтин ситэрээри, сыппатаҕа.

Кыһыннары дириҥ хаар түһэн,
Суоллаан, оймоон сордоноро,
Ураҕастартан ураһа турооран,
Көстүбэт бурооҕа хоноро.

Уон биэс күнүнэн, муус устар ыйга, 
Улэтин толорон, Ут сиригэр,
Уваровскай киһи төрөөбут дойдуҕар, 
Суолун тутар Дьокуускайга.

Ут дойдуҕар Уваровскай сылдьан,
Олох суолларын аспута,
Ол суоллар Дьокуускай тракт буолан,
Манна саха дьоно олохсуйбута.

Уваровскай билигин, тиллэн кэлэн, 
Санаавутуҕар биһэхэ иҥэн турар,
Суруйан хаалларбут “Ахтыыларын” ааҕан, 
Эбүҕэлэрбут суоллара биэххэ санатар.

КЫРДЬАҔАС КИҺИ КЭПСЭЭНЭ

Кырдьаҕаһы кытта кэпсэтэн,
Кирдьиҕи мин билбитум,
Алдьархай кини кэпсээнин 
Түүннэри истэн таксибутум.

Отуттааҕы сылларга Чумикаҥҥа 
Колхоз тэриллиитиҕэр диир,
Эльбэх дьоммут суппутэ манна, 
Бэйэтэ курутуйан кэпсиир.

Манна оройоммут кииниҕэр 
НКВД диэн улэлиирэ,
Колхоз тэриллиитэ дьылыҕар 
Хаайыыларга дьоннору хатыыра.

Муора кытыытыҕар эмпэрэҕэ 
Уһун остуолу туроораллар,
Күөх от дьүһүннээх сукуноонан 
Остуолларын сабаллар.

Ол остуолга биир өттүҕэр 
Тойоттор эрэ олороллор,
Уһун остуоллара бараныытыҕар 
Саалаах киһи олорор.

Экэннэ НКВД-лэр хаайыыттан 
Дьоннору үүрэн аҕалаллар,
Уһун остуол аттыҕар турооран, 
Биирдии-биирдии допуруостууллар. 

Ким колхозка киирбуту 
Улахан эрбэҕинэн баттаан,
Советскай былааһы билиммуту 
Хонуу диэкки ыыталлар хайгаан.

Ким колхоһу билинэр-билиммэты, 
Кинини илиититтэн тутан,
Соһон аҕалан остуолга,

Поэзия



25Чолбон 3 №-рэ 2018

Эрбэҕинэн баттаталлар куттатан.

Ким колхоһу билиммэты 
Эмпэрэнэн ыыталлар,
Уһун остуоллара бараныыта 
Кинилэри онно ыталлар.

Онно ытыллыбыт дьоннор,
Эмпэрэттэн түһэннэр,
Эмпэрэ аллараа буоруҕар 
Томтор буолан сыталлар.

Муора уута онно кэлэн,
Баалынан сотон илдьэр,
Ону киһим барытын көрөн,
Соруттан дьулайан барар.

Дьүҕдэн кэнниҕэр саһан туран,
Уон аҕыстаах сааһыгар одулаан турбут, 
Онно дьоннору ыталларын көрөн,
Хас киһи аллара түһэрин аахпут.

Сэттэ уонтан тахсаны ааҕан,
Хараҕын уута тохтон испут,
Онно бэйэтэ куттанан баран,
Дьиэтин диэкки сүүрэн барбут.

Ситэри аахпакка, сүрэҕэ муксэн,
Сүүрэн иһэн, кини ытыыр,
Эльбэх киһи допуруостана хаалбута диэн, 
Ону көрүмээри, дьиэтиҕэр ыксыыр. 

Дьиэтиҕэр тиийэн, санааргаан турбут 
Бу дойдуҕа уларийбут олоҕу:
“Тоҕо итинник олохпут буолбут,
Ким этиэҕэй миниэхэ ону?”

Олус санааргаан, кэпсиир киһим 
Инники олоҕун санаабут:
“Итинник олоххо хайдах харыстанээҕим?
Билиҥҥи олохпут сүрдэммут”.

Кэнники киһим улэтинэ булан,
Куһаҕан дьиллартан харыстаммут,
Ут сиригэр милиционер буолан,
Сэрии бүтөөр диэри улэлээбут.

Сэрии эрдэҕинэ Николаевскайга баран,
Төөкүттэри ирдээн, онно тутар,
Оччотооҕу дьылларга милицияҕа улэлээн,
“Кыһыл Сулус” ордены ылар.

(Бу хоһоону анаан суруйбутум кырдьаҕас 
ытыхтыыр киһибэр Новгородов Владимир Алек-
сандровичка, бааһынай киһитиҕэр. Манна Ут си-
ригэр төрөөн, олохсуйан, улэлээн, эрэйи-муҥу 
билэн-көрөн, кэргэннэнэн олорбут киһибэр. Суох 
буолбута сэттэ уон биэс сааһыҕар 1980 сылга).

КЫҺАЛҔА

Эдэр сахалар суруктарын 
Тутан баран өрдубут,
Билэн-истэн олохторун
Бэявут гэнын ытабут.

Охотскай муора кытытыттан 
Сурукка ответтан суруйабут, 
Ут сахаларын сириттэн 
Улахан баһыбаны ытабут. 

Билигин олох уларыйда
Ону кэйан оҥорбоппут,
Салайар, уюр дьон малыйда, 
Бэябут кэйбат боллубут.

Олох тэрийэр сирбут суох 
Коммерсаттар хаптылар,
Биһитины кинилэр 
Бокан курдук курэллэр. 

Манна биһи дьоннорбут 
Улята суох силдьаллар, 
Ону-маны атыланнар,
Арагыҕа ирэллэр.

Олохпут билигин эрахан 
Ырах олорор боламмут, 
Биргэ тутуһар болларбут, 
Олоху син тутотыбут. 

Онон биһи билигин 
Олус курутуйабут,
Кайдах буолан бэйэвутугар 
Олохпутун оноробут.

Саха дьон дойдутуттан 
Биһи тэйитти олоробут, 
Турээн, саха төрдутуттан 
Санааҕа тутан турабут.
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ЭҺЭ БУЛТУУТА

Эһэкээчэн икки Ваня убайим 
Минигин эһэли илтилэр,
Каһыы оҥочону бэлэмнээн, 
Таһаҕастарын тэйдилэр.

Уттэн таҥнары устаммут 
Ниликэҥҥа тийдибут,
Онно биһиэхэ Митрэй кыттан, 
Икки аты ыллыбут.

Аһаан, чэйдаан барааммут 
Сааларбутун иттибут, 
Таһаҕастарбутун ыҥыырдан,
Саҥаар хайатыҕар бардыбут. 

Убайим баран иһэн диир:
“Нохоо! Саҥаар хайатын ыттабут, 
Ону давайан иһэн син-биир
Кээһэ барыытыҕар тийэбут.

Онно ыккын учуҕэйдых тутаар,
Эһэлэр буолааччилар,
Барыыҕа сэрэхтых одулаар,
Кинилэр онно аһааччилар”.

Митрэй аттарын көрөн
Хайа анныҕар каалар,
Бэйэтин саатын санныҕар суҕэн, 
Аттарын онно аһатан барар.

Кээһэ барыыҕа тийэммут
Хайа сиһиҕэр хоннубут,
Сарсыэрдэ боорыыны одуламмут,
Түөрт эһэни көрдүбүт.

Эһэкээчэн Гаврил, Ваня убайим 
Эһэҕэ үөмэн бардылар,
Мин ыппун тутан кааллым, 
Соторукаан кинилэр ыттылар.

Хайа биэригар кинилэри 
Мин одулаан турабун,
Болбыыхта кэнниҕэр эһэ турары,
Кайдах ыталларын көрөбун.

Эһэ муксэн туһэрин кытта
Мин ыппун ыытабун,
Убайим илитинэн сайбаан, ынырда, 
Оччого кинилэр диэкки сурэбун. 

Кэлэн көрөбут, тута барбут эһэ,
Умса туспут баһынан,
Пулдьэ сүрэҕин барбут тэһэ,
Хаана халыйбут таһынан.

Кырдьаҕастар эһэни бултаан, 
Томторго олорон табахтыллар, 
Сулэн, эттэн бутэрэн бараан, 
Хайдах таһары кэпсэтэллэр. 

Иккитэ сылдьан, хайа анныҕар 
Эппутун барытын тастыбут,
Эһэ сыэтын баһан ылан,
Аттар муннуларын соттубут.

Итинник аттар урҕэммэттэр 
Эһэ сыта кэллэҕина,
Манна оннук үөрэппуттэр, 
Эһэли сырыттахтарына.

Экэннэ аттары ыныырдан,
Дьиэбут диэкки бардыбут,
Түүну быһа айаннаан,
Сарсыныҕар тийдибут.

Поэзия



27Чолбон 3 №-рэ 2018

КЫАЙЫАҔЫҤ!

Үүнэр күн чороонун
Толор тапталынан,
Кууһан ыл бар дьоҥҥун
Алгыыр хараххынан.

Аналгын билиэҕиҥ
Бу сиргэ төрөөҥҥүн,
Ай, дайыт кэрэҕин
Эн суолгун өйдөөҥҥүн.

Кµн сорук туруоран
Суолгуттан туораама,
Кыайыыга дьулуһан 
Баран ис, саараама!

Эн биирдэ олорор
Хас үүммүт бу күҥҥэр,
Дьолгунан махтанар
Буол үрдүк күүстэргэр. 

Бил бары ааһарын – 
Ыарыыгын, үөрүүгүн,

Үүннэр дьолгун бүгүн,
Хомуй эмиэ бу эрэ күн!

Саарын буол санааҕар,
Самныма ыардартан,
Сөллүмэ тулаҕар
Баар сүүйэр күүстэртэн.

Бу сиргэ, түгэҥҥэ
Арый эр кынаккын,
Эн кэмиҥ бу кэмҥэ –
Киирсэн ис, кыайыаҕыҥ!

ХОТУГУ КИҺИ – АЛАМААС

Баай кырса саҕынньаҕын
Ылан кэттэ Сахам сирэ,
Өрүс, үрэх, күөл ньуурун
Лыҥкынатта муус муоста.

Олох баарын, сылаас баарын
Бэлиэтэ кырыа таҕыста,
Көрүүй, кыыс кыламанын 
Хаар кэрэнэн сапсынна.

“АЛААДЬЫ – ДЬАХТАР АЛГЫҺА, 
ДЬИЭ КЭРГЭНИГЭР ИЛДЬИТЭ…”

АЙТЫЛЫ 

Надежда Васильевна Андросова-Айтылы 1961 сыллаахха 
Алексеевскай оройуон (билиҥҥинэн Таатта) Ытык Күөл сэ-
лиэн ньэтигэр төрөөбүтэ. 1978 сыллаахха Баайаҕа орто ос-
куолатын, 1987 сыллаахха Хабаровскайдааҕы судаа рыс тыбаннай 
фармация институтун бүтэрбитэ. Ытык Күөллээҕи киин аптекаҕа, 
Дьокуускайга “Мир здоровья” ХЭТ, 4-с поликлиника аптекаларыгар 
провизордаабыта. Билигин “Дьокуускай куорат медкиинэ” тэрилтэҕэ 
үлэлиир. СӨ фармациятын туйгуна. Кыыс оҕолоох, сиэннэрдээх.

Хабаровскай куоракка үөрэнэр сылларыттан поэзия абылаҥар 
ылларбыта. Ол кэмтэн ыла илиитин араарбакка суруйар. Аан бастаан 
хоһоонноро 1992 сыллаахха “Кырдал кыталыктара” диэн саха кэрэ 
аҥардарын түмпүт поэзия хомуурунньугар бэчээттэммиттэрэ. Кэлин 
айымньылара “Болҕойуҥ, эдэр саас!”, "Көмүлүөк күлүмүн суһумар”, 
“Таатта 100 суруйааччыта” хомуурунньуктарга киирбиттэрэ. 2013 
сыллаахха “Хаар тыына” диэн хоһооннорун хомуурунньуга “Бичик” 
кы´атынан тахсыбыта.
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Поэзия

Ирбэт тоҥҥо дьиэлэммит,
Халыҥ хаары саптыммыт,
Ыраах-ыраах быдаммыт
Дойдулаахтар төрүт дьоммут.

Cөмөлүөттэн, үөһэттэн
Хаар күдьүскэ көстүбэттэр, 
Мөҕүл гыналлар аһынан
Өйдөөн көрбүт сүрэхтэр.

Аһыныма, билбэт киһиэ,
Баар дьэ онно олох тыына, 
Сылаас сыккыс буолан тэбиэх
Киһи сүрэҕин хоһууна.

Сүөһү, таба, сылгы ииттэн
Тымныы муоһун эрийэр,
Урантан ураны чэлгитэн
Хаар кустугар оонньотор.

Билэллэр бары дойдубун –
«Хостонор онно күндү таас»,
Билиэхтэрэ биир күндүтүн –
Хотугу киһи – аламаас!

* * *
Айыы сириттэн…
Айаннаабыта ырааттар да,
Айан ааспыт аймахтан
Аныаха диэри
Айар-сайар куттаах
Ааспат таптала,
Арахпат аргыһа,
Ахтар ырыаһыта
Арай
Алампа баар,
Арай Алаас уола баар…
Айар тыл сүрдээх,
Алампа тыыннаах!

КЫРДЬАҔАС ДЬИЭМ

Төрөөбүт дойдубар эргиллэн 
Кэллэхпинэ,
Улааппыт дьиэбэр чугаһаан 
Истэхпинэ,
Аан бастаан харахпар быраҕыллара
Кырдьаҕас дьиэм мөссүөнэ.
Үөрүү, эмиэ да санаарҕабыл долгуна 
Курустук кууһара – сүрэх билэр дьүһүнэ!
Уота өспүт харахтарынан

Ыраахтан санньыйа көрөн,
Үгүс сыллар хаардарыттан
Сааһырбыт киһилии нүксүйэн,
Көрөрүм, эргэ дьиэм барахсан
Күүппүт курдук тураахтыырын,
Суолу манаан тахсартан
Босхоломмуттуу өрө тыынарын.
Бу дьиэҕэ өрүү тыыннаахтара
Чугас дьонум мөссүөннэрэ,
Сылааһынан илгийэллэрэ
Хас биирдии бэрэбинэлэрэ.
Аттыбар оҕо саас күлэрэ, ытыыра,
Дьиэм миигин ахтыбыт буолара
Тиэргэнин кырыһын сылааһын
Тилэҕэр илдьибит кыысчаанын.

...Билигин атын. Саҥа хаһаайын
Уларыппыт тиэргэн мөссүөнүн,
Сөхсүтэн, саҥаны дьэндэтэн
Туппут атын оҕо саас дойдутун.

КУБАРЫЙБЫТ БАҔАНАЛАР
Төрөөбүт тэлгэһэм
Кубарыйбыт баҕаналара
Өҥө суох урукку хаартыскалыы
Сүрэхпин долгутаҕыт эһиги…

Эһиги буолаҕыт оҕо сааспыт
Саҥата суох кэрэһиттэрэ,
Бу тиэргэҥҥэ буолан ааспыт
Үөрүү да, хомолто да аргыстара.

Эр киһитэ суох эмэҕирбиккитин,
Сиҥнээри гыммыт эрки²²итин
Үгүһү да уларыппыппыт
Оҕо сылдьан эбэбиниин.

Үрэллибэтэх ол иһин күрүөбут,
Ыһыллыбатах көмүс уйабыт,
Биэс ньулдьаҕай оҕотугар
Тирэх буолбут тэлгэһэбит. 

Төрөөбүт тэлгэһэм
Кубарыйбыт баҕаналара,
Кууһуохпун баҕарабын
Хас биирдиигитин,
Олох охсуутуттан чүөмчүлүү
Турбуккут эбээт күрүөлүү.
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КИЭҺЭЭҤҤИ КУОРАТ

Киэһээҥҥи куораппар хаардыыр.
Бу сылааһын, нуһараҥын.
Көй үгүс хаар үрүмэччи
Үөмэхтэһэрэ кэрэтин.

Куба түүтэ күндү сону
Үтүөмсүйэ куорат кэтэр,
Эҥин эгэлгэ уот киэргэл
Кини мөссүөнүн ситэрэр.

Саха таптыыр киин куоратын:
Күн ахсын сайдар хардыытын,
Чэпчэки тыынын, эдэр кутун,
Аан дойдулуун биир ситимин.

Арай тыабар, алаастарбар
Баай да буолуо хаар саҕынньаҕа,
Чэбдигэ буолуо салгына,
Киэҥ да буолуо иэнэ, уорҕата…

Айылҕам чараас уллуҥунан
Үктэнэбин таас тамаҥҥа,
Алаас кустуктаах куппунан
Тимирэбин көй уоттарга.

КҮҺҮН ХОТУН

Сэбирдэх чараас биэйэринэн
Сапсынна чараҥҥа Күһүн Хотун,
Наҕыл тэтимҥэ эргийдэ
Көмүс былааччыйа тэллэҕэ.

Толоон түөһүн томтоттулар 
Кэбиһиилээх күөх оттор,
Үгэх аайы дыргыйдылар
Сиппит сыттаах отоннор.

Күнүҥ сылаас утаҕынан 
Мичээрдэтэ кууһаҥҥын,
Сири² аһын сүмэтинэн
Сүрэхтэри итирдэҥҥин
Күһүн сэгээр, эн ордуккун,
Мааныһыт кэрэ хотуҥҥун!

ДЬАХТАР АЛААДЬЫТА

Дьахтар-дьахтар алаадьыта
Араас буолар астаныыта:

Илии иминэн охсуллубута,
Хобордооҕор кутуллубута.

Алаадьы – дьахтар алгыһа,
Дьиэ кэргэнигэр илдьитэ…
Сымнаҕас – кини арчыта,
Минньигэс – кини илиитэ.

Алаадьы сытын таһааран
Дьиэҥ, тэлгэһэҥ иһэ арчыланна,
Айыылартан ааттаһан
Этэҥҥэ сылдьыа эриҥ айаҥҥа.

Былыр дьахтар тапталлааҕар
Туос тууйаска дьэдьэннээх,
Түөһүнүү төгүрүк, минньигэс,
Тиийэрэ, алаадьы кэһиилээх.

Алгыстанар мааны аспыт,
Атаарарга – алаадьыбыт:
Үчүгэйгэ үллэр, үөрэр, 
Дьай, дьаҥ тыынын оборор...

ХААР ТҮҺЭР

Хаар түһэр, хаар түһэр 
Харса суох чуумпутук,
Харыһа суох оргууйдук 
Сир иэнин бүрүйэр…

Олох бу бараммат эргиирэ
Сир ийэ иһийэр тэриирэ,
Сааһыран истэххэ дууһаҕа
Курустук сандаарар буоллаҕа.

Ким эрэ бардаҕа олохтон
Хаар тымныы кыыдамын иннинэ,
Ким эрэ кэллэҕэ куйаартан
Хаар тунал сырдыгын көрсүһэ.

Айылҕам эргийэр иитинэн
Олоруом барытын ылынан:
Хаар тымныы кыыдама – санныбар,
Хаар сырдык тунала – харахпар...

ХОЙУККУ ОТОН

Күһүҥҥү тыаҕа, чуумпуга
Салгын ыраас, чэбдик,
Арай алҕас таарыйдахха
Көтөҕөнөн ардыыр титирик.
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Уһаабыт үтүө сайыным
Күрүлгэннээх күнүн көҕө,
Саспыт отон амтаныгар 
Саба эрэ түһүмэ, көтөҕө!

Сэбирдэх лочур лааҕа 
Тэлгэнэр көбүөрүн анна,
Моонньоҕоннуу хап-хара 
Оо таарыйыма, хаһыҥ тыына!

Санаа сырдыга олоҕу
Иһиттэн сырдатар бу кэми,
Тылбар ууллар хойукку
Уулаах отонум минньигэһэ.

ДЬОЛЛУУ ТУР, ДЬОКУУСКАЙ!

Дьокуускай дьогдьойор саалынан,
Улахан уулусса устунан

Былатыан, Алампа, Өксөкү
Ааһаллар туомускай атынан.

Күөх Хонуу диэкиттэн лоҥкунуур
Бастакы борохуот хаһыыта,
Куораппар дьол кутун тохтотор
Дьон-сэргэ үөрүүлээх түмсүүтэ.

Сэргэлээх халлааныгар сулустар
Дьэ ордук чаҕылхай эбиттэр,
Эдэр саас тапталын уотуттан
Сэтэрэн умайар курдуктар.

Үрүҥ күн Үс Хатыҥ үрдүнэн 
Оһуохай иитиниин эргийсэр,
Тахсар күн сарыала ытыспар
Куйаартан сүр күүһүн уматар.

Бу Чочур Мыраан чыпчаалыттан
Куораппар киэһээҥҥи тайалҕан,
Көй уоттаах дьиримнэс күөнүнэн
Чүөмчүлүүр сырдыгы – умсулҕан.

АЙЫЛҔАМ КҮҮҺҮНЭН

Тоҕо нарын дьахтар буолан
Наскыһыйа хаампаппыный?
Уран-туйгун быһыыланан
Уус хараҕын тарпаппыный?

Тоҕо имигэс тилэхтэрбэр
Солко чулку кэппэппиний?
Чочуонайкаан атахпынан
Дугулдьуйан ааспаппыный?

Тоҕо үрүмэ таҥаска 
Сууланары сатаабаппын?
Тоҕо кэрэ киэргэлгэ
Ымсыырары билбэппин?

Тугут курдук чычаастык
Бэриниилээх харахпынан
Тоҕо одуулуу турбаппыный
Таптыыр киһим мөссүөнүн?

Тоҕо уйан буоламмын
Эр киһиэхэ бэринэммин,
Нарын айылҕам күүһүнэн
Күүһүрэрбин билбэппиний?

ОМУГУМ ЭР КҮҮҺЭ

Биһик оргууй биэрэҥниир
Көмүлүөк иннигэр,
Кыһыл оҕотун таптыыр
Ийэ тойуга дьиэрэйэр.

Кыыс уоланын көрөн
Сардааналыы тэтэрэр,
Кынаттана көтөн
Уол мохсоҕол ол иһэр.

Алааһын эргийэ эр киһи
Отун охсон күөгэтэр,
Сирин минньигэс сыта
Сытыытык түөскэ киирэр.

Тапталынан туолар
Сүрэҕэ чороон курдук,
Ох санаата түмүллэр
Өбүгэтин өһүн курдук.

Дьонун, омугун туһугар
Көмүскүүр көҥүл күөнэ,
Сабарай кынат буолар
Өйө, күүһэ, нөрүөнэ.

Олох уурар туоһунан
Буурдаа моһолу билбэккэ,
Хатан-тырым хааннанан
Удьуор сахам эр күүһэ!

Поэзия
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* * *
…иччитэх алааска
Буор кутум таласта…

Балаҕан сэмнэҕэ, 
Кыҥнайбыт сэргэтэ – 
Ол алаас иһигэр
Туох бары иhийэр.

Кэриигэ, тумулга
Кистэммит уҥуохтар –
Өбүгэм саҕана
Олорбут туоһулар.

Аартыкка соҕотох
Аар хатыҥ турара,
Тулаайах, хараастан
Айманар курдуга…

Үрдүбэр эмискэ
Биир чыычаах ыллаата,
Санаабын ситэрэн
Күн уота сырдаата.

…өбүгэм алааһын
Үс кутум таптаата!

* * *
…күнүм аны күлүк,
Түүнүм аны түүнүк…
Оо, эмиэ да дьоллоох,
Уо, эмиэ да сордоох…

Таптал, дьиҥэ, эрэл –
Сүрэх иэйэн ыллыыр,
Таптыыр эмиэ эрэй,
Сүрэх кистээн ытыыр…

Эн миэхэ – Таҥара,
Сүрэҕим аҥара:
Эмиэ да бу бааргын
Уонна эмиэ, суоххун…

Дьиҥнээхтик таптыыртан
Аймана, харааста,
Бутуйар дьылҕабын
Таҥнары кырыыбын…

Оо, эмиэ да дьоллоох
Сүрэх иэйэн ыллыыр,
Уо, эмиэ да сордоох,
Сүрэх кистээн ытыыр…

* * *
Мин тулам барыта 
Санатар Эйигин,
Бэл, көстөр айылҕа
Саҥарар киһилии…

Хараҥа түүннэргэ
Ыйдаҥа күлүгэ
Аһаҕас түннүкпэр
Эйигин көрдүүрэ.

Сүүһүнэн сулустар
Тырымныы оонньууллар,
Эн ааккын сураһа
Сипсиһэр курдуктар.

Тэпсибит ыллыкпын
Саҥа хаар бүрүйэр,
Эйиигин кэлиэ диэн
Оһуорун тэлгэтэр.

Мин тулам барыта 
Эн суоххар куруһуон,

Николай Васильев-Харыйалаах Уола

Үөһээ Бүлүү улууһун Дүллүкү нэһилиэгэр олорор. 33 саастаах. Н.Г. Чернышевскай 
аатынан Бүлүүтээҕи педагогическай колледж физкультура салаатыгар кэтэхтэн үөрэнэр. 
Кэргэннээх, үс оҕолоох. Кэтэх хаһаайыстыбатын көрөр. 

Оскуола эрдэҕиттэн хоһоон суруйарга холонор. Айымньылара 2015 сыллаахха 
«Хоhооннор» диэн дьоҕус кинигэнэн тахсыбыттара, «Тапталтан тыллыбыт иэйиилэр», 
«Тобуруокап көмүс күhүнэ» (2016, 2017) хомуурунньуктарга, «Күрүлгэн» альманахха, 
«Кыым», «Үөhээ Бүлүү» хаһыаттарга бэчээттэммиттэрэ.

Эдэр суруйааччылар XXI ³р³спµµбµлµкэтээ±и сµбэ мунньахтарын к³рс³
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Бэл, тыыннаах айылҕа
Иһийэн чуумпутуон…

ДҮЛЛҮКҮ

Үс сүhүөх тылынан
Ааттыыбын: Дүллүкү,
Эдэр саас тыынынан
Аныыбын күндүнү.

Кэрэҕин этээри
Кэриигэ кэҕэлэр
Киэhээҥҥи чуумпуну
Киэргэтэр эбиттэр.

Үс Саха үөскээбит
Өҥ буордаах алааскар
Ыччатыҥ тэнийэн 
Сир дьоло салҕанар.

Усталаах-туораҕын
Ырыаҕа хоhуйан,
Кыракый күөрэгэй
Күн ахсын күөрэйэр.

Сайынын, кыhынын,
Мин сахам кыыhыныы,

Айылҕа кэрэтэ
Дьэ, манна дэлэгэй.

Үс сүhүөх тылынан
Алҕыыбын: Дүллүкү,
Эдэр саас тыынынан
Аhабын үөрүүнү.

* * *
Сирдээх халлаан быыhыгар,
Орто дойду олоҕор
Кэлэн ааспыт туоhулар
Ол тураллар – уҥуохтар.

Илин-кэлин сыыппара –
Киhи тыыннаах сыллара,
Аны кэлэн харааста
Кириэс эрэ хараарар.

Өҥө барбыт венокка
Кубарыйар сибэкки,
Умнубатах сүрэххэ
Арай тыыннаах эбиккит...

Киhи кылгас олоҕун
Кэпсии сатыыр курдуктар
Кэлэн ааспыт туоhулар –
Ол тумулга уҥуохтар...

Эдэр суруйааччылар XXI ³р³спµµбµлµкэтээ±и сµбэ мунньахтарын к³рс³
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Василий Рожин

Дьааҥы улууһун Хайыһардаах бөһүөлэгиттэн төрүттээх. 27 саастаах. Дьокуускайдааҕы 
судаарыстыбаннай инженернэй-техническэй институт политехническэй колледжын 
бүтэрбит. Билигин Дьокуускайга тутуу тэрилтэтигэр үлэлиир. Сахалыы, нууччалыы 
хоһоону 2016 сылтан ыла хоһоон суруйарга холонор.

* * *
Доҕоруом, кытылга үҥкүүлүөх
Ыйдаҥа күөх уотун бүрүнэн,
Бу түүҥҥэ сиэттиһэн көтүөххэ
Дьон көрбөт-истибэт сиригэр.

Халлааҥҥа сыдьаайа тураллар
Сэмэйдик дьиримниир сулустар,
Алыптаах ол көстүү анныгар
Дайыахха кубалыы таптаһа.

Чүмэчи уотууну нарыҥнык
Сүрэхпин сылыта сырдатыаҥ,
Аттыгар хатыҥныы наҕыллык
Мин истиҥ ырыабын ыллыаҕым.

Түүн ааһыа, үүнүөҕэ сарсыарда,
Мин сылаас санныбар уһуктуоҥ.
Киэһэлик ыйдаҥа тахсыыта
Күүтүөхпүт кистэлэҥ дьолбутун.

* * *
Итийбит иһирэх түүннэри
Көрөҕүн мин хара харахпар.
Үүрэбин көрүөхтээх түүллэргин,
Тиллэбин чүмэчиҥ уотуттан.

Төннүмэ арахсыы ыллыгар
Саҥалыы саҕалыы сатааҥҥын,
Мин тыыным сылытар дуолугар
Чугаһаа, чугаһаа, чугаһаа...

Ааспыты букатын сабаҥҥын
Билэрдии бэриниий эн миэхэ,
Эн курус, хараҥа суолларыҥ
Эппэттэр тугу да, эппэттэр...

Өрө тыын, тостубут сибэкки!
Наҕыллык илиибэр эриллэн.

Уоскуттан имэҥи иһиэҕим
Эйиэхэ иҥэммин. Эн эмиэ...

* * *
Эйиэхэ тыкпыта мин курус сулуһум
Дьэрэкээн өҥүнэн куйаарга тырымныы.
Элбэҕи эппэккэ сэрэнэн кууспутум – 
Бу тиһэх олохпор уоскутар абылаҥ.

Харыстаа сүрэхпин кыратык да санаан – 
Ахтылҕан сылааһа иэдэскин ититтин.
Бу сиргэ букатын бараары кэлбитим
Минньигэс уостарыҥ амтанын биллэрбин.

Хараҥа түүннэргэ мин баарбын аттыгар – 
Хаамаргын тохтотон халлааҥҥа хантайаар.
Сүүс сулус чаҕылхай уотуттан
Эн булуоҥ сүппэти... Ол – таптал.

* * *
Хоптолор бүтэһик күннэрин
Үрүҥ хаар үҥкүүтэ өйдөтөр.
Сайыһан турабын күнүүлүү:
Хоптолор, көтүмэҥ. Көтүмэҥ!

Таптаабыт сүрэхтии айманан
Кыланан ылаҕыт түүннэри,
Оччоҕо мин эмиэ уһуктан
Бэйэбин булаары тиийэбин.

Күн ахсын арахсыы түгэнэ – 
Баҕардар эппэккэ көтүөххүт:
Мунчаара, сайыһа биэрэкпэр
Халлааны одуулуу көрүөҕүм.

Этээрин миэхэҕэ, умнумаҥ,
Куйаарга дайыаххыт иннинэ:
Көрсүөхпүт аламай сааскыга,
Бу манна, күөх халлаан анныгар.
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Айсен Никитин-Туймаада Уола

Чурапчы улууһун Чурапчы сэлиэнньэтиттэн төрүттээх. 24 саастаах. М.К. Аммосов 
аатынан ХИФУ РФ ХИНТуоКИ саха салаатын 5-с кууруһун устудьуона. «Сэргэлээх уоттара» 
литературнай куруһуок чилиэнэ. Эдэр суруйааччылар ХIХ, ХХ өрөспүүбүлүкэтээҕи 
сүбэ мунньахтарын кыттыылааҕа. ХХ сүбэ мунньах түмүгүнэн хоһоонноро «Бичик» 
НКК тахсыбыт «Айар эйгэҕэ айан» эдэр ааптардар хомуурунньуктарыгар киирбиттэрэ. 
Айымньылара «Чолбон» сурунаалга бэчээттэнэллэр.

ТҮҮҤҤҮ ТЫАЛ

Түүн – уоскулаҥын
Тыллаан булбата,
Ыйдаҥа – сырдыгын
Ыраах ыыппата.

Дьүһүнүн сүтэрбит
Түүл тохтоон турда,
Күһүнтэн күрэммит
Сэбирдэх умайда...

Сулуһум суолун
Бу түүн булбатар,
Сибэккилээх хонуубун
Бу түүн тыыппатар...

Эн суох этиҥ, онно,
Тыаллаах түүн,
Эн сылаас этиҥ, онно,
Тымныы түүн...

МУУС КЫТЫЛ

Аҕыс сыл кэннигэр
Бу күн биһиэнэ этэ,
Таптал – сүрэхпитигэр
Дириҥник тимирбитэ.

Кыыс ыйдаҥа сырдыга
Кытылга арыаллыыра,
Арыт, устубат туман 
Тыйыстык тохтото сатыыра.

Сүрэх бастыҥ иэйиитэ
Муус кытылга иҥмитэ,
Харахтаргар көстөрө

Дьол сулуһа көтөрө.

Киһи киһини сүтэрдэҕинэ
Сыаналыыра чахчы эбит,
Киһи киһиттэн тэйдэҕинэ
Таптыырын билэр эбит…

ХАРАҤАҔА САҤА ТАХСЫБАТ...

Сылтан лаппа ордук
Түүн анныгар сыттым...
Күһүн көппүт курдук
Түүлбүн онно ыыттым...

Сырдыгы көрөөрү
Сүүс тылы эппитим,
Иккистээн төрөөрү
Үрүҥ түүнү туттум...

Тылбын биэриэхпин
Күнүм көстүбэт,
Түүммэр кэпсиэхпин
Саҥам иһиллибэт...

Көрдөһүүм да кыра –
Миигинниин кэпсэт...
Курус тыал кууһара –
Куйаар киэҥэ бэрт...

24

Быылы көтүппэккэ,
Тыалы утары сүүрбэккэ,
Хаарга батары түспэккэ
Эн бэйэҕин билбэккин...

Эдэр суруйааччылар XXI ³р³спµµбµлµкэтээ±и сµбэ мунньахтарын к³рс³
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Бастакы таптал кэннэ
Олоҕу ылыныым уларыйда,
Сырдык уот күлүмнээн
Түлэй түүн тыына ыытта...

Арыгы аҕалбыт атастарын
Сиэтэн илдьэ барда,
Дьылҕам күндү таастарын
Сүрэхпэр хаалларда...

Дьылҕа Хаан ыйааҕа
Дьыл түөрт кэмин санатар,
Уоттаах тыл илгэтэ
Уйулҕаны хамсатар...

ААТЫҤ ИҺИН

Эн тыыммыт салгыныҥ
Төһө ыраах тиийиэй?
Эн күөдьүппүт кыымҥын
Хас киһи көрүөй-истиэй?

Суруйбут суруктарыҥ
Ааҕыллыахтара дуо?
Көтүппүт кынаттарыҥ
Киһи буолуохтара дуо?

Дойдугун таптыырыҥ
Дьоҥҥо үтүөнэн тиийдин,

Үгэстэри тутуһарыҥ
Ким буоларгын кэпсээтин.

Күн өрүү үөһэттэн көрүө,
Дьыл-хонук устан ааһыа,
Эн биһи күммүт бүтүө –
Орто дойду атаарыа...

ТЫАЛ ТЫЫНА

Санаам сыһыаны ирдиир –
Сүрэҕим буолбат, кыйдыыр,
Толкуйум ыллыктары ыйар
Тоҥ ый онно чугас, ардыгар...

Уокка умайбыт уруккум
Уруккуну утумнаабат,
Тыалга охсуллубут олоҕум
Таптал баарын утарбат...

Хагдарыйбыт сэбирдэхтэр
Көҥүл тыыммын үтүктэллэр,
Дьоллоох дьылҕам сорҕото
Дьэҥкир иэйиигэ тохтоото...

Кутаа уотум итиитэ тиийбэтэх
Кыыс кырачаан сүрэҕэр,
Таптыыр ураты эбит – тапталтан
Түүлгэр көрөҕүн, мин атыммын...

Эдэр суруйааччылар XXI ³р³спµµбµлµкэтээ±и сµбэ мунньахтарын к³рс³
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Харысхал Татаринов

Мэҥэ Хаҥалас улууһун Тумул б³һү³лэгэр олорор. 33 саастаах. Улуустаа±ы «Таммахтар» 
литературнай холбоһук чилиэнэ. 

Дьикти к³рсµ´µµ

Биирдэ ытаан-соҥоон туран дьоммун кыт-
та отоннуу барыстым. Хас саастааҕым эбитэ 
 буолла? Араа´а, биэстээхпэр быһыылаах. Тыа±а 
тахсан аҕабын батыһа сырыттым, син балачча 
отонноотубут. Тыа±а хаамартан дэлби сылай-
дым, и´итим ыараатар ыараан и´эр курдук. Дьо-
нум ар±ам-тар±ам баран отоннуу сылдьаллар. 
Арай, биирдэ өйдөөн көрбүтүм, аттыбар ким да 
суох буолбут. Хаһыытаан көрдүм да, уу-чуумпу. 
Баҕар саҥам кыра эбитэ дуу? Ким да истибэтэх 
буолуон эмиэ сөп. Бу диэки барбыттара дии са-
наан инним хоту баран истим. Былыргы ыллык 
суол омооно баар курдук, ону батыстым. Төһө өр 
хаампытым буолла...

Ол и´эн дулҕалаах ыраа´ыйа±а тахсан кэл-
лим. Күн сирэйбэр чаҕылыйа тыгар, сылайбытым 
бэрдиттэн дулҕа үрдүгэр олорон сынньанным. 
Отоммуттан ылан сиибин, минньигэ´э сµрдээх. 
Аччыктаабыппын, дьэ, онно биллим. Арай, ол 
олордохпуна, кэннибэр ким эрэ: 

– Хайа, тукаам, бу ханна айаннааты²? — диэтэ. 
Соһуйаммын этим дьар гына тµстэ, омум-

мар халлааным хараҥарда. Кэннибин хайыс-
пытым ким да суох. Арай биир тиит т³рдµгэр 
сып-сытыынан чо±улуччу к³рбµт кыыл олорор. 
Тииҥҥэ майгынныыр эрээри улахан, хараҥа кил-
бэлдьигэс тµµлээх. Кутталбыттан саҥабыттан 
маттым, сии олорор отоммор хара сыстым. Онуо-
ха, кыылым арай:

– Куттаныма. Дьону² соҕуруулуу-илин түс-
пүттэрэ. Арыый тэйиччилэр, олорон сынньан. 
Со  тору эргиллэн кэлиэхтэрэ, батыстаххына му-
нуоҥ, дьоҥҥун да эрэйдиэҥ, — диэтэ.

Оҕо буоламмын куттаммытым ааһан хаалла. 
Били мультикка көрөрүм курдук, кыыл са ҥа-

рарын илэ харахпынан көрдүм, кулгаахпы нан 
иһиттим. Ол да буоллар итэҕэйбэккэ, ким баа-
рын билээри хаһыытаан көрдүм да мэлигир. Кы-
ылым кыыһырбыттыы:

– Түксү! Уоскуй! Хаһыытаама, дьону² иһиттэ-
рин толордохторуна кэлиэхтэрэ. Хата, сытан 
сылааҕын таһаар. Мин аттыгар олорон доҕор 
буолуом. Өскөтүн дьонуҥ көрбөккө ааһар тү-
гэннэригэр бэлиэ биэриэм. Эбэтэр у´угуннарыам, 
– диэтэ да аттыбар кэлэн олорунан кэбистэ.

Сылайбыппын билинэн, дулҕаны сыттык оҥос-
тон төбөбүн уураат, утуйан хаалбыппын. Арай, 
уум быы´ынан и´иттэхпинэ ханна эрэ  ыраах 
баҕайы аҕам са²ата иһиллэр. Миигин ыҥы-
рар курдук. Халтаһам ыбыс-ыарахан, харахпын 
нэ´иилэ арыйдым. Саҥа төбөбүн өндөтүөх буол-
бутум, аҕам хайыы-үйэ кэлэн турар эбит.

– Оо, бу уол, манна, утуйа сытар эбит. Бул-
луом, буллум! – диэн ха´ыытаата. 

Миигин к³т³±³н ылан санныгар олордон кэ-
бистэ да, ыллык устун төттөрү бардыбыт. Аҕам 
санныгар олорон и´эн сэрэнэн: 

– Аҕаа, мин аттыбар ким баар этэй? – диэн 
ыйыттым. А±ам тугу да са²арбата. Массыына-
бы тыгар тиийэн отоммутун дьаа´ыкка кутан 
 дьиэ битигэр айаннаатыбыт. Киэһэ ороммор уту-
йаа ры сыттахпына аҕам кэлэн аттыбар олорон, 
төбөбүттэн имэрийэ-имэрийэ: 

– Күндү түүлээҕим, кииһим барахсан, уолбун 
булларбыккар барҕа махтал! – диэн ботугураа-
та. Мин харахпын арыйбакка сытан, аҕам саҥа-
тын истэн били доҕор буолбут кыылым киис буо-
ларын билбитим. Ол курдук, ыйыппыт ыйытыым 
хардатын истибэтэҕим. Көрсүбүт кииһим илэтин 
билигин да чопчу этэр кыа±ым суох.

Эдэр суруйааччылар XXI ³р³спµµбµлµкэтээ±и сµбэ мунньахтарын к³рс³
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Эбэбин к³рбµтµм

Бу тµгэн мин ³йдµµрбµнэн алталаахпар буол-
бута. А±ам сопхуос субан сүөһүлэрин көрөр 
этэ. Биирдэ миигин µлэтигэр илдьэ барбыта. 
£рµс у²уор тахсан былыргы ³т³хх³ тµспµппµт. 
Эргэ өтөх диэтэххэ ырааһа сүрдээх этэ, санаа-
бар быыл да суох курдуга. Баҕар кыра буолам-
мын оннук санаабытым дуу. Халлаан куйааһа 
сµрдээ±э, наһаа үчүгэй кµннэр турбуттара. Биир 
кµн аллара хо дуһаҕа киирэн луук µргµµ сырыт-
тахпына аҕам атын сиэппитинэн кэлэн:

– Хайа, тукаам, төһө үүммүтүй? Ба´аамы бул-
буккун дии. Сотору тахсан аһаар. Остуолга ас-
кын бэлэмнээтим. Мин субаннарбын көрдүү бар-
дым, – диэн баран атын үрдүгэр хап гына оло-
ро тµ´ээт, айанната турбута. Мин уһаабата±ым, 
кыра эрдэххэ суумкам улахан курдуга да дьи²эр 
кып-кыра этэ, онон өр гыммакка толорон өтөхх³ 
тахсан аһаан баран утуктаан оро²²о сыппытым. 
Утуйбутум эбитэ дуу? Арай аан а´ыллар тыаһа 
иһилиннэ, атах тыаһа сырдыр±аата... Кутта-
наммын суорҕан анныгар түстүм. Суорҕаны сэ-
гэтэн к³рбµтµм биир эмээхсин киирэн остуолу 
хомуйан барда. Былыргылыы халадаай ырбаа-
хылаах, сарыы этэрбэстээх, маҥан былаат таах. 
Оҕо аһаабыта бэлиэ буоллаҕа, тоҕон-хо рон 
аһаатаҕым буолуо. Кутталбыттан ытаабатым да-
ҕаны, хаһыытаабатым даҕаны. Өр буолбата ата-
ҕын тыаһа сырдырҕаата, аан сабыллар тыаһа 
"лап" гынна. Суор±аммыттан быган көрбµтµм, 
тахсан барбыт. Тоҕо эрэ куттаммытым аа´ан 
хаал ла. Кэнниттэн эккирэтэн тахсыбытым ким да 
суох, уу-чуумпу. Арай, аттынааҕы талахха чыы-
чаах эрэ ыллыыр. Уум көтөн, сэргэхсийэн хаал-
лым. 

Аҕабын кэтэһэ таарыйа эмиэ луук хомуйа 
киир дим. Онтон аччыктаан ³т³хх³ тахсан ки-
лиэби бы´ыта тыытан сиэтим. Аһаабыт кур-
дук сананан, наара ороммор оонньуу сытан 

эмиэ утуй буппун быһыылаах. Хайдах эрэ, ким 
эрэ суорҕанынан сабар курдук. Мин харах-
пын ас пакка кирийэн сыттым. Атах тыаһа сып-
сырдырҕас. Куттанным дуу?! Суорҕаны бµрµнэ 
сытан оргууй сэгэтэн көрбүтүм, маарыы²²ы 
эмээхсиним били бытарыппыт килиэбим тобоҕун 
ытыһынан тарыйан ылан ырбаахытын сиэбигэр 
угунна. Остуолу эмиэ хомуйбут. Ол туран, мии-
гин одуулуур. Бы´ыыта куттуон баҕарбата, тах-
сан барда. Абааһы буолбатаҕын сэрэйдим, ол 
эрээри бу сырыыга кэнниттэн тахсан к³рб³тµм. 
Түүн ыттарым үрдүлэр, аҕам иһэрин сэрэйдим. 
Чүмэчи уматан эрдэхпинэ киирэн кэллэ. 

– Хайа, тукаам, утуйбакка сытаҕын дуу? – диэ-
битинэн киирдэ. Олорон аһаатыбыт, күннээҕи 
сонуммун кэпсээтим, аҕам соһуйбата, тугу эрэ 
билэр быһыылаах, саҥарбата. Сарсыарда ту-
ран аһаат, миигин ³рµскэ киллэрэн мотуорка-
лаах дьонунан уҥуор дэриэбинэҕэ атаарда. Мин 
үөрэ-көтө дьиэбэр кэлэн, ийэбэр сонуммун, тугу 
көрбүппүн кэпсээтим. Ийэм на´аа со´уйда, ким-
ниин эрэ т³л³пµ³нµнэн эрэ кэпсэттэ. Сотору буо-
лаат эдьиийим кэлэн: "Дьэ, эрэ, тугу гынныҥ, ту-
гу көрдүҥ?" – диэн туоһуласпытынан барда. Хай-
дах баарынан кэпсээн биэрдим. Онуоха эдьии-
йим суумкаттан эргэ хаартысканы таһаарда. 

– Бу эбэ². Кини киирэн остуолгун хомуйда 
дуо? – диэтэ. 

Хаартысканы к³рбµтµм үүт-үкчү ол эмээхсин 
курдук.

– Бу кини, – диэн бигэргэттим. Онтум суох 
 буолбута быданнаабыт ки´и эбит. Кини олорбут 
дьиэтигэр хонон турбут эбиппин. 

Дьэ, итинник... Оҕо сылдьан өйбөр хатанан 
хаалбыт түгэни хайдах өйдүүрбүнэн суруйдум. 
Ха´ан да көрбөтөх, дьүһүнүн да билбэт эбэ-
бин кытта түүлбэр эбитэ дуу, илэ дуу к³рс³н 
ааспыттаа±ым.

Эдэр суруйааччылар XXI ³р³спµµбµлµкэтээ±и сµбэ мунньахтарын к³рс³
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Холоруктаах кµ³л
Бу тµбэлтэ ту´унан аба±ам кэпсээбитэ, онтон 

тугу ³йд³³н хаалбыппын кылгастык сэ´эргиэм. 
Өрдөөҕүтэ абаҕам оскуолатын бүтэрэн, сал-
гыы идэ ылаары анал үөрэх кыһатыгар туттар-
сан  киирэн баран дойдутугар кэлбит. Биир үтүө 
күн уолаттары кытары ыраах күөлгэ балыктыы, 
хоно-өрүү барбыттар. Суол ку´а±ан буолан бэрт 
³р айан наан балыктыыр кµ³ллэригэр хонукта-
рыгар  тиийбиттэр. ¥лтµ сылайан кыратык сэниэ 
киллэрэн аһаан баран утуйбуттар. Хара²а±а ыл-
ларан тµбэ´иэх сиргэ отууламмыттар. 

Арай, биир доҕоро тµ´ээтэ±инэ сыарҕалаах 
аттаах, былыргы айан дьоно тиийэн кэлбит-
тэр. "Суолу тоҕо бүөлээтигит? Туораан биэри², 
айан дьонун тутума²", – диэн биир бырдьа бы-
тык оҕонньор уолга кµргµйдээбит. Онуоха уол 
соһуйан у´уктан кэлбит, хайыы-үйэ халлаан сыр-
даабыт эбит. Уол доҕотторун у´угуннарбакка, 
чэй оргутан баран күөлгэ киирэн тулатын одуу-
луу турбут. Ол турда±ына күөл анараа ба´ыгар 
дµ²µр тыа´ыыр курдук µ´µ. Араа´а тугу эрэ 
сыыһа иһиттим дуу диэн улахаҥҥа уурбатах.

Тиийэн доҕотторун уһугуннартаан, сирэй-ха-
рах суунан, аһыы олорон дьэ күннээҕи сорук-
тарын кэпсэппиттэр. Онтон иккиэ буолан күөлгэ 
киирэн илим үппүттэр. Тахсан иһэн собо араа-
ран, эбиэппитин булунуохпут дэспиттэр. Биир 
уол мас көтөрө, куобах көрүөм диэн тыаҕа тах-
сыбыт. Уолаттар илимнэрин µтэн тахсан иһэн 
эмиэ дүҥүр тыаһын истибиттэр уонна атын 
тыас ка булкуйан улахаҥҥа уурбатахтар. Тыаҕа 
барбыт уоллара икки куртуйахтаах кэлбит. 
Үөрэ-көтө собо буһарынан аһаабыттар, сирдэ-
рин аһаппыттар. Дьэ, ол олорон итирии-куту-
руу, ырыа-тойук бөҕө буолбуттар. Тµµнµ бы´а 
ампаалыктанан баран сарсыарданан  биирдэ 
³й д³ммµттэр. Күннэрэ күлүмүрдµµ оон ньоон, 
хал лааннара көҕөрөн үчүгэй да µчµгэй күн үүм-
мүт эбит. Арай биир уоллара бүөрэ ыалдьан 
нэ ́ иилэ турбут. "Чэ, ыалдьыбыт киһи күөстэ 

күөстээ. Би´иги күөс буһуор диэри илиммитин 
киирэн көрүөхпµт. Бачча үчүгэй күҥҥэ, балык 
туппута да туппута буолуо", – дэспиттэр. Икки 
уол тыыларын үрдэрэн илимнэригэр киирэн бас-
такы илимнэрин балыгын араара олордохтору-
на, күөл илин баһыгар улаханнык да улаханнык 
суор кыламмыт, дүҥүр тыаһа ньиргийбит уонна 
хантан да кэлбитэ биллибэккэ сүүнэ холорук 
күөллэрин ортотунан ытыллан тиийэн кэлбит. 
Уолаттар куттанан кытылы былдьаспыттар. Хо-
лорук кытылга тиийиилэригэр хайыы-үйэ ситэн 
кэлэн, тыыларын үөһэ көтөҕөн та´ааран отучча 
миэтэрэ т³тт³рµ µ³скэ бырахпыт уонна бэйэлэ-
рин атахтарыттан күөл ортотугар соһуталаабыт. 
Сотору холоруктара ханна да барбыта биллибэк-
кэ сµтэн хаалбыт. Уолаттар кытыыны былдьаһан 
тахсан кутталларыттан бабыгыра´а олорбуттар. 
Ол олорон илиммитин хайдах ылабыт диэн буол-
бут. Бары да куттаммыттара бэрт буолан хаал-
ларарга санаммыттар, кыл тыынынан хомуна ох-
сон т³тт³рµ ыстаннарбыттар. Дьиэлэригэр эрэй 
б³±³нµ көрөн, сирэй-харах иэдэйбит дьоно тиий-
биттэр. 

– Хайа, бу туох буолан эрдэ кэллигит? – диэн 
дьонноро туоһуласпыттарыгар туох буолбутун 
кэпсээн биэрбиттэр. Онуоха ороҥҥо сытар кыр-
дьа±ас эһэлэрэ: "Сиэри та´ынан айдаарбыккыт 
буолуо? Ол сиргэ мэнээк сылдьыбат буолуҥ. Ула-
хан айан суола баар. Кырдьаҕас ойуун кис тэнэ 
сытар. Эрдэ сэрэппэтэҕэ дуо? Сарсыарда уонна 
кµнµс дүҥүр тыаһыыр буолара дии", – диэ бит. 
Ыалдьыбыт уоллара балыыһаҕа киирэн өр эм-
тэммит. Кэлин санаабыттара айан суолун бүөлүү 
утуйбуттар эбит. Айан дьоно туораа² диэбиттэ-
ригэр доҕотторун уһугуннарбатах. Онон µрдүнэн 
ааспыттар диэбиттэр. 

Онтон ыла ол кµ³лгэ кµн бµгµнµгэр диэри 
үктэммэккэ сылдьаллар. Аба±ам сир-дойду туох 
туох кистэлэҥнээҕин билэр, өбүгэлэрбит µгэс-
тэрин кытаанахтык туту´ар ордук эбит диэбитэ.

Эдэр суруйааччылар XXI ³р³спµµбµлµкэтээ±и сµбэ мунньахтарын к³рс³
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СИБЭТИЭЙ КЫЫС
(Кэпсээн)

Мин Маргарито Дуартены сүүрбэ икки сыл буолан баран 
саҥа көрбүтүм. Трастевере кыбаарталын биир кыра, бүччүм 

 уулуссатыгар кини эмискэ баар буола түспүтүгэр нэһиилэ билби-
тим: бэ лиэр испанныы саҥарарын ыарырҕатар уонна былыргы рим-
лянныы туттар-хаптар буолбут этэ. Баттаҕа маҥхайбытын ааһан 
аҕыйаабыт, кини хаһан эрэ Римҥэ саҥа кэлэрин саҕанааҕы ыар-
нүһэр көрүҥүттэн уонна Анды литераторын кутурҕан таҥаһыттан 
туох да хаалбатах эрээри, кэпсэтэн истэхпит аайы мин кинини 
кубулҕаттаах сыл-хонук дьапталыттан сыыйа хостоон испитим 
 итиэннэ урукку дьиҥ бэйэтин дьэ көрбүтүм: тааһы суорааччы кур-
дук бүтэй, уолҕамчы уонна дьаныар даах майгытын. Урут да сылдьан 
барыытыгар, миигин ис-испиттэн кэрбии сылдьыбыт ыйытыыбын 
иккис чааскы кофебытын иһээри олорон, дьэ биэрэргэ сананным:

– Онтон били сибэтиэй кыыс хайдах-туох буолбутай?
– Сибэтиэй кыыс манна баар. Өссө да кэтэһэр.
Кини ити тылларыгар хайдахтаах курдук киһи эрэ уйуммат ыны-

рык күүрээнэ баарын арай Рафаэль Роберто Сильва теноры кытта 
мин эрэ өйдүөхпүтүн сөп. Биһиги кини драматын олус бэркэ билэр-
бит уонна өр сыллар устата саныыр этибит: Маргарито Дуарте – 
ааптарын көрдүүр персонаж, кинини суруйааччылар бары олохпут 
тухары күүтэбит, өскөтүн кини баччааҥҥа диэри миигин була илик 
буоллаҕына – ол кини кэпсээнин түмүгэ киһи өйдүүрүн таһынан эрэ 
буолуон сөбүттэн диэн.

Кини Римҥэ сандал саас сандааран турдаҕына, били Пий ХII 
Папа ханнык да быраас-отоһут үрүҥ-хара эмтэрэ кыайбатах бөтөр 
 ыарыытынан ыалдьыбыт кэмигэр кэлбитэ. Колумбия Андыларын 
таас очуостарыгар сыста бүкпүт Толима дэриэбинэтиттэн кини аан 
бас таан тэйбитэ, оннооҕор, кини хайдах быһыылаахтык утуйарыгар 
да көстөрө. Биир үтүө сарсыарда кини биһиги консульствобытыгар 
килэччи кылааккайдаммыт, быһыытынан уонна кээмэйинэн виолон-
чель хаатыгар майгынныыр бэс чымыдаанын туппутунан баар буо-
ла түспүтэ уонна консулга манна айаннаан кэлбит дьикти төрүөтүн 
кэпсээбитэ. 

Маргарито Дуарте бастакы да сүһүөх оскуоланы кыайбатаҕа, 
ол оннугар беллетристиканы ылларан туран ааҕара, онон кини 
оннооҕор буолуох киэҥ билиилээх буолары ситиспитэ – туох тү-
бэспити, бэчээттэммити барытын ааҕара. Уон аҕыс саастааҕар, 
олохтоох дьаһалтаҕа суруксуттуу сылдьан, олус кэрэ кыыһы кэр-

Колумбия суруйаач-
чыта, суруналыыс, ки-

нигэ та´аарааччы уонна 
политическай диэйэтэл 

Габриэль Гарсиа Маркес 
1927 сыллаахха, кулун 
тутар 6 кµнµгэр, Арака-

така куоракка т³р³³бµтэ. 
1982 сыллаахха литера-
тура эйгэтигэр у´улуччу 
сити´иилэрин и´ин Но-

белевскай бириэмийэ 
лаурета буолбута. ¥гµс 

айымньылара нууччалыы 
тылбаастаммыттара. 

2012 сыллаахха 
Россия±а Гарсиа Мар-

кес сыла бэлиэтэммитэ. 
Ити сыл суруйааччы 85 
саа´ын туолбута, “Сµµс 
сыллаах со±отохсуйуу” 

диэн улуу романа бэчээт-
тэммитэ 45, Нобелевскай 

бириэмийэ лауреата буол
бута 30, “Олох ту´унан 
кэпсээри, олох олоруу” 
кинигэтэ тахсыбыта 10 

сыллара буолбута. 
Габриэль Гарсиа Мар-

кес 2014 сыллаахха, 
муус устар 17 кµнµгэр 

Мехико±а ³лбµтэ.

Габриэль ГАРСИА МАРКЕС
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раары араас алба´ы барытын туттар түбүгүн 
саҕалаабыта. Бэйэтин кыһалҕатын кэпсиирин 
сө бүлээбэт этэ даҕаны, биһиги: кини түбүгэ 
үгүс сыралааҕын ааһан кураанахха буоларын 
билэрбит. Кини суолугар түбэспит туох баар 
таҥараһыттар түмсүүлэрин уонна аһымал фон-
даларын барыларын кытта билсибитэ, кинини 
олус болҕомтолоохтук, соһуйбакка да истэллэрэ, 
сонно тута кини туһугар туруорсарга бэлэмнэрин 
мэктиэлииллэрэ гынан баран, ол барыта туох 
да түмүгэ суох хаалара. Кырдьыгынан эттэххэ, 
кэмэ да соччо табыгаһа суох буолан биэрбитэ. 
Сибэтиэй Престолга сыһыаннааҕы Папа бөтөр 
ыарыыта ааһыар диэри барытын тохтото түһэргэ 
быһаарбыттара, онтукатын медицина үөрэҕин 
чулуу чөмчөкөлөрө эрэ буолбакка, аан дойду 
бары муннугуттан кэлэр ап-хомуһун ньымалара 
да кыайбакка сылдьаллара.

Кэмниэ кэнэҕэс, от ыйын бүтүүтэ, Пий XII 
бэттэх кэлэн сайыҥҥы сынньалаҥар Кастель-
гандольфоҕа барбыта. Нэдиэлэ аайы буолар 
аудиенциялартан бастакытыгар Папаҕа көр-
дөрөр эрэллээх Маргарито сибэтиэй кыыһы ил-
дьэ тиийбитэ. Папа ис олбуорга, олус намыһах 
оҥоһуулаах балкоҥҥа тахсыбыта, Маргарито 
мэктиэтигэр кини килбэччи оҥоһуллубут тыҥы-
рахтарын өйдөөн көрбүтэ уонна киниттэн кэлэр 
лаванда сытын ылбыта. Ол эрээри Папа, Марга-
рито санаабытын курдук, аан дойдуттан бары-
тыттан кэлбит туристарга түспэтэҕэ, арай биир 
этиини алта омук тылынан эппитэ уонна түмүгэр 
барыларын холбуу былаҕастабыы гыммыта.

Сырыы аайы дьыала уһатыллан испитэ, онон 
Маргарито, ыга ылсарга сананан, Ватикан кэнсэ-
лээрийэтигэр алта уонча сирэйгэ илиинэн сурул-
лубут суругун бэйэтэ илдьэн биэрбитэ даҕаны, 
онно хоруйу туппатаҕа. Онтон кини соһуйбата-
ҕа, тоҕо диэтэххэ дьыала-куолу бары сиэрин 
ту т у һан туран суругу ылбыт чунуобунньук – 
сибэтиэй кыыс диэки көрөн да абыраабатаҕа, 
аттынан ааһар атын үлэһиттэр даҕаны кыыһы 
улахаҥҥа уурбаттыы көрөллөрө. Кинилэртэн 
биир дэстэрэ аҥардас былырыын аан дойду  араас 
муннугар сытыйбакка сытар, сибэтиэй сирэй-
гэ сыһыарылларга сөптөөх өлүктэр тустарынан 
көрдөһүүлээх аҕыс сүүстэн тахса суругу туппут-
тарын кэпсээбитэ. Маргарито киниттэн син биир 
бэрэбиэкэлээн көрөн кыыс этэ ыйааһына суоҕун 
итэҕэйэригэр көрдөспүтэ. Чунуобунньук бэрэ-
биэркэлээбитэ эрээри, дьиктини билинэриттэн 
аккаастаммыта.

гэн ылбыта, онтуката сотору соҕуһунан төрөөрү, 
кыыс оҕону күн сирин көрдөрөн баран, өлбүтэ. 
Ийэтинээҕэр өссө кэрэ кыыс сэттэ сааһыгар ти-
тириир ыарыыттан өлбүтэ. Ол эрээри Маргари-
то Дуарте дьиҥнээх сэһэнэ кини Римҥэ кэлиэн 
сыл аҥарын иннинэ, быһыт тутаары дэриэбинэ 
кылабыыһатын көһөрүөхтэриттэн саҕаламмыта. 
Бары олохтоохтор курдук, саҥа кылабыыһаҕа 
көһөрөөрү, Маргарито дьонун уҥуохтарын хос-
тоон таһаарбыта. Кэргэнэ буор буолбута ыраап-
пыт. Онтон аттыгар сыппыт кыыһа, уон биир 
сыл ааспытын да кэннэ, сытыйыыга ылларба-
тах этэ. Оннооҕор, хоруобун аспыттарыгар, 
кинини көмөллөрүгэр укпут сибиэһэй розала-
рын сыта биллибитэ. Ол гынан баран, саамай 
дьиктитэ: этэ-сиинэ ыйааһына суох буолбут. 
Дьикти сураҕы истээт, сүүһүнэн көрүөн-билиэн 
баҕалаах дэриэбинэни толору халыйбыта. Туох 
да саарбахтааһын хаалбатаҕа. Эт-сиин сытый-
бата сибэтиэй буолуу мэлдьэһиллибэт чинчитэ 
буолар, инньэ гынан оннооҕор олохтоох епархия 
епискоба бу дьиктини Ватикан дьүүлүгэр туруо-
рар сөптөөҕүн кытта сөбүлэспитэ. Үп-ас хомул-
лан, Маргарито Дуарте бэйэтин эрэ буолбакка, 
олохтоох дьон ыырын-ычатын ааһан бүтүн но-
руот туһугар суолталаах дьыала±а охсуһа Римҥэ 
аттаммыта.

Париоли чуумпу кварталыгар баар пансиоҥҥа 
ити ту´унан биһиэхэ кэпсээн баран, Маргарито 
Дуарте дьиибэ чымыдаанын ыйанар хатыырын 
устан, хаппаҕын аһан көрдөрбүтэ. Ити кур-
дук биһиги Риберо Сильва тенордыын дьиктигэ 
кыттыһар кыахтаммыппыт. Кини аан дойду эл-
бэх музейыгар көрүөххэ сөп мыччыста хаппыт 
мумияларга ханан да майгыннаабат – кийииттии 
киэргэммит, төһө да сир анныгар өр буоллар, 
уһуктубакка утуйа сытар кыыс этэ. Тириитэ кил-
бэчигэс уонна тымныы, аһаҕас харахтара – дьэп-
дьэҥкир этилэрэ, ол иһин олор эйиигин онтон 
– өлөр өлүү түгэҕиттэн, көрөллөрүн курдук дьу-
лаан санаа үөскүүрэ. Атылаас таҥас уонна флер-
доранж венок – тирииттэн уратылара диэн – кэм-
кэрдии тыйыс тыынын тулуйбакка уоттуйбуттар, 
арай кыыс илиитигэр туппут розалара тыыннаах 
сыталлар. Бэс холбото, өлүгү хостообуппутун да 
кэннэ, чахчы ыйааһына да чэпчээбэтэҕэ. 

Маргарито Дуарте кэлбит күнүн сарсыҥ ҥы-
тыттан бастаан дипломаттар оннук үлүгэр дьа-
йыылаах да буолбатар, ордук аһыныгас санаат-
тан көмөлөрүн сити´э сатыыр, онтон – Ватикан-
ныыр суолугар бүтэн биэрбэт мэһэйдэри туо-
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– Арааһа, бу элбэх киһи бэйэтин итэҕэтиитин 
көстүүтэ буолуон сөп, – диэбитэ.

Үлэ күнүгэр сэдэхтик буолар иллэҥ кэмигэр 
уонна сайыҥҥы куйаас өрөбүллэргэ Маргари-
то, хоһугар олорон, кини дьыалатыгар туһалаах 
буолуо дии санаабыт кинигэлэрин утаппыттыы 
ааҕара. Хас ый бүтүүтэ – бэйэтин көҕүнэн – ча-
раас тэтэрээккэ улахан суруксут оҥоһуулаах 
буочарынан киниэхэ үбүнэн көмөлөспүт биир 
дойдулаахтарыгар кэлин чопчу уонна кэмигэр 
от чуоту түһэрээри туох баар ороскуотун бары-
тын кичэйэн туран сурунара. Сыл бүтүүтэ Рим 
ииччэх-бааччах уулуссаларын манна төрөөбүт 
курдук билэр, италиялыы бэйэтин тылын кур-
дук холкутук, аҕыйах чопчу тылынан быһаарсар 
уонна канонизация сиэрин-туомун туһунан ким-
нээҕэр да ордук билэр буолбута. Оннооҕор бы-
дан элбэх кэм кини хараастыгас таҥаһын ула-
рыттарыгар барбыта, маннык сэлиэччиги уон на 
судьуйа киэнин курдук сэлээппэни оччолорго 
Римҥэ арай биллибэт сыаллаах-соруктаах кис-
тэлэҥ уопсастыбалар чилиэннэрэ эрэ кэтэллэ-
рэ. Сарсыарда эрдэлээн сибэтиэй кыыһа сытар 
холботун илдьэ барара, ардыгар түүн хойутаан, 
олус сындалыйан уонна санньы түһэн кэлэрэ, ол 
эрээри үүнэр күҥҥэ күүс эбэр эрэлин кыымын 
хаһан да ыһыктыбат буолара.

– Сибэтиэйдэр бэйэлэрэ туспа кэмҥэ-кэрдиигэ 
олороллор, – диирэ.

Мин оччолорго Римҥэ аан бастаан кэлэ сыл-
дьарым, Киинэ экперименниир киинигэр үөрэ-
нэрим, уонна ол эрэй-муҥ аргыстаах кэмҥэ 
хайдах курдук толору олоҕунан олорбуппун 
хаһан да ум нуом суоҕа. Биһиги олорор панси-
оммут дьиҥинэн олох аныгы квартира этэ, Бор-
гезе Виллатыттан икки хаамыы сиргэ турара: 
хаһаайка икки уту йар хостооҕо, түөрт хоһу атын 
дойду устудьуоннарыгар куортамныыра. Биһиги 
кинини Кэрэ Мария диэн ааттыырбыт, кини кы-
раһыабай уонна имэҥнээх этэ, олоҕун күһүнүн 
саамай дьэтигэр сылдьара уонна биир быраабы-
ланы кэ риэс курдук тутуһара: ким да буоллун – 
бэйэтин хоһугар бэйэтэ муҥур тойон. Күннээҕи 
түбүк барыта кини аҕаһыгар, эдьиий Антониета 
санныгар сүктэриллэрэ, ол илэ аанньал, кына-
та эрэ суоҕа, күнү-күннүктээн үлэлиирэ, биэдэ-
рэ уонна кытаанах суокка туппутунан төттөрү-
таары сүүрэкэлиирэ, онто да суох ыраас мрамор 
муостаны аалара. Ити кини биһигини ырыаһыт 
чыычаахтары сииргэ үөрэппитэ, олору, сэриит-
тэн хаалбыт дьаллыга батарбакка, кини кэргэнэ 

Бартолино бултуура, бүтэр уһугар Кэрэ Марияҕа 
олорорун төлөһөр кыаҕа суох буолбут Маргари-
тоны кини бэйэтин дьиэтигэр ылбыта.

Кырдьыга да, ол биһиги айдааннаах дьиэбит 
курдук Маргарито олороругар сөбө суох дьиэ 
суоҕа да буолуо. Онно мэлдьи туох эрэ буола-
ра, оннооҕор сарсыарда эрдэ, – күн тахсыыта 
биһигини Боргезе Виллатын зоосадыттан хахай 
модуннук ырдьыгыныыра уһугуннарара. Рибе-
ро Сильва тенор улахан быраабынан туһанары 
ситиспитэ – римляннар кини уоттаах-төлөннөөх 
ыллыыр дьарыгын кытта эйэлэспиттэрэ. Алтаҕа 
туран, эмтээх муус тымныы ванналанан баран, 
мефистофеллыы бытыгын оҥосторо, итиэннэ, то-
лору бэлэм буоллаҕына эрэ – килиэккэ шотлан-
дка халааттаах, кытай солкото кашнелаах, бэ-
йэтин ураты одеколонунан бистэн баран, – туох 
баар кутун-сүрүн ууран туран ыллыыр дьарыгын 
саҕалыыра. Кыһыҥҥы сулустар өссө да өҥөҥнүүр 
хоһун түннүгүн тэлэччи аһан баран, куолайын 
ириэрэн саҕалыыра – бастаан опералартан тап-
тал чулуу арияларын аргыый аҕайдык, онтон 
сыыйа улаатыннардар улаатыннаран, уонна, 
бү тэһигэр – муҥ куолаһынан ыллыыра. Хас күн 
аайы биир суол хатыланара: кини аллараа “до”-
ну ылыы тыгар Боргезе Виллатын хахайа киниэхэ 
сир ньиргийэр хаһыытынан эппиэттиирэ.

– Эн олох Сибэтиэй Марк эт бэйэтинэн сыл-
дьаҕын, figlio mio1, – эдьиий Антониета ис сүрэ-
ҕиттэн сөхпүттүү саҥа аллайа түһэрэ. – Хахай-
дары кытта соҕотох кини эрэ кэпсэтэр кыахтаах.

Арай биир сарсыарда киниэхэ хоруйдаач-
чы хахай буолбатаҕа. Кини “Отеллоттан” тап-
тал дуэтын саҕалаабыта: “Gia nella notte densa 
s’estinque ogni clamor”. Эмискэ олбуор түгэҕиттэн 
киниэхэ кэрэттэн кэрэ сопрано хоруйдаабы-
та. Тенор тохтообокко ыллаабыта, дьиэлэрин 
имэҥнээх таптал улуу күүһэ араҥаччылаатын 
диэн түннүктэрин тэлэччи аспыт чугастаа±ы ыал-
лар үөрүөхтэрин иһин кинилэр икки куола´ынан 
дуэты бүтүннүү ыллаабыттара. Онтон Риберо 
Сильва, кини көстүбэт Дездемоната улуу Мария 
Канилья бэйэтинэн буоларын билэн баран, өйүн 
сүтэрэ сыспыта.

Мин санаабар, чопчу ити түгэн Маргарито 
дьиэлээхтэр олохторугар кыттыһарыгар сүрүн 
төрүөт буолбута. Ол күнтэн ыла кини уруккутун 
курдук күн аайы кэриэтэ эдьиий Антониета та-

_______________________________
1Уолум миэнэ (ит.)
2Манеж (ит.)
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быллан астыыр аһынан, чыычаах соркуойунан 
кинини хатаҕалыыр куукунатыгар буолбакка 
– барыбытын кытта биир остуолга аһыыр буол-
бута. Десерт быһыытынан Кэрэ Мария биһигини 
италия лыы саҥаҕа үөрэтэр туһуттан саҥа ха-
һыаттары ааҕара, итиннэ кини бэрт сытыы уон-
на чобуо тыллары кыбытан бэлиэтээн этэриттэн 
биһиги дуоһуйа көрүлүүрбүт. Биирдэ, кэпсэ-
тии сибэ тиэй кыыһы таарыйбытыгар, кини Па-
лермо куоракка сүүнэ улахан музей баар, онно 
көрдөрүүгэ элбэх эр дьон, дьахталлар, оҕолор 
сытыйбакка сыталлар, оннооҕор капуцин-аҕа-
лар биир кылабыыһаларыттан хостоммут хас да 
епископ эмиэ баар диэн кэпсээбитэ. Ити сурах 
Маргаритоны олус долгуппута, хаһан Палермоҕа 
барыахпытыгар диэри биир да мүнүүтэҕэ турар-
олорор сирин булбакка аймаммыта. Онно тии-
йэн, кини аата-суола суох мумияларынан туол-
бут ыар  тыыннаах галереялары хараҕынан кэ-
рийэ көрүөн эрэ кэрэх, тута уоскуйбута.

– Ханан да майгыннаабаттар, – диэбитэ кини. 
– Балар өлүктэр буолаллара көстөр.

Эбиэт кэннэ Рим атырдьах ыйынааҕы дөйүө-
рүүгэ түһэрэ. Күн халлаан ортотугар хараҕала-
нан хаалара, күнүс икки чааска хойуу чуумпу-
га арай уу холдьугуруу устара – Рим дьиҥнээх 
куолаһа иһиллэрэ. Онтон киэһэ алта чааска 
саҥа устаҥнаан эрэр сибиэһэй салгыны угу-
йан киллэрээри түннүк барыта тэҥинэн тэлэччи 
аһылла биэрэрэ, биир эрэ соруктаах – петарда 
уонна мотоцикл тырылыыр тыастарын, арбуз 
атыылаач чылар хаһыыларын уонна сибэккинэн 
симэммит террасалартан иһиллэр таптал ырыа-
ларын доҕуһуолларынан олоҕунан дуоһуйаары 
үөрбүт-көппүт дьон халҕаһата уулуссаҕа кутул-
лан тахсара.

Биһиги тенордыын сиеста кэмигэр утуйбат 
этибит. Биһиги кини “веспатын” миинэн, ки-
ни – уруулга, мин – кэннигэр таһаҕас уурарга 
олор сон, Боргезе Виллатын үйэлээх лаврда рын 
анныларыгар, сыралҕаннаах күҥҥэ утуйбатах 
туристары көрдөөн аалыҥнаһа сылдьар, шоко-
лад өҥө сөрүүн эттээх сайыҥҥы сэлээр чэхтэри 
баран аҕалтыырбыт. Кинилэр, ол кэмнээҕи Ита-
лия дьахталларын үгүстэрин курдук, кэрэ, на-
рын уонна дьадаҥы буолаллара, халлаан күөҕэ 
органди, роза өҥө поплин, от күөҕэ болотуна 
таҥастаахтара, күн уотуттан соторутааҕыта аас-
пыт сэрии ардахтара тэһитэ түспүт зонтикта-
рынан хаххаланаллара. Кинилэри кытта киһи 
киһилии үөрэрэ, кинилэр санаа оҥостубакка, бэ-

йэлэрин идэлэрин сокуонун кэһэн туран, үчүгэй 
клиени сүтэрэллэрин кэрэйбэккэ аттынааҕы бар-
га биир чааскы кофе ылан лахсыйа түһээри, эбэ-
тэр парка суолларынан төлөбүрдээх экипажка 
хатааһылаары, эбэтэр киэһэ аайы galoppatorio2 

хонуутугар ат миинэн дьорҕооттонор сааппат си-
рэйдэрэ сараламмыт принцтэрин дуу, иэдээн нээх 
тапталлаахтарын дуу тустарынан үҥсэргээри 
биһигини кытта барсаллара. Элбэх түгэҥҥэ кини-
лэр биир эмэ муна-тэнэ сылдьар грингоны кытта 
быһаарсалларыгар тылбаасчыт буоларбыт.

Маргаритоны биһиги Боргезе Виллатыгар ки-
нилэр тустарыгар буолбакка, хахайы көрдүн 
диэн аҕалбыппыт. Хахай дириҥ аппа эргийбит 
кыра кураанах арыытыгар бэйэтин көҥүлүнэн 
олороро, биһигини нөҥүө кытылга көрөөт да, 
харабылы соһутан, дьиксиммиттии ырдьыгыныы 
түспүтэ. Пааркаҕа күүлэйдии сылдьыбыт дьон 
туох буолла диэн көрөөрү сырсан кэлбиттэрэ. 
Тенор бэйэтин биллэрэн сарсыардааҥҥы дириҥ 
“до”-тун тардыбыта, ол эрээри хахай киниэхэ 
кыһаллан да көрбөтөҕө. Кини биһиэхэ барыбы-
тыгар, кими да араарбакка ырдьыгы ныыр кур-
дуга эрээри, хахайы көрөр үлэһит кини Мар-
гаритоттан эрэ сылтаан ырдьыгыныырын тута 
быһаарбыта. Чахчы оннук: Маргарито ханна ба-
рар да хахай онно барар, онтон Маргарито кини 
хараҕын далыттан сүттэ эрэ ырдьыгы наан бүтэн 
хаалар. Үлэһит, Сиена университетын класси-
ческай филологияҕа доктора буола сылдьыбыт 
киһи, Маргарито ити күн атын хахайдарга сыл-
дьан кэлбит, киниттэн хахай сыта кэлэрэ буо-
луо диэн быһаарбыта. Ити букатын солуута суох 
быһаарыыттан ураты кини төбөтүгэр туох да 
түспэтэҕэ.

– Хайдах да буолтун иһин, – тойоннообута ки-
ни, – ити кини кыргыһар буолбатах, аһынар ха-
һыыта.

Ол эрээри Риберо Сильва тенор ити сөҕүмэр 
быһыыттан буолбакка, пааркаҕа кыргыттары 
кытта кэпсэтээри тохтообуттарыгар Маргари-
то олус долгуйбутун бэлиэтээн, улахан санаа-
ҕа түспүтэ. Кини ол туһунан остуолга олорон 
кэпсээбитэ, онон биһиги бары – сорохтор дьээ-
бэлэнэн, сорохтор аһына санаан – Маргарито 
со  ҕотохсуйарын аһарарыгар көмөлөстөххө та-
быллыыһы диэн быһаарбыппыт. Биһиги амарах 
сүрэхпититтэн кэбирээбит Кэрэ Мария уотунан 

_______________________________
2Манеж (ит.)
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оонньуур биһилэхтэри толору иилиммит тарбах-
тардаах илиилэрин таҥара тэҥэ уйан сүрэхтээх 
түөһүгэр сыһыары туппута.

– Мин ону аҥардас аһынар санааттан оҥоруом 
этэ да, – диэбитэ кини, – биир сордоох суол 
баар: сэлиэччик кэтэр эр дьону кытта миэхэ ту-
гум да табыллааччыта суох.

Быһаччы эттэххэ, тенор эбиэт кэннэ икки 
 чааска Боргезе Виллатыгар элэстэнэн тии-
йэн “веспатын” багажнигар Маргаритоны кыт-
та биир чааһы аһарарыгар саамай сөптөөх дии 
санаабыт “чыычааҕын” илдьэ кэлбитэ. Хоһугар 
киллэрэн сыгынньахтанарыгар соруйбута, сыт-
таах мыыланан сууйбута, бэйэтин одеколону-
нан ыстарбыта уонна бытыгын хоруннаҕына 
туттар камфаралаах талькынан баһыттан атаҕар 
 диэ ри бурҕаҥначчы ыспыта. Бүтэһигэр, кини-
ни кытта дьарыктанарыгар ыыппыт бириэмэти-
гэр эбии, өссө биир чааһы төлөөбүтэ уонна тугу 
гыныахтааҕын сиһилии кэпсээн биэрбитэ.

Кус сыгынньах кэрэчээнэ хараҥа квартираны 
сиеста кэминээҕи түүл курдук атаҕын тумсунан 
дугуйан туораабыта уонна көрүдүөр түгэҕинээҕи 
утуйар хос аанын аргыыйдык иккитэ тоҥсуйбута. 
Маргарито Дуарте атах сыгынньах, ырбаахыта 
суох кэлэн ааны аспыта.

– Buona sera gionvanotto, – кыыс оскуола 
оҕотунуу симиктик сипсийбитэ. – Mi manda il 
tenore.3 

Маргарито бу охсууну бэрт дьоһуннаахтык 
уйуммута. Ааны киэҥник арыйан аһарбытыгар 
кыыһа тута ороҥҥо умсубута, онтон бэйэтэ түргэн 
үлүгэрдик ырбаахытын, атаҕын таҥаһын кэппи-
тэ, ол аата кыыһы ытыктабыллаахтык көрсөргө 
оҥостубута. Онтон аттыгар олоппоско олорон 
кэпсэтиини саҕалаабыта. Кыыс, соһуйан хаалан, 
ыксыырыгар эппитэ, биир эрэ чаастаахпыт диэн 
санаппыта. Киһитэ өйдөөбөтөҕө буолбута.

Кыыс кэлин билиммитэ, син биир кини төһө 
баҕарбытынан сылдьыам, биир да сантимы 
 ылыам суоҕа этэ, ол курдук аан дойду үрдүнэн 
киниэхэ тэҥнээх сайаҕас санаалаах эр киһи 
суоҕа буолуо диэн. Ол кэмҥэ, тугу гыныан бил-
бэккэ, кыыс хос иһин эргиччи көрө олорон камин 
үрдүгэр сытар мас холбону өйдөөн көрбүтэ. Ити 
саксофон дуо диэн ыйыппыта.  Маргарито, тугу 
да саҥарбакка, арыый сырдык буоллун диэн жа-

люзины кыратык аһан биэрбитэ, холбону ороҥҥо 
чугаһатан баран хаппаҕын аспыта. Кыыс тугу эрэ 
саҥарыахча буолан иһэн сыҥааҕа түһэн хаалбы-
та. Эбэтэр, кэлин биһиэхэ эппитинии: Mi si gelo il 
culo.4 Иирэ куттанан хостон ойон тахсыбыта, ол 
эрээри көрүдүөргэ атын сир диэки сүүрбүтэ уон-
на умайбыт лаампабын уларытаары мин диэки 
иһэр эдьиий Антониетаҕа кэтиллэ түспүтэ. Ик-
киэн да өлө куттанан, кыыс ол кэннэ түүн хойук-
ка диэри тенор хоһуттан тахса да сорумматаҕа.

Онтон эдьиий Антониета дьиҥнээҕэ туох 
 буолбутун соннук хаһан да билбэтэҕэ. Мин хос-
пор киирэригэр илиитэ салҕалаан лаампаны да 
сатаан иилбэт буолуор диэри куттаммыт этэ. 
Туох буолла диэн ыйыппыппар: “Сибиэн баар бу 
дьиэҕэ, сибиэн, – диэбитэ кини. – Күрүлүүр күнүс 
сылдьаллар”. Уонна, бэйэтэ толору итэҕэйэн ту-
ран, сэрии саҕана ньиэмэс эписсиэрэ били те-
нор олорор хоһугар көссүүтүн төбөтүн быспы-
тын туһунан кэпсээбитэ. Өлбүт кыра саабысса 
көрүдүөргэ илэ хаама сылдьарын эдьиий Ан-
тониета дьиэҕэ түбүгүрэ сылдьан элбэхтэ көрбүт 
үһү.

– Бу, сип-сибилигин көрдүм, ийэттэн төрүү 
сыгынньах көрүдүөргэ сылдьарын. Чахчы, кини.

Күһүнүн куорат чуҥкуйара. Сибэккинэн бү-
рүл лүбүт террасалар бастакы тыаллар тү-
һүүлэрэ сабыллаллара, онтон биһиги тенордыын 
Трастевереҕа баар эргэ тратториябытыгар төн-
нөрбүт, үгэс курдук киэһэтин онно биһиги во-
калистары – Карло Кальканьи үөрэнээччилэрин 
– уонна киинэ оскуолатыттан мин сорох үөлээн-
нээхтэрбин кытта аһыырбыт. Мэлдьи сылдьаач-
чылартан өйдөөх уонна ис киирбэх Лакис грек 
баара, кини соҕотох итэҕэһэ диэн социальнай 
тэҥэ суох буолуу туһунан киһини эрэ утутуох 
курдук бүппэт куолута буолара. Дьолго, тенор-
дар уонна сопранолар опералартан быһа тар-
дан толору куоластарынан ыллаан кинини ба-
һыйаллара, онтукалара түүн да үөһүгэр кими да 
кыйахаабат этэ. Төттөрүтүн, хойутаабыт түүҥҥү 
ыалдьыттар хорунан ыллаһан бараллара, чугас 
ыаллар түннүктэрин тэлэччи аһан ытыстарын 
таһыналлара.

Биир түүн, оннук ыллыы олордохпутуна, 
Маргарито биһиэхэ мэһэйдээбэт курдук ата-
ҕын төбөтүнэн сыбдыйан киирбитэ. Бэс хол-
ботун илдьэ сылдьара, сибэтиэй кыыһы Сан-
Хуан-де-Летран приходтан  Ытык Сиэр таҥа-
ра һыттар түмсүүлэригэр киэҥник биллэр, он-
но ыйааһыннаах аҕабыкка көрдөрөн баран, 

________________________________
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пансиоҥҥа илдьэн хаалларбакка кэлбит этэ. 
Хараҕым кырыытынан көрдөхпүнэ, кини холбо-
тун туора турар кыра остуолга ууран баран, 
биһиги ыллаан бүтэрбитин кэтэһэ олорбута. 
Буо ларын курдук, түүн үөһүгэр траттория ку-
раанахсыйан барыыта, биһиги остуолларбытын 
холбуу тарпыппыт – ыллааччылар, киинэ туһунан 
кэпсэтээччилэр, олор доҕотторо-атастара бары. 
Маргарито Дуарте манна саҥата суох уонна ку-
рус көрүҥнээх, кини туһунан ким да, тугу да этэр 
кыаҕа суох колумбиец быһыытынан биллэрэ. Ла-
кис, сэҥээрэ көрөн, киниттэн виолончелга оон-
ньуугун дуо диэн ыйыппыта. Мин, соччото суох 
быһыыттан хайдах тахсары билбэккэ, өмүттэн 
хаалбытым. Тенор, миигиттэн итэҕэһэ суох си-
миттэн, эмиэ тугу да сатаан эппэтэҕэ. Арай Мар-
гарито ыйытыыны буолар буолуохтааҕын курдук 
ылыммыта.

– Бу виолончель буолбатах, – хоруйдаабыта 
кини. – Бу сибэтиэй кыыс.

Холбону остуолга ууран, күлүүһүн арыйан, 
хап паҕын аспыта. Рестораҥҥа баар дьон бары 
биир киһи курдук таалан хаалбыттара. Клиен-
нэр, официаннар, оннооҕор хаан би´иллибит 
баартыктаах куукуна илии-атах үлэһиттэрэ бары 
– аҥаарыйан хаалан баран дьиктини көрөөрү 
тула үмүөрүспµттэрэ. Сорох-сорох кутталыттан 
ки риэс охсунара. Биир асчыт дьахтар, илиитин 
ма лыыппа ааҕардыы холбуу туттан, “кур” гына 
тобуктуу түспµтэ уонна титирээн ыалдьыбыт кур-
дук дьигиһийэ-дьигиһийэ, үҥэн киирэн барбыта.

Ол эрээри, бастакы уолуһуйуу ааспытын кэн-
нэ аны биһиги кэмҥэ сибэтиэй буолуу олус да 
тиийбэтин туһунан, бары хаһыыта´ан са²а-
рыах пытыгар диэри, мөккүһэн турбуппут. Бил-
лэн  турар, Лакис барыларыттан аһары түспүтэ. 
Тиһэҕэр биир эрэ суол дьэҥкэ буолбута – ол си-
бэтиэй кыыс туһунан ырытыылаах киинэ уһул-
луохтаах диэн Лакис санаата. 

– Эрэнэбин, – диэбитэ кини. – Чезаре кыр дьа-
ҕас бу тиэмэни мүччү тутуо суоҕа.

Ол биһиги учууталбыт, биһиэхэ сюжеты уонна 
сценарийы үөрэтэр, киинэ историятыгар улуу-
лартан биирдэстэрэ уонна олортон соҕотоҕун 
биһигинниин үөрэҕи таһынан алтыһар Чеза-
ре Дзаваттини туһунан этэрэ. Кини биһигини 
аҥардас идэҕэ эрэ буолбакка, олоҕу уратытык 
көрөргө эмиэ үөрэтэргэ кыһаллара. Сюжеттары 
толкуйдуурга тыыннаах массыына этэ. Олор ки-
ниттэн баҕатын таһынан тоҕута ыһыллан тахсар 
курдуктара. Уонна, түргэннэрэ бэрдиттэн, атты-

гар мэлдьи ким эрэ көмөҕө баар буолуохтааҕа, 
олору салгынтан харбаан ылан дорҕоонноохтук 
ырыта охсорун туһугар. Үлэтэ бүттэҕинэ санаар-
гыы түһэрэ. “Бу уһуллар буолара хомолтолоох 
даҕаны”, – диирэ кини, бастакы алыптаах са-
наата экраҥҥа тахсарыгар улахан аҥара сүтэ-
рин саарбахтаабат буолан. Санаатын барытын 
открыткаҕа суруйан, тиэмэлэринэн наардаан 
истиэнэҕэ иҥиннэрэн иһэрэ, олоро аһары мун-
ньуллан утуйар хоһун эркинин бүтүннүү сабар-
даабыттара.

Сонно кэлэр субуотаҕа биһиги Маргарито Ду-
артены илдьэ киниэхэ барбыппыт. Кини, олоххо 
умсулҕана олуһа бэрт буолан, биһигини Анже-
ла Меричи уулуссатыгар баар дьиэтин аанын 
айаҕар, тулуйбатыттан быһа сиэтэрдии кэтэһэн 
турара – биһиги санаабытын т³л³пµ³нµнэн эрдэ 
тиэрдибиппит. Мэлдьи эйэҕэс бэйэтэ, эҕэр дэ-
лэспэккэ даҕаны Маргаритоны эрдэттэн бэлэм-
нээбит остуолугар илпитэ уонна холбону бэйэтэ 
аспыта. Ол эрээри биһиги хайдах да күүппэтэх 
суолбут буолбута. Ииримтийбит кэриэтэ долгу-
йуон оннугар киһибит таттарбыттыы таала туран 
хаалбыта.

– Ammazza!5 – уолуйбуттуу сибигинэйбитэ.
Икки-үс мүнүүтэ сибэтиэйи саҥата суох көрөн 

турбута, онтон хаппаҕын саппыта, биир тылы 
эппэккэ, саҥа хаамар оҕону сиэтэрдии, Марга-
ритоны ааҥҥа илпитэ. Сэрэнэн көхсүн тапта-
йан бырастыыласпыта: “Махтанабын, уолчаа-
ным, улаханнык махтанабын”. Кэнниттэн ааны 
са бан баран, биһиэхэ эргиллэн бириигэбэрин 
иһитиннэрбитэ:

– Киинэҕэ барсыбат, – диэбитэ кини. – Ким да 
итэҕэйиэ суоҕа.

Дьиэбитигэр тиийиэхпитигэр диэри, трамвай-
га олорон, учууталбыт биһигини соһуппут бы-
һаарыытын ырытан тахсыбыппыт. Кини итинник 
эппит буоллаҕына, ол аата толкуйдуур да суох: 
бу кэпсээн барсыбат. Ол эрээри Кэрэ Мария 
биһигини Дзаваттини күн бүгүн суһаллык гынан 
баран, Маргаритота суох күүтэрин туһунан со-
нуннаах көрсүбүтэ. 

Биһиги кини сулустаах түгэнигэр түбэһэ кэл-
биппит. Лакис икки бэйэтин кытта бииргэ үөрэ-
нээччилэри илдьэ кэлбитин оҕонньор ааны 
аһарыгар өйдөөн да к³рб³т³±³ быһыылаах.

– Буллум! – диэн хаһыытаабыта кини. – Бу 
буом ба буолуон сөп, өскөтүн Маргарито дьикти-

________________________________
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ни оҥордоҕуна – кыыһы тилиннэрдэҕинэ.
– Олоххо дуу, киинэҕэ дуу? – диэн мин ыйып-

пытым.
Сөбүлээбэтэҕин иһигэр саба баттаабыта.
– Акаарытыйыма, – диэбитэ кини миэхэ. Уон-

на хараҕар дохсун санаа уота умайыктаммытын 
бары бэлиэтии көрбµппµт.

– Өскөтүн кини дьиҥ олоххо тилиннэрэр кыа-
ҕа суох буоллаҕына, – диэн баран боччумнаах-
тык толкуйдуу түспµтэ: – Холонон көрүөххэ баар 
эбит.

Биир эрэ түгэҥҥэ санаатыгар аралдьыйа 
түһээт, кэпсээн киирэн барбыта. Дьиэни туора-
маары хаамыталыы сылдьан, туохтан эрэ дьол-
ломмут иирээки курдук далбаатыы-далбаатыы, 
доргуччу саҥаран киинэтин кэпсээбитэ. Биһиги 
абылаппыттыы истэн турбуппут, санаабытыгар 
итини барытын илэ харахпытынан көрөр курдук-
пут: уотунан толбоннурар чыычаахтар буолан-
нар уобарастар дьиэни биир гына сандаара көтө 
сылдьыбыттара.

– Дьэ уонна биир киэһэ, – кэпсиир кини, – ки-
нини ылымматах сүүрбэ Папа бары өлөн бүп-
пүттэрин кэннэ, сындалыйан, кырдьан бүппүт 
Маргарито дьиэтигэр кэлэр, өлбүт кыысчаанын 
сирэйин имэрийэр уонна туох күн сиригэр баа-
рынан нарыннык көрдөһөр: “Аҕаккааҥ туһугар, 
кыысчааныам, тур уонна бар”.

Биһигини кэрийэ көрөн баран өрөгөйдүү дал-
лайар:

– Кыыс туран кэлэр!
Биһигиттэн тугу эрэ күүтэрэ. Ол эрээри биһиги 

бөтө бэрдэрэн тугу этэрбитин билбэккэ тур-
буппут. Лакис грек эрэ, кылааска олорон тыл 
көрдөөбүт курдук, тарбаҕын чочоҥноппута.

– Мин иэдээним буолуо да, мин итэҕэйбэппин 
– диэн баран, биһиги соһуйуохпут иһин, чуо-ба-
аччы Дзаваттинига туһаайан эппитэ. – Бырас тыы 
гыныҥ, маэстро, ол эрээри мин итэҕэйбэппин.

Бу сырыыга Дзаваттини мах бэрдэрбитэ.
– Тоҕо?
– Мин хантан билиэмий, – Лакис соҥуйбуттуу 

хардарбыта. – Көннөрү итинник буолар кыаҕа 
суох.

– Ammazza! – маэстро сүҥ этиҥнии ньирги-
йэн хаһыыра түспүтүн бүтүн квартал иһиттэ бы-
һыылаа±а. – Сталинистарга саамай тулуй ба тым 
ити баар: кинилэр дьиҥнээх олоҕу итэҕэй бэттэр.

Онтон кэлэр уон биэс сыл тухары, бэйэтэ 
кэпсээбитинэн, Маргарито сибэтиэй кыыһы Па-
паҕа көрдөрөр түгэн көстөрүгэр эрэнэн Кас-

тельгандольфоҕа таспыта. Биирдэ, Латинскай 
Америка икки сүүс таҥараһытыгар биэрбит 
аудиен циятыгар түбэһэн, тула өттүттэн анньал-
ларын-охсоллорун барытын тулуйан туран, үтүө 
санаалаах Иоанн XXIII-кэ кыыс туһунан кэп-
сиирэ кыаллыбыта. Ол эрээри кыыһын көрдөрөр 
кыаҕа суоҕа, тоҕо диэтэххэ папаны өлөрөргө со-
рунууттан сэрэнэллэриттэн сылтаан кинини кии-
рэр ааҥҥа атын таҥараһыттар куулларын кытта 
хаалларарга күһэллибитэ. Папа кинини үөр дьон 
ортотугар төһө кыалларынан болҕомтолоохтук 
истибитэ, уонна, санаатын көтөҕөн, иэдэһин 
таптайбыта.

– Bravo, figlio mio, – диэбитэ киниэхэ. – Тойон 
Таҥара эн дьулуургун манньалыа. 

Кини ыра санаата мичээр аргыстаах Альби-
но Лучиани быстах кэмҥэ баһылыктыыр кэми-
гэр туола сыспыта. Кини биир аймаҕа, Марга-
рито кэпсээниттэн улаханнык сөҕөн-махтайан, 
көмөлөһөргө эрэннэрбитэ. Ким да кини эрэннэ-
риитигэр улахан суолта уурбата±а. Ол эрээ-
ри, икки хоноот, пансиоҥҥа эбиэттии олордох-
торуна, ким эрэ эрийэн Маргаритоҕа кылгас 
иһитиннэриини тиэрдибитэ: Римтэн ханна да 
бар батыгар, чэппиэргэ диэри кинини Ватикаҥҥа 
сирэй көрсүһүүгэ ыҥырыахтара диэн. 

Оонньоон эппиттэрин дуу, тугун дуу кэлин 
ким да билбэккэ хаалбыта. Маргарито оон ньоо-
ботохторугар эрэнэрэ, туох баарынан бэлэм 
сылдьыбыта. Дьиэттэн тахсыбатаҕа. Убуору-
найга барарыгар дорҕоонноохтук биллэрэрэ: 
“Мин убуорунайга бардым”. Кэрэ Мария, кыр-
дьара чугаһаатар да уруккутун курдук көрдөөх 
майгытын ыһыктыбакка сылдьар көҥүл дьахтар 
күлүүтүнэн күлэрэ:

– Билэбит, билэбит, Маргарито, – хаһыытыыра 
кини, – эйиэхэ Папа эрийиэхтээх.

Аныгыскы нэдиэлэҕэ, кэтэһиилээх т³л³пүөн 
кэлиэн икки хонук иннинэ, аан анныгар угул-
лубут хаһыакка биллэриини көрөөт Маргарито 
 сууллан түспүтэ: “Mortо il Papa”6. Кыл түгэнэ эргэ 
хаһыат буолуо, алҕас аҕаллылар ини диэн эрэл 
санаа элэс гыммыта, Папалар ый аайы өлүөхтэрэ 
диэн кини итэҕэйиэн баҕарбата. Ол эрээри туох 
буолар буолбут этэ: отут үс күн анараа өттүгэр 
талыллыбыт, мичээр аргыстаах Альбино Лучиа-
ни сарсыарда бэйэтин оронугар өлө сытарын 
булбуттар.

Мин Римҥэ Маргарито Дуартены кытта билси-

_______________________
6Папа өллө (ит.)

Тылбаас
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битим сүүрбэ икки сыл ааспытын кэннэ төннөн 
кэлбитим, уонна, баҕар, кини туһунан өйдүөм 
да суоҕа этэ, өскөтүн алҕас көрсүбэтэҕим буол-
лар. Мин, кэм-кэрдии оҥорбут уларыйыыларыт-
тан олус хараастаммын, ким да туһунан санаа-
бакка сылдьыбытым. Тохтоло суох, миин курдук 
сылаас, ааргы ардах оҕото ибиирэрэ, урукку 
сылларым алмаастыы сырдыктара өлбөөрбүт, 
уруккута мин сөбүлүүр, мин ахтар-саныыр сир-
дэрим букатын атын, туора майгыламмыт кур-
дуктара. Пансион дьиэтэ уруккутунан турара 
даҕаны, Кэрэ Мария туһунан ким да, тугу да 
билбэтэ. Сыллары уҥуордаан Риберо Сильва 
ыыппыт алта т³л³пµ³нµн нүөмэриттэн биирэ 
да эппиэттэбэтэҕэ. Саҥа көлүөнэ киинэһиттэри 
кытта эбиэттии олорон, учууталбын ахтыбып-
пар остуол үрдүнэн уу-чуумпу бүрүүкүү түспүтэ, 
кэмниэ-кэнэҕэс ким эрэ ыган таһаарыар диэри:

– Zavattini? Mai seneito.7

Чахчыта даҕаны: кини туһунан ким да ис-
тибэтэх этэ. Боргезе Виллатын мастара ардах-
тан илбирийбиттэр, курус принцессалар ойутан 
дьорҕооттонор galoppatorio хонуута сибэккитэ 
суох сыыс отунан саба үүммүт, урукку кэрэчээ-
нэлэр оннуларыгар кыыстыы киэргэмсийбит эр-
дьахтар икки ардынан атлеттар тураллар. Суох 
гыныллыбыт кыылтан-сүөлтэн соҕотох ордубут 
кырдьаҕас хахай эрэ баара тириитэ хохтуйан, 
бэлэһэ кэһиэҕирэн бүппүт; уунан эргитиллибит 

бэйэтин арыытыгар өссө да олорор этэ. Испания 
болуоссатыгар, пластик оҥоһуулаах траттория-
ларга аны ким да ыллаабат, өлө-тиллэ таптаа-
бат да буолбут. Биһиги ахтылҕаннаах кэмнэрбит 
Римнэрэ цезардар кэмнэринээҕи Рим иһигэр бэ-
лиэр былыргы Рим буола охсубут. Эмискэ, хан-
тан эрэ урукку кэмнэртэн иһиллибит куолас, 
мии гин Трастевере кыбаартал кыбычаан уулус-
сатыгар тохтоппута:

– Бэйиэккэ эҕэрдэ.
Ол кини этэ, кырдьыбыт уонна сындалый-

быт. Биэс Папа өлбүт, Мэҥэ Рим бүдүгүрэ кыр-
дьыбытын бастакы чинчилэрэ биллибиттэр, он-
тон кини эрэлин сүтэрбэтэх. “Мин кэтэспитим 
элбэҕэ бэрт, онон билигин кыра хаалла, – диэ-
битэ кини миэхэ, түөрт чаас усталаах кэри-ку-
ру кэпсэтии кэнниттэн быраһаайдаһа туран. 
– Ханнык эрэ ыйдар”. Уонна атаҕын соһон киэр 
хаампыта, уулусса ортотунан саллаат саппыкы-
лаах, кырдьаҕас римлянин кэтэр дьүһүнэ сүппүт 
бэргэһэлээх, сытыйан тунааран эрэр чалбахтары 
аахайан да көрбөккө. Миэхэ ити кэннэ ханнык 
да саарбахтааһын хаалбатаҕа, өскөтүн хаһан 
эрэ баар эбит да буоллаҕына, сибэтиэй – кини 
буоларыгар. Онтукатын бэйэтэ да өйдөөбөккө, 
олоҕун сүүрбэ икки сылын тухары кыыһын сы-
тыйыыга ылларбатах өлүгүн соһон, сибэтиэй 
дьыаланы туруулаһан кэлбит – бэйэтэ сибэтиэй 
буоларыгар тиэрдэр суолун солонон.

Нууччалыыттан Семен Феоктистов–
Сэргэх Сэмэй тылбаастаата

_______________________ 
7Дзаваттини? Хаһан да истибэтэҕим (ит.)

Тылбаас
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Уочарка уонна публицистика

Тохсунньу 20 күнэ
Сарсыарда 8:20 турдум. Дьиэбит тымныйбыт – 

тута оһох оттуннум.
9:30 саҕалаан болдьоспут дьоммут кэлитэлээ-

тилэр.
Вера Николаевна Симонова – “Якутск вечер-

ний” хаһыакка Үт сахаларын туһунан кэрэх-
сэбиллээх ыстатыйаны суруйбут, Үт сириттэн 
төрүттээх Мэҥэ Хаҥаласка олорбут кырдьаҕас 
учуу тал Анатолий Ананьевич Тимофеев бал-
тын Антонина Ананьевна кыыһа. Сахалыы өй-
дүүр эрээри саҥарбат. Ийэтэ 2000-ча сылларга 
Саха сиригэр олорон өлбүт. Бэйэтэ Саха сири-
гэр 1985–1987 сылларга Табаҕаҕа үс сыл оло-
рон оҕо саадыгар үлэлээбит. Ира Сосина диэн 
дьүөгэлээҕин, хайдах хотоҥҥо дьуһуурустубанан 

ынах төрөппүттэрин кэпсиир. 2000-ча сылларга 
Нерюнгригэ кийиитигэр олоро сылдьыбыт. Бы-
раата Костя сахалыы түргэнник үөрэммит үһү. 
Бу уол оскуоланы Табаҕаҕа бүтэрбит. 

Бэҕэһээ ирэ-хоро кэпсэппит сахабын дэнэр 
уонна сахалыы саҥарар Майя уонна Анатолий 
Катаевтарбыт сурдьулара, 1962 сыллаах төрүөх 
Николай кэргэнинээн кэллилэр. Сахалыы тоҕо 
билбэтин сураспыппытыгар: “Убайым Анато-
лий – саха, онтон мин – нууччабын ээ”, – диэн 
оонньуу-күлэ хардарда. Кини ол оннугар өбүгэтэ 
Кытай Илиҥҥи тимир суолун (КВЖД) көрөөччү 
поляк кыыһын уоран тайҕаҕа илдьэн кэргэн 
оҥос тубутун туһунан сэһэни аҕынна.

Николай эбэтин Евдокия Афанасьевна, аҕатын 
Владимир Павлович Катаевтар саҕаттан хаал-

РОССИЯ ИЛИҤҤИ УҺУГУН САХАЛАРА
«Улуу айаннар суолларынан» экспедиция Үт сиригэр 

сырыытыттан суоллааҕы бэлиэтээһиннэр

(Бүтүүтэ. Иннин бу сыл 2-с №-гэр көр)

Экспедиция кыттыылаахтара Тугуур-Чумикаан оройуонун салалтатын кытта



48 Чолбон 3 №-рэ 2018

быт маллары: мас биһиги, таба ыҥыырын, би-
ристээҥки үтүлүгү, тирии сөрүөнү, күрүмү 
этэр бэһи көрдөрдө. Бу этэрбэһи 1990-с сыллар 
саҥаларыгар, бэйэтэ быһаарарынан “кытай та-
ҥаһа ыһыар” диэри, бураҥҥа кэтэр эбит. 

Николай кэргэнин эбэтэ (ааттарын чопчулаа-
бакка хаалбыппын) Анисия Степановна Тимо-
фее ваттан кыһыллар 1000 табалааҕын былдьаа-
быттар үһү.

Бириэмэ 10:25. Чумикааҥҥа бараары олоро-
бут. Халлаан кытыытынан былыттаах. Свобод-
найтан ыла сирдьиппит Василий Третьяков Чу-
микаанныыр аргыс көрдөөн хабытайданар. Би-
һи гини атаара баһылык Светлана Пустовалова 
кэллэ. Кини этэринэн, Удскойтан 3 к³ст³³х хай-
аларга өрт уота турбут үһү: “Быйыл эрдэлээтэ. 
Урут өрт кулун тутарга буолааччы”, – диир. Ни-
колай Катаев: “Бука, торф умайбыта буолуо”, 
– диэн сабаҕалыыр. Арай Василийбыт холку: 
"Туох баһаара баар үһү", – диэн сапсы йан кэ-
бистэ. Аргыс булбатах да, субу Чумикаантан хо-
чуолунайга уматык аҕалбыт “ураллар” суоллара 
тыргылла сытарын, ону батыһан бардахпытына 
холкутук тиийиэхпитин эттэ.

Хомунан-тэринэн Третьяковтар тиэргэннэрит-
тэн дьэ, хоҥуннубут. Аара сэргэлэргэ тохтоон 
хаартыскаҕа түстүбүт. Анатолий Катаев кэлэн 
атаарда, бу сэмэй эрээри, сүрдээх дуоспурун-
наах киһи сүрэҕинэн-быарынан сахаларга, саха-
лыыга тардыһара өтө көстөр... 

Үт өрүскэ, эбэтэр кини салаата Маайа үрэххэ 
дуу сылдьабыт. Эмиэ иҥнэл-таҥнал суол. 

14:19 Алгазея диэн Чумикаантан соччо 
ырааҕа суох кыра дэриэбинэҕэ кэллибит. Сурул-
ларынан 70-тан тахса эрээри, дьиҥ олороро 35 
киһи. Өссө 7 киһи куруук ыстаадаҕа сылдьар. 
Бу тохсунньутааҕы ааҕыынан община 160 таба-
лаах. Бөрө элбэх үһү. Туруорсаллар да үп-харчы 
көрөн бултаппаттар эбит. Сахалар суохтарын кэ-
риэтэ, бары эбэҥкилэр үһү.

Баһылыктара – Людмила Георгиевна Стручко-
ва диэн, 45 саастаах, сытыы-хотуу, ылбаҕай тол-
куйдаах уонна хоту дойду дьонунуу ыалдьытым-
сах дьахтар. Олохтоох "Орон" общинаны эмиэ 
кини салайар. Аҕатынан аймахтара Стручковтар 
диэн сахалар, ийэтинэн Игнатьевтар эбэҥкилэр, 
сорох өбүгэлэрэ Амыртан төрүттээхтэр. Хол-
куостааһын саҕана аймахтарын аҥардара Са-
ха сиригэр көспүттэр. Аймаҕа Кирилл Стручков 
диэн учуонай киһи Дьокуускайга олорор үһү.

Сахалыы билэр Анастасия Соловьева диэн 

сааһырбыт дьахтары кытта кэпсэттим. "Сахалар 
бааллар дуо?" диэн ыйыппыппытыгар кини "Ба-
арбыт" диэн хардарбыта. Ийэтэ, аҕата иккиэн 
сахалар үһү. Сахалыы ыйытыылары үчүгэйдик 
өйдүүр, кыратык толкуйдуу түһээт сахалыы хар-
дарар.

Баһылык олохтоохтору кытта көрсүһүү кэн-
ниттэн бибилэтиэкэни уонна онно баар этногра-
фия муннугун көрдүбүт. Туос суумка, тириини 
таҥастыыр тимир тэриллэр, биристээҥки баал-
лар. Оскуолалара сабыллыбыт. Москва бизнес-
менэ турбаза тэринэн, толору хааччыллыылаах, 
остолобуойдаах сынньанар дьиэ туттара сылдьа-
рын көрдүбүт. Таджиктар туппуттар – билигин 
иһин оҥоро сылдьаллар. торумнанарынан ман-
на кэлэн дьон балыктыа, эбэҥкилэр олохторун-
дьаһахтарын билсиэ үһү. Людмила Георгиевна 
туризм сайдан бардаҕына баһылыкпыттан тох-
тоон общинабынан эрэ дьарыктанарым буолуо 
диэн ис санаатын үллэстэр.

Ол экскурсиялыы сырыттахпытына Серега 
диэн дьарамай уҥуохтаах, нууччалыы дьүһүн-
нээх, аҥаар хараҕа көҕөрбүт, арыгы сытынан 
аҥы лыйар уол кэлэн билистэ. Өр батыһа сы-
рытта, барыбытын кытта эр-биир кэпсэтэр, хата 
элэккэй киһи...

Алгазея биһигини Тугуур-Чумикаан оройуо-
нун баһылыгын бастакы солбуйааччы Эдмунтас 
Эдмунтасович Тевелавичус диэн омугунан ли-
товец киһи кэлэн көрүстэ. Кини “джип” көлөтүн 
батыһан Чумикааҥҥа айаннаатыбыт.

15:38 Неран диэн Чумикаан көтөр аалын тохто-
була баар түөлбэҕэ, уруккута туспа сэлиэнньэҕэ 
кэллибит. Манна Саха сиригэр Үт сахаларын 
аатын ааттаппыт Николай Николаевич Иванов-
Утучур олорор. Быстах киирэн билсэн, көрсүөх 
буолан болдьоһон таҕыстыбыт. Сэнэх, сырдык 
хааннаах саха оҕонньоро үөрэн, соһуйан туран 
хаалла... 

Кэргэнэ хабытайдаммыт эмээхсин тута: 
– Юрий Ивановиһы билэ±ит дуо? – диир.
– Учууталым дии! – диэн хардарабын. 
– Биһиги киниэхэ сылдьан устудьуоннары 

кыт та көрсубуппут. Онно баар эбитиҥ буолуо.
– Хаһан Саха сиригэр сылдьыбыккытый? 
– Уола Ваня оскуолаҕа уөрэнэрэ.
– Ол Ваня миигиттэн икки сыл аҕа үөрэммитэ...
– Ээ...
Бу кэпсэтии кэннэ Утучурдар дьэ, дьиҥнээхтик 

Саха сирин дьоно кэлбиттэрин итэҕэйдилэр бы-
һыылаах.

Уочарка уонна публицистика
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Чумикааҥҥа Эдмунтас Эдмунтасович сир  дээн 
аҕалан "Татьяна" көстүүнэйгэ олохсуйдубут. 
Мал  бытын таһан, олохпутун булан баран, аҕал-
быт кинигэлэрбитин киин бибилэтиэкэ±э илдьэн 
сүөкээтибит. Бибилэтиэкэ үлэһитэ нуучча эдэр 
киһитэ уонна баһылык 1 солбуйааччыта тэҥҥэ 
сүөкэстилэр. Кэлбиппит кэннэ Анна Николаевна 
Катаева диэн оройуон дьаһалтатын Хотугу аҕы-
йах ахсааннаах төрүт омуктар дьыалаларыгар 
исписэлии´э кыыс кафеҕа сирдээтэ. Кэлин чоп-
чулаабыппыт бу били биһиэхэ былыргы маллары 
аҕалан көрдөрбүт Николай Катаев кыыһа эбит.

Тохсунньу 21 күнэ
Сарсыарда 9 чаас саҕана уубун ханан, дуо һуйа 

сынньанан уһугуннум. Сылаас дьиэҕэ, сымнаҕас 
ороҥҥо, душ уонна кофе кэннэ, интэриниэттээх 
олох "кэрэтин" билэ, Туймаада туонатыттан кый 
ыраах Лаамы байҕал кытылыгар сытар диэн дьол 
эбит... Бэҕэһээ Егор Егорович, Семен Никонович 
биһикки туманнаах Дьокуускайтан арахсыбып-

пыт оруобуна биир нэдиэлэ буолбут. Аҕыйах хо-
нукка массыынаҕа, спальникка хонон сылгытый-
ан иһэн оннубутугар түстэхпит.

Бүгүн өрөбүл күн буолан үгүс тэрилтэ үлэ-
лээбэт буолан "түннүк" буолар кутталлаах. Төһө 
да сынньаныаҕы баҕарбыт иһин, бүтүн күн 
көтөрө биһиэхэ барыһа суох... Хата, Виктория 
кии рэн Аннабыт эрийэн эбиэт кэннэ Николай 
Иванов-Утучурдаах кэлиэхтэрэ диэтэ. Дьэ, бэрт!

Чумикаан туһунан өйдөбүлбүт билигин да 
кыра. Көстүүнэйинэн уонна кафенан сыаналаа-
тахха сервис кыра бөһүөлэк таһымынан дьоһун 
диэххэ сөп. 

Эбиэт саҕана дьаһалта үлэһитэ сирдээн Үт хо-
мотугар, нууччалыы “Удская губа” диэн аатта-
нар сиргэ – Лаамы байҕалын кытылыгар киирэ 
сырыттыбыт. Биһиги көстүүнэйбититтэн чугас 
эбит. Байҕал түһэр, тахсар буолан, ахсынньы-
га биирдэ тоҥор уонна муус устарга ирэр үһү. 
Тыала сүрдээх – мэктиэтигэр "папанинецтар" 
курдук сананныбыт. Муус харах ыларын туха-
ры дьаргылламмыт, дьапталҕаламмыт, үллүбүт-
баллыбыт, килэйбит-халайбыт...

Сирдьиппит оҕо приютугар иттэ. Лааппыны 
таа рыйдыбыт – сыаналара Дьокуускайтан лаппа 
үрдүк. Таһыттан көрдөххө хоп курдук тэринэн, 
оҥостон олороллор. Бу "дойдуга" 8 оҕо олорор. 
Тугуур, Тором, Алгазея, Чумикаан оҕолоро, Уд-
скойтан тоҕо эрэ суохтар. Сирэйдэриттэн-харах-
тарыттан көрдөххө үгүстэрэ олохтоох омуктар 
ыччаттара... Улаханнара Тугууртан төрүттээх 12 
саастаах Рома Гуров. Биһигини 8 паара харах "бу 
туох дьоно кэллилэр..." диэбит курдук симиттэ, 
соһуйа, ыйыта, эрэнэ тобулу көрөр... Вадим Пет-
рович оҕолору кытта сүрдээх үчүгэйдик кэпсэттэ.

15:30 Утучуру уонна кэргэнин Альбина Нико-
лаевнаны дьаһалта үлэһитэ Анна уонна Үөһээ 
Бүлүү Ороһутуттан төрүттээх Ульяна Руфова 
диэн саха дьахтара аҕаллылар.

Николай Николаевич Иванов-Утучур уруккута 
саха интеллигенциятыгар уонна общественник-
тарыгар балайда биллэр киһи этэ. Кини Үт саха-
ларын олохторун, историяларын билиһиннэрэр 
матырыйааллара, хоһоонноро хаһыаттарга, су-
рунаалларга уонна туспа кинигэнэн Саха сиригэр 
1990-2000 сылларга сөп-сөп өрүү тахсаллара. 
Сааһын 83 диир. Сэбиэскэй кэмҥэ оройуон араас 
салайар-хаһаайыстыбаннай үлэлэргэ эриллибит 
кырдьаҕас 1987 сылтан, ф.н.к. Юрий Васильев–
Дьаргыстай кэлэн барыаҕыттан ыла, саха тылын, 
култууратын тарҕатыынан, Үт сахаларын исто-

4. Зак. №52
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рияларын үөрэтиинэн дьарыктанан саҕалаабыт. 
Үт төрүт олохтоохторун туһугар ис сүрэҕиттэн 
ыалдьара, кыһаллара уонна дириҥник анааран 
толкуйдуура өтө көстөр. Астык кырдьаҕас. Сиэн 
Өкөр камераҕа устарыгар үчүгэйдик билбэппин 
диэн симиттибитэ эрээри, кэлин кэпсэппитим 
кимнээҕэр үчүгэйдик саҥарар эрээри, эппит со-
рох тылбын өйдөөбөт. Бэйэтэ сүрэҕим ыалдьар 
буолан уонна кырдьан сахалыы умнан иһэбин, 
оттон эбэҥкилии билиим олох мэлийдэ диэн 
быһаарар...

Утучур бэйэтэ кэпсииринэн, 1987 сыллаахха 
Дьаргыстайы кытта билсиэҕиттэн "Саха тыла" 
диэн түмсүүнү тэрийэн 2013 сыллаахха диэри 
үлэлэппит. Общество чилиэнинэн 200-чэкэ Үт 
сахатабын дэнэр киһи киирбит. Дьаргыстай ыып-
пыт кинигэлэринэн сахалыы ааҕарга, суру йарга 
үөрэппит. Кэлин Тугуур-Чумикаан оро йуонун 
Төрүт олохтоох омуктарын ассоциациятын са-
лайбыт, 450 киһини түмпүт, ол кэлин олохтоох 
былаас өйөөбөккө сабыллыбыт...

Кэргэнинээн Саха сиригэр хаста да кэлэ сыл-
дьыбыттар. Аҕатын төрөөбүт дойдутугар Тыыл-
лымаҕа тахса сылдьыбыт, учуонайдары, суруна-
лыыстары, устудьуоннары, салайааччылары кыт-
та көрсүбүт, араас тэрээһиннэргэ кыттыбыт. Кэр-
гэнэ, Сантаар арыыларыттан төрүттээх эбэҥки 
эмээхсинэ Альбина Николаевна Дьаргыстай дьиэ-
тигэр түһэллэрин ахтар. Кини өлүөҕүттэн ыла 
Саха сирин кытта сибээспит быһынна дииллэр. 
Дьаргыстай Үт сахаларын ту һунан матырыйаала 
үгүс, сороҕо тахсыбакка сытар үһү...

Удскойга сэргэлэри уонна 2-с Камчаткатааҕы 
экспедиция кыттыылааҕа Якоб Линденауга, “Ах-
тыылар” диэн сахалыы сурукка киирбит үлэ аап-
тара Афанасий Уваровскайга, академик Алек-
сандр Миддендорфка уонна ф.н.к. Юрий Васи-
льев-Дьаргыстайга аналлаах бэлиэлэри Утучур 
кыһаллан туруортарбыт. Кырдьаҕас ону бэрт сэ-
мэйдик: "Быраатым кэргэнэ баһылыктыыр кэми-
гэр удскойдары кытта ыкса үлэлэспитим", – диэн 
кэпсиир.

Үт сирин үлүгэр үктэллээбит 1931 сыл туһу-
нан балайда матырыйаалы – ахтыылары, доку-
муоннары хомуйбут. Онно тирэҕирэн 83 саас-
таах киһи "Обратная сторона медали" диэн үлэ 
рукопиһын бэлэмнээн сытыарар. Манна даҕатан 
аҕыннахха, Утучур сахалыы хоһоон уонна нууч-
чалыы кыраа йы үөрэтэр кинигэлэр ааптардара.

Манна даҕатан эттэххэ, олохтоох кыраайы 
үөрэтээччилэри кытта кэпсэтэн көрдөххө, исто-

рияларын 1931 сыл уонна ол кэннэ диэн сыа-
налыыллар. Армяннар туроктар геноцидтарын, 
чурапчылар көһөрүүнү ахталларын курдук... Ол 
иннинээҕитин билээччи суоҕун кэриэтэ. Арай 
Мусатовтаах Утучур кыратык ундаардыыллар. 

Николай Николаевич кэпсээниттэн иһит-
тэх хэ, Үт сахалара уруккута тыыллымалар, 
нө мүгүлэр, бутаалар, лаалагирдар диэн аҕа 
уус тарга арахсаллар. Киһи дьиктиргиэх Ки-
рилл Третьяков диэн П.А. Ойуунускайдыын 
Дьокуускайга билсибит уонна өссө кини дьы-
алатыгар хаайыыга түбэспит, дьиҥэ сааһынан 
Ойуунускайтан быдан аҕа баай киһилээхтэр. 
Онтон Утучур аҕата Николай Иванов 1923 
сыл сааһыгар Ньылхаҥ ҥа кыһыллар  тан хотто-
рон чугуйан иһэр генерал-лейтенант  А.Н. Пе  -
пеляевы көрбүт уонна киниэхэ Николаевск-на-
Амуре куораттан кэлбит икки арыалдьыттаах 
Рязанскай диэн, сымыйа сэбиэс кэй мандаат-
таах, үрүҥ хамандыырын  тиэрдибит.

Утучур сарсын сахалыы тойугун, оһуокайын 
көрдөрүөх буолла...

Билигин түүн ортото буолан эрэр, бу бэ-
лиэтээһиннэрбин чөкөтө олоробун. Утучурбун 
өссө ситэ суруйбатым. Сарсын күүстээх үлэ 
күүтэр. Табылыннаҕына сарсын киэһэ төннүөх 
курдукпут. Баҕар, суолбут Николаевск-на-Амуре 
нөҥүө буолуо...

Тохсунньу 22 күнэ
Сарсыарда сирдьиппит Анна Катаева кэлэн 

9:15 ааһыыта дьаһалтаҕа аҕалла. Оройуон са-
лайааччыларын кытта көрүстүбүт. Кинилэртэн 
төрүт олохтоох омук бэрэстэбиитэлэ 40% кэ-
риҥэ быһыылаах. Баһылыктара Изабелла Ва-
лентиновна Осипова омугунан саха үһү. Ийэтэ 
Ленскэйтэн төрүттээх, сахалыы билэр эмээхсин 
Хабаровскай куоракка олорор, кыыһа уоппуска 
ылан онно тиийбит. Георгий Дмитриевич “Улуу 
айаннар суолларынан” бырайыак уонна бу экс-
педиция туһунан билиһиннэрдэ.

Муниципальнай архыыбы киирэн көрдүбүт. 
Биир кыараҕас хоско баар эбит. Саамай бы-
лыргы докумуоннара – 1924 сыллаах. Архыып 
үлэһиттэрэ былыргы докумуоннар Николаевск-
на-Амуре куоракка баалларын ыйаллар.

11 чаас иннинэ киин бибилэтиэкэҕэ кэллибит. 
Бибилэтиэкэ 1926 сыллаахха тэриллибит. Кини-
гэлэр 1950-с сс. ыла бааллар. Нераҥҥа, Удской-
га бибилэтиэкэлэр умайбыттара. Сахалыы лите-
ратура уонна саха суруйааччыларын кинигэлэрэ 
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суохтар. Арай Чысхаан "Индигирка" диэн кини-
гэтин булан көрдүм.

Киин бибилэтиэкэ салайааччыта Мария Алек-
сандровна Микова, ийэтинэн саха. Кыыс эр-
дэҕинээҕи араспаанньата Протасова диэн. Аҕата 
Амыртан кулаактаммыт нуучча уола, Протасов 
диэн киһи. Ийэтинэн Удской Леонтьевтара.

Утучур фотоархыыбын аҕалан көрдөрдө. Бүтэ-
һигин Саха сиригэр 2004 сыллаахха сылдьыбыт. 
СӨ Суруйааччыларын сойууһун чилиэнэ эбит 
– докумуонун көрдөрдө. Бэҕэһээ сахалыы туох 
 айымньылааххыный диэбиппэр оһуокай олугу-
нан суруйбут хоһооннорун аҕалбыт. 

Бибилэтиэкэ±э төрүт олохтоохтору кытта көр-
сүһүү кэнниттэн Чумикаан бөһүөлэгин баһы-
лыга Надежда Николаеваҕа киирдибит. Иккис 
болдьоҕор олорор, быйыл онтон түмүктэнэр. 
Кини кэпсииринэн, ыт элбэх, биир да ынах суох. 
Удскойга эрэ сүөһүнү иитии ордук сайдыбыт. 
Төһө да тыйыс айылҕалаах буоллар дьон оҕуруот 
аһын үүннэрэ сатыыллар эбит. Кини күтүөтэ че-
решняны олордон бастакы дьыл 9 отону, иккис 
дьылыгар былырыын киилэ аҥаарын ылбыт. 
Бэйэтэ икки ынаҕы иитэ сылдьыбыт. 

14 ч. ааһыыта Анна Катаева сирдээн оскуолаҕа 
кэллибит. Оскуолаҕа барыта 185 оҕо үөрэнэр. 
Таһыттан көрдөххө дьип-дьап курдук тэринэн-
дьаһанан олороллоро харахха быраҕыллар. 
Көрсүһүүгэ 40-ча 9-11 кылаас үөрэнээччитин 
мус путтар. Дириэктэрдэрэ – Азиз Мирзоевич 
Курбонов диэн омугунан таджик, 40-чалаах, ин-
теллигентнэй көрүҥнээх киһи. Үөрэх чааһыгар 
Ульяна Маматова диэн тимир-тамыр курдук, 
сааһырбыт нуучча дьахтара, иитии чааһыгар 
Наиля Насибулина солбуйаллар. Мантан да көс-
төрүнэн педколлектив интернациональнай. 

Оскуолаттан дьэ, кэтэһиилээх мусуойбар бар-
дыбыт! Чумикаан оройуонун кыраайы үөрэтэр 
мусуойа диэн культурнай-социальнай киин биир 
хоһун эрэ ылан олорор уонна общественность 
эрэ күүһүнэн үлэлиир эбит. Мусуойу Людми-
ла Георгиевна диэн сааһырбыт нуучча дьахта-
ра үлэлэтэр. Син кыралаан матырыйаал, сонун 
экспонат да баар... Киһини соһутар арыйыыны 
да оҥорботорбут сонун чахчылары булуталааты-
быт. Мусуой салайааччыта Людмила Георгиевна 
көмөлөһөөччүлэриниин үөрэ-көтө баардарын-
суохтарын барытын көрдөрдүлэр. Түмүгэр таба 
ыҥыырын оһуордаах мас сирэйин бэлэхтээтилэр. 
Бу бэлэҕи “Улуу айаннар суолларынан” быра-
йыак салайааччыта, СӨ Уһук Илиннээҕи феде-

ральнай уокурукка олохтоох бэрэстэбиитэлэрэ 
Георгий Никонов өрүү үлэлэһэр “Саха сиринээҕи 
политическай сыылка” Чөркөөхтөөҕү историко-
мемориальнай мусуойугар илдьэн туттарыаҕа.

16 чаас саҕана Виктор Рахуба аҕалбыт ико-
наларын Чумикаан чочуобунатыгар туттарда. 
Ол кэннэ көстүүнэйгэ кэлэн Сиэн Өкөр Утучур-
дуун интервьютун иһиттим, кырдьаҕастыын 
бэ ҕэ һээҥҥитээҕэр ордук ирэ-хоро кэпсэт-
тибит. Николай Николаевич кэрэхсэбиллэ-
эх кэпсээннэриттэн ордук биир түбэлтэ өйбөр 
хатаммытымнааҕааччыга билиһиннэриим. 

1990-с сыллар саҥаларыгар, компартия эсти-
битин кэннэ райком урукку сэкирэтээрэ дьахтар 
Хабаровскайтан саҥа дьаһалтаны тэрийиэхтээх 
баһылыгынан анаммыт. Саҥа салалтаны, олоҕу 
тэрийэргэ анаан 30 мөллүйүөн солкуобай хар-
чыны ылан аҕалбыт. Утаакы буолбатах, ол хар-
чыны ааҕа олордохторуна хара мааскалаах дьон 
саанан-сэбинэн куттаан ол үптэрин көтөҕөн бар-
быттар диэн кэпсэл оройуону тилийэ сүүрбүт. 
Сотору баһылык буолбут урукку сэкирэтээргэ 
харчыны сиэһиҥҥэ дьыала тэриллибит диэн су-
рах тарҕаммыт. 

Бу дьахтар аны докумуона суох буокканы 
атыы лаһан аҕалан атыылаан истэҕинэ силиэс-
тийэ кутуругун быһа үктээбит. Ол арыгытын 
түүн Неран кулуубар аҕалан, күүһүнэн астаран 
сүөкээбит. Аҕыйах хоноот ол арыгы ыскылааты-
гар кубулуйбут кулууп умайан күүдэпчилэммит. 

Олохтоохтор биэдэрэҕэ уулаах кулууптарын 
быыһыы сүүрбүттэр. Тиийбиттэрэ итирик ба-
һаарынайдар бааллар эбит уонна дьону "Мэһэй-
дэһимэҥ!" дии-дии биэдэрэлээх уулары тоҕута 
тэбиэлээн тэмтээриҥнэспиттэр. Бу мучумаан 
кэмигэр кулууп быыһаммат гына умайан хаал-
быт. Утучур үөһэ ыйаммыт Россия былааҕын эрэ 
тууран быыһаабыт, билигин: "Дьиҥэ, кулуубу 
быыһыыр кыах баара ээ", – диэн абарар... Мили-
циялар буоллаҕына баһаарга кэлэн иһэн итирик 
суолга буксуйан олороллор үһү.

Кэлин билбитинэн райком сэкирэтээрэ баһаа-
ры найдары уонна милициялары арыгылаппыт 
эбит. Силиэдэбэтэл кэлэн күлү булкуйа сыл дьа-
рын көрөн Утучур: "Ити тугу гынаҕыный?" – диэн 
ыйыталаспытыгар: "Манна ууруллубут ары гы 
бүөтүн көрдүүбүн..." – диэн хардарбыт. 

Сотору аны: "Нууччалар мантан көһүҥ. Манна 
киһилии олоруоххут суоҕа", – диэн ис хоһоон-
ноох саанар листовкалар Нераҥҥа, Чумикааҥҥа 
ыйам мыттар. Өр-өтөр буолбатах Хабаровскайтан 
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“хотугу ыаллар” үлэһиттэрэ кэлэн төрүт омук-
тар бэрэстэбиитэллэрин хаайан сытыаран доп-
пу руос таабыттар. Дьон билбэппит диэн кэлии-
лии кэбэн билиммэтэхтэригэр барыларын бос-
хо лоо  буттар. Утучур оперативниктартан: "Ха йа 
бу руй даахтары хайаатыгыт?" – диэн сурас пы-
тыгар дьоно: "Ити бэйэҕит киһигит – урукку 
райком сэкирэтээрэ дьахтар үлэтэ", – диэн бы-
һаарбыттар уонна сотору кэминэн Хабаровскай-
га төннүбүттэр. 

Бу дьахтар кэлин сууттамматах, дьыалата таах 
хаалбыт. Хата төрүт омуктар бэрэстэбиитэллэрэ 
ыгыыга-түүрэйгэ түбэһэн ааспыттар... Ол түгэни: 
"Бу дьиҥнээх провокация этэ", – диэн быһаарар 
олох очуругар эриллибит кырдьаҕас. 

Утучур оройуон араас сүһүөх хааһыйыс ты-
баннай-салайар үлэтигэр миккиллибит киһи 
буол батаҕын, уопсастыбанньык быһыытынан 
эмиэ буспутун-хаппытын туоһулуур түгэни сэмсэ 
кур дук кыбытан ааһарбыт тоҕоостоох.

Биирдэ Тугуур-Чумикаан оройуонун Хотугу 
тө рүт олохтоох аҕыйах ахсааннаах омуктар ас-
социацияларын аатыттан бүтүн Россиятааҕы си-
йиэскэ дэлэгээттэри талар мунньахха Хабаров-
скайга тиийбит. Онно кинини Москваттан кэл-
бит бэрэс тэбиитэл "саха" диэн утаран турбут. 
Дэлэ гээттэр икки ардыларыгар көмүскэһэр ха-
бааннаах мөккүөр тахсыбыт. Холобура, Ньыл-
хантан сылдьар эбэҥки уола: "Иванову ыыппат 
буоллах хытына мин оннубар бардын!" – диэн тө-
лөннөөхтүк көмүскэспит, атыттар: "Ийэтэ эбэҥ-
ки", – диэн дэбэлэйдээбиттэр. Онон бэрт арыыч-
чанан Хотугу аҕыйах ахсааннаах төрүт олох тоох 
омуктар бүтүн Россиятааҕы сийиэстэригэр кыт-
тыбыт.

Утучур оҕонньор: "Хайыаххыный, олох диэн 
күн аннын иһин охсуһуу, туруулаһыы, бэйэни 
кө мүскэнии буоллаҕа..." – диэн сонньуйар.

Киэһэ социальнай-культурнай кииҥҥэ олох-
тоохтор күүстэринэн Саха сирин дэлэгээсси-
йэтигэр анаан бэртээхэй кэнсиэр бэлэмнээн 
көрдөрдүлэр. Сүрдээх үчүгэй ырыа, үҥкүү бө-
лөх  төрдөөхтөр эбит. Киин уус-уран салайаач-
чыта кыыс үҥкүүһүттэр киэҥ ыырдаахтарын, 
араас тэрээһиннэргэ, куоталаһыыларга өрүү 
ситиһиилээхтик кытталларын кэпсиир. Кэн сиэр-
гэ Үөһээ Бүлүү Ороһутуттан төрүттээх Улья-
на Руфова сахалыы халадаай ырбаахылаах, 
бастыҥалаах, илин кэбиһэрдээх тахсан бэрт 
дьоһуннук, дуоспуруннаахтык хомустаан дьү-
рүһүтэрин дьон абылаппыттыы иһиттэ.  

Бу дьоро түгэҥҥэ түбэһиннэрэн Георгий Дмит-
риевич Үт сахаларын тумус киһилэригэр, СӨ Су-
руйааччыларын сойууһун чилиэнигэр, бэйиэт, 
кыраайы үөрэтээччи Николай Иванов–Утучур-
га Саха сирэ Россия састаабыгар киирбитэ 385 
сылыгар анаммыт бэлиэни туттарбытыгар саала 
үөрэн ытыс тыаһынан хабылла түстэ.

Тохсунньу 23 күнэ
Бүгүн – төннөр күммүт. Николаевск-на-Амуре 

куоратынан эргийэн барыах курдук этибит да, 
уһугар син биир Удскойунан, Остуойбанан төн-
нөр буоллубут. Уматыкпыт Василий Третьяковка 
баара атахтаата быһыылаах. Дьиҥэ, атын суолу-
нан барарбыт буоллар сонун буолуоҕа хаалла. 
Бэҕэһээ Утучур: "Билигин байҕалтан былыт тах-
сан хаардыыр кэмэ. Муора кытылынан бардах-
хытына хаарга баттатыаххыт. Дьиҥэ, биир эрэ 
сис суола куһаҕан", – диэбитэ. 

Сарсыарда барыахпыт эрэ иннинэ, Вадим Пе-
тровичка Чумикаан бөһүөлэгин баһылыгын На-
дежда Николаева уола, дьарамай уҥуохтаах 
киһи “джип” көлөнөн сирдьигинэтэн кэлэн кэп-
сэттэ. Бу киһи Саха сириттэн 100-200 табаны 
атыылаһыан баҕарар эбит. Бэйэтэ билигин 20 
табалаах үһү. Онтун мыынар: “Сүүрбэни да, 
икки сүүһү да көрбүт биир”, – диир. Сылгы-
ны эмиэ сэргиир да көрөргө-харайарга уонна 
аһылык оҥосторго үөрүйэҕэ суоҕун билинэр. 
Кини кэпсээ ниттэн биир сонун түгэн хатаммыт: 
"Урал" массыынанан Саха сирин Белькачи дэ-
риэбинэтигэр диэри тиийиэххэ сөп үһү. Бэйэ-
тэ көмүсчүттэр таһаҕастарын таһан "Уралынан" 
Айааҥҥа тиийэ барар эбит.

Нераҥҥа Утучурдары кытта быраһаайдаһан 
баран суол төрдүгэр тахсыыбытыгар чаһыбын 
көрбүтүм 11 чаас буолан эрэр эбит. Үт сирин 
тулааһына буолбут саха кырдьаҕас ыала барах-
сан күүлэлэригэр туран ыраах баар өбүгэлэрин, 
хаан аймахтарын дойдутуттан кэлбит ыалдьыт-
тарыгар далбаатаан атаара, сукуһан туран хаал-
лылар... 

Дьэ, экспедиция сыалын-соругун ситэн төннөр 
суолу тутустубут. Бүгүн Удскойга хонор үһүбүт. 

Аара хара тыа маанылааҕа атыыр улары 
көрдүбүт. Маны үтүө бит дии санаатым. Билигин 
бириэмэ 16:11. Бүгүн халлаан ып-ыраас, мэн-
дээрийэн күөх да күөх. Тыала улахана суох. Үт са-
лаата Маайа үрэҕи ааспыппыт. Удскойтан ырааҕа 
суох тибиилээх алыыны уҥуордуу са тыыбыт. 

Буксуйаары гынныбыт...
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Хоту өттүбүттэн туус маҥан аарымалар – 
Дьуг дуур сис хайалара хара сарсыардаттан ар-
гыстаһаллар. Онтон Становой сиһэ соҕуруу са-
ҕахха дьэ, көҕөрүмтүйэр. Ыраас күн буолан, 
хайалар олус дьэҥкэтик, сороҕор субу титирик 
ойуур кэннигэр турар курдуктар. 

Чумикаантан биир нуучча уола Удскойга бар сан 
иһэр. Мас кэрдээччи үһү. Сирэй-харах олоруутут-
тан да көрдөххө, харса-хабыра суох тылыттан-
өһүттэн сылыктаатахха алын олоҕу билбит эрдьи-
гэн... “Кусчута суохпун, ол оннугар бөһүөлэктэн 
биир көстөөх сиргэ сатыы кэлэн күөгүлүүбүн, 
балыксыппын. Бу суолу 12 сааспыттан элбэхтэ 
уһаты-туора сыыйбытым”, – диир. 

16:30 диэки Удскойга кэллибит. Бас таан дьа-
һалтаҕа киирбиппит баһылык Светлана Пустова-
лова эрэ баар эбит. Бу сырыыга уруккутунааҕар 
ордук эйэҕэстик көрүстэ. 

Василий Третьяковка кэлбиппит дьиэти-
гэр суох эбит – мас кэрдэ тахсыбыт. Киниттэн 
ума тык пытын ылыахтаахпыт. Рахубалаах Ва-
дим төлөпүөннэһэн аргыс буллубут – олох тоох 
“КамАЗ” барыахтаах эбит. Рахуба этэринэн, 
ута ры кэлэр дьон эмиэ бааллар үһү. Удскойга 
хоно сыппакка айанныы түһэн баран хонорго 
быһаарынныбыт. 

Третьяковпутун кэтэһэр кэммитигэр Егор Его-
рович эмтээбит дьахтара, бибилэтиэкэр Елиза-
вета Петровна Леонтьева кэлэн барда. Бааһым 
ыарыыта чэпчээтэ диэн биһиги киһибитигэр мах-
танна.

Киэһээҥҥи аһылык саҕана Василий Третья ков 
тилигирэйэн кэлэн уматыкпытын кутуннубут. 20 
чааска Василий Третьяков тиэргэниттэн айаҥ ҥа 
турдубут. Бөһүөлэктэн тахсыыга аргыспыт Алек-
сей Симонов массыыната кэтэһэн турар. Суол 
хаан ийэ саҕаланна! 

Билигин 23 чаас буолла. Эмиэ быстах тохто-
бул. Маарыын аргыс "КамАЗпытыттан" Андрюха 
диэн холуоччук ыччат киирэн билсиһии олох тоон 
тахсыбыта. Маарыын 21 чаас ааһыыта тимир 
кө лөбүт кыратык алдьанан чаас аҥара тохтоон 
оҥоһуннубут. Ол саахал кэннэ вахтовкабыт иһэ 
лаппа сөрүүкээтэ. Итиини үрдэрэр тэрилбитигэр 
салгын хаайтарбыт үһү. Тохтуу-тохтуу түҥнэл-
таҥнал түһэн айанныыбыт. Кыралаан эмтэр эмэн 
син бардар баран иһэбит...

Тохсунньу 24 күнэ
5:43 уһугуннум. Тимир көлөбүт тохтообут – 

арааһа суоппардар утуйдахтара. Бу түүн син 

айан ныы сатаатылар. Киһи утуйуох эбит да тым-
ныы уонна нэксиэлээх. Сааһылаабыт малбыт 
үнтү хааһыланнаҕа. Бөөлүүн 3 чаас диэки тох-
туурбутугар көрдөххө, хараҥа халлааҥҥа сулус-
тар күүскэ чаҕылыспыттар, киһи тыына бургу-
чуйбут, ол аата тымныы сытайбыт этэ.

Салгыы утуйан баран дьонум турбуттарыгар 
уһуктубутум халлаан суһуктуйбут. Бириэмэ 9 
чаас буолбут. Сарсыардааҥҥы аһылыкпытын тэ-
ринэн аһаатыбыт. Бу тохтоон турар сирбитигэр 
кутаҕа ЗИЛ массыына дьулайа эрэ көстөр гына 
түһэн турар. Аргыспыт Симонов рациянан этэри-
нэн, Удскойтан 10 к³´µ кэлбиппит, Остуойбаҕа 
диэри мантан 26 к³с үһү. "Бүгүн хайдах да тиий-
бэппит", – диир. Манна үүтээн баарыгар Симо-
нов бырааттарыттан биирдэстэрэ бултуу хаалла.

12:40 бириэмэҕэ, Андрюха этэринэн, Татхи-
кан диэн үрэххэ тохтоон суоппардарбыт эбиэт 
буһаран, Егор Егорович тоҥ балык кыһан бэр-
кэ аһаатыбыт. Үт үтүө балыгынан эмсэхтэммит 
уолаттар Аллайыаха күөлүн чыырын дьоһуннук 
сыаналаатылар… Бу турдахпытына Свободнай-
тан иһэр Удской айанньыттара Рожков, Соло-
вьев диэннэр кэлэн тохтоон аастылар. 50-ча 
мү нүүтэлээх тохтобул кэннэ бардар бараммат 
аар тайҕа, нэлэһийбит алыылар, кыбычыын 
маар дар быыстарынан уонна кинилэри сороҕор 
арыы ны быһаҕынан быспыттыы сүүрэр үрэхтэри 
уҥуордуур арааннаах айаммыт саҕаланна! Бүгүн 
киэһэ Остуойбаҕа тиийбит киһи...

16 ч. Урми үрэххэ кэлэн тохтоотубут, уу ыллы-
быт. Бүгүн Остуойбаҕа тиийбэккэ хонор үһүбүт. 

Билигин бириэмэ 20:28, чаас аҥарын анараа 
өттүгэр аргыстарбыт Лукачокка диэри 2 к³с, он-
тон Остуойбаҕа диэри 7 к³с диэбиттэрэ. 

21 чаас саҕана аргыстарбыт тохтоон ыһык-
тарын сии олороллорун истэн, биһиги эмиэ 
өйүө бүтүн хостоон үссэннибит. Халлаан эмиэ 
бачымах сулустарынан туолбут, лаппа дьыбар-
сыйбыт этэ. Аара суолга хас да массыналаах 
автоколонна турарын көрүстүбүт. Бу иннинээҕи 
биир тохтобулга Вадим Петровичтаах байыаннай 
"Ураллары" көрдүбүт диэбиттэрэ. Бу Свободнай 
куораттан сылдьар Россия армиятын космичес-
кай сэриилэрэ үһү. Постпредство үлэһиттэрэ 
олунньу 1 күнүгэр ракета көтүөхтээх, ол бэлэмэ 
буолуо диэн сэрэйэллэр…

Амыр уобалаһын уонна Хабаровскай кыраай 
кирбиилэригэр Хабаровскайынан 00:30, Амыры-
нан 23:30 диэки кэллибит. Амыр уонна Дьокуус-
кай бириэмэтинэн 0:45 Лукачокка, официаль най 
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суол төрдүгэр, кэллибит. Онон картаҕа киирбэ-
тэх, суох суолунан 65 к³´µ айаннаатыбыт. Суоп-
пардарбыт көлүөһэттэн сыаптарын уста, көрүнэ 
сылдьаллар. Халлаан манна балайда сылаас.

Тыас-уус, саҥа-иҥэ хойдубуттан уһукта биэр-
битим 2:30, Остуойба бөһүөлэгэр кэлбиппибит. 
Эмиэ мал-сал сааһыланныбыт. Суоппардар сал-
гыы айанныыбыт дииллэр. Мантан Февральскайга 
диэри, Виктор Рахуба этэринэн, 10 к³с үһү.

Тохсунньу 25 күнэ
Амыр бириэмэтинэн 5:20 уһугуннум. Февраль-

скайга диэн куоратты көрүҥнээх бөһүөлэгэр 
кэллибит. Манна биһигини постпредство мас-
сыыната күүтэн турар эбит. Георгий Дмитрие-
вич уонна Саха сириттэн кэлбиттэр суолбутун 
суһалымсытаары онно көстүбүт... 

Тохсунньу 26 күнэ
Бэҕэһээ айантан илистэн, суунан-тараанан 

бэ лиэтээһиннэрбин ситэ суруйбатаҕым. Онон бү-
гүн аҕыйах тылынан суруйдахпына табыл лар... 
Граж данскай сэрии кэмигэр Дальнай Восток 
үрүҥ нэрэ улаханнык хотторбут кыргыһыылара 
буол бут Волочаевканы аһара түстэххэ Хаба-
ровскай куорат саҕаланар эбит. Волочаевка-
ны ааһан иһэн көрдөххө, истиэптиҥи сир уонна 
соп калардаах. Онон куоракка арааһа 16 чаас 
ааһыыта киирдибит быһыылааҕа. 

Тута салгын аалын тохтобулугар элээрдэн 
тии йэн Егор Егорович билиэтин көһөттөрдүбүт 
– үлэтинэн 29-ка Федерация Сүбэтин мунньа-
ҕар сылдьарга сорудахтааннар хаалар буолла. 
Биһиги эмиэ "Киин" көстүүнэйбитигэр олохсуй-
дубут.

Бүгүн Хабаровскай бириэмэтинэн 9 чаас ин-
нинэ бэйэм дьаалабынан уһугуннум. Уубун ха-
нан, үһүс сууккабар дьэ, сымнаҕас ороҥҥо күө-
лэһийэн,  сууммут-тарааммыт киһи бэркэ чэбди-
гирэн турдум. Аргыстарбыт өссө да кэлэ илик-
тэр. Кэлин биллибитинэн Февральскайга сатаан 
уматык куттубакка аһары түһэн Свободнайга 
барарга күһэллибиттэр уонна “КамАЗ” кыратык 
моһуогуран ылбыт.

Эбиэт кэннэ үһүөн Саха Өрөспүүбүлүкэ-
тин Уһук Илиннээҕи федеральнай уокурукка 
олохтоох бэрэстэбиитэлистибэтигэр тиийдибит. 
Сиэн Өкөр Георгий Дмитриевичтэн экспеди-
ция түмүгүнэн интервью ылла. “Улуу айаннар 
суол ларынан” бырайыак салгыы үлэтин кэп-
сэттибит, хомуйбут матырыйаалларбыт хайдах 

таһаарарбыт туһунан сүбэлэстибит. Олоҥхолуу 
хоһуйдахха, санаабыт туймуута Сахалиҥҥа туо-
раата, харахпыт дала Камчаткаҕа хатанна, аал-
быт баһа Аляска диэки салалынна...

Быйылгы Хабаровскай кыраай Тугуур-Чуми-
каан оройуонугар тиийбит "Улуу айаннар суол-
ларынан" экспедицията Нуучча географическай 
уопсастыбатын киин дирекциятын өйөбүлүнэн 
барда. Экспедицияны тэрийээччилэринэн Саха 
Өрөспүүбүлүкэтин Уһук Илиннээҕи федераль най 
уокурукка олохтоох бэрэстэбиитэлистибэтэ, Са ха 
Өрөспүүбүлүкэтин Нерюнгри оройуона, "Томск-
Газпром" тэрилтэ, Хабаровскай кыраайдааҕы 
Гродеково мусуойа, Саха Өрөспүүбүлүкэтин "Са-
хабэчээт" автономнай тэрилтэтэ, Нуучча геогра-
фическай уопсастыбатын Саха сиринээҕи уонна 
Хабаровскай кыраайдааҕы салаалара, Хабаров-
скай кыраай норуоттарын ассоциацията буоллу-
лар. Айаммыт суола: Хабаровскай–Свободнай–
Остуойба–Лукачок–Мариинскай–Удской–Алга-
зея–Неран–Чумикан–Неран–Удской–Февраль-
скай (Свободнай)–Хабаровскай диэн куоратта-
ры, бөһүөлэктэри, дэриэбинэлэри, Хабаровскай 
кыраай уонна Амыр уобалаһа диэн Россия икки 
регионун хапта.

Бэрэстэбитэлистибэҕэ сылдьан баран, Киин 
ырыынакка кэлэн кэһии ыллыбыт.

Тохсунньу 27 күнэ
Бүгүн киэһэ Сиэн Өкөрдүүн Саха сиригэр 

төннөбүт. Дьоммут бэҕэһээ киэһэ Хабаров скай 
куораты булбуттар. Егор Егорович биһикки бү-
гүн Н.И. Гродеков аатынан Хабаровскай кы-
раайдааҕы мусуойу көрүөхтээхпит.

Күнүс эбиэттии олордохпутуна Виктория Ма-
лакшанова эрийэн: "Мусуойу хаһан көрөҕүт?" 
– диэн сураста, тиийдэхпитинэ көрсүөх буолла 
– үлэтигэр баар эбит. Муравьев-Амурскай уулус-
сатынан хааман, Амыр набережнайыгар тиийэн 
мусуойбутун көрдөөн буллубут. 

Бу мусуой экспонаттарын таҥыыта, дизайна 
ура тытын, дьоһуннааҕын тута сонургуу көрдүм. 
Хабаровскай кыраай харамайдарыгар, Уһук 
Илин төрүт олохтоох омуктарын этнографияты-
гар, итэ ҕэлгэ, казактарга, Гражданскай сэриигэ, 
Россия империятыгар, ГУЛАГ-ка, сэбиэскэй кэм-
ҥэ уонна регион билиҥҥитигэр аналлаах анал 
экспозициялардаах. 

Балыктардаах аквариумнар, тыыннаахтан итэ -
ҕэһэ суох чуучулалар бу сир айылҕатын бэркэ 
биэрэллэр. Тыыннаах, устан сундулуйар ха тыы-
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һы, альбинос бүүчээн, сахалар хахай, тороху 
диэн ааттыыр кабан кыылларын чуучулаларын 
сэргээтим.

Ойууннааһыҥҥа сыһыаннаах экспозициялар 
ки һи кутун-сүрүн баттыыр ыар тыыннарын, 
бэл мин, уу дьилэй киһи көхсүбүнэн сэрэйдим. 
Нивх, нанаай, эбэҥки ойууттарын, удаҕаттарын 
кумулара, кыаһааннара, дүҥүрдэрэ, кэрэхтэрэ, 
үөрдэрэ-сүүрүктэрэ биһиэннэригэр майгылыыр 
өрүттэрэ баһаам эбит – саха учуонайа Г.В. Ксе-
нофонтов үлэлэрин саныы биэрдим. Бадаҕа, ол 
иһин чинчийээччилэр Урал сис хайатыттан Чу-
котка тумул арыытыгар диэри киэҥ нэлэмэн сири, 
сүүһүнэн омугу холбоон Сибиир ойууннааһына 
өйдөбүлү киллэрдэхтэрэ... 

Иккис этээскэ турар ойууннааһын экспози-
ция тын оруобуна үрдүнэн, үһүскэ, православие 
быыс тапката турар. Христианствоны тар ҕатыы-
ны уонна аатырбыт миссионердары кэрэһи-
лиир быыс  тапканы сэргэ православнай ытык 
малы  уурбуттар. Виктория дьикти түбэлтэни сэ-
һэргээтэ: биирдэ ардах кэннэ үһүс этээстэн ик-
кискэ – православиеттан язычествоҕа туох эрэ 
"благовоние" курдук симэһин таммалаабытын 
көрөн мусуой үлэһиттэрэ сүрдээҕин сөхпүттэр, 
соһуйбуттар... Кини дьикти кэпсээнин түмүгэр: 
"Итэҕэллэр бу да туран күөнтэһэллэр эбит... 
Биһиги, мусуой үлэһиттэрэ, сити курдук араас 
дьиктилэргэ тү бэһээччибит ээ", – диэн мичээр-
диир. 

Нанаайдар быыстапкаларыгар саха үрүҥ кө-
мүс кура ыйанан турар. Викторияҕа: "Саха киэ нэ 
дии!" – диибин. Сахалыыттан арай оһуора кыра 
уратылааҕа дуу... Үҥүү, болот, батыйа, үөрбэ, 
оноҕос, кэһэх үгүһэ харахпын толордо. Нанаай-
дар, нивхтэр үҥүүнү олус уустаан-ураннаан 
ойуунан-дьарҕаанан киэргэтэллэр эбит. Сорох 
үҥүүлэри, батыйалары, төһө да атын омук киэ-
нэ диэн суруйдаллар, саха ууһун охсуута диэн 
сабаҕалаатым. Бу Хабаровскай мусуойун ти-
мир оҥоһуктарын көрө туран уон сыллааҕыта 
Камчаткатааҕы Парень быһаҕын оҥорууну сөр-
гүппүт Россия оружейниктарын сойууһун чилиэ-
нэ Владимир Сушко интервьютугар саха тимирэ 
Камчаткаҕа тиийэ тарҕаммытын туһунан чорбо-
тон бэлиэтээбитин саныы биэрдим. Ону кытта 
саҥа санаа үөскээтэ: өскөтүн ХХ үйэ саҥатыгар 
саха тыла Енисей өрүстэн Камчаткаҕа диэри бары 
омуктары ситимнээбит эбит буоллаҕына, саха ти-
мирэ Таймыыртан Чукоткаҕа диэри тар ҕаммыт...

Уһук Илиҥҥэ Гражданскай сэрии быһаарыы-

лаах чыпчаала буолбут Волочаевкатааҕы кыр-
гыһыы туһунан панорама уус-уран оҥоһуута 
киһини сөхтөрөр. Виктория кэпсииринэн, икки 
худуоһунньук 1970-с сылларга оҥорбуттар. Ман-
на далааһыннаах үлэ Россия үрдүнэн Москваҕа, 
Волгоградка, Севастопольга уонна Хабаров-
скайга эрэ баар үһү. Мусуой Гражданскай сэрии 
саҕанааҕы Россия империятын кырамтатыгар тэ-
риллибит араас үрүҥ, кыһыл, от күөх, хара да 
былаастар, араас бырабыыталыстыбалар тус-
тарынан кэпсиир уонна кинилэр харчыларын 
билиһиннэрэр квест-оонньуу оҥорбутугар холо-
нон көрөөрү ымсыырдым... 

Хабаровскай кыраайдааҕы мусуойу 1894 
 сыл лаахха Приамурье генарал-күбүрүнээтэрэ, 
ин фан терия генерала, байыаннай суруйаач-
чы, чин чийээччи Николай Иванович Гродеков 
төрүттээбит. Бу мусуойу былаас уларыйар быы-
һык кэмигэр ыраахтааҕы армиятын подполков-
нига, аатырбыт айанньыт, дэгиттэр чинчийээччи 
уонна биллэр суруйааччы Владимир Клавдиевич 
Арсеньев салайбыт. 

Георгий Георгиевич Пермяковка анаммыт стен-
дэни таба көрөн сонурҕаатым. Бу дьикти дьыл-
ҕалаах, ураты киһи туһунан эрдэ Гума нитарнай 
чинчийии институтун научнай үлэһитэ Влади-
мир Поповтан истэн турабын. Синолог учуо-
най, кытай, дьоппуон тылларыгар уһуйааччы, 
фантаст уонна мемуарист суру йааччы, кыраа-
йы үөрэтээччи, нуучча үрүҥ эмигранын уола, 
сэбиэс кэй дипломат, Маньчжоу Го тиһэх импера-
тора Пуи тылбаасчыта, Аҕа дойду Улуу сэриитин 
кэннинээҕи, Токиотааҕы, бактереологическай 
сэрии сэбин оҥорбут дьоппуон учуонайдарын, 
Семенов атамаан дьонун сууттуур аатырбыт 
процесстарга кыттыбыт чекист – эриирдээх-мус-
куур даах эрээри, эриэккэс олоҕу олорбут киһи 
бу Пермяков...

Салгын суолун тохтобулугар Георгий Дми-
триевич Егор Егоровичтыын атаардылар. Сиэн 
Өкөрдүүн Хабаровскай бириэмэтинэн 20:30 диэ-
ки көттүбүт. Дьокуускай кээмэйинэн 21:50 Туй-
маада хочотугар үктэннибит. Үт сиригэр тиийбит 
“Улуу айаннар суолларынан” экспедиция дьэ, 
түмүктэннэ. Өр тэлэһийэ сылдьан баран дойду 
кырсыгар үктэнэртэн саҕа үрдүк дьол суох! Аны-
гыскы аартыктар арыллыахтарыгар, кэнэҕэски 
суоллар кэрэһилэниэхтэригэр диэри...

Гаврил АНДРОСОВ,
Нуучча географическай уопсастыбатын чилиэнэ
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П.А. Ойуунускай т³р³³бµтэ 125 сылын к³рс³

КЫҺЫЛ ЫЛЛЫК
Уус-уран литэрэтиирэ, кириитикэ, 
ускуустуба сурунаала
САССӨ СЭБИЭСКЭЙ СУРУЙААЧЧЫЛАРЫН 
ТЭРИИРДЭЭХ БҮРҮӨТҮН УОРГАНА
ТОХСУННЬУ N1

Саха Сэбиэскэй литэрэтиирэтин төрүттээбит, 
уустук, дириҥ суруйуутунан быралытаарыскай 
диктэтиирэни туругурдар, сэссийэлиискэй тутуу-
ну сайыннарар улуу дьүккүөрдээх охсуһууга 
Саха сирин оробуочайдарын, үлэлээн иитил-
лээччилэрин көхтөрүн күүрпүт – саха маҥнай гы 
быралытаарыскай суруйааччыта, табаа рыс Б.Ө. 
Ойуунускай литэрэтииринэй үлэтин 17 сыла туо-
луутугар төлөннөөх эҕэрдэ.

САХА КИИН СИТЭРИИЛЭЭХ 
КЭМИТИЭТИГЭР, САХА СЭБИЭСКЭЙ 

СУРУЙААЧЧЫЛАРЫН 
СОЙУУСТАРЫГАР

Үбүлиэй оҥорооччулар, махталла ылыҥ! Мин 
түөрт уоммун эрэ туоллум, онтон уон сэттэ сы-
лым – үлэһит кылаас, үлэһит бааһынай, хамнач-
чыт, дьадьаҥы инники кэккэлэригэр – үлэһит 
кылаас диктэтиирэтэ туругурарыгар, хаппыта-
лыыстыы олох үнтү сынньыллан, бурсууй-кулаак 
тойот-торгуомсук суох буоларын туһугар кыһыл 

"КЫ¤ЫЛ ЫЛЛЫК" СУРУНААЛТАН
Быйылгы 2018 дьыл – саха дьонугар бэлиэ сыл. Норуот тапталлаах уола Платон 

Алексеевич Ойуунускай 125 сааһын туолар үбүлүөйдээх сыла. Онуоха, кини бэйэтин 
кэминээҕи бэчээттэн үбүлүөйдээх сылларыгар тахсыталаабыт суруйуулартан айар уонна 
общественнай үлэтин сыаналаабыт ыстатыйалары, киритиичэскэй ырытыылары, чугас 
дьонун ахтыыларын бу «Чолбон» сурунаалга бэчээттээн, оччотооҕу дьон кинини хайдах 
сыаналыылларын билсэр сэргэх буолуон сөп эбит дии санаатыбыт. Оччотугар Платон 
Ойуунускай ол кэмнээҕи тыыннаах мэтириэтэ тиллэн кэлиэ. Онно суолу аһар курдук, 30-с 
сылларга бэйэтэ тэрийбит сурунаалын «Кыһыл ыллык» араас нүөмэрдэриттэн бастакы 
суруйуулары бэчээттиибит. Бу суруйуулары ааҕарга оччотооҕу кэм олоҕун, сыаннастарын, 
тылын-өһүн өйдүүр ирдэнэрэ буолуо. Тоҕо диэтэххэ, ити кэмҥэ суруйааччылар дойду 
бэлитиичэскэй хайысхаларын тутуһаллара күүскэ ирдэнэрэ уонна онтон туораабыт киһи-
ни харысхала суох туора сотуу баара. Ол кэм ирдэбилэ буоларын биһиги XXI үйэ дьоно 
өйдүөх тустаахпыт уонна ааптардарга балачча тулуурдаахтык сыһыаннаһыахтаахпыт. 

Куорсуннаах
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кыбаардыйаҕа киирэммин саа эмиэ туппутум, сэ-
биэскэй үлэҕэ эмиэ үлэлээбитим, үрүҥү-хараны 
кытта айар тылбынан эмиэ охсуспутум.

Хотугу Муустаах муора таһыгар, дохсун тым-
ныы дойдутугар, дьүкээбил уота күдэҥнии көтөр 
сиригэр, сэссийэлиисимэ акылаата охсулунна, 
кыаттарбат олоҕун булла. Олох уларыйда, үйэ 
уларыйда! Айар тыл хоһооно эмиэ уларыйыах-
таах, мин ону бэккэ билэбин, бэккэ санаабын 
уурабын. Бассабыыктар, хомуньуустар – хаһан 
даҕаны, ханна даҕаны кыайбыт кыайыыларыт-
тан аккаастаныахтара суоҕа.

Былыргы ийэ үйэтэ бүтэн аҕа үйэтэ – тойот-
ку лут үйэтэ кэлбитэ. Мин онтон «Туйаарыма 
 Куону», «Ньургун Боотуру» суруйбутум.

Тойот-кулут үйэтин олоҕо алдьанан – саха 
тус-туспа ыал (хаһаайыстыба) буолбута. Мин 
онтон «Улуу Кудаҥсаны» уонна «Кыһыл ойууну» 
суруйбутум.

Саха кулут-тойот олоҕуттан тахсан эрдэҕинэ 
кинини ньууча хаһаактара кыргыбыттара. Саха 
ыраахтааҕы былааһын билбитэ, омук омугу бат-
тыырын моонньугар бурҕалдьы гынан кэппитэ, 
тойот-хотут, баай-атыыһыт үлэһит-хамначчы-
ты, дьадьаҥыны-мөлтөҕү умса баттаан хара кө-
лөһүнүн умса оборорун билбитэ.

Мин мантан «Имииһит түүлүн» уонна «Ыраах-
тааҕы ыйааҕын» суруйбутум.

Саҥа үйэттэн, үлэһит-бассабыык үйэтиттэн 

«Иирбит Ньукууһу», «Бассабыыгы» суруйдум. 
Са ҥа улуус, саҥа нэһилиэк олоҕуттан «Сүүс 
сыллаах улуу былааны», «Дьэбэрэттэн тахсыы-
ны» суруйдум. Биллэн турар дьыала – соҕотох 
биир киһи түөрт үйэни толору суруйуон са-
таммат.

Биллэн турар дьыала – хайа даа киһи бэйэ-
тин үйэтин ордук билэр, кини тыынынан тыы-
нар. Биһиги бука барыбыт хомууна олохсуйар 
буорун туругурдуохпут, күнтэн күннэтэ тупсаран 
уоҕурдан биэриэхпит.

Мин саныыр санаам, мин этэр тылым итинтэн 
атын буолбатах. Итинэн буоллаҕына – хомуу-
на олоҕун иннигэр, өйтөн-санааттан, олохтон-
дьаһахтан хаппыталыыстыы олох туох баар бары 
тымырын-сыдьаанын иҥэн хаалбыт хара дьай-
дарын суох гынарга охсуһуох тустаахпыт. Айар 
тыл үлэһиттэрэ, суруйааччылар, ырыаһыттар 
– бу охсуһууну тыл күүһүнэн дьүһүннээн, дьон 
өйүн-санаатын сүлүстээн күүрдэн-күүһүрдэн 
биэ риэхтээхпит.

Баартыйа уон сэттис сийиэһин ыйбыт ыллы-
гынан – иккис биэс сыллаах былааны толорорго 
– айар тыл үлэһиттэрэ бэлэм буолуох тустаах-
пыт. Үлэһит кылаас диктэтиирэтин үйэтин үрдүк 
айымньытыгар сөптөөх, үтүө акылааты охсорго 
– билиҥҥи биһиги үлэбит туругурдун»

31/1-34 с. Москуба. Ойуунускай

С.Күөгэлэп

(т.Ойуунускай суруйуутун туһунан)

Саха уус-уран литэрэтиирэтэ, сэссийэлиискэй олох 
киэҥ дэлэгэй хонууларыгар, тутулуга суох сайдыбыт 
бириэмэтигэр, харытынан иитиллэн олорор нэһилиэнньэ 
үөрэхтээх эдэр ыччаттарыттан бэрт элбэх суруйааччы-
лары иититэлээн таһаарда. Ол элбэх ырыаһыттартан, 
суру йааччылартан бэккэ биһирэппитинэн, киэҥник бил-
либитинэн саха быралытаарыскай литэрэтиирэтин бас-
такы сүһүөх ырыаһыта таб. Была тыан Өлөксүөйэбис 
 Ойуунускай буолар. Ол  иһин биһиги кини суруйар идэ-
лэммитэ 17-с сыла  туолуутугар, кини суруйбутугар сыа-
на биэриэхтээхпит.

Таб. Б.Ө.Ойуунускай төрөөбүтэ 1893 сыл лааҕыта 
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былыргы хаппытаал олоҕо өлөр кэмигэр, саҥа 
сэсси йэлиискэй олох кыһалҕалаахтык үүнэр 
мөккүөнүгэр. Бу бириэмэҕэ Арассыыйа үрдүнэн 
байыаннай-биэдээлинэй импэрэлиисимэ хам-
парыйбыта, кини кыра омуктары холуонньуйа 
оҥорон сиэбит бэлиитикэтэ уура йан, кыра хо-
луонньуйа омуктара босхолононнор чэпчэки-
тик тыыммыттара. Ити сылларга саха дойду-
тугар өрөбөлүүссүйэ иннигэр туруммут дьон-
нор, киин куораттарга көскө бэрт хойуутук 
кэлэннэр, Саха сирин хараҥа муннуктарын 
аайы Мааркыс-Лиэньин үөрэҕин тарҕаппытта-
ра, быралытаарыскай өрөбөлүүссүйэ сиэмэ-
тин ыспыттара саха кырата, өрөбөлүссүөн нэй 
ыччата көскө кэлбит өрөбөлүссүйэньиэр дэр 
 са  лалталарынан, кэлэн иһэр өрөбөлµүссүөн-
нэй ох суһууларга бэлэмнэммиттэрэ. Харытынан 
 иитиллэн олорор ньэһилиэнньэ олоҕор, өйүгэр-
санаатыгар, хас эмэ сүүс сылга хаан наах бат-
табыл эрэйэ-муҥа дириҥник иҥэн хаалбыт са-
наа, ньууча омук баайдарын уонна олох тоох 
баайдар утары, күүрэн, уһуктанан, кылаан-
нанан испитэ. Саха дойдута төһө да үөрэҕи-
нэн, хаһаайыстыбатынан сайдыбатаҕын, ньууча 
 омук баттабылынан тууйуллубутун иһин, 1905 
 сыллаах өрөбөлүүссүйэ долгунуттан, 1912 сыл-
лаах үлэһит хамсааһыннарын сабыдыалларыт-
тан уһук тан, киин куораттарга туран эрэр үлэһит 
улуу өрөбөлүүссүйэтин суолун устун сиэтиллэн 
баран испитэ. Итинник норуот санаата хам-
саабыт кэмнэригэр, долгуннаах өрөбөлүүссүйэ 
үйэтигэр, хамначчыт дьадаҥы халыҥ кэккэтит-
тэн, кыра дьадаҥы кыһалҕатын, эрэйин-муҥун 
суругунан кэпсээччилэр, харынан иитиллээччи-
лэр өрөбөлүүссүөннэй буулаҕа санааларын туо-
йааччылар, кинилэри уоттаах сытыы тыллыыр, 
өргөс-кылаан санаалыыр, үүнэр-чаҕаан өйдүүр 
дьон хайаан да өрө көбөн тахсыахтаахтар. Ити 
курдук өрөбөлүүссүөннэй үйэ оҥорон таһаарбыт 
киһитэ таб. Ойуунускай буолар.

Табаарыс Ойуунускай урукку Таатта улуу-
һугар, дьадаҥы ыалтан төрөөбүт буолан кы-
ра эрдэҕиттэн кыра-дьадаҥы кырыымчык кы-
һалҕалаах олоҕун эрэйигэр-буруйугар эриллэр, 
алдьархайын аччыгый эрдэҕиттэн амсайар. 
Олох алдьархайдаах кирилиэһин устун тар дыс-
тан 1911 сыллаахха, 18-с сааһыгар, саха дой-
дутун бэлитиичэскэй охсуһууларын биһигэр 
– Дьокуускай куоракка киирэр. Дьокуус кай га 
«Эдэр сэссийээл диэмэкирээттэр» куру һуок-
тарыгар холбоһон, М.К.Омуоһаптыын, т.т.Дьа-

расылаабыскай, Бөтүрүөбүскэй салалтала ры-
нан, өрөбөлүүссүөннэй хамсааһыны ба һы лык-
тыыллар, хамначчыт сойууһун салайаллар. Ол 
бириэмэттэн ыла, кыайыылаах сэссийэлиис кэй 
өрөбөлүүссүйэ долгуннаах күүстэринэн эпчи-
мирбит санаатынан, саҥа өрөбөлүүссүөннэй 
ырыалары-хоһооннору суруйарга барар уонна 
өрөбөлүүссүөннэй ырыалары тылбаастаталыыр. 
Таб. Ойуунускай аан бастаан уус-уран бэйиэ-
сийэ тылынан, бары баттаммыты, урукку эстэн 
эрэр олох акылааттарын алдьатарга ыҥырбыта, 
аан бастаан кини киин Арассыыйаҕа бастакы 
үлэһит өрөбөлүүссүйэтин модун уоттаах тылынан 
көссүбүтэ. 1917 сыл кулун тутар кыргыһыылаах 
күннэригэр, соҕотох хааннаах ытыһынан са-
ба баттаан олорбут ыраахтааҕы уһуллубут 
үөрүүтүгэр, «Дьобуруопа сандаармата» самны-
быт бэлиэтигэр Ойуунускай бары дойду үлэһитин 
ырыатын «Интернэссийэнээли» уонна норуот 
өстөөхтөрүн кытта охсуһууга ыҥырар Борон-
суус омук улуу өрөбөлүүссүйэтин сэрииһиттэ рин 
 ырыатын «Марсилийиэсэни» сахалыы тыл баас-
таабыта. Ити ырыалары өрөбөлүµссүөннэй  эдэр 
ыччат улуустарга, нэһилиэктэргэ, кыра-дьада-
ҥы санаатын көтөҕөн ыллыыллара. Ити ырыа-
лар үгүс баттаммыт сүрэхтэрин өрөбөлүүссүйэ 
 уотунан убаппыта, бэстилиэнэй быһаарыылаах 
кылаассабай кыргыһыыга ыҥырбыттара. Өрө-
бөлүүссүйэ кыһалҕалаах күннэригэр, Ойуунус-
кай саха дойдутугар өрөбөлүүссүйэ хамсаа-
һынын салайса-салайса өрөбөлүүссүйэҕэ но-
руоту уус-уран литэрэтиирэнэн ыҥырбыта. Ити 
бириэмэлэргэ «Кыһыл ойуун»  диэн улахан бэ-
йиэмэтин уонна «Бассабыык» диэн дырааматын 
төрүттэтэлээбитэ.

Олунньу ый өрөбөлүүссүйэтин күннэрин кэ-
миттэн Ойуунускай олоҕо өссө кыһалҕаланан, 
дөксө өрөбөлүүссүөннэй кыайыылары, кыатта-
рыылары көссөр. Кини олоҕо сыылка, хаатырҕа 
олохтонон, Сибииргэ Халчаах хараҥа хаайыы-
тыгар сытар, хааннаах чыпчахай таһыырыгар 
таһыллан ааһар.

Сибиир киэҥ иэнигэр Халчаах хаанынан күү-
лэйдии сырыттаҕына, хараҥа хаайыы иһит тэн, 
уоттаах кыргыһыы оттотунан, бууска буул дьа 
тыаһыгар былааһан иһиллибитэ бэйиэт күүстээх 
андаҕара:

Үлэлиирбит курдук үлэлиэхпит
Үрүҥнэри кытта мөккүһүөхпүт...
Өрөгөйдөөх өрөбөлүүссүйэ иннигэр
Өстөөхтөн өлөр күннээх да буоллахпытына
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Төрүөбүт ийэ буор сирбитигэр
Төннөн өлбөтөхпүтүн да диэммит
Хомойорбун билбэтим,
Хоргутарбын көрбөтүм...
Сэссийэлиисимэ идиэйэтигэр,
Соргулаах олох иннигэр
Ханна да бардахха,
Хандалы да кэттэххэ
Аан ийэ дойдубутуттан
Арахсыбыппыт да иһин
Уоттаах улуу модун санаабыт
Уҕарыйыа дии санаабаппын.
  
Бу дьиҥнээх өрөбөлүүссүйэниэрдэр, сэссийэ-

лиискэй өрөбөлүүссүйэ кыайыытын эрэнээччи, 
сэссийэлиискэйдии кыайыытын эрэнээччи, сэс-
сийэлиискэйдии иһин этин-хаанын атыылаабыт 
киһи андаҕара буолар.

Өктөөбүрүскэй өрөбөлүүссүйэ кыайыылаах 
хаа мыыларын саҕана күүстээх өрөбөлүүссүйэ 
буур ҕаларын бириэмэлэригэр Ойуунускай «Кө-
ҥүл ырыата» диэн ырыаны суруйар, ол ырыа хам-
наччыт дьадаҥы тапталлаах ырыалара буолар. 

Дирбиэн, дарбаан дьылларга
Дирбийэн, дарбыйан тураммыт
Көнөр көҥүлү көрдүөхпүт,
Көмүс солону көмүөхпүт.
Тибиилээх тиһиктээх дьылларга
Тибийэн табыйан тураммыт...
Түрбүөн бөҕөтүн түһэриэхпит
Түрүмэ бөҕөнү түҥнэриэхпит.

Бу хаппытаал, бурсууй охтубут былааһын 
үрдүнэн мөлүйүөнүнэн атахтарын тыаһын «дир-
биэнин» үлэһит кылаас, баай олоҕун алдьа-
тар «дарбаанын» »тибиилээх тиһиктээх» өрө-
бөлүүссүөннэй дьыллар ырыалара буолар. Ол 
иһин Ойуунускай, улуу быралытаарыскай өрө-
бөлүүссүйэ уолунан кини ырыаһытынан, кини 
эрэллээх саллаатынан аатырар.

Өктөөбүрүскэй өрөбөлүүссүйэ кэнниттэн 
олох тоох баайдар Дьоппуон баайдарын кө мө-
түнэн, ордон хаалбыт үрүҥ сэриилэрин мун-
ньан, отто бааһынай халбаҥныыр санаатын 
уон на сэ биэскэй былаас аан бастаан саҥа тэ-
риллэн эрэр кыһалҕаларын туһанан, саха дой-
дутугар саас үйэ көстүбэтэх хааннаах кыр гы-
һыыны оҥорбуттара. Бу бириэмэҕэ таб. Ойуу-
нускай Уобаластааҕы Өрөпкүөм бэрэссэдээтэлэ, 
кэннэки аптаныамыйа буолтун кэннэ Саха КСК 
бастакы бэрэссэдээтэлэ, Сэбиэскэй былаас ыар 

кыһалҕалаах дьылларыгар, Дьокуускай куо-
рат биһилэх оттотугар олордоҕуна, хаанынан 
үлүһүйбүт үрүҥ сэриитэ хомуньуустары иҥиир-
дээн, уокка убатан өлөрөллөрүн саҕана, сорох 
харытынан иитиллээччи бааһынайдар оттоло-
ругар Сэбиэскэй бы лаас туругурар бириэмэлэ-
ригэр быралытаарыс кай өрөбөлүүссүйэ ни туру-
гурдар туһунан дьөк сө ордук уоттаах тыл лары, 
бандьыыттары сам нарарга дьөксө күүс тээхтик 
ыҥырбыта:

Өлөртөн куттаммат,
Өргөстөн дьулайбат,
Кэннинэн кэхтибэт
Кэм кэллэ былааннаах!

Үлэлээн иитиллэр эдэр ыччат, быралытаа-
рыскай өрөбөлүүссүйэ гиэнэ хаһан да умнул-
лубат убайар төлөнүн быһыытынан, саха дой-
дутугар кырасдааныскай сэрии саҕана, Бэппэ-
лээйэп ньадараал утары биир саамай эрэллээх 
күүс этэ, ол иһин Ойуунускай быралытарыйаат 
өрөбөлүүссүйэтин ырыаһытын быһыытынан, 
этэр тылын эриэккэһин, туойар хоһоонун мин-
ньигэһин өрөбөлүүссүйэ үүнэр эдэр ыччатыгар 
биэттэ.

Түллэр түмсэр күммүт
Түллэн-үллэн кэллэ...
Эдэр-тэбэр хааннаах
Эдэр чэгиэн ыччат!!!
Тибик тиһик түстэ,
Тиллэр өлөр кэллэ,
Үрүҥ-хара турда
Үҥүү-батас тутта...
Дьолу²-соргуҥ тохтор,
Дьону²-уруу² өлөр,
Өһөр-сүтэр күнэ
Өтөн-үтэн кэллэ...
Ойон туран иһиий!!!
Охсон-тэбэн иһиий!!!

Кыргыһыылаах кырастааныскай сэрии остуо-
руйата билэр – ахсаана биллибэт алдьархайда-
ры, тыһыынчанан сүүһүнэн ахсааннар чэгиэн 
эттэрэ сэймэктэммиттэрин, сэссийэлиискэй олох 
иннигэр эҥин бэйэлээхтэр «таас дьааҥы анны-
гар, аргыардаах Аммаҕа мууһурбут буоругар» 
умсубуттарын кинилэр хааннарынан киэҥ дэлэ-
гэй хонуулар угуттаммыттарын. Үлэлээн иитил-
лээччи норуот үтүө ыччаттарын, хоссун бэттэрин 
өлбүт эттэринэн  «Саһыл Сыһыы» хонууларыгар 
кириэппэс туттуталаабыттара. Кыһыл буойуттар 
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өлбүттэрин да иһин, өстөөхтөр буулдьаларын 
өттүктэригэр, сүрэхтэригэр түһэрэн тохтоппутта-
ра. Кинилэр үрдүлэринэн Лиэньин бэтириэттээх, 
тобулута ытыллыбыт Өктөөп былааҕа кытара тэ-
лимниирэ. Бу барыта саҥа сэссийэлиискэй олох 
үүнэр эрэйин-муҥун алдьархайын бары баттам-
мыт сүдү күүстэрин, кырдьыктара, бу кинилэр 
кыайыылаах хардыыларын таб. Ойуунускай бэй-
этин ырыаларыгар-хоһоонноругар суруйбута, 
кэпсээннэригэр киллэрбитэ, («Иирбит Ньукуус», 
«Өрүөл кэриэһэ», «Бассабыык», «Ньадараал 
то йон», «Былааһы сэбиэккэ» уо.д.а) кини үтүө 
ырыаларын-хоһооннорун, кэпсээннэрин кыһыл 
сэрииһиттэргэ, кырасдааныскай сэрии дьоруой-
дарыгар кэриэстээн суруйара. Кини өлөн эрэр 
кыһыл бартысаан үрдүк өргөстөөх хасса суох са-
наатын кытта бииргэ тахсара.

Минтиэпкэ доҕордоох, буойуттар этибит, -
Мин өллүм – мин эппин кириэппэс оҥостуҥ!
Кытара сандаара убайа тэтэрбит
Кытыастар былааҕы үрдүбэр туруоруҥ!

Өлбүппүт даҕаны өлөссө сытыахпыт
Мин эппин таһааран хаххата оҥостуҥ!
Өллөрбүн даҕаны өстөөхпүт буулдьатын 
Өттүкпэр, сүрэхпэр түһэрэн тохтотуом!

Адаардаах арҕастаах таас дьааҥы анныгар
Аргыардаах Аммаҕа мууһурбут буоругар
Бааһырбыт бассабыык кэриэһин эппитэ,
Барыбыт бааһырбыт сүрэхпит тэппитэ!..  

Бары кини кырастааныскай сэрии туһунан 
су руйбут ырыалара, хоһоонноро, кэпсээннэрэ 
олох кырдьыгын бэлитиичэскэйдии дириҥ хо-
һоонноон көрдөрбүтэ. Кини литэрэтииринэй дьо-
руойдара – кырастааныскай сэрии дьоруойдара, 
кини күүстээх дьүһүннээх уобарастара, уот таах 
сытыы тыла, урукку олох умсар, саҥа олох үүнэр 
үйэтин тыллара, уобарастара, элбэх суолу эрги-
тэн аҕалан суруйара, кини бэйэтэ олорбут оло-
ҕун, элбэх эккинэ, үгүс, өттүлээҕэ эрэйэ-муҥа 
буолар.

Ол иһин таб. Ойуунускай улуу өрөбөлүүссүөн-
нэй үйэ улуу буурҕаларын ырыаһыта буолар.

Кырастааныскай сэрии буурҕаларын кэннит-
тэн таб. Ойуунускай улахан суруйууларын бэ-
чээттээн таһаатталаабыта: 1925 сыллаахха «Кы-
һыл ойуун», 1926 сыллаахха «Бассабыык» диэн  
1918 сыллааҕыттан бэлэмнэммит дырааматын.

«Бассабыык» дыраама, олунньу ый өрөбө-

лүүссүйэтиттэн ыла 1918 сыллаахха Ырыдсыы-
ныскай этэрээтэ саас Дьокуускайы ылары гар 
дылы, өрөбөлүүссүйэ элбэх эрэйдээх уонна 
кыа йыы лаах дьылларын көрдөрөр. Дыраама 
көрдөрөр хайтах тус-туспа кылаастар, кинилэр 
баартыйалара былаас иннигэр охсуһалларын, 
хайтах саха дойдутугар ньууча баайдара, саха 
баайдарын, тойотторун кытта сэссийэлиискэй 
өрөбөлүүссүйэни утары охсуһууларын. Ааптар 
араас баай баартыйаларын: бэдэрэлиис тэри, 
эсэрдэри, эсдиэктэри албын-көлдьүн маас-
каларын арыйан, хайтах өрөбөлүүссүйэ күт-
түмэрдээх бириэмэлэригэр үлэһити, хамнач-
чы ты албынныы сылдьыбыттарын арыйан көр-
дөрөр. Ити холбоһуктаах күүстэр утары басса-
быык эрэ баартыйата хамначчыты, дьадаҥыны 
баһылыктаан, сыылкаттан дьулайбакка, сан-
даарма таһыырыттан куттаммакка, түрмэттэн 
чаҕыйбакка, хаһан да иһиллибэтэх алдьархай-
дары туораан, киин Арассыыйа быралытыры-
йаатын көмөтүнэн кыайан тахсар. Көрөөччү 
дьон иннилэригэр сыанаҕа оонньонон ааһыллар 
быралытаарыскай өрөбөлүүссүйэ дириҥ чахчы 
кырдьыга саха дойдутун олоҕор.

Бу мантан көстөр таб. Ойуунускай олоҕу чах-
чы үүнэн, үөскээн иһэр дириҥ кырдьыгынан су-
руйарын күүһэ.

Кэннэки уон сыл устатыгар улахан кэрэхсэ-
билгэ, интэриэскэ турда таб. Ойуунускай «Кы-
һыл ойууна». «Бассабыык» дыраама Ойуунуска-
йы айар суол дөксө үрдүкү кэрдииһигэр таһаар-
быт буоллаҕына, тоҕус сыл устатыгар суруллубут 
«Кыһыл ойуун», Ойуунускай бары алҕастарын, 
итэҕэстэрин, кини ис мөккүөннэрин ырыҥалаан 
көрдөрдө. 

Бэйиэмэ төрүт ис хоһооно буолар, аан бас-
таан быыс аһылларыттан быыс түһүөр дылы 
«Кыһыл ойуун» эстэн эрэр, эргэрбит батталлаах 
олоҕу кытта Оруос баайы, Саһыл ойууну кытта 
«мөккүөн бөҕөнү мөҥүрэтэрэ, мөккүөн бөҕөнү 
төрөтөрө». Ону «Кыһыл ойуун» бастакы ырыа-
тыгар маннык тылларынан сорук туруорар:

«Хааннаах хабала дьайдаммыт,
Хара кырыыска дьайыҥнаспыт
Кулут, кумалаан олоҕо
Кубулуйар сокуонун этэр,
Хааннаах харсар айаҕыттан
Хаһытыыр хаҥыл дьай төрөтөн,
Өлбөт төлөн өрөгөйдөөх
Өҕүллүбэт өргөс тыллыам дуо?
Орто аан дойду олоҕо
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Оһоллоох уйата долгуйар
Хааннаах хапсыыр турдаҕына
Хаантан харбат, бөлүөхтэн бөппөт
Күрсэр илбис дьүһүннэммит,
Күлэр эмэгэт күүстэммит
Охсор обот уот болотунан
Оонньуур болуо сүрэхтиэм дуо?

«Кыһыл ойуун» кулут-кумалаан олоҕо ку-
булуйарын иннигэр, кыраҕа-дьадаҥыга көҥүл, 
сырдык олох кэлэрин иннигэр, батталлаах 
олох күүстэрин утары, бары дойдуну долгутар 
өрөбөлүүссүөннэй охсуһууга бары «хара кыры-
ыстаахтары» ыҥырар:

Сордоох-муҥнаах соххор доҕолоҥ
Соргута орто дойдуга маннык...
Ону билэн-көрөн, орой охсуһар
Одун-дохсун санаа улааттын!...

Уһугун, өйдөн, икки атахтаах!
Уһугун, өйдөн, хара кырыыстаах!
Эн хааҥҥар хахай хаана хамнаатын,
Эн кырыыскар көҥүл уота убайдын...
Хааннаах алдьархай кэлэрэ буолла,
Хааннаах кырыыс дьайа туолла.

Бэйиэмэ барыта итинник уоттаах тылынан 
кыраны-дьадаҥыны охсуһууга ыҥырар, бары 
көстүүтүгэр көстүбэт, биллибэт күүстэринэн 
Оруос баайы утары охсуһан тахсар. Бары ыста-
раныыссалара өрөбөлүүссүөннэй охсуһуунан 
тыыналлар. Ол гынан баран бэйиэмэ дьоруо-
йунан тоҕо батталлаах олох аргыһа, норуот 
дьаа та ойуун буоларый?! Тоҕо бары баттаммыт, 
баттааччы кылаастары кытта улуу мөккүөнэ, 
этиҥнээх чаҕылҕан оттотугар «Кыһыл ойуун» 
уоттаах үҥкүүтүнэн олоҕо суох уһун туонуу-
тунан көрдөрүллэрий?! Тоҕо «Кыһыл ойуун» 
охсуһар күүһэ, көмөтө хаанынан чаҥыргыыр, 
даллаҥныы олорор ойуун таҥарата хотой кыыл 
буоларый?!

Ити буолар Ойуунускай итэҕэстэрэ, кини ис 
мөккүөннэрэ! Ити барыта саха дойдутун оло-
ҕунан, сайдыытынан, кини ис мөккүөннэринэн 
быһаарыллар. 

Бу бэйиэмэ бэйиэт өйүгэр-санаатыгар өрөбө-
лүүссүйэ иннинэ бэлэмнэнэн баран, 1917 сылтан 
ыла суруллан, бысталанан бэчээккэ тахсыта-
лыыр. Онон бу бэйиэмэнэн Ойуунускай саха дой-
дутун өрөбөлүүссүйэ иннинээҕи ис дириҥ оло-
ҕун мөккүөннэрин көрдөрүөҕүн баҕарбыт.

Саха дойдута олус хаалан, уопсустуба ал-
лараа кэрдиис үүнүүтүгэр тардыстан турбу-
та. Хаһаайыстыба сиринэн олохтоммута, сүр-
дээхтик хаалбыт былыргы сэбинэн иитиллэри 
таһаарыналлара. Хаһаайыстыбаннай бэлитии-
чэскэй олох сайдыыта биэдэлиинэй бэрээдэк-
тэринэн, аҕа уустарын олохторунан, майгыла-
рынан тутуллан бытаарбыттара. Хаһаайыстыба 
үксүгэр эргиэн мэнэй идэтэ кыайан сайда идэ-
лэнэ илик бириэмэтэ этэ. Ол үрдүнэн саха 
кырата-дьадаҥыта хаһаайыстыбатын өйүнэн-
санаатынан, бары олоҕун өттүнэн ньууча баай-
дарын, торгуомсуктарын баттабылларыгар уон-
на бэйэлэрин иһинээҕи баайдарын хабалалары-
гар хам баттанан олорбуттара. Ити кыһалҕалаах, 
баттабыллаах олохтон саха кырата-дьадаҥыта 
дьолун халлаантан, олоххо бары дойдуга суох 
күүстэртэн күүтэр этэ. Ол иһин, баттабыл лаах 
хараҥа олох күүстэрэ таҥара, абааһы олус 
тарҕаммыта, ити барыта кини өйүгэр-санаатыгар 
дириҥник иҥэн, кини ырыатыгар, тойугар илэ 
күүстэртэн туспа күүстэр умньаналлара.

Ойуунускай саха дойдута ити хаалбыт куор-
маларыттан саха дойдутугар үөскээбит киһи 
буолан, эмискэ кыайан босхоломмотоҕо. Кини 
иннигэр турбута хас эмэ сүүс сылы мэлдьи 
хара кырыыска баттаммыт норуот, уонунан ор-
дук күүстээх бурсууй кылаастарын утары туран 
улуу охсуһууларын биир бэйиэмэ иһигэр уустук-
ураннык суруйан көрдөрөр сорук. Бу ыарахан 
кытаанах сорук буолар. Маннык улахан улуу 
мөккүөнү мунньан, түмэн көрдөрөр, биир улахан 
дьоруой, уобарас наада. Оннук уобараһынан 
Ойуунускайга көстүбүт «Кыһыл  ойуун». Ойуу-
нускайга өрөбөлүүссүйэ төрүт күүһэ быралы-
тарыйаат, кини баһылыга, сала йааччыта хо-
муньуус баартыйа дьоруойунан, төрүт илэ күү-
һүнэн кыайан көстүбэтэх. Ити барыта саха дой-
дутугар өрөбөлүүссүйэ маҥнайгы бириэмэтигэр 
бырамыысыланнай быралытары йаат суоҕуттан 
түмсүбүт этэ. Кытаанах быралытаарыскай баар-
тыйа мөлтөҕүттэн уонна Ойуунус кай норуот 
хаалан иһэр өйүн-санаатын куормаларыттан 
босхоломмотоҕуттан. Уонна «Кыһыл ойуун» 
б үтэри оҥоһуллубута НЭП саҕана, онно саха 
си рин бурсуйдуу омуксуйуу литэрэтиирэ өйө-
санаата саха литэрэтиирэтигэр ордук тэнийэ 
сылдьыбыт бириэмэтин сабыдыала буолар. Ити 
бириэмэҕэ Ойуунускай омук боппуруоһугар уон-
на атын бэлитиичэскэй үлэтигэр сыыһалары-
алҕастары оҥорбут бириэмэтэ.
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«Кыһыл ойуун» төһө даҕаны улахан сыы-
һаларын иһин, билиҥҥэ дылы саха литэрэтии-
рэтигэр суох уустуктук хоһуллан суруллубутун 
бэлиэтиэх көрүҥнээх, итинник гына суруйуох 
кэриҥнээх тыл маастара таб. Ойуунускай.

Ойуунускай «Кыһыл ойуунун» тыла элбэх мөк-
күөннээх, үгүс айдаан буола сылдьыбыта. «Кыһыл 
ойууну» көммүттэрэ, ону кытта Ойуунус кайы 
көмөөрү гыммыттара. Ойуунускайы «Кыһыл ойуу-
нунан» эрэ айар идэтин сыаналааннар Саха сири-
гэр симбэлиисимэ, мистиссиисимэ аҕатынан аат-
тыы сыспыттара. Ойуунускайы аҥардас «Кыһыл 
ойуунунан» эрэ сыаналыахха сатаммат, сыанала-
ныах кэриҥнээх кини бары суруйбуттарын сыана-
тынан, кини бары бэлитиичэскэй үлэтинэн.

Таб. Ойуунускай кэннэки да бэрт өр бириэмэ-
ҕэ дылы норуот хаалан иһэр уонна ааспыт үйэ-
лэр ырыаларыттан-хоһоонноруттан, куормала-
рыт тан, уобарастарыттан кыайан босхоломмо-
то. Ол көстөр, кини сэссийэлиискэй тутуутун 
«Сүүс сыллаах улуу былаан» диэн олоҥхонон 
көр дөрөөрү гыммыта. Сир түҥэтигэр баайдаах 
дьадаҥы мөккүөннэрин олоҥхонон көрдөрөргө 
саҥа суруйар дьоҥҥо ыйыы биэрэ сылдьыбыта 
уонна итилэртэн салгыы, суруйбута «хайа да 
омук сайдарыгар, үрдээн үүнэн тахсарыгар хан-
на  даҕаны кирилиэһин маҥнайгы үктэлэ буо-
лар норуот олоҥхото, норуот ырыата» диэн (Көр 
«Кыһыл ыллык» №2 1930 сыл. 95 сыр.). Биир 
да кэпсэтиитэ суох наукаҕа улахан кылаатынан 
көстүөхтээх таб. Ойуунускай норуот олоҥхотун, 
кэпсээннэрин хомуйталаабыта: «Дьулуруйар 
Ньургун Боотур», «Туналҕаннаах Ньуурдаах Ту-
йаарыма Куо». Ити үлэлэр: бииринэн – Ойуу-
нускай кыратык уларыппытын да иһин науучу-
най-этнэгирэпиичэскэй туһалаахтар, иккиһинэн 
– хойут хас эмэ үйэлэр ааспыттарын кэннэ ити 
олоҥхолорунан сүөһүнэн, сиринэн иитиллэн 
олорбут биэдээлинэй олоҕу, ол олох литэрэтии-
рэтин үөрэтиэхтэрэ, онон остуоруйаҕа туһалаах; 
үсүһүнэн – ити олоҥхолор наһаа уус тылынан 
талыллан-наарданан суруллубут буоланнар саха 
тылын олус байыталлар. 

Онон, Ойуунускай олоҥхону суруйарын ула-
хан туһалааҕынан, сыаналааҕынан ааҕан ту-
ран, олоҥхонон сэссийэлиискэй олох оҥоһуутун 
көрдөрөөрү гынарын утарылыыбыт.

Б.Ө.Ойуунускай хара маҥнайгыттан суру йар 
идэҕэ киириэҕиттэн бурсуйдуу омугумсу йар су-
руйааччылартан: Кулакуоскайтан, Ми киип пэ рэп-
тэн, Соппуруонаптан уо.д.а. өрө бөлүүссүйүөн-

нэй идиэйэтинэн, өлгөм үөрүү лээх охсуһуулаах 
 ырыатынан, истиилинэн (стиль) адьас атын этэ.

Таб. Б.Ө.Ойуунускай бэлитиичэскэй-өрөбө-
лүүссүйүөннэй үлэтигэр литэрэтииринэй айыы-
ларыгар алҕаһыы сылдьыбытын иһин, уопсай-
ынан кини өрөбөлүүссүйүөннэй үлэтэ, кини 
ли тэрэтииринэй айыылара, саха дойдутун усу-
луобуйатыгар быралытарыйаат улуу соруктара 
ситиллэрин, туолалларын иһин улаханнык ту-
һалыыллар, ол иһин кинини Саха сиригэр бы-
ралытаарыйдыы ырыаны, хоһоону, дырааманы 
биэрбит аан бастакы быралытаарыскай суруйа-
аччы диэн ааттыахха сөптөөх.

Онон кини суруйбуттара, саха өрөбө лүүс-
сүйүөннэй литэрэтиирэтин сайдарыгар аан бас-
такы акылаатын уурбутун быһыытынан, омуктуу 
куормалаах сэссийэлиискэйдии ис хоһоонноох 
культуура саха дойдутугар сайдарыгар улахан, 
сүҥкэн туһатынан таб. Ойуунускай суруйбутун 
суолтата бэрт улахан.

Таб. Ойуунускайы хас эмэ сыл тохору саха 
омук баайын чөмчөкөтө Лөгүөнтэйэп «олоххо 
туох баарынан» суруйааччынан, дьиҥимсиги нэн 
аахпыта. Кини баай хараҕынан көрөн, баай дыы 
дьиҥимсигин (буржуазный реалист) сыанатынан 
сыаналыыр этэ.

Таб. Күндэ «Саха уус-уран литэрэтиирэтин 
ус куустубатын туһунан» диэн оппортуньуу-
стуу ыстатыйатыгар Ойуунускайы өрө бө лүүс-
сүйүөннэй литэрэтиирэ кутуругар «ар гыс та-
һааччыгынан» ааҕан баран, кулаах суруйаач-
чытын Ностуруойабы, Моруону кытта кэк кэ-
лэһиннэрэн кэбиһэр.

Таб. Кулаачыкап-Эллэй, т.Ойуунускайы хас 
эмэ сылы мэлдьи таптыырынан суруйан, та-
раан, таҥыннаран, өйүгэр көтөн түспүтүнэн 
сыаналаан сорох ардыгар, нэссийэнээл оппор-
тунньуусумаҕа, куонтур-өрөбөлүүссүйэҕэ тии-
йэ түһэрэр, сорох ардыгар, бурсууйдуу-нэсси-
йэнэлиистии-кулаах суруйааччыктарыгар, сорох 
ардыгар өрөбөлүссүйүөннэй суруйааччы хай-
ҕалыгар тиийэ таһаарар.

Биһиги этиэх кэриҥнээхпит: таб. Ойуунус кай, 
бурсуйдуу дьиҥимсик буолбатах, өрө бө лүс сү-
йүөн нэй литэрэтиирэ аргыһа буолбатах, бурсуй-
дуу-нэссийэнэлиискэй да суруйааччы буол батах, 
үөһээ сыаналаммыт курдук өрө бөлүссүйүөн нэй 
 быралытаарыскай суруйааччы диэн.

Биһиги эрэниэх кэриҥнээхпит таб. Ойуунус кай, 
кылааһа суох сэссийэлиискэй олоххо сөптөөх 
улахан айыылары аныгы өттүгэр биэриэ диэн!
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Биһиги сирби-
тигэр урут остуо-
руйаҕа биллибэ-
тэх сэссийэ лиис-
кэй ус куус ту ба ны 
айа быт. Кэ  нэ ҕэски 
кэлэр ыччак ка 
уоту нан оргуйбут 
³рө бө лүүс сүөн нэй 
үйэ мөссүөнүн, 
кэрэ ньуурун, 
киэҥ та һаатын, 
ил бис тээх хаан-
наах охсуһуутун 
уус-уран тылы-
нан мэтириэттээн 
биллэрэр, баама-
тынньыктаан көр-

дөрөр үлэ кэлэр.
Бу үрдүнэн бү гүҥҥү күннээҕи сэссийэлиисим 

киэҥ кириэппэһэ, дьикти дьиэтэ тэриллэригэр 
охсуһууга, үлэҕэ уус-уран тылынан сытыы оруу-
дьуйа оҥорон көмөлөһөр, үлэлэһэр эбээһинэс 
үөскүүр.

Бу улахан соруктар, үөскээн иһэр биһиги 
үгүс ахсааннаах өрөбөлүүссүөннэй суруйааччы, 
айааччы эдэр ыччаттарбыт иннилэригэр мүч-
чүрүйбэт эбээһинэһинэн тураллар.

Маны толорорго туох нааданый? Үөрэх, киэҥ 
билии, олоҕу кытта быстыспат сибээс наада-
лар. Аҥардас хара баҕаннан, хасса суох түсүһэр 
күүһүнэн, саҥа ырыаны, кэпсээни биэрэр кыат-
тарбат. Аҥардас үрдүнэн сүүрдэн үлүмэрдээн 
суруйар хайҕааһынынан, үөрэ-дьүөрэ тыллары 
уобараһа, идиэйэтэ суох холбоон төрөтүүнэн – 
саҥа литэрэтиирэни, ускуустубаны биэрэр тах-
сыбат.

Сэссийэлиискэй литэрэтиирэ тыһыынча, мө лү-
йүөн дьоннору кытта кэпсэтэр, кинилэргэ саҥа 
идиэйэлэри, кыайыылаах уобарастары көрдө-
рөр литэрэтиирэ буолар. Дьиҥнээх сэссийэлиис-
кэй бисээтэл буоларга үөрэниэххэ, кичэллээхтик 
киэҥник үөрэниэххэ наада. Бу үөрэнии араас 
суолларынан, араас үөрэхтэн тахсыахтаах. Олор 

барыларын тустарынан мин тохтообоппун. Эдэр 
суруйааччылар үөрэнэллэрин туһунан биир би-
римиэргэ эрэ тохтуом. Эдэр суруйааччылар аан 
дойду аатырбыт уус-уран литэрэтиирэлэрин, 
айааччыларын үлэлэрин, ньымаларын үөрэтэн 
баран суруйааччылар буоларга тардыһыахтаах-
тар. Эдэр суруйааччылар Сэбиэскэй Сойуус дьо-
һун суруйааччыларын култуурунай баайдарын 
үөрэтэн үөскүөхтээхтэр. Эдэр суруйааччылар 
саха уус-уран суруйааччыларын айыыларын 
билэргэ, кинилэртэн үөрэнэргэ дьулуһуохтаах-
тар. Биир оннук батыһыахха сөптөөх кыһанан 
т.  Ойуу  нускай Былатыан Өлөксөйөбүс уус-уран 
айыы та буолар.

Үгүс сыллаах Ойуунускай суруйууларыттан 
туохха үөрэниэххэ сөбүй? Бу борустуой, су-
дургу боппуруос буолбатах. Үөрэнии диэн үгүс 
үлэттэн, улахан кыһалҕаттан тахсар. Элбэх 
Өрөбөлүүссүөннэй дьылларга үөскээбит суру-
йааччы бары айыыларын көннөрү ааҕан, өйгө 
тутан билэн эрэ кээһии, үөрэнии диэн буолбат. 
Барыта бэрт, барытын ылынабын, аны кинини 
куруук чопчу үтүктүөм диэн билэн эрэ кээһии 
үөрэнии аатырбат. Дьиҥнээх үөрэнии биримиэ-
рин улуу сирдьиттэрбит Мааркыс-Энгэлис-Лиэ-
ньин көрдөрөллөр. Кинилэр аан дойду дьоно, 
норуота муспут күндү көмүс култуурала рын 
ырытан, араҥалаан үчүгэйдик иҥэринэллэрэ, 
туһаналлара.

Онон дьиҥнээхтик үөрэнии – бэйэ тирэҕирэр 
идиэйэтинэн өйүнэн, култуураны үөрэтэн ки-
риитикэлээн дириҥ билиини булар аата буо-
луохтаах. Ол курдук Ойуунускай суруйуутугар 
эмиэ үөрэниэхтээхпит. Ойуунускай саҥа тыллары 
 этэн, силлиэлээх ырыалары төрөтөн күөрэйбитэ, 
Саха сирэ утуйа сытар олохтон булгу уһуктар, 
уйгуурар үйэтэ төрүттэнэр дьылларыгар. Кини 
 бастакы уус-уран туойуута хам тэпсиллэ сы тар 
холуонньа буолбут Саха сирин кырата, дьа да ҥы-
та ыар ынчыктаах эрэйиттэн үөскээн тахсыбыта. 
Өрөбөлүүссүйэ бастааҥҥы сипсиэрдээх сайаҕас 
тыаллара үөскүүллэрин, бастааҥҥы кытарар тө-
лөн былаахтара кыырайарын, хабала батталы 
үөскэппитин баайдары кытта хасса суох охсуһар 
хаһыытын уус-уран тылынан биллэрбитэ.

У. Арамаанап

ҮЧҮГЭЙ КЫҺАЛАРГА ҮӨРЭНИЭХХЭ
(Б.Ө.Ойуунускай уонна эдэр суруйааччылар)
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Онтон ылата кини уон сэттэ сыллаах өрөбө-
лүүссүөннэй бисээтэл суолун ааста.

Кини иннигэр сордоох-муҥнаах кыра дьадаҥы 
кыһалҕалаах эрэйин, кырыыстаах олоҕун кыр-
дьыктаахтык хоһуйбут бисээтэл Саха сиригэр 
суоҕа. Өксөкүлээх Өлөксөй (Кулакуоскай) үксүн 
эргэрбит, эмэхсийбит олоҕу хайҕыы былаан-
наан, кыратык кырааскалыы сатаан үксүнэн 
киһи илиититтэн бааһырбатах айылҕатын хо-
уйан – бастааччы баай кылаастарын бэрэстэ-
биитэлин быһыытынан үгүс үлэһит норуот ыар 
ынчыгар, быстыбыт быһыытыгар дьүлэй кул-
гаах, көрбөт харах буолбута. Бары баайдыы су-
руйааччылар (Ньикииппэрэптэр, Соппуруонап-
тар) үгүс норуот батталтан бааһырбыт сүрэҕин 
баҕа тын төрүт  туойбатахтара, охсуһуу суолугар 
кинини ыҥырарга кыһамматахтара.  Онон дириҥ 
идиэйэлээх, бэлитиичэскэй охсуһуу биилээх хо-
һооннорун кинилэр биллэрбэтэхтэрэ. Саамай 
бастаан саха уус-уран литэрэтиирэтигэр кини 
дьиҥ нээх ырыаларыгар кылаас охсуһуутун, бат-
таммыт норуот идиэйэтин эриличчи кэпсээбит, 
күүрдэр күүстээхтик туойбут Ойуунускай буолар. 
Кини ырыаны-хоһоону көр-сынньалаҥ кыраас-
ката, ойуу-бичик мөһүүрэтэ диэн көйгөтүппэтэҕэ, 
сымсаппатаҕа, кини уус-уран тылы охсуһуу, бэ-
литиичэскэй күрэстэһии оруудьуйатынан сыана-
лаан өрөбөлүүссүйэ үҥүүтүгэр туттубута.

Онон Ойуунускай айыыта (творчество) чэп-
чэки сибэкки, мутукча тэлээрэ буолбатах; ки ни 
айыылара сүнньүнэн биир идиэйэлээҕэ,  биир 
охсуһууга ыҥырар идиэйинэй ырыа-хоһоон 
 буо лаллар.  

Ол иһин үгүс суруйуутун ис хоһоонун ыры-
лыччы көрдөрөллөр сытыы тыллар...

«Имэҥнээх сатанан илбистээх ырыанан
Ийэ сир үрдүнэн, аан дойду баһынан
Кытыастар хаанынан, кырбаһар уотунан,
Биитэр мин, биитэр эн – биирдэспит кыайдын  

     диэн
Өрөгөй өлөссүү, өһүөнэ үрдээбитин...
Уруйдааҥ! Уруйдааҥ! Былааһы сэбиэккэ!»

(«Былааһы сэбиэккэ» 1926 с.)

«Биитэр мин, биитэр эн» диэн икки өстөөх кы-
лаастар эйэлэспэт охсуһууларын, үлэһит норуот 
өстөөҕүн кыайан дьоһун дьолун бэйэтин илиити-
нэн оҥорор идиэйэлэрин Ойуунускай айыылара 
көрдөрөллөр.

Баттаммыт норуот батталларын барыыр идиэ-

йэтин кини куруук хоһуйар. Бэл диэтэр хоһоон, 
куорма өттүнэн улахан сыысхаллаах «Кыһыл 
ойуун» диэн бэйиэмэнэн Ойуунускай биир суол 
охсуһар, утарылаһар идиэйэни көрдөрөр. Ол 
идиэйэ тас бэлиэлэри, ойуун, удаҕан куормала-
рын соролуу таттахха биллэр.

Онон биһиги Ойуунускай айыылара сүдү ула-
хан өрөбөлүссүөннэй, сытыы бэлитиичэскэй су-
олталаах идиэйинэй айыылар буолалларын кэ-
рэхсиибит. 

Ол иһин кини үгүс суруйуута, кэпсээбит би-
риэмэтэ, хоһуйбут олоҕо-охсуһуута ааспытын да 
иһин өрөбөлүүссүөннэй литэрэтиирэ сирэйиттэн 
үгүс дьылларга, кэнэҕэски кэмнэргэ суураллы-
бат.

Онон эдэр суруйааччылар Ойуунускай айы-
ыларыттан дириҥ, аныгы бойобуой идиэйэлээх, 
уһун үйэлээх уус-уран литэрэтиирэни айарга 
үөрэниэхтээхтэр.

«Дирбиэн дарбаан күннэргэ» өрөбөлүүссүйэ 
урусхаллаах дьылларыгар, икки кылаас эйэлэс-
пэт сэриитигэр Ойуунускай ырыата ыраахтан 
одуулуур, кэтэхтэн кэрэхсиир ырыа буолбатаҕа. 
Суох. Кини ырыата олох оргуйар киинигэр, 
охсуһуу кыһатыгар буккуһа үөскээбитэ.

Ол иһин маҥнайгы өрөбөлүүссүйэ саҕана, 
«хараҥа батталлаах хааннардаах хаппы таал» 
кыһыл аармыйа оробуочайдарга, чэрдээх илии-
лээххэ тирэҕирэн өрөбөлүүссүйэ кыайыыла-
рын күүстээх түөһүнэн көмүскүүрүн саҕана 
«силлиэ буурҕа» охсуһууттан толлон турбакка 
күрэстэһэргэ ыҥырбыт, умуллубат-кыччаабат эр 
санааны кытаатыннарбыт, кыһыл сэриитин кыр-
дьыктаахтык хайҕаабыт Ойуунускай саҥата этэ.

Былыргы үктэллээх үйэни үрэйэн туран «бы-
лааһы сэбиэккэ» биэрэргэ хоһуйбут, бассабыык 
баартыйа барҕаран тахсарыгар тардыспыт «ти-
ис-тиискэ, хаан-хааҥҥа» «биитэр мин, биитэр эн 
биирдэспит кыайдын» диэн мөккүһэргэ ыҥырбыт 
Ойуунускай өрөбөлүүссүөннэй суруйааччы үлэтэ 
үгүс сылларга умнуллубат. Уобарас тарынан, сам-
ныбат саҥаларынан Ойуунускай «Көҥүл ырыата», 
«Былааһы сэбиэккэ», «Ньадараал тойон», «Өрүөл 
кэриэһэ», «Кытай норуотугар», «Андаҕар», 
«Бассабыык» диэн дыраама, «Интэрнэссинээл» 
тылбааһа уонна да атыттар хаалыахтара.

Күүһү түмэн куруук бэлэм сэргэх буоларга мо-
һуйуу – бу Ойуунускай ырыаларын сүрүн хара-
ахтыырдара. Төһө да кыһалҕа эрэй күннэригэр 
тол лубат-тууйуллубат, туруспут охсуһууттан 
 туо раабат майгы манна көстөр, ол иһин Лиэньин 
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өлөн;
«Көмүс уҥуоҕун көтөҕөн
Көмнөрбүт даҕаны
Санньыйбат санаабыт ааһан
Сата буурай оонньуо»

(«На смерть вождя» 1924с.)

Ол иһин:
«Алдьархайдаах аан дойду
Алтаттан бииригэр
Хаанынан этинэн,
Хараҕын уутунан
Үлэһит бааһынай
Үүннэрбит - көҥүлү².
Хаппытаал күүһүттэн
Харыстыыр иннигэр...
Ылдьыыс уҥуоҕун
Иннигэр киирэммит -
Кэннигэр хаалларбыт
Кэриэһин толорор
Аан дархан андаҕары
Андаҕайдахпыт буоллун»

(«Андаҕар» 1927с.)

Онон биһиги Ойуунускай суруйуулара өрөбө-
лүүссүөннэй олоҕу кытта сибээстэһэн, баттам-
мыт норуот кыайыытын иһин ыҥыралларын, 
бассабыык баартыйа идиэйэтин уус-уран тылы-
нан биллэрэллэрин, тыһыынчанан  ахсааннаах 
норуоту кытта быстыспакка доҕордоһоллорун 
кэрэхсиибит.

Эдэр суруйааччылар Ойуунускай айыыларыт-
тан сэссийэлиискэйдии тутуу үрдүкү кэрдииһин 
хоһуйалларыгар олоҕу кытта быстыспат си-
бээскэ, быралытарыйаат охсуһуутунан укула-
аттанарга, бэлитиичэскэй сытыы хоһооннорго 
үөрэниэхтээхтэр.

Урут Ойуунускай иннигэр үөскээбит  баайдыы 
суруйааччылар бары кэлим биир саха норуотун, 
кини «бастыҥ» дьонун олоҕун туойаллара. Үгүс 
суруйууларыгар аҥардас «Дыгын кырдьаҕас 
саҕаттан тымыр сыдьаан тылламмыт...» тыйыс 
сахалар саарыстыбаларын, туспа судаарысты-
баларын атын омуктары үүрэн туран оҥорорго 
ыҥыраллара. Онон олохтоох омук баайын, той-
отун хараҥа санаатын хайгыыллара. Маннык 
 омугумсуйуу санаалаах уус-уран литэрэтиирэ 
тум настыгас салгынын тоҕо силэйэн ким чуор 
саҥата иһиллибитэй? Ол Ойуунускай саҥата этэ. 
Ойуунускай бары омук баттаммыттарын биир 
кылаассабай интэриэстээхтэрин тоһоҕолоон су-

руйбута. Ол иһин бары дойду хомуньуустуу 
хамсааһынын кыһыл ысынаамата буолбут ин-
тэрнэссийэнээли тылбаастыыр. Ким билбэтий бу 
ырыа Саха сиригэр өрөбөлүссүөннэй хамсаны-
ыны кытта бииргэ хаамсыбытын, бары омуктар 
үлэһиттэрин биир санааҕа түммүтүн?

Ойуунускай үгүс ырыатыгар баттаммыттар ба-
ры холбоһоллорун ыллаабыта, «Кытай норуоту-
гар», «олорон биэримэ оҥостон тураҥҥын туу-
найдас, туманнас» диэн быралытаарыскай өрө-
бөлүүссүөньүөр бырааттыы ыҥырыытын ыыппы-
та. Ол иһин ити, бары омуктар үлэһиттэрин, бат-
таммыттарын диэкки буолар санаатын Ылдьыыс 
уҥуоҕар андаҕайар.

«Иккиттэн биирдэспит
Инники буоллун диэн,
Өрөгөй өһүөннээх
Өлөрсүү туһугар
Бары сир баһынан
Баттаммыт норуоту
Хомууна аатынан
Холбуурга, түмэргэ
Ылдьыыс уҥуоҕун
Иннигэр тураммыт
Аан дархан андаҕары
Андаҕайдахпыт буоллун»

(«Андаҕар»)

Онон Ойуунускай саха баайдыы суруйаач-
чыларыттан тосту атына диэн кини быралытаа-
рыскай интэринэссийэнэлиистии суруйааччыта 
 буолар.

Онон биһиги Ойуунускай айыылара бары 
 омук баттаммыттарын бииргэ холбоһон хаппы-
таа лы хампырытарыгар кылаастыы өттүнэн 
бы раат тыы буоларга тардарын кэрэхсиибит.

Эдэр суруйааччылар Ойуунускай айыыла-
рыттан омугумсуйуу утары, интэрнэссийэнээл-
лии аан дойду хомуньуустуу санаалаах үлэһит 
омуктара сэссийэлиисими тутарга бырааттыы 
холбоһууларын кэпсииргэ үөрэниэхтээхтэр.

Ойуунускай иннигэр үөскээбит баай уус-
уран литэрэтиирэтэ саха үлэһитин-бааһынайын 
олоҕо уларыйарын, тупсарын иһин дорҕоонноох 
саҥаны иһитиннэрбэтэҕэ. Саха баайдара, то-
йотторо нуучча баайдарын кытта бииргэ олорон-
нор Саха сирэ холуонньуйа буолбутун ууратан 
босхолооһун хамсааһыныгар ыҥырар баҕалара, 
күүстэрэ суоҕа. Ол иһин да кинилэр баайдыы 
ырыаһыттарыгар ханан саҥа матыып, дорҕоон 

5. Зак. №52
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саҥа, сатарыыр ырыа кэлиэй? 
Кинилэр мунчаарар, муҥатыйар тойукта-

ры  туо йаллара, сэһэннэри сэһэргииллэрэ. Өк-
сөкүлээх Өлөксөй «Ойуун түүлэ», Соппуруонап 
«Дьадаҥы Дьаакып», «Таптал» уонна атыттар 
бу туойбут тойуктара дьиҥнээх үлэһит норуот 
эрэйиттэн, соруттан тосту ыраах буоланнар кини 
 санаатын көтөхпөтөхтөрө, сүрэҕин үөрпэтэхтэ-
рэ. Кинилэр чэрдээх илиилээхтэргэ киэҥ биллии-
лээх ырыалары биэрбэтэхтэрэ.

Оттон Ойуунускай бастаан бисээтэл буолуо-
ҕуттан баай бисээтэллэриттэн тосту туспа саҥаны 
саҥарбыта, кини саҥа ырыата киэҥ Саха сири-
гэр, кэнэҕэски кэлэр кэмнэри көрдөрөн, тилийэ 
сүүрбүттэрэ. Үгүс ырыаларын өрөбөлүүссүйэ са-
ҕана кыра дьадаҥы норуот бэккэ биһирээн бойо-
буой ырыа оҥостон ыллаабыта. Онон аан баста-
ан саха дойдутун үлэһит норуотун бэйэтин айа-
аччытынан, ырыаһытынан Ойуунускай буолбута.

Аан бастаан аныгылыы саҥа өрөбөлүүссүөн-
нэй охсуһуу долгуна ириитимэлээх ырыалары 
суруйбута. Баайдыы суруйааччылар айыыларын 
уонна Ойуунускай суруйууларын тэҥнии тутан 
көрүҥ эрэ, оччоҕо куорма өттүнэн төһө ураты 
туспаларын эһиги билиэххит. Өрөбөлүүссүөннэй 
дьылларга Ойуунускай ырыалара, күүрээн-
нээх мөккүөрү көрдөрбүттэрэ «саталаах сар-
гы лаах күннэри» дьүһүннээбиттэрэ. Бу ырыа-
лар хоһооннорунан, куормаларынан, бассабы-
ык  баар тыйа салайан үөскэппит хамсаныытын 
 баал лара иһиллибитэ, өрөбөлүүссүйэ кыыһар 
кытар уотунан тыынара көстүбүтэ.

Ол иһин астыбат, ахсыбат охсуһуу, үөрүүлээх 
кыайыы-хотуу ириитимэтэ манна иһиллибитэ.

Онон биһиги Ойуунускай суруйууларыгар саха 
литэрэтиирэтигэр аан маҥнай өрөбөлүүссүөннэй 
салаа уонна саҥа аныгы охсуһуу ырыатын куор-
мата үөскээбитин кэрэхсиибит.

Эдэр суруйааччылар Ойуунускай биримиэрит-
тэн эрдээх саҥалыы өрөбөлүүссүөннэй ырыа-
лары, куормалары тэрийэргэ, саҥалыы ньыма 
 суолларын аһарга үөрэниэхтээхтэр.

Төһө да үчүгэй идиэйэни, мөкү куорманан 
көрдөрдөххө бу идиэйэ ааҕааччы дьоҥҥо тии-
йимтиэ буолуон сатаммат.

Уус-уран литэрэтиирэ науукаттан, көннөрү 
ыстатыйалартан уратыта-атына диэн кини тиип-
тэри, идиэйэлэри дьүһүннээн, уобарастаан, 
 ойуулаан көрдөрүүтэ буолар.

Ойуунускай суруйуулара оробуочайга- баа-
һы найга сүрэҕэр сөбүлэппиттэрэ, санааты-

гар тутуллубуттара онон кырдьыктаах мөк күөн 
иһин кинилэри уорааннаах күүһүнэн уһу гун-
нар быттара үчүгэйдик уһаныллан, куормаланан 
оҥоһуллубуттарыттан буолар.

Ойуунускайга бу мэтириэттээһин,  ааҕааччы 
сүрэҕин-быарын, өйүн-санаатын долгутар уоба-
растар бэрт үгүстэр. Ааҕан көрүн локомотиип 
айанын:

«Бурдьугунуу бурдьугунуу
Бууһурҕаччы тыыммахтаата,
Буруоларын бурҕаҥнатта
Күөх тырым уотунан 
Күлтэс гына көрдө,
Кыһыл саарык уотунан
Кытар гына тыынна...
Лачыр-лачыр охсунан
Лаһыр-лаһыр тайбанан,
Дьирдьигинэс тимир устун
Дьирилээбитинэн барда.
Айанныыр ааттыгын
Аанын астараары
Айаатаан кэбистэ...»  

(«Тимир көлө»)   

Дьэ маны аахтахха илэ локомотиип лачыр-
лачыр охсунан, лаһыр-лаһыр тайбанан барара 
биһиги иннибитигэр уобарастаммат дуо?

Эбэтэр истиҥ эрэ «курулуу-харылыы дьал-
кыйар», «күлүмнээн көҕөрөр күндээрэр» муора 
байҕал этиҥнээх ньиргиэр буурҕаҕа тас киэбин 
уларытарын.

«Балкыырдаах байхалым, мэҥийэн-дьалкыйан
Баргыйа-баргыйа халлааны харбаста,
Часкыйа-часкыйа кытара убайан
Чаҕылҕан дапсыырын сабыта оҕуста,
Орулаан-дорулаан тааһынан тамнанна
Оргуйан-доргуйан өрүтэ үлүннэ...»

(Муора, 1927 с.)

Бу уус-уран тылы уһаныыттан тахсар. Ойуу-
нускай ырыаны оҥорор сокуоннары үчү гэйдик 
билэн, сөптөөх илэ көстөр, өйдөнөр ойуу-
лааһыны,  дорҕооһуну таһаарар. Манна муора 
балкыырын Ойуунускай бүтэй дорҕооннору («б» 
»э» «к» «г») үөрэ-дьүөрэ таһааран ордук күү-
һүрдэн көрдөрөр.

Дьиҥэ Ойуунускай саха быралытаарыскай су-
руйааччылартан бастыҥ маастарынан буолар.

Кэлэн иһэр сэссийэлиисимэ ускуустубатын 
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П.А. Ойуунускай т³р³³бµтэ 125 сылын к³рс³

куор мата, уобараһа хаһан да биллибэтэх үрдүкү 
идиэйэлэри киэҥник кэпсиир буолуохтаах. 

Онон биһиги Ойуунускай айыыларыгар ула-
ханнык уһанан оҥоһуллар куорматын, уоба-
раһын, дьикти тыыннаах дорҕоонун кэрэхсии-
бит.

Эдэр суруйааччылар Ойуунускай суруйуу-
туттан уус-уран тыл улахан маастардара буо-
ларга үөрэниэхтээхтэр.

Дьэ итинэн Ойуунускай суруйууларыттан нэс-
сийэнээлинэй куормалаах, сэссийэлиискэйдии 
ис хоһоонноох уус-уран литэрэтиирэ туругура-
рыгар үгүскэ үөрэниэххэ сөп.

Бу үөрэнии кэлтэй үтүктүүнэн, кэлтэй ба-
тыһыынан барара сыыһа буолар. Биһиги аны-
гылыы бассабыыктыы үөрэниэхтээхпит. Ол аата 
уус-уран литэрэтиирэ урукку остуоруйатын си-
рийэн үөрэтэн, үчүгэйин арааран, көмүстэрин 
ылаттаан, көйгөлөрүн, көтөҕөлөрүн быраҕаттаан 
үөрэниэхтээхпит. Ойуунускай быралытаарыскай 
бисээтэлинэн биирдэ төрөөн хаалбатаҕа, кини 
улуу суруйуу суолун баран, билиҥҥи бириэмэ-
тигэр кэлбитэ.

Бу кини уһун суруйуу суолугар барыта маа-
ны, барыта эриэккэс диэн этэр эбит буоллар 
кырааскалааһын буолуо этэ.

Нэссийэнээлинэй өрөспүүбүлүкэҕэ, кини кы-
таанах күчүмэҕэй үүнүү суолларыгар быралы-
таарыскай бисээтэл дөбөҥнүк, түргэнник, ыйар-
дыы көнөтүк үөскээбэтэҕэ.

Онон Ойуунускай уһун үүнүү суолларыгар 
(өрөбөлүүссүөннэй хоһоону көрдөөһүнүнэн, эрэ-
йинэн кырдьыктаах ыллыкка тахсыбытын бы-
һыытынан) итэҕэстэр-сыысхалар син бааллар.

Бу итэҕэстэри-сыысхаллары билэн, тумнан ту-
ран эдэр суруйааччылар инники хаамыахтаахтар.

Ойуунускай элбэх хоһоонноругар көйгөтүү-
лээх күлүктэринэн биир бириэмэҕэ дьиҥнээх 
өрө бөлүүссүөннэй уобарастары кыайан биэр-
бэттэн, олоҥхо, ойуун уобарастарынан кэпсээһин 
(«Кыһыл ойуун») таайтарыы симбуоликэ уоба-
растарынан ойуулааһын («Оппосустаан боо-
тур») тахсыбыттара буолаллар.

Кини биир улахан итэҕэһинэн буолар сэсси-
йэлиискэйдии тутуу кэннэки кэрдиис үүнүүлэрин 
эмиэ урукку дьыллар курдук сүдү улахан уоба-
растарынан уһанан көрдөрө илигэ.

Эдэр суруйааччыларга – саҥа үлэ күргүөмнээх 
үөрүүтүн көрдөрөргө сорук турар.

Бу соругу толорорго эдэр суруйааччылар, 
дириҥник өйдөөн кырдьыктааһын-дьиҥнээһин 

ньыматын (реализм) билиэхтээхтэр.
Маны билэргэ биир суол кыһанан быралытаа-

рыскай бисээтэл Ойуунускай өрөбөлүүссүөннэй 
айыылара буолаллар.

Ол эрээри уус-уран литэрэтиирэ үөһээ кы-
лаана, үрдүкү үүнүүтэ Ойуунускай баар диэн 
кинини үөрэтэн куоппуйалаан тохтоон хаалыы 
куһаҕан буолуо этэ.

Сэссийэлиискэйдии сассыҥҥы күннээҕи 
ускуус тубата – билиҥҥи ускуустубабытынааҕар 
улуу улахан... Бу ускуустубаны оҥорорго кэл-
тэй урукку суруйааччылары эрэ батыһыы 
мэһэйдиэхтээх.

Онон Ойуунускайга үөрэнэн бэйэ суолун бу-
ларга, бэйэ истиилин, куорматын тэрийэргэ, 
бэйэ саҥа хоһоон, идиэйэ төрөтөргө эдэр ыччат-
тар кыһаныахтаахтар. Бу аата дьиҥнээх аныгы-
лыы үөрэнии!

Сэссийэлиисимэ уус-уран литэрэтиирэтэ биир 
судургу – дьадаҥы куормалаах буолуо суоҕа. 
Ки ни куормата дьөксө дьикти киэргэл, дьөксө 
туйгун ойуу, дьөксө тэтэркэй кырааска, дьөксө 
баай уорааннаах дорҕооно буолуохтаах.

Ол эбит буоллаҕына Ойуунускай суруйуута 
эдэр ыччаттарга саҥа истиили (стиль) буларга 
биир суол аан, эккээйи буолар.

Биһиги сассыҥҥы күммүт сэссийэлиисимэ 
дьиҥ нээх дьиэтэ оҥоһуллан бүтүүтэ. Биһиги 
сас сыҥҥы күммүт мөлүйүөнүнэн ахсааннаах 
норуот хаппытаал олоҕуттан иҥмит хаҕын, ки-
рин суунан бүтэриитэ. Биһиги сассыҥҥы күммүт 
сэссийэлиискэй култуура, ускуустуба күлүмнүү 
көтүүтэ.

Бу үөрүүлээх үлэҕэ улуу сэссийэлиискэй ус-
куустубаны биир улахан оҥорооччу күүстэринэн 
эдэр суруйааччылар аатыраллар.  

5*
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Суруйааччы Г.И. Борисов т³р³³бµтэ 100 сыла

Мин кинини 
санаатарбын эрэ, 
хаһан эрэ тэ-
нийэн оло ро сыл-
дьыбыт, хотой 
айыылаах ха ҥыл 
хаҥаластар олох-
торун өй дүү бүн. 
Ол кур дук модун 

эр санаалаах, өлөр-охтор ту һунан санаабакка 
өрөйөн-чөрөйөн биэрбит, бы һаа рыылаах кэм-
нэргэ бар дьонун туһугар тугу ба рытын оҥорорго 
бэлэм, ол туһугар элбэхтик дьүккүйэн үлэлээбит, 
айбыт киһини. Кини — Геор гий Иванович Бори-
сов, саха биллии  лээх су руналыы´а, суруйааччы-
та, тылбаасчыта, бэ  йиэ тэ. Ааспыт эпоха хара²а 
кµлµгµн туоһулуур биир эмиэ киһи.

Биһиги маҥнайгы көрсүһүүбүт «Эдэр ком му-
нист» хаһыат редакциятыгар сэттэ уонус сыл-
лар га быһыылааҕа. Георгий Борисов уон на Васи-
лий Дедюкин, ити сыл Константин Ту йаарыскай 
«Ийэм күөччэҕэ» диэн оҕолорго аналлаах саҥа 
тахсыбыт кинигэтигэр киирбит хоһооннорун ик-
киэн ырыталлар. Кинилэри тула хас да эдэр бэ-
йиэттэр үмүөрүһэн тураннар күө-дьаа буолаллар.

— Куобаҕы хороонноох дииллэр, — суруйбутун 
ааҕа-ааҕа иккиэн тэҥҥэ күлсэллэр.

— Доҕоор, кролигыҥ даҕаны дьиэ акылаатын 
хаһан дьиэлэнэр эбээт! — Георгий Борисов, тэп-
тэрэн биэрэ-биэрэ, хатан-хатаннык күлэн ча-
ҕаарыйар, хаадьылаһар уонна хараҕын уутун 
платогунан соттумахтыыр. Онуоха Дедюкин туох 
иһин киириммэккэ, үрүт үөһэ: «Бээ-доор! Куобах 
хаһан хороон хастыбыта баарай? С-суох, суох, 
ити баҕас, бездаар!..» – диэн кыҥсыйбахтыыр.

Георгий Иванович ханна да сылдьыбытын иһин, 
ити курдук, үксүн эдэрдэри эрэ кы тары эҥэр-

дэһэрэ. Сааһынан үгүспүтүттэн үтү мэн сыллары-
нан аҕабыт этэ эрээри, хата, оҕонньорбут дууһата 
сорох-сорохтортон эдэрэ, элэккэйэ көстөрө. 
Барыбытынааҕар тэбэнэттээх, тиэхэлээх, оҕолуу 
ыраас сэбэрэлээх, күлүүк, үгүс көрү таһаарааччы 
эмиэ кини буолара. Онно холоотоххо Вениамин 
Миронов ол көргө  кыттыспакка оҕонньор курдук 
сөҥ түһэн са ҥарбакка олорор буолара.

— Эдэр сааспын репрессияҕа былдьаттарбыт 
буоламмын, эдэрдэри ордук саныыбын, эдэрдэр-
гэ ымсыырабын! — хараастан олорон кэпсиирэ.

ССРС-ка политическай хаайыылаахтар лаа-
ҕырдара «Аврора» этиҥин кэнниттэн тилэх бат-
таһа оҥоһуллан барбыт эбит. 1918 сыллаах ха 
балаҕан ыйын 5 күнүгэр «Концентрацион най» 
лааҕырдарга кылаабынай өстөөхтөрүн туспа 
араар таан Советскай Республиканы хааччы йыы» 
туһунан Петровскай, Курсак уонна Бонч-Бруе вич 
НКС Кыһыл Террор декретин таһааран илии бат-
таабыттар. Бу кэмтэн ылата өлбүттэр буор түгэҕэр 
сытан кэпсиир кыахтара суох буол бута.

Ленинградтааҕы театральнай институт ре-
жиссерскай факультетын бастакы курсугар туй-
гуннук үөрэнэ сылдьар устудьуон Георгий Бо-
рисов дьылҕата биир күн эмискэ «былааһы 
утары барбыт, доҕотторун ортолоругар контр-
революционнай үлэни ыыппыт аатыран», бэйэтэ 
суруйбутун курдук, «сырдыктан хараҥаҕа» түҥ-
кэлийбитэ. Ол туһунан кинигэтин аҕыс уон сэт тис 
сирэйигэр маннык быһаарбыт.

«Уонунан сыллар усталарыгар мин дууһабын, 
мин сүрэхпин: «Тоҕо, туох иһин, ханнык халыҥ 
буруйум иһин?» — диэн санаалар ыга тутан сыл-
дьыбыттара. Илиибэр реабилитациябын тутан да 
баран, кыра оҕолуу уйа-кэйэ суох маккыраччы 
ытыыр кэмнэрим кэлэллэрэ. Оччоҕуна мин ку-
рустааллыы ыраас, чиэһинэй хараҕым уутугар 

Киниттэн 
алгы´ын ылбытым
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эрэйдэммит сүрэҕим сылаас хаанын хааппыла-
лара холбоһорго дылылара. Суох, Саха сириттэн 
эмиэ сталинскай репрессия тимир преһин анны-
гар миккиллэ сылдьыбыт сүүһүнэн, тыһыынчанан 
дьоннор ааттарыттан ким эмэ кырдьыгы, кыла-
рыйан турар кырдьыгы кэпсиэх тустаах, кэпсиэх 
тустаах!.. — диэн түмүккэ кэлэбин мин».

Күүстээх эр санаалаах киһи оҕолуу уйа-ха-
йа суох ытыыра кини ис дууһата ырааһын туо-
´улуур, духовнай кэрэ мөссүөнэ буолар. Ымыт-
тары, ытыыры билбэт дьон күн анныгар кэрэ-
ни кэрэхсээбэттэр, үтүөҕэ үҥпэттэр, ³й дөрүн-
санааларын умаппаттар, эгэ кэлэн бар-дьон-
норун, баттаммыттарын-атаҕастаммыттарын кө -
рө-билэ сылдьаннар ту руу лаһар туһугар өлө-тил-
лэ үлэлиэхтэрэ дуо?!

Георгий Борисов ГУЛАГ лааҕырын, сыылка-
тын бары муҥун этинэн-хаа нынан билбит киһи, 
ааспыты хаттаан ахтара даҕаны ыараханын са-
наатар, бар дьон кырдьыгы өйдүүллэрин туһу гар 
суруйбута. Ол кини сиэр дээх гражданскай иэһин 
төлөөһүнэ, туһугар, улахан хорсун быһыыта 
 буолар.

А.И. Солженицын, кини эт саастааҕа, уон биир 
сыл ГУЛАГ лааҕырыгар олорбута. Аатырбыт «Ар-
хипелаг ГУЛАГ (1918-1956)» хроника-арамаанын 
түөрт уон сааһыттан саҕалаабыта, оттон Георгий 
Борисов сэттэ уон үс сааһыттан суруйан барбыта.

Георгий Борисов ГУЛАГ-ка олорбут уон биэс 
сылларын, бэйэтин кинигэтигэр, дьылҕатын, атын 
бары дьон дьылҕатыгар тэҥнээн туран, саакка-
суукка киирбит дуу, таҥнары кыраммыт киһи 
курдук дуу буолбакка, ол ааспыт, түҥнэстибит 
олоҕун туохха да биэрбэт тапталынан суруйбута. 
Ааптар кинини уган, таҥнаран биэрбиттэри си-
рэй-харах анньан хоруотаабат, үөхсүбэт, кинини 
муҥнаабыт-сордообут былааһын, бэл, Сталин-
тан кэлэйбитин булбаккын. Ол кэриэтин дэҥҥэ 
көрсүтэлээн ааһар лааҕыр дьоннорун үтүөлэрин 
махтанан туран ахтыталыыр. Кинигэ дьоруойа — 
кини, доҕотторугар хайа да түгэҥҥэ итэҕэллээҕэ, 
бэриниилээҕэ, аһыныгас санаалааҕа, уйан дуу-
һалааҕа көстөр. Кини доҕотторо бэйэлэрэ эмиэ 
оннуктар. Бу дьон туох айыыларын иһин тоҕо 
хааллан, муҥу-сору, атаҕастаныыны көрсөн 
оло роллоро биллибэт. Барыта оннук истиҥник, 
иһирэхтик, ис сүрэхтэн, сахалыы тыынынан 
кыр дьыктаахтык суруллубут. Айымньы биир ки-
һи олоҕун нөҥүө элбэх сүүһүнэн дьон, кини-
лэр майгыларын, дьылҕаларын, ааһа баран, 
лааҕыр олоҕун эрэ буолбакка, хайдах эрэ биһиги 

күннээҕи олохпутугар кытары сыһыаннаан, ах-
тан, киэҥник хабан көрдөрөр. Сэрэйэн суруйуу, 
сэрэйэн аат, быһылаан суох. Бу өттүнэн ылан 
көрөр буоллахха, бу документальнай ахтыы-
арамаан. Кинигэ ааптара бу бөдөҥ уонна улахан 
суолталаах айымньытынан лааҕыр уонна сыыл-
ка сындааһыннаах сылларыгар тэҥҥэ олорбут, 
сылдьыбыт бары доҕотторугар уонна сталин-
скай режим кытаана±ын көрдөрөргө үйэлээх 
өйдөбүнньүгү туруорбут.

Георгий Борисов кими да дьүүллээбэт. Дьүүл-
лээбэт оннооҕор куттал, ыххайыы, угаайылааһын 
кµµ´µнэн илии баттаабыт дьоннору.

Георгий Иванович кинини хобулаабыт сту-
каһын, Уус Алдан Түүлээх нэһилиэгин киһитэ Фе-
дор Герасимович Неустроевы, өссө тыыннааҕар, 
1957 дуу, 1958 дуу сыллардаахха Саха тыйааты-
рыгар көрсөн баран:

– Миигин хобулааҥҥын, төһө уһун сонноннуҥ? 
– диэн ыйыппыт.

Онуоха киһитэ:
– Эн соҥҥун мин быһан ылбытым дуо? — төт-

төрү хоруйдаабыт. Ити итинэн хаалбыт.
– Эрдэ өлбүтэ... — Георгий Иванович хайдах 

эрэ ха раастан ылардыы саҥарбыта харахпар  бу 
баар.

Билигин дьон тугу барытын ааҕан эрэ итэ-
ҕэ йэр буоллулар. Маныаха Даланы уонна Баг-
да рыыны утарыта туруортаан, суруйааччыны 
биир гэ олорбут доҕорун кытары олоҕун тиһэх 
күн нэригэр иирсиһиннэрбиттэрэ. Бу кинилэри 
үһүөн нэрин сойуолаһааччыларга улахан ситиһии 
этэ. Онуоха КГБ биир «докумуона» көстүбүтэ 
 буолбута. Ол сурук хайа кэмҥэ, ханнык түгэҥҥэ, 
ким баҕатын хоту суруллубута аахсыллыбатаҕа. 
Ким эрэ баҕатын толороору дьүүл тэрийбиттэрэ, 
ону куоһур оҥостубуттара. Мин бэйэм Даланна-
ах Багдарыын Сүлбэ хайдах доҕордоһоллорун, 
истиҥник санаһалларын «Дьылҕам миэнэ» ара-
маанынан эрэ буолбакка, харахпынан илэ 
көрбүт, кулгаахпынан истибит киһибин. Итин-
ник докумуоннары бу тэрилтэ архыыбыгар, хайа 
баҕарар кэмҥэ, «эмискэ» көстөн кэлэрин курдук 
сатаан оҥороллорун, ханнык баҕарар кэмҥэ, хан-
нык баҕарар тутулга, булуохха сөп. Түмүгэр  дьон 
дьүүлэ Багдарыынынан эрги йэн тахсыбыта.

Георгий Борисовы даҕаны «сымыйанан олор-
дубатахтара буолуо» диэччилэр эмиэ бааллара. 
Биһигини хас эмит уонунан сылларга кэтэх са-
наалаах буоларга, сымыйаны кырдьык оҥостон 
олорорго үөрэппиттэрэ, ол майгыбыт биһиги 
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өйбүтүн-санаабытын уларыта тутуу аҕыйах сы-
лын иһигэр умнуллан хаалбатах буолуохтаах.

А.И. Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ» олоҕун 
уус-ураннык чинчийэр уопутугар хаайыылаахтар 
олохторун, арай кинилэри кытары биир иһиттэн 
аһаабыт дьон эрэ өйдүөҕэ диэбитэ. «Только эти 
могут нас понимать, кто кушал разом с нами с од-
ной чашки» диэн, уонна онно олорон тахсыбыт 
«зэк» суругун эпиграф оҥостубута.

Георгий Борисов олоҕун үөрэтэн көрөр буол-
лахха, киһи олох хайдаҕыттан санаата салал-
лар буолбакка, төттөрүтүн, бэйэтин өйө-санаата 
хайдаҕыттан олоҕо тутулуктааҕын көрөҕүн.

Ахсааннаахтар тыыннаах ордон тахсар сирдэ-
риттэн кэлбит киһи, кини, маннык күүһү хантан 
ыларай? Мин киниэхэ саха норуотун биир чулуу 
киһитин – тулуурун, ханнык да кэмҥэ булгуруй бат 
күүстээх санаатын, аҥардастыы инники эрэлгэ, 
кэрэ баҕаҕа сүгүрүйүүтүн, ол туһугар кыр дьыгы 
эрэ тутуһарын көрөбүн. Киһи үтүөтэ-мааныта, эр 
бэрдэ, хатыылаах боробулуоха иһигэр киирэн да 
баран, ол майгытын син-биир сүтэрбэт буолар 
эбит.

Мин кини 80 сааһын туолар күннэригэр саха 
норуодунай бэйиэтэ Савва Тарасовтыын бииргэ 
арыаллаһа сылдьыбытым. Кинилиин өссө чугас-
тык уонна үчүгэйдик билсибитим. «Байбал, до-
рообо! Дьэ, доҕор, сотору (4.03.98 с.) юбилейым 
тирээн кэлэр буолла дии. Эн юбилейнай комис-
сия чилиэнэ үһүгүн. Миэхэ Савва Тарасов эттэ. 
Павел, кытаат, миэхэ суруй. Кылаабынайа – По-
кровскайга туох-ханнык былааны бэлэмниигит? 
Хаһан, ханна? Суруккун күүтэбин!»

Георгий Борисов µбµлµ³йµн икки сиринэн ыып-
пыппыт. Бастаан төрөөбүт-үөскээбит Маалтаа-
нытын Чараҥар барбыппыт. Суолбут Бэстээхтэн 
хаҥас иэҕиллэн тахсыбыта. Чочумча айаннаан 
иһэн кини маннык бэлиэ түгэни кэпсээбитэ. 

– Былыр манна улахан кириэс турбут. Ону Бэс-
тээх бааһынайдара, дьаамсыктар төрүттэрэ ту-
руорбуттара үһү. Кинилэр бастаан олохсуйалла-
рын саҕана, төрөөбүт оҕолоро өлө турар буолбут. 
Онуоха саха абааһытыгар күтүрээбиттэр уонна 
малыыппа ыллатан баран, Маалтааныттан Бэс-
тээххэ киирэр суол төрдүгэр улахан мас кириэһи 
туруорбуттар. Ити кэнниттэн сахалары кытары 
доҕордоһон, бииргэ кэргэннэһэн, оҕолоро да өл-
бөт буолбут.

Суруйааччы аҕата Иван Егорович Борисов – 
Болҕомто (1870-1931) дойдутугар бастакы рев-
ком чилиэнинэн үлэлии сылдьыбыт. Хачыкаакка 

тутан киллэрэн ыта сыспыттарын, олохтоохтор 
«бу бэйэбит күтүөппүт, үчүгэй киһи» диэннэр 
быыһаан ылбыттар.

Ийэтэ кини кыратыгар өлбүт. Аҕата сахалыы 
Болҕомто Уйбаан диэн олус номоҕон хос аат-
таах эбит. Кини сэниэ хаһаайыстыбалаах, бэрт 
эрчимнээх киһи, кэргэнинээн Тойон Сыһыы диэн 
сиргэ Маалтааныга олорбуттар. Ревком чилиэнэ 
киһи эрээри, холкуоска киирэртэн аккаастам-
мыт. Уолун Дьөгүөрүһү үөрэхтээх киһи оҥоруон 
баҕарбыт.

Чараҥҥа кэлэммит, дэриэбинэ дьонун бары-
тын мустубут. Кулууптарын ортотугар толору 
астаах улахан остуолу тардыбыттар. Суруйаач-
чы олоҕун, айар үлэтин көрдөрөр быыстапкатын 
илдьэ сылдьарбытыгар үмүөрүһэн көрүү буолла, 
билбэтэхтэрин, истибэтэхтэрин элбэҕи биллилэр, 
көрдүлэр. Георгий Иванович барыларыттан аҕа 
саастаах буолан, кинилэр төрүттэрин-уустарын 
барыларын кэпсээн сөхтөртөөтө.

Олоххо, дьоҥҥо тоҥуй сыһыаннарынан, ки-
һи аймах айбыт кэрэтигэр тардыспаттарынан, 
эдэр буолан баран эрдэ «кырдьан хаалбыттар» 
баар буолааччылар. Биһиги аҕыс уон саас таах 
оҕон ньорбут өйө-санаата чөллөркөйө, кэпсээ-
нэ кэрэхсэбиллээҕэ, оҕолуу чаҕаан күлүүтэ, ол 
кэпсии олорон сотору-сотору уоттанан кэлэр ха-
рахтара, күөгэйэр күнүгэр айар үлэ алыбыгар 
ылларан үлэлии-хамсыы сылдьар киһини сана-
тара. Кинини кытары чугастык олорон кэпсэппит 
киһи Георгий Ивановиһы хайдах да оҕонньор диэ 
суоҕа. Ис дууһалыын, майгылыын биһиэхэ бары-
бытыгар холооно суох эдэр киһиэхэ дьүөрэлээҕэ.

Кини ааҕааччыларыгар олох оҕо эрдэҕиттэн 
айар үлэһит, суруйааччы буолар баҕалааҕын 
кэпсээбитэ. Эдэригэр тулаайах хаалбыт, оччоттон 
туора дьон атаҕастабылын билбит уол, биирдэ, 
ытыы түһэн баран Чараҥтан аймахтарыгар Ула-
хан Ааҥҥа (Бөртөҕө) күрээн хаалбыт. Ол аймах-
тарын олус үчүгэйдик ахтар. «Лааҕырга сылдьан, 
түһээммин мэлдьи Улахан Аан таас дабаанын да-
байар этим. Онтум билигин санаатахпына, этэҥҥэ 
эргиллэн кэлиэхпин түһүүр эбиппин...» – кэпсээн 
чаҕаарытар, күлэ-үөрэ олорон, куолаһа улары-
йан, платогун ороон таһааран харахтарын уутун 
соттуммахтыыр, онтон аһарына охсон, салгыы 
кэпсээн барар. Бөртөҕө начаалынай оскуоланы 
бүтэрэн баран, Булгунньахтаахха сэттэ кылааһы 
бүтэрбит.

Манна үөрэнэр сылларыгар, олохтоохтор Бол-
лой Са хаар диэн ааттыыр киһилэрин уола Ефим За-
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харович Никитини (Сурдурҕаан атыы һыт аймаҕа) 
көрсүбүт. Бу бэрт мааны, ыраас дьүһүннээх ин-
теллигент киһи оччолорго хо һоон суруйар уонна 
Тыныспаайап диэн псев до нимнааҕа үһү. Хас да 
кэпсээнэ бэчээттэммит. Ки ни этиитинэн бастакы 
ыстатыйатын бэһис кылааска үөрэнэ сылдьан 
1934 сыллаахха «Кыым» хаһыакка «Уот Бууска-
лыырап» аатынан суруйан ыыппыт.

Е.З. Никитин–Тыныспаайап кэлин Дьокуускай 
куорат 2-с №-дээх оскуолатыгар учууталлаабыт, 
оскуола үөрэнээччилэрин ортотугар литературнай 
куруһуогу салайбыт. Ол куруһуокка: М.Обутова-
Эверстова, М.Гаврилова, Д. Тимофеев, И. Гоголев 
уо.д.а. сылдьыбыттар. Е.З. Никитин кэлин Чурап-
чыга учууталлыы барбыт уонна онно кэргэннэнэн 
олорон суох буолбут. Г.И. Борисов кинини олус 
булуон, көрсүөн баҕарар этэ.

1939 сыллаахха «Хотугу сулус» альманах-
ха «Өлүөнэҕэ» диэн хоһоонун бэчээттэппитин 
үөрүү-көр ортотугар өйүттэн ааҕан биэрдэ. Бу 
хоһоонун саха норуодунай бэйиэтэ М.Д. Ефимов 
сэттис кылааска үөрэнэ сылдьан аахпытын уонна 
«үчүгэй да поэт тахсан эрэр» диэн бэлиэтээбитин 
Георгий Борисовка хойут ахтан аһарбыт эбит.

Георгий Борисов киэҥ, дэлэгэй киһи уонна 
 суруйааччы үлэтин этинэн-хаанынан да бил-
бит буо лан, наар бэйэтин түһэринэн кэпсиир: 
«Мин поэт буолбатахпын, 30-с сыллардааҕы 
хо һоон киэбиттэн тахсыбаппын, оттон журна-
лист быһыытынан үүннүм. Театры үчүгэйдик өй-
дүүбүн, үөрэм мит буоламмын. Журналист буол -
бутум суруйарбын суһалдьытта. Бииргэ үлэ лэспит 
доҕотторум Степан Федотов, Терентий Халыев, 
Альберт Бүлүүйүскэй, Варвара Потапова олус 
түргэн этилэр. Миэхэ холоонноох буолуохтара 
дуо?! Ордук Бүлүүйүскэйи сөҕөрүм. Николай Бо-
сиков дьону батыһа сылдьан истэрин сөбүлүүрэ, 
ол кэнниттэн бүтүн очеркалары суруйара. Савва 
Тарасовтан толлор уонна бэринэр журналиһым».

60-с сыллардаахха ыччат бэркэ таптаан ыл-
лыыр ырыата баар буола сылдьыбыттааҕа. Бу 
ырыа Георгий Борисов тылларыгар этэ.

Ууран-тутан, чочуйан, 
Уһанабыт, айабыт. 
Тойук ырыа аргыстаах 
Тутааччылар буолабыт 
Киэркэй, сайын, 
Дьокуускай куораппыт. 
Таас дьиэнэн, эн, симэн 
Тапталлаах куораппыт.
Бу ырыаны аан бастаан артыыстар Василий 

Протодьяконов «Маҥнайгы ньургуһуннар» пьеса-
тыгар ыллыылларын истибитим. Көрөөччүлэр тута 
сөбүлээннэр, ырыа норуот ортотугар түргэнник 
тарҕаммыта.

Саха норуодунай суруйааччыта Далан Геор-
гий Борисов кинигэлэрин ааҕан баран киниэхэ: 
«Үчүгэйдик да суруйталаатыҥ, мин эмиэ суру-
йуом!» – диэн иһирэх санаатын эппит.

Георгий Борисов:
– Мин үс кинигэбин икки сылтан ордук кэмҥэ 

суруйбутум. Далан «Дьылҕам миэнэ» эссе ара-
маанын биир сыл иһигэр суруйан бүтэрбитэ! – 
сөхпүтүн миэхэ кэпсээбитэ.

Түмүгэр, төрдүс автобиографическай сэһэни 
суруйа сылдьарын иһитиннэрбитэ. 

Мустан олорор биир дойдулаахтарыгар 
туһаайан:

— Мин эргиччи талааннаах этим... Элбэҕи су-
руйуоҕум хааллаҕа.

Салгыы кини уларыта тутууга улаханнык мах-
танарын эппитэ.

Уһулуччу тыйыс дьылҕаламмыт киһи олоҕо, 
таптала даҕаны тэҥҥэ дьүөрэ буоллаҕа буолуо – 
кэргэнэ Клавдия Павловна Ярославскай уобалас 
Ростовскай оройуонун кыыһа. Кини эһэтэ Василий 
Федорович Пустошкин иоаниттар таҥараларын 
үлэһитэ, бу туспа итэҕэли төрүттээбит Иоан Крон-
штадскай дьыалатын илии титтэн тутан хаалбыт. 
Советскай былаас кэ мигэр подпольеҕа сылдьы-
быт. Тута кэлбиттэригэр аҕыс уон үс саастаах 
таҥараһыты сонно охсор охсубут. Клавдия ийэ-
лээх аҕатын ытан өлөрбүттэр.

Иоаниттар үөрэхтэрэ – таҥара үөрэҕин ор то-
тугар саҥа сүүрээн быһыытынан киирбит. Кини-
лэр этэллэринэн сулууспа таҥара дьиэтигэр эрэ 
буолбакка, атын да сирдэргэ барыан сөп эбит.

Клавдия Пустошкинаны ахсыс кылааска үөрэ-
нэ сырыттаҕына, 17 сааһыгар, эһэтин уонна 
ийэ лээх аҕатын тыллаабатах диэннэр, сэттэ сыл 
лааҕырга, аҕыс сыл сыылкаҕа, барыта 15 сыл 
хаайбыттар. Георгийдаах Клавдия Красноярскай 
кыраайга Долгомыстовскай оройуонугар, сыы-
лынайдар туппут «Солнечнай» сэлиэнньэлэригэр 
көрсөн, билсиһэн холбоспуттар.

Сыылка кэнниттэн, босхолонон баран, бастаан 
кыыс дойдутугар, аймахтарыгар тиийбиттэр.

Клавдия Павловна салгыы бэйэтэ кэпсиир:
— Бастаан күтүөтү тоҥуйдук көрсүбүттэрэ. 

«Биһиги бары таҥараһыттарбыт, таҥара итэ-
ҕэллээхпит. Эһиги, сахалар, таҥараны билим-
мэккит даҕаны, үҥпэккит даҕаны», – хомуру йан 
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барбыттара. Онуоха Георгий: «Мин таҥараҕа 
сүрэхтэммит киһибин», – диэн баран, туох 
баар таҥара үөрэҕин, сибэтиэйдэри, тус-туспа 
итэҕэллэри кэпсээн, быһааран барда. Төрөппүт 
дьоннорум сүрдээҕин сөхтүлэр, соһуйдулар да-
ҕаны уонна саҥата суох бардылар. Билбиттэрэ, 
күтүөттэрэ кинилэрдээҕэр ордук таҥара үөрэҕин 
аахпыт билиилээх буолан таҕыста, – сымнаҕас 
олоппоско лаглайан олорон бэтиэхэлээхтик кү лэ-
күлэ кэпсээбитэ.

Кэргэнинээн биэс сыл устата оҕоломмокко 
олор буттар. Кэлин икки уолламмыттар. Бастакы-
тын Евгений (Онегин), иккиһэ Владимир (Лен-
скэй) ааттарынан ааттаталаабыт. Улахана Дьо-
куускайга тиис бырааһа, кырата, Суорун Омол-
лоон аатынан Опера уонна балет академическай 
ты йаатырын сыанатын үлэһитэ. Аҕа уолаттары-
нан астынар. Георгий Борисов икки кыыс: Настя 
уонна Катя, икки уол: Володя уонна Глеб диэн 
сиэннэрдээх. Глеб наука үлэ´итэ.

Суруйааччы төрөөбүт Тойон Сыһыытыттан чу-
гас баар Чараҥ²а олохтоохтору кытары олус 
истиҥ-иһирэх, умнуллубат көрсүһүү буолбута. Бу 
кэнниттэн үргүлдьү массыынабытыгар олороммут 
Покровскай куоракка аны ааҕааччылары уон-
на олохтоох общественноһы кытары көрсү һүүгэ 
 айаннаабыппыт.

Чараҥнар биир дойдулаахтарынан чахчы киэн 
туттан, кини олоҕун үөрүүтүн тэҥҥэ үллэстэн, 
бэркэ уйадыйан туран:

– Георгий Иванович, аны сайын ыһыахпытыгар 
ыҥырабыт, баһаалыста, күндү ыалдьыт буолаар, 
– диэн көрдөһө хаалбыттара.

Ол сайын, бочуоттаах ыалдьыт буолан, ыһыах-
тарыгар тахса сылдьыбыт этэ.

Куоракка көрсүһүү киин библиотекаҕа буол-
бута. Улуус дьаһалтатын баһылыга В.С. Абра мов 
биллиилээх суруйааччыга, култуура үтүөлээх 
үлэ һитигэр, Георгий Иванович Борисовка Ха ҥа-
лас улууһун бочуоттаах олохтоо±ун аатын кэ-
рэ´илиир докумуону тут тарбыта.

Көрсүһүүгэ суруйааччы Улахан Аантан кэлбит 
чугас балта баара. Кинилэр иккиэн ааспыты ах-
тан, кэпсээннэрин быыһыгар, тэҥҥэ ытамньыйан 
ылбыттара.

Суруйааччы бу сырыыга өр көрсүспэтэх ах-
тыл ҕаныттан, үөрүүтүттэн уйадыйбыта таһыттан 
көстөрө.

Улахан Аан дьаһалтата киниэхэ убаһа серти-
фикатын туттарбыта. Георгий Борисов көрсү-
һээччилэргэ саҥа автобиографическай сэһэн су-

руйа сылдьарын туһунан иһитиннэрбитэ. Ол кини 
трилогиятын салгыыта «Ойуурдаах куобах охту-
бат» кинигэ этэ. Кинигэтэ сотору «Ойуурдаах ку-
обах охтубат» аатынан тахсыбыта.

Онно истэн олордоххо, кини былаана билигин 
да элбэҕэ:

– Хоһооннордоохпун, поэмалар да бааллар 
быһыылаах, – күлэ-сала кэпсээбитэ уонна. – Мин 
µбµлµ³йµм Сталин төрөөбүт күнүгэр түбэспит 
эбит... – диэн сонньуйбута.

Барытыгар чаҕылхай, дэгиттэр талааннаах, 
киэҥ билиилээх, оҕо курдук оҕонньор, кэмиттэн 
кэмигэр оонньуу кэриэтэ, көрдөөх даҕаны, суус-
таах даҕаны куплеттары, эпиграммалары суруй-
талыы охсон, барыбытын үөрдэр, сөхтөрөр, ура-
ты кэрэ киһи этэ.

Георгий Борисов уйан уонна бөҕө санаа лаах 
эрэ буолбатаҕа. Кини кэми-кэрдиини, онуоха 
киһи олоҕун, сирдээҕи аналын барытын мууда-
райдык аттаран өйдүүр, сыаналыыр буолара. 
Атырдьах ыйын 11 күнүгэр миэхэ ыыппыт су-
ругар маннык суруйбут: «Байбаал! Бы раатым! 
Саамай наадалаах кэмҥэ тиийээт, аччаччы 
кырдьан хаалбыппын... – олус кыһыылаах. Ол 
эрээ ри биһиэхэ харахпытыгар көстүбэккэ, кул-
гаахпытыгар иһиллибэккэ, этэн баран эҕирийиэх 
бэтэрээ өттүгэр элэҥнэтэн ааһан иһэр кэм-кэрдии 
– биһиги кылаабынай тойоммут!»

Кэнэҕэһин кэнэҕэс бэйиэт Георгий Борисов 82 
сааһыгар сылдьан суруйбут сырдык иэйиилээх 
лиирикэтин кимиэхэ эрэ анаан ааҕыахтара:

Түһээммин мин көрдүм алыптаах 
Туймаардар минньигэс мичээргин, 
Сиэдэрэй сибэкки оһуордаах 
Сиринэн эн дайан иһэргин!.. 
Көй, ыраас салгыҥҥа уйдаран, 
Хаампакка, эн устан иһэҕин. 
Эйэргии, мичээрэ долгуйан, 
Эн миигин таптыыргын этэҕин! 
Онтон мин ол көрөн тураммын 
Имэҥнээх үөрүүнэн умайдым. 
Эйигин сылаастык кууһаммын 
Ууруохпун-сыллыахпын баҕардым...

Атырдьах ыйа. 2000 с.

Үгүс ааҕааччылар кини тылыгар элбэх ырыа-
лар, хор, баллада айыллыбытын билбэттэрэ буо-
луо. Улахан ааннар, хаҥаластар кини ырыаларын 
– «Үрдүк дабаан», «хаҥаластар буолабыт» диэн-
нэри бииргэ түмсэ түһэр уонна өрөгөйдөөх кэм-
нэригэр ыллыыр ырыалара уонна гимнэрэ. Вла-
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димир Ксенофонтов кини тылыгар «Хара роза» 
музыкальнай балладатын РФ үтүөлээх артыыһа 
Александр Самсонов элбэх төгүл араадьыйанан 
уонна бэйэтин кэнсиэртэригэр толортообута.

Бүтэһик суругун кини миэхэ балаҕан ыйын 9 
күнүгэр суруйбут эбит: 

«Уолум, Ойуку, дорообо! Хоһоону суруйуу 
ха һан да хойут буолбатах. Онон эн бэртээхэй 
 бэ йиэт эрээри, ол-бу буолума. Иккиэннэригэр 
иҥэн-тоҥон үлэлиэххэ наада. Мин санаабар, 
про за уонна поэзия – икки миинэр миҥэлэр! 
Онон ик киэннэрин үүннээбит-тэһииннээбит киһи 
ыҥыырга «лап» курдук, бигэтик олоруон наада! 
Уобарастаан эттэххэ, итинник!

Мин, били 80 сааспын туоларбар, Бокуруос-
кайга сылдьан эйигин Абрамов кулуба олус 
көлүйэрин көрбүтүм. Итинник, тугу соруйал-
ларын өрүү улгумнук ылынан истэххинэ, сору-
йааччыларга ол эрэ наада! Онон, хаһан эмэ, 
олоро түһүөхтэригэр диэри аккаастаан «куба-
рыт», оччоҕо, баҕар, улаханнык уонна чаастатык 
«көлүйүөхтэрэ» суоҕа. Ол эрээри, элбэх үлэттэн 
тугу эмэ туһанар буоллаххына, баһаалыста, 
үлэлээ! Мин санаабар, билиилээх уонна ылы-
нымтыа киһини соруйааччылар, сүгүн олорпот 
идэлээхтэр. Ол – аксиома! Миигин тоҕо итинник 
сүбэлиир дии саныыр буоллаххына, нет проблем, 
олус «көлүйбэт» буоллахтарына, айар үлэҕэр 
элбэх бириэмэлэниэҥ этэ! Айар үлэ, чэпчэки 
дьыа ла буолбатах ээ. Элбэх толкуй, элбэх сыра 
 наада! Эн ону үчүгэйдик билэр буолуохтааххын! 
Ити – бастакытынан. Иккиһинэн, били С. Есенин 
эппитигэр дылы, «хас биирдии киһи – күн сири-
гэр ыалдьыт!» Эбэтэр Алампалыы, «киһи олоҕо 
түннүгүнэн чыычаах элэс гынан көтөн ааһарын 
курдук!» Улуу дьоннор, бука, сымыйалаабатахта-
ра буолуо! Ону улуута да суох, эрэдэбиэй киһи 
өйдүүр дьыалата. Дьон-норуот сүрүн санаата, 
кыһалҕата – талааннаахтары харыстааһын! Ону 
кэһэр хаһан да табыллыа суохтаах».

Бу тыллар, киниэхэ бэйэтигэр эмиэ анаммыт 
курдуктар. Арай ол 40-с сыллаахха, кини та-
лаана арыллар, актер да, режиссер да, поэт, 
прозаик да буолар аналлаах, эдэр сааһын 
күөгэйэр күнүгэр сылдьар устудьуону репрессия 
сырдыктан-хараҥаҕа хаайан кэбиспэтэҕэ буол-
лун, бэйэтэ билинэринэн, оччотооҕу кэм киэби-
гэр хаайтарбатах буоллун, саха литератураты-
гар уонна искусствотыгар биир чаҕылхай талаан 
тахсыа тууйулуннаҕа! Ааспыты, сүппүтү, арай 
бэйэтин эрэ бэрдинэн ороон таһааран, кылаан-

наан, чаҕылытан, хат тилиннэрэн таһаардаҕа! 
Ити өттүнэн кини биһиэхэ эрэ буолбакка, кэлэр 
көлүөнэлэргэ – тыыннаах номох буолуоҕа!

«Күндү Павел Николаевич! Туох ханнык иннинэ 
– тотуоххар диэри дорообото тут! Уонна бэйэҕэр 
итиэннэ дьоҥҥор-сэргэҕэр буруолуу сылдьар 
итии эҕэрдэ!!! Аан бастааҥҥы сонунум: Эн «Хобо-
лоох суолгун», быһа холуйан, үс күҥҥэ тиэрпэк-
кэ «ыйыстан кэбистим». Ол аата тугуй? Ол аата 
эн кинигэҥ – умнас бааһынайдарын тус тарынан 
арамааныҥ, онуоха-маныаха диэри – маҥнайгы 
аҥара киһини салгыппат, сылаппат, ханнык ба-
ҕарар ааҕааччыны умсугутар, ханнык баҕарар 
ааҕааччыга тиийимтиэ, өйдөнүмтүө гына, олус бо-
ростуойдук, судургутук, чэпчэкитик суруллубут. 
«Боростуой» диэн «чэпчэки» диэн тыллар ара-
маан ис хоһоонун, кини литературнай, уус-уран 
өйдөбүлүгэр букатын, дуостал сыһыана  суохтар. 
Төттөрүтүн – олус дириҥ ис хоһоонноохтук, исто-
рическай улахан суолта лаахтык, уус-уран дириҥ 
хорутуулаахтык айыллыбыт арамаан эбит, диэн 
түмүккэ илэ-чахчы кэллим. Ааҕан бүтэрээт, сон-
но тута – кинигэ  титульнай лииһигэр маннык 
диэн: «22 июня, 2000 г., Дьоллоох Дьокуускай. 
Бэс ыйын 23 күнүгэр ааҕан бүтэрдим... Бэртээхэй 
кинигэ эбит! Маладьыас – Байбал! Биир үчүгэй 
классик тахсыыһы, диэн улаханнык эрэнэ бин!» – 
диэн ис хоһоонноох бэлиэтээһини суруйбуп пун. 
Тоҕо, туохтан итинник түмүккэ кэлэ оҕустуҥ? 
 диэ тэххинэ – маннык: 

1. Арамаан маассабай сыаналарын (сыбаай-
баны, оһуокай түһүлгэтин бэркэ кыайа тута, 
хомоҕой тылларынан суруйар эбиккин.

2. Таптал туһунан суруйууларыҥ олус долгу-
туулаахтар, кэрэлэр, истиҥнэр. Көрө түһээт – 
таптал, эбэтэр любовь с первого взгляда диэн 
ити эн ромаҥҥар суруйталаабыт кэрэ кыыс Анюта 
уонна Өлүөхүмэ казагын эдэр уола Вася Вологдин 
тапталлара буолуон сөп эбит ээ... – диэн санаа-
тым мин. Дэлэҕэ даҕаны, Вася Вологдин Анютаны 
көрө түһээт таптаабытыгар бэйэм эмиэ долгуйан, 
күөмэйбэр туох эрэ бүөлүү туруо... хараҕым уута 
бычалыйан кэлбитин, бэйэм да билбэккэ хаалыам 
дуо?

3. Арамааныҥ дьоруойдарын олус таба, «мүч-
чү туттарбат» гына чуолкайдык характеристика-
лаан суруйар эбиккин. Холобура, мин Анютаны 
– итин ник кэрэ тас көрүҥнээх (кылаабынайа, – 
саха хаан наах) кыыс хайаан да өйдөөх буолуох 
тустаах! – диэн санаабытым чуолкай! – Ол кур-
дук буолан таҕыста! Баһылайдаах кинини кэп-
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сэтэ кэлбиттэрин... хас биирдии тылыгар диэри 
атын хоско истэ олорон, – бу тулуурун, бу киэҥ 
көҕүстээҕин көрүөҥ этэ! Оннооҕор аҕата : «500 
солкуобайы остуолга уурдаххытына эрэ – кыыс-
пын уолгун кытта кэккэлэһиннэрэ олордуом...» – 
диэбитин истэн баран, бу барахсан тулуйбутун, 
аҕа тыла – киниэхэ сокуон буоларын өйдүү олор-
бутун сөҕүөҥ эрэ этэ! Ити барыта өйдөөх киһи кэ-
мэлдьитэ, өйдөөх киһи – санаата, толкуйа!

Мин Туман Суруксут уолун Байбал Иванову 
кытта Бөртөҕө – начальнай оскуолаҕа уонна Бул-
гунньахтаах ситэтэ суох орто оскуолатыгар хас да 
сыл бииргэ үөрэммитим. Бэрт судургу, дьиссипи-
лиинэлээх, үөрэҕэр уот курдук, уҥуоҕунан орто 
уол этэ. Онон, ити Туман Хаартыһыт Арамааҥҥа 
холуон сыһыанын, хайдах эрэ, сүрэхпэр ылымма-
тым. Мин итинник санаабын, ыраас ман ньыакка 
тэҥнээбэккэр көрдөһөбүн. Дьоруойдаргын хайдах 
көрдөрөрүҥ – ол ааптар бэйэтин дьыалата! Итин-
нэ таарыччы эттэхпинэ, Туман Суруксут  сыыдам 
атынан Хоболоох суолунан айаннаан иһэн – тор-
бос сонноох, торбос ыстаан наах, (чуол кайа суох 
суруллубут) куораттаан иһэр Натаал уолун, кэлин 
– Саха национальнай драматичес кай тыйаатырын 
төрүттээччилэртэн биирдэстэрин, РСФСР норуоду-
най артиһа, Ленин орденын кавалера Григорьев 
Спиридон Алексеевиһы ситэн ылан, сыарҕатыгар 
олордон, Дьокуускайга тиэрдэн, оччотооҕу куо-
рат детдомнарыттан (оҕо дьиэлэриттэн) биирдэс-
тэригэр туттаран баран, оҕо дьиэтин үлэһиттэрэ: 
«Хайа, уолуҥ личнэй докумуоннара?» – диэн 
ыйыппыттарыгар: «Ээ, арба даҕаны сибилигин 
аҕалан биэриэм», – диэн баран, күн бүгүнүгэр 
диэ ри сүтэн хаалбытын туһунан арамааныҥ ик-
кис кинигэтигэр ханан эмэ кыбыттаргын – олус да 
үчүгэй  буолуо этэ! – диэн этии киллэрэрдээхпин. 
Натаал туһунан мин «Ойуурдаах куобах охтубат» 
диэн төрдүс кинигэбиттэн ааҕыаххын сөп, эбэтэр, 
«Суруй!» диэн соруйдаххына, – мин бэлэммин!

Чэ, манан бүтэбин. Суруккун күүтэбин.
Эҕэрдэни кытта Георгий Борисов
PS. Байбал Ньукулаайабыс! Арамааныҥ  аа тын 

нууччалыы тылбааһын, хайдах эрэ, сөбүлээ бэ-
тим... Мин санаабар «Дороги с колокольчиками» 
буоллар, – ордук буолуох курдук ээ... Биһиги, 
хаҥаластар, «Хоболоох суол» диэни Улахан айан 
суолун (тэргэн айан суолун) курдук өйдүүбүт ээ... 
Итини арамааныҥ иккис кинигэтэ тахсыыта тол-
куйдаан көрбөккүн ээ. Павел! Иккис кинигэҥ тах-
сарын, утаппыт курдук күүтүөм. Кытаат, Байбал! 
Классик хайҕаллаах киэҥ суолунан, биир атынан 

буолбакка, дугаҕар чуорааннаах тройканан, хо-
той кыыллыы, көтүтэн ис!

Алгыһым тиийдин –
Аатыҥ ааттаннын!
Сураҕыҥ тэнийдин –
Суолуҥ аһылыннын!!!
Лэкэттэ удьуора
Чэбдик буора –
Өлгөм үүнүүлэннин.
Үлэҥ тилиннин!
Үрдүк түмүктэннин!

Георгий Борисов. 677000.  г. Якутск, ул. Лер-
монтова, 29, кв.5. Телеф. 45-41-41

Борисов Георгий Иванович».
Бу суруйуубун уонна ахтыыбын мин Геор-

гий Борисов бэйэтин тылларынан түмүктүөхпүн 
баҕарабын.

«1937-1938 сыллардаахтан М. Аммосов, П. Ойуу -
нускай, С. Аржаков, А. Габышев, С. Васи льев, 
И. Барахов, уо.д.а. курдук уонунан, сүү һү нэн 
 ыраас суобастаах, сырдык санаалаах, рево люция 
дьыалатыгар муҥура суох бэриниилээх дьоннор 
сир үрдүттэн симэлийэр кэмнэриттэн саҕалаан, 
«төрөппүт аҕабыт», «үрүҥ күн сырдыга» И. Ста-
лин кырыктаах, кыа хааннаах былааһыттан сам-
ныбыттар ааттарыттан кырдьыгы кэпсииргэ со-
рунуу – улахан уустук уонна ыарахан дьыала. 
Инники түһэн эттэххэ, «мин дьыалам» ити этил-
либит улуу дьоннор дьыалаларыгар ханыылаах 
буолуо дуо? Ол эрээри, ол эрээри устудьуонут-
тан профессорыгар, бостуугуттан генералыгар, 
баһаарынайыттан маршалыгар, учууталыттан 
академигар тиийэ «норуот өстөөҕө» диэн биир ха-
лыыпка кутуллан, биир өлүүнү өлөн, биир эрэйи-
буруйу көрөн, биир үтүрүйүүгэ, атаҕастабылга-
баттабылга сылдьан, сорох ииҥҥэ киириитэ, сорох 
ханнык эрэ уһулуччу «дьиктинэн» ол сирдэртэн 
төлө көтөн, тыыннаах ордон тахсыыта – бу олох 
уустук оонньооһуннара, аан дойдуга «быстах 
ыалдьыт» быһыытынан олорон ааһааччыларга 
эмиэ да абалаах-саталаах, эмиэ да кырдьыгы 
тиһэҕэр тиийэ этэр буоллахха, улахан үөрүүлээх 
дьыала. Биһиги эрэйи эҥэриттэн тэлэн, тыыннаах 
хаалбыттар тылбай-өспөй буолар үөрүүлээх кэм-
мит үүммүтүн уруйдуохпутун-айхаллыахпытын 
эрэ наада!» («Сырдыктан-хараҥаҕа». 84 с.).

Ойуку,
П.А. Ойуунускай аатынан 

судаарыстыбаннай бириэмийэ лауреата

Суруйааччы Г.И. Борисов т³р³³бµтэ 100 сыла
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Мин «Чолбон» сурунаалтан «Г.И. Борисов ту ́ у нан, бииргэ µлэлээбит 
ки´и бы´ыытынан ахтан-санаан ааспаккын ээ», – диэн сорудах ыл-
лым.

Олохпор к³рбµт дьонум ту´унан сорохторун ба±атыйан, ымсыыран 
туран суруйар суолга µктэнэрбэр дала´а бырахпыт а±а саастаах дьон-
норбуттан биирдэстэрэ – Георгий Иванович. Эдэриттэн эмэнигэр диэри 
кими ба±арар бэйэтигэр тардар сэ´эннээ±э, оннук дири² билиилээх, 
били этэргэ дылы, хаама сылдьар энциклопедия диэн кини этэ. Хайа 
уонна Георгий Иванович ханна баар да, онно сэ´эн-сэппэн, кµлµµ-
оонньуу, µ³рµµ-к³тµµ, сэргэхсийии буола тµ´эрэ.

Суруналыыс идэтин са±алаабыт «Эдэр коммунист» ха´ыаппар дьээ-
бэлээбитинэн к³рсµбµт ки´им эмиэ кини этэ. 

¥лэ±э киирбит нэдиэлэм бµтэ´игэр «Летучка, летучка!» диэн курьер 
кыыс ча±аарар. Мин ол туохтара буолла±ай диэн мунаардым. Бэрт 
эйэ±эс диэн санаабыт ки´ибиттэн, Георгий Ивановичтан сурастым: 
«Летучка диэн тугуй?» – ки´им кµлэрин кыатана-кыатана, эрэдээктэр-
гэ киллэрдэ уонна: «Бу биир µлэ´иккит летучка диэн тугун билээри, 
муна сылдьарын булан а±аллым», – диэтин кытта эрэдээксийэ дьо-
но кµлµµ-салыы б³±³ буолбуттара. Мин кыбыстан икки иэдэ´им чоххо 
баттаабыт курдук кытарбыта.

Эрэдээксийэ±э суруйааччылар Савва Тарасов, Анастасия Сыромят-
никова, Семен Руфов, Иван Егоров–Сµгэ´эрдээх, б³д³² суруналыыс-
тар Терентий Халыев, Георгий Борисов, Иван Кычкин, Владимир 
Варламов уо.д.а. бааллара. Бу урукку ³ттµгэр ааттарын эрэ истэр, 
дьу лайа, толло, ыраахтан эрэ к³р³р дьонум этэ эбээт. Онтум баара 
к³рд³р³-нардара, майгылара басты²а ки´и эрэ сэргэхсийиэн курдуга, 
µлэм кµнэ ³рµµ бµтэ охсон хааларыттан со´уйарым эрэ.

Айымньыларынан эрэ билэр-истэр б³д³² суруйааччыларым, наада-
лаах-соруктаах, сорохторо биир идэлээхтэрин к³рс³³рµ, хото±остуу 
субуллаллара. Ол быы´ыгар эдэрдэр эмиэ кэлэллэрэ-бараллара. Эр-
чимнээх уолаттар, кыргыттар хо´ооннорун, кэпсээннэрин кыбынан кэ-
лэн, ырытан, ардыгар м³ккµ´эн баран, бµтэн да бэрт буолара.

Эрэдээксийэ арыый да кэ²эс хостоо±о. Ордук онно мусталлара. 
Ол эдэр дьону кытта Георгий Иванович сорохторугар а±аларын тэ²э 
саастаа±а эрээри, олох тэ²нээхтэрин курдуга. Биир тµгэн харахпар 
³рµµ к³ст³н кэлээччи. Георгий Борисов, Альберт Бµлµµйµскэй, Васи-
лий Дедюкин ол хоско тµмсµбµттэр. Сорудахха сылдьан баран кэл-
битим, кэбиниэт и´э кµлµµ-салыы, са²а-и²э кµппээллэ´ии хойдубут. 
£йд³³н-дьµµллээн истибитим, бэйиэттэр бэйэ-бэйэлэригэр анаабыт 

«Эдэр сааспын 
эргитэрбэр...»

Суруйааччы Г.И. Борисов т³р³³бµтэ 100 сыла
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хо´ооннорун, ким тугу билэрин куотала´а-куо-
тала´а аа±аллар уонна кимиэхэ анаммытын бы-
´аарсаллар. Мин киирбиппэр да кы´аллыбат 
курдуктар. Олортон доло±ойбор тутан хаалбыт 
а±ыйах строкаларым бу бааллар:

Дыыдай бэйиэт
Дыыгыныы тµстэ,
Кµллэ-µ³рдэ, кµлµмµрдээтэ,
Кµлµмэн курдук к³рд³, – диир Альберт 

Бµлµµйµскэй, силин бы´а ыйыста-ыйыста 
у²а илиитин µгэ´инэн салгы²²а хабан ылан, 
далла²ната-далла²ната омуннурар.

Улаатыа дуо Улуура,
А´атыа дуо Адо, – диэтэхпинэ оттон мин? Ити 

Георгий Борисов этэр.
– Итиннэ майгынныыр хо´оон мин да т³б³б³р 

баар ээ, – диир Дедюкин:
Тиийээри² Сэттэ Бытыкка
Баара буолуо бытыылка.
Дьэ ити курдук э±элээх-кµлµµлээх, тар баа-

´ыннаах т³´³л³³х элбэх хо´оон айыллыбыта 
буо луой?! Ону ³сс³ сонно тутатына чочуйан туп-
сара охсоллорун бµтµннµµ кулгаах буолан оло-
рон истэ±ин, с³±³±µн эрэ.

¥лэм ол бастакы сылыгар би´иги, «эдэр ком-
мунистар», Бµлµµ суолунан син балачча барбах-
таат, туораан, киэ²-куо² ыраа´ыйа±а тохтооту-
бут. Ол са±ана эрэдээксийэ ы´ыа±а диэн буол-
бакка, у´ун кы´ын кэнниттэн сайыны к³рсµµ дэ-
нэрэ. Мин Кешабыныын тиийбиппит. Уот оттон, 
чэй ³р³н, ³сс³ µтэ´э±э эт µ³лэн, ким да орпок-
ко, тµбµк б³±³т³. Эрэдээктэрбит Савва Тарасов 
уустаан-ураннаан тыл этэн, сайын кэлбитинэн 
э±эр дэлээтин кытта, µ³рµµ-к³тµµ, ас-µ³л, атах 
оонньуута, лапта, ырыа-тойук, о´уокай-э´иэкэй 
³рг³ диэри сал±анна. К³рг³ барытыгар тэ²²э 
кытта сылдьан к³рбµтµм, сорох кыргыттарым 
арай суохтар. Тыый, ханна бардахтарай диэн 
онно-манна олоотоотум да мэлигирдэр.

Арай тыа са±атыгар турар балаакка±а дьон-
нор к³ст³лл³р. Тугу гынар буоллахтарай дии са-
наан тиийдим. Балаакка и´игэр ытаан сы²сыйар 
са²а и´иллэр. «Тыый, туох µлµгэр буолла±ай?» 
– диэн со´уйан буолуо, балаакка и´игэр биирдэ 
баар буоллум. Георгий Ивановичтара ортолору-
гар, кыргыттара кинини т³гµрµччµ олорбуттар 
уонна бары ыта´аллар. Мин киирбиппэр да наа-
дыйбаттар. Бол±ойон истибитим, Георгийда-
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У²аттан бастакы: Георгий Борисов "Эдэр коммунист" ха´ыакка µлэлии сылдьан, 
ыстатыйа ааптара Варвара Угарова ха²астан бастакы
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ра кэпсиир эбит: «1940 сыллаахха Ленинград-
ка актерскай б³л³хх³ 33 саха ыччата µ³рэнэ 
тиий биппит. Ол э´иилигэр мин, Макар Гаври-
льев уонна Ньурбаттан Мирон Максимов – онно 
суох донуо´унан хаайыыга тµбэ´эн, «норуот 
³ст³³хт³р³» диэн ынырык дьарылыктанан хан-
далылаах хаайыыга, сыылка±а µµрµллµбµппµт. 
Хайда±ын да и´ин 16 сыллаах сындал±аннаах 
ол эрэй-буруй кэнниттэн, сµтэ сылдьан, дойду-
бар тыыннаах эргиллиим, эчи, туохха тэ²нэ´иэ 
буолла±ай. Аны ба±ас кы´ал±а барыта кэннибэр 
хаалла ини диэн «´уу» гыммытым. Ити 1956 сыл-
лаахха этэ. Сэрии кэннинээ±и аас-туор олох са²а 
оннун була сатыыр кэмэ. Кэргэмминээн, Клава-
лыын, иккиэн биир дьыл±алаах дьон, бас таан 
мин аймахтарбын кэрийбиппит. ¥ксµлэ рэ бэйэлэ-
рэ нэ´иилэ олороллоро, онон быстыбыт-ойдубут 
дьону ³йµµр кыахтара да суо±а. Аны куоратынан, 
дойдум Покровскайынан µлэ к³стµбэккэ, эрэйбит 
син биир сал±анар курдуга. Куул тэбээ´ини  гэр, 
онно-манна остуорастаан, хортуоппуйу суор-
таан э²ин айахпытын иитти нээри му²нанан к³р-
бµппµт. Дьи²инэн оччотоо±у кэм мээрэйинэн 
µ³рэх б³±³т³ ки´и этим. 1938 сыллаахха педин-
ституту бµтэрэн учууталлаан, тылбаасчыттаан µлэ 
б³±³т³ этим. Сэрии иннигэр а±ай Ленинградка 
театральнай институкка µ³рэнэ барыахпар диэ-
ри кинигэ издательствотыгар Кµн Дьирибинэни 
кытта иккиэ буолан тыл баасчыт этибит. Ону са-
наан издательство±а тиийэ сырыттым: «Нэдиэлэ 
кэри²инэн кэлээр, – диэн эрэ²кэдитэн баран, – 
Биир миэстэ баара эрээри дириэктэр атын ки´ини 
ылбыт», – диэн буолла. Эмиэ мэлийдэ±им ол. Ити 
кэнниттэн мин урут билэр дьонум салайан оло-
рор сирдэригэр киирэн, µлэ ыйыталаста±ым аайы 
барытыгар батан ыыталлара, чуга´аппатахтара. 
Ити туох да буруйа суо±ум, реабилитациялам-
мытым µрдµнэн. Дьэ, эрэй-буруй, кы´ал±а олох 
баты´а сылдьар курдук этэ, абатыйан да диэн, 
ама да ааспытын и´ин...»

Георгий Иванови´ы кытта 10-ча сыл бииргэ 
µлэлээбиппит тухары ол кытаанах, ыарыылаах 
сылларын ха´ан да кэпсээбэт этэ, ыйыттахха да, 
онон-манан аты²²а аралдьытан, а´аран кэби´эр 
буолара. Дьи²нээх хаатыргатаа±ы, сыылкатаа±ы 
ыар оло±ун биирдэ эрэ ол дьµ³гэлэрим кинини 
а´ынан ытыахтарыгар диэри кэпсээбитин, хойу-
таан хааламмын, тус бэйэтиттэн истибэтэ±им. 

Георгий Иванович бэйэбит артыыстарбыт олох-
торун-дьа´ахтарын ³рµµ к³рд³³х тµбэлтэлэрин 
кэпсээн, кµллэрэн да биэрэрэ.

Тылбаасчыт бы´ыытынан тэ²нээ±э баар. Ол 
са±ана курьер кыргыттар телетайп лиэнтэтин 
дойдуга буола турар сонуннары сонно ту та кил-
лэрэн биэрэллэрэ. О±онньорбут кэпсэтэ олор-
бут сэ´энин бы´а баттаат, машинистка лар га 
элээ рэрэ уонна сонно тута сахалыыттан аа±ан 
эрэрдии, тылбаастыыра. Кини тылбаа´ынан   эрэ 
му ²урдаммат этэ. Ха´ыат соруда±ынан араас 
командировкаларга сылдьан, репортажтары, 
уочар  ка б³±³тµн, ыстатыйалары суруйта лыыра. 
Ор дук саха музыкальнай драмтыйаатырын ар-
тыыс тарын ту´унан элбэх айар мэти риэттэри 
ха ́ ыаттан ха´ыакка суруйан субурутара. Урут 
бэйэтэ ты йаатырга артыыстаабыт  буолан, ки´и 
ымсыырыах, билэрэ да элбэ±э бэрдэ. Аны Саха 
тыйаатырыгар µлэлиир кэмигэр 20-тэн тахса 
пьесаны тылбаастаабытын ту´унан би´иги с³±³-
махтайа истэрбит.

1972 сыл. Ол кэм²э сахалыы тыллаах бары-
та умсугуйан аа±ар хо´оонноох бэйиэтэ Дмит-
рий Дыдаев «£р сыллаах ахтыл±аным» диэн 
кинигэтэ тахсыбыта. Кинигэни кµн сирин к³р³³-
тµн кытта аа±ааччылар атыыла´а охсубутта-
ра. «Хара убай хара быраатыгар суруга» диэн 
хо´оонноо±о. Ол хо´оону аан бастаан аахпыт 
ки´и туох да диэн эрийэ барбакка, негр негргэ 
суругун курдук ылыммыт буолуохтаах. «Эдэргэ» 
ол са±ана литература отделын бэйиэт Семен Ру-
фов салайара. Семен Титович суо±ар ³рµµ ки-
нини Георгий Иванович солбуйара. Руфовы ³р 
кэм²э командировка±а ыыттылар. Барарыгар: 
«Литературнай бала´а тахсар тµгэнигэр бу бэ-
лэм, «Дыдаев кинигэтигэр рецензия баар. Ва-
силий Еремеев рецензиялаабыт. Бэйэм к³р³н 
к³нн³рбµтµм, бэлэмнээбитим», – диэбит µ´µ. Ли-
тература бала´ата тахсар диэн буолбутугар Ге-
оргий Иванович былааннаппыт, онон ха´ыакка 
к³р³н-истэн та´аартарбыт Георгий Иванович 
буолар. Рецензиялаах «Эдэр коммунист» тахсаа-
тын, икки хоноот, тµрµлµ³н б³±³ буолбат дуо?! 

«¥п диэн баран µ³гµлээбит кэм²э олоробут» 
диэнтэн са±аланар хо´оон ис хо´ооно бµтµннµµ-
тэ ки´и ки´ини харыстаабат, ³л³р³р-³´³ р³р, 
 халыыр-талыыр, сэттэ да кµлµµс быы´аабат 
кэ мигэр олоробут...» диэн били²²и оло±у ба-
´аа±ырдыбыт, сэбиэскэй былаа´ы µ³хпµт диэн 
туран, айдаан б³±³ буолар. Сонно тута ССКП 
обкомун уураа±а тахсар. Уураахха: «Улуу нууч-
ча норуотун хомпуустуур националистическай 
ис хо´оонноох суруйуу бу», – дииллэр. Бары 
да буорайа сыспыттаахпыт. Былаа´ы утары ис 
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хо´оонноо±ун билэ-билэ, соруйан та´аарбыккыт 
диэн обком пропаганда±а отделыгар элбэхтик 
м³±µллµбµппµт-этиллибиппит. Онно эрэдээктэ-
ри солбуйан олорор Иван Егоровы аны солбу-
йар быраабын бы´ан, рецензия±а илии баттаа-
быт Георгий Иванови´ы ха´ыакка µлэлээмэ 
диэн биэнсийэ±э утааран, «бдительнэйэ суохпут 
и´ин» барыбытын м³±³н-этэн, мунньахтаан му²-
наабыттара.

Саатар ол рецензия±а ити хо´оон хайаларыт-
тан да ордук хай±аммыт буолан, ол рецензия-
ны илии баттаан ыыппыт µлэ´иппитин Геор гий 
Иванови´ы ордук эрийбиттэрэ, араас таан доп-
пуруостаабыттара. Ити кµннэргэ кини ха ́ аа²-
²ытаа±ар да олус долгуйбута, мунчаарбыта, си-
рэйдиин-харахтыын буорайбыта. Би´иги ба ры 
о±онньорбутун а´ыммыппыт, туох айыы тыгар-
ха ратыгар итинник тµбэ´э тураах тыыра буолуой 
дэ´эрбит.

Георгий Иванови´ы би´игиттэн барбы тын 
 кэн  нэ, син балачча буолан баран, Геоло го управ-
ле ние дьиэтигэр к³рсµбµтµм.

– Хайа, мин дуо´унас б³±³±³ бу олоробун. 400-
тэн тахса хостоох дьиэни бµтµннµµтµн бу «бас би-
лэн» олоробун, – дии-дии, ³рµµ буоларыныы кµ-
лэ-µ³рэ, хаадьылыы то´уйбутун к³р³н µ³рбµтµм...

Георгий Ивановичка ол «400-тэн тахса хо´ун, 
хата, ³р «бас биллэрбэтэхтэрэ». Гостелерадио±а 
ССТА матырыйаалларын тылбаасчытынан µлэ±э 
ы²ыран ылбыттара. Мин эмиэ уларыйбытым, 
«Бэлэм буол» ха´ыакка к³спµтµм. Георгийым ил-
лэ²сийдэр эрэ, Бэчээт дьиэтин ³рµµ таары йара, 
к³рµстэ да дорооботун оннугар ³рµµ «Бал баа-
ра барбыта эрэ баара» диэбитинэн к³рс³р³.  Ол, 
араа´а, «Эдэртэн» барбыппын с³бµлээбэтэ±ин 
этэрэ эрэ, тылы пааралаан эбитэ дуу. Ол ту´унан 
то±о эрэ токкоолоспотох эбиппин.

Т³рдµс кинигэтэ кµн сирин к³рбµт µ´µ диэни 
истээт, «Бээ, т³л³пµ³ннээн э±эрдэлиэм этэ» дии 
сырыттахпына, µлэбэр бу киирэн кэлбитэ.

– Дьэ, то±ойуом, санаабын ситистим. Буруйа 
суох буруйдана сылдьыбытым дакаастанан, ба-
ры бырааппын, ааппын-суолбун т³нн³р³ммµн, 
ки´и буолан, кэргэннэнэн, икки уол о±оло нон, 
сиэннэрдэнэн кэскиллэннэ±им. Айар µлэбэр 
эмиэ суолу-ии´и хааллардар±ым дии: суруна-
лыыс, суруйааччы буолуум да ону кэрэ´элиир, 
– диэн араа´а, кинигэтэ тахсыбытыттан на´аа 
µ³рэн уонна миэхэ эрэ буолбакка, биир идэлээх 
кыргыттарым эмиэ и´иттиннэр, биллиннэр диэн 
этиммитэ бы´ыылаа±а. Уонна туран «Ойуурдаах 

куобах охтубат» диэн «буруолуу» сылдьар ки-
нигэтин сонун сиэбиттэн ойутан та´ааран миэхэ 
туттаран кэбистэ:

– Бээ, эйиэхэ олорон хаалаары гынным, бэ-
лэхтиир дьонум бу дьиэ±э бэрт элбэх, – диэтэ. 
Тах саатын кытта биир хостоох кыргыттарбынаан 
кинигэ µрдµгэр тµстµбµт.

– Айабыын, «Кыыспар Варя±а!» диэбит дии! 
– дэстилэр до±отторум. Онтон салгыытын аах-
пыппыт: «Ханнык ба±арар µлэ±э куруутун бас-
ты² буолбуту² баара. Оннук буола туруохтун», 
– диэн баран «убайы² Георгий» диэбит.

Кыргыттар кинигэни арыйталаан сабыр ±а тал-
лар. Ол сылдьан мин туспунан суруллубуту бу-
лан аа±аллар:

– Хайа, эн кыыс эрдэ±инээ±и араспаанньа² 
Павлова диэн эбит дии. – Исти² эрэ салгыы. – 
Кини ту´унан ха´ыаппытыгар элбэхтик суруллу-
бута. Эмиэ да шофер, эмиэ да тракторист... Варя 
«Эдэргэ» икки-µс ый буолаат, ки´и ки´итэ буола 
тµспµтэ. Командировка±а э²ин баран кэллэ±инэ 
бэртээхэй репортажтары, зарисовкалары суру-
йара... Дьу´уурунайдыы барда±ына саамай 
эрэллээхпит кини этэ... В.Н. Угарова билигин о±о 
«Кэскил» ха´ыатын солбуйааччы эрэдээк тэрэ, 
кыы´а Яна СГУ ха´ыатын редактора, Варвара 
Николаевна сиэннэриттэн, хос сиэннэриттэн су-
руналыыстар династиялара µ³скµ³н с³п...» диэ-
бит бу кинигэ ааптара, – Таня Жиркова (били-
гин «Чуораанчык эрэдээктэрэ) айманар. Нико-
лаевна, Иванови´ы² эйигин кинигэ±э суруйан 
µйэтиппит ахан дии?!

Мин бу ахтыыбын Георгий Иванович бэлэх-
тээбит ол кинигэтигэр суруйбут тылларынан тµ-
мµктµµбµн:

«Саамай кылаабынайа – мин бу ыччат ха-
´ыатын эдэр эрчимнээх, кµµстээх, куруутун са-
наатын тµ´эрбэт, µ³рэ-к³т³ µлэлиир кэлэктии-
бигэр тµбэ´иим солуута суох эрэйгэ-му²²а аас-
пыт эдэр сааспын эргитэрбэр тирэх буолбута... 
Биир тылынан – эдэрдэр ортолоругар эдэр бэр 
тµспµттµµ сананан сылдьыбытым, айар µлэ абы-
ла²ар ылларбытым... «Эн суруйааччы буо ларгар 
ким к³м³л³спµтэй?» диэн ыйытыы µ³с кµµр 
буолла±ына, чопчу: «Эдэр коммунист» ха´ыат 
диир толору кыахтаахпын». (Георгий Борисов, 
«Ойуурдаах куобах охтубат». 409 с.)

Варвара Угарова,
Россия Суруналыыстарын сойуу´ун чилиэнэ
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Мин «Кыым» хаһыакка 80-с сыллар бүтүү-
лэ рэ кэлбитим. Манна билбитим – саха дьонун 
кэ рэмэстэрин, аарыма кырдьа±астарын, сµдµ 
су  ру налыыстары, сахам тылын сµмэтин, кэрэ-
тин! Јссі биири соґуйа билбитим – манна эдэр 
 буоллун, кырдьа±ас буоллун, ким да а±атын 
аатынан ыІырсыбат. Бары Баґылайдар, Дьі-
гµірдэр,  Ньукулайдар, Аанчыктар... Мин бас-
таан утаа «Василий Еремеевич», «Василий 
Алексеевич» буолан иґэммин кэнникинэн бул-
куллан да хааллым,  атыІырыыр да курдуктар, 
онон эмиэ сахалыы-махалыы Баґылай, Ньуку-
лай диир буолан хааллым. 

Кинилэри кытта алтыcпыппыттан, кинилэр 
ал гыстарын ылбыппыттан мин муІура суох 
дьол лоохпун! Кинилэр миэхэ киэІ-куоІ, аґа-
±ас дууґаларын арыйбыттара, олоххо кынат-

таа быттара! Кинилэр миэхэ бу аан дойдуга 
 ийэ лээх а±аккам тылын, саха тылын курдук  
сµдµ кµµґµ иІэрбиттэрэ, саха тыла тыыннаа-
±ын тухары инникигэ эрэл сµтµі суо±ун бил-
лэрбиттэрэ!

«КыымІа» µлэлиирбэр мин үтүө до±орбу-
нан Георгий Иванович Борисов буолбута. Кини 
Ленинград театральнай институтугар усту-
дьуоннуу сылдьан респрессия±а тµбэґэн эдэр 
сааґа лаа±ыр га, кіскі ааспытын туґунан киґи 
хара±ын уутун кыаммакка эрэ аахпат хас да 
туомнаах ки ни гэтин суруйбута. Биирдэ кини 
биґиги Залогтаа  ±ы дьиэбитигэр кэлэ сылдьы-
быта, ийэбинээн сэ ґэргэспиттэрэ, кэлин ийэ-
бэр кинигэтин бэлэхтээбитэ. Георгий Иванович 
хаарыаннаах эдэр саа ґа, кµігэйэр кэмэ хаа-
йыыга ааспыт диэтэххэ, киґи итэ±эйиэ суо±ун 

А±а до±орум этэ
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курдук, µрдµк култуу ралаах, о±олуу мэник-
тэник, элбэх кэпсээннээх, дьоІІо µчµгэйи-
кэрэни эрэ була сатыыр µтµікэн майгылаах 
этэ. Тіґі да ыар оло±у олорон,  араас сидьиІ 
дьону кірсін кэлбитин иґин, Георгий Ивано-
вич ол туґунан µгµстµк хоргута-хомойо сыл-
дьыбакка, кимиэхэ да істµйэ барбакка, аныгы 
олохтон, биґигиттэн, эдэр дьонтон, астынарын, 
биґигини ійдµµрµн-ійµµрµн туґунан элбэхтик 
этэрэ. Кини эдэр саас µірµµтµн-кітµµтµн бил-
бэтэх буолан µгµс бириэмэтин биґигини, эдэр-
дэри кытта, атаара, биґигинниин кµлэ-µірэ, 
кэпсии-ипсии сылдьыан ба±арара. Кини кэп-
сээнэ барыта – бэйэлэрин кэмигэр дойдула-
рын туґугар кµµскэ µлэлээбит-хамсаабыт µтµі 
дьон, улуу артыыстар, суруналыыстар туста-
рынан  буолара. 

Георгий Иванович тыйаатыр µлэтин, испэк-
тээктэри ырытар, Саха сиригэр кµн бµгµІІэ 
диэри сайда илик сэдэх уонна уустук тема±а 
суру йара. Мин кини 1961 (!) сыллаахха П.А. 
Ойуу нускай  аатынан Саха музыкальнай-драма-
тическай  театра туруорбут испэктээгин ырып-
пытын тµбэґэ тµґэн аахтым. Эчи, бу тыла-іґі 
эриэккэґин, билиитэ-кірµµтэ элбэ±ин! Оруол-
лары барыларын биирдиилээн ырытан, сэрэм-
мэккэ-сэрбэммэккэ артыыстарга сыыґаларын-
халтыларын этэн, іссі ата±астаммыт баарты-
йатыгар істµйбэккэ, кини маннык суруйбут: 
«К историческому XXII съезду КПСС деятельно 
готовились и театральные коллективы столицы 
нашей республики. И вот  Якутский музыкаль-

но-драматический театр им. П.А.Ойунского 7 
октября 1961 года комедией советского драма-
турга Анатолия Софронова «Стряпуха» открыл 
свой театральный сезон... Не удались, нам ду-
мается, молодому режиссеру Федоту Потапову 
массовые сцены. Они совершенно выпадают 
из общего ансамбля спектакля. Прямо-таки до 
обиды примитивны пляски. Почему бы не при-
влечь к участию в массовых сценах еще не-
сколько артистов балета, танцоров характер-
ного плана?.. У некоторых артистов неудачен 
грим...».

Хаґыаттан уурайбытым да кэнниттэн Геор-
гий Иванович миэхэ куруук кэлэрэ. Ки ни ону-
ма ны, дьээбэни-хообону кэпсии-кэпсии ха ра-
±ыттан уу бычыгыраан тахсыар диэри о±о луу 
иэрийэ- иэрийэ кµлэрэ. Ол аайы тэллэх са±а 
но´о буо йун таґааран тэлимнэтэн соттон ылара 
уонна наґаа кичэллээхтик саас-сааґынан бµк 
тутан баран сиэбигэр уктара. Утаакы буолбат 
ыгыстыы лаах кµлµµттэн эмиэ но´обуой бы-
лааппыт тэлимнээн тахсан кэлэрэ... 

Кэлин Георгий Иванович олус уйадыйар 
 буол бут этэ, тугу эмэ кэпсээтэ да, ытамньыйан 
ылара. Ону билинэн: «Кір эрэ, Люда, бу ытыы 
сылдьар буолан хааллым ээ...» – диэх тиирэ.  
Ол кэнниттэн Георгий Иванович дуоґуйа-
астына олорботох сирдээ±и оло±уттан бара-
ахтаабыта...

Людмила Апросимова,
Россия Суруналыыстарын сойууһун чилиэнэ
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Киирии 

Анна Денисовна Неустроева (03.03.1903–30.11.1947) бы йыл 
кулун тутар ыйга тө рөөбүтэ 115 сылын туолла. Кини саха дьах-
талларыттан бастакынан ССРС Суруйааччыларын сойууһун чи-
лиэнэ. Оҕо талааннаах суру йааччытын быһыытынан биллибитэ, 
билигин даҕаны сыаналанар [1]. Итини сэргэ кини үтүөкэн тыл-
баасчыт, норуот тылынан уус-уран айымньытын интэриэһир-
гээн үөрэтээччи-хомуйааччы, суруналыыс буолар. Кини оло ҕун 
туһунан, суруйааччы ииппит кыыһа Акулина Михайловна Не-
устроева  ахтыытыгар оло ҕуран, учуонай, төрөөбүт тылын, ли-
тэрэтиирэтин  актыыбынай пропагандиһа Ю.И. Васильев–Дьар-
гыстай «Тиргэһиттэр» диэн аат таах хомуурунньукка киирии ты-
лыттан сиһилии билиэххитин сөп (с. 5-18).

Оҕо былыр да, быйыл да күндү. Онон кини урут истэригэр, 
кэлин ааҕарыгар полкулуор үгүс айымньыта (ордук таабырын, 
өс хоһооно, кылгас кэпсээн, чабырҕах) сөптөөх, туһалаах [5: 
6-26]. Туспа тутан ыллахха, оҕо литэрэ тиирэтэ саха уус-уран 
литэрэтиирэтигэр боччумнаах миэстэни ылар. Оҕоҕо анаан 
 суруйбатах суруйааччы, арааһа, суох быһыылаах. Ол эрээри 
дьиҥнээх оҕо суруйааччыта адьас тарбахха баттанар аҕыйах 
(П. Дмит риев-Туутук, К. Туйаарыскай, В. Тарабукин, Нулгынэт). 

Манна, оҕо прозатыгар, Анна Неустроева биллэр-көстөр 
кылаа ты киллэрэр. Кини оҕо уйул ҕатын бэркэ билэрэ кэпсэ-
эннэрин истиҥ-иһирэх гынар [4: 24]. Ол иһин «Тиргэһиттэр» 
диэн кэпсээнигэр кэмчитик бэлиэ тээн, билиҥҥи ааҕааччы 
болҕойоругар дьулуһабын.

Бэртээхэй кэпсээнньит 

Анна Неустроева – бэртээхэй кэпсээнньит. Итинник этии 
үлүннэриилээх-эбиилээх сыанабыл буолбатаҕын  «Тиргэһиттэр» 
кэпсээнэ бэркэ итэҕэтэр. Ону маннык бигэргэтиэххэ сөп.

Тиргэлээһин – урукку оҕо дьарыга. Ол сыл  таҕа биллэр-
өйдөнөр. Саа сэбэ кэмчитэ. Кы рыымчык олоххо кыра даҕаны 
булт син кө мөлөөх. Эбиитин интэриэһинэй дьарык. Оҕо 

Бэртээхэй кэпсээнньит
(Саха дьахталларыттан бастакынан ССРС Суруйааччыларын сойуу´ун чилиэнэ 

буолбут А.Д. Неустроева т³р³³бµтэ 115 сыла)

Ииччик-бааччык иһигэр куҥ эт сытар үһү.
(Саха таабырына. Таайыыта: тиргэҕэ иҥнибит кус)

Кэриэстэбиллээх кµннэр

Анна Неустроева дьµ³гэтинээн
(ха²а´а)
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айылҕаны кытта ыкса алтыһар. Ол да иһин урук-
ку оҕо холку майгы лаах, олоххо сыстаҕас этэ.

Тиргэлээһин бултааһын арааһын быһыы ты-
нан толкуйдатар туһалаах. Эбиитин күүт тэ-
риилээҕинэн күндү. «Тиргэһиттэри» аахтахпына, 
иэйэн төхтүрүйүү сиэринэн эттэххэ, оҕо  сааспын 
санаан кэлэбин. Маҥнай Эмис сайылыгар Хаа-
дыат оҕонньор көччөххө ииппит тиргэлэрин  
көрө үөрэммитим. Сарсыарда эрдэ туран (дьо-
нум «тураах сиэ» диэн сэрэтэллэрэ, куттуулла-
ра) киһи уҥуохтаах Иик тииргэ ыстанарым. Чыр-
кымай даҕаны иҥнибитэ олуһун үөрдэрэ! Ол оҕо 
саас биир дьиктилээхэй түгэнин быһыытынан 
өйгө-сүрэххэ хатанан хаалбыт...

Таарыйа даҕатан, Амма Аччыгыйа «Сааскы 
кэм» арамааныгар маннык суруйарын сана тыым: 
«Саамай эрэйдээх, саамай кыра ту һалаах эрээ-
ри, саамай кэрэ бултааһын – сааланыы». Но-
руодунай суруйааччы ити этиитэ тиргэлээһиҥҥэ  
ыкса сыһыаннаах. Оҕоҕо туһугар быһылааннаах 
да түгэн баар буолар. Оҕурдук Анна Неустрое-
ва биир дойдулааҕа, эмиэ оҕо суруйааччыта Ва-
силий Тарабукин «Тиргэлээх  көҕөн» диэн кэп-
сээнигэр уолаттар тиргэлэригэр иҥнибит көҕөнү 
тутаары омуннуран сарбаҥнаһан тиийбиттэри-
гэр көҕөн куттанан күүскэ мөхсөр. Онуоха тир-
гэ талахха баал лыбыт быата сөллөн хаалар. 
Көҕөн күөл ортотугар устан киирэр. Уонна усту-
нан арыы тыа диэки көтөр. Онно тиит мутугар 
иҥнэн хаалар. Чахчы дьикти! Бултарыттан көрө 
матыах дьону улахан киһи көмөлөһөн үөрэллэр-
көтөллөр, күннүүллэр-күөнэхтииллэр.  

«Тиргэһиттэр» – олоххо олоҕурбут кэп сээн. 
Онон ордук тартарыылаах. Ааптар биир гэ тө-
рөөбүт убайа, саха литэрэтиирэтин тө рүттэспит 
Н.Д. Неустроев, Таатта Уолбатыгар учуутал-
лыыр кэмигэр оннооҕу оскуолаҕа үөрэммитэ. 
Анна Денисовна туһунан Анна Васильевна Хо-
ноехова, Саха АССР үтүөлээх  учуутала, РСФСР 
үөрэҕириитин туйгуна, Таатта  улууһун  ытык 
киһитэ, истиҥник ахтар. «Онно мин биирдэ, кы-
ра сылдьан, эдьиийбиниин, сурдьубунуун тир-
гэлээбиппитин кэпсээбитим. Ону кини ити оҕо-
лорго кэпсээнигэр  «Тиргэһиттэр»  диэн аат таан 
суруйбут этэ» [3 90]. Бу кэпсээн аан бас таан 
1938 сыллаахха «Уус-уран литература» аль-
манахха тахсыбыта. Ааҕааччы бэркэ биһирээн, 
хрестоматийнай айымньы быһыытынан,  үөрэх 
кинигэтигэр киирбитэ. Онон үгүс оҕо тартаран 
аахпыт айымньыта буолар. Оттон айымньы дьо-
руойдара төһөлөөх кэрэхсээбиттэрэ буолуой?!!

Кэпсээн сюжета табыллыбыт. Саха аймах-
ха саас барахсан кэрэ да кэм буоллаҕа! Айылҕа 
уһук тан, туох барыта олох дьиктилээхэй күү-
һү нэн тыыннанар. Өлбүт да өндөйүөх кур-
дук. Кусчуттарга көҕүйэн, үс оҕо түөрт тиргэ-
ни чугастааҕы күөлгэ иитэллэр. Айымньы ты-
ҥааһынын күүрүүтэ, чыпчаала кус тиргэҕэ иҥ-
нибититтэн үөрүү уонна куһу алҕас куоттарыы  
кыһыыта-абата. 

Ити барыта бэрт оруннаах. Улахан кыыс 
Даа йыс сарсыарда эрдэ ийэтигэр ынах этэ-
рэн көмөлөһөр. Кини булка аралдьыйан, ийэ-
титтэн сэмэлэнэр: – Хотуой!!! Торбоскун тарт! 
Көр, ынаҕын быһа эмнэрдэ э-э! Туох буо луох 
ба ҕайытын көрөн хааллаҕай. Хаһан эһиги дьон 
ииппит тиргэҕитигэр кус иҥниэҕэй, сымыйанан... 
(АН Т 29). Кыһыылаах тыллар! 

Сытыы-хотуу, омуннаах Уйбааҥка обургу тир   -
гэҕэ кус иҥнибитин ким-хайа инни нэ көрөр: – Оҕо -
лоор, тиргэбитигэр кус иҥ нибит бы һыылаах. 
Туох  эрэ мөхсөр, чэ, бара ох суохха! Оҕолор 
буут тара быстарынан сүүрэллэр. «Улахан баҕа-
йы» кус! «Урут үөрбэтэх үөрүүлэрин үөрэллэр» 
(АН Т 30, 31).

Сааскы атыыр көҕөн бөдөҥө, түүтэ-өҥө кэ-
рэтэ, оо ама, кими кэрэхсэппэт буолуой?! Даа-
йыс тиргэни хат иитэр кэмигэр көҕөнү ким 
тутуохтааҕа мөккүөр төрдө буолар. Оҕолор кэп-
сэтэллэрин истиэҕиҥ: – Даайыс, эдьиийим, миэ-
хэ биэриэ. Аҕал-аҕал миэхэ, бу уол сатаан тутуо 
суоҕа. – Суох, суох, бу кыыска биэримэ! Миэхэ-
миэхэ аҕал, мин тутуум. – Мэ, улахан киһи  Ааныс 
туттун! Эн сатаан тутуоҥ суоҕа. Дьоммутугар 
көрдөрө, дьиэбитигэр тыыннаахтыы  илдьиэхпит. 
Бэйи, антах бар! (АН Т 32). Сааһынан баһы йан, 
Ааныс сатаан тутар аатыран, былдьаһыктаах 
 быраабы ылар. Туһугар туспа үөрүү!

Кини көҕөнүн имэрийэн-томоруйан, олус тап-
таан, куһа ууга хайдах туттан-хаптан олорорун 
көрөргө сананар. Ол түмүгэр ытыһын соттон хаа-
лар. Ыксаан-ыгылыйан, «бэйэтэ да улахан ха-
рахтаах кыыс этэ, икки хараҕын сыыһын муҥу-
нан көрбүт, сүр диэн улаханнык куттаммыт». 

Инники бэлиэтэммиттэн да сылыктаатахха, 
аап тар оҕо майгытын үчүгэйдик арыйар. Оҕо, 
үгэс курдук, улахан киһини үтүктэр. Онтуката 
тылыгар-өһүгэр эмиэ үчүгэйдик көстөр. Холо-
бур: – Хайа-а, бу адьарай кыыһын көрүҥ эрэ! 
Сарайа сытыйан. Хаарыан  куспун! (АН Т 32-33). 
Оҕо майгыта туруору: тута баарынан дьүүллүүр. 
Даайыс буруйдааҕы бадарааннаах ууга тиэ-

Кэриэстэбиллээх кµннэр
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рэ анньан кэбиһэр. Онуоха Уйбааҥка тыла кы-
һыылаахтык даҕаһар: – Саатта-саатта, миэхэ 
туттарбатаҕыҥ, баҕардар, бардын! Көр, Ааныс, 
кини аҕай буолан киһиргээбитэ, тоскун ыллыҥ 
ини?.. (АН Т 33).

Оҕо майгытын кэпсээнньит мындырдык ары йар. 
Ону маннык да кэрчик эмиэ кэрэ һилиир: «Кыр-
дьыга, кинилэр дьон түһүөх да кустары түһэрбэккэ 
айдаараллара. Тиргэлэрин уһун күн уонна, кыл-
гас күн биэстэ кэрийэллэрин, Дьахтар Алааһын 
 тыымпытын уутун кустарга иллэҥсиппэттэрин бэ-
йэлэрин буруйдарынан ааҕыммат этилэр. Кини-
лэргэ көрөн турдахтарына, тиргэҕэ кэлэн биэрбэк-
кэ, куруутун кустар бэйэлэрэ буруйдаах курдук  
буолаллара» (АН Т 29).

Оҕолор маҥнайгы бултара! Сааскы кө ҕөн ба-
рахсан улаханынан, кэрэтинэн сөх төрөр! Тыын-
наахтыы таһааран дьоммутугар көрдөрүөххэ. 
Үөрдүөххэ! Ымыылаах-ым сыы лаах баҕатыйыы. 
Хайа оҕо итинник са наабатаҕай! Ол эрээри эн-
дирдээх баҕа. Хата, кинилэр дьоллоругар, Тыы-
раахы уола Бүөтүкээс атын ууга көтөн иһэр 
көҕөнү күөрэтэн түһэрэн көмөлөһөр. Дьэ, онон 
оҕо лор, уоскуйан, атахтара сири билбэт буола 
үөрэн, дьиэлииллэр. Оҕо кырдьыксыта уопсай 
«уураахтарыгар» хат арыллар. Көҕөн кинилэргэ 
эргийэн кэлэригэр үтүөлээх-өҥөлөөх Уйбаанчык 
булду тутар буолунай бырааптанар: – Иэхэйби-
тиин! Хата, буллахпыт. Дьэ, дьиэбитигэр бара 
охсуохха! Уйбааҥка туттун көҕө нү, – дэһэ-дэһэ, 
оҕолор  үөрүү-көтүү бөҕөнөн дьиэлэригэр сүүрэн 
бырдааттана турбуттара. (АН Т 37). 

Бултааһын сиэрин-силигин ааптар бэйэтэ бы-
һаарбат, Бүөтүкээһинэн этитэр. Ол истээччи-
гэ ордук тиийимтиэтэ чахчы: – ... Булчут дьон 
быһыытынан аныгытын даҕаны тиргэҕитигэр 
кус иҥиннэҕинэ, туһаҕыттан араараат, сонно 
тута  моонньун тосту эрийэн кэбиһэр буолуҥ! 
Оччоҕуна кус мөхсүбэт, этэ собообот. Дьэ, ол 
кэнниттэн тиргэни иитэр, оҥорор куолу. Айма-
нар, ииссэр төрүт наадата суох. Көр, булчут тут-
тунуута оннук буолар баҕайыта. (АН Т 37). 

Кэпсээн тыла-өһө тупсаҕай, уус-уран. Оҕо ҕо 
өйдөнүмтүө. Күлүүс тыллар (тиргэ, кус, көҕөн, 
оҕо, иит, уу), күүтүллэрин курдук, элбэхтик 
элэҥнииллэр.

Түмүк оннугар эптэххэ, А.Д. Неустроева уба-
йа Н.Д. Неустроев курдук сааланарын олус 
сөбүлүүр этэ. Дойдутугар тахса сылдьан, мэлдьи 
эр киһилии таҥнан баран, бултуур үгэстээх эбит. 
Онон булду-бултууру үчүгэйдик билбэхтэһэр 

эбит. Онуоха эбии оҕо майгытын-сигилитин били-
гэс-таайыгас уйулҕаһыт эбит. Ону «Тиргэһиттэр» 
диэн кэпсээнэ кэмчилээбэккэ кэрэһилиир.

А.Д. Неустроева – дьиҥнээх оҕо суруйаач-
чыта. Итини эбии чуолкайдаатахха, кини саха 
литэрэтиирэтигэр салааны-хайысханы анаан 
саҕалааччы буолар (арай Калисфена Платонова 
сэргэстэһэрэ). Ону кэпсээннэрин үксэ («Кэһии», 
«Куттамсах куһаҕан», «Оҕолор», «Албын») уон-
на ханнык айымньылары тылбаастаабыта ту-
руу лаахтык туоһулууллар. Кини үйэтэ уһаабыта 
буоллар, оҕо аймах туһунан өссө да элбэҕи 
истиҥник суруйуо, талааннаахтык айыа этэ.

Уйбаан М³л³кµµрэп
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ТЭРИС –
айыы µ³рэ±ин тµсчµтэ

Хар дыы, атыттар даҕаны араас уопсастыбан-
най хамсааһыннарга, мунньахтарга көхтөөхтүк 
кыттар, санааларын этэр этилэр. Ордук биһиги 
үлэбит майгытынан даҕаны «Саха кэс килэ» 
түм сүү иһинэн үлэлиир «Алтан сэргэ» ку лууп 
иһинэн тыл, ыһыах, оһуокай, итэҕэл боппу-
руос тарыгар А.С. Пушкин аатынан бибилэтиэ-
кэ кыраайы үөрэтэр салаатын иһинэн, итиэннэ 
оччотооҕу Норуот айымньытын дьиэтигэр түмсэн 
кэпсэтиилэр, мунньахтар, сэми нээрдэр, кэмпи-
риэнсийэлэр буолуталаабыттара. Маныаха Тэрис 
бары боппуруостарга ураты көрүүлээх, санаа-
лаах, этиилээх буолан иһэрэ, биһиги оччотооҕу 
кэммит лиидэрин быһыытынан биллэн барбыта.

Бастатан туран, Дьокуускай куоракка ыһыа-
ҕы тэрийэн ыытыы боппуруоһа ити кэм ҥэ 
күүскэ турбута. Лааһар этии киллэриитинэн 
ыһыах тэрээһинигэр, култуу ратыгар, таҥа һы-
гар-сабыгар, аһыгар-үөлүгэр тус-туһунан тэ-
рээһиннэр бибилэтиэкэ аактабай саалаатыгар 
буолуталаабыттара. Норуот айымньытын дьиэ-
тин иһинэн «Ыһыах – үйэлээх үгэспит» научнай-
практическай конференция тэриллэн ыытыллы-
быта. Дьон көҕө туох да сүрдээх этэ, санаа бөҕөтө 
этиллибитэ. Инньэ гынан куораттааҕы култуура 
салалтата (О.М. Харайбатова) уонна оччотооҕу 
мэр П.П. Бородин быһаччы өйөбүллэринэн ип-
подромҥа Туймаада маҥнайгы ыһыаҕа тэриллэн 
ыытыллыбыта. Тэрис ыһыаҕы айылҕаны, итэ±эли 
кытта сибээстииргэ этии киллэрбитэ. Онтон 
биир дэстэрэ кµнµ көрсүү сиэрэ-туома этэ. Кини 
Сайыынаны кытта Туймаада маҥнайгы ыһыаҕар 
күнү көрсүүнү иилээн-саҕалаан ыыппыта. 

Туймаада ыһыаҕын көрсө Л.А. Афанасьев 
би һикки «Туругуруу ыһыаҕа» диэн тус кулу су-
руйан таһаарбыппыт. Маныаха биһиги сүрүн 
концепциябыт ыһыах айыыларга аналлаах 
буолуохтааҕын, өй-санаа сайдыытын кытта си-
бээстээбиппит. Ньурба, Сунтаар уонна да атын 

Саҥа дьыл буо-
луон эрэ иннинэ 
саха норуотугар 
киэҥник биллэр 
уоп састыбаннай 
хамсааһын бас-
көс киһитэ, «Кут 
-сүр» түмсүү түс-
чүтэ, айыы үөрэ-
ҕин бахсыта, тыл 

билимин биир биллэр төһүү үлэһитэ Лазарь Ан-
дреевич Афанасьев–Тэрис биһиги кэккэбититтэн 
уһун, ыарахан ыарыы кэнниттэн, эмискэ, Орто 
туруу бараан дойдутуттан бараахтаата. 

Биһиги, кинини кытта  биир кэмҥэ алтыһан 
аас пыт биир санаа лаахтара, чугас доҕотторо, 
табаарыс тара, бииргэ үлэлээбиттэрэ, дьиэ кэр-
гэттэрэ уонна саха норуотун уопсастыбаннаһа, 
Тэриһи тиһэх суолугар атаардыбыт, кэриэс-хо-
муруос тыллары эттибит. Билигин даҕаны кини 
туһунан санаа, кини олорон ааспыт олоҕун, 
үлэтин-хамнаһын ту´унан эргитэ саныыбыт, 
анаа ран көрөбүт. Дьыл-хонук аастаҕын аайы 
Лааһар киһи быһыытынан сырдык мөссүөнэ, 
төрөөбүт но руотум туһа диэн, уларыта тутуу 
сылларыттан олоҕун бүтэһик күннэригэр диэ-
ри хара ньуура суох, биир- биэс харчыта суох 
үлэлээбитэ, саныыр санаатын, өйүн кылаа-
нын сурукка-бичиккэ тиспитэ, кинигэлэринэн 
таһаарбыта. Кэнэҕэски көлүөнэ ыччат ону ордук 
сыаналыа, кини аатын үрдүктүк тутуо диэн эрэ-
нэ саныыбын. 

Тэристиин уларыта тутуу сылларыгар Тыл, ли-
тература, история институтугар, билиҥҥинэн Гу-
манитарнай инсти тукка уонча сыл бииргэ эн-мин 
дэси һэн үлэ лээбиппит. Оччолорго демократи-
ческай өй-са наа киирэн, санааны кө ҥүллүк этии-
тыы ныы са ҕаланан эрэр кэмэ этэ. Онуоха инсти-
тукка бииргэ үлэлиир эдэр уолаттарбыт Тэрис, 
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сорох улуустар биһиги концепциябытын хойукка 
диэри тутуспуттара. Ол эрээри мөккүөрдэр, утар-
сааччылар да бааллара. Ол да буоллар билигин 
Туймаада ыһыаҕа, атын да түөлбэлэргэ тэриллэр 
ыһыахтар, дьон-сэргэ кэрэхсэбилин ылан, сыл-
тан сыл аайы тэрээһиннээхтик  ыытыллар буол-
бутугар Тэрис өйө-санаата баар диэн бигэтик 
этиэхпитин сөп.

Ордук чуолаан Л.А. Афанасьев–Тэрис биһи-
гиттэн барыбытыттан итэҕэл боппуруостары гар 
күүскэ уонна утумнаахтык үлэлээбитин бэлиэ-
тиир наада. Маныаха уларыта тутуу сылларын 
хаамыытыгар сөп түбэһиннэрэн, уопсастыбан-
нас көҕүлээһининэн кэпсэтиһиилэр, мөккүөр дэр 
тэриллэн ыытыллыбыттара. Тэрис Айыы үөрэҕин 
туһунан анаарыыта мөккүһүү кии нигэр турбута 
– өйөөччүлэр, сэҥээрээччилэр, утар сааччылар 
да бааллара. Онуоха барытыгар Тэрис бэйэтин 
концепциятын туруулаһара. Ол түмүгэр кини 
«Айыы үөрэҕэ» кинигэтин таһаарбыта. 

Кини бу дьоһуннаах үлэтигэр саха омук өйүн-
санаатын, үйэлэр тухары илдьэ кэлбит итэ-
ҕэлин, айыыларынан, иччилэринэн, кут-сүр өй-
дөбүллэринэн сирэйдээн урааҥхай саха ууһаан-
тэнийэн, айыл ҕалыын алтыһан испитин, итэҕэл 
бу бук куурдаах, атааннаһыылаах кэммитигэр 
тыыннаах, чөл буолар ньымабыт буоларын 
көрдөрбүтэ. 

Ол эрээри оччолорго даҕаны, билигин даҕаны 
Айыы үөрэҕин араастаан токурутан этиилэр, уот-
таах утарсыылар көстөн аа´аллара. Туох ханнык 
иннинэ Айыы үөрэҕэ диэн суох этэ – «эрбэх-
тэн эмии» диэн куолулааһын баара. Кырдьык, 
билиҥҥи арҕааҥы омуктар култуураларыгар, 
үөрэхтэригэр убаммыт дьон санаатыгар Айыы 
үөрэҕэ диэн бүтүн систиэмэ буолбут үөрэх суох 
курдук, сурукка-бичиккэ да киирбитэ көстүбэт. 
Онтон аан дойдуга киэҥник биллибит буддизм, 
христианство, ислам, иудаизм үгүс үйэлэр ту-
хары сурукка-бичиккэ тиһиллэн, трактат үөһэ 
трактат суруллан, бэйэлэрин истэригэр араас 
сүүрээннэр бааллар. Онтон Айыы үөрэҕин сүрүн 
өйдөбүллэрэ сиэр-туом үгэстэригэр, төрүт кул-
туурабытыгар, тылынан уус-уран айымньылар-
бытыгар, алгыстарга, ордук олоҥхоҕо эрэ ти-
һиллэн тиийэн кэллэхтэрэ.

Сорохтор, сиэхтэрин быатыгар, соҕотох Тэ-
рис айбыт үөрэҕэ диэн этэн аһараллара, би-
лигин да, хомойуох иһин, оннук өйдөөччүлэр 
 бааллар. Итинэн кинилэр саха норуота бэйэтэ 
аан дойдуну анаарар өйө-санаата, көрүүтэ, кул-

туурата, быһатын эттэххэ философията суох этэ 
диэн ньүдьү-балай түмүктээһини оҥоруохтарын 
баҕараллар. Дьиҥэр, саха мифологиятыгар, 
олоҥ хоҕо, ойууннааһыҥҥа, атын да фольклор 
 айымньыларыгар Айыы үөрэҕин сүрүн тус-
куллара, өйдөбүллэрэ этиллибиттэрэ үгүс. Тө-
рөөбүт норуоттарын өйдөрүн-санааларын оҕо 
 эр дэхтэриттэн иҥэриммит литература клас-
сиктара А.Е. Кулаковскай–Өксөкүлээх Өлөксөй, 
А.И. Соф ронов–Алампа, П.А. Ойуунускай, кэн-
ники кэм бөдөҥ суруйааччыта И.М. Гоголев–Кын-
дыл айымньыларыгар киһи, айылҕа, олох туста-
рынан киэҥник эҥсэн суруйбуттара эл бэх. Били-
гин литератураны Айыы үөрэҕин өйдөбүллэринэн 
сиэттэрэн ырытар буоллар биһиги суруйааччы-
ларбыт тугу эҥсэн, кэтэх тээн эппиттэрин-тыым-
мыттарын өйдүүрбүтүгэр ула хан олук охсуллуо, 
уопсайынан литературабытын чинчийиигэ саҥа 
саҕахтар аһыллыахтар этилэрэ.

Ардыгар Айыы үөрэҕэ научнай төрүтэ суох, Тэ-
рис талбытынан, туох өйүгэр көтөн түһэрин хал-
лаантан ылан суруйар диэн буруйдууллара. Бэл 
ТЛИ институтун Учуонай сэбиэтигэр боп пуруос 
быһыытынан киллэрэ сылдьыбыттара. Хайа да 
итэҕэл үөрэҕэ наука быһаарыытынан бигэргэ-
тиллибитэ, ылынылыбыта диэн суох. Христиан-
ство да, ислам да, атын да итэҕэллэр, кинилэр 
сүүрээннэрэ наукаҕа тирэҕэрбиттэрэ диир онно 
суох. Норуот олорон ааспыт оло ҕуттан таһааран, 
үйэлэр тухары мунньуллубут үөрүйэхтэри, үгэс-
тэри үөдүтэн, үчүгэйгэ, үтүөҕэ, сиэргэ-майгыга 
уһуйар аналлаахтар.

Саамай улахан мөккүөр Айыы үөрэҕэ итэҕэл 
дуу, үгэс дуу диэн боппуруоска буолбута. Аҥар-
дас маныаха аналлаах «Сахаада» хаһыат тө-
гүрүк остуола, £р³спµµбµлµкэтээ±и Норуот 
айымньытын дьиэтин итэ±элгэ аналлаах сэми-
нээрдэрэ, кэмпириэнсийэлэрэ буолуталаабыт-
тара. Учуонайдартан И.С. Портнягин, А.Г. Нови-
ков, К.Д. Уткин, А.С. Саввинов Тэрис концепци-
ятын өйөөбүттэрэ. Иосиф Семенович докторскай 
диссертациятыгар кут-сүр үөрэҕин этнопеда-
гогиканы кытта сибээстээбитэ. Биллии лээх эт-
нопедагогтар К.С. Чиряев, В.Р. Ларионов Айыы 
үөрэҕин бэйэлэрин үлэлиир хайысхаларыгар са-
табыллаахтык киллэрбиттэрэ. 

Үгүстэр Айыы үөрэҕин үгэс эрэ быһыытынан 
кинини билиҥҥи кэмҥэ сөргүтүү, тилиннэрии 
курдук быстахтык ылан көрөргө ыҥырбыттара. 
«Кут-сүр» түмсүүгэ маҥнай Айыы үөрэҕин ыры-
тыспыт дьоннорбут бу мөккүөртэн сылтаан атыр-
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дьах маһыныы арах сан, аны бэйэлэрэ Айыы 
үөрэҕин утарсааччылар  кэккэлэригэр киирбит-
тэрэ уонна «айыыта-абааһыта биллибэт үөрэх» 
диэн түмүктээһини оҥорбуттара хомолтолоох. 
бүгэлэрбит айыы уонна абааһы, сырдык уонна 
хараҥа күүстэр хардарыта алтыһа сылдьалларын 
биһигинээҕэр ордук таба өйдүүллэрэ. Айыы су-
олуттан туораатахха, сэт-сэлээн ситэн, иэстэһэр 
күүс баһыйар диэн өйдөбүллээхтэрин Тэрис 
сиһилээн быһаарбыта. Айылҕаттан та лааннаах 
киһи идэтин таба туһаннаҕына, киһи аймах-
ха үтүөнү, үчүгэйи оҥоруон сөп, онтон сыыһа 
суол га турдаҕына, идэмэрдээх алдьархайы оҥо-
руон сөп диэн буолар. Айыы үөрэҕин сүнньэ 
киһитийии буолар. Кут-сүр өйдөбүллэрэ – ийэ, 
салгын, буор кут чөл буоллахтарына уонна ки-
нилэри сүрүннүүр күүс сүр күүстээх буоллаҕына 
олох сайдар, киһи айылҕаттан ылар кыаҕа мэл-
дьи баар буолар диэн биһиги өбүгэлэрбит бигэ-
тик өйдүүллэрэ.   

Л.А. Афанасьев–Тэрис тэрийиитинэн «Кут-
сүр» түмсүүгэ айыылар, иччилэр, абааһылар 
тус тарынан «кут-сүр диэн тугуй?» кэпсэтии-
лэр үгүстүк буолбуттара. Саха бастакы анал 
үөрэхтээх режиссера А.С. Романов «Кут-сүр. 
Орто дойду» диэн киинэтэ, худуо´унньук Т.А. 
Сте панов олоҥхоҕо уонна ойууннааһыҥҥа 
анал  лаах хартыыналара Айыы үөрэҕин өйдө-
бүл лэригэр тирэҕирбиттэрэ. Элгээйи орто ос-
куолатын учуутала И.Н. Михайлов айыылар 
тустарынан кыыһа дьүһүйбүт хартыыналары-
нан доҕуһуоллаан сэһэргээбитэ үтүө өйдөбүлү 
хаалларбыта. Тумус Мэхээлэ кут-сүр, айыы-
лар тустарынан тойоннооһуна сонуннук иһил-
либитэ. Биллэн турар, айымньылаахтык толкуй-
дуур, өйдүүр дьоннор санааларын, этиилэрин, 
сүбэлэрин түмээһиҥҥэ, биир сыалга-сорукка 
тиэрдиигэ Л.А. Афанасьев–Тэрис тэрийээччи, 
сүрµннээччи, түмээччи, дьоҥҥо-сэргэҕэ тиэр-
дээч чи быһыытынан оруола улахан.  

Дьиҥэ, Тэрис бииргэ алтыһа сылдьан үлэ лии-
риттэн көрдөххө, Научнай киин архыыбыгар 
биһиги биллэр этнографтарбыт, фольклорис-
тарбыт былыргы кырдьаҕастартан, сээркээн 
сэ һэнньиттэртэн суруйан, бэлиэтэнэн хаалбыт-
тарыттан үгүһү туһаммыта. Итиэннэ олоҥхо кур-
дук улуу айымньыбытыгар айыылар, иччилэр, 
сиэр-туом, үгэстэр тустарынан этиллибитэ, кэп-
сэммитэ Айыы үөрэҕин сүрүн өйдөбүллэригэр 
барыта баар. 

Тэрис сурукка-бичиккэ суруллубуту сыа-сым 

курдук сыымайдаан ылар уонна биир ти һиккэ 
киллэрэн, сааһылаан биэрэр ураты дьо ҕурдааҕа. 
Сороҕор бэйэтэ да билбэтинэн этиттэрбит кур-
дук (интиутивно) суруйан кэбиспит буолара.  Дьэ 
ол түмүгэр Айыы үөрэҕин туһунан биир кэлим 
тиһиктээх санааны суру йан, түмэн маҥнайгы 
 кинигэтин 1993 сыл лаахха таһаартарбыта. 

Саха омук итэҕэлин туһунан бэйэтин са-
наатын, концепциятын кинигэлэригэр, ыс та-
ты йаларыгар, тыл этиилэригэр, алгыста рыгар 
элбэхтик суруйан, этэн-тыынан хаалларда. 
Кини уопсайа 60-ча кинигэлээх. Л.А. Афа-
насьев түүннэри-күнүстэри хара  ньуура суох 
үлэлээбитэ үгүс. Сорох суруйуулара өссө да 
төрөөбүт но руотугар тиийэ илик. Билигин кини 
хаалларбыт баай нэһилиэстибэ тин кинигэ-
нэн, аныгы техническэй ньымалары нан дьоҥ-
ҥо-сэргэҕэ тиэрдэр, үйэтитэр, сэһэр  гиир, кини 
үлэтин-хамнаһын анаарар хайаан да  наада.

Аны олох кырдьыгын иһин турууласпыт, Айыы 
үөрэ ҕин сөргүппүт, саха омук өйүн-санаатын 
саа һылаан биир ситимҥэ киллэрбит биллии лээх 
общественнай деятель Л.А. Афанасьев–Тэрис 
биһиги кэккэбитигэр суох. Кини сөргүппүт уон-
на олоҕун тиһэх күннэригэр диэ ри турууласпыт 
Айыытын үөрэҕэ олоххо киирэригэр күннэтэ 
 айымньылаахтык үлэлээбитэ. Бэйэтэ уонна биир 
санаалаахтара түмсэн үлэ лээн Сайсарыга Айыы 
дьиэтин аспыта. Сиэри-туому бэйэтэ да, кини 
биир санаалаахта ра толорон кэллилэр. Хомо-
йуох иһин, с³пт³³х өйөбүлэ суох. 

Онно холоотоххо, биһиэхэ нууч ча да, атын 
омуктар таҥараларын дьиэлэрэ дьэндэһэн, ки-
лэйэн-халайан түһэн сүрдээхтэр. Биһиэхэ биир 
киһилии дьиэ тутуллара кыайтарбат. Дьиҥэр 
биһиги бэйэбитин омук быһыытынан ытыкта-
нар, убаастанар буоллахпытына, бэйэбит төрүт 
итэҕэлбитин муҥ саатар сиэр-туом быһыытынан 
киллэрэн ыччаттарбытын киһитийиигэ, айыы 
суо лун тутуһууга туһаайыах кэриҥнээхпит. Ол 
тускулун Тэрис төрүттээн, суруйан норуоту-
гар баай нэһилиэстибэни хаалларда. Билигин 
кини биир санаалаахтара, бииргэ эҥэрдэһэн 
үлэлээбиттэрэ кини үөрэҕин олохсутан, са-
йыннаран, үйэтитэн урааҥхай саха итэҕэлин, 
култууратын, өйүн-са наатын тылын-өһүн ха-
рыстааһыҥҥа, туругур дууга түмсүүлээхтик үлэ-
лииллэрэ эрэйиллэр. 

Василий Илларионов,
ХИФУ профессора

Кэриэстэбиллээх кµннэр
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Т³р³³бµт тылтан акаастаныыны нуучча лин-
гви´э А.Р. Мурадова: «Отказаться от своего 
языка – значить отказаться от части своей 
адаптированности, от привычного мироо-
щущения, от части своей личности», – диэн 
сыаналыыр. («Кыым» 16 №. 27.04.17). Т³р³³бµт 
тылтан аккаастаныы т³рµ³ттэриттэн биирдэстэрэ 
– тиэхэньикэ сайдыытын тµмµгэр дьон дуу´алара 
ки´итийииттэн тэйиилэрэ буолар. Ки´итийиитин 
сµтэрбит, норуотун дуу´атыттан быстыбыт ки´и 
били²²и кэми баардылаабат, наар кэлэр кэми-
нэн эрэ олорорго, онно бэлэмнэнэн, материаль-
най уйгуну ха²аттарга эрэ дьулу´ар. Ол и´ин 
били²²и олох моральнай-этическэй сыаннаста-
рын улаха²²а уурбат буолар.

Оттон Януш Корчак т³р³³бµт тылы тыынар 
салгы²²а, бµтµн норуот дуу´атыгар дьµ³рэлии-
рэ. Т³р³³бµт тыл итинник айылгылаа±ын и´ин 
Г.Н. Волков: «О родном языке – без него уми-
рает сначала нравственность, а потом – на-
род», – диэн сэрэтэр этэ. Норуот тыыннаах хаа-
лар мэктиэтэ – кини т³р³³бµт тыла буоларын бу 
биллиилээх дьон этиилэрэ бигэргэтэллэр. То±о 
диэтэххэ, т³р³³бµт тыл итэ±эли, сиэри-туо му, 
майгыны-сигилини кытта ситимнээн, дьон икки 
ардыгар тапталы, тµмсµµнµ тµстµµр. Ити т³рд³-
т³б³т³ дьиэ кэргэн эйгэтиттэн силис-тымыр тар-
дар. Ол курдук о±о билиини-к³рµµнµ ийэ титтэн 
50 быры´ыан, а±атыттан 28 быры´ыан, бииргэ 
т³р³³бµттэриттэн 6 быры´ыан, аймахтарыттан 
3 быры´ыан, оскуолаттан, институттан, та²ара 
дьиэтиттэн 4 быры´ыан, биир саастыылаах-
тарыттан 6 быры´ыан, атын улахан дьонтон 3 
быры´ыан ылан µ³рэнэрин бы´аарбыттар. Ол 
аата о±о хайдах ки´и буолара 87 быры´ыан дьиэ 
кэргэниттэн тутулуктаах.

Ол эрээри били²²и кэм²э о±ону таптыырга 
µ³рэтэр оннугар «инники кэскилгэ бэлэм ниир» 
дьухха²²а охтор дьиэ кэргэн элбээн и´эр. О±о 
наар «5» сыана±а µ³рэнэрин ирдииллэр, от-
тон бэйэтин саастыылаахтарын кытта иллэ² 
кэми кэпсэтэн-оонньоон атаарарын бопсоллор. 

О±о, бэл диэтэр, «4» сыананы ылара буруй-сэ-
мэ  буолар. Бу к³стµµ ис дьи²э т³р³ппµт кэлэр 
кэмтэн куттаныыта, оло±у биир эрэ ³ттµттэн 
к³рµµтэ буо лар: о±ом µрдµк µ³рэхтэн матыа, 
 баай-талым олоххо тиксэрэ сарбыллыа, нууч-
чалыы м³лт³хтµк билэриттэн карьерата хаар-
чахтаныа, о.д.а. диэн. А.э. т³р³ппµт духуобу най 
сайдыы ны суолталаабата, а²ардас материаль-
най сыан настары сµрµн тосхол о²осторо к³ст³р.

* * *
О±о т³р³³бµт тылын, култууратын кыра эр-

дэ±иттэн билэ, таптыы, ытыктыы µ³рэниитэ дьиэ 
кэргэниттэн тутулуктаа±ын А.А. Ильина бигэр-
гэтэр («Киин куорат» 13 №, 06.04.17). Оттон 
о±о дьиэ кэргэ²²э т³р³³бµт тылынан са²ара 
улаатта±ына, иэйиитэ у´уктарын, ³й³-санаата 
сайдарын, ³бµгэтин билиитин-к³рµµтµн, µ³рэ±и 
кэбэ±эстик ылынарын ту´унан Нина Герасимова 
суруйар. Ол аата о±о отуора (иэйиитэ-куойуу-
та, санаата, тыла, дьайымала) айылгы ти´игин 
кытта ситимнэ´эр. Бу – креативноска ту´аайар 
аартык буолар. Саха нэ´илиэнньэтин 72 быры-
´ыан эрэ о±отун кытта сахалыы кэпсэтэрин  ыйан 
туран: «Салгыы маннык барда±ына, аны 10-15 
сылынан т³р³³бµт тылынан са²арар саха ах-
саана биллэрдик а±ыйыыра к³ст³н турар суол», 
– диэн Нина Герасимова оруннаахтык сэрэтэр 
(«Кыым» 17 №, 06.04.17. Ийэ тылбыт ту´угар). 
Ол эрээри били²²и о±о нуучча тылыгар кыра 
эрдэ±иттэн сыстар усулуобуйата дэлэй. Били²²и 
саха о±ото кыра эрдэ±иттэн нуучча тылын дор-
±оонун, интонациятын, лексикатын араас ха-
наалынан истэ-и²эринэ улаатар. Инньэ гынан 
а±а к³лµ³нэтээ±эр били²²и к³лµ³нэ нуучча ты-
лын ба´ылыырыгар чэпчэки. Онон били²²и о±о 
нуучча тылын ба´ылыырыгар урукку к³лµ³нэ 
курдук ыарыр±атыа диэн куттаныа суохха с³п.

Ыччат аахпатын тµмµгэр духуобунай ³ттµнэн 
дьадайарын, ону сэргэ т³р³³бµт тылынан аа±ыы 
о±о бэйэтин иитинэригэр, ³й³-санаата сайдары-
гар, айар-тутар кыа±а µµнэригэр т³´µµ буола-

Т£Р££Б¥Т ТЫЛТАН Т¥¢НЭРИ 
ХАЙЫ¤ЫЫ ТОХТУО ДУО?
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рын А.М. Семенова суруйар. Маннык о±о кэтээн 
к³р³р дьо±ура сайдар. Олох кэрэ к³стµµлэрин 
³йд³³н к³р³рг³ уонна истэргэ µ³рэнэр («Киин 
куорат» 12 №, 30.03.17). Бу – креативность сай-
дыытыгар т³рµт буолар.

Дьиэ кэргэ²²э т³р³ппµт о±отун кытта сахалыы 
кэпсэтэр буолла±ына, т³р³ппµт билиитэ-к³рµµтэ, 
ис кыа±а о±о тус сайдар суолун тобулунууту-
гар кµµскэ дьайарын, сайдыыны, буола турар 
бы´ыыны-майгыны о±о с³пк³ ылынарын А.А. 
Ильина суруйар («Киин куорат» 13 №, 06.04.17). 
Маннык о±о т³р³³бµт тылын кытта сэргэ атын 
омук тылларын ба´ылыыра быдан чэпчиир.

Наар инникигэ кэлтэйдии охтор, кэлиэхтээх 
олохтон дьулайар т³р³ппµт о±отун уйул±атыгар 
кутталы, олоххо эрэлэ суох буолуу ыар тыы-
нын киллэрэр. Атыннык эттэххэ, о±о соргутун 
то´утар. Бу к³стµµ А.Е. Кулаковскай «Т³рµµ или-
гиттэн тµ²нэри т³лк³л³ммµт» диэн айымньытын 
санатар. Маннык т³р³ппµт сахалыыны аахпат. 
Манан кини харчыны, бириэмэни харыстаан, 
о±отун инникигэ бэлэмниир курдук сананар. 
Ол и´ин о±отун сахалыы µ³рэтэртэн аккааста-
нар. О±о дуу´атын, ³йµн карьера ту´угар кутта-
ныынан хам баттыах оннугар, икки тылы тэ²²э 
ба´ылыырын курдук т³р³ппµт µлэтэ эрэйиллэр.

Икки тылы ба´ылаа´ын уратылара П.Г. Ники-
форова µлэтигэр к³ст³лл³р (Двуязычие и про-
блема языковой компетентности народа саха в 
современных условиях. // Вестник Якутского го-
сударственного университета им. М.К. Аммосо-
ва. Том 5, ч. 4. 2008). Ол курдук а²ардастыы 
сахалыы тыл ба´ыйарын курдук иитиллибит о±о 
нуучча тылын ыарыр±атарыттан сахалыы тыл-
лаах эйгэ±э эрэ тарды´а улаатар. Маннык о±о 
креативно´а м³лтµµр (С.110). Оттон т³р³³бµт 
тылыттан тэйбит о±о кута-сµрэ µгдэрийэр. То±о 
диэтэххэ, нуучча тылын эйгэтигэр толору киирэ 
илигэ ³йµгэр-санаатыгар эмиэ охсор. Ол и´ин 
о±о бастаан т³р³³бµт тылын толору ба´ылыыр 
кэмигэр ки´итийиини иитэргэ П.Г. Никифорова 
сµбэлиир. Оччо±о эрэ о±о т³р³³бµт тылын кыт-
та тэ²²э атын омук тылын дири²ник ба´ылыыр 
кыахтанарын кини суруйар (С.109). Т³р³ппµт 
³йдµ³н наада: о±о эрдэттэн т³р³³бµт тылыттан 
тэйбит буолла±ына, кэлин т³р³³бµт тылыгар 
сыстара ыарахан буоларын. Бу маргинализа-
ция эбэтэр ассимиляция са±аланыыта буоларын 
П.Г. Никифорова сэрэтэр. Ол аата о±о дуу´ата 
т³р³³бµт норуотун уйул±атыттан тэйэр куттала 
улааппыта этиллэр.

* * *
Дуу´а тас к³стµµтэ: иэйии-куойуу, долгу-

йуу (эмоции, чувства). Ол и´ин: «Душа – это 
наши чувства», – диир С.Н. Лазарев (Человек 
будущего. Воспитание родителей. Часть пятая. 
СПб., 2010. С.42). Куойуу-иэйии (эмоция) ки´и 
оло±ун т³рд³ буоларын ыйаллар: «Ни равно-
весия, ни спокойствия не достигнуть, если 
узда не надела чувства» (Указы. Советы учи-
теля. Новосибирск, 1996). Дьиэ кэргэн эйгэтигэр 
о±о  иэйиитин-куойуутун ³йµнэн кµ³йэ, хонту-
руоллуу µ³рэннэ±инэ, отуора ки´итийэр. Ити-
ни Бальтасар Грасиан: «Чтобы направлять 
себя, надобно познавать себя», – диэн этии-
тэ бигэргэтэр (Карманный оракул. Критикон. 
М., 1984. С.18). Манна ханыылыы: «Мудрость 
начи нается с познания собственной сути», 
– диэн Омраам Микаэль Айванхов этэн турар. 

Били²²и тµ³рэккэй оло±у тулуйарга, уйар-
га отуор ки´итийиитэ эрэ к³м³л³´³р. Дьэ ол 
и´ин тус бэйэ отуорун куойуутун, санаатын, 
тылын, дьайымалын и²эн-то²он к³рµнµµгэ аан 
бастаан о±ону т³р³ппµт µ³рэтэрэ эрэйиллэр. 
Тус бэйэ  отуорун, µс кутун, ³йµн кэтээн к³-
рµнµµ ки ́ ини сайыннарарын, уларытарын и´ин, 
быраа ́ ынньыкка холууллар: «Пусть самозна-
ние будет праздником твоим». Оттон о±о 
бу  ыарахан, уустук µлэни кыайарын ту´угар 
т³р³ппµт дьаныардаах к³м³т³ эрэйиллэр. Оч-
чо±о эрэ тылы ба´ылыыры кытта ки´итийии 
тэ²²э сайдалларын ту´унан П.Г. Никифорова 
суруйуута кэрэхсэбиллээх: «Знание русского 
и других языков способствует углубленно-
му, эффективному овладению родным при 
условии, если оно осуществляется на базе 
родного и при опережающем развитии лич-
ности на родном языке» (С.109). «Личность» 
диэн ³йд³бµл куойуу, санаа, тыл, дьайымал, 
³й-сµрэх, µс кут холбо´угун солбуйар.

Маны та´ынан икки тылланыыга ки´итийии 
оруолун П.Г. Никифорова бэлиэтээ´инэ эмиэ 
олус то±оостоох: «Основным условием по-
вышения уровня языковой компетентности 
на национальном языке среди народа саха 
является социализация ребенка на родном 
языке» (С.109). Ити курдук т³р³³бµт тыл дьиэ 
кэргэн оло±ун кытта о±о±о этическэй уопут бас-
такы олуга буоларын и´ин, омук тылын бµтµн 
норуот национальнай этиката диэн сыаналыыл-
лар (Михаил Веллер. «Золоченая тля». АиФ 14 
№. 05.11.17).
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Ки´итийии то±о уустугун Пауло Коэльо бигэр-
гэтэр: «В душе каждого из нас уживаются 
добро и зло». Оттон «добро» (айыы таптал) 
эбэтэр «зло» (дьай) икки м³ккµ³рµгэр хайа-
та ба´ыйара хас биирдиибит сис к³рµµтµттэн-
билиититтэн (мировоззрение) тутулуктаа±ын 
С.Н. Лазарев ыйар: «Мировоззрение важ-
нее характера». Оттон о±о±о т³р³ппµт ³й³-
санаата, сис к³рµµтэ, отуорун олоруута тирэх 
буолар. Кыра о±о ис  эйгэтин м³ккµ³рµн «Саас кы 
кэм» арамаа²²а Н.Е. Мординов–Амма Аччыгыйа, 
«Чоо руона – саллаат о±ото» айымньыга Уйбаан 
Нуолур, «Чµ³чээски» кэпсээ²²э Суорун Омол-
лоон уо.д.а. арыйбыттара. Кырачаан сиэн уол ис 
эйгэтигэр µтµ³-м³кµ кµрэстэ´иитин эбээ эмээх-
син муударайдык салайарын Амма Аччыгыйа 
«Мотуо» кэпсээнигэр к³р³бµт. «Кыыс Дэбилийэ» 
оло²хо±о Чугдаан бухатыыры кытта кэпсэтэри-
гэр Кыыс Дэбилийэ отуоругар бара турар сытыы 
м³ккµ³р ойууланар. Кыыс Дэбилийэ бэйэтин 
сис к³рµµтµнэн ал±а´ы о²орортон быы´анара 
к³ст³р.

Ити курдук о±о ³йµн-санаатын, отуорун ытыл-
±анын (стресс) µтµ³ тосхолунан (позитив) бы-
´аара µ³рэнэригэр т³р³ппµт к³м³т³-салалтата 
бы´аарара бу айымньыларга арыллар. Сырдык-
хара²а, µтµ³-м³кµ µ³скэхтэрэ ки´и дуу´атын 
тµгэ±иттэн силис тардалларын: «Соотношение 
положительных и отрицательных эмоций 
должно быть три к одному», – диэн С.Н. Ла-
зарев суруйар (Человек будущего. Воспитание 
родителей. Часть 2. СПб., 2009. С.129). Ити 
курдук дуу´а тµгэ±эр ма²най дьонтон хомойуу, 
кыы´ырыы µ³скээн эрдэ±инэ, Чооруона ыарахан 
µлэ±э баттата сылдьар дьону а´ынара, кинилэр-
гэ µтµ³нµ ба±арара ба´ыйар. Бу ы´ык-³лµµ ки-
лиэбиттэн ал±аска маппыт хомолтотун Чоо руона 
бэйэтин сис к³рµµтµнэн саба баттыыра ойуу-
ланар.

О±о маннык кыбычыын тµгэннэри айыы сиэ-
ринэн бы´аарарга бэлэм буоларыгар т³р³ппµт 
о±о±о «дуу´а», «кут», «отуор», «дьыл±а», «суо-
бас», «айыы санаа», «духуобунас», о.д.а. ки´и 
ис туругун эйгэтигэр сы´ыаннаах ³йд³бµллэри 
били´иннэрэрэ к³м³л³³х. Бу креативность бэ-
лиэлэриттэн биирдэстэрэ буолар. Дьиэтээ±и 
оло±ор таптыырга, чиэ´инэй буоларга, дьон 
тапталын ылар курдук иитиллибит, айыы санаа-
лаах, сиэрдээх о±о: «Туохха наадалаа±ый саха 
тыла?» – дии турбата чахчы (Я.А. Егоров. Ыч-
чат. «Киин куорат» 3 №, 26.01.17). Итинник ыч-

чат ту´унан: «Обесценивать свое прошлое 
– удел ничтожных личностей», – диэн Юрий 
Нагибин сыанабыла то±о сэрэхэдитэрий? £ск³ 
итинник ыччат кыра да, улахан да омуктарга 
ба´ыйда±ына, ыар содуллаах буолуо±ун этэл-
лэр: «Дальнейшее разрушение наследия 
коренных народов будет иметь пагубные 
последствия не только для их самоопреде-
ления и развития, но и подорвет будущее 
развитие стран, в которых они живут».

* * *
Т³р³³бµт тылтан аккаастаныы содулун В. Го-

родецкай бы´аарыыта: «Теряя собственную 
историю, мы неминуемо теряем уваже-
ние к своей нации и государству. Теряем 
уважение к себе, теряем будущее» (Труд. 
10.22.93). Атыннык эттэххэ, т³р³³бµт тылтан 
тэйии ки´итийии м³лтµµрµн т³рµ³тэ буолар 
эбит. Т³р³³бµт тылын, култууратын, история-
тын убаас таабат ки´и атын норуоту эмиэ тап-
тыыр, киниэхэ махтанар, эрэнэр тирэ±э хайдах 
µ³скµ³±эй?

Оттон т³р³³бµт тылын сэргэ атын омук тылын 
билии ки´и ис эйгэтигэр, ³йµгэр, сµрэ±эр соргу-
лаах кµµрµµ, ты²аа´ын сырдык сµµрээнин кил-
лэрэр. Маннык чэбдик ты²аа´ын (напряжение) 
ис дьи²ин, ту´атын Виктор Франкл бы´аарар: 
«Здоровая доза напряжения, такого, на-
пример, которое порождается смыслом, 
...является неотделимым атрибутом чело-
вечности и необходима для душевного бла-
гополучия». Т³р³³бµт тылы кытта атын омук 
тылын ба´ылаа´ын ки´и ³йµн-санаатын сытыы-
лыырын, оло±у харыстыыр дьо±ура улаатарын, 
µйэтэ у´уурун ту´унан Англия учуонайдара аас-
пыт µйэ±э дакаастаан тураллар.

Ты²аа´ын уонна налыйыы олоххо ити кур-
дук тэ²²э э²эрдэ´эллэр. Утарыта ис хо´оон-
ноох тµгэннэр ки´иэхэ ис эйгэ кµµрµµтµн, ты-
²аа´ынын эрэ буолбакка, олох утарсыыларын 
тапталынан холбуу тутан ылыныы µ³рµйэ±ин 
эмиэ µ³скэтэллэр. Бу ки´итийии бэлиэтэ, креа-
тивность к³стµµтэ буолар. £ск³ т³р³ппµт, маны 
бил бэккэ эбэтэр ылыммакка, кута-сµрэ ы´ыллар 
буолла±ына, о±отугар тиийэр. О±о дьыл±атын 
эмиэ ы´ар, соргутун то´утар. Холобур, литера-
тура дьоруойдара Дьада²ы Дьаакып (А.И. Соф-
ронов. «Дьада²ы Дьаакып» дыраама), Уй баан 
(А.И. Софронов «Олох оонньуура» дыраама) аг-
рес сивнай, хабыр майгыларынан о±олорун олох 
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и´ин сыралаахтык туруула´арга µ³рэтэр Дь³-
гµ³рдээннээх С³дµ³ччµйэ±э (Амма Аччыгыйа 
«Сааскы кэм» арамаан), Дьэкиим²э (А.И. Софро-
нов «Олох оонньуура» дыраама), Былатыа²²а 
(Н.Д. Неустроев «Балыксыт» кэпсээн) утары ту-
раллар.

Оттон били²²и би´иги кэммитигэр сэбиэскэй 
тутул ту´унан этиллэр утарыта санаалары ис-
тиэххэ с³п. «За годы советской власти мы 
стали глупее умственно и дурнее нрав-
ственно» (Валентин Петрушин. «Плюс демокра-
тизация всей страны». Новое время. № 7. 1992. 
С.46). «Советская власть выращивала без-
нравственных людей» (С.Н. Лазарев. Человек 
будущего. Воспитание родителей. Часть 2. СПб., 
2009. С.210). Сэбиэскэй былаа´ы омнуолуур са-
наалары утары сэбиэскэй былаас µтµ³тµн этэр 
санаалар эмиэ бааллар: «Наша революция 
1917 г. и планы на ее всемирное продолже-
ние – это тоже про справедливость» (Дмит-
рий Михайлин. «Почему русским не живется 
мирно?». АиФ. №20. 17.23.05.17). «Саха омук 
сайдыытыгар социалистыы система сабы-
дыала µксµн µтµ³ этэ диэххэ с³п эбит», – 
диэн Иван Николаев суруйар (Улуу £кт³³п уонна 
саха омук дьыл±ата». «Кыым» 12№. 30.03.17).

Били²²и кэм²э саха тылын ту´унан саха-
лар санаалара эмиэ икки а²ы: т³р³ппµт со-
рох ³тт³ «о±обут нууччалыы эрэ са²арда±ына, 
киэ² ара²а±а тахсар» диэн ³йд³бµллээх. От-
тон µгµс т³р³ппµт сахатын тылын µчµгэйдик ба-
´ылаата±ына, ки´и атын ханнык ба±арар тылы 
µчµгэйдик билиэхтээх диэн саныыр (Н.К. Ря-
занская. «Т³р³³бµт т³рµт тылбыт т³лк³тµн тµс-
тэ´иэххэ». «Кыым» 19№. 18.05.17).

* * *
Били²²и кэм²э глобальнай сибээс ситимэ хас 

биирдии дойдуну, норуоту, ки´ини тилийэ хап-
та. Ол эрээри билигин да дойдулар уратыларын, 
сирдэрин син биир урукку курдук харыстыыл-
лар, µрдµттэн ы´ан-то±он, уопсай о²оруу диэн 
суох. Ол и´ин бэйэ сирин, бэйэ тылын, култуу-
ратын, суверенитетын харыстыыр наадата эмиэ 
сµппэт. То±о диэтэххэ, глобальнай техничес-
кэй сайдыы долгуна моральнай-эпическэй ту-
тулуктары тµ³рэ²нэтэрэ-м³лт³т³р³ билиннэ. Бу 
 ыарыылаах боппуруос Россия курдук улуу дой-
дуну эмиэ сээбэ²нэтэр, аймыыр буолла. Мате-
риальнай уонна духуобунай эйгэлэри тэ²²э ту-
тар оннугар материальнайга эрэ охтуу ба´ыйара 

улам биллэн и´эр. Харчыга µлµ´µйµµ, ол ухха-
ныгар сиэри-майгыны билиммэт буолуу улаата 
турар. Ол и´ин Николай Губенко: «Сегодня за-
щита русской культуры и русского языка – 
нацио нальная задача», – диэн суруйар (АиФ 
21 №. 25-31 мая. 2017 г.).

Бу ы´ыллыыттан быы´анар суолу С.Н. Лаза-
рев ки´итийии сайдыытыгар к³р³р: «У России 
есть тенденция к оживлению души. Если 
люди будут верить в Бога и перестанут уби-
вать любовь, свою нравственность – Рос-
сия оживет» (Человек будущего. Воспитание 
родителей. Пятая часть. СПб., 2010. С.214). 
С.Н. Лазарев бу этиитин кытта А. Ципко санаа-
та дьµ³рэлэ´эр: «Россия – это не просто фе-
дерация, а многонациональная страна, где 
все народы живут веками на своих истори-
ческих территориях и в силу этого ощущают 
себя равноправными, наравне с русскими, 
хозяевами Российской Федерации» (Россия 
для русских? АиФ 14 №. 2000 г.).

Оттон философия дуоктара А.Г. Дугин ити-
ни утарар: ³р³спµµбµлµкэлэр суверенитеттарын 
сµ тэриллиэхтээх диир. «Нация», «националь-
най» диэн терминнэр суох буолуохтаахтар, ол 
оннугар «этностар» баар буолуохтаахтар диэн 
туруорсар (Е. Ларионов «£р³спµµбµлµкэбитин 
туох кµµтэрий?». «Кыым» 16 №. 27.04.17). Бу 
дьиксиннэриилээх тыллары бигэргэтэр би´иги 
били²²и олохпут кµлµктээх чахчыларын Е. Ла-
рионов санатар: «Тылбыт баар курдук да, ону 
к³мµскµµр туох да кµттµ³ннээх µлэ барбатын 
тэ²э. Саха норуотун к³мµскµ³х айылаах теоре-
тик учуонайдарбыт суохтар».

Дьэ ити курдук олох утарсыылардаах олуктара 
хас хардыыбыт аайы хабыда´аллар эбит. Оттон 
ис дьи²эр бу олох икки ута±ын:  материальнай 
уонна духуобунай сµµрээннэр кµрэстэ´иилэрин 
к³стµµтэ буолар. Ыччаппыт сµрэ±эр таптал уйа-
ламмыт эрэ буолла±ына, олох бу бутуурдаах 
будул±аныгар быы´анар суолу таба тутуо±а.

* * *
Тылы харыстаа´ын сиэри-майгыны, ки´ити-

йиини, итэ±эли кытта быстыбат ситимнээ±ин олох 
к³рд³р³р. Бу кы´ал±а улахан да, кыра да омук 
иннигэр тэ²²э кµ³нтµµрэ к³ст³р. Маннык кризис 
кэмигэр омук быы´анар суолларыттан биирдэс-
тэрин Вячеслав Скворцов ыйар: «В условиях 
кризиса, потери всяких идеологичес ких 
ориентиров и духовной опоры помочь че-
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ловеку выпрямиться, обрести достоинство, 
уверенность в себе может чувство прочной 
связи со своими предками».

Ол аата т³р³³бµт тылбыт, култуурабыт, исто-
риябыт омук дьыл±атын-т³лк³тµн т³рµтэ буолар. 
Ол и´ин Россия±а да, атын дойдуларга да, µгэс 
курдук саха тылыгар, култууратыгар эмиэ дири² 
интэриэс к³ст³р. Бэл сахалыы билбэт саха ити 
дойдуларга сылдьан кэлэн баран, т³р³³бµт ты-
лын µ³рэтэргэ турунарын ту´унан суру йан баран, 
Сергей Потапов маннык тылларынан тµмµктµµр: 
«Самое сложное в жизни – остаться собой» 
(«Театр – это последний бастион национально-
го языка». «Жизнь Якутска», № 20. 26.05.16). 
Сергей Потапов бу этиитэ ки´и аймах бииргэ 
эйэ лээхтик сомо±оло´ор гуманистическай тосхо-
лугар с³п тµбэ´эр: «Парадокс заключается 
в том, что для вхождения в пространство 
мировой культуры определяющим являет-
ся не желание нравиться миру, а умение 
оставаться самим собой» (А.Д. Курманалие-
ва, А.Ф. Масалимова. В поисках цивилизацион-
но-культурной идентичности. // Эпическое на-
следие и духовная культура народов Евразии: 
истоки и современность. Якутск. 2007. С.8).

Хас биирдии омук тыла, уратыта то±о ха-
рыстаныахтаа±ын ту´унан атын учуонайдар эмиэ 
кэскиллээх санаалары этэллэр. «В настоя щее 
время в России остро стоит вопрос не толь-
ко формирования новой идеологии, но и 
возрождение национального менталитета, 
поскольку в контексте глобализации, объе-
динении и взаимопроникновения культур 
очень важно сохранить свою национально 
историческую специорику, уникальность», 
– диэн Россия били²²и уратытын О.И. Пашкевич 
с³пк³ суруйар (Потенциал гуманитарных дис-
циплин для изучения менталитета. // Учитель как 
фактор консолидации общества. Якутск. 2012. 
2010. С.379). Бу этии ис хо´оонун учуонай Г.Н. 
Максимов ситэрэр, дири²этэр: «В настоящее 
время «слияние» этносов является главным 
типом взаимоотношений между ними, хотя 

как раз этот тип является нежелательным 
в интересах всеземной цивилизации, так 
как подобна слияние может сгладить разно-
образие. А исчезновение разнообразия при-
ведет к нарушению устойчивого развития 
человечества» (О некоторых основаниях регио-
нализма в образовании. // Вестник Якутского го-
сударственного университета им. М.К. Аммосова. 
Том 5, №4. 2008. –С.41).

Олох бу курдук утарсыылаах µ³´µгэр эрэл-
лээхтик инники кэскилбитин тэринэрбитигэр 
икки тылланыыны э²килэ суох ба´ылыырбыт ти-
рэх буолуо±а. Глобализация аныардаах-аргыар-
даах аартыктарыгар тылбытын, култуурабытын, 
историябытын симэлиппэккэ илдьэ хааларбыты-
гар ки´и дуу´атын тапталынан ки´ититэри ³р³ 
тутар нуучча цивилизацията к³мµскэл буолуо±а.

Оттон т³р³³бµт тылбытын бэйэбит бэйэбити-
нэн киэр тибэ сырыттахпытына сайдабыт диэн 
Россия, аан дойду иннигэр туохпутун этиэх-
питий? Би´иги к³мµскэнэр суоллары кµн айыы 
³йбµтµнэн тобулар буоллахпытына, Россия гу-
манистическай, духуобунай аптарытыатын аан 
дойдуга бигэргэтиэхпит.

Оттон т³р³³бµт тылбытын утары «охсор илии-
битин ³р³ ууна» сылдьарбыт 2-3 онтон да ордук 
тылы ба´ылаан, аан дойду сайдыытын тэтими-
гэр с³п тµбэ´иэхпит диир сорукпутугар ханан да 
с³п тµбэспэтэ ырылыччы к³ст³н турар. Ааспыт 
кэмнэргэ µ³скээбит, били²²и кэм²э би´игини 
ки´и-хара о²орор т³р³³бµт тылбытын атарах-
сытан туохха тиийиэхпитин С.Н. Лазарев этии-
тэ к³рд³р³р: «Проклиная прошлое, мы про-
клинаем будущее. Мысленно проживая 
прошлое с ощущением любви и единства с 
Богом, с сохранением и умножением этой 
любви, мы лечим наше будущее. Отрекаясь 
от прошлого и разрывая связи с ним, мы 
убиваем себя в будущих жизнях, убиваем 
своих детей» (Диагностика кармы. Часть 2. 
СПб., 2000. С.342).

Елисей Иевлев
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Оруолларга:
1.£л³кс³й Кулаковскай
2.Дуунньа (кини кэргэнэ)
3.Байбал (дьиэлээх о±онньор)
4.Чунуобунньук
5.Нэһилиэк кинээһэ

Күһүн. Байбал кырдьа±ас дьиэтэ. Өлөк сөйдөөх кини-
лэргэ быстах кэм²э дьукаах олороллор. Байбал күрдьэх 
о²орор. Дуунньа иистэнэр. Таһыттан £лөксөй кии рэр, 
остуол таһыгар у²а оро²²о олорор, кэргэнэ ас тардар.

£л³кс³й: Байбал, эн ыраахтаа±ы суолун тө  лөөбөтө±ү² 
иһин, куораттан чунуобунньук тах сыбытын нэһилиэги² ки-
нээһэ манна эһигини уоппустата а±алар µһµ. 

Байбал: Бу өлүүнү! Бу сорбутуон! Ол туох путун ылыахта-
рай? Со±отох ынахпытын туура ту таары гыннахтара. 

£л³кс³й: Кинээс кэлиэн иннинэ сүбэлэһиэххэ наада. Кырдьык, 
кинээһи² сүөһүгүн да туура тутартан киэр турбата буолуо. Оннук 
санаалаах буолан ити чунуобунньугу а±алар. Онон сµбэлиибин, 
эн, кини т³´³ да дибдийдэр, олоппоскуттан тураайа±ын, холку тук 
олороор. Ба±ар кини мин тылбын ылыныа±а. 

Байбал: £лµµ да буолар эбит!
£л³кс³й: Бу маны (ыраахтаа±ы мэтириэтин туттарар).
Байбал: Хайа, бу киммитий? Кириэстээх та ²ара дуу?
£л³кс³й: Эн итини ньилбэккэр тутан, мээнэ баллыгырыы, 

ботугуруу олороор. Ити ыраах таа±ы мэтириэтэ. 
Байбал: Кэбиис... кµн ыраахтаа±ыны то±о к³л³´µннээх 

ньилбэкпэр умса туттамый... 
£л³кс³й: Бу ыраахтаа±ы буолбатах. Бу к³н н³рµ ойуу эрэ. 

Маны мин да µтµгµннэрэн о²о руохпун с³п. 
Байбал: Суох, суох... айыыта бэрт. Ол кэ риэтин хайдах кэ-

билииллэр... 
£л³кс³й: Туох баар аньыытын-харатын, бу руйун-сэмэтин 

мин бэйэбэр ылынабын. Эн маны тутан эрэ олор. Онон бµтэр. 
Уоннаа±ытын бэйэм кэпсэтиэм. 

Байбал: Кµн судаар ыраас м³ссµ³нµн то букпар ууруом эрэ 
суо±а!

Василий Бурнашев–Сахай

 

Дайыымка
(Реас Кулаковскай «А±ам оло±о» диэн

 ахтыы сэһэнигэр оло±уран суруллубут инсценировка)

Василий Васильевич 
Бурнашев–Сахай 1950 
сыллаахха Уус Алдан 

улуу´ун Л³г³й нэ´илиэгэр 
т³р³³бµтэ. Москватаа±ы 
Щепкин аатынан ¥рдµкµ 
театральнай училищены 

1974 сыллаахха бµтэрбитэ. 
Саха театрыгар алта сыл 
артыы´ынан µлэлээбитэ. 

Ити кэнниттэн дойдутугар 
араас µлэлэргэ сылдьан 

баран, ³р сыл оскуола±а 
т³рµт култуура уруоктарын 

µ³рэппитэ. Иннэни 
хаа´ахха хаайбаккын, 

айыл±атынан да, идэтинэн 
да артыыс ки´и "Ералаш" 

к³рµ²µнэн дьарыктанар 
театральнай б³л³±µ  

салайбыта.  Иитиллээччилэрэ 
³р³спµµбµлµкэ оскуолаларын 
б³л³хт³рµгэр сити´иилээхтик 

кытталлара.
Сахай билигин бочуоттаах 

сынньала²²а олорор.
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£л³кс³й: Па, бу ойуулаах кумаа±ы эрэ ээ. 
Кумаа±ы, эн хайдах итини ³йд³³б³ккµн! Ки-
нээ´и² баар-суох ынаххын уоппустуо±а. Оччо±о 
хайдах ыал буолуоххунуй? О±олору², кэргэни² 
хайдах дьон буолуохтарай? Эн ону то±о санаан 
к³рб³ккµн? Биир кэм ыраахтаа±ы да ыраахтаа±ы 
диигин. 

Аан а´ыллар, чунуобунньук формалаах 
нууч чаны кытта кинээс, Федор киирэн 
кэлэллэр. 

Кинээс: Дьиэлээхтэр, кэпсээ²²ит?
Байбал: Суох, эн кэпсээ. 
Кинээс: Солун суох. Арай, Байбал, эн ыраах-

таа±ы² биэс сыллаа±ы суолун т³л³³ б³т³ххµнэ, 
чунуобунньук сµ³´µгµн-аскын уоп пус туур тыл-
лаах. II Дьохсо±он ыаллара бары т³ л³³тµлэр. 
Арай Амма±а олорооччулар эрэ илик тэр. 

£л³кс³й: Оччо±о биэс ки´игин кумалаа²²а 
ыыта±ын дуу? Оттон Малардыыраптар онуо лар. 
Олору эмиэ буолла±а, кµн судаарга т³л³н³р иэс 
булгуччу т³л³нµ³хтээх. 

Кинээс: Оттон, тукаам, инньэ диэн хайыахпы-
ный?

£л³кс³й: Уон биэс ки´ини кумалаа²²а ыыт-
таххына, бэйэ±эр ку´а±ан буолуо. 

Кинээс: Оччо±о ол кинээс буоллум диэн, ки-
нилэр дайыымкаларын бэйэм т³лµµ  олоруом 
дуо? Байбал, ыраахтаа±ы² суолун хас эмэ 
сылы бы´а т³л³³б³т³±µ² элбээтэ±э. Туох кыра 
сµ³´µлээххиний?

Байбал: Тойонуом, туох кыра сµ³´µтэ кэлиэй, 
кы´ал±а±а утары туттан кэби´э турааччыбын. 
Ыан и´эн, айах гынан олорор биир эрэ ынах-
таахпын. 

Кинээс: Оттон ол да сµ³´µ буолла±а дии. 
Кыра² суох буолла±ына хайыахпытый? Ол ынах-
хын уоппустуурга тиийэбит. 

Байбал: Оо, а´ын, хары´ый, даа, тойонуом. 
Бачча элбэх ки´и иитимньитин э´имэ, ³рµ´µй! 

Кинээс: Ол ³рµ´µттэрэн хайдах гыннараары 
гына±ын?

Байбал: Иэстэ а±ал, µлэлээн т³лµ³м. Сµ³´µтэ 
уостаа. 

Кинээс: Дьэ ити ки´и тыла. С³п буолла±а 
дии. Эн туохтаа... быры´ыа²²а киирдэххинэ, 
кыайан т³лµ³² суо±а. Онон мин Амматаа±ы сир-
дэрбиттэн Кубалаах кытылын, У´ун Дьугуру, 
Му²ур кытылын оттотолоон, сааскы уу ыл бат си-
ригэр та´аара²²ын курулаталаан кэбис. Оччо±о 
мин эн дайыымка±ын уонна быйылгыгын кытта 
т³л³³н кэби´иэм. Ону та´ынан ³сс³ ыан и´эргэр 

биир ына±ы кыстата биэриэм. 
Байбал: Тойонуом, би´иги ыалларга оттоон 

харах та´аарынан олоробут. Ол µс кытылы от-
тоотохпуна, сайыммыт бµтэр буолла±а дии. 

Кинээс: ¤э-´э-´э, ки´и тыыннаах буолан 
энин араа´ы истэр ээ. Ол ыалларга оттуо² кэ-
риэтин миэхэ оттоон, иэскин-кµµскµн барытын 
дьукку анньан кэби´иэ² дии. Эбиитин ыан и´эр 
ынах биэрэбин диибин дии. 

Байбал: Ына±ы² айа±ар оккун биэриэ² дуу?
Кинээс: ¤э, бу ки´и ³²³р киирэн эрдэ±ин. Ыан 

и´иэ ини, аны айа±ын миигиттэн т³л³тµ³хтээх. 
Бу саталын к³р!

£л³кс³й: Мин истэ олордохпуна, Афанасий 
Гаврильевич, эн улахан сатабыл ки´и курдук 
к³´µннµ² ээ. Бу ыалга илиигэ атахха киирбит 
обургу о±олоро суо±ун кэриэтэ. Ийэлэрэ кыра 
о±олоруттан ордубата чахчы. Онон Байбал бэйэ-
тэ эрэ уолунаан, ол хадьымалы бас билэр сирин 
уонна ити эн µс кытылгын оттоото±уна, хаарга 
баттатар буолуохтаах. Аны уу ылбат сиригэр 
ханнаа±ы к³л³тµнэн та´ыа±ай? Бы´ата, эн бу 
ыалы тута с³р³³н ыал устун ыытаары гына±ын 
дии.

Кинээс: Хайа, тукаам, ити туох тылын тыл-
ласты²? Мин кинини кµ´эйэн эрэбин дуо? С³-
бµлээбэт буолла±ына, дайыымкатын т³л³³тµн. 
Ол бэйэтин к³²µлэ буолбат дуо? Мин ити ки-
нини а´ынан этэн к³рдµм ээ. Эн, бу Дэли´иэй 
о±онньор о±ото, сытыары сымна±ас ыал удьуора 
буолан бара²²ын, хайдах хайдах тылла´ан бар-
ды²? Эн бэйэ² бы´аар эрэ, ити ки´и дайыым-
катын т³лµ³хтээх дуу, т³лµ³ суохтаах дуу?

£л³кс³й: Ба±арбытын и´ин кыа±а суох. 
Кинээс: ¥лэлээтин ээ. Ыраахтаа±ы суолун 

биэр бэт туох эрэ утары санаалаа±а буолуо. 
£л³кс³й: Афанасий Гаврильевич, эн ал±а ́ ыы-

гын. Байбал ыраахтаа±ы мэтириэтин бэйэ титтэн 
араарбакка илдьэ сылдьар идэлээх. Билигин да 
ол тобугар ууран олорор дии. (Байбалтан мэти-
риэти ылан к³рд³р³р). Бу, бэйэ² к³р³н итэ±эй. 
Э´иги кµн судаар ыраахтаа±ыга, итинник ис сµ-
рэхтэн бэриниилээх ки´ини ол-бу диир кµннээх 
буоллах хытына, мин µрдµк сололоох кµбµрµнээтэр 
тойо²²о µ² сэ барыам. Афанасий Гаврильевич, ки-
нээс солото диэн дьону тµµрэйдииргэ эрэ бэрилли-
бэт. Нэ´илиэги² бар дьонугар µгµс µтµ³нµ о²орбут 
кинээс µгµс ки´и махталын ылан µйэлэргэ умнул-
лубат µрдµк ааттанар. 

Кинээс: Тукаам, инньэ гынан т³л³бµрµн мин 
толуйабын дуо? ... 
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£л³кс³й: Хайдах хас ки´и аайы бэйэ² т³-
лµµ сылдьыаххыный? Ол табыллыбат. К³р³н, 
моккурууттаа´ыны биллэрии диэн баар буо-
лааччы. Ол сокуонунан бигэргэммит суол. Нууч-
ча тойоно оннукка с³бµлэниэ дии саныыбын. 
Мин туо´убун уонна дьыаланы о²оробун. Оттон 
эн, нэ´илиэк кинээ´э, ол дьыаланы бигэргэтэн 
илии баттыа², бэчээт ууруо². С³бµлэ´эр инигин?

Кинээс: Оттон, тукаам, туох да буруй-сэмэ кэ-
лиэ суо±а дуо?

£л³кс³й: Эн, µчµгэйи о²орбуккар, ту´а лаа-
быккар ким буруйдуу сылдьыай? 

Кинээс: ¥³рэхтээх ки´и алба´ы о²орбот ини-
гин?

£л³кс³й: Малардыырдар эмиэ µкчµ бу ыал 
курдуктар. Ол ыалы эмиэ таарыччы бу дьыала±а 
холбуур наада. 

Кинээс: Ыых. (Кинээс бэркэ с³бµлээбэтэр да 
ылыммыта).

Чунуобунньук, кинээс ботугура´ан кэп-
сэтэн тахсан бараллар, та´ыттан Дуунньа 
 киирэр. 

£л³кс³й: Таак, бээрэ, мин бу дьон дьыалала-
рынан тµргэнник дьарыктаннахпына сатаныы´ы. 
Дьокуускайдыыр буоллум бы´ыылаах. 

Дуунньа: Чэ ити, £л³кс³й кэрийэ барар сыл-
та±ын була о±уста. Ити дьыаланы эккирэттэ±э 
аатыран, кырата µс ый тухары быралыйыахтаах. 

£л³кс³й: Мин Дуняшам миигин ³т³ билэри-
нэн, араа´ата, тэ²нээ±э суох буолуо. 

Дуунньа: Чэ, чэ, араа´ынай буолума. Са²а 
баран эрэри² баарай. Барыа² буоллар бар. Ол 
эрээри бастаан би´игини оннубутун буллардах-
хына сатанар. Би´иги тугу а´аан, хайдах олоро-
бут? Бардаргын эрэ син биир сылтан ордон ба-
ран кэлиэ². Онуоха диэри салгы²²а айахпытын 
атан олоробут дуо?

£л³кс³й: Убайым аах эт, арыы уонна кыра 
бурдук биэриэх буолтара. Оттон Мэхээлэ±э эп-
пиппэр: «Били²²итэ икки ки´ини онуоха-ма-
ныаха диэри а´атар астаах курдук санана-
бын», – диэн ³´µргэнэ сыста. Аба±ам аах эмиэ 
к³м³л³´³³ инилэр. Дуняша аччыктыам диэн 
мунчаарыма. Ити и´ин таптыыбын ээ! Атын дьах-
таллар курдук, ыытымаары тардыала´ыа баара 
дуо. Сайы´ан со´уллуо дуу. До±оччуок, ха´ан 
да хайыахпыт баарай, «дугдуруй да о±ус» диэн 
баар этэ буолбаат? ¥лэлииргэ сорук туруорунан 
баран, угунньа к³стµ³р диэри барыллыахтаах 
буолла±а дии. Дуняша, сырыыны, айаны кыай-
бат буоллахха, дьэ арахсыахпыт суо±а, бииргэ 

олоруохпут. Билигин, чэгиэн эрдэххэ, баран-кэ-
лэн, сылдьымахтаан, хомуйбахтаан хаалыахха 
буолла±а дии... . 

Дуунньа: Чэ-чэ, дой±охтоомо. Туох ту´алаа-
±ы хомуйаргын билэ иликпин. 

£л³кс³й: Дуняша, мин µлэм хойут µ³рэх 
туругурда±ына, с³пт³³х сыанабылын ылыа±а. 
Эрэнэбин, норуот мин µлэбин сириэ суо±а. Хай-
±аабата±ына, му² саатар, матырыйаал бы ́ ыы-
тынан ту´аныахтара. 

Дуунньа: Ол ха´ан кэлэр?
£л³кс³й: Ха´ан кэлэрин чуолкай этэр кыа±ым 

суох. Сэрэйдэхпинэ, сотору кэлиэ±э. Мин уту-
йан тураат да, Чурапчынан, Баайа±анан эргийэн 
бардым. 

Дуунньа: Оттон би´иги?
£л³кс³й: Мэхээлэ±э сурук ыытыам. Кини 

э´и гини ытыс µрдµгэр тµ´эриэ±э, хата, мин баар 
буол лахпына, миэхэ найылаан, олорор дьиэни 
эрэ ыйан кэби´иэ±э. Оттон суох буоллахпына, 
миигиннээ±эр ордук кы´аллыа-мµ´эллиэ, Мэ-
хээлэ – улахан дьа´аллаах ураа²хай. 

Бала±ан и´э сыыйа хара²арар. £л³кс³й 
сиэбиттэн блокнот, харандаас ылан остуол 
муннугар кэлэн олорор. Остуолга чµмэчи 
умайар, £л³кс³й суруйар, ол быы´ыгар ту-
гу эрэ ыраа±ы одуулуурдуу к³р³н олорор, 
ойо±остон са²а и´иллэр. 

Диктор: £л³кс³й кэлин саха омук биир бил-
лиилээх б³лµ´µ³гэ, суруйааччыта, норуот тылы-
нан уус-уран айымньытын хомуйааччы, µ³рэ тээч-
чи Алексей Елисеевич Кулаковскай–£кс³кµлээх  
£л³кс³й диэн аат танан бар дьонугар биллибитэ. 

Алексей Елисеевич саха омугун, кини µ³рэх-
тэнэрин, сырдыкка, кэрэ±э тарды´арын, сай-
дыы  лаах буоларын ту´угар т³´³л³³х элбэхтик 
ты йыс айыл±алаах Сахатын сирин у´аты-туора 
сыый быта, саха омук баай тылын-³´µн, уус-уран 
айым ньытын, сиэрин-туомун, µгэ´ин хомуйбу та 
буолуой?

Кини тµптээх оло±ун олорбокко, о±олорун ай-
махтарын устун тар±аталаан баран ыйы-ыйдаан, 
сылы-сыллаан сµтэн хаалара... 

(£л³кс³й турар, са²арар). 
£л³кс³й: ¥³рэ±э суох, хара²а саха омуга 

кэлин олох уларыйан, са²а былаас кэллэ±инэ 
µ³рэхтэнэн мин бу суруйууларбын µ³рэтиэхтэ-
рэ, киэн туттуохтара мин ааппынан. Мин ку-
руук баар буолуом, таптыыр-ахтар бар дьонум 
сµрэхтэригэр, куттарыгар. Мин онно эрэнэбин! 

(Уот умуллар, быыс)
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Оруолларга:
1.Эмээхсин
2.О±онньор
3.Ойуунускай
4.Кырдьа±ас хаайыылаах
5.Эдэр хаайыылааах
6.НКВД µлэ´итэ

Бастакы хартыына

Саха бала±анын и´э. Кµ´µ²²µ добдур±а 
са±анаа±ы кэм. Та´ыттан кырдьа±ас ки´и 
мас к³т³±³н киирэр.

О±онньор: Эмээхсиэн, икки-µс хонор мас кын 
бэлэмнээтим, мин барар буоллум...

Эмээхсин: Ол ханна?
О±онньор: Эмээхсиэн, на´аа долгуйума, ик-

ки-µс хонугунан кэлиэ±им, билигин миигин ыла 
кэлиэхтэрэ (и´иллиир). Ээ, кэллилэр! То±о тµр-
гэттэрэй! (Эмээхсин туран чэй бэлэмнээри гынар, 
о±онньор тохтотор).

О±онньор: Чэйи кутума-хайаама, би´иги ас-
пытын а´аабат дьоннор... тот буолуохтара (та-
´ырдьаттан ки´и киирэр, дорооболо´ор).

Ки´и (дор±оонноохтук): Дьиэлээхтэр дороо-
болору²! (Са²а-и²э суох, ки´и сиэбиттэн ку-
маа±ы та´ааран аа±ар). К³ст³кµµнэп Уйбаан Б³-
тµрµ³бµс диэн эн дуо?

О±онньор: Мин. Онно тугуй?
Ки´и: Дьэ, кырдьа±ас, эн би´игини кытта 

барса±ын. Сура±а, а´аан-та²нан олорор сэ-
биэскэй былааскын холуннаран, дьо²²о-сэргэ±э 
тыл-³с тар±ата сылдьар µ´µгµн!

О±онньор: Ол кимнээх инньэ дииллэр?
Ки´и: Кимнээх да буоллуннар! Би´иги диэтэх 

дьон истэр кулгаахпыт, к³р³р харахпыт элбэх 
буолла±а дии! Чэ-чэ! Дахха´ыйа олоруо² дуо, 
та²ын, бардыбыт! 

О±онньор: Бэйэм да±аны инним кылгаабыт, 
кэнним у´аабыт ки´ини тµ²-та² тµ´эрэн эр-

дэххит... Миигин тута²²ыт тугу эбинэргит 
буолла...

Ки´и (кыы´ырар): Ону-маны лахсыйыма, 
о±он ньор! Тµргэнник та²ын! Бардыбыт! Мин туох 
да буруйум суох, миэхэ бу ки´ини тутан а±ал диэ-
биттэрэ, ону мин толоробун. Ыйаах аата ыйаах! 
Сокуон барыбытыгар биир, буруйдаах буоллу² 
да бµттэ±э дии! Ба±ар о±онньор буол, ба±ар о±о 
буол! Чэ,бардыбыт! (О±онньор та²нар).

О±онньор: О±онньоттору, о±олору кытта сэ-
риилэ´эр дьэ µчµгэй былаас кэлбит эбит дии... 
(Ки´и диэки к³р³н баран этэр). Эн да туран эрэр 
о±олордоох эбиккин... На´аа тойон-хотун эттэ 
дии-дии сµµ рэкэлээбэти² буоллар, о±олоргун да 
саныа эбиккин...

Ки´и: О±онньоор, ити тугу ботугуруугун? 
¥³±э±ин дуу, тугуй? Эн мин о±олорбун тыытыма! 
Чэ,бардыбыт! (Тахсаллар).

Эмээхсин: Туох-туох буолан и´эр... (Арыы-
лаах алаадьы ылан, о´о±ун а´ата хаалар, уот  
с³±µрµйэн ха ра²арар).

Иккис хартыына

Хаайыы и´э. Хара²а. Тµгэххэ наара±а 
биир ки´и токуллан сытар. Бэттэх биир 
эдэрчи, атына орто саастаах, сирэйдэрэ 
баас-µµт буолбут дьон ботугура´ан кэпсэтэ 
олороллор. Эмискэ хаайыы аана а´ыллар 
да, кырдьа±ас ки´ини умса анньаллар, 
о±онньор охтуо±ун, эдэрэ харбаан ылар 
уонна наара±а сытар ки´ини бастата, 
оро²²о а±алан сытыараллар. О±онньор 
у´ун айантан сылайан утуйар. Балачча 
кэм ааспытын кэннэ о±онньор эмискэ 
у´уутаабытынан оронугар олоро тµ´эр уон-
на ха´ыытаан бытарытар.

О±онньор: Оо, сорум-эрэйим да буолар эбит! 
Бу мин баспар ким сытарый? Кыра куйум со-
±ус да буоллар, бэрт улахан сµдµ ки´ини кытта 
баста´ыннарбыккыт! Аата сµрэ±им-быарым ыгы-

Истэн-билэн бараахтаата±а
(Сэмэн Тумат «Иэс т³л³нµµтэ» диэн кинигэтигэр 

оло±уран суруллубут инсценировка)
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лынна±а... Бу туох ааттаах улахан сµрдээх-кут-
таах ки´иний? Бу кимий? Кимий диибин ээ? Этэ 
тарды², кимий?

(Хаайыылаахтар о±онньору уоскута са тыыл-
лар, онтон а±а саастаа±а ыксаан о±онньор кул-
гаа±ар ха´ыытыыр).

Кырдьа±ас хаайыылаах: Оо, сорум да эбит! 
(Аан диэки к³р³р). О±онньоор, бу туох µлµ-
гэрдээх айдаанын то±о тарты²? Тохтоо, уос-
куй! Истэн абыран! Ити убайбыт Былатыан 
Ойуу нускай ки´и аатыт тан аа´ан, токуйан сы-
таахтыыр... О±онньоор, и´итти² дуо?

О±онньор истибэтэ±ин истэн, со´уйан 
оро²²о лах гына олоро тµ´эр, ³р³ у´уутуур 
уонна баран сытар ки´ини ³²³й³н к³р³р, 
т³тт³рµ-таары хаамыталыыр, тыынын 
былдьа´ар, µ³´э тыыммахтыыр...

О±онньор: Оо, о±обут Былатыан му²наах 
манна киирэн сытар эбиккин дии... Хантан 
билиэхпиний, хата, к³рс³н хаалаахтаата±ым... 
Оо, сиэхситтэр алыс да кэбилээбиттэр! Букатын 
ки´и аатыттан а´арбыттар! Туох и´ин? То±о? 
Ки´и ки´ини кэбилиир да буолар эбит! ¤оо-´уу! 
(Эдэр ки´и тохтото сатыыр).

Эдэр хаайыылаах: Кырдьа±аас, уоскуй! 
Уоскуй! Билигин киирэн кэлиэхтэрэ, эмиэ кыр-
быахтара! Тохтоо-тохтоо, уоскуй! Би´игини 
а´ын... (О±он ньор уоскуйан оро²²о олорор).

О±онньор: Оо, ол и´ин да±аны, дьыл±атын 
билээри ы²ыттарда±а... Дьэ, тукаам, Былатыан 
и´ит... Истэр кыахтаах буоллаххына... (£р с³²³н 
олорор). Тоойуом, Былатыан, ааккын-суолгун 
ис тэрим, Ойуун уу´а нэ´илиэгиттэн т³рµттээххин 
билэрим. Мин эмиэ улуу кырдьа±астар сы-
дьааннара буолабын. Ойуун идэлээх этим... Ол 
бу олоробун. Чэ, хайыамый, тоойуом, этэрбэр 
тиийэбин. Миигин мантан биир-икки хонугунан 
та´аарыахтара. Онтон, тоойуом, эн бу тимир 
килиэ хо´у у²уордаабат дьыл±аламмыккын, ол 
эрээри... Улахан м³ккµ³ргэ сытар ки´и эбиккин. 
Чэ, аны сµµрбэччэ сылынан диибин дуу, 
тыыннаах бэйэ² суох буолбуту² кэннэ эн ааккын 
ирдээн туран µрдэтэр, арбыыр, сура±ырдар 
ки´илэрэ буолсугун. Улахан м³ккµ³ргэ сытар 
ки´и эбиккин... (Дьон суугуна´а тµ´эллэр).

Кырдьа±ас хаайыылаах: Кырдьа±аас, к³р-
д³ ́ ³ бµн-аат та´абын, би´игини инникитин туох 
кµµтэрин этэн биэриэ² дуо? (Ки´ини то нолуп-
пакка одуулуур, с³²³дµйэр).

О±онньор: Э´игини ыраах да, ыраах тым-
ныы аргыйар сиригэр быра±ыахтара... Эл бэх 
саха дьонун к³р³бµн... Олох а±ыйаххыт сыл-
лар ааспыттарын кэннэ т³р³³бµт ийэ буор-
гутугар т³ннµ³ххµт... Эн эмиэ... Кэлин эн ыч-
чаттаргыттан саха омугу ааттатар, биллэр дьон-
нор тахсыахтара...

Кырдьа±ас хаайыылаах: Оо, кырдьа±аас, 
махтанабын... Мах тал, буоллун! Аата µ³рдэх-
пиэн! Кэм туох эрэ эрэл лээх буолла±ым дии... 

Эдэр хаайыылаах: Кырдьа±аас... (О±онньор 
сап сыйар, Ойуунускайга тиийэн и´иллиир).

О±онньор: Тоойуом, Былатыан, барытын 
и´итти² дуо? И´итти² дуо?

Онтон кэлэн олорор, иккис ки´и ыйы-
таары гыммытыгар утары к³р³р, тугу да 
са²арбат, сонун саптан сытар, эдэр ки´и 
ытыы-ытыы муннугар барар. Уу-чуумпу. 
Хара²а. Арай хороонуттан кутуйах быган 
тахсан, ол-бу диэки олоотуур, эмискэ тыас 
тыа´аабытыгар хороонугар т³тт³рµ тµ´эр.

Диктор са²ата: Платон Алексеевич Ойуу-
нускай 1939 сыллаахха алтынньы 31 кµнµгэр 
НКВД хаайыытыгар сору-му²у к³р³н ³лбµтэ. Ону 
туо´улуур дьон ахтыылара суруллан хаалбыттар.

Л.Н. Свинобоев – тµрмэ фельдшерэ: Кини 
у²уох-тирии к³рµ²нээ±э, билиигэ-к³рµµгэ дьу-
луспут харахтара уолан хаалбыттар этэ, хас 
биир дии ойо±о´о аа±ылла сылдьара, илиитин 
уонна атахтарын сµ´µ³хтэрэ и²ииринэн эрэ ту-
туллар курдуктара, и´игэр туох эрэ оргуйан эрэ-
рин курдук тыастаахтык тыынара.

Н.В. Чириков – уруккута тµрмэ пата лого-
ана тома: Сарсыарда эрдэ морга кэлэн баран 
бы  растыынанан сабыллыбыт ки´и ³лµгµн к³р-
бµтµм, арыйбытым Ойуунускай этэ. Кини этэ-
сиинэ бµтµннµµтэ хаан туруулаах, к³±³рµµлээх, 
тиистэрэ турута охсуллубут этилэр. 

Диктор са²ата: Платон Алексеевич Ойуу-
нускай бэйэтин µрдµк т³лк³тµн-аналын бэрт эрдэ 
сэрэйбитэ. Кини би´иэхэ кэлэр к³лµ³нэ кэнчээри 
ыччаттарга, бар дьонугар сырдык ыра санаалаах 
кэриэс тыллары этэн хаалларбыта:

¥с саха т³рµ³±эр
¥³рµµлээх кµнµгэр
Мин ырыам ылланыа,
Мин аатым ааттаныа.

Уус Алдан, Хомустаах


