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Суруйааччы колонката

Били²²и кэм²э аан дойду бала´ыанньата ха-
´аа²²ытаа±ар да уустугурбут кэмигэр олоробут. 
То±о итинник буолла?

Бастакытынан, ар±аа²²ы дойдулар ки´и 
аймах иннигэр эппиэтинэстэрэ биллэрдик нам-
таата. Ол тµмµгэр аан дойду бала´ыанньата уус-
тугурда. Ар±аа²²ы дойдулар салайааччылара 
µксµлэрэ кыра ычалаахтара, намы´ах култуура-
лаахтара, уопут, билии-к³рµµ да ³ттµнэн татым-
нара харахха быра±ыллар буолла.

Икки´инэн, Америка Холбо´уктаах Штатта-
ра аан дойдуга а²ардастыы ба´ылаан-к³´µлээн, 
айбардыахтарын ба±арыылара кµн-тµµн харах-
ха быра±ыллар гына кµµ´µрэн и´эр. Америка 
курдук ядернай держава халы-мааргы бы´ыыта 
дьиксиниини эрэ µ³скэтэр.

¥сµ´µнэн, Америка ба´ылыктаах ар±аа²²ы 
дойдулар Россия кинилэр сабыдыалларыттан 
тахсан сµ´µ³±эр бигэтик турбутун уонна кµµ-
´µрбµтµн с³бµлээбэттэр уонна ылымматтар. Ол 
и´ин Россияны туораталлар, м³лт³т³ сатыыл-
лар. А´а±астык сэриитимсийэллэр.

Т³рдµ´µнэн, Украина±а бара турар бы´ыы-
майгы иннэ-кэннэ биллибэт. Били²²и Украина 
салалтата ар±аа²²ы дойдулар хос моонньохторо 
буолла. Ол и´ин Россияны утары кирдээх поли-
тиканы ыытар. Фашистскай Германия сателлит-
тара Шухович уо.д.а. курдуктар “герой” о²остон 
³р³ туталлар.

Ис дьи²эр Украина норуота былыр-былыргыт-
тан Россияны кытары ыкса до±ордуу сибээстээх 
этэ. Били²²и националистическай салалта кыл-
гас µйэлээх буолуо±а.

Бэси´инэн, а±ыйах хонуктаа±ыта Россий-
скай Фе дерация Президенин быыбара буолан 
ааста. Бу быы барга дойдубут олохтоохторо 
 ха ́ аа²²ытаа ±ар да тµмсµµлээхтик кытынны лар. 
Ол аата норуот ар±аа²²ы дойдулар кэрээнэ   суох 
политикаларын сорунуулаахтык ылымматын 
к³р  д³рд³. Тµмсµµлээх уонна сомо±олоспут но-
руот инникитэ кэскиллээх.

Дойдубут µрдµкµ салалтата норуот тиийим-
мэт-тµгэммэт дьада²ы киэ² ара²аларын ³р³ тар-
дыыга чопчу, чуолкай дьа´аллары ыла охсоро 
ти рээн турар сорук буолла.

Бµгµ²²µ Российскай Федерация сµрµн кµµ´э 
– норуоттар тулхадыйбат бигэ до±ордо´уулара 
буолар. Маны харыстыахха уонна ³р³ тутуохха. 
Саха суруйааччыларын куоластара бу у´улуччу 
суолталаах дьыала±а чуолкайдык и´иллэ тура-
рыгар ба±арабын. Со±отох бэйэм саха суруйаач-
чылара до±оттордоох буоламмын инникигэ эрэ-
лим чуолкай уонна кµµстээх.

Андрей Кривошапкин, 
Саха £р³спµµбµлµкэтин норуодунай суруйааччыта

Тµмсµµлээх уонна сомо±олоспут 
норуот инникитэ кэскиллээх
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13. Толук ис хоһооно

Толук туттуу диэн Кытай сэриитигэр, дьону са-
лытыннаран бас-баттах ыыппат туһугар, сөп-сөп 
буола-буола туттуллар түҥ былыргыттан кэлбит 
үгэс.

Арай биирдэ, Уай күрүөбүлгэ этэ, биир ньыха-
нүкэри сэрии кэмигэр бэрт кыра буруйун иһин, 
кэккэ иннигэр төбөтүн быһыы туомун толоруу 
буолла. Томтор үрдүгэр ыраахтан көстөр гына, 
сэриини тула туруоран баран өлөрдүлэр. Ум-
нуллубат дьулаан көстүү этэ! Сытыы батаһынан 
быһа охсуллубут төбө хаанын тыгыалаппытынан 
бииргэ сылдьыбыт дьонун атахтарын анныгар 
төкүнүйэн түспүтэ.

Бары да долгуйбуттара. Итиннэ эбии күрүөбүл 
баһылыгын дьаһалын аахтылар: бу буруйдам-
мыт ньыха дьиэ кэргэнэ бүтүннүүтэ кулут 
быһыытынан хааһына кыһалаҥ үлэтигэр бэрил-
лэллэрин туһунан. Онуоха диэри им-ньим турбут 
дьон суугунаһа түстэ:

– Бу аата хайдаҕый?! Киһи өлөрүллүбүтүн 
үрдүнэн аны дьиэ кэргэнэ бүтүннүүтэ кулут буо-
лара наһаа дии! Тоҕо? Кини оҥорбут буруйун 
толуйдаҕа дии.

– Барыта сөп, – аргыый саҥа таһаарбыта 
сааһырбыт нүкэр, хайы-үйэ көҕөрөн эрэр ха-
аннаах төбөнү көрөн туран. – Барыта сөп, бу 
дьаһайыы буруй оҥоһуллубутун иһин иэстэһии 
эрэ буолбакка, атыттарга, ол эбэтэр биһиэхэ 
ананар: эһиги оҥорбут буруйгутугар дьоҥҥут 
эмиэ түбэһэллэр диэн.

Бу чымаан түгэнтэн саллан сарын сарыҥҥа 
олус күүскэ ыга симсэн турар биир кэлим бигэ 
кэккэ, ити тыллартан эбии чиҥээбиккэ дылы 
гынна. Хас эмэ тыһыынчанан киһи тэҥинэн үөһэ 

тыын на. Онтон аба-сата хоһооно суох  суугун 
буолан иһэн хам барда: хас биирдиилэрэ тус 
бэйэлэрин ис санааларыгар бүктүлэр,  ыраах 
 хаалбыт дьиэ кэргэттэрин ахта, быыһа-арда 
суох дьылҕаларын санаан, биир кэлим бэйэлэ-
рэ  тус-туһунан бытарыйан, ыһыллан хааллылар. 
Ол кэн ниттэн сатала суох халы-мааргы салалта 
ту та хорсун быһыы көрдөрбүттэри бэлиэтээтэ. 
Ким  да ону улахан нык аахайбата, бу ыар толук-
ка бүк баттатан, саҥата суох ньыкыйан, ээл-дээл 
турбуттара баара...

Ити кэнниттэн кэм-кэрдии бөҕө аастар да, У 
Хуан тоҕо эрэ чуо бу сырыыны үгүстүк эрги-
тэ санааччы. Тоҕо? Итинник Кытай сэриитигэр 
үгүстэ буоларын ааһан, сороҕор элбэх киһини 
биирдэ дьакыйааччылар эбээт... Олор хас биир-
диилэрэ бары дьулааннар этэ эрээри, ити быһыы 
бытаххайыгар тиийэ барыта кини мэйиитигэр 
бигэтик иҥэн хаалбыт. Сүүрбэтиттэн саҥардыы 
тахсыбыт уолчаан эрэйдээх уолуйбут дьүһүнэ, 
хатыҥыр кыра уҥуоҕа, уһун моойо хараҕар бу 
баар. Уол куруук тугу эрэ атыны толкуйдуу сыл-
дьар көрүҥнээҕэ. Болҕомтото суоҕуттан үгүс-
тэ дьалаҕай быһыылары таһаарара, оннооҕор 
 биирдэ харабылга туран утуйбуттаах. Бу да сы-
рыыга буруйа наһаа улахана суоҕа да, атын то-
ҕоостоох буруйдаах көстүмүнэ толук буоларга 
кини түбэһэн биэрдэҕэ.

Бу ньыха барахсан У Хуан түүлүгэр өтөр-
өтөр, ордук баттаттаҕына киирээччи. Кэлэн 
баһа суох бэйэтэ кини иннигэр чиккэччи тэби-
нэн, быһыллыбыт төбөтүн хонноҕор кыбынан 
турааччы. Оччоҕо хонноҕун анныгар кыбыммыт 
төбөтүттэн үрүҥ сөрүөҕэ хаан илэ-бодо тамма-
лыырга дылыта.

– Тойон Лу Туан, эн дьаһалгынан сэттис бөлөх 

Николай Лугинов

Уларыйыы кэмэ
(Биэс сэ´энтэн турар роман)

У Хуан кµ³мчµлэммэтэх к³²µлэ
(Бастакы сэ´эн бµтµµтэ. Иннин сурунаал бу сыллаа±ы 3-с нµ³мэригэр к³р)

Проза
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үһүс кэккэтин ньыхата кэллим, – уонна муҥ 
уһуннук саҥата суох турар. Хайдах гыныан бил-
бэккэ сыта сатаан баран У Хуан биирдэ эппитэ:

– Мин кими да ыҥырбатаҕым, арба аатыҥ ким 
этэй?

Ньыха туох эрэ диэн саҥарбытын, бу сырыыга 
тугу да арааран истибэтэ.

– Эн туохха эрэ сөпсөспөккүн дуо? Мин ба-
һылыгы сэриигэ солбуйааччыбын эрэ, онон эн 
дьылҕаҕын быһаарыыга кыттыбатаҕым. Эйигин 
сүрүннээн аска-үөлгэ уонна иитиигэ солбуйаач-
чылар дьүүллээбиттэрэ.

– Өйдүүбүн... Ол эрээри миигин син биир сыы-
һа дьаһайбыттара. Сыыһа… Ону эн эрэ...

– Суох, оннук буолбат, сыныйан ырыттах-
ха хайа баҕарар дьаһал бэйэтэ туһунан ис хо-
һоонноох. Туох эрэ туһугар оҥоһуллар.

– Алҕас дьаһал кытта дуо? Мин кыайарбынан 
кыһалла сатыырым дии. Онтон туох таҕыста? 
Суох, миигин сыыһа буруйдаатылар, онон мин 
адьас сөбүлэспэппин.

– Эйигин буруйдаабыттара, баҕар, сыыһа 
буолуо. Ол эрээри, эйигин толук туттуу, эн бу-
руйа суоҕуҥ да иһин, т³´³ үгүс киһини ыар бу-
руйу оҥорортон быыһаабыта буолуой. Манна 
диэн эттэххэ, эн буруйа суоҕуҥ толук суолтатын 
күүһүрдэр.

– Оннук дуо? Мин итинник санаабатаҕым, 
 наар миигин тус бэйэбин эрэ сыыһа дьүүллээбит-
тэ  рин туһунан санаан абатыйарым. Оттон толук 
буо  луу ис хоһооно мин таспар эбит дии... Мин 
 бу руй буттан тутулуга суох....

– Соннук! Дьэ онон эн толук түһэн улуу дьа-
йыыны оҥордуҥ – бэйэҥ олоххун толук уураҥ-
ҥын, бииргэ сылдьар дьоҥҥун буруйу оҥоруут-
тан быы һаатыҥ. Этэҥҥэ сылдьыбыттар дьиэлэ-
ригэр төннөн кэргэннэниэхтэрэ, оҕолонуохтара, 
ньир-бааччы дьоллоохтук олоруохтара – ити ба-
рыта эн үтүөҕүнэн. Ол эн хорсун быһыыҥ туһата 
 буолбаат?

– Оннук дуу?.. Итини билбэккэ эрэй бөҕө тө. 
Оччоҕо мин да туһалааҕы оҥорбуппун дии... Мин 
да...

– Хорсун быһыыны! Эн чулуу ньыхаҕын.
– Махтал!.. – тоҕо эрэ бу соҕурууттан сылдьар 

төрүт кытай уола хууннуу саҥарда уонна чик кэс 
гынна. – Тойон баһылык, миэхэ барыта өйдө-
нөр гына быһаардыҥ, онон мин мунаах олоҕум 
чаҕылхай ис хоһооннонно. Оттон ити үчүгэй! 
Урут ыпсыыта-дьайҕата суох аба-сата, хомол-
то барытын бүөлүүрэ. Билигин мин туспар саҕах 
дьэҥкэрдэ... Барарбын көҥүллээ, тойон баһылык!

– Бар.
Манна кэлэригэр унньуҥнаан дук-дах, быһаа-

рыыта суох быһыылаах ньыха эмискэ уларыйан, 
быһыылыын-таһаалыын тупсан хаалла. Эрчим-
нээхтик эргиллэн, чиҥник үктээн барда. У Хуан 
уолу кэнниттэн батыһа көрөрүгэр, кыбына сыл-
дьыбыт төбөтө оннугар түспүтүн соһуйа көрөн 
хаалла.

Онтон ылата ол ньыха түүлүгэр киирбэт 
буолбу та. Түһээн баттатара тохтообута да, хан-
нык эрэ ситимэ суох көстүүлэр хаалбытта ра. 
Хо лобура, күн-дьыл уларыйыытыгар эбэтэр бэ-
йэтин ис ту руга соччото суоҕар, быһыллыбыт 
төбөттөн үрүҥ сөрүөҕэ хаан таммалыыра көстөн 
сордуура. 

Ыарахан түгэни ахтар санаалар киһи куту-
гар-сүрүгэр ньоҕох буолан сөҥөллөр. Элбэҕи, 
олус элбэҕи ааспыт олоҕуттан У Хуан умнуон, 
бу катыннаахтык сотуон баҕарар да, кыаллыбат.

Олор барыта ыраах хаалбыт кытайдааҕы оло-
ҕуттан кэлэллэр.

Хууннарга олорор чэпчэки уонна судургу. Эн 
көнө, эппит тылгар турар, ис санааҕыттан бэри-
ниилээх буол эрэ. Ол кэннэ сиэри-туому кэспэк-
кэ тутустуҥ да, бэйэҥ уонна чугас дьонуҥ-сэр-
гэҥ туһугар долгуйбакка холкутук нус-бааччы 
 оло руоҥ. 

Олоххо эрэллээх буолуу... У Хуан антах-бэт тэх 
икки омук олоҕун дьүөрэлии тутан олорон тэҥ-
нээн, сыныйан көрөр кыахтаах. Кытайга дьаһал-
дьа һах хабыр, онон табыллыбатаҕына туох 
баҕарар,  хайдах баҕарар эргийэн тахсыан сөп. 

Киһи туохха баҕарар түргэнник үөрэнэр, бэл 
адьас ылыммат суолун кэлин үгэс оҥостор буо-
лар эбит. Оттон үгүс ааспыт түгэнтэн өйгөр тутан 
хааларыҥ диэн үчүгэйиттэн дуу, куһаҕаныттан, 
эбэтэр сөбүттэн-сөтөгөйүттэн тутулуга суох бы-
һыылаах. Киһи дьикти... У Хуан ааспыт олоҕор 
элбэҕи, олус элбэҕи өйдүү-билэ сылдьан урук-
ку эрэйдээх олоҕун син биир ахтар. Онно хаал-
быт кытайдааҕы ойоҕун, оҕолорун, оччотооҕу 
доҕотторун саныыр... Туох да диэбит иһин си-
лис кин сатаан кэрдиммэккин, төрүт хааҥҥын 
уларыппаккын. 

Лу Туан Кытайга эрдэҕинээҕи дьоно кини-
тэ суох хайдах олороллоро буолла? Орто дой-
дуттан арахсыбытынан ааҕан, кини туһугар 
өлбүттэри ахтарга аналлаах дыргыл сыттаах 
 буруо таһааран туом толороллоро буолуо.

Үчүгэйэ диэн сураҕынан кинилэр баайдык-
тоттук, этэҥҥэ олороллор үһү. Оттон арай кини 
быһылааҥҥа түбэспэккэ тыыннаах ордон дой-
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дутугар этэҥнэ төннүбүт буоллун? Уруккутун 
кур дук кыра солотугар ананан инчэҕэй тир-
бэҕэ быс тыбатынан олоруохтар этэ. Кытай-
га сэриит тэн кэлбиттэртэн сэрэнэллэр, соччо 
өрө таһаарбаттар, быстах үлэлэри толорорго 
 аныыллар.

* * *
Хууннарга түбэһиэҕиттэн, ааспыт олоҕун са-

ныан да куттанара, ол иһин анаан туруула һан 
тутту нара. Туһата суохха ааспыты тоҕо уһу гун-
нарыай? Түбэстэ да түбэстэ. Хайыыр да кыах 
суох. 

Буолбуту баарынан ылыммыт ордук. Дьылҕам 
оннук оҥоһуулаах эбит диэтэххинэ эрэ сатанар.

Уустуга диэн санааларыҥ эн баҕарбытыҥ 
курдук баран испэттэр. Төрүт да умнуллубут, 
 ыарыылаах түгэннэр эмискэ күөрэйэн тахсан-
нар олоҕу барытын туох да көстүбэт гына сабар-
даары тииһэллэр. Оччоҕо кэлэр кэскилиҥ кэ-
лии үүтэ буолан оҥойор. Кутаҕа түспүт киһилии 
– быыһанаары төһөнөн мөхсөҕүн да, соччонон 
тимирэҕин. Киһини биир быыһыыр: уруккуну 
ах тар санаалартан атыҥҥа аралдьыйбыт ордук.

Хууннар судургу уонна кытаанах омук, ааспыт 
сүтүгү наһаа ороһуйан аһыйары сөбүлээбэттэр. 

Өлбүт киһиэхэ үс күн ананар. Кэлин тоҕус 
уонна түөрт уон күнүн бэлиэтииллэр. Өлбүт киһи 
үөһээ дойдуга Таҥараҕа бэйэтигэр барбытын 
быһыытынан наһаа аһыйан айманар сатаммат.

Ол оннугар барыахсыт талыллан наардаммыт 
үтүөтүн эридьиэстээн, онон эдэрдэри үтүө бы-
һыыга иитэн үөрэтэллэр. Кини туһунан саас-
тыы лаахтара анаан ахтан, астына кэпсиир үгэс-
тээхтэр: “Били барахсан инньэ диэбитэ ээ”, – диэн.

Өбүгэлэри ахтар, саныыр, бэлиэтиир, көтү-
түллүбэккэ тутуһуллар анал туомнар Кытай-
га курдук хууннарга суохтара кинини бастаан 
улаханнык соһутара. Кэлин кинилэр олохто-
рун быһыытын иҥэн-тоҥон өйдөөтөххө эрэ, ити 
сөптөөх дьаһаныы буоларын итэҕэйэҕин. Көс 
олоҕун тэтимэ оллоонноон олорон анаарарга 
анаммат. Кинилэргэ туох барыта кэм нээх, кэр-
диилээх, ордук-хоһу суох. Ол кэһиллэрэ туо ҕу-
нан диэлийиэ биллибэт.

Туора киһи кинилэр сиэрдэрин өйдөөн, ылы-
нан, бииргэ тутуһан сырыттаҕына эрэ, кинилэ ри 
кытары кыттыһар кыахтаах. Кэлин У Хуан кур-
дук кинилэртэн биирдэрэ буолуо.

У Хуан дьолго ону кэмигэр таба өйдөөбүтэ 
 уонна тутуспута. Арай букатын атын ис хоһоон-
ноох, тэриллиилээх олоҕу барытын ымпыгар тии-

йэ  толору өйдүүр уонна ылынар син биир уустук.

14. Дьиэ кэргэн

У Хуан хайа эрэ улуу тойоннуу, баара-суоҕа 
уон харабыллаах, уларыта сылдьан миинэр үс 
дьоруо аттаах соҕуруулуу-илин, аллараа диэ-
ки сытар Күөх Күөллэргэ аттанна. Айана уонча 
көс сир. Кэннилэриттэн үс ындыылаах тэбиэни 
кытта аарбаҕа кини били маҥхааһайы ыраастаа-
ры быраҕаары гыммыт бөхтөрүттэн булбут күн-
дү баайа – тумалара уонна хаппыт мас отонноро 
үллэччи тиэллибиттэрэ батыһар. Баппакка ба лай 
да ордубутун кэлин Күөх Күөллэргэ бэйэлэрэ 
 тиэрдиэх буолбуттара.

У Хуан бу соһуччу көстүбүт булумньутуттан 
олус астынар! Мантан инньэ амтаннаах олох са-
ҕаланыа!

Кэргэнэ аны өлгөм тумалаах аһы астыа, ол 
дыргыл сыта туланы толоруо. Үчүгэйэ диэн 
 уура йан манна хааллаҕына бэйэлэрэ эрэ, ким-
тэн да кыбыстыбаттар, сыыһа өйдүөхтэрэ диэн 
сас паттар. Оттон тумалара! Аны мантан ылата 
ас барыта эгэлгэ амтаннаныа! Хасааһа баһаам, 
кини үйэтигэр тиийэрин ааһан, баҕар аһары 
түһэн ордуо, кэннигэр да хаалыах элбэҕэ.

 Хууннарга түбэстэҕин саҥатыгар, кытайдар 
кистээн кэтээччилэрэ кини ханна баарын, тугу 
гынарын билиэхтэрэ диэн олус куттанара, манна 
хайдах эрэ саһан, суураллан хаалыан баҕарара, 
уолаттара киниттэн атын, ийэлэринии сэбэрэ-
лээхтэриттэн үөрэрэ. Кэлин аны уолаттара аһа-
ры хуун курдук буолан тахсыбыттарын көрөрө 
 эмиэ да соччото суохха дылыта.

Арай ханнык эмэ Кытайга сырыыларыгар аҕа-
ларын үөскээбит сирдэригэр түбэһэннэр, баай 
дьиэлэри халаан бардыннар? Хууннар бытархай-
даспаттар, дьадаҥы сирдэри тумналлар... У Хуан 
кытайдааҕы оҕолоро лаппа кыахтаахтык ба йан-
тайан олорор буолуохтаахтар, оччоҕо...

– О, аньыы... Таҥара көмөтүнэн оннук буолба-
тар... – сибигинэйдэ У Хуан. 

* * *
У Хуан сааскы айылҕаны дуоһуйа, сөҕө одуу-

лаһар. Манна хайалаах сиргэ барыта олус түр-
гэнник уларыйар. Хаардаах хайаларга кыһын 
 турар, оттон аллараа хочоҕо күргүөмүнэн саас 
кэлэр: мыраан тэллэҕэр эгэлгэ өҥнөөх ньургу-
һун, көҕөрөн эрэр от, мастарга тыллыбыт үнү-
гэстэри көрүөххэ астыгын.

Үөһээттэн бэл улахан күөллэр кытыылара ыр-
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быыланан эрэллэрин көрөн үөрдэ. Билигин кута 
тоҥор, ньамахха от силиһин хомуйарга уонна ба-
лыктыырга сөп буолбут.

Сурт ахсаанынан барыллаатаҕына кэргэнэ ба-
лайда киһилээх кэлбит.

– Дьэ, бүттэ! Аны кырдьыбыт генерал атын, 
көҥүл олоҕу саҕалыыр! – кэргэнигэр У Хуан са-
ҥа аллайда. – Аны мин көҥүлбүн, атын сирдэри 
кэрийэ сылдьан ааҕарым-суоттуурум бүттэ. Сөп 
буоллум!

– Оннук дуо? – кэргэнэ саарбахтаабыттыы 
кини диэки көрдө. – Кырдьык итинник санаалаах 
буоллаххына үчүгэй...

– Тоҕо саарбахтыыгын?
– Билбэтим, сэриитэ, айана-сырыыта суох 

олоҕу сатаан санаабаппын.
– Мин онтон сөрү-сөп буоллум.
– Этэбин дии, чахчы оннук буоллаҕына үчүгэй 

диэн...
– Биллэн турар! Мин нүкэр буолан тө рөө-

бөтөҕүм. Мин үйэттэн үйэҕэ биир сиргэ олохсуй-
бут кытайбын эбээт, биһиги төгүрүк сыл уларый-
бат нуурал уонна холку олоҕу сөбүлүүбүт.

– Билбэтим, миэхэ көс омук кыыһыгар ону 
өйдүүр уустук, хайдах киһи биир сиргэ бааллан 
олоруой.

– Олус судургу. Бу дьиэҥ, бу ыһыыҥ сирэ – 
онно тугу, төһөнү, хайдах, хаһан үүннэрэриҥ 
эйи гиттэн эрэ тутулуктаах. 

– Оттон атын сирдэр? Айылҕа баайа барыта 
биир сиргэ суох. Ханна эрэ бултаах, балыктаах, 
отонноох, эмтээх оттоох сирдэр тарҕана сытал лар 
эбээт. Кыһын тыала суох мыраан хоойугар, саас 
силигилии көҕөрбүт кэйээргэ, сайын сө рүүн үр-
дүк хайа тэллэхтэригэр дьыл кэмин көрсөр төн ор-
дук туох баарый? Хантан ону кытайдар эһи ги би-
лиэххитий? Барытыттан маппыт, ону ааһан оннук 
кэрэ сирдэр баалларын да билбэт сор доохторгут.

– Сөпкө этэҕин. Кытайдар биир сиргэ баал лан 
олорон, сороҕор аттыларыгар ким, туох баарын 
да билбэттэр.

– Киһи сөҕөр.
– Ити эн санааҕар. Кинилэр дьиҥэр ол олох-

торун астыналлар, дьоллоохтор. Кэпсиибин да, 
сороҕор бэйэм да саарбахтыах санаам кэлэр – 
мин онтон төрүттээхпиттэн...

Кэргэнэ кинини истэ, кэпсэтэ сылдьан ас 
астаан тугу эрэ буккуйар, ытыйар, бэлэмниир... 
Ааһан иһэн оҕонньорун төбөтүттэн имэрийэн 
ылла. У Хуан онуоха биилиттэн кууста.

– Ити сылдьан аҕынным ээ.
– Мин эмиэ...

– Манна айылҕа маанылаабыт сиригэр көҥүл-
лүк сайа тыынан, таптаабыппытынан тэринэн 
оло ро түһэр инибит. Оннук?

– Олоруохпут, – тараҕайданан эрэр төбө түн имэ -
рийдэ. – Арба эйигин эмтиир-томтуур уол дьас пыт.

– Ол туохтан? Мин ыалдьыбаппын ээ.
– Баттаххын эмтиэхпит этэ, хойутуу иликпи-

тинэ.
– Туохпутуй ол? Сааһым ырааттаҕа дии. – У 

Хуан кэргэнин диэки уорбалаабыттыы көрдө: 
тоҕо мин баттахпыттан иҥиннэ? Туох эрэ атын 
санаа баар быһыылаах. Арай кэргэнэ атыҥҥа 
аралдьыйбыт курдук тугу да хардарбата.

Сэрэхэдийбитэ ааспата: хаһааҥҥыттан кини 
хайдах бодолооҕор итиччэ кыһанар буолбутай? 
Сэрии киһитэ буолан ыраах ханан эрэ эргитэн, 
туох эрэ бөрүкүтэ суох бэлэмнэниллэрин уор-
балаата. Дьэ тугуй ол? Куттал субу суоһаабатар 
да, сэргэх, бэлэм сылдьыахха... Аны сытыттан 
то йонноотоххо киэһээҥҥи бэрт мааны аһылык 
бэлэм...

Кэргэнэ аһы сатаан астыыр. Туох да диир 
суох. Ол эрээри аһары минньигэстик эрэ буол-
батах... Хайдах эрэ. Чопчу хайдаҕын этэргэ тыл 
тиий бэт: хууннуу да, кытайдыы да. Ас амтаныгар 
төһөлөөх үгүс араҥа баарын сатаан эппэккин.

Ити быыһыгар төһөлөөх сиргэ, ас эгэлгэтин 
сиэбитэ буолуо да, кэргэнин дьиэтээҕи аһы-
лыгыттан ордугу эмиэ да билбэт.

Оннооҕор үөскээбит түөлбэтигэр маннык ас-
тына аһаабыта суоҕа, төһө да эҥин тумалаа ҕын 
иһин. Тугу эмэ оннук үлүгэр минньигэһиргээ-
битин өйдөөбөт. Ити дьикти. 

Баҕар сааһырбытыттан эбитэ дуу, эбэтэр көн-
нөрү уруккуну умнан кэбистэҕэ дуу?

Ити эрээри төрөөбүт кытайдыы, ордук үүнээ-
йиттэн ас ахтылҕана ханна эрэ ыраах иһирдьэ 
бүгэн сылдьыбыта, кэлиҥҥи кэмҥэ сытыытык 
көбөн кэллэ.

Киһи кырыйдаҕына төрдүгэр төннөр бы һыы-
лаах. Туох даҕаны төрүөтэ суох, эмискэ былыр-
гытын, былыт саппыт кэмнэрин санаан кэлэр: 
ымпыгар-чымпыгар тиийэ сиһилии... 

Ааспыт олоҕун аһыыта мүлүрүйэн, саҥа дьыл-
ҕатыгар бас бэриммитэ ыраатта. Барыта он-
нун булбут курдуга. Ону баара син биир кини 
баҕатыттан тутулуга суох урукку олоҕуттан эҥин 
умнуллубут көстүүлэр эмискэ тиллэн, өйүгэр ох-
сулла тураллар, мэһэйдииллэр. Тиһэҕэр көхсүҥ 
кыарыыр, оччоҕо устунан долгуйан, кыйыттан, 
айманан бараҕын.
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* * *
Сарсыҥҥытыгар кэргэнэ бэҕэһээ көрсүһүү 

арал лааныгар умнуллубут тумалаах торҕо иһит-
тэр чөмөхтөрүн көрөн ыйытта:

– Бу тугуй?
– Ити бөхтөн хомуйбут баайым, – аахайбаттык 

хардарда У Хуан.
– Пахай! Ону бачча ыраах дьиэҕэр тоҕо сос-

туҥ? Аара ханна эрэ сүөкээн кэбиһиэх этиҥ.
– Онно хаһаанар сиргэ хомуйаннар элбэх сыл 

мустубут бөҕү быраҕаары бэлэмнээбиттэрин 
быыһыттан булбут баайым. Тиийэн туппахтаан, 
сыттаан көр эрэ.

– Дьикти. Бөххө туох баара буолла? – Сир-
гэммиттии аахайбакка тарыйталаата, сытырҕаа-
та. Онтон өрө көтө түстэ. – Хайа бу!.. Бу баай 
  буол  бат дуо! Элбэҕин, бэрдин! Биһиги үйэбитигэр 
 тии йэр.

– Өссө ордуо, – У Хуан киэн тутта эттэ, кэргэнэ 
туттунар бэйэтэ оҕолуу үөрбүтүн көрөн.

* * *
Түүн ахтылҕаннара тахсыар диэри таптаһан 

баран сыттахтарына, кэргэнэ арай эмискэ уйа-
хайа суох ытаан барда, У Хуан соһуйда: туох эрэ 
иэдээни иһигэр тута сылдьар дуу диэн тугун-
ханныгын билээри ыйыталаһан көрдө.

Кэргэнэ саҥарбат. Ааттаһыннаран, аатта һын-
на ран дьэ эттэ.

– Мин... мин эйигиттэн оҕолонуохпун баҕа-
рабын.

– Эмээхсин, хайдах буоллуҥ? Тугу туойаҕын? 
Уолаттарбыт улааттылар... Сотору сиэннэр кэ-
лиэхтэрэ. Уонна баҕарбыппыт иһин оҕолонор 
 сааспыт аастаҕа дии.

– Ити миэхэ – сөп... – Дайаа өрө тыынна. – От-
тон эн аны да оҕолонуоххун сөп буоллаҕа...

– Хайдах мин эйигинэ суох? Эмиэ эттэҕин, – 
онтон эмискэ өйүгэр дьэ түстэ, туох туһунан кэп-
сэтэллэрин кэтэх ис хоһооно. Суорҕанын туо ра 
хаһыйаат ойон турда. – Букатын да угаайы бэ-
лэмнээбит эбиккин буолбаат... Мин акаары бу-
катын атыннык санаан, кырдьар сааспар Айбыт 
төһө сылы анаабытынан астына, бүччүмнүк оло-
руохпут диэн бэлэмнэммитим. Онтум баара саҥа 
эдэр ойохтоору сылдьаллар эбит. Суох, түксү! 
Бу эһиги, хууннар, наһаалаан эрэҕит! Мин эһиги 
таптаабыккытынан туттар малгыт буол  батах пын. 
Ити бииринэн. Иккиһинэн, мин ман на көҥүл 
өттүбүнэн кэлбэтэҕим.., хайдах да гыммыт  иһин 
мин кытайбын эбээт, биһиэ хэ  тыыннаах кэргэҥ-
ҥэ хос ойохтонор улахан аньыы... Санаабар да 

баппат... Өйдөө, миэхэ ити букатын сатаммат!
Сүүрэн тахсан сыбыдах акка олорон күөлү 

кыйа ойутта уонна толору ньургуһуну бүрүммүт 
томторго тиийдэ.

Кыһыытыттан тула туох баарын көрбөккө, 
ыты һынан сирэйин саптан дөйбүттүү олордо. 
Тугу гынар? Ханна эрэ баран хаалбыт киһи. Бу 
санаатахха, барар сирэ да суох эбит... Хайыы-
рый? Хаһааҥҥа диэри барытын тулуйар?

Хууннарга кэлиэҕиттэн кинилэр быһыыла-
ра-майгылара олус атынын төһөлөөх эрэйинэн 
ылыммытай, онуоха кытай туруу уонна тулуур-
даах хаана көмөлөстөҕө. Ол эрээри туох бары-
та муҥутуур уһуктаах эбээт... Онтон туох кэлэр? 
Билигин кини хайдах буолар? Барытын быра-
ҕан кый бырах, атах балай барар дуо? Кытайга 
 син биир төннүбэт. Баҕарбытын иһин, ол отой 
са таммат, анарааҥы дьонун олохторун аймыа 
суох таах. 

Оччоҕо хайыыр? Тугу дьаһанар?
Бээ, эрэ... Бастаан уоскуйуохха. Ханна ык-

саан. Кини бастакы кыыһырбытын уоҕар, киэҥ 
көхсүлээх унньуктаах тулуурдаах кытай курдук 
буолбакка, бэйэтэ да билбэтинэн түргэн тут-
туулаах быһымах хуун курдук дьаһана сыспыт. 
Буолумуна, бачча уһуннук манна олорон син 
уларыйдаҕа, кинилэр киэптэригэр киирдэҕэ.

Тиэтэйбэккэ уһуну-киэҥи эргитэ саныахха. 
Ки ми эмэ кытта сүбэлэһиэххэ дуу?.. Сөгүн нүүн 
кэпсэтэр бэрт эбит. Кини сэрииттэн уурайа-
ра  букатыннаахтык быһаарылыннаҕына манна 
Орто күөлгэ кэлиэхтээх. Баран көрүөххэ баар 
эбит, баҕар отор олоҕун оҥорор уолаттар эрдэ-
лээн хайы-үйэ кэлбиттэрэ буолаарай?

Соннук! Кэлбиттэр. Сыыр кэннигэр буруо, он-
тон дьон уонна мэччийэ сылдьар дьиэ сүөһүтэ 
көһүннэ.

Аттаах киһи чугаһаан иһэрин көрөн сэрэхэ-
дийэн иһэн, кимин билэн, улахан сэрии тойотто-
рун көрсө үөрэммит дьон быһыытынан дьарык-
тарын тохтотон, чиккэччи туттан тирэх тэбинэн 
көрүстүлэр.

– Үтүө күн! Үтүө ыаллар!
– Үтүө!.. Үтүө кэм.
– Оннук! Сонун хайдаҕый, тойоҥнут хаһан кэ-

лэр?
– Күүтэбит. Кэлбиппит уонча хонно, – саас-

таах дьаһабыл Тэҥсик хардарда. – Барыта бэлэм.
– Бу сири туох дии санаатыҥ?
– Манна бастакы кэлиим. Дьэ бэрт астык дой-

ду быһыылаах.
– Этимэ даҕаны.
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– Бэйи, бу диэки эмиэ ким эрэ иһэр, – Тэҥсик 
кымньыытынан ыраах аттаах киһини ыйда.

– Ээ, миэннэрэ, миигин көрдүүллэр. Чэ мин 
дьоммор төннөбүн.

– Чэйдээн, кэпсэтэ түһэн барбаккын дуо?
– Аныгыскы сырыыга, – У Хуан атын эргитэн 

 айаннатан иһэн, уолаттарга хайыһан хаһыытаата. 
– Сөгүн кэллэҕинэ тута биллэрээриҥ!

– Сөп! Бэйэтэ да сонно тута ыҥыттарара буолуо.

* * *
Кэргэнэ иэдэһэ барыта харах уута. Хууннуу 

омунугар кууһа түһүө диэн эрдэттэн сэрэнэн эттэ:
– Чэ-чэ! Мантан тэйиэххэ, дьон көрөрүгэр 

быһаарсымыахха.
Ньургуһуннаах сыыр быарыгар тиийэн саҥата 

суох кэккэлэһэ, айылҕа кэрэ көстүүтүн одуулаһа 
– биирдэстэрэ дьуоҕаран, иккиһэ сыҥсыйа ба-
лачча олордулар. 

– Эчи үчүгэйин! – кэргэнэ уоскуйан кэмниэ-
кэнэҕэс саҥа аллайда.

– Мин эмиэ манныгы көрө илигим. Кырдьар 
 сааска кэрэ бэлэх буолар үтүө дойду.

– Эн миигин өйдөө, алы буол. Кытайгын бу-
катын умнан кэбиһэбин. Эйигин атын омук диэн 
санаа миэхэ төрүкүттэн адьас суоҕа. 

– Оттон миигин антах Кытайга ийэбинэн хуун 
диэн туора көрөллөрө. Барытыгар дьиҥ төрүт 
кытайтан атын этибит.

У Хуан кэргэнин санныттан кууһан олорор эби-
тин дьэ өйдөөтө. Соторутааҕыта эрэ барар-кэлэр 
сирэ суох буолуор диэри хомо йон омуннур бутун 
санаан сонньуйда. Бачча айыл ҕа силиги лии 
уһуктар маанылаах хоойугар тэҥнээтэххэ, атын 
барыта бытархай, суолтата суох буолан көһүннэ.

Тоҕо эрэ эмискэ иитэн-такайан таһаарбыт 
 Акуоллаах Баабыры санаан кэллэ. Кырата Баа-
быр – үтүө уол, хараҕа суох убайыгар харах 
буола сатаан сордонооччу, иннилэригэр баа-
ры барытын кэпсии сатааччы. Ону баара ты-
лын баайа тиийбэккэ муҥнуура. Дьиктитэ диэн, 
 Баабыр этэр тыла тиийбэккэ иҥиннэҕинэ, уба-
йа быраатыгар чопчу кини туох туһунан этиэн 
баҕарбытын көрөн турар киһи курдук ситэрэн 
биэрээччи. Үтүөкэн уолаттар. Сыллар ааспыт-
тарын иһин, киниэхэ сыһыаннара уруккутунуу 
ытыктабыллаах, махталлаах... Дьиҥэр итинник 
буолуо диэн санаатыгар суоҕа. Киһи хаһан да.., 
хаһан да олоҕу кэмигэр сөпкө өйдөөбөт эбэ-
эт, бэйэтин да, атын да киһи үтүө өрүтүн. Үгүс 
 иэдээн төрдө итиннэ быһыылаах...

Маарыын кэргэнигэр: “Манна көҥүл өттүбү-

нэн кэлбэтэҕим“, – диэбитэ. Ол аата күһэлэҥ 
 хааччахтаах олохтоохпун диэн дуо? Хантан?! 
Төһөлөөх ытыктабыл ылла кини бу туора сиргэ? 
Кытайга хайдах буолуо эбитэй? Көрбүттээҕэр сэ-
рэйбит ордук. Кини курдук киһини астаах сиргэ 
чугаһатыа да суоҕа этилэр.

– Доҕоор! – Дайаа кэргэнин түөһүгэр ыга сы-
һынна. – Аны кыыһырсан бүтүөххэ эрэ, сөп?

– Туох туһунан этэҕин? Ол хаһан кыыһы-
рыстыбыт этэй?

Иккиэн күлэ түстүлэр. Туох эрэ хам тутар тул-
лан түспүтүнүү, көхсүлэрэ кэҥээн чэпчээн кэллэ.

Киэ´ээ²²и сарыал Дайаа дьоллоох сирэйин 
сырдатта.

Бу түгэҥҥэ кини У Хуан ийэтигэр маарыннаа-
быта сүрэҕин аста. Ийэтин курдук бөдөҥ, кэтит, 
тулуурдаах уонна эрэллээх, чачархай баттах-
таах. Бу иһин эбит бастааҥҥыттан кинини тута 
сөбүлүү көрбүтэ.

Дайааны кэргэн ыларыгар убайа Турар сөгүн 
 бэ йэтэ суорумньуһуттаабыта эбээт. Тоҕо ман-
нык   ки һи күтүөтүнэн тас өстөөх омугу талбытын 
кистэлэ  ҥэ баччааҥҥа диэри биллибэт таабырын. 
Оччо лор го У Хуан талымастыыр кыаҕа суоҕут-
тан сөбү лэс пит курдуга. Төһө да сөгүн сүбэһитэ 
 буолтун  иһин, дьиҥнээхтии оннун булунуоҕа 
ыраах этэ.

Кэргэннэнэн, хууннар иллэрин биир модун 
кыахтаах ууһун күтүөтэ, кинилэр быһаарыылаах 
үгүс дьаһалларыгар кыттыгастаах, сэрии биир 
тутаах киһитэ буола түспүтэ.

– Эн мин ийэбэр маарынныыр эбиккин. 
– Дьикти.
– Тоҕо?
– Эн урут инньэ диэбэт этиҥ.
– Мин бэйэм да саҥардыы ону көрөн биллим.
– Ол миигин аан бастаан сыныйан көрдүҥ 

дуо?
– Урут одуулаһар түгэн да суоҕа. Наар хар аҥа 

буолара, – У Хуан мичээрдээтэ. – Урут барыта 
ха раҥаттан хараҥаҕа диэри этэ дии. Хойут кэлэ-
рим, эрдэ барарым.

– Оччотугар мин букатын да туһата суохха 
эйиэхэ сөбүлэтээри дьүһүн тупсарына, киэргэнэ 
сатыыр эбиппин дии. Онтукам эмээхсин буол-
бутум кэннэ биирдэ болҕойон көрдөҕө.

– Эн да, мин да кырдьыахпыт эрдэ! – У Хуан кэр-
гэнин ыга кууста. – Көрөҕүн, бачча үчүгэй сир гэ 
олохсуйуохпут... Үүнээйи эгэлгэтин олордуохпут... 
Уонна мин төрөөбүт астарбын астаан аһыахпыт.

– Кыалларынан барытын астыахпыт! Ыт этит-
тэн уонна эриэн үөнтэн уратыны...
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– Сыылаҥ өттүн бэйэм ылынабын, ол судур-
гу. Оттон ыкка бэйэм да таласпаппын, төрөөбүт 
аһым буолбатах. Баайдар хатаҕаланнахта ры-
на сииллэрин истэрим. Дайаа, биири кэпсэтэн 
кэбиһиэххэ эрэ, саҥа ойох туһунан аны ахты-
мыах ха даҕаны. Мин ити адьас сөбүлээбэт түгэ-
ним, ити туһунан истиэхпин баҕарбаппын.

– Оттон миэхэ... – Даайа субу аҕай сырдаабыт 
сирэйигэр күлүк түспүтүнүү курус гынна.

– Туох диэри гынаҕын?
– Мин этэрим ис хоһоонун өйдүү сатаабакка 

эрэ, эрдэттэн быһа түһэҕин.
– Барыта биллэр буолбаат? Эн ити була са таан 

талымастыыр эгэлгэҥ. Кыра оҕону көрүөххүн 
баҕардаххына – сотору сиэннэр кэлиэхтэрэ. Ки-
нилэри дьэ биэбэйдээ, төһө баҕарбыккынан.

– Сиэн диэн атын. Аналларын ылыахтара. Мин 
бэйэм талбыт эдэр кыыспыттан уонна эйигиттэн 
төрүөхтээх адьас бэйэм оҕом туһунан ыралана-
бын эбээт.

– Эмиэ, дьэ! Хайдах өрүү биири хатылыы 
тураҕын, ити хаһан да туолбат суол! – У Хуан 
кыыһыран Дайааны кууспут илиитин эһэ тардан 
ылла. – Букатын өйгүн сүтэрбиккин. 

– Туох ааттаах тулуура суоххунуй? Муҥ саатар 
маҥнай ситэри иһит ээ, сөп? Эн сыныйан өйдүү 
сатаабакка тута киэр хайыһаҕын. Уоскуй уонна 
иһит, – Дайаа кинини төттөрү олорто.

– Чэ сөп, эт. Истэбин. Өйдөөн диэн, барыта 
биллэр судургу.

– Адьас судургута суох, – Дайаа өрө тыынна. 
– Эр киһи айылҕатынан атын дьахтартан аккаас-
таммат эрээри, кэргэн ыларыттан саллар, эбии 
кыһалҕа курдук көрөр. Мин сөпкө этэбин?

– Билбэтим, баҕар ханан эрэ оннук да буолуо. 
Тоҕо сааһырбыт киһи эбии түбүгү көрдүөй? Мин 
хуун буолбатахпын, кытайбын эбээт.

– Эбии түбүк туһунан санааҕар оҕустарыма. 
Аҕыйахта хоонньоһуоҥ эрэ, ол кэнниттэн эн ки-
нини көрүөҥ да суоҕа... Чэ манан кэпсэтиини би-
лигин тохтотуохха. 

15. Эмиэ айан

Турар сөгүн сарсыҥҥытыгар киэһэлик кэлээт, 
тута сорук уолунан У Хуаны ыҥырбытыгар аты-
нан ойутан тиийдэ. 

Көрсүбэтэхтэрэ ый эрэ курдук буолтун иһин, 
кэпсэтиилэрэ элбэх мунньуллубут, онон түүн хо-
йукка диэри ыаһахтастылар.

Турар бу дойдуну тохтообокко хайгыыр. Ман-
нык үтүө сиргэ кырдьар сааһыгар олохсуйарыт-
тан олус астынар.

– Дьэ манна көһөн кэлэммит үчүгэй аҕайдык 
оҕонньоттор оҥостон, нус-хас олоруохпут этэ... 
Биһиги да сааспыт тухары наар тардыллыбыт ох 
кирсинии тыҥааһыннаах сырыыны-мэһиини сы-
рыттыбыт. Биир бэйэм онтон сылайдым.

– Кэлин чуҥкуйуохпут суоҕа дуо? – У Хуан ор-
гууй аҕай сэрэммиттии ыйытта. – Мин биир сиргэ 
олоро үөрүйэхпин. Оттон көс олохтоох киһи эн 
тулуйуоҥ дуо?

– Эс... Мин сөп буоллум мин сэрии олоҕут-
тан. Аны айбыт төһөнү анаабытынан дьаһала-
дьаһаҕа суох көҥүллүк уонна босхотук олоруох-
пун ба ҕарабын. Дьаһала суох олох диэн тугун 
билбэтэрбин да...

Сарсыҥҥы күнүгэр көххө атаранан балык-
тыы бардылар. Балык элбэҕин иһин, бөдөҥнөрү 
 дьаар анныгар, дириҥҥэ бултастылар.

Турар икки сүр улахан балыгы анньан мө-
ҕүһүннэрбитинэн таһааран олус үөрдэ. Бии рэ 
сыалыһар, иккиһэ бил. У Хуан син обургу сордоҥ-
ҥо түбэстэ. Чаҕардар балыктары тута илдьэн со-
ро±ун мииннээтилэр, атынын үөллүлэр. Элбэх 
киһини дуоһута тоторор астык аһылык  буолла.

Бүтэн баран күөлү кыйа кэпсэтэ-кэпсэ тэ 
 дьаар   бай дылар. Дьэ манна Турар биир дьикси -
нэр со ну нун кэпсээтэ. У Хуан кистэлэҥ маҥхаа-
һай   дар баайдарын эридьиэстии барбытын кэн-
нэ, сотору буолаат хараҕа суох сиэнэ Акуол 
соҕо тох биир сирдьитинээн, Куньулуун ытык 
сирдэри   гэр кэ рийэ диэн ыраах айаҥҥа турбут. 
Он тон  бэт тэх ыйтан ордук кэмҥэ кинилэртэн 
туох да сурах суох үһү.

Бу кэмҥэ кинилэр Тэбиэн кэйээрин, салгыы 
Са ракумаҕы туораан дьон олорор сирдэригэр 
 тии йиэхтээхтэр эбит да, онно тиийбэтэхтэр.

– Туох алдьархай буолта буолла, сатаан са-
наабаппын, – Турар өрө тыынна. – Туохха ба-
ҕарар түбэһиэхтэрин сөп... Мээнэ киһи санаммат 
тыйыс сирдэрэ эбээт. Арай, баҕар ааспыттарын 
дьон көрбөккө хаалыан сөп. Дьэ, доҕоор, мин 
мучумааҥҥа ыллардым.

– Туох диэмий? Ити айаны мин хара маҥ-
най гыттан дьиксинэ истибитим. Сатыы буола- 
буола, ол аата хаһаас уута, аһа, таҥаһа суох...

– Кэлиэм иннинэ саархааҥҥа сылдьан кэпсээ-
тим уонна дьоҕус сэриилээх кинилэр суолла рын 
тордуу барарбын көҥүллүүрүгэр көрдөстүм.

– Ону...
– Үгэһинэн тута туох да диэбэтэ.
– Оччоҕо кэтэһэргэ тиийэбит. Өскө саархаан 

көҥүллээтэҕинэ, эн ыллаххына, мин барсарга 
бэлэммин.
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– Махтал. Эйигин бэйэм да барыс диэн көр-
дөһөөрү сылдьыбытым.

– Туһалаах буолуом дии саныыбын.
– Оннук. Эйиэхэ эрэнэбин. Эбии туох эрэ 

 этэрдээххин быһыылаах?
– Хайдах диэххэ сөбө буолла... Киһи кыбыстар 

кыбычыыныгар ыллардым.
– Кэтэҕэмэйдээмэ, туох баарынан кэпсээ.
– Маннык... Эн балтыҥ Дайаа дьэ кэлэн оҕоҕо 

баҕаран миигин эдэр хос ойохтуон баҕаран сү-
гүннээбэт. Мин төһөтүн да иһин кытай киһитэ, 
аттыбар кэргэннээх сылдьан итинтэн кыккы-
раччы батынабын. Бу саатын-суутун! Ону адьас 
өйдө³бөт.

– Сөп. Кинилиин кэпсэтиэм. Эн олус омунну-
рума. Сааһырбыт дьахтарга эҥин эгэлгэ санаа 
киирэр баҕайыта. Тулуй. Ааһыа.

– Түргэнник аастар!.. Сүрэ бэрт, – диэтэ У 
Хуан уонна иһигэр мантан ханна эрэ ыраах уһун 
айаҥҥа аттаныан баҕарар санаа баарын таайда: 
мантан өр кэмҥэ баран хаалбыт киһи...

1. Сиэттэр уонна кинилэр эһэлэрэ

Хууннарга бэрт былыргыттан олоҕурбут үгэс 
быһыытынан, хуун сэриитэ сылга иккитэ – 
күһүн балаҕан ыйыгар уонна саас кулун тутар-
га түмсэн үөһээ салалта дьаһайдаҕына ыраах-
чугас айаҥҥа-сырыыга турарга бэлэмнэнэллэр. 
Онон кыанар киһи соччо ыарырҕаппат, дьиэт-
тэн-уоттан наһаа тэйиппэт сымнаһыар соҕус 
олоҕо.

Сайын сэрии малын-салын көрөн өрө тар-
дарга анаан аҕыйах киһи хаалар, онуоха дьиэ-
тэ-уота суох уһурумаҕай дьону эбэтэр сулумах 
оҕонньоттору көрдөһөллөр.

Саас күн уоттанан тулалыыр айылҕа сэргэх-
сийиитэ тоҕо эрэ сылаа-элээ таайан киһи улу-
гурбутун билинэр. Түүн бэркэ сээбэҥнээн аанньа 
утуйбатаҕыттан Турар сарсыардаттан санаата 
алдьанан турда. Ордук бу кэли²²и кэмҥэ эҥин-
э²ин куһаҕан түүллэри түһээн эрэйдэнэр ахан. 
Дэлэҕэ сарсыарда буоллаҕына үөрүө дуо?

Уһуктан баран сытан эрэн илиилэрин-атахта-
рын имэриммэхтээтэ, онтон саҥа туран эрдэҕинэ 

* * *
Баара-суоҕа икки хонугунан У Хуан ити бүөм 

санаата туолан соһутта. 
Киин Уоруктан сорук уол саархаан дьаһа лын 

аҕалла. Онно этиллэринэн Турар сөгүн икки 
аҥар мэҥэннээх соҕуруулуу-арҕаа Куньулууну 
кыйа аартыкка диэри тиийэн салгыы дьаһал кэ-
тэһэригэр соруйбут.

– Дьэ бэрт! – Турар үөрдэ. – Миэхэ ити эгэ эрэ!
– Миэхэ эмиэ! – У Хуан саҥа аллайда. – Айана 

суох тэһийбэт эбиппин.
– Мин сарсын бардым, айаны-сырыыны кэпсэ-

тэ. Эн өйүүн аттанаар.
– Истэбин, тойон сөгүн! – дьоллоох У Хуан ха-

һыытыы былаан хардарда.
Кинини өрөгөй кууста! Айаҥҥа! Күүтүүлээх 

айан! Көҥүл диэн бу!
Санаан көрбүтэ саҥа саҕаланыахтаах сын-

ньалаҥ олоҕуттан хайыы-үйэ сылайбыт. Кэлин 
сэриитэ, айана-сырыыта, дьаһала-дьаһаҕа суох 
хайдах буолар?

Сөгүн
Иккис сэһэн

икки сиэттэрэ кэлэн эһэлэрин көхсүн-сүнньүн 
имиттилэр.

Эһэлэрэ суолтатыгар мөҕүттүбүтэ буолла:
– Бачча эрдэлээҥҥит уугутун алдьаттаххыт. 

Сарсыардааҥҥы уу ордук минньигэс буолар...
Сэрии кэккэтигэр турар киһи Баабыр дьо-

но турарыгар баар буолуохтаах. Кини номнуо 
мэҥэнэй солбуйааччыта диэн үрдүк сололоох. 
Бүгүн убайа Акуол кэлэн эрэ иккиэн эһэлэрин 
сурдугар хоммуттара.

Акуол бу сырыыга тоҕо эрэ саҥата-иҥэтэ суох. 
Ама кэмҥэ кини эһэтиттэн уруккуну-хойукку-
ну сураһан айаҕа хам буолааччыта суох. Киһи 
үөйбэтэҕин-ахтыбатаҕын ыйытан, эҥини көрбүт-
билбит эһэтин муннукка хаайара эмиэ баара. 
Хайдах төрүөҕүттэн көрбөт оҕо орто дойду ым-
пыгын-чымпыгын итинник дириҥник иҥэн-тоҥон 
ыйыталаһарын киһи бэккиһиир. Бүгүн кини са-
ҥата суох олорон күөх харахтарынан тугу эрэ 
ырааҕы кыҥастаһарга дылы. Итинтэн эһэтэ сы-
рыы ахсын дьик гына түһэр.

Өрүү кэпсэтинньэҥ, сэргэх бөҕө уолчаан итин-
ник тосту уларыйбыта дьикти.
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Билигин кини тугу да сэргээбэт, кэрэхсээбэт. 
Туох эрэ санааҕа баттаппыт киһилии саҥата суох 
соҥуйа сылдьар курдук.

Кинини аралдьытаары эһэтэ У Хуаны уонна 
Батамайы арыаллатан чугас эргин хайалар эниэ-
лэригэр булт, балык көрдөрө тэрийэн ыытта. 
Онуоха сөгүн аара сэрэнэр туһунан хаста да ха-
тылаан эппитигэр Батамай – сэрии киһитэ сон-
ньуйа иһиттэ.

– Пахай, бу диэн хайалар үһү дуо, томтордор 
буоллахтара, – диэн Батамай алҕас киһиргээн 
кэбиһэн киирэн биэрдэ.

– Эн хаһааҥҥыттан миигин айахха анньар то-
йон буолбуккунуй?

Батамай дьарыллан тута ньыкыс гынна, от-
тон Акуол хайалар тустарынан кэпсэтээри бы-
һыылаах, кини тылларын сэргии иһиттэ.

– Батамай-аҕаа, эн Куньулуун хайаларыгар 
сылдьыбытыҥ буолаарай?

– Оо, тоойуом, сылдьан бөҕө, – диэтэ Батамай, 
кинини кэрэхсиир киһи көстүбүтүттэн астынан.

– Хаарыаныы, эн буолбут киһи! – Акуол ис 
сүрэҕиттэн сөҕөн саҥа аллайда.

– Кэрэ дойду! Ото-маһа төрөлө, булда-аһа 
өлгөмө!

– Онно Таҥара сатыылаабыт ытык сирдэрэ 
 бааллар үһү. Эн онно сылдьыбытыҥ дуо?

– Оо, сылдьан... Сылдьан бөҕө буоллаҕа дии!
– Ол сирдэрин сиһилии кэпсиэҥ этэ дуо, хай-

дах буолар эбиттэрий?
– Ээ, тоойуом, мин таҥараһыта суох киһи 

соччо өйдөөбөтөҕүм. Онно ытык сир элбэх. 
Мин көрдөхпүнэ көннөрү таастарга үҥэллэр, ас 
кэбиһэр быһыылаахтара...

– Ытык сир элбэх буолбат, – диэтэ курустук 
Акуол уонна субу аҕай кэрэхсээбит уота-күөһэ 
умуллан хаалла.

Сиэнэ уол Куньулууну анаан сураспытын Ту-
рар сөгүн дьиктиргии истибитэ. Кэйээр киһити-
гэр хайаттан саллар, дьаахханар санаа дириҥ-
ник иҥэн сылдьар. Ордук Куньулуун туһунан, 
 илэ сылдьар иччилэрин дуу, абааһыларын дуу, 
эҥин ник сүрдээн-кэптээн кэпсииллэр.

Булан-булан ала чуо Куньулууну сурастаҕа 
дьиктитин... Акуол бу кэлин киһи сөҕөр гына ула-
рыйда. Урут оҕо-оҕо курдук элэккэй, кэпсэ тинньэҥ 
да этэ. Оттон билигин бэйэтин санаатыгар бүгэн 
хаалла. Соҕотох сэргэхси йэр киһитэ сурдьа Баа-
быр эрэ. Арай ол сэрии тойоно киһи түбүк бөҕө, 
кинини кытары уһуннук ирэ-хоро сэлэһэ олорор 
иллэҥэ суох.

Киһи эдэригэр олоҕу баарынан аҥар кырыы 

күрдьэн иһэр, оттон сааһырдаҕына сэрэнэрэ-
сэрбэнэрэ киирэн, буола илиги оҥорон көрө-
көрө дьиксинэр. Турар төрүт бэйэтин майгыты-
нан да, дьылҕатын быһаарбыт дьарыгынан да, 
мас хайдыбытын курдук көнө сүрүннээх киһи. 
Туохтан даҕаны быһаарыыта суох иэрэҥ-саараҥ 
туругу ончу сөбүлээбэт.

Акуол сурдьун кытары тугу эрэ ботур-итир 
кэпсэтэ олордохторуна, бэҕэһээ киэһэ, Баабы-
ры Саархаан ыҥыттаран ылла. Аны ол тоҕотун 
 таайа сатаан биир эрэй буолла.

Ама кэмҥэ сэрии баһылыктарын сөгүн нөҥүө 
ыҥыттарара. Оттон бу сырыыга тоҕо эрэ чуо тус 
бэйэтин... Тоҕо?

Саархаан бытархайынан дьарыктанааччыта 
суох. Аны Баабыр, баара эрэ уон сэттэлээх, мэ-
ҥэнэй солбуйааччыта эрэ ээ. Киниэхэ ураты со-
ругу сүктэрэр эрдэ. Оннукка ааттаах-суоллаах 
кырдьаҕас бастыҥай тойоттор элбэхтэр эбээт.

2. Сирдьити талыы

Турар били мөккүөрдээх сирдьит уолу кыта-
ры кэпсэтэн, тургутан көрөөрү тэҥсигинэн бэйэ-
тигэр ыҥыттарда.

Өр-өтөр буолбата, чараас торҕо нөҥүө хара-
быллар дьаһабыллара оҕонньор сөҥөдүйдэ:

– Бу эн кимҥиний, тоҕо манна кэллиҥ?
– Мин... Мин ким да буола иликпин ээ...
– Акаары! Аатыҥ кимий? Хантан сылдьаҕын? 

Ханна бардыҥ? – диэн манна улахан дьаралык-
таах тойоттор сылдьалларыгар үөрэммит дьаһа-
был хойуу куолаһынан сөҥөдүйдэ.

– Аатым Хойгур диэн. Манна ордуу асчыт 
дьахтарын уолабын. Оттон манна миигин сөгүн 
ыҥыттарар диэбиттэригэр кэллим.

– Һы, оччоҕо улахан киһи эбиккин! Ол эйигин 
тугуҥ иһин ыҥырдаҕай?

– Билбэппин... Ээ, мин... туохпун ээ... сир-
дьиппин.

– Тыый, оччоҕо адьас улуу киһи эбиккин дии. 
Чэ, оччотугар аһарар буоллаҕым дии. Сирдьити 
отунан-маһынан оҥорботтор. Киир.

Турар итини истэ олорон хата өтөрүнэн күл-
бэтэҕин күллэ. Инньэ гынан иһигэр туох эрэ ыга 
ыла сылдьыбыт төлөрүйбүтүн курдук чэпчээн, 
хараҕа сырдаан кэллэ.

“Сирдьит” иһирдьэ киирэр аан аттыгар кыч-
чыаҕынан кыччаан, төбөтүн сыыһын ньыхаччы 
туттан, ол эрээри сүүһүн аннынан куттаммыт ахан 
сытыы харахтарынан көрөн кылахачыта турда.

Турар бу уол Акуолу кытары оонньуу кэлэрин 
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билэр эрээри, бу аан маҥнай үчүгэйдик иҥэн-
тоҥон көрдө.

Бу уорук асчыттарыгар илииһит-атахсыт, аҥар-
дас дьахтар уола. Чахчыта биллибэтэр да, манна 
биир кэмҥэ элэҥнээн ааспыт Окун диэн сытыы 
эр бэрдэ оҥорбут диэн күтүрүүллэр. Арай омос 
көрүүгэ ханан да киниэхэ маарыннаабакка дылы.

– Дьэ, тугу кэпсиигин?
– Суох... Сарсын Акуолу кытары хайаҕа бар-

сар үһүбүн.
– Онно киниттэн харыс да хаалбаккаҕын ак-

кын наар сэргэстэһэ тутаар.
– Сөп.
– Тулаҕар туох көстөрүн Акуолга сиһилии 

кэпсээн иһиэхтээххин. Дьөрү от-мас өҥөр-
дьүһүнүгэр, кыыл-сүөл быһыытыгар диэри ба-
рытын ойуулаан биэриэх тустааххын.

– Сөп. Миэхэ инньэ диэн элбэхтэ эппиттэрэ.
– Сүрэҕэлдьээбэт инигин?
– Суох...
– Дьэ сэрэн... Мин киммин билэҕин?
– Билэн... Эн барыларын кыайар улахан 

тойоҥҥун.
– Барыбытыттан улахан тойон Саархаан баар. 

Эн хайа тойонтон ордук куттанаҕыный?
– Баабыр тойонтон...
– Тыый, ол тоҕо?
– Кини олус күүстээх... уонна ыарахан суту-

руктаах.
– Эн кыратык да албыннаама, сымыйалаама, 

наар кырдьыгынан сырыт, оччоҕуна кимтэн да 
куттаныаҥ суоҕа.

– Сөп... – диэн хап-сабар хардарда Хойгур 
уонна наһаа соһуйбут, бэркиһээбит хараҕынан 
сөгүн диэки чочумча көрөн турбахтаан баран, 
оргууй кэннинэн сыҕарыйан тахсан барда.

Сөгүн уолу батыһа көрөн хаалла.
Онтон кыракый уол тохтоло суох сүүрэлэс ха-

рахтарын санаан курустук үөһэ тыынна.
Сирдьитинэн ыытаары бииртэн биир бэрт, 

сүһүүнэн дьон чулуутун аҕалбыттарын Акуол 
барыларын сирэн баран талбыта ити. Хойгур. 
Түөкүнэ, албына, сымыйаччыта барыта сирэйи-
гэр. Көрбөт диэн кырыыс...

3. Уһуман Саархаан

Уһуман Саархааны үгүстэр алыс кээрэҥ, судур-
гуну даҕаны кэмигэр быһааран испэт, дьаһала-
дьаһаҕа олус бытаан диэн сэмэлииллэр.

Дьиҥэр кини олус сэрэх, ол тоҕото өйдөнөр.
Уон аҕыс сыллааҕыта Уһуман убайа Абылхай 

Саархаан соһуччу ыалдьан өлбүтэ. Былыргыт-
тан кэлбит үгэс быһыытынан саҥа саар хаанынан 
оччолорго отуччалаах Уһуман буолуохтааҕын 
кэһэн туран уон сэттэлээх Саламаны талаллар.

Атын кэмҥэ, атын дьоҥҥо үгэһи итинник ба-
ламаттык кэһии ил иһигэр утарыта турсууну, 
хайдыһыыны таһаарыан сөбө.

Ону Уһуман өһүргэниэхтээҕэр хата үөрэ ылы-
нан, төрүт дойдутугар Күөх Күөллэргэ түһэн 
хаалбыта. Кини хуун сэриитин уҥа кынатын 
баһылыга этэ эрээри, онтун солбуйааччылары-
гар соҥнуура. Көҥүл кэлэ-бара сылдьан суолта-
тыгар эрэ дьаһайсыбыта буолара.

Ол эрээри нөҥүө сылыгар өтөр-наар кэлбэ-
тэх алдьархай адаҕыйбыта – Саламан Саархаан 
саҥа анаммыт сөгүнүн Арсаны кытары харабыла 
суох сылдьан тоһуурга түбэспиттэрэ.

Хайыахтарай, Күөх Күөллэртэн “балыктыы 
оон ньуу” сылдьыбыт Уһуманы суһал үлүгэрдик 
саархаан олбоҕор олордон кэбиспиттэрэ. Сол күн 
Уһуман уолун сүтэрэн хараҕа хараҥаран сыл-
дьар Турары түҥ-таҥ түһэрэн төттөрү сөгүнүнэн 
анаабыта.

Батынан көрөөрү гыммытын: “Чэ, онуоха-ма-
ныаха диэри, кэлин бэйэм оннубун буллахпы-
на ыытыам”, – диэн алы гыммыта да, сыллата: 
“күһүн” эбэтэр “саас” диэн көһөрөн иһэр. 

Инньэ гынан бачча сыллар тухары бэйэтэ да 
элэйэ сылайда, дьону да салгытта. Биир ки-
һи бачча улахан сэриини алыс уһуннук салай-
ара үтүөҕэ тиэрпэтэ чахчы. Арай Саархаан ону 
өйдөөбөт. Кини тус бэйэтэ сэрии бытархай, 
быһаччы дьаһалыттан туора туттар, арай үрдүкү 
солоҕо анааһын, чыыны иҥэрии курдук сүрүн 
суолталаах эрэ дьайыылары хаалларынна.

Билигин Саархаан адьас намыһах кэрдиискэ 
турар орто сүһүөх салайааччыны – Баабыры 
чуо ыҥыттарбыта дьикти. Саархаан судургу-
та суох соругун сүнньүнэн сырыыны сылдьы-
быт, эҥини билбит кырдьаҕас бастыҥайдарга 
сүктэрээччилэр.

Баабыр курдук мэйиилэрэ хойдо илик эдэр 
оҕолор кыргыһыы күлүмэх түгэннэригэр, экки-
рэтиһиигэ эрэ түргэннэринэн, сыыдамнарынан 
ордон тахсаллар. Оттон билии-көрүү, сатабыл 
халлаантан түспэт, олоххо элбэхтик эрилиннэх-
хэ эрэ кэлэр.

Аны билигин ыраах барыы-кэлии табыгаһа 
суох кэмэ. Өтөр сааһы сайыҥҥы сыралҕан үтү-
рµйүө. Оччоҕо кэйээр киһи да, сүөһү да тулуйбат 
куйааһынан оргуйуо.

Хараҕа суох Акуол барахсан киэһэ күн кии рэн 
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саһарҕа этиэхтэн кэрэ эгэлгэ өҥүнэн кыыһа рын 
диэки хайыһан олорорун сөбүлүүрэ дьикти. Аны 
тоҕо эрэ саҕах көстүбэт былыттаахха тахсыба та 
дьикти.

Биирдэ Баабыр убайын аттыгар олорон са-
ҕах өҥүн-дьүһүнүн уустаан-ураннаан кэпсиирин 
эһэ лэрэ түбэһэ түһэн истэн наһаа сөхпүтэ баара.

Оттон атын түгэҥҥэ көрбүтүн кыайан толору 
эппэтэҕиттэн абатыйан ытамньыйбытын көрөн 
уоскуппута:

– Хайа да киһи хараҕынан көрбүтүн сатаан 
 толору кэпсээбэт. Ордук өҥү-дьүһүнү ситэри 
 тиэрдэргэ тыл тиийбэт. Эн миэхэ холооно суох 
ордук сиһилии кэпсиигин дии.

– Кыра сылдьан мин кинини быстах ыалдьан 
көрбөт, кэлин үтүөрүө диэх курдук саныырым. 
Ону баара кини аны хаһан да харахтамматын 
ылынар ыарахан, – диэбитэ Баабыр ис санаатын 
хаһан да биллэрбэт бэйэтэ аһара айманан. – Ба-
рыта Таҥара оҥоһуута диэтэххэ, “туох иһин?!” 
диэн хаһыытыаҕы баҕарыллар.

– Кэбиһиий, итинник ончу сатаммат. Таҥара 
дьайыытын ким да быһаарбат. Биһиги үксү бил-
бэппит, өйдөөбөппүт. Онон билбэт суолу таайа 
сатыыр – аньыы.

– Буолтун иһин... атаҕастабыла бэрт дии... 
Эҥин аньыылаах-харалаах дьон чиччигэ, бэл 
кыыл-сүөл, үөн-көйүүр барыта көрөр харахтаах, 
оттон Акуол эрэйдээҕи Айыы Тойон Таҥара тоҕо 
күн сирин көрөр дьолтон матарбыта буолуой?..

– Арыт миэхэ эмиэ итинник санаалар киирэн 
тахсаллар. Ол эрээри, хайыахпытый, тулуйа 
сатыырбытыгар эрэ тиийэбит... Атын өттүттэн 
көрдөххө, адьас эҥкилэ суох киһи ахсаан наах. 
Киһи үксэ итэҕэстээх. Мин хаҥас кулгаахпынан 
дөйүҥүбүн, ол эрээри бачча тухары сэриини 
дьаһайан кэллим дии. Аны абаҕаҕын Хамыы-
ды көр, оҕо эрдэҕиттэн көнтөс атахтаах эрээри, 
чулуу сылгыны иитэн аатыра сылдьар. У Хуан 
харалҕан эрээри, хайдахтаах ытыктабылга сыл-
дьарый, кинитэ суох туох да сатаан дьаһаллыбат. 
Аны эн “үөлээннээххин” Батамайы ыл. Өтөр-
өтөр иһинэн сыылан хааларын бэйэҥ билэҕин. 
Аҥардас санаатын күүһүнэн ити үлүгэр сырыы-
ны дьонтон хаалбакка сылдьарын бэккиһиибин.

Ити кэпсэтии түөрт сыллааҕыта буолбу-
та. Оччоҕо уолаттар саастаахтарыгар холооно 
суох эрдэлээн өйдөрө-санаалара ситэн эрэрин 
эһэлэрэ эмиэ да астына бэлиэтиирэ эрээри, уо-
латтар аҕалара уон сэттэтигэр мэҥэнэй, он-
тон тута сөрөөн сөгүн буолбутун санаатаҕына 
куһаҕан буолар.

Олоххо туох барыта бэйэтин кэмэ кэллэҕинэ, 
силик ситтэҕинэ буолара ордук. Олус эрдэ ситэр 
үтүөнэн эргийбэт быһыылаах.

Сөгүн сиэнин Баабыры санаан үөһэ тыынна. 
Адьас кыра сааһыттан сэрии кэккэтигэр турбут 
буолан оонньууру билбэккэ улаатта. Ол иһин 
билиҥниттэн оҕонньор курдук майгылаах-сигили-
лээх. Күлэри-үөрэри билбэт, биир кэм кыһалҕаны 
быһаара сатаан сабыччы тутта сылдьаахтыыр.

Итинник санаатахха барыта муҥур. Кини бэйэ-
тэ даҕаны бачча сааһыгар диэри түптээх олоҕу 
билбэтэ. Орто дойдуга олорбут алта уон аҕыс 
сааһыттан отут түөрдэ – сөгүн. 

Сыл ахсын ыра санаа оҥостубут Күөх Күөл-
лэригэр барыах буоларын Саархаан ыыппат.

* * *
Турар киэһэ эрдэлээн аһаан баран аа-дьуо 

утуйардыы оҥоһунна. Баҕар ким эрэ кэлиэ дуу 
диэн кэтэх санаа баарга дылы.

Маҥнай сылаас уунан айаҕын, муннун сай-
ҕанна, сирэйин, тараҕай төбөтүн, онтон атаҕын 
суунна. Эҥин диэн дыргыл сыттаах сыанан-
арыы нан сотунна.

Саҥа нухарыйан иһэн ханна эрэ аттар туйах-
тара эрчимнээхтик тибигирэйэн иһэллэрин истэн 
олоро биэрдэ.

Омуннаахтык күлсэ-күлсэ кэпсэтэр саҥа ла-
рынан сиэттэрин эндэппэккэ биллэ.

– Бай! Саархаан ыраах сорукка ыыттаҕа дуу, 
диэбитим, төттөрү ыстаннаран кэллиҥ дуу? Дьэ, 
кэпсээ, баһылыгыҥ туохха ыҥыттарбытый?

– Ээ, бэрт судургу... Ыҥырыллыбыттар элбэх-
пит, саҥа солоҕо анааһын уонна чыын иҥэрии 
туомугар ыҥырбыттар.

– Тыый, оччоҕо эн?.. – Турар көһүппэтэх суо-
луттан соһуйан хаалла.

– Соннук, эһээ, – диэн чаҕаарыйда Акуол бы-
раата хардарыан иннинэ. – Эн сиэниҥ Баабыр 
аны мэҥэнэй!

– Тыый, тоҕо бэрдэй! Бэлиэр бастыҥай-тойон...
– Эһээ, оттон Саархаан эйигиттэн ыйыппатаҕа 

дуо?
– Ээ, суох. Баҕар эрдэ туора дьонтон ыйыта-

ласпыта буолуо эрээри, итини кини бэйэтэ эрэ 
быһаарар. Мин оҕобунан киэн туттабын эрээри, 
көнөтүнэн билиннэхпинэ, арыый эрдэ курдук.

– Мин бэйэм эмиэ инньэ диибин. Кыбыһынным 
ахан.

– Чэ, эһиги туох да диэҥ, – диэтэ Акуол Баабыр 
саҥа дьаралыгын имэрийэ олорон. – Оттон биир 
бэйэм хайдах буолуохпун билбэт гына үөрдүм...
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– Мин эмиэ... – эһэлэрэ тоҕо эрэ долгуйда. – 
Өйдөө, Саархаан эйиэхэ бу дьаралыгы кытары 
чыын иҥэрдэ. Онон эн билигин атын кэрдиискэ 
тахсан уруккугуттан букатын атын киһи буоллуҥ.

– Мин ону өйдүү иликпин.
– Ол өйдөбүл кэлин кэлиэҕэ. Чэ, оҕолор, аны 

эбэлэргитин баран үөрдүҥ. Дьэ кинилэр чыыны-
солону үрдүктүк туталлар.

4. Суһал түгэн

Оҕо киэнинээҕэр сиэн ситиһиитэ ордук сытыы 
буолар эбит. Билигин эмээхситтэр үөрүөхтэрэ.

Ол эрээри санаа обургу дэгэтэ, эгэлгэтэ элбэх. 
Ону хам туппаккын. Билигин бу сүдү үөрүүнү 
кытары мэҥэстэн, аҕаларын дьылҕатын туһунан 
санааны кытары дьаахханыы көбөн кэлэр.

Мэҥэн диэн уон сүүнтэн турар, бэйэтэ туспа 
хайа баҕарар соругу сүгүөн сөптөөх сэрии. Аны 
онно биир оччо көмө-тэрээһин дьоно эбиллэр. 
Ону барытын уон сэттэлээх ньуулдьаҕай, ситэ 
илик оҕо киһиэхэ сүктэрэр наһаа дии? Туох бары-
та кэ мигэр буолара ордук. Кэми-кэрдии ни к уота 
сатаан харбыалаһыы соччото суоҕа биллэр...

Эмээхситтэр ону ситэ өйдөөбөттөр. Билигин 
үөрэн өрүкүнэһиэхтэрэ: кинилэргэ чыын-со-
ло олох хо сүрүн ситиһии курдук. Дьэ ол эрээ-
ри  эмээхситтэр эн ситэ көрбөккүн көрөн, олоҕу 
атыннык, мындырдык көрөллөрө мэлдьэх буол-
батах. Кинилэр чыын-соло киһини үрдэтэрин 
тэҥэ ордук кутталлааҕын өйдүүллэр, ол иһин би-
лигин уолаттарга кэргэн кэпсэтэргэ туруналлара 
чахчы. Оччоҕо уолаттар сырайдара туора баран 
көмүскэтэр киһилэригэр төттөрү сырсан кэлиэх-
тэрэ. Ону кини хайыай?

Эр киһиэхэ кэргэн – ыар ындыы. Кини хаһан 
да баҕа өттүнэн буолбат, ол иһин наар күһэлтэ-
нэн бас бэринэр... Былыргыттан кэлбит үгэс ки-
ми да өрө көрдөрбөт. Онтон хайдахтаах да бэйэ-
лээх чыын-соло быыһаабат.

Дьэ итинник ээ, куһаҕан хуун киһитин олоҕо 
– наар хааччах иһинэн. Көҥүл босхо диэни бэл 
дьиэҕэр-уоккар билбэккин, эгэ сэрии кэккэтигэр 
талбыккынан сылдьарыҥ кэлииһи дуо?

Ол эрээри, туох барытын курдук куһаҕан да 
үчүгэйдээх. Уон сэттэ сыллааҕыта арай Арса-
ны эмиэ күүстэринэн кэргэн ылларбатах буол-
луннар? Ол киһи омуна-төлөнө дэлэ этэ дуо? 
Кыыһыран бурҕаҥнаан биэрбитэ да ийэлэрэ 
 тылларын энчирэппэтэхтэрэ. Ол түмүгэр ити 
уолат тар төрөөн хааллахтара.

Кинилэрэ суох билигин хайдах олоруох эти-

лэрэй? Кырдьаҕас ыал олоҕун ис хоһооно бү-
түннүүтэ ити уолаттар тула эргийэр дии. Бу баар 
олоххо бүтүннүүтүгэр кинилэр ис хоһоон биэ-
рэллэр буолбат дуо?!.

Турар утуйуох курдуга тыал хастаабыт тума-
нын курдук дьайҕаран хаалла... Көймөстөн ис-
пит санаалара кый бырахха көттүлэр.

Уолаттары иккиэннэрин адьас кыраларыттан 
үгүс дьон бэлиэтии көрөн олус хайгыылларын 
эһэлэрэ былыргы үгэс быһыытынан харыстаан 
сөбүлээбэтэ: оҕо ньуулдьаҕайыгар, өйө-санаата 
ситэ чиҥии илигинэ на´аа өрө тутуллара соччо то 
суоҕунан туолуйуон сөп.

Оттон билигин Баабыры Саархаан бэйэтинэн 
ыҥыран ылан туспа сэрии баһылыгын чыынын 
иҥэрбитэ – бу кини салайар дьоҕурун чахчы би-
линии, киниэхэ эрэнии бэлиэтэ.

Өскө бу иннинэ Саархаан киниттэн ыйыппы-
та буоллар Турар чахчы сөбүлүө суоҕун ааһан, 
үрдүк чыын ньуулдьаҕай оҕо отуорун хамсатыа 
диэн утарсыах этэ.

Оттон билигин хайыай, ылынарыгар эрэ 
 тии йэр. Саархаан дьаһала диэн Айбыт анаабыт 
дьылҕатыгар атылыы, ону ылынаргар, туох да 
иҥэ-дьаҥа суох бас бэринэргэр тиийэҕин.

Ити ыккардыгар оҕонньор нухарыйан ылла 
быһыылаах. Арай уутун быыһынан иһиттэҕинэ 
харабыллар диэки туох эрэ мучумаан буолла. 
Ким эрэ киирэ сатыырын харабыл аһарбат. Туох 
буоллаҕай? Сөгүҥҥэ кыра кыһалҕалаах түүннэри 
кэлбэт. Оччоҕо тоҕо туталларый?

Ити ыккардыгар сиэннэрэ булгу кэлиэхтэрин 
сэрэйэ сыппытын уутугар баттатан умнан кэбис-
пит. Онто кырдьык буолан таҕыста.

Сонньуйуох иһин, бу сырыыга ама киһини 
 Акуолу сиэн буоларын быһыытынан ыараатал-
лар да, син аһардылар, оттон сэрии киһитин, 
саҥа дьаралыктаммыт мэҥэнэйи, түүн сөгүн сын-
ньанар, диэн дьаһалынан ыыппатылар, ону Ту-
рар бэйэтэ утары тахсан көҥүллээн эрэ киллэр-
дилэр.

– Хайа, бу эһиги тоҕо түүн харахтанныгытый? 
Баабыр эн билэҕин дии, сөгүҥҥэ түүннэри хан-
нык түгэҥҥэ кэлэри.

– Билэн... Былдьаһыктаах суһал түгэҥҥэ.
– Дьэ ол тугуй? Өстөөх сэриитэ кэллэ дуо?
– Оннооҕор куһаҕан...
– Тыый, ол тугуй?
– Эбэлэрбит биһиэхэ ойох ылан биэрэллэр үһү...
– Бу баҕайылары көр!.. – Турар аһара омун-

наах тык саҥа аллайда. – Ол хаһан?
– Күн сарсын.
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– Тыый, ол тугун тиэтэлэй?
– Биһиги ол иһин түүннэри кэллибит. Итини 

сөгүн быһыытынан эн эрэ тохтотор кыахтаах хын, 
– диэтэ Акуол. – Биһиэхэ ол туһунан өйбүтүгэр 
да суоҕа. Ол кэлин наҕылыччы да быһаарыллыан 
сө бө: баара-суоҕа уон сэттэбитин эрэ туоллубут.

– Бииринэн сөпкө этэҕит. Тугун иччэ үлүгэр 
тиэтэйэн, – эһэлэрэ маҥнай сиэттэрин өйөөбүт 
курдук гынна. – Ол эрээри, уруккуну-хойукку-
ну аҕыннахха миэхэ да, эһиги аҕаҕытыгар эмиэ 
уон сэттэбитигэр күүстэринэн ойох ылларбытта-
ра. Онон уон сэттэ диэн киһи ситэр сааһа. Оттон 
Баабыр эн туспа сэрии баһылыгынан ананныҥ... 
Бастыҥай чыыннанныҥ.

– Мин сэриини дьаһайыам... Ол эрээри били-
гин кэргэн ылар кыаҕым суох, эһээ. Онон эн 
сөгүн быһыытынан кэргэн ылларыыны тохтотор-
го дьаһайыах тустааххын.

– Оннук, эһээ! – диэн ытаһалаата Акуол. – 
Манна бука бары эйиэхэ бас бэринэллэр. Эн 
тылыҥ барыларыгар булгуччулаах.

– Сөпкө этэҕин, мин тылым сэрии кэккэтигэр 
турааччыларга ньыхатыттан бу Баабыр курдук 
дьаралыктаахтарга тиийэ барыларыгар булгуч чу 
толоруллар. Оттон кэккэ тас өттүгэр – суох.

– Оттон... Оттон биһиги эбэлэрбит эйигин ис-
тиэхтээхтэр буолбатах дуо?

– Ыал олоҕо сүрүн-сүрүн суолларга тус-
туһунан араарыллар. Онно көһүү, ас-таҥас бу-
луута эр киһиэхэ сүктэриллэр, оттон дьиэ ис ту-
тула, оҕо-кэргэн, чуолаан саҥа кэргэн ылыы ны 
дьахталлар быһаараллар. Онон, хомойуох иһин, 
эһиги көрдөһүүгүт мин кыаҕым таһынан... – Ту-
рар илиитин нэлэс гыннарда. – Эһиги диэн... 
Оннооҕор миэхэ, алта уон аҕыстаах оҕонньорго 
ойох ылаары тииспиттэрэ ыраатта. Ол кыыстара 
эһигиттэн баара-суоҕа алта-сэттэ сыл аҕа... Бу 
саатын-суутун!..

Үһүөн сурт иннигэр тахсан толору ый диэки 
хайыһан саҥата суох санааҕа түһэн олордулар.

Акуол адьас көрөр киһи курдук ый диэки өрө 
мылайан олороруттан эһэтэ иһигэр дьик гын-
на. Сырыы ахсын итинник гынар. Дьикти оҕо. 
Адьас кыра эрдэхтэринэ көс мала-сала бөҕө 
кыс таммыт сурдугар быраатынаан оонньоон сүү-
рэкэлэһэллэригэр Акуол ханна да иҥнибэтэ, от-
тон Баабыр өтөр-өтөр охтон төбөтүн оройунан 
барара. Ол аата Акуол көрбөтөр да, ханна туох 
сытарын өйүгэр тута сылдьара.

Элбэх кыһалҕалаах көс олох сиэрэ-майгыта 
мөлтөххө-кыаммакка сыһыана олус хабыр буо-
лар. Айаҥҥа-сырыыга көмөтө суоҕун ааһан, 

 кыаммат, иннин көрүммэт киһи мэһэйи үөскэтэрэ 
чахчы, онон сөбүлээмиэхтэрин сөп...

Ону санаатаххына куһаҕан буолаҕын.
Тоҕо эрэ эһэлэрэ бары үгүс элбэх сиэннэрит-

тэн бу икки төгүрүк тулаайах хаалбыт уолатта-
рыгар аһара охтор, ыалдьартан илии арахпатын 
курдук, киһи мөлтөх, буомурбут оҕотугар ордук 
чугас дииллэрэ кырдьык.

Баабыры тулаайахсытымаары кыһаллан ахан 
биэрдэ. Билигин да ньуулдьаҕай. Оттон Акуол 
туһугар төһө сүрэх-быар ыалдьыбытын ааҕан 
сиппэккин.

Оҕотун аһынан туох-ханнык санааҕа 
тиийбэтэҕэй? Итиччэ кэрэ сэбэрэлээх барахсан 
күн сырдыгыттан матан, кунүстэри-түүннэри им 
балайга тимирэн сылдьара санааҕа баппат.

Уолаттар аҕалара былаҕайга былдьатыа ҕыт-
тан 40-с хонугар төрөөбүттэрэ. Ийэлэрэ ыара-
ханнык оҕоломмута. Төрүкүттэн да кэргэнин сү-
тэриэҕиттэн өй-мэй сылдьаахтаабыта.

Оҕолонноҕун сарсыарда олус сэргэхсийэн 
уһуктубута. Ийэлэрэ онтон үөрэн ахан уолатта-
ры аҕалан аан маҥнай эмтэрбиттэрэ.

Арай тула саба түһэ, түбүгүрэ сылдьар ийэлэ-
ригэр кыыстара түүлүн кэпсээбит:

– Миэхэ Арсан икки көтөл аттаах тиийэн кэллэ. 
Биирэ хап-хара, сүүһүгэр күннээх, иккиһэ үп-үрүҥ. 
Миигин ыла кэлбит үһү уонна үөрэр да үөрэр.

– Тугу-тугу тыллаһаҕын, хотуой! Аньыы. От-
тон оҕолоруҥ бааллар дии... – ийэлэрэ аймана 
түспүттэрэ.

– Мин да инньэ диэтим ээ, ону “кинилэр-
гэ кыһаныма, кинилэр үрдүк аналлаах улахан 
дьон” диэн хардарбыта уонна хаһан да буолбата-
ҕын курдук ис-иһиттэн наһаа дьоллоохтук күлэн 
кэбиспитэ... Мин Арсаммын кимтэн да ордук тап-
тыыбын ээ... Дьөрү оҕолорбуттан да... Мин кини-
лэри билбэппин ээ...

– Аньыы... Сатамматы саҥарыма, тоойуом, чэ 
утуй, сынньан. Барыта ааһыа... Орто дойдуга 
оннооҕор буолуох барыта мүлүрүйэр, умнуллар 
баҕайыта... – ийэлэрэ тула түһэн кыыстарын 
имэрийэн-томоруйан утутан кэбиспиттэрэ.

Кыыстара уоскуйан утуйан хаалбыта уонна 
уһуктубатаҕа...

5. Ыарахан кэпсэтиилэр

Ити кэннэ утуйар кэлиэ дуо? Уһун түүнү эрги-
тэн килэччи көрбүтүнэн хонно. Ол устатын туха-
ры санаа бөҕөнү санаан.

Бу санаатахха хуун эр киһитэ туох баар күү-
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һүн-кыаҕын, өйүн-санаатын сүмэтин олоччу сэ-
рии, дойду кыһалҕатын быһаарыыга уурар эбит.

Оттон дьиэҕэ-уокка олох сүнньүн бүтүннүүтүн 
дьахтар дьаһайар эбит. Ол эр киһи ыраах айаҥ-
ҥ а-сырыыга сылдьар кэмигэр, наар дьахтал-
лар бэйэлэрэ дьаһанан хаалалларыттан итин-
ник табыгаһа суох суоллар устунан үгэс буолан 
хааллахтара. Оттон биһиэхэ хайа да бэйэлээҕи 
өбүгэ үгэһин өрө көрдөрбөттөр.

Дьэ ол түмүгэр бу туох да чыын-соло, бэл 
ытык саас да аахсыллыбат – барытын дьахтар 
дьа һайар олоҕор тиийэн кэллэхпит.

Итинник санааны кытары кырдьаҕас сөгүн 
санаатын чиҥэтэн хаста да көхсүн этитэн көрдө 
да, уор-кылын тахсыбата: сиэттэрин көмүскэһэ 
көтөҕүлүннэ да, кыаҕын таһынан “кыргыһыы-
га” киирэр курдук, кэтэҕэ соччото суоҕа эрдэт-
тэн сэрэйиллэр. Оттон өйдөөх баһылык хайдах 
чугуйарын, онтон куотарын эрдэттэн билиэх 
 тустаах.

Дьахталлар бары мустан кэпсэтэр, иистэнэр 
улахан дьэрэкээн торҕо суртара тыалга илиги-
рии мөхсөр. Тула түөрт сурт турбутун Турар 
соһу йа көрдө: тоҕо түөрдүй? Үстэр эрэ этэ дии, 
төрдүс көмө кыргыттарга буоллаҕа дуу?

Онтон атын санаа күлүм гынна: били киниэхэ 
соҥнуур кыыстарыгар дуо? Ама дуу?

Ол аата дьахталлар кини сиэттэрин көмүскэһэ 
кэлиэхтээҕин өтө көрөн киниэхэ эппэккэ-
лэр кыыһы эдэр – төрдүс ойох таһымыгар та-
һаарбыттарын дьүһүнэ: бу баар эйиэхэ диэн.

Айыбыын...
Чэ, хайыахпытый? Манныкка бэл Саар хаан 

көҥүлэ суох: түүн хайа ойоҕун кытары хоон-
ньоһоро ийэлэрэ оҥорбут эрэдьиэстэрин бы-
һыытынан. Ол биһиги диэхтээн... Биһигини ити 
дьаабылаан эрдэхтэрэ дии.

Бу сарсыардаттан тэҥсигинэн илдьиттээби-
тэ: киэһэлик кэлиэм диэн. Онон кинини кэтэһэн 
олор дохторо.

Киирбитэ киэҥ сурт ортотугар үрдүк тирии 
олбохтору туруорбуттар этэ. Кини киирбитигэр 
түөрт дьахтар кэтэҕириин диэкиттэн субуруһан 
тахсан оннуларын буллулар. Төрдүһүнэн били 
кыра кыыһа киирдэ, барахсан кыбыстан кып-
кыһыл, умса көрөн хамнаабакка даҕаны олордо. 
Дьөрү тыыммат да курдук.

Турар соһуччу улүгэр тоһуурга түбэспит кур-
дук сананна да, аны кэлэн хайыай?! Бэйэ бодо-
тун тардынан туһата суохха кэлбитин өйдөөн, 
онуоха-маныаха диэри чугуйдахха сатаныыһы...

Хаста да суос бэриммиттии көхсүн этиппэх-

тээн, эргиччи көрүтэлээн иһэн, эмискэ ойон тур-
да уонна эргилиннэ да тахсар ааны былдьаста.

Хата дьахталлар тохтото, олордо сатааба-
тылар, наһаалаабыттарын билиммит курдук им-
ньим, саҥата суох хааллылар.

“Дьэ ити баар! – дии санаата Турар, бэйэтин 
сурдугар кэлэн, кэтэх тардыста сытан. – Кыр-
дьаҕас түөһээҥки киирэн биэрдэхпин көр. Дьах-
таллар бэҕэһээ киэһэттэн сүбэлэһэн анаан-ми-
нээн бэлэмнэммиттэрэ өтө көстөр, – дии санаата. 
– Чэ, синэ биир... Дьахталлар бэйэлэрин сурта-
рыгар тарҕастахтара, онон биир-биир... Маҥнай 
кырдьаҕас хотунтан саҕалыыбыт. Син биир кини 
барыларын тутар. Билигин арыый уҕарыйан ба-
ран чаҕар кыыһын ыытыаҕа”.

* * *
Кырдьаҕас хотун бэҕэһээни быһа сиһилии бэ-

лэмнээбит суола сатамматаҕыттан олус хомойдо.
Оҕонньор сурка саҥа киирэн иһэн, үгүс элбэх 

тыла суох эмискэ эргилиннэ да, көхсүн көрдө-
рөн кэбистэ. Инньэ гынан туоҕа барыта ыһыллан 
хаалла.

Дьэ, атаах оҕонньор... Эр киһи бытыгын быһа 
үктүөр диэри өйүн туппат дииллэрэ дьэ ити. 
Үйэтин тухары итинник. Иккис, үһүс ойоҕу ылан 
биэрбит кэннэ ылыммакка мундуйданан хас-
тыы да сылы быһа эрэй бөҕөбүн эрэйдээбитэ. 
Билигин ити кыра кыыс эрэйдээҕи ылыммакка 
сордоотоҕо үһү. Бэйэтин туһун дьаһаммакка гы-
нан баран, аны сиэннэрин көмүскэһэ кэлбиттээх 
буола-буола!

Ол эрээри атын өттүттэн эмиэ да аһынар. 
Буолумуна... Биһиги ыалы ааһан бүтүн уус, 
бүтүн хуун будунун сэриитин кыһалҕатын бач-
ча сыллар тухары соҕотоҕун сүгэн кэлбит киһи 
буоллаҕа.

Оттон биһиги баҕайылар бэйэбит тус олох-
пут туһугар кинини күһэйэн, күөйэн-хаайан, 
оҕонньор киһиэхэ күүспүтүнэн ойох ылан биэрэн 
эрдэхпитин көр.

Кырдьаҕас хотун санаатын кутуругун уоһун 
иһигэр да буоллар, алҕас саҥа таһааран ботугу-
раан кэбиспитин, биир-биир киирэн тула олор-
бут хотуттар соччо тастарыгар биллэрбэтэллэр 
да, соһуйа иһиттилэр.

Барахсаттар, бу күннэрдээҕи санаа-оноо бат-
таан оҥой-соҥой көрөөхтүү олордулар. Кинилэр 
төһө да сиэр быһыытынан аҕа хотуҥҥа толору 
бас бэриннэллэр, хас биирдиилэрэ туспа, туох-
тан да тутулуга суох өйдөөх-санаалаах буолуох-
таахтар. Бу элбэҕи, кэлэн иһэр олоҕу сүрүннүүр 
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хотуттар... Улахан хотуттар. Кинилэр биир ыал 
эрэ буолбакка, Ил бары уустарын, будун бүт-
түүнүн туһун, кэнэҕэскини өтө көрүөхтээхтэр. 
Эҥин диэн былдьаһыктаах кэмнэргэ аймахтаһыы 
үксү быһаарар. Бу Ил бигэ турук таах буоларын 
туһугар тус-туһунан кыахтаах уустары бииргэ 
холбуур ситим буолар.

Куһаҕанын талан эттэххэ, эҥин өйдөспөт бы -
һыыттан хайдыһыы, иирсии түгэнигэр ким ба-
ҕарар маҥнай уруу-аймах диэки охтор. Уруу-
лаһыы онон тус-туһунан лоскуйдары холбуур, 
тигэр иис сиигэр атылыы.

– Оо, дьэ! Хайатын да иһин... Тимир сүрэх-
тээх дьоммут, – диэн эмискэ ис санаатын алҕас 
иһиллэр гына этэн кэбиспититтэн кырдьаҕас хо-
тун бэйэтэ да соһуйда. Ол эрээри хайыай, тыл 
бардаҕа...

Хотуттар соһуйан сирэй сирэйдэрин көрсөн 
кэбистилэр. Арай Кыыс Хотун өйдөөбөтө. Кини 
аныаха диэри таска тутулла сылдьыбыт киһи 
бүгүн аан бастаан бу сүдү хотуттар аттылары-
гар олорбутуттан кыбыстан, өйө көтөн, долгуйан 
ахан олороохтуур.

Эдэр хотун бэйэтин ис санаатыгар атылыы 
тыллары үөрэ иһиттэ эрээри, саҥата суох хаал-
ла. Бэҕэһээ киэһэ кырдьаҕас хотун сэрэппитэ:

– Ханнык да түгэҥҥэ киһи көмүскэһэр киһи-
лээх буолуохтаах. Эн кинини аһынан, аймаммыт 
санаатын алы гыныахтааххын.

Арай Орто Хотун сөбүлэспэтин биллэрбитэ:
– Оннугун иһин... – диэн иһэн Кыыс Хотуну 

көрөн тохтуу түһэн баран эттэ. – Эн барыаххын 
син. Харабыллары дьаһай. Чугас эргин хайалар 
аппаларын кэрийэн көрдүннэр.

– Эн эттиҥ... – эдэр кыыс бу олус тыҥааһын-
наах кэпсэтииттэн үөрүүнү кытары ойон турда 
уонна сүүрэн элэстэниэх бэйэтин туттунан дуос-
пуруннаахтык аҕа хотуттарга сүгүрүс гынаат, 
таһырдьаны былдьаста.

– Бииринэн мин эмиэ барахсаммын олус аһына-
бын, – диэн саҕалаата Орто Хотун. – Сааһыр быт 
киһиэхэ күүспүтүнэн ойох ылан эрэрбититтэн. Ол 
эрээри бүтүн сэрии тардыытын хайдах чаҕар 
кыыһынан дьаһайтарыахпытый? Онтон дьаһал-
дьаһах сатарыйыа дии. Дьон көрө сылдьаллар. 
Үс сылы быһа кыыһынан сыл дьара быһыытыгар-
таһаатыгар көстөн эрдэҕэ. Аны тыл барыа... 
Онон аһыннарбыт да, кыһалҕа кыһарҕаныгар 
баҕарбатарбыт да, былыргы үгэс кэ бас бэринэр-
гэ күһэллэбит. Ырааҕы, уһу ну-киэҥи санаатах-
ха, кэлин эдэр эрчимнээх киһи бэйэбитигэр ти-
рэх буолуо этэ дии.

– Биһиги тииһэ суох эмээхсин буоллахпыты-
на дии? – Эдэр Хотун туттуна-туттуна күлэн ты-
быырда.

Кырдьаҕас хотун оргууй үөһэ тыынна.
– Эһиэхэ диэн эттэххэ, туораттан көрдөххө ымыт-

тыбат кытаанах курдук буолуом эрээри, мин эмиэ 
аһынабын. Биһиги хотуттар аны төр дүөлэһиэхпит. 
Оттон кини барыбытыгар соҕотох. Сааһырбыт сэ-
рии киһитэ эҥин-дьүһүн буолан  хаалара ыраах-
тан үһү дуо? Көрө-билэ сылдьаҕыт, төһөлөөх үгүс 
ыал аҕата суох олороохтуулларын... Кэнэҕэскини 
тымтыктанан көрбүт суох. Сааһырыыны кытары 
мэҥэстэн мөлтөөһүн-ахсааһын кэлиэ турдаҕа.

– Оччоҕо хайыыбытый?
– Хайыахпыт баарай? Төһө да аһыммыт 

иһин, төннөр кыахпыт эмиэ суох. Онон хай-
дах эрэ ньымааттаан ылыннаран көрүөҕүҥ. Ки-
ни дьиҥэр чараас куттаах, аһыныгас. Онон ту-
һа ныаҕыҥ. Кыыс барахсан төгүрүк тулаайах 
дии... – кырдьаҕас хотун эмискэ мичээрдээн, 
саппаҕырбыт сирэйэ сырдаан кэллэ. – Оннооҕор 
бу миигин ийэлэрэ күүстэринэн күһэйэн ойох 
ылларан тураллар. Оччоҕо Турар уон сэттэлээх, 
миигиттэн икки сыл балыс, хап-хатыҥыр уол-
чаан этэ. Мин толору эттээх-сииннээх сиппит 
кыыспын. Дьэ туран,  эмээхситтэр бэйэлэринэн 
тэрийэн хоонньоһуннаран кэбистилэр...

– Онтон? – эдэр хотун эҕэлээхтик күлэ-күлэ 
ыйытта.

– Онтон хайдах буолуой, айылҕа бэйэтэ дьа-
һай даҕа дии... Хайа? Киһибитин ыҥыттарабыт 
дуо? Бэлэмҥит дуо? Чэ, тарҕаһыҥ...

6. Оҥоһуу, анал туһунан санаалар

Сөгүн эрдэттэн кыынньан, адьас өрөлөһөрдүү 
тимир тириитин кэтэн Кырдьаҕас Хотунун диэки 
хотуулаахтык дьүккүйдэ.

Маарыҥҥы курдук бары мустан олороллору-
гар тиийиэм дуу диэн тэриммитэ, арай Хотун 
соҕо тох эбититтэн эбии эр ылан тута түһүнэн кэ-
бистэ:

– Мин саллар сааһым тухары сэрии кэккэ-
тигэр, ньуулдьаҕай оҕо бэйэм оҕонньор буо-
луохпар  диэри, үгүс элбэх былыргы үгэстэргэ 
бас бэринэн, атыттары да онуоха күһэйэн кэл-
лим... Кырдьыгын эттэххэ, ол үгэстэр сөптөрүн-
сөтөгөйдөрүн быһааран ситэ өйдөөбөккө эрэ бүк 
эрэнэн... Ол эрээри бүгүн мин түҥ былыргыттан 
да кэллэр өлүктүйбүт үгэһи ылынымаары гын-
ным. Кэм-кэрдии аастаҕын ахсын олох-дьаһах 
эмиэ уларыйар, оттон былыргы үгэс билиҥҥи 
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олоххо сөп түбэспэтин таһынан, сатала суоҕун 
ааһан, утарсар буолбатах дуо?

– Бу уол кырдьар сааһыгар тиийэн адьас бук-
куллаары гыммыт... – диэн Кырдьаҕас Хотун 
быһа баттаата. – Нохоо, ити тылларгын эдэр 
оҕо лорго иһитиннэрбэтиҥ ини?! 

– Суох, ити эйиэхэ эрэ...
– Оччоҕо үчүгэй. Саас-сааһынан кэпсэтиэх. 

Маҥнай бэйэҥ туһунан дуу, эбэтэр кыра уолатта-
ры дуу? Тус бэйэҕин миигинниин быһаарсаҕын. 
Оттон уолаттар тустарын – Орто Ойоххунуун, – 
диэн Кырдьаҕас Хотун быһа баттаата. – Олох-
дьаһах бытархай тэрээһинин Эдэр Кэргэниҥ 
дьаһайыаҕа. Биһиги аны мантан инньэ оннук 
тыырсан турабыт.

– Ити кыыһы соҥноон кырдьар сааспар наһаа 
да эрэйдээтигит.

– Ол эн санааҕар. Оттон нөҥүө өттүн көрүөх-
хүн хайдаҕый? Тулаайах эрэйдээҕи сирэҥҥин 
үс сылы быһа төһөлөөх муҥнаатыҥ? Дьаһалга-
дьаһахха ураты дьоҕурдааҕын бэйэҥ көрө сыл-
дьаҕын, кэлин ситэн-хотон, кыаҕын билин нэҕинэ 
астык хотун тахсыаҕа.

– Мин кинини сирбэппин, төттөрүтүн аһы-
набын. Арай эһиги миэхэ аны кэлэн тоҕо төрдүс 
ойоҕу соҥнуургутун өйдөөбөппүн.

– Аһынабын буолан. Тулаайах барахсаны үс 
сылы быһа үтүрүм-хатарым тута сылдьыбытыҥ 
киниэхэ төһө ыараханын өйдөөбүтүҥ дуо? Суох. 
Бары сиэри-быһыыны кэһии тахсаары гынна. 
Дьон көрө сылдьар. Аны тыл-өс бардаҕына ту-
гуй? Дьоно ити барахсан хараҕын ортотугар сэй-
мэктэммиттэрэ.

– Тыый, били кытай сэриитигэр түбэспит 
тэлэлэри этэҕин дуо?!. – Турар соһуйан ахан 
 ыйытта.

– Олору... – Хотун ыараханнык үөһэ тыынна. 
– Эчи кулгааҕыҥ-хараҕыҥ бүөлэнэн түһэҥҥин... 
Барахсан биһиэхэ кэлэн холкутуйан, кэҥээн-
уһаан адьас атын киһи буолла. Ону эн эрэ өй-
дөөн көрбөккүн, түҥ хааһах.

– Оччоҕо хайыыбыный?
– Хайыаххыный?!
– Оччотугар сиэттэрим туһун Орто Хотуҥҥа 

быһаартарабын дуо?
– Оннук... Мантан инньэ уруу-аймах сүрүн 

кыһалҕатын барытын сүбэ быһыытынан киниэхэ 
сүктэрдибит.

– ¤ы... – Турар саҥа аллайда. – Оччоҕо мин 
туһум мантан инньэ...

– Оннугар тахсар, – Кырдьаҕас Хотун курус-
тук сонньуйан ылла. – Мантан антах биһиги 

ыал олоҕун эн биһикки буолбатах – сиэттэрбит 
сүрүннүүл лэр, кинилэр инники күөҥҥэ тахсалла-
рын быһыы ты нан, эбэтэр эн атыннык саныы гын 
дуу?

– Ээ, суох... мин, – Турар эмээхсинэ кинини 
супту көрбүтүн хараҕын куоттаран сөрүө дьэ-
рэкээн ойуутун одууласпыта буолла. Онтон дьэ 
өрүттэн хардарда. – Кырдьык мантан инньэ он-
нук тахсар курдукка дылы...

* * *
Турар таһырдьа тахсан сөрүүн тыал үрбүтүгэр 

биирдэ көлөһүнэ сарт түспүтүн билинэн, сиэбит-
тэн сымнаҕас ньаассын өрбөх лоскуйун ороон 
сирэйин-хараҕын сотунна.

Билигин кини үлдьү Орто Хотуҥҥа тиий-
эн “сүрүн кыһалҕатын” – сиэттэрин туһунан 
быһаарсыахтаах... Ол эрээри үрэх кытыытыгар 
киирэн хахыйахтар анныларыгар олоро түһэн 
санаатын сааһыланарга быһаарынна.

Бу өйдөөтөххө, кини Орто Хотунуттан өрүү да 
саллар, кыбыстар курдук эбит. Тоҕо? Иһиттэн 
олус дуоспуруннаах, аҕыйах саҥалаах эрээри, 
Турар киниттэн хайдах эрэ торуттар.

Дьэ билигин тиийэн кэпсэтиини туохтан, хай-
дах саҕалыырый? Сиэттэрэ барахсаттар эһэлэрэ 
булгу кыайан-хотон кэлэригэр эрэллэрин то-
лорор сибики суох... Барыта тимир-тамыр кур-
дук. Аны туран төбөҕө ылыннарыылаах сонун 
санаа суох... Үгүс үйэлэр түгэхтэриттэн кэлбит 
түүнүгүрбүт үгэстэри тумнар дуу, муҥ саатар 
уталытар дуу үүт-хайаҕас мэлигир.

* * *
Орто Хотун аа-дьуо сырдык будьурхай баттах-

таах төбөтүн аат харата хамсатан эҕэрдэлээби-
тэ буолаат, эрдэттэн бэлэмнэммит утары олбох 
 диэки кэҕис гынна.

Оҕонньор дьиксиммит санаатыгар хайдах эрэ 
олус тоҥуй курдук.

– Тоҕо кэлбиккин сэрэйэбин...
– Чэ, оччоҕуна ол-бу эгилитэ-бугулута суох 

кэпсэтэн кэбиһиэх... – диэтэ Турар. – Мин уолат-
тар кэргэн ылыахтаахтарын өйдүүбүн. Ол эрээ  ри 
эһиги тоҕо аһары тиэтэйэн булгу сибилигин  ойох 
ыллара сатыыргытын ылыммаппын. Итин ник 
 уус тук суолу тиэтэйбэккэ наҕылыйан тэриниэх 
баара. Аны күһүн эбэтэр кыһын.

– Эчи ырааппытын! – Хотун сөбүлээбэтин 
быһа-бааччы эттэ. – Күһүн күһүҥҥү айан-сы-
рыы, кэлии-барыы саҕаланыа. Оттон ол сэрии 
ки һитигэр эбии куттал. Биһиги кыһалҕаттан тиэ-
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тэйэбит эбээт. Арай Арсаны аһынаммыт кэргэн 
ыларга күһэйбэтэхпит эбитэ буоллун?! Билигин 
киһи саныан куттанар. Сэрии киһитин олоҕун 
 суола батас биитигэр буоллаҕа: хаһан баҕарар, 
туох баҕарар... Ону тымтыктанан көрбөккүн. Дьэ 
ол иһин өбүгэ үгэһинэн эрдэттэн сэрэммит-сэр-
бэммит ордук.

– Оо, дьэ! Чэ, Баабыр сэрии киһитэ, кини-
ни кэргэннииргитин син ылыныахха сөп. Оттон 
Акуол барахсан, онто суох айылҕа атаҕастаабыт 
сордооҕун наһаа күһэйиэ да суох этигит...

– Ньим-бааччы дьиэҕэ олороро буоллар... Ону 
баара кини ыраах айаҥҥа бараары сылдьар дии.

– Ол быстах айан... Акуол мээнэ оҕо буол-
батах, улахан дьылҕалааҕа, ураты аналлааҕа 
кыратыттан биллэрэ. Онон үөһэттэн этитиилээх 
киһи дьылҕатыгар мээнэ-мээнэ орооһор соччото 
суох буолаарай?

– Дьикти эбит. Биһиги итини ситэ өйдөө бөтөх-
пүт. Итинниги этэн эрдэхтэрэ – дьахтар са наата 
аһынааҕар кылгас диэн, – Орто Хотун эмискэ 
сонньуйда.

Турар бэйэтэ да соччо кэтэҕин өйдөөбөккө 
эрэ үлүбээй баллыгыраабыта табыллан сүргэтэ 
көтөҕүлүннэ.

– Чэ сөп, тус бэйэм эйигин өйдөөтүм, аны 
төрдүөн... – Орто Хотун көхсүн этитэн баран 
эрин диэки кытаанахтык көрөн кэбистэ. – Биһиги 
төрдүөн мустан сүбэлэһиэхпит.

– Чэ, баҕар буоллун. Арай анарааҥҥыларыҥ 
өрөлөһөн тураайаллар? Уһаппакка-кэҥэппэккэ 
бы һааран кэбиһэриҥ буоллар. Аны мантан инньэ 
биһиги сүрүн кыһалҕабытын эйиэхэ сүктэрбиттэр 
үһү буолбат дуо?

– Оннук эрээри син биир сүбэлэһэр ордук. Чэ 
мин эн диэкибин, – Орто Хотун кэргэнин диэ ки 
аан бастаан сымнаҕастык көрдө. – Быһааран 
биэр дэхпинэ өйдүүллэр ини.

* * *
Бу сырыыга Турар санаата лаппа көнөн, сэр-

гэхсийэн төнүннэ.
Аныаха диэри туохха да хомуллуо суохха 

дылы Орто Хотун бу сырыыга кини тылын ылы-
ныах курдук гынна. Ол үчүгэй.

Бэйэтэ даҕаны аны аныаха диэри дьахта-
ры кытары сатаан кэпсэппэт эбит. Иҥэн-тоҥон 
 иһир дьэ киирдэххэ букатын атыннык өйдөһүөх-
хэ сөп быһыылаах.

Ити икки ардыгар кинини Кырдьаҕас Хотун 
сурдугар ыҥырдылар.

– Тоҕо түргэнэй? – оҕонньор субу сүүрүөх кур дук 

гынан иһэн, бэйэтин арыычча туттунна: оҕо кур дук 
сүүрэкэлээбэккэ түс-бас, аа-дьуо ба рыахха.

Турар бэйэ бодотун тардынан ама кэмҥэ кур-
дук бүк түспэккэ сиһин көннөрөн сэрии иннигэр 
тахсардыы чыначчы соҕус туттан Кырдьаҕас Хо-
тун сурдун диэки хаамта.

Эрдэттэн көрө олороллор быһыылаах, чуга-
һаабытыгар сурт аанын аһан биэрдилэр. Иһир-
дьэ түөрт хотун утары киниэхэ анаммыт кыл ол-
боххо олоро биэрдэ.

– Биһиги төрдүөн... – диэн долгуйан тохтуу-тох-
туу саҕалаата тоҕо эрэ Эдэр Хотун. – Төрдүөн... 
сүбэлэһэн баран маннык быһаардыбыт. Баабыр 
субу аҕай мэҥэнэй чыына иҥэриллибитинэн, 
аны ханнык баҕарар суостаах дьаһалы толоро 
барыан сөбүн быһыытынан, кэргэн ылара ута-
лыйбат диэтибит. Ити биирэ. Иккиһинэн Акуол 
кэргэннэниитин аны кыһыҥҥа диэри көһөрөн эн 
көрдөһүүгүн ылынныбыт.

– Чэ, үчүгэй... Махтал! – Турар үөрүүтүттэн 
ойон турда да, таһырдьаны былдьаста. Ол иһэн 
кэннигэр дьахталлар тугу эрэ күргүөмүнэн кэп-
сэтэ, күлсэ хаалбыттарын иһиттэ эрээри эргил-
либэтэ.

* * *
Сурдугар сиэттэрэ кэлэн кэтэһэн олороллору-

гар тиийдэ.
Баабыр бэйэтин туһунан соччото суох бы-

һаарыыттан хомойдо эрээри, эрдээхтик иһиттэ 
уонна убайын туһугар ис сүрэҕиттэн үөрдэ. Ону 
эһэтэ олус болҕойон көрдө, астынна.

– Эйигин адьас ылымматылар, онон хайыах-
пытый, бас бэринэрбитигэр тиийэбит. Аҕаҥ, эһэ-
лэриҥ, хос эһэлэриҥ бука бары уон сэттэлэ ригэр 
ойохтоммуттар... Ити эрэ буолуо дуо, биһиги сэ-
рии дьоно олохпут устатын тухары сөбүлээбэт да 
дьаһалбытыгар бас бэринэргэ тиийэбит.

– Оннук ээ, ону хайыахпытый, – Баабыр кыр-
дьаҕас киһи курдук үөһэ тыынна.

– Мин аныаха диэри эҥин дьаһалы-дьаһаҕы 
толорор туһугар умса-төннө түһэн кэллим. Эйи-
эхэ ол иннигэр.

– Биһиги аналбыт оннук...
– Ыйаах, анал өрүү да ыарахан быһыылаах, 

– диэтэ аныаха диэри саҥата суох олорбут 
 Акуол. – Дьэ, доҕоттоор, ол эрээри онтуҥ мээ-
нэ киһиэхэ бэриллибэт итэҕэл бэлиэтэ. Эйиэхэ 
экчи эрэнэн кыайаргын холоон аналы сүктэрэр 
буо луохтаахтар. Аны туран төттөрүтүн холоон 
көрүҥ эрэ. Туох да ыйааҕа, анала суох олох төһө 
бэрт буолуоҕай?
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– Оҕом сыыһа! Көр, уот харахха таба эттиҥ ээ, 
– Турар үөрэн өрө күөдьүйэ түстэ. – Дьэ, оҕолор, 
таайыҥ эрэ кимин? Эһиги эргимтэҕитигэр адьас 
сааһын тухары кимиэхэ да бас бэриммэккэ тус 
бэйэтин баҕатынан көнньүнэн сылдьыбыт биир 
көҥүл киһи баар. Кимий ол?

– Тыый! Ол дьоллоох кимий? – Баабыр эрги-
чиҥнии түстэ. – Суох, мин оннук киһини билбэп-
пин. Этиий, эһээ!

– Суох, эппэппин. Бэйэҕит сэрэйиҥ.
– Бука ити мин... Мин таайдым быһыылаах, – 

диэн иһэн Акуол саараабыттыы ах барда.
– Кимий ол? Акуол, этиий эрэйдээбэккэ.
– Мин санаабар, биһиги абаҕабыт Хамыыт 

быһыылаах, – диэтэ Акуол оргууй аҕай. – Кини 
аҥар кырыы сирэр, үөхсэр, бары дьаһал омсотун 
булгу булар.

– Соннук! – Турар сиэнэ абаҕатын чопчу 
 ойуулаан биэрбититтэн сөхтө: көр эрэ, бач-
чаттан кыраҕытык кэтээн көрөр уонна сөрү-
сөпкө то йоннуур эбит! – Кини оҕо эрдэҕиттэн 
доҕолоҥ буолан хаһан даҕаны сэрии кэккэтигэр 
турбатаҕа. Сааһын тухары сүөһү иитэн талбыты-
нан сылдьан көҥүл олоҕу олорон кэллэ. Дьэ ол 
эрээри онтон төһө дьоллонно? Мин көрдөхпүнэ 
адьаһын суох. Наар кыыһыра, кыйытта сылдьар. 
Бу орто дойдуга тугу да сөбүлүүрэ, кими эмэ 
хайҕаабыта суох. Барыта куһаҕан.

– Кини олус өйдөөх уонна үтүө санаалаах, – 
аны Баабыр тапталлаах абаҕатын көмүскэһэн 
турда.

– Ким билэр, кини оннук өйдөөҕүн билбэтим. 
Оттон үтүө санаатынан баҕас наһаа буолбатах, 
ол эһигини атаахтаппыта диэн.

Ити кэмҥэ сурт кэннигэр харабыл бэркэ сэ-
рэнэн көхсүн этитэн илдьит кэлбитин биллэрдэ: 
Орто Хотун эмиэ ыҥыттарбыт. Дьикти. Барытын 
сиһилии кэпсэппит курдуктара даҕаны...

Уолаттар бараары ойон турдулар. Истэригэр 
абаҕаларын көмүскэһэллэрэ өтө көстөр.

– Чэ, барыҥ. Хамыыт туһунан кэлин мөккү-
һүөхпүт.

7. Орто Хотун

Эмиэ сэрэнэн ахан тоһууртан сэрэммиттии 
эргиччи көрүнэн киирбитэ, хата Хотун соҕотох 
эбит.

Эрин диэки балачча саҥата суох супту көрөн 
олорбохтоон баран ыйытта:

– Хайа, оҕолор биһиги быһаарыыбытын хай-
дах ылыннылар?

– Оттон син... Баабыр үөһэттэн түспүт дьаһал 
курдук ылынна. Арай убайын туһугар ис сүрэ-
ҕиттэн үөрбүтүн көрөн астынным.

– Оҕом... оҕолорум сыыстара!.. – ама кэмҥэ 
ымыттыбат кытаанах Хотун эмискэ ытамньыйан 
ылла, онтун кистии сатаан киэр хайыста. Он-
тон туран быыс кэтэҕэр киирэн сирэйин-хара-
ҕын соттон, көннөрүнэн таҕыста эрээри, балачча 
кыа йан уоскуйбакка дөрүн-дөрүн өрүтэ тыым-
махтыы олордо.

– Эн... эн эрэ аһынар үһүгүн дуо?!. Биһиги 
эмиэ тэбэр сүрэхтээх... Кыһайбыт курдук саатар 
миигинэн быһаартаран... Мин... Мин эмиэ...

– Чэ, кэбис, сэгэриэм. Миэхэ эйигин буруй дуур 
санаа кыыма да суох. Атыттар да өйдүүллэр. 
Төһө да утарынан сөбүлээбэтэхпит иһин, үйэлэр 
түгэхтэриттэн тиийэн кэлбит үгэс өрүү сөптөөх.

– Оттон эн бэйэҥ? Кыыс барахсаны наһаа 
эрэйдээтибит.

– Хаһан этэргитинэн...
– Бу киэһэ.
– Тоҕо түргэнэй?
– Алыс өр кэтэһиннэриллибит түргэнник бы-

һаарылыннын. Үөһээ Күөлгэ үрэх төрдүгэр маҥан 
сурт тартыбыт.

– Чэ, сөп.
– Дьэ үчүгэй! Кыыс бары өттүнэн бэйэбит 

киһибит. Эн бука диэн болҕой, көрдөһөбүн. Дэ-
гиттэр өттүнэн сырдык, кэрэ киһи. Барахсаны 
өйдөө, аһын. Маҥнай эрэ... Кэлин сөбүлүөҥ.

* * *
Турар сурдугар кэлэн соччо быһаарбакка эрэ 

ыраах айаҥҥа аттанар малын ылан иһэн бэйэтэ 
да сонньуйда. Сэрии киһитэ өрүү илдьэ сылдьар 
малларын – хас да хаттыгас эрэһэ, дьапталҕа 
куйахтарын, тимир бэргэһэтин, уһун, кылгас 
кылыстарын, саатын төттөрү уурда. Арай бэ-
йэтиттэн араарбат аҕыйах сэптэриттэн дьоҕус 
кылыһа, быһаҕа иилиллибит тирии курун ыга 
тардынна.

Хаста да үөһэ тыынна: “Хайыахпытый, дьах-
тар дьаһалынан олорор омук дьоно буоллах-
пыт. Түҥ былыргыттан кэлбит үгэспит оннук 
үһү.  Бааллар ээ, эр киһи кими да өрө көрдөрбөт, 
муҥур тойон буолар омуктара. “Эчи хаарыаны!” 
диэх айылаах. Ол эрээри оннуктар чэчирээбит-
тэрэ биллибэт, кими да кыайбыттара-хоппуттара 
иһиллибэт. Наар кытыыга, хайаҕа үүрүллэн сык-
кыраан олороохтууллар.

Оттон биһиги кыһалҕабытын барытын дьах-
талларга сүктэрэн баран, көҥүл-босхо көрү-
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лүүрбүт утарынан чэпчэки эрээри содула ити. 
Оттон кэлин тугунан-тугунан эргийэн тахсара 
биллибэт. Туох эрэ соччото суоҕунан туолуйара 
буолуо диэн сэрэйиллэр.

* * *
Өтөр Орто Хотун арыалдьыт кыргыттара икки 

атынан тиийэн кэллилэр.
Харабыл уолаттар барсаары гыммыттарын 

тохтоппутун сөбүлээбэтэх курдук буолан иһэн, 
кыргыттары көрөн, ханна эрэ ордуу иһигэр бэт-
тэх сылдьаллар эбит диэн уоскуйдулар.

Дьиҥэр, харабыллара киниэхэ бас бэриммэт-
тэр, тоҕо диэтэххэ үөһэттэн – ол аата Саархаан 
быһа дьаһалынан сөгүнү өрүү маныы сылдьар 
кытаанах дьаһаллаахтар.

Наар эргитэн кэтэбилгэ сылдьартан тус таах 
киһи сылайар да, хайыаҥый – ити эмиэ тү-
бэһиэх дэҥтэн-оһолтон сэрэнииттэн, ол аата 
кыһалҕаттан үөскээбит үгэс буоллаҕа дии.

Кыргыттар үрэх уҥуор үрдэлгэ тардыллы-
быт маҥан торҕо сурду ыйан көрдөрөн баран 
төнүннүлэр.

Турар соҕотоҕун хаалан баран күөл чуумпу 
ньууругар аһыы сылдьар кустары одууласпах тыы 
турда. Онтон хас биирдии тоҕойун билэр үрэ ҕин 
сүнньүн батыһа көрдө. Төһөлөөх үгүстүк кини 
бу үтүөкэн дойдуну ахтыбыта-санаабыта буо-
луой? Ордук соҕурууттан төннөн иһэн куйаас ка 
быстарбыт сыралҕаннаах күннэргэ, эбэтэр Хара-
кум, Кыһылкум оргуйар уораҕайдарыттан.

Хаһан эрэ сэрии кэккэтигэр киирээри бэ-
лэмнэнэ сылдьан бу үрэх төрдүгэр бэйэтин 
саҕа сүдү балыгы мөҕүһүннэрбитинэн атара-
лаан таһаарбыттааҕа. Дьоно барахсаттар онно 
үөрбүттэриэн!

Онтон бэттэх алта уонча сыл ааспыт. Сэрии 
киһитэ бэрт дэҥҥэ кини курдук уһун үйэлэнэр...

Үрүҥ сурду көрөн үөһэ тыынна. Хайдах эрэ ис-
иһиттэн кыбыстар, долгуйар эбит. Билигин урук-
куттан атыннык... алыс саастааҕыттан... Эмиэ 
өтөрүнэн билбэтэх быһыыта. Буолумуна... Ити 
кыыс аҕатыттан кини биэс сыл аҕа. Ол эрэйдээх 
кыыһа уоннааҕар өлбүт, онтон аны икки сылы-
нан ийэтэ барахсан. Онон уон иккилээ ҕэр төгүрүк 
тулаайах хаалан, кини сиэннэри ниин эбэлэри-
гэр иитиллэр. Онтон дьэ бу киниэхэ түбэһэн үс 
төгүрүк сылы быһа кырдьаҕас оҕон ньортон си-
риллибит курдук таска тутуллан муҥ наннаҕа үһү.

Сурт иһэ барыта үп-үрүҥүнэн туналыйара, 
онно кыыс эрэйдээх уолуйбут күөх харахтара 
көҕөрөллөрө.

– Чэ, тоойуом, уоскуй. Барыта этэҥҥэ... Дьон 
хараҕар эн биһикки холбоспуппут үс сыл буол-
ла... Атынын, дьиҥэр, бэйэбит эрэ билэбит. Он-
нук дии?

– Оннук... – диэхтээтэ кыыс уонна хараҕыт тан 
бөдөҥ баҕайы таммахтар иэдэһин устун таҥнары 
сүүрдүлэр. – Миигин сирэр буолан чугаһаабат 
диирим.

– Ээ, суох, ити мин Хотуттарга утарыласпыт 
санаабар өрөлөспүт быһыым. Эйигин тоҕо си-
риэмий? Көрдөхпүнэ сириллиэх айылаах омсоҥ 
суох. Эн ытаамарыый.

– Суох, ити атын харах уута.
– Ол аата?
– Үөрүүбүттэн ытыыбын, – кыыс сирэйин саба 

тутунна уонна саҥа таһааран маккыраччы  ытаан 
барда. – Мин... Мин эйигин наһаа... Биир күн 
көрбөтөхпүнэ...

– Чэ, сөп. Аны наар бииргэ сылдьыахпыт. Ай-
быт төһө биэрбитинэн. Оо, Айыы Таҥарам, туох-
ха-туохха...

8. Бытархай үөрүүлэр

Биир киэһэ Турар убайа Хамыыт хас да 
сыллааҕыта бэлэхтээбит кыл илимин эргэ мал 
быыһыттан булан, ороон таһааран, үрэх төр-
дүгэр үттэ. Сарсыарда халлаан саҥа сырдыыта 
ууну кэһэргэ аналлаах уһун хорсоох кэтэн или-
мин көрө киирдэ. Сэрии киһитэ хаһан балык-
тыы оонньуу сылдьыай, онон бу киниэхэ сонун 
 дьарык.

Ол эрээри үгүстэр курдук кини эмиэ сааһын 
тухары “хаһан эрэ иллэҥсийдэхпинэ дуоһуйа 
 балыктыам” диэн ыраланара.

Оргууй аҕай кытылга чугаһаабытыгар илим 
ситимэ бааллыбыт талаҕа титирэстии түстэ: бу 
үчүгэйин! Балык, балачча обургу балык туппут 
быһыылаах.

Сэрэнэн ахан илимин ситиитин саҥа тардан 
истэҕинэ балыга өрө мөхсөн уу үрдүн чалбаан 
иһэн соҕотохто супту түһэн хаалла.

– Оо, хаарыаны! – оҕонньор хомойон саҥа ал-
лайда уонна сиэттэрэ уолаттар сырсан иһэллэ-
рин көрдө. – Куотта дии.

– Төһө улахан этэй?
– Куоппут балык өрүү улахан буолар, – сон-

ньуйда Турар.
– Арыый эрдэлээбитим буоллар курдары   ытыам 

хаалбыт, – диэн омуннурда Баабыр.
– Эс, ол сатаммат. Аньыы, – диэтэ Акуол.
– Оннук этэ дуу?
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Турар уолаттара бэҕэһээ киэһэттэн болдьоһон 
анаан илим көрсөөрү эрдэ туран кэлбиттэрит тэн 
сүргэтэ көтөҕүлүннэ.

Өтөр утуу-субуу обургу сордоҥу уонна алы-
һары таһаарда. Уолаттар сыгынньахтана ох-
сон ууну кэһэн киирдилэр. Баабыр сордоҥу ха-
йыытыттан хам тутан баран убайыгар сэрэнэн 
балык сиһин, кутуругун туттарда.

Турар тугу эрэ саҥаран иһэн ах барда. Уу 
түгэҕинэн илим өрөһөтүгэр туох эрэ дьигиҥнии, 
мөхсө-мөхсө соһулларга дылы. Онтон, доҕоор, 
быластан ордуктаах сүүнэ улахан дүлүҥ курдук 
балыгы кытылга соһон таһааран бары үөрүү-
көтүү бөҕө буоллулар.

– Тыый, эһээ, бу ханнык балыгый?
– Бил... Бил быһыылаах. Оо, чахчы кини. Эбэ-

лэрим иччилэрэ, байанайым, оо, махтал... Бу 
дьолу...

Улахан бил балыгы хонууга соһон таһааран 
төкүнүтэ сылдьан астына көрдүлэр.

Акуол үөрдэ ахан. Хайалара даҕаны бачча 
улахан балыгы билэ иликтэр. Баабыр убайы-
гар балыгы сиһилии ойуулаан кэпсиир. Ордук 
балык төбөтүн, айаҕын, тиистэрин тустарынан. 
Убайын илиитин ол диэки чугаһаппакка эр дэт-
тэн күөйэ тутарын умнубат. Ону эһэтэ үөрэ көр-
дө. Араҥаччылааһын диэн ити, Акуол ол иһин 
 дук-дах буолбакка, көрөр киһилии эрэллээхтик 
туттар эбит.

Баабырга уһун, хара бэкир, көрдөххө хаан 
аҥар даах сиэнчэр уол сүүрэн кэлэн, сорук    ылаат, 
иннилэригэр сүүрдэ. Кэлин өйдөөтөххө, ити 
 тэҥ  сигэ эбит, эбэлэрин үөрдээри эрдэ илдьит  тээ-
тэ бадахтаах. Үтүө эр, билиҥҥиттэн улахан то  йон 
буолан илииһит-атахсыт киһилэннэҕин көр.

Уолаттар уһун хоппоҕо угуллубут балыктарын 
ыарырҕаталлар да, бэйэлэрэ тутан эбэлэригэр 
илтилэр.

Оҕонньор батыспахтаан иһэн бэйэтин сур-
дугар туораата. Бастаан бэйэлэрэ үөрдүннэр-
көттүннэр, өтөр ас-үөл тардылыннаҕына ыҥы-
рыахтара.

Бэҕэһээ Хамыыт кэһиитин соччо өйдөөбөтөҕө. 
Онто дьэ ити, төһөлөөх үөрүүнү аҕалланый?

– Сааһырдыҥ эрээри аныаха диэри оҕоло-
ру кытары булка-алка бииргэ сылдьа иликкин. 
Хаһан уурайаҥҥын киһилии олоҕу билэҕин? – 
диэн сэмэлээбитэ ити бэлэҕин биэрэ туран.

Бэйэтэ ол этэр “киһилии олоҕуттан” киһиттэн 
ордубута көстүбэт этэ.

Оттон Турар сэрииттэн уурайарыттан төһө да 
үөрбүт курдугун иһин, тоҕо эрэ саллар санаа 

эмиэ баар: хайдах өлүөр киһи эргитэн биир сир-
гэ дьөлө түһэн олоруон...

Сиэттэрэ улаатан истэхтэрин ахсын киниттэн 
тэйэн иһэллэрэ чахчы. Иллэҥэ да суоҕа бэрт. 
Ол оннугар абаҕаларыгар ордук чугастар. Арай 
ол тугу биэрдэ? Акуол Куньулуун ытык сирдэ-
рин кэрийэ барар санаата киниттэн буолбатаҕа 
 буолуо дуо?

9. Оҥоруу

Ити кэнниттэн олох сүнньүн булбут курдук ин-
нин диэки иҥнигэһэ суох сууххайдык дьулуруйда.

Аҕыйах хонук иһигэр эбэлэрэ Баабырга бэйэ-
титтэн икки сыл аҕа кыыһы ойох ылан биэрди-
лэр. Онно көрдөххө эмээхситтэр хас да сыл ин-
ниттэн кэпсэтиитин ыытан, хайа кыыһы, хантан 
ылыахтаахтарын быһааран кэбиспиттэрэ ыраап-
пыт эбит.

Ити биирэ.
Оттон иккиһинэн, Акуол айанын хайдах да тох-

тотор кыах суоҕун бары өйдөөннөр, саҥата суох 
сөбүлэһэргэ тиийдилэр. Арай сирдьити талар-
га эрэ мөккүстүлэр. Маннык кутталлаах  ыраах 
айаҥҥа эрэллээх, кыһалҕа тирээтэҕинэ бэйэтин 
сүгэ да сылдьар кыахтаах, ааттаах-суол лаах 
боо турдары биэрэ сатаабыттарын уоллара бары-
ларын сирэн кэбистэ.

Ол оннугар сымыйаччыта, албына сирэйигэр 
сурулла сылдьар сүүрэлэс харахтаах бэйэтин 
үөлээннээҕин Хойгуру талла.

Арай айанын мантан буолбакка, Саракум дэ-
нэр Саһархай Кумаҕы туоруур сиртэн саҕалыыр-
га сөбүлэстэ. Онтон да үөрдүлэр. Тоҕо диэтэххэ 
онуоха диэри ырааҕа сүр: отут биэс көс, ол аата 
кытай кээмэйинэн сэттэ сүүс ли сир. Бэйэтэ биир 
туспа айан.

Кумах куйаары табыллан айаннаатахтарына 
хас да күнүнэн туораан Күөх Арыыга тиийиэх-
тээхтэр, онтон дьэ Куньулуун диэки тутуһуохта-
ра. Ол дойдуну сиһилии ким да билбэт. Арай 
 айах кэпсээнинэн адьырҕа кыыллар уонна он-
ноо ҕор адьырҕа дьон ордууланар курдук эҥин 
ал дьархайы сүрдээн-кэптээн кэпсииллэр.

Ол иэдээннээх дойдуга бу баар-суох күндү 
киһигин ыытан баран кураанаҕынан кэтэһэн 
олоруу диэн санааҕа баппат. Онно кини уһун 
илиитэ тиийбэт. Хайдах да гынан көмөлөһөр, 
быыһыыр кыаҕа суох.

Бу алта уон аҕыс сааһыгар тиийиэр диэри 
итинниги билбэтэх эбит. Олоҕун устатын туха-
ры сэрии баһылыга төһөлөөх үгүс киһи да, бүтүн 
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уус-биис да дьылҕаларын ааһан иһэн быһаарбы-
та буолуой? Ол эрээри кини хаһан да тус бэ й э-
тин быһымах санаатынан салайтарбатаҕа. Наар 
 сиэр-майгы, үгэс быһыытынан быһаарара.

Онон, аньыы-хара син мүччү-хаччы тахсыбы-
тын иһин, аҕыйах буолуохтаах.

Бу адаҕыйан кэлбит алдьархайтан көмүскэ-
нэр кыаҕа суох буолуу баар эбит, үлүгэрдээх 
иэдээн. Бачча сааһыгар диэри маннык иэдээн 
баарын да сэрэйбэккэ олох олорон кэллэҕэ.

Хайа да хуун киһитэ дьылҕа, ыйаах, оҥоһуу 
диэни соччо өйдөөбөтөр да ылынарга, бас бэ-
ринэргэ бэлэм. Ол быһыытынан кырдьаҕас Ту-
рар эмиэ бу алдьархайы өрөлөспөккө ылынарга 
 тиийэрин өйдүүр.

Эн бу сиргэ киһи буолан төрүөҥ быдан иннит-
тэн аҕыс кырыылаах тааска оҥо быһан суруллу-
буту аны кэлэн хайдах уларытыаҥый?

Ол эрээри киһи өйдөөбөтө, ылыммата үгүс. 
Тоҕо ытык сирдэргэ үҥэ-сүктэ икки хараҕа суох 
уолчаан барыахтааҕый? Киһи хайдах да ылым-
мат суола. Кыаммат оҕо эрэйдээх бэйэтинэн то-
лук буолара көстөн турар. Өлүү суола диэн бу 
аата буоллаҕа.

* * *
Сиэттэрэ тахсан барааттарын кытары аан дой-

ду соҕотохто кураанахсыйа, иччитэхсийэ түстэ.
Дьикти баҕайы. Уон сэттэ сыл анараа өттүгэр, 

ити уолаттар төрүөхтэрин иннинэ, син эмиэ то-
бус-толору олоҕунан олорбута дии. Оттон били-
гин кинилэрэ суох олох ис хоһооно суох, кураа-
нах, иччитэх.

Уон сэттэ сыллааҕыта ийэлэрэ Арсаҥҥа ойох 
ылбыттарыгар эмиэ уолун көмүскэспиттээҕин 
санаан сонньуйда. Арай онно дьахталлар кини 
тылын ылыммыт буоллуннар? Иэдээн дии.

Ити кэнниттэн дьахталлар акаарылар диэ.
Сиэттэрэ айаҥҥа турбуттарын кэнниттэн 

 са наарҕаан сыта мээрик буолуох киһини Кыыс 
Хо тун барахсан аралдьытан абыраата. Ас ас-
таан аһата сатыыр, ол-бу сонуну кэпсиир, ик-
киэн балыктыы, куска ииппит тиргэлэрин көрө 
ба раллар.

Биир киэһэ Хамыыт, аҕа киһи быһыытынан 
эмиэ сэрэппэккэ айгыстан тиийэн кэллэ.

– Ити тоҕо хараҕа суох оҕону кэриимнэтэ 
ыыттыҥ? – диэн мөҕүттүбүтүнэн киирдэ.

Турар саҥарбата. Киниэнэ барыта итинник, 
 буолар буолан бүппүтүн кэнниттэн өйдөө ҕүм-
сүйүү. Ити эрээри оҕолору кытары хайдах аһара 
тапсара буолуой?

Ону-маны түҥ-таҥ тылласпахтаан баран, хата, 
өтөр бараары хомунна.

– Туохха тиэтэйдэҥий, олоро түс ээ, – диэн Ту-
рар төттөрүтүн саҥарда.

– Кэбис, иллэҥим суох, – Хамыыт кэм да иннин 
биэрбэккэ таһырдьаны былдьаста.

10. У Хуан

Айанньыттары Баабыр У Хуаны кытары Сара-
куму туоруур сирдэригэр диэри атааран баран 
төннүбүттэрэ.

Акуол сирдьитин кытары таһаҕастарын, кыра-
кый иһэр ууларын, аһыыр астарын сүгэн сатыы 
хаама турбуттара.

Таҥара кэриимньиттэрэ – ама киһи хайдах да 
сатаан өйдөөбөт баҕайыта. Үҥэллэригэр да ки-
нилэр быһаччы аһы-үөлү, булду-балыгы, үүнээ-
йини эбэтэр биирдиилээн киһи туһугар көр дөс-
пөт төр. Кинилэр киһи-аймах барытын, бүтүн ор то 
дойду олоҕо этэҥҥэ буоларын туһугар кү дээринэ, 
кими да чорбоппокко үҥэр-сүктэр курдуктар.

Оттон киһи наһаа ырааҕы-киэҥи эккирэп-
пэккэ, наар утарынан – тирээн турар күннээҕи 
кыһалҕатын быһаарар туһугар өрө мөхсөн олох 
олорор. Ол иһин ичээттэргэ, ойууттарга ордук 
чугас. Кинилэргэ дэлэйдик манньалаан алгыс 
оҥотторор, ыарыйдаҕына эмтэтэр.

Ойууттар таҥараһыттары олус ытыктыыл лар, 
иннилэрин быһа хаампаттар. Улахан ойуут тар 
үөһээ халлааннарга көтөҕүллэр алгыстары-
гар үгүстүк таҥараларга үҥэн-сүктэн, көрдөһөн 
эҥин буомнары туорууллар, халлааннар икки 
ар дыларынааҕы ааннары астараллар.

Ойууттары элбэх кыһалҕалаах кыра-хара 
дьон өрө туталлар. Оттон бэйэлэрин аналлары-
гар, оҥорууларыгар бигэтик эрэнэр сэрии дьоно 
ахсарбаттар.

Турар билигин сиэнин туһугар айманан эҥини 
барытын саныыр. Бэл ойуунунан көрүүлэппит 
киһи диэн эмиэ. Ол эрээри ол аньыылаах дьа-
йыы буолара чахчы: Таҥараҕа үҥэ барбыт киһи 
суолун хайаан ойуунунан көрдөрүөҥүй? Сүрэ 
бэрт дии. Куһаҕанын талан эттэххэ, ол сылдьан 
улуу айыылартан быһа кымньыыланыаххын да 
син.

Уолаттар Саракуму быһа холуйан биэс хону-
гунан туоруохтаах этилэр. Ол эрээри ол диэки 
эрдэ ыытыллыбыт кэтэбиллэр аныаха диэри 
тугу да биллэрбэтилэр. Ол аата быыстарынан 
ааспыт тарын көрбөтөхтөрө дуу? Эбэтэр... Ама 
дуу?..

Проза
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Хата уон иккис күнүгэр айанньыттар тэйиччи 
кэтэххэ тиийбиттэрин биллэрдилэр.

Ыгылыйан-ыксаан олорор дьон бары чэпчээ-
биттии үөһэ тыыннылар. Ити аата уолаттар са-
ҕахха Куньулуун омооннорун илэ, эбэтэр дьэр-
гэлгэн оонньуурун дуу көрөн, эрдэ уҥа диэки 
халыйаннар сүтэ сылдьыбыттар эбит.

Дьэ үчүгэй! Бастакы буому ити аата этэҥҥэ 
аас тахтара.

Баабыр барахсан убайа аах сүтэ сылдьыбыт-
тарыгар таһыгар биллэрбэтэр да, иһигэр улахан-
нык аймана сырытта. Ону эһэтэ көрө сылдьар. 
Уол саҥа чыынынан бастыҥайдар кэккэлэригэр 
киирэн баран, лаппа уларыйда. Ол сөп. Сэрии 
киһитин өйө-санаата кини чыыныгар-солотугар 
булгу сөп түбэһиэхтээх. Мэҥэнэй сүүнэй курдук 
буолара алдьархайынан эргийэн тахсыан сөп.

Дьиҥэр кини кэккэҕэ турар мэҥэн кэннэ биэс 
сүүн бастакы обуос, онтон иккис обуоска эмиэ 
мэҥэн кэриҥэ киһилээх. Онон барыта икки аҥар 
мэҥэни дьаһайар манан буолбатах. Ситэ илик 
ньуулдьаҕай оҕо киһиэхэ ыар таһаҕас.

Эһэтэ төһө да аһыннар, кини туһугар холку.
Уолаттар кыра эрдэхтэриттэн болҕомто кии-

нигэр сүнньүнэн наар Акуол сылдьар.
Ыалдьартан илии арахпатын курдук, бука 

бары хараҕа суоҕу аһынан кинини кэтээн тах-
саллар. Ол да иһин эһэтэ кини тоҕо итинник 
буол бутун таайа сатаан муҥнанар. Ааранан бэ-
йэтин аньыытын-харатын ааҕынар да, тугу да 
тосту-туора туттуммута эмиэ суохха дылы.

Аны билигин сааһырбыт киһи быһыытынан, 
өтөр Таҥара иннигэр турар кэмэ чугаһаан истэ-
ҕин ахсын, урукку-хойукку аньыы-хара туһунан 
өтөр-өтөр саныыр.

Антах тиийдэҕинэ бастаан кини сирдээҕи суо-
лун-ииһин сэрии салаатын дьаһайар айыылар 
сиһилии хайан көрөллөрө буолуоҕа, хайдах- 
хайдах быһаараллара эбитэй?

* * *
Күн тыгар, чыычаах ыллыыр, айылҕа үүнэн 

чэлгийэр, оттон кутуҥ иһэ ыас хараҥа. Тугуҥ ба-
рыта лүҥкүрбүт курдук.

Орто дойдуга туох-ханнык алдьархайдар буо-
ла турдахтарай? Оттон эн хараҕа суох сиэниҥ 
барахсаҥҥа хайдах да көмөлөһөр кыаҕыҥ суох.

Ханна эрэ барыах, тугу эрэ гыныах баара да-
ҕаны...

Уорукка, сэрии Киин дьаһалтатыгар тиийбит 
киһи да, онно бэйэтин курдук икки-үс түөһээҥки 
бастыҥайтан атыттары сынньата ыыталаан турар.

“Оо, Айыы Тойон Таҥара! Хараҕа суох кэриим-
ньиккин аһын-харыһый дуу...”.

* * *
Хаста даҕаны доҕоро У Хуан кэлэ сырытта. 

Саҥата суох аттыгар олорон да бардаҕына чэп-
чээбиккэ дылы гынаҕын. Оннук биир тыла суох 
өйдөһөр-өйөһөр турукка тиийэр сэдэх.

Бүгүн кини уоттаах хараҕын соһуйа көрөн 
үөрбүтэ: ол аата туох эрэ саҥа, сонун этиилээх 
кэлбит.

– Саархаан билигин ханна эбитэй? – диэн У 
Хуан ыраахтан саҕалаата.

– Билбэтим ээ. Арай ыйыттахпына миэхэ 
этиэх т эрин сөп.

– Оччоҕо кинини көрсүөҥ этэ.
– Көрсүөхпүн сөп эрээри, Саархааны кыраҕа 

түбүгүрдэр соччото суох.
– Бэҕэһээ мин хааһына тойонугар сылдьам-

мын дойду хасааһа төһөтүн-хаччатын кэпсэттим.
– Дьэ?
– Онно түбэһиэх Саратай диэн Саракум уҥуор-

гутааҕы дойду биһиэхэ хас да сыллаах иэс кэ 
киир битин көрдүм.

– Дьэ? – Турар “ону тоҕо миэхэ кэпсээтэ” диэн 
киһитин сирэйин-хараҕын одууласта.

– Оттон биһиги ону ирдэһэ таарыйа ити диэки 
барыахпытын сөп диэн этэбин.

– Тыый! Кырдьык даҕаны! – Турар сөхтө, ол 
эрээри тута саарбахтаата. – Пахай, хаһан биһиги 
онно тиийиэхпитигэр диэри куйаас оргуйар, он-
тон хайдах кыайан төннүөхпүтүй?

– Тоҕо төннө сатаатыбыт? Антах эбэтэр аара 
хайаларга да сайылыахха сөп ээ.

– Төһө сэриини илдьиэххэ сөбүй?
– Икки мэҥэн сөп...

* * *
Саархаан сөгүн этиитин тута ылынна. Арай 

бэйэтин ыытыан ыарырҕатта.
– Хайдах сайыны быһа сөгүнэ суох хаалабыный?
– Сайын сэрии суох. Бары улуустарынан тар-

ҕаспыттара. Мин онто суох өтөр уурайабын. 
Онон Киин Дьаһалта миигинэ суох саатар сайын 
устата бэйэтэ дьаһанарга үөрэнэ турдун.

– Оо, дьэ! – Саархаан сөбүлээбэтэҕэ өтө 
көһүннэ. – Хайыахпытый... Эн кыһалҕаҕын өй-
дүүрүм бэрдиттэн эрэ көҥүллүүбүн.

– Эн эттиҥ! Мин иһиттим!...
– Сэрэнэн сылдьаар...

(Салгыыта бэчээттэниэ)

Проза
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Талааннаах хоһоонньут, үтүөкэннээх 
учуутал, салайааччы, П.А. Ойуунускай аатынан 

Чөркөөх орто оскуолатын дириэктэрэ Алексей 
Петрович Саввин, олус эдэр сааһыгар, орто 

дойду олоҕуттан барбыта бу дьыл кулун тутар 
15 күнүгэр ү´µс сыла буолла. 2016 сыллаахха 

кини хоһооннорун хомуурунньуга “Көмүөл” 
кинигэ кыһатыгар күн сирин көрбүтэ. Ити 

кэнниттэн эрдэтээҥҥи суруйууларын туоһулуур 
саһарбыт блокнота көстүбүтэ. Ааптар бэйэтигэр 
ирдэбилэ улаханыттан эбитэ дуу, манна аҕыйах 

бэчээттэммит хоһооннор бааллар. Үгүстэрин 
ааҕааччы дьүүлүгэр таһаарбатах. Сорохторун 

“черновиктар” диэххэ сөп. Ол эрээри, 
суруйааччы ситэрбэтэх, баҕар  сэҥээрбэтэх 

даҕаны тиэкистэрэ, кини литератураҕа 
хаалларбыт нэһилиэстибэтэ, уус-уран эйгэтин, 

айар үлэтин сорҕото буолаллар. Эдэр саас 
нарын тапталын туойар ырыа киэптээх 

хоһоонноро, уйан, кырдьыксыт сүрэҕин 
ыарыыта, олох, дьылҕа туһунан санаалара – бу 
да сырыыга өйдүүр, сыаналыыр ааҕааччыларын 

булуохтара дии саныыбын.

Мария Алексеева-Арылы Дуйдаах

* * *
Киэһээҥҥи сөрүүн тыал килбиктик ил гынна,
Сүрэхпэр хатаммыт төлөнү күөдьүттэ,
Ыраахха ыҥырда, тапталга угуйда,
Эдэр саас иэйиитин буурҕалыы оонньотто.

Таптаатым эйигин, сахам кэрэ кыысчаана – 
Мин санаам талаһар чаҕылхай сулусчаана,
Миигин кэлэн дьоллоорууй, 
   истиҥник мичээрдээн,
Олох устун хаамсыахха иккиэн бииргэ
     сиэттиһэн.

Ол эрэн доҕорум, олус да ырааххын,
Тапталбын этиэхпин аттыбар эн суоххун,
Эйигин ахтабын, ааспыты саныыбын,
Сүрэҕим тылларын ырыабар ыллыыбын.

* * *
Эйиэхэ ананар кэрэ тылы булбакка
Бу курус киэһэни буруйдуу саныыбын,
Эн сырдык мөссүөҥҥүн өр илэ көрбөккө
Дууһам уот ыарыытын кыатана сатыыбын.

Мэлдьитин күүтэбин ол сулус тыгарын,
Оччоҕо тураммын эйиэхэ тиийиэҕим,
Нарынныыр ытыскын сэрэнэн тутаммын
“Дорообо, тапталым, мин кэллим”, – диэх этим.

Аттыбар туруоҕуҥ үөһэ тыына,
Мин диэки көрүөҕүҥ кэтэһэ.
Ол кэмим кэлиэҕэ сотору – 
Истиҥник мичээрдиэ доҕорум.

* * *
Ыллыахпын баҕардым кэрэ да ырыаны
Ыраахха талаһар санаабар уйдаран,
Көрсүөхпүн баҕардым ол ыраас ыраны
Таптыыр кыыс сүрэҕэр умайыан баҕаран.

Халлааннаан дабайар 
мин ырыам тыллара

Алексей САВВИН
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Хос ырыата:
Таптыыр киһим – ыра санаам,
Таптыыр харах – кэрэ ырыам,
Саҕахха сиэттиһэн дайдылар 
Уоллаах кыыс – иккиэлэр.

Соҕотох сүрэҕим умайар, чуҥкуйар,
Бэйэбин кынаттыыр, тапталга угуйар,
О, хаһан тыллаҕын, мин ырам сулуһа,
Халлааннаан дабайар мин ырыам тыллара.

* * *
Сүрэҕи күүһүлүүр кыаллыбат – 
Эйигин таптаабат эбиппин,
Урукку тапталбыт эргийбэт – 
Буруйдаах баҕар мин буолуоҕум.

Бырастыы! Баһыыба –
Харахпын аспыккар,
Бастакы тапталбыт –
Күһүҥҥү ньургуһун.

Эйигин көрөммүн өйдөөтүм – 
Ый эмиэ соҕотох, халлааҥҥа,
Умун, ааспыт, ыраас тапталым,
Дьэ биллим – сүрэҕим атыҥҥа.

Кыл түгэнэ
Эдэр саас уоҕа үҥкүүлүүр
Эн үөрбүт хап-хара хараххар,
Эппэт кэрэ эриэккэс мичиҥниир
Эйиэхэ, оҕолуу көрүүгэр.

Барытын кэпсээмэ дуу, миэхэ
Харахпыт харсыһар кэмигэр.
Кыл түгэн. Хараҕыҥ суһума.
Эн көрүүҥ хатанна сүрэхпэр.

Кэмнэри эрдээхтик тэлэбин,
Ол эрэн эйигин көрдүүбүн,
Сүрэхтэн арахпат ол күнтэн,
Харахпыт харсыспыт түгэнтэн.

Эрэбил, Эйигин булуоҕум,
Этиэҕим сүрэҕим иэйиитин,
Хараххар долгуйа көрдүөҕүм
Ол түгэн кистэлэҥ этиитин.

* * *
Аттыбар эн суоххун.
Сүрэх бааһа – тапталым.
Аттыбар эн суоххун
Соҕотох аналым.

Суохтуубун бэйэҕин,
Суохтуубун хараххын,
Эрэн дуу, эн миигин – 
Эйигин таптыыбын!

Илгийбит ил тыыныҥ
Иэдэспэр минньийэр,
Сипсийбит тылларыҥ
Кулгаахпар иһиллэр.

Таптал диэн ахтылҕан,
Таптал диэн эмиэ сор,
Ол эрэн бу иэйии
Миигиттэн сүппэтэр.

Доҕорум, эн кэлиий,
Тилиннэр Тапталы,
Бу дьолу-соргуну
Тылыннар дуу салгыы.

* * *
Куттанабын, ол күн буолуо,
Сэрэнэбин, ол күн кэлиэ,
Сэрэйэбин, ол күн үүнүө –
Кини миигин таҥнарыа...

Көрүөҕүм кинини
Атынныын хаамсарын,
Истиэҕим күлэрин,
Атынныын үөрэрин.

Сүрэҕим кыланыа, оччоҕо
Дууһабын оборуо оборчо,
Дьэ уонна тоҕотун эн таай!
Ып-ыраас тапталым, быраһаай?!

Дириҥник тыынабын,
Уоскуйа сатыыбын,
Ол күн үүммэтин!
Ол кэм кэлбэтин!!

* * *
Мырааҥҥа да ыттыым,
Аппаҕа да түһүүм – 
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Ааккын умнуом суоҕа!
Итиннэ да сылдьыым,
Ыраах да буолуум – 
Саныыбын эйигин эрэ.

Кыыһырыа суоҕа диэн
Эрэнэн суруйдум,
Өйдүөҕэ миигин диэн
Санаабын бу тистим.

Эн суоххар суохтуурум,
суохтуубун,
суохтуоҕум.
Эн бааргар үөрэрим,
ыллыырым,
таптыырым!

* * *
Күнүм тыкта, тыкта,
Кэмим кэллэ, кэллэ,
Күндү сибэкким тылынна,
Күндээрдэ миигин үөрдэ.

Таптаһар сүрэхпит тэҥҥэ
Дьоллоохтук бииргэ тэптэ, 
Уурабыл кэрэ урсуна
Иэйиини иҥэрдэ уһунна.

Күн сирин орто олоҕор
Холоонноох доҕорум, дьолум,
Санаабын тэҥҥэ санаһар
Аҥарым кэриэтэ буоллуҥ.

* * *
Уостубат күһүҥҥү ардаҕым,
Күннүктээн түһэр, түһэр...
Саста күлэр үрүҥ күнүм
Матаҕа былыт быыһыгар.

Саппах санааны сайдата
Тулам ытыыр, мунчаарар,
Отуум иһин дьагдьата
Сииктээх тыалым ибиирэр.

Күһүнтэн көөнньүбүт күөх күөлүм
Кыйахыыр сыгынньах кытылын,
Дьагдьайа соҥуорбут хойуу тыам
Атаарар тапталлаах сайынын.

Онтон ардах түһэр, түһэр – 
Киниэхэ, тойоҥҥо, синэ биир,

Итинтэн таайтаран бэйэбэр:
“Эн эмиэ кэрдииһиҥ кэллэ”, – диир.

Тулабар кыйданар сайыным
Эргийэр эйгэбин эймэтэ,
Сонньуйа мин өрө тыынабын – 
Кэллэҕэ олоҕум күһүнэ...

Онтон ардах түһэр, түһэр
Ааһары айманыта...

* * *
Барыта ааһар,
Сарсыҥҥы сабар
Эйигин...

Ырабар – сыллыыр, ууруур,
“Таптыыбын”, – диир уоһум чэгиэнэ,
Түүлбэр эрэ көрсүһэр
Нүөлүйэр сүрэҕим эдэрэ.

Ыраахтан одуулаан долгуйуу,
Хайыһыа диэн сэмээр манаһыы,
Харахпыт харсыспыт түгэнэ – 
Эдэр саас дьиибэлиир кэрэтэ.

Барыта ааһар...
Ааспыты сарсыҥҥы күн сабар.
Ол кэмнэр сүрэххэ иҥэннэр
Дириҥник тиһиллэн иһэллэр.

* * *
Кыыдамныыр, эргийэр, мэниктиир тулабар
Маҥнайгы, маҥанныыр, сыа, 
    нарын-намчы хаар,
Мэлдьитин санньыйар, умайар сүрэхпэр
Уоскута, сөрүүннээх тыынынан илгийэр.

Сирэйбэр ыһыахтыыр бу хаары тымныы тыал,
Мин дьиппиэр мөссүөммэр, ытатар харахпын,
Кулгаахпар сатарыыр ол хаҕыс, тымныы тыл,
Иннибэр ол түгэн: эн тэйэ хаамаҕын...

О, олох, эн ыаргын, сороххо... Бу миэхэ...
Моһолу туоруугун, моһолу көрсөҕүн.
О, таптал, кэрэҕин, ол эрэн кылгаскын!
Ууллубут кыырпах хаар сүүрэрэ иэдэспэр...
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* * *
Истэҕиэн, истиий дуу,
Бу хатыҥ... Бу чараҥ,
Эйиэхэ, 
Мин оннубар
Күүскэ этиэҕин кэрэйэн,
Оргууйдук сипсийэр сиккиэрин...

Көрөҕүөн, тулаҕын,
Санааргыы тэлээрэр сэбирдэҕи,
Айылҕам көмүс дуйугар
Тириэрэр имэҥнээх иэйиини,
Таайтарар көстүбэт кистэли...

Арый даа, дууһаҕын,
Миигинниин силбэһэн
Хоһуйуох долгуйа, оргууй, искэ
Тулалыыр киэһэни. Тапталлаах күһүнү.
Ол иһин аҕаллым, эйиигин күһүҥҥэ...

Арый даа сүрэххин...

* * *
Хоспор сытабын...
Уҥа таас түннүгүнэн
Күн уота уоран киирэн,
Куура хаппыт кубархай иэдэспин
Сэрэммиттии бигээн иһэн,
Титирэстии түһээт, мэлис гынна.

Борук-сорук. Уу чуумпу...
Кыһаммаппын – 
Күрэммит күһүҥҥү күҥҥэ,
Кыһалҕам суох
Бүрүүкээбит күрэҥ өҥҥө.

Арай, 
Маанытык таҥнан,
Харахпын симэн,
Быар куустан сытабын...

Аттыбар чугаһыыллар
Өлүк курдук күлүктэр,
Харыһыйан ытыыллар:
“Төнүн, тилин”, – дэһэллэр.

Кинилэри билбэппин,
Билэ да сатаабаппын,

Кинилэртэн үрдүкпүн –
Мин өлүкпүн, күндүбүн.

Олох Өлүүлүүн силбэһиэ, 
Сотору миэхэ кэлиэххит, 
Билигин да илэ
Өлүктэр элбэхпит.

* * *
Сөрүүн салгын,
Сойбут салгын ил гынна
Оргууйдук.

Кэрэ кэмим,
Кэрэ киэһэм дьэ кэллэ
Оргууйдук.

Чараас солко 
Сэбирдэҕим ибирдиир
Оргууйдук.

Аар хатыҥым
Уу чуумпуну иһиллиир
Оргууйдук.

Ууруубун уоскуттан,
Ууруубун иэдэскин
Оргууйдук. 

* * *
Олордум уһуннук 
сылаабын ааспакка, 
былыттыы ыаһыран...
Былчыҥы барытын 
былыттыы бысталаан...
Истэбин иэмминэн 
 кэм-кэрдии ааһарын.
Чэ, кэбис, туруохха – 
хаалаары гыммаппын. 

* * *
Сарсыҥҥы күнү этэҥҥэ көрсөн
Аһарыам дуо, мүччү түһэммин,
Халлаантан түспүт, сулуһу өрө тутаммын...

Оо, Айыым, арчылаа!
Дууһабын ыраастаа!
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Со±отох куба
Эккирэс долгуҥҥа куустара
Эбэбэр биир куба устара,
Көннөрү саҥаттан атыннык
Кыланан ылара хатаннык.

Доҕоруҥ буулдьаҕа табыллан
Хаалла дуо, хараҕа сабыллан,
Эбэтэр очурга охсуллан
Сытар дуу, көтөрө бохсуллан?

Мин көрөн турарбын сэрэйэн,
Арааһа, көмүскэл эрэйэн
Кыланан ылбыта ыарыыттан,
Сүтэрбит сүтүгэ ыарыттан.

Олоххо көрсүбүт моһоллор
Баастара бытааннык оһоллор,
Күннэтэ санааҕын аалаллар,
Үйэ-саас сүрэххэ хаалаллар.

Барыаҥ дуо, куба кыыл барахсан
Бу сиртэн, дойдуттан арахсан,
Аргыыйдык кылбаара дайаҥҥын
Салҕыаҥ дуо, эн ыраах айаҥҥын?

Эбэтэр тапталыҥ туһугар,
Хаалыаҥ дуу, манна, сир ыраах уһугар?
Кэбиһиий, тымныыбыт тоҥорон
Охторуо, муус-кыаһаан оҥорон...

Доҕорун куоттарбыт аһыыттан
Тахсыбыт кыланар хаһыыттан
Хараҕым толору ууланан,
Өр турдум соммунан сууланан...

Таптал баар кими да тумнубат – 
Эйигин, миигин да умнубат.
Түһүүлээх-тахсыылаах олоххо
Көстүөҕэ толору дьоллооххо.

Хотой
Үөһии-үөһэ, үөһэ отой
Сааскы халлаан ырааһыгар,
Көтөр хотой – тойон көтөр
Санаа тиийбэт ырааҕыгар.

Саатар биирдэ көтүөх бииргэ
Үрүҥ күммүт анныгар,
Эрдээх сүрэх, эрэл күүһэ
Үөскүүр үрдүк куйаарыгар.

Сиртэн тэйэн сирдээ миигин
Ыраас ыра дойдутугар,
Санньы-курус, саарбах санаа
Сатаан тиийбэт сирдэригэр.

Уйа хаардыыр Улуу көтөр
Кыаҕын сөҕөн, күүһүн көрөн,

“Чэрдийбит ытыһым тилэҕэ 
олоҕум анаабыт бэлэҕэ...”

Ирина Колодезникова-ЫМЫЫ,
Саха Өрөспүүбүлүкэтин Суруйааччыларын сойууһун чилиэнэ
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Хааман истим хаары кэһэн
Күүспэр күүһү эбинэн.

Кулунчук
Саҥардыы төрөөбүт кырачаан кулун
Күүлэйдиэн баҕарда алааһын устун:
Аргыыйдык хардыылаан түөрэҥнээтэ,
Атаҕын сыысчаана күөрэҥнээтэ.

Кулунчук ийэтэ кэрэ биэ хотун
Күн сирин көрдөрбүт күндү оҕотун
Сып-сылаас муннунан имэрийдэ,
“Кытаатыый” диэбиттии иҥэрсийдэ.

Айылҕа оҕото хаарга тирэнэн
Турда да, сүүрдэ ээ, сиртэн тэбинэн!
Дьэп-дьэҥкир туйаҕа элэҥнээтэ,
Салгыҥҥа өрүтэ тэбиэлээтэ.

Сааскы күн халлаантан мичээрдээтэ,
Сып-сытыы уотунан күлүмнээтэ,
Тула баар барыта сэргэхсийдэ – 
Бу сиргэ сырдык тыын эбилиннэ.

* * *
Алаас, сыһыы ортотугар,
Үрдээн көстөр томторугар
Тииттээх хатыҥ сэргэстэһэ
Наҥнаһаннар тураллар.

Хардарыта куустуһаннар
Дьоллоох ыалы санаталлар,
Аргыый аҕай суугунаһан
Таптал тылын сипсиһэллэр.

Тула үүммүт хахыйахтар
Тыалга аргыый бигэнэллэр,
Атаахтааннар даллаҥнаһар
Оҕолорун курдуктар.

Тоҕо баҕас талбаларай,
Тугун бэрдэй, кэрэлэрэй
Эдэр ийэ, эдэр аҕа – 
Олус иллээх дьиэ кэргэн.

Мэлдьи маннык дьону үөрдүҥ,
Сылын ахсын элбии туруҥ
Алаас, сыһыы ортотугар,
Үрдээн көстөр томторугар.

* * *
Кыҥкый, кындыа дьылҕабын
Кыынньар уоҕун уйаммын,
Балайда сэниэбин эһэммин
Баччаны олорон кэллэҕим.

Кэннибэр – устубут байҕалым,
Иннибэр – сынньанар кытылым,
Аллараа – хараҥа далайым,
Үрдүбэр – талаһар халлааным.

Баҕардар ким эрэ сириэҕэ,
Баҕардар ким эрэ сиилиэҕэ – 
Чэрдийбит ытыһым тилэҕэ
Олоҕум анаабыт бэлэҕэ.

Бээ эрдиим, бэринэн сытымыым – 
Дьараттан үөс диэки анньыныым...
Долгуну утары тыырар тыым – 
Бу эбээт олоххо тардыһыым!

* * *
Кыһыҥҥы нарынчаан хатыҥчаан
Тураҕын чоҥкуйа кырыаран,
Бу сиртэн букатын арахсан
Суох буолбут дьүөгэбин саната.

Ааттаһан-көрдөһөн эрэрдии
Күн диэки лабааҕын ууммуккун,
Эмиэ да: "Бу дьылҕам!" диэбиттии
Төбөҕүн хоҥкутан турбуккун.

Мин күндү, мин истиҥ доҕорбун –
Дьүөгэбин олус диэн суохтуубун:
Сыл-хонук – эмтээбэт, сымыйа,
Сымыйа, ол албын – остуоруйа...

Сэбирдэх ытарҕа  кэтэҥҥин
Саас аайы эн тыллаар, хатыҥчаан,
Уйаҕас сүрэхтээх бэйиэтиҥ
Ытанньах хараҕын манньытан.

* * *
Түүн үөһэ ааспыта ыраатта – 
Ый үөһэ халлааҥҥа ойбута,
Оргуппут чаанньыгым сойбута,
Күөһүм да хоргуна тоҥмута...

Таһырдьа ахсынньы аргыйар:
Тыынары-тыымматы хам тутар,
Ыксаабыт күөрт ытым ыйылыыр,
Киирээри тас ааны тарбаахтыыр.
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Санааттан санааны харбаһа,
Сөҥмүтү, түгэҕи хасыһа,
Ис өттүм муоралыы дьалкыйа,
Тас көстүүм күөх оттуу наскыйа,
Күкээрбит баттахпын тараана
Олордум холумтан хотуна.

Таптаабыт киһибин илимнээн,
Бэйэбин киниэхэ силимнээн,
Көнтөрүк көхсүгэр сөрүөстэн,
Көтөллөөх атынан көтүһэн
Олох олорон кэллим дуу,
Олоҕу өссө да билэ иликпин дуу?

* * *
Эдэр сааскар халты көрөн
Миэхэ хатамматах харахтарыҥ
Атын дьахтары одуулаан,
Кэтээн-манаан эрдэхтэрэ.

Эйигин кытары ыал буолан,
Туттубатах дьиэм мастара
Билигин да хара тыаҕа
Суугунаһа турдахтара.

Эн биһигиттэн төрөөбөтөх
Уу кырбас оҕолорбут
Ким эрэ дьолугар төрөөннөр
Чачыгырыы күллэхтэрэ.

Ааһар сыллары уҥуордаан
Хаалбыт эбит, арай, эн аатыҥ.
Уонна ып-ыраас ...ып-ыраас,
Өрүү сырдык – өйдөбүл.

* * *
Кымаахтыы, кымаахтыы ытырар
Кыһыҥҥы тымныыбыт кыйдаммыт,
Айылҕа чучураан тымныытын
Адьаһын мэлдьэһэн кэбиспит.

Күөх хампа солконон сапсынан
Халыҥ тыа суугунуу ыллаабыт,
Лабааттан лабааны холбооттоон
Ооҕуйун илимин ыйаабыт.

Хатыылаах дөлүһүөн киэргэммит – 
Тэтэркэй сибэкки иилиммит,

Хардырҕас лабыкта сымнаабыт – 
Бэл, кини чэлгийиэн баҕарбыт.

Муҥутуу тыллыбыт айылҕа
Эгэлгэ сытынан дыргыйбыт,
Тураахтаах хара тыа тупсубут
Чээлэй күөх өҥүнэн бүрүммүт.

Сайыммыат, сүрэхпин абылаан
Күнтэн күн эн тупсан иһэҕин!
Олохтон дуоһуйбут кыыс-дьахтар
Үөрбүтүн санатар курдуккун...

* * *
Өлүөнэ... Оо, улуу Өлүөнэ
Устубутуҥ тухары төһө көлүөнэ
Эйигин сөҕө көрбүтэй,
Эн уугуттан күөһүн өрбүтэй?

Төһө муус халыҥын ириэрэн
Сүүрүгүҥ таҥнары сүүрбүтэй,
Сыл аайы саҥалыы тириэрэн
Көмүөлгүн көөрөтөн үүрбүтэй?

Төһө уу халааннаан ааспытай,
Очуоһуҥ тэллэҕин сууйбутай?
Төһө уу кытылгар аспытай,
Ол күүһүн  таас хааһыҥ уйбутай?

Бу сиргэ сахаттан төрөөбүт,
Хочоҕор уот оттон өрөөбүт,
Билэбин, эйигин умнубат,
Эн улуу кытылгын тумнубат.

Сатыылаан, ардыгар көлөнөн
Дуона суох өйүөнэн өллөнөн,
Дьэ кэллим, өр да өр тэринэн,
Ахтылҕан күүһүгэр бэринэн.

Ийэбэр кэлбиттии санааммын
Күөх оттоох кырыскын сыллыыбын,
Эбэккэм, эйиэхэ анааммын 
Тапталым ырыатын ыллыыбын.

Аллараа өрүһүм дьалкыйар – 
Алгыстаах тыынынан алкыйар,
Долгуннар өрүтэ тусталлар,
Дохсуннук, көҥүллүк усталлар.

Өлүөнэм. Оо, улуу Өлүөнэм...
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* * *
Айхаллаах Айылҕа 
Айгыстар Куолара – 
Түөрт кэрэ кыргыттар,
Түөрт аҕас-балыстар:
Күһүммүт, кыһыммыт,
Сарыаллаах сааскыбыт,
Саймаарар сайыммыт
Аан ийэ дойдубун
Алгыстаах тылынан
Анааран эттилэр,
Күн айыы санааттан 
Салаллар буоллулар.

Күһүн
Сиикэрэ силбикпин
Сир үрдэ түһэриэм,
Силиһи утахтыыр
Сиҥэнэн сиигирдиэм.

Кубулҕат халлааммыт
Санньыара ааһыыта
Былытын дьайҕардан,
Күндээрдэн ылыаҕым.

Хараҕы саататан,
Сүрэҕи сымнатан
Сэтиэнэх өҥүнэн
Тулабын симиэҕим.

Сиккиэрэр тыалбынан
Тыалары суйдуоҕум,
Оттортон туораҕы
Сир аайы ыһыаҕым.

Күһүҥҥү сиппэрэҥ
Хабархай уутуттан
Мас хаардаах тэллэҕэ
Саһара көһүннүн!

Кыстык хаар ууллуута,
Харалдьык тахсыыта
Күн сирэ сириэдий – 
Күһүнүҥ оҥордо!

Сайыммыт кэлиитэ,
Ача күөх тыллыыта
Күөх сирэм сириэдий – 
Дьыл сөпкө тоҥордо! 

Кыһын
Нап-наҕыл эдьиийим
Күһүҥҥү ардаҕын
Көтүөхтээх туманын
Тоҥорон тохтотуом.

Кыыдамныыр хаардары
Үллүктүү түһэриэм:
Көмүрүө мунньуллан,
Сааскы сир ууланнын!

Күүс сэниэ киллэрэн
Хонуубут чэлгийдин,
Көр сайын кэлиитэ
Быйаҥмыт түстэннин!

Дьыл кэмнэрэ
Сэндиэлэ

Саха Өрөспүүбүлүкэтин Суруйааччыларын сойууһун чилиэнэ
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Адаархай муустары
Өрүскэ киллэртиэм,
Килэгир ньуурунан
Күөллэри бүрүйүөм.

Салыҥнаах балыгы,
Көҕөрөр ньамаҕы
Көмүскээн саһыарыам,
Көстүбэт уоруктуом.

Хас лабаа аайытын
Кырыаны иилиэҕим – 
Лыҥкынас ырыаны
Сүрэххэ кутуоҕум.

Буурҕанан кууһуоҕум,
Силлиэрэн сиэтиэҕим,
Тэтэркэй имнэри
Таптааммын ууруоҕум.

Тыйыскын дэһимэҥ – 
Утуйдун Айылҕа!
Уһуктуо, көҕөрүө.
Онтон мин... күрэниэм.

Саас
Көмүскэ сууланар
Күһүннүүр эдьиийим!
Туус маҥан хаардардаах
Толбонноох Кыһыным!

Махталбын эһиэхэ
Мин кыайан эппэппин,
Тапталтан иэйбиппин,
Суох, кыайан тиэрпэппин.

Омуннаах сүрэҕим 
Уолукпар тэбиэлиир,
Күн сылаас сыдьаайа
Имнэрбэр кэйиэлиир.

Муус килиэ куйаҕы
Тоҕута тардыаҕым,
Күрүлгэн сүүрүктүүн
Оонньоһон ылыаҕым.

Күөх торҕо киэргэли
Кэрэтин талыаҕым,

Сир Ийэ киэлитин 
Кичэйэн симиэҕим.

Күһүҥҥү долгураҥ,
Кыһыҥҥы хараҥа
Кистээбит күүскүтүн
Көмүөлбэр киллэриэм.

Ыйдаҥа сырдыгын,
Сулускут тырымын
Түүлүгэр көрөөтүн,
Үнүгэс тылыннын!

Тапталтан сүрэххэ
Кэтэһии ыллаатын,
Мичээрэр килбигэ
Күммүтүн көрүстүн!

Күөх сирэм сирэлий – 
Сааскы кэм эргийдэ!
Уот куйаас кэлэрин
Сүрэҕим эрэйдэ...

Сайын
Сир дьонун абылыыр 
Үс кэрэ эдьиийим
Өҥ дьылы арыаллыыр
Алгыһын иһиттим.

Кыракый балыспыт – 
Күн кэрэ Сайыммыт
Туһа диэн кыһаллан,
Көмүскээн, угуттаан,
Уостубат тапталлаан,
Чэлгийэр хонуулаан
Кыах-сэниэ биэрдигит,
Быйаҥмын эптигит!

Эһиэхэ махталым – 
Сыдьаайар сыралым!
Сирбитин сылытар
Эдьиийдэр – Күн Куолар!

Сибэкки аайытын
Сииктэргэ баҕалаах,
Сиидэстии ойуулаах
Сэгэйэ көтүөҕүн,
Солколуур кыната 

Поэзия
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Тэлимниир буолуоҕун
Лыах диэммин ааттааммын
Сир аайы ыытыаҕым.

Омуннаах харахтаах,
Сүһүөхтээх истэрдээх
Дьэп-дьэҥкир кыната
Дьиримнии дайыаҕа,
Кумаары-кыйманы
Аһыгар бултуоҕа – 
Уу кыыһа диэн ааттаан
Көтүтэр буолуоҕум.

Бытархай үөннэрим
Баар, үөскүүр арааһа
Отторго саһыаҕын,
Чээл күөххэ бүгүөҕүн,
Хатырык быыһыгар,
Үрүҥ туос анныгар
Үөрүнэн үөскүөҕүн,
Тэнийэн ууһуоҕун
Сытыйар-ымыйар
Сыыйа суох буолуоҕун
Күн мичээр уотунан
Сырайа тыгыаҕым.

Дьон-сэргэ манньыйа
Халааны көрдүн диэн
Дьэрэкээн хонууттан
Далбары көтүтүөм.

Кыырайар ыраахха
Талаһар дьол баарын
Айарга дьоҕурдаах,
Айдарыы аартыктаах
Олоҥхо тойугар
Хоһуйан туойдун диэн
Тумсулаах, кынаттаах
Ахсаанын элбэтиэм.

Ардаҕы ибиирэн
Алааһы симэтиэм, 
Самыырдаан тириэрэн
Тыалары чэлгитиэм. 

Ийэ сир маанылаах
Минньигэс аһынан
Айыы-хаан аймаҕын
Айаҕын тутуоҕум:
Эдэри-эмэни 
Ойуурга угуйуом,

Оҕону-урууну
Оонньотон ойутуом.

Хорсуннар, хоһууннар
Баар буолуҥ диэн этэн,
Сыспайы, сиэллээҕи,
Сыһыыга элбэтиэм,
Баай-талым эҥэрдээн,
Уйгулаах олохтоон
Хоройор муостааҕы
Хонууга мэччитиэм.

Төрдүөн алгыыллар
Аһынар хааннаах,
Айыыттан төрүттээх
Кэрэттэн кэрэни
Сир үрдэ элбэттин!

Үйэлээх тапталтан,
Үлүскэн үлэттэн
Дьон-аймах тубустун,
Дьол-соргу тосхойдун!

Күлүмнээ халлааҥҥа
Хотугу сулуспут – 
Күн дьонун күүстэрэ
Көмүөллүү киириэҕэ!

Уостубат уйгуну,
Быстыбат быйаҥы
Айхаллаан бардыбыт,
Анааран биэрдибит!

Поэзия
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21-с төгүлүн ыытыллар Эдэр суруйааччылар 
өрөспүүбүлүкэтээҕи сүбэ мунньахтарыгар 72 
эдэр ааптар араас улуустартан кэлэн кытынна. 

Мунньах арыллыытыгар ыччат миниистирэ 
Афанасий Владимиров, култуура миниистирин 
солбуйааччы Владислав Левочкин, “Саха си-
рин суруйааччылара” ассоциация бэрэссэдээтэ-
лэ Олег Сидоров, Саха сирин суруйааччыларын 
сойууһун бэрэссэдээтэлэ Наталья Харлампьева, 
СӨ суруйааччыларын сойууһун бэрэссэдээтэлэ 
Иван Мигалкин, “Бичик” кинигэ кыһатын ди-
риэк тэрэ Август Егоров уонна норуодунай суру-
йааччылар кыттыыны ыллылар. Кинилэр эдэр-
дэргэ бэйэлэрин түс-бас тылларын, үтүө сүбэ-
лэрин анаатылар.

“Сиппит-хоппут толкуйдаах, олоҕун бүтүннүү 
литератураҕа аныыбын диир киһи дьиҥнээх су-
руйааччы буолар кыахтаах. Онон эдэр ааптардар 
талаан кыымын хараххыт харатын курдук харыс-
таан, үөрэнэн, элбэхтик ааҕан, билэн-көрөн, сай-
дан иһэргит ирдэнэр. Литература сиэркилэ кур-
дук, олоҕу тыктаран көрдөрөр. Биһиги кэммит 
историятын эһиги тыктаран көрдөрүөххүт, онон 
бэйэҕитигэр улахан ирдэбиллэри туруоруҥ”, — 
диэн сүрүннээн сүбэлээтилэр.

Сүбэ мунньах 1989 сылтан тохтуу сылдьан 
баран, 2004 сыллаахха сөргүтүллүбүтэ. Ол кэм-
тэн ыла сүүрбэччэ кинигэ, хомуурунньук бэчэ-
эттэнэн таҕыста, 14 киһи Арассыыйа Суруйаач-
чыларын сойууһугар мэктиэлэнэн киирдэ. Эдэр 
литератордар сэбиэттэрэ тэрилиннэ. Ити барыта 
эдэрдэри кытары үлэ түмүгэ.

Наталья Харлампьева литератураны сайынна-
рарга улахан суолталаах тэрээһини өйүүллэрин 
иһин Ил Дархаҥҥа, ыччат, култуура министи-
эристибэлэригэр, “Бичик” кинигэ кыһатыгар 
мах танна. Ол да буоллар, айар эйгэҕэ кэккэ 
кыһалҕалар суох буолбатахтар. “Саха литерату-
ратын классиктара”, “Норуодунай суруйааччы-
лар”, “Хотугу норуоттар суруйааччылара” көмүс 
сериялар былааннанан тахса тураллар, номнуо 
30 том бэчээттэннэ. Быйыл бу серияларга уон-
на бүддьүөттэн үбүлэнэн тахсар кинигэлэргэ 
көрүллүбүт субсидия кээмэйэ 30 мөлүйүөнтэн 
икки төгүл кыччаата. Бу 14 мөлүйүөҥҥэ 40 эрэ 
кинигэ тахсар кыахтаах. 

Тылбаас кыһалҕата сытыытык турар. Урут 

Семен Данилов сойууһу салайан олорон, Ли-
тературнай институкка саха оҕолорун ыытан, 
тылбаас чыттар бөлөхтөрүн астарбыта. Били-
гин маннык дьаһаныы кэм ирдэбилэ буолбута 
көһүннэ.

Ассоциация бэрэссэдээтэлэ Олег Сидоров 
 Ойуу  нускай төрөөбүтэ 125 сылыгар  араас тэ-
рээ һин нэргэ, өрөспүүбүлүкэ 100 сылын көр-
сө ыытыл лар куонкуруска эдэрдэри көхтөөх 
кыттыы ны ылалларыгар ыҥырда. 

Национальнай бибилэтиэкэ Историческай саа-
латыгар бастакы күн “Тыыннаах автограф” диэн 
Поэзия киэһэтэ, иккис күн эдэрдэр айымньы-
ларыгар анаммыт биэчэр буолла. Бу күн дойду 
үрдүнэн траур биллэриллибитин быһыытынан, 
кутурҕан аргыстаах, санньыар тыыннаах 
хоһооннор ааҕылыннылар. 

Суруйааччылар – 
араас идэлээх дьон

Эдэр суруйааччылар сүбэ мунньахтарыгар  
ик ки күнү быһа ньиргиччи алта секциянан үлэ 
барда.

Быйылгы мунньах уратыта – аан бастаан та-
лар түһүмэҕи киллэрэн, баҕалаах дьонтон айым-
ньыларын ыыттаран баран, талан ыллылар. 
Ол курдук барыта 107 сайаапка киирбититтэн, 
82 кыттааччы талыллыбыта. Онон мөлтөх үлэ 
суоҕун кэриэтэ. Урут секциялар салайааччыла-
ра:  “уруокка олорон бооччойбут өйтөн суруйуу-
ларын, сахалыы шрибэ суоҕу, тэтэрээт илииһигэр 
илиинэн суруллубуту, о.д.а. аҕалаллар” диэн 
этэллэрэ оруннаах. Айымньыны сыаналата аҕа-
ларга эрдэттэн бэлэмнээн, чочуйан, этэргэ дылы, 
“арыы курдук таптайан”, сыа-сым курдук тутан 
бэриллиэхтээх буоллаҕа. 

Кыттааччылар бары араас улуустартан, оро-
йуоннартан кэлбиттэр. Мэҥэ Хаҥаластан “Там-
махтар”, Горнайтан “Дьүрүскэн”, Ленскэйтэн 
“Фламинго”, Сунтаартан “Ньургуһун”, Дьокуу-
скайтан “Сэргэлээх уоттара”, “Аартык”, о.д.а. ли-
тературнай түмсүүлэр чилиэннэрэ көхтөөх кыт-
тыыны ыллылар. 

Аны туран, тыл үөрэхтээхтэрэ, учууталлар, ус-
тудьуоннар эрэ буолбакка, араас интэ риэһинэй 
идэлээх дьон кэлэн кыттыбыттара кэрэхсэбил-

Эдэрдэри кытары µлэ µтµ³ тµмµктэрдээх
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лээх. Ол курдук, буҕаалтырдар, юристар, ин-
женер, тутааччы, табаһыт, нэһилиэк сэбиэтин 
депутата, землеустроитель, атыыһыт, аэро-
порт пресс-сулууспатын үлэһитэ, культуролог, 
библиотекарь, повар-кондитер, автосервис 
үлэһитэ, норуот маастара, ыччат лиидэрэ, ку-
лууп дириэктэрэ, ырыаһыт, хаһыат кылаабынай 
эрэдээктэрин солбуйааччы, историческай наука 
кандидата, муора аалларын механига, програм-
мист, бульдозерист-экскваторщик, социальнай 
педагог, хореограф, тыйаатыр литературнай 
чааһын сэбиэдиссэйэ, ИДьМ бэтэрээнэ баал-
лар. Омос көрдөххө, кинилэр литератураҕа туох 
сыһыаннаахтарый диэх курдук. Ол эрээри, бары 
да айар үлэ умсулҕаныгар ылларбыт, сорохторо 
кинигэлээх, сурунаалларга, хаһыаттарга бэчээт-
тэммит, сэһэн да суруйарга холонор дьон. 

Хомойуох иһин, аныгы кэмҥэ суруйааччы 
аҥардас кинигэ суруйан, айаҕын ииттинэр кыаҕа 
суох. Ол да иһин, араас идэни баһылаан үлэлии 
сырыттахтара. 

Бастыҥнар ааттаннылар

Проза секциятыгар 40-тан тахса айымньы 
киирбит, 11 ааптар үлэлэрин көрдүлэр. Суру-
йааччылар Николай Лугинов, Сэмэн Тумат, 
Елена Слепцова–Куорсуннаах, Данил Макеев, 
тылбаасчыт Аита Шапошникова, учуонай, тыл 
үөрэхтээҕэ Саргылаана Ноева ырыттылар.

Ааптардар соргулаах сүбэни, сэмэни да ылы-
нар, толкуйдаммыт, ыйааһыннаах ыйытыыла-
ры биэрэр, 25-40 саастаах, айар-тутар сааста-
рын үгэнигэр сылдьар дьон. Олус эдэркээн да, 
сааһырбыт да дьон буолбатахтар. 

Сунтаар Элгээйититтэн сылдьар Анатолий Ки-
риллин–Толикус кинигэ таһаарарга мэктиэлэн-
нэ. Кини нэһилиэк дьаһалтатыгар сир үлэһитэ, 
юрист идэлээх. Элбэхтик омук суруйааччыларын 
ааҕар эбит, ол иһин кини айымньыларыгар ол 
сүүрээн көстөн ылар. 

Дьокуускай аэропорда (ген. дириэктэр Н. Мест-
ников) быйыл эдэрдэри өйөөн, анал бириэми-
йэлэрин анаата. Биэс секциянан бастыҥнар 10-
нуу тыһ. солкуобайдаах бириэмийэни туттулар. 
Прозаҕа маннык бириэмийэни Мэҥэ Хаҥаластан 
сылдьар Варя Егорова–Чэмэлиинэ тутта. Татьяна 
Поскачина–Татыйык икки сэһэни аҕалбыт. Ман-
тан “Учуутал күннүгэ” диэн сэһэнэ бэлиэтэннэ, 
“Чолбон” сурунаалга бэчээттэнэргэ мэктиэлэннэ. 
Эдэр ааптардар хомуурунньуктарыгар бэчээттэ-
нэргэ Татыйык, Наталья Рязанская, Чугдаара, 

Василина Попова, Николай Петров, Анна Коло-
сова мэктиэлэннилэр.

Нуучча литературатын секциятыгар 20 киһи 
(5 ааптар – кэтэхтэн) кытынна. Манна фэнтезит-
тэн, мистикаттан саҕалаан, араас жанр барыта 
көстүбүт. Ленскэйтэн “Фламинго” айар түмсүү 
чилиэнэ, ИДЬМ бэтэрээнэ Михаил Сиванков 
Арассыыйа Суруйааччыларын сойууһугар кии-
рэргэ мэктиэлэннэ. Кини урут регионнар уонна 
норуоттар икки ардыларынааҕы куонкурустар-
га таһымнаахтык кыттыбыт эбит. Максим Эвер-
стов анал бириэмийэни тутта. Оттон сахалыы, 
нууччалыы иэйиилээх хоһооннору суруйар, 
кириитикэҕэ холонор  Ольга Фролова-Янцен ки-
нигэтин таһаарарга мэктиэлэннэ. Гордей Спири-
донов, Саргылаана Сандаар айымньылара хо-
муурунньукка бэчээттэниэхтэрэ. 

Саамай элбэх сайаапка, кэтэһиллибитин кур-
дук, саха поэзиятын секциятыгар киирбит. Ба-
стакы түһүмэххэ 55 сайаапкаттан 22 кыттаач-
чыны талан ыллылар. Манна Горнай улууһун 
эдэр литератордарын “Дьүрүскэн” түмсүүлэрин 
чилиэнэ Мария Андреева бастыҥынан ааттанан, 
бириэмийэнэн наҕараадаланна уонна кинигэҕэ 
мэктиэлэннэ. Секция арыйыытынан Николай Ва-
сильевы–Харыйалаах Уолун ааттаатылар, кул-
туура министиэристибэтэ туруорбут бирииһинэн 
– планшетынан наҕараадаланна. Кинигэлэрин 
бэчээттэтэргэ Айсен Никитин, Римма Крылова 
мэктиэлэннилэр. Хомуурунньукка Владислав Ар-
гунов, Василий Рожин, Ньургун Захаров айым-
ньылара бэчээттэниэ.

Ол эрээри, дьыала бирииһигэр буолбатах. 
Саҥа билиини-көрүүнү ылыы, айар үлэҕэ ха-
йыс ханы чопчулуур, итэҕэстэри туоратар сү-
бэни-аманы истии, биир санаалаахтары кыта-
ры билсии-көрсүү, ураты эйгэҕэ киирии – бу 
буоллаҕа, аартыгы арыйар, инникигэ сирдиир 
сырдык күүс...

Умнуллубат күннэр

Сүбэ мунньах үөрүүлээх сабыллыытыгар СӨ 
бырабыыталыстыбатын дьаһалтатын ис бэлии-
тикэ департаменын салайааччытынан анаммыт 
Афанасий Владимиров саҥа дуоһунаһыгар тах-
сыбыт үлэтин бастакы күнүн эдэр суруйаач-
чылардыын атаарда. Кини ыччат миниистири-
нэн үлэлии олорон үс сүбэ мунньаҕы өйөөбүтэ, 
эдэр суруйааччылар кинигэлэрэ тахсарыгар кө-
мөлөспүтэ. “Ханнык да балаһыанньаҕа биһиги 
доҕордоһуубут тулхадыйыа суоҕа, былааннам-
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мыт үлэ барыта олоххо киириэҕэ”, – диэн кини 
эрэннэрдэ. Эдэр эрдэҕиттэн духуобунай настаа-
бынньык оҥостубут суруйааччылара Павел Ха-
ритонов–Ойуку уонна Баһылай Харысхал бу 
саалаҕа баалларыттан, тэҥҥэ алтыһа сылдьарыт-
тан үөрэрин биллэрдэ.

Бары кыттааччылар ааттарыттан Ираида Кор-
кина–Чугдаара эттэ:

– Драматурдар секцияларыгар аан бастаан 
кытынным, ол мин олохпор хаһан да умнул-
лубат, үөрүүлээх түгэнинэн буолла. Драма-
турдар режиссеру кытары ыкса сибээстээхтик 
үлэлиэхтээхтэрин, ханнык баҕарар айымньы 
үчү гэйдик чочуллуохтааҕын туһунан билилбит. 
Бу икки күн устата биһиги чугас учууталлар-
бытын, настаабынньыктарбытын булбут курдук 
сананныбыт, кинилэр сүбэлэрэ, алгыс тыллара 
үрдүккэ кынаттаатылар, салгыы үлэлииргэ, ай-
арга-тутарга иэс баайдылар.

Бэлиэтээн эттэххэ, сүбэ мунньаҕы Саха сирин 
суруйааччыларын сойууһа, “Саха сирин суру-
йааччылара” ассоциация, ыччат, дьиэ кэргэн 
бэлиитикэтин уонна култуура, духуобунай сай-
дыы министиэристибэлэрэ тэрийэн ыыттылар. 
Тэрээһин үлэтин сүрүнүн сойуус иһинэн тэриллэн 
үлэлиир Эдэр литератордар сэбиэттэрэ сүүрэн-
көтөн тэрийдэ. Түмүккэ кинилэри министиэри-
стибэлэр Бочуотунай грамоталарынан, Махтал 
суруктарынан наҕараадалаатылар. “Чолбон” су-
рунаал кылаабынай эрэдээктэрин солбуйааччы 
Гаврил Андросовка “Култуура туйгуна”, “Айыы 
кыһата” оскуола учуутала, Эдэр литератордар 
сэбиэттэрин салайааччыта Рустам Каженкиҥҥа 
“Ыччат бэлиитикэтин туйгуна” бэлиэлэри туттар-
дылар. 

Эдэрдэр куоластара

Мария Андреева, Горнай:
– Мин ааспыт сүбэ мунньахха аан бастаан 

кыттарбар бэлэмнэммэккэ эрэ, бу турар бэйэби-
нэн кэлбитим. Тэтэрээккэ илиинэн суруллубут 
лиистэри аҕалан көрдөрбүтүм. Онно этиллибит 
сиэрдээх сэмэни, сүбэни ылынан, бу сырыы-
га оҥостон, хоһооннорбун бэчээттээн, чочуйан, 
бэлэмнэнэн кэлбитим. Кыайбыппар, соһуйан 
хааллым. Сүбэ мунньах үрдүк таһымнаахтык 
ыытылынна. Элбэх сүбэни-аманы иһиттибит, та-
лааннаах дьону кытары алтыһан, киэҥ билиини-
көрүүнү ыллыбыт. Үгүс доҕоттордоннубут. Сал-
гыы үрдүккэ, сырдыкка тардыһан, айар эйгэҕэ 
умсугуйан туран үлэлиэхпит диэн эрэннэрэбит. 

Анатолий Кириллин–Толикус, Сунтаар:
– Бэйэбин суруйааччыбын диэн улаханнык 

санаммаппын эрээри, нэһилиэгим дьоно күүскэ 
өйөөн, күүстэринэн кэриэтэ тэрийэн ыыппытта-
ра. Манна бэйэм эйгэм эбит диэн сүрэхпинэн сэ-
рэйдим... Кылгас да кэмҥэ буоллар, айар куттаах 
дьону кытта бииргэ алтыспыппыттан астынным 
уонна батыһыахпын баҕардым. Барыларыгар 
айар умсулҕан, дьоҕур, эниэргийэ баар эбит. 
Элбэҕи билиэххэ, үөрэниэххэ наада диэн сыал 
туруоруннум. 

Татьяна Поскачина–Татыйык, Таатта:
– Мин урут маннык сүбэ мунньах ыытылла-

рын билбэт этим. “Бассаабынан” биллэриини 
кө рөн, соһуччу кыттарга быһаарыммытым. Ин-
ники  эрээккэ олорон, атын дьону ырыталларын 
болҕойон иһиттим, суруннум. Миэхэ туһаайбыт 
сүбэлэрин ылынным. Хайдах эрэ иһим кычыгы-
лана олордо, туох эрэ үчүгэйи, үйэлээҕи суруйа 
охсуох баҕа үөскээ кэллэ. Уопсайынан, үчүгэй 
тиэмэ наада эбит. Билиини-көрүүнү кэҥэтэр, 
 маастарыстыбаны үрдэтэр наадатын өйдөөтүм. 

Алексей Попов–Байҕал Уола, Чурапчы:
– Мин муора техникумун бүтэрбитим, сууду-

на механигынан үлэлээбитим, билигин дойду-
бар бааһынай хаһаайыстыбатын тэринэн үлэлии 
сылдьабын. Бастакы түһүмэҕи ааспатаҕым эрээ-
ри, баҕалаах буолан, бэйэбин холонон көрөө-
рү, атыттары истэ сылдьабын. Истэр да олус 
интэриэһинэй эбит. Үчүгэй баҕайы тэрээһин, эл-
бэх дьону кытта билистим, онтон олус үөрэбин. 
Өссө да элбэххэ үөрэниэххэ наада эбит диэн 
түмүккэ кэллим. Аныгыскыга өссө үчүгэйдик бэ-
лэмнэнэн кэлиэм. 

Ангелина Васильева 
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Наталья Харлампьева, саха народнай 
поэта, Россия суруйааччыларын сойууһун 
бырабылыанньатын чилиэнэ, Саха сирин 
суруйааччыларын сойууһун бэрэссэдээтэлэ. 
Поэзия семинарын салайааччыта:

– Сүбэ мунньах Ыччат уонна дьиэ кэргэн 
бэлиитикэтигэр, Култуура министиэристибэлэрин 
көмөтүнэн барда. Бу сүбэ мунньах сүрүн сыа-
лынан-соругунан саҥа ааттары, талааннары 
көрдөөһүн буолар. Быйыл да литератураҕа чах-
чы сыһыаннаах, үлэлиэн баҕалаах дьон кыт-
тыбыттарын бэлиэтиир тоҕоостоох. Бы йыл гы 
мунньахха чугас сытар улуустартан эрэ буол-
бакка, Бүлүү умнаһын уонна хотугу улуус тартан 
кэлэн кытыннылар. Быйыл драмаҕа уонна 
кириитикэҕэ туспа семинардар ыытылынны лар. 
Бу хайысхалары Василий Васильев–Харысхал, 
Николай Винокуров–Урсун салайан ыыттылар. 
Ону сэргэ хотугу аҕыйах ахсааннаах хотугу 
норуоттар литератураларын семинардарыгар 
хаһааҥҥытааҕар да элбэх киһи кэлэн кытты-
бытын бэлиэтиэм этэ. Семинары Николай 
Калитин иилээн-саҕалаан ыытта. Нууччалыы 
тыллаах литератураҕа Сергей Сиванков Рос-
сия суруйааччыларын сойууһугар киирэргэ 
мэктиэлэннэ. Ити – улахан сыанабыл.

Тус бэйэм поэзия семинарын салайан ыыт тым. 
Өрүү да буоларын курдук, бу хайысхаҕа сүр-
дээх элбэх оҕо кыттааччы. Бу да сырыыга хан-
нык да хайысхатааҕар элбэх кыттааччы үлэтин 
биэрбитэ. Кинилэртэн Дьокуускайтан сылдьар 
Айсен Никитины–Туймаада Уолун, Римма Кры-
лованы, Горнай улууһун Маҕараһыттан сылдьар 
Мария Андрееваны, Үөһээ Бүлүүттэн кэлбит 
Николай Васильевы–Харыйалаах Уолун бэлиэтии 
көрдүбүт.

Икки күн устата биллэр-көстөр, ааттаах-
суол лаах суруйааччылар тура тэбинэн үлэлэри 
сыаналаатылар, айымньылар кыаллыбатах өрүт-
тэрин быһааран, сүбэлээн биэрдилэр. Онон хас 
биирдии кыттааччы бэйэтигэр туһалааҕы сүһэн 
ылбыта буолуо дии саныыбын.

Өскөтүн суруйааччылар, биһиги, ааптар ин-
никитин хайдах үлэлииригэр, идэтийиитигэр 
сү рүн болҕомтобутун уурар буоллахпытына, 
айымньылар бэчээттэниилэригэр кинигэ кыһа-
лара, сурунааллар, хаһыаттар күүс-көмө буо-
лаллар. Мунньахха “Бичик” кинигэ кыһатын 

Салайааччылар санаалара

генеральнай дириэктэрэ Август Егоров, 
“Сахамедиа” холбоһук генеральнай дириэктэрин 
э.т. Афанасий Ноев кэлэн кытыннылар. Онон 
бары өттүнэн туһалаах семинар буолан ааста.

Ольга Пашкевич, Россия суруйааччыла-
рын сойууһун чилиэнэ. Нуучча литера ту-
ратын семинарын салайааччыта:

– Нууччалыы тыллаах литература семинары гар 
барыта 21 киһи кытынна. Кинилэртэн биэс ки һи-
ни кэтэхтэн көрбүппүт. Биһиги семинарбыты гар 
ырытыыга Алдантан Елена Овчарова, Мирнэй-
тэн Сергей Москвитин, Дьокуускайтан Степан 
Сивцев, филологическэй наука кандидата Жанна 
Бурцева кытыннылар.

Семинарбыт түмүгэр бу сүбэ мунньахпытыгар 
уруккуттан кыттар ааптарбыт Максим Эверстов 
анал бириэмийэни тутта. Прозаик Михаил Си-
ванкову Россия суруйааччыларын сойууһугар 
киирэргэ мэктиэлээтибит. Ону таһынан икки 
тылынан сахалыы, нууччалыы суруйар Ольга 
Янцен-Фролова туспа кинигэнэн бэчээттэнэргэ 
мэктиэлэннэ. Саамай эдэр кыттааччыбытынан 
Дьокуускай куорат 35-с нүөмэрдээх оскуолатын 
11-с кылааһын үөрэнээччитэ Никита Кокорев 
буолар.

Василий Васильев–Харысхал, драматург, 
прозаик, Россия суруйааччыларын со йуу-
һун чилиэнэ, СӨ Духуобунаһын акаде мият-
ын академига. Драма семинарын сала йаач-
чыта:

– Эдэрдэр сүбэ мунньахтарыгар урукку сыл-
лар га драма секцията диэн 80-с сылларга 
күүскэ үлэлээн баран, кэлин тохтоон хаалбыта. 
Драматургия туспа секция быһыытынан быйыл 
төрдүс төгүлүн ыытылынна. Ырытааччыларынан 
суруйааччылар Иван Иннокентьев, филоло-
гическай наука кандидата Мария Кириллина, 
Саха театрын дириэктэрэ Анатолий Николаев, 
режиссер Руслан Тараховскай үлэлээтилэр.

Быйылгы сүбэ мунньах олус таһаарыылаах-
тык барда. Ити 2004 сылтан саҕалаан сүбэ 
мун ньахха кыттыбыт оҕолорбут номнуо ситэн-
хотон бэйэлэрин кэннилэриттэн ыччаты тардан 
эрэллэрин көрдөрөр. Сүбэ мунньахха ыччат ли-
тератураны интэриэһиргиир буолбутун, онон 
дьа рыктанар баҕалааҕын бэлиэтии көрдүм.

Урукку өттүгэр драма жанрыгар үстүү-түөртүү 
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киһи кыттара. Ол улахан көдьүүһэ суох этэ. 
Арай 1984–1985 сс. драмаҕа ыытыллыбыт 
лабораторияҕа үчүгэй үлэлэр тахсыбыттара. 
Быйыл итиннэ холоотоххо, 11 кыттааччы баар, 
26 үлэ киирдэ. Бу – ситиһии. Икки күн устата 
киэҥ далааһыннаах үлэ барда. Ол эрээри 
оскуола суоҕа биллэр эбит. Ырытааччылар 
барыта 26 үлэни көрдүлэр. Драма семинарыттан 
түөрт киһини чорботтубут. Ол курдук, Ираида 
Коркина–Чугдаара, Ангелина Непомнящайа, 
Михаил Башкиров, Владислав Левочкин лаппа 
кыахтаахтарын көрдөрдүлэр. Ону сэргэ оҕо 
драматургията үөскээн эрэр. Манна Чурапчыттан 
сылдьар Мария Саввина үлэлэрин ааттыыбын. 
Ырытыһыы түмүгүнэн Ираида Коркина – 
Чугдаара анал бириэмийэнэн наҕараадалан на. 
Чурапчыттан сылдьар Мария Саввина үлэлэ-
рин туспа кинигэнэн оҥорон таһаарарыгар мэк-
тиэлээтибит.

Николай Лугинов, саха народнай суру-
йааччыта, Россия суруйааччыларын сойуу-
һун бырабылыанньатын хос бэрэссэ дээтэлэ. 
Проза семинарын салайааччыта:

– Ааспыт сүбэ мунньаҕы кытары тэҥнээтэххэ, 
быйыл прозаҕа сыһыаннаах, онно үлэлэһиэн 
баҕалаах ааптардар кытыннылар. Урут кыттыбыт 
ааптардар дьоҕурдара эбиллибит, суруйар да 
таһымнара үрдээбит. Киһи сэргии ааҕар дьоно 
бааллар. Күүскэ үлэлиэхтэрин, бэйэлэрин са-
йыннарыахтарын наада. Тэттик кэпсээн, сэһэн 
жанр дарыгар ылсан үлэлииллэр. Ол сөп. Улахан 
айымньыны киһи күдээринэ суруйбат. 

Түмүккэ Сунтаартан сылдьар Анатолий Ки-
риллин–Толикус айымньыларын туспа кинигэнэн 
бэчээттэтэргэ мэктиэлэннэ. Анал бириэмийэни 
Мэҥэ Хаҥалас кыыһа Варвара Егорова–Чэмэ-
лиинэ ылла. Тус бэйэм нууччалыы тыллаах 
про заҕа Виталий Егоров, Дьааҥыттан сылдьар 
Николай Петров, Анатолий Кириллин–Толикус 
айымньыларын сэргии аахтым.

Николай Винокуров–Урсун, поэт, кирии-
тик, тылбаасчыт, Россия суруйааччыларын 
сойууһун чилиэнэ. Кириитикэ семинарын 
салайааччы:

– Кириитикэ семинара диэн быйылгыттан 
саҥа тэрилиннэ. Бу семинарга ырытааччылары-
нан суруйааччылар Павел Харитонов–Ойуку, 
фи ло логическай наука кандидата Лидия Ро-
ма нова үлэлээтилэр. Барыта аҕыс киһи са-
йаапкаласпытыттан сэттэ ааптар кытынна. Се-
минар ырытааччылара кириитикэ эйгэтигэр 

би  лигин реферативнай ырытыылар баалларын 
ый дылар. Ону таһынан аҥаардастыы уруйунан-
ай халынан доҕуһуолланар кириитикэттэн, ыры-
тыыттан туттунуохха наадатын бэлиэтээтилэр.

Семинарбыт түмүгэр Ольга Макарова үлэлэ-
рин туспа кинигэнэн таһаарарга мэктиэлээти-
бит. Ольга Николаевна литератураҕа идэтийбит 
киһи. Алексей Кулаковскай–Дьэҥкир, Гаврил 
Ан дросов, Мария Алексеева айымньыларын, 
ону сэргэ “Араҥас сулус” диэн Тааттатааҕы ли-
тературнай түмсүү хомуурунньугун ырыппыта.

Литературнай кириитикэ бэйэтин айылгыты-
нан туспа, ураты. Ол иһин манна саастары-
нан хаач чаҕа суох кытыннылар. Бу эйгэҕэ ки-
һи илиитин араарбакка дьарыктаныан, элбэҕи 
ааҕыан, билиэн-көрүөн наада. Онон инникитин 
сү бэ мунньахха бу хайысха бэйэтин миэстэтин 
бу лунуо дии саныыбын.

Николай Калитин, поэт, прозаик, лите-
ратурнай кириитик, Россия суруйаач чы ла-
рын сойууһун чилиэнэ. Хотугу но руот тар ли-
тератураларын семинарын сала йаач чыта:

– Быйылгы семинар биир уратытынан элбэх 
киһи кыттыбыта буолар. Урукку өттүгэр 4 ки-
һилээх семинар ыытыллар буоллаҕына, быйыл 
барыта 14 ааптар үлэтин ырыттыбыт. Кэбээйи, 
Орто Халыма, Аллараа Халыма, Аллайыаха 
улуус тарыттан, Дьокуускайтан, Хабаровскай кы-
раайтан кэлэн кытыннылар. Ити биирэ.

Иккиһинэн, биһиги семинарбытыгар урут ли-
тературнай кириитикэҕэ холонуу диэн суоҕа. 
Быйылгы семинарга ойуччу тутан Борис Оси-
повы ааттыам этэ. Кини суруйааччы Андрей 
Кри вошапкин “Чубукулар хоту түһэллэр” диэн 
айымньытын ырытан аҕалбыт. Онно кини: “Су-
руйааччы хотугу дойду уларыйыытын биир 
муос таах чубукунан көрдөрөр”, – диэн олох саҥа 
көрүүнү киллэрэр. Ити курдук философскай 
көрүүнү хотугу норуоттар литератураларыгар 
Дария Мартынова киллэрдэ. Маны сэргэ Мари-
на Безносова поэзиятыгар хоту дойду олоҕун 
уратытык көрдөрдө. Тылларын ылан көрдөххө, 
эбээннии тылынан суруйуу элбэх. Аҕыйах ах-
сааннаах хотугу норуоттар литературалара

Түмүккэ Хабаровскайтан сылдьар Марина Без-
носова анал бириэмийэ хаһаайынынан буолла. 
Ону таһынан Кэбээйи улууһун Сэбээн Күөлүт-
тэн сылдьар Петр Неустроев кинигэ бэчээттэтэн 
таһаарарыгар мэктиэлэннэ. 

Аграфена КУЗЬМИНА 
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Ираида КОРКИНА–ЧУГДААРА, Чурапчы 
улуу һуттан төрүттээх. Дыраама секциятын 
бас тыҥ кыттыылааҕа:

– Мин дыраама секциятыгар ситиһиилээхтик 
кытынным. Дьиҥэ, прозаҕа, поэзияҕа уонна 
дыраамаҕа күүспүн холонон көрдүм. Поэзия-
бын сэҥээрбэтэхтэр, прозаҕа уонна дыраамаҕа 
ыҥырбыттара. Мин дырааматын талбытым. Ба-
рыта биэс айымньыбын киллэрбитим. Олортон 
“Кытыл ырыата” уонна “Эрдахааным барахсан” 
дыраамаларым биһирэннилэр.  “Кытыл ырыата” 
диэн Аҕа дойду сэриитигэр оҕолорун сүтэрбит 
ийэ трагедиятын туһунан дыраамабын, Хаҥалас 
улууһугар Күөрдөм норуодунай тыйаатырыгар 
режиссердуу сылдьан суруйан туруора сылдьы-
бытым. Манна урукку уонна аныгы кэм көстөн 
ааһар. Онтон «Эрдахааным барахсан» ды раа-

мабын хаһан эрэ хотугу аҕыйах ахсааннаах но-
руоттар номохторуттан хомуйан инсцениров-
ка оҥорбуппун чочуйа түһэн биэрбитим. Онно 
тоҥустар, юкагирдар олохторун-дьаһахтарын 
көр дөрбүтүм.  

Бастакы кыттыым ситиһиилээх буолбутут-
тан олус астынным, үөрдүм. «Айар аартык» 
диэн батсаап ситимигэр миигин алҕас киллэ-
рэн кэбиһэннэр олус абыраатылар.  Аан ба-
стаан онно Эдэр суруйааччылар ХХ сүбэ мун-
ньахтарын балаһыанньатын кытта билсибитим 
уонна кыттарга быһаарынан, кэпсээннэрбин, 
хоһооннорбун, дыраамаларбын ыыппытым.  Дьи-
ҥэ хоһооннорбор эрэнэр этим да, адьас атыннык 
эргийэн таҕыста ээ. Бастакы кыайыыбынан-хо-
туубунан кынаттанан өссө саҥа айымньы айыах-
пын баҕардым. 

«Са²а айымньы айыахпын ба±ардым»

«Саха о±у´угар олордо да ырыа´ыт»

Николай ВАСИЛЬЕВ–ХАРЫЙАЛААХ УОЛА. 
Үөһээ Бүлүү улууһа. Поэзия секциятын бас-
тыҥ кыттыылааҕа:

– Кэргэннээхпин, икки оҕолоохпун.  Бэйэм 
тырахтарыыспын. Педколледжка физкульту-
ра салаатыгар кэтэхтэн үөрэнэ сылдьабын. 
Хо һоон суруйуутунан кыра эрдэхпиттэн дьа-
рыктанабын. Урут тэтэрээккэ үлүбээй суруй-
бутум сороҕо сүппүтэ эҥин. Хата билигин бат-
саап үөдүйэн, сүппэт буолла. Онтон тирэх 
ылан сайынным. Иллэҥсийдэхпинэ, эмискэ 
 иэйии киирдэҕинэ хоһоон суруйабын. Киэһэ 
бо куойданным да, көрөн көннөрөбүн. Аҕыйах 
сыллааҕыта хоһооннорбунан лааҕыр оҕолоро 
клип оҥорбуттара. Биир дойдулааҕым, биллэр 
бэйиэт Хара Лааҥкы миэхэ өрүү сүбэ-ама биэ-
рэр. Ити мин айарбар көмөлөһөр, төһүү буо-
лар. Бүөтүр Тобуруокап ааҕыыларыгар икки 
сыл сырыттым. Хоһооннорбун дьон сэргиирин 
билэн өссө үчүгэйдик суруйарга кыһаллабын. 

Төрөөбүт оскуолам үбүлүөйүгэр анаан аҕыйах 
экземплярдаах кинигэ таһаартаран, оскуолабар 
бэлэхтээбитим. Хоһооннорум улуус хаһыатыгар, 
«Кыымҥа», «Күрүлгэҥҥэ» бэчээттэнэллэр. 

Эдэр суруйааччылар ХХ сүбэ мунньахтарын 
балаһыанньатын кытта Бүлүүгэ сессиям кэми гэр 
билсибитим. Хоһооннорбун батсаабынан  ыытан 
баран өр кэтэспитим. Онтон дойдубар тии йэн 
үлэлии сырыттахпына батсаабым бөлөхтөрө 
«эйиэ хэ сертификат кэллэ» диэн ыҥырыы ыытан 
со һуппуттара. 

Манна кэлэн кыттан бастыҥ аатыран, ыччат 
министиэристибэтин  сертификатын, Саха си-
рин Суруйааччыларын сойууһун грамотатын, 
култуура министиэристибэтин бэлэҕин ылар чи-
эскэ тигистим. Инникитин баҕа санаам баһаам. 
Күүскэ ылсан кинигэ таһаартарарга үлэлиэҕим. 
Саха оҕуһугар олордо да ырыаһыт. Оттон мин 
тыраахтарбар олордум да, хоһоонньут  буол-
лаҕым дии.
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«Са²а кинигэ айалларыгар 
т³рµ³т буолуо±а»

Ольга ПАШКЕВИЧ, суруйааччы, филоло-
гическай наука кандидата, нуучча литера-
туратын секциятын салайааччыта:

– Биһиги секциябытыгар барыта 21 эдэр су-
руйааччы (олортон биэһэ кэтэхтэн) кытынна. 
Секцияны Мирнэй поэта Сергей Москвитин, 
Томмот поэта Елена Овчарова, суруйааччы 
 Степан Сивцев, филологическай наука канди-
дата Жанна Бурцева уонна мин салайан ыыт-
тыбыт. Кыттааччыларбыт айымньыларын эрдэ 
ыыппыт буоланнар, ирэ-хоро билсэн, сөптөөх 
ырытыы оҥорон, сыанабыл быһан, мэктиэ биэ-
рэр кыахтаммыппыт. Хоһооннор бөлөхтөрүгэр 
үчүгэй  сыанабылы, биһирэбили Ленскэйтэн 
Наталья Доменицына, Саргылаана Сандаар 
(хоһооннорун “Полярная звезда” сурунаалга 
бэчээттииргэ бигэргэннэ) уонна Ольга Янцен–
Фролова (хоһоонноро кинигэ буолан бэчээттэ-
нэрэ көҥүллэннэ) ыллылар. Ольга бары өттүнэн 
дэгиттэрин көрдөрдө. Ол курдук сахалыы да 
хоһооннору үчүгэйдик суруйара, кириитикэҕэ 
кытта үлэлэһэрэ бэлиэтэннэ.

Кыттааччылар проза араас жанрдарыгар: 
фан тастикаҕа, мистикаҕа, детективкэ уонна тус 
олоххо буолбуту кэпсээһиҥҥэ күүстэрин холо-
нон көрдүлэр. Ленскэйтэн сылдьар Михаил Си-
ванков хас да кэпсээнин дьүүллэтэ биэрдэ. Ми-
хаил бэйэтэ хас да кинигэлээх, айымньылара 
“Российский колокол” (Москва) уонна “Дальний 
Восток” (Хабаровск) курдук сурунаалларга бэ-
чээттэммиттэр. Кини Россия Суруйааччыларын 
сойууһугар мэктиэлэннэ. Урукку эдэр суруйаач-
чылар Сүбэ мунньахтарыгар сылдьыбыт Максим 
Эверстов, Кирилл Долинский, Марина Клюева, 
Күннэй Дьячковская, Гордей Спиридонов маас-
тарыстыбалара үрдээн иһэрэ астыннарда. 

Олус истиҥник ааспыт, элбэх айар дьоҕур-
даах ыччаттары кытта билиһиннэрбит, ирэ-хоро 
кэп сэтиннэрбит, саҥа билии эбинэллэригэр кө-
мөлөспүт сүбэ мунньах тиһэх уһугар секция кыт-
тыылаахтара саҥа кинигэ айалларыгар төрүөт 
буолуоҕа.

Бэлэмнээтэ Иван ОСИПОВ
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П.А. Ойуунускай т³р³³бµтэ 125 сылын к³рс³

П.А. Ойуунускай эдэр суруйааччылартан 
«дьүһүнү» (уобараһы) айары булгуччулаах-
тык ирдиирэ, ол кэннэ ол дьүһүнүнэн эмиэ 
оннук күүстээх «идэни» (идиэйэни) ары-
йыах таахтарын эрэйэрэ. Кини эдэрдэр халы- 
мааргы, тиэрэ дьүһүн айан, санааны кыайан 
тиэрдибэттэриттэн кыһыйан хоһооннорун, 
ыстатыйаларын суруйбута. Уобарас көмөтү-
нэн бэйиэт ааҕааччы өйүгэр-сүрэҕэр тиийэр, 
дьон-норуот өйүн-санаатын уһугуннарар, сы-
тыылыыр соругу туруорара. Тылынан ускуус-
туба дьайар, сабыдыаллыыр, кэрэҕэ угуйар 
кыаҕыгар муҥура суох эрэнэрэ.

Ойуунускай умнуллубат сытыы, чаҕылхай 
уобарастардаах поэзияны айбыта. Кини бэ йэтэ 
романтическай истииллээх суруйааччы буолан, 
уобарастааһыннара уһулуччу ураты этилэр. 
Ойуунускай идиэйэтин, революционнай уоҕун 
тиэрдэр уобарастарынан буолаллар: уот, уот 
сиэмэ, силлиэ, буурҕа, холорук, этиҥ, байҕал, 
долгун, сата, сата-буурай, үҥүү-батас, быһах-
кылыс, моҕой, хотой, өрүөл, күн, саргы, си-
бэкки. Саамай туттуллар өҥө-дьүһүнэ: кыһыл, 
хара, күөх. Ойуунускай олоххо сырдык-хараҥа 
охсуһуута мэлдьи баарын быһыытынан но руот 
бэрт былыргы өйүгэр-санаатыгар олохсуйан, 
сырдык-хараҥа, үрүҥ-хара күүстэр хабырый-
сыылара олоҥхоттон саҕаламмытын уонна 
билиҥҥи айымньыларга тиийэ сүрүн үөс буо-
лан сылдьарын бэлиэ тиирэ. Ойуунускай поэ-
зиятыгар кылаастар хааннаах охсуһууларын 
көрдөрүү кыһыл-хара күүстэр утарсыылары-
гар көстөр, ол кэннэ бэйиэт саха олоҕор күөх 

туругуруоҕар — норуот дьоллоох, уйгу-быйаҥ 
олоххо тиийиэҕэр эрэнэр.

Моҕойдор норуот хаанын оборор кэмнэри-
гэр батталлаах олох бүрүүкээн турар, онно 
өй-санаа күүрүүтэ саҕаланан сата буолан 
тахсар, oхcyhyy идиэйэтэ үөскүүр: байҕал-
долгун түллэҥниир, силлиэ-буурҕа ытыллар, 
этиҥ-чаҕылҕан сааллар, санаа-тыл саталанар, 
үҥүү-батас күөрэйэр, охсуһууттан чаҕыйбат 
хотойдор-өрүөллэр үөскүүллэр, өлөрү өйү-
нэн кыайаллар. Оччоҕо дьоллоох олох өрө-
гөйдүүр: сиртэн күҥҥэ-күөххэ талаһар сар-
даана cибэкки үүнэн сирилээн тахсар:

Сытыы тырым сибэкки
Сири-буору көрдөрбөккө
Сирилэччи үүнэн
Тахсыаҕa...

(«Туруҥ, туруҥ, туойуҥ!»)

Дьигиргиир дьиктибит тэриллэн, 
Кырыстаах сирдэрим кырсыгар
Кыһыл уот сардаана сандаарбыт...

(«Туйаарар туойбута»)

Күөх уонна сибэкки — бэйиэти угуйар, дол-
гутар идеал, Ойуунускай биир саамай уйаҕас 
уобараһа:

Күөх туйгун сирэми —
Бу сири таптыыбын, 
Күлбэхтиир дьирими —
Бу күнү ыллыыбын.

(«Бу уоттаах бакаалы»)

ОЙУУНУСКАЙ УОБАРАСТААҺЫНЫН 
УРАТЫЛАРА

Хайа баҕарар литература ураты өрүттэрин сыаналаан көрдөрөөччүнэн кириитикэ 
буолар. Бу олус наадалаах чинчийиини дьоҥҥо-сэргэҕэ тиэрдиини хааччыйар 
уонна наада буоллаҕына көмүскэһэр биһиги сурунаалбыт биир көхтөөх ааптарын, 
филологическай наука дуоктарын, бэрэпиэссэрин, Былатыан Ойуунускай аатынан СӨ 
Судаарыстыбаннай бириэмийэ лауреатын В.Б. Окорокованы үбүлүөйүнэн итиитик-
истиҥник эҕэрдэлиибит! 

Варвара Борисовна хаһан баҕарар уус-уран литератураҕа буола турар быһыыны-
майгыны тумнубакка сыана быһар, урукку уонна билиҥҥи улахан суруйааччыларбыт 
уратыларын кыраҕы хараҕынан бэлиэтии көрөн айымньыларын ырытар. Инникитин 
даҕаны сурунаалбыт ааҕааччыларын, саха литературатын таптааччыларын бэйэтин 
суруйууларынан үөрдэ, сөхтөрө турарыгар эрэнэбит.
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Сандал саас сайаҕас саргылаах
Сардаанам сандаара умайдын!!!

(«Туйаарар туойбута»)

Ааптар хайаан да кэлиэхтээх, туругуруох-
таах муҥутуур дьол, сандаарар саргы туһу-
гар охсуһар, ону кини үгүстүк туойар:

Саталаах саргыны
Салайан тураммын, 
Уруй-тускул туттум, 
Уруй-айхал эттим...

(«Аҕа алгыһа»)

Бэйиэт сибэккитэ – Саха сиригэр үүнэр 
бастыҥ, мааны кыһыл сардаана норуот дьол-
лоох олоҕун түстүүр символ-уобарас буолар. 
Ол да иһин кыргыттарыгар Саргы, Сардаана 
диэн ааттары биэрбитэ.

Биллэрин курдук, Пушкин байҕал, силлиэ-
буурҕа уобарастарын санаа оонньооһунун 
көрдөрөр айымньыларыгар үгүстүк туттубута, 
оттон Горькай революционнай идиэйэни этэр 
айымньыларыгар байҕал, этиҥ-чаҕылҕан, мо-
ҕой, өрүөл уобарастарын айбыта. Ойуунускай 
бу романтик суруйааччыларга чугас тыыннаах 
буолан, кинилэр сөбүлүүр уобарастарын саҥа 
кырыска түһэрэн, саха литературатыгар са-
йыннарбыт. Ол курдук муоранан, байҕалынан 
үксүгэр айдааннаах-охсуһуулаах быыһык кэ-
ми уонна бэйэтин тус дьылҕатын ыар кэмнэ-
рин көрдөрөр. Ойуунускай «Крым», «Байҕал 
таптала», «Очуос таас уоттара», «Бырастыы» 
хоһоонноругар байҕал баараҕай долгуна, 
 баала кэлэ-кэлэ кытылга охсуллан бары-
лыыр. Онуоха бааҕыныыр-балкыйар байҕал 
хайаны кырылыы кырбаан ытатар-соҥотор. 
Ойуу нускай олоҥхоҕо оргуйа турар уот ку-
дулу байҕал оруолун туһунан суруйан турар. 
Бэ йиэт байҕалы уордайар-абарар күүс курдук 
көрдөрөр, оттон таас хайаны туох да үөмэн 
тиийбэт үрдүк чыпчаалын быһыытынан ойуу-
луур:

Өргөстөөх төбөбөр, 
Күндээрэ умайбыт
Күлүмнүүр мyyhyгap, 
Кыһыл чолбон тахсан
Кытара тырымныыр.

(«Байҕал таптала»)

Бэйиэт үгүстүк да буолбатар, харахха тута 
быраҕыллар «сата-буурай» диэн күүстээх 
уоба растаах. Ону Амма Аччыгыйа маннык 

суруйбут: «Платон Алексеевич, бэйэтэ эп-
питинии, киһи буолан баран, итэҕэһэ ханна 
барыай?.. «Сата-буурай» диэн туохпутуй? — 
диэбэккэ хаалбыт эбиппин эбээт мин киниэ-
хэ, бииргэ кустуу-куобахтыы сылдьаммын, 
бииргэ чэйдии-табахтыы олороммун. Эмиэ да, 
санаарҕааһын аастаҕына, «оонньоон» кэлэр, 
эмиэ да, кыргыһыы-айдаан буоллаҕына «ту-
ран» кэлэр, эмиэ да, саргы сандаардаҕына 
«ааһан» хаалар?..» [1, 52]. Амма Аччыгыйа 
Ойуунускай биир саамай күүстээх уобараһын 
тоҕо итэҕэһинэн аахпытай, бу уобараһы хай-
дах өйдүөххэ сөбүй?

Өксөкүлээх Өлөксөй «Сайын кэлиитэ» поэ-
матыгар «Орой буурай тойон» диэн этиҥ ич-
читин ааттыыр. Оттон Ойуунускай «этиҥ» 
диэн өйдөбүлү романтическай ис хohooнноон 
кэҥэтэн биэрэр: «этиҥ-чаҕылҕан-силлиэ-
буурҕа» барыта «сата буурайы» кытта си-
бээстээхтэр. Биир өттүттэн, бу көннөрү айылҕа 
көстүүтэ эрэ буолбатах, өссө кини бачырҕас 
тыаһа-ууһа, иһиллэр дорҕоонун күүһэ, этигэн 
тылын дэгэтэ буолан бэйиэт идиэйэтин тиэр-
дэр ньымата буолар. Иккис өттүттэн, «сата 
буурай» күүстээх илбистээх тыл, дириҥ да-
лай санаа бэлиэтэ: «Санньыйбыт санаабыт 
ааһан сата-буурай оонньуо». Ол иһин oхcyhyy 
саҕаланыытыгар сата-буурай туран кэлэр, 
оонньуур, оттон «саргы сандаардаҕына, сата-
буурай aahap» эбит.

Омук чинчийээччитэ Б. Шишло саха тылын 
күүһүн сөхпүтэ: «Например, «сахтарбыта сата 
былыт буолла», что можно приблизитель-
но перевести как «речь его стала как гроз-
ное облако «сата», или «саҥатын сататын», 
что переводится «каков яд (буквально Сата 
его речи») или ещё «Аба-Сата», буквально 
«Большой Сата, что Пекарский переводит как 
«сарказм, яд речи». Эти выражения трудно 
перевести и понять и, чтобы раскрыть их глу-
бокий смысл необходимо уловить суть слова 
«сата», которое является семантическим клю-
чом к этим вербальным формулам. И для это-
го мы прибегаем к монументальному произ-
ведению Платона Ойунского «Нюргун Боотур 
Стремительный». Так, во второй песне этого 
олонхо мы видим описание бескрайней доли-
ны, в которой как в эпохе становления нашей 
планеты, происходит геологическое струк-
турирование порядка. И здесь в компании с 
божественным белым стерхом мы летим над 
этим преобразующимся первозданным хаосом 
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и видим внизу, в глубине долины, пылающий 
красным цветом волшебный камень Сата. Из 
этой же песни мы узнаем о магической силе 
этого камня, когда всесильная шаманка Айыы 
Умсуур с криком «Уруй-айхал!» кидает в небо 
камень Сата, притягивая к себе с его помощью 
тёмную тучу и вызывая гром и молнию. Итак, 
мы узнаём о власти персонажей, обладающих 
Сата, изменять погоду, изменять порядок ве-
щей в природе... магическая сила сата, кото-
рая даёт шаману сверхествественную власть, 
тесно связана с магией Слова» [5, 34-35].

Онон Ойуунускайга бу өйдөбүлгэ «сата» 
диэн олоҕу уларытар күүстээх тыл суолтатын 
биэрэр. Ол да иһин Шишло салгыы «сата» 
өйдөбүлүн Ойуунускайга бэйэтигэр сыһыарар: 
«И вот этим-то даром несомненно обладал 
Платон Ойунский, который был настоящим 
бэйиэтом, использовавшим полученную им 
власть Слова на пользу народа саха, на поль-
зу любимой Якутии. Совсем не случайно, что 
Платон Алексеевич Слепцов выбрал псевдо-
ним Ойунский: стал ойуном, шаманом... Его 
жизнь, такая богатая, такая короткая, напо-
минает жизнь шамана-ядачи: как они, он вы-
брал власть Слова взамен жизненных благ» 
[5, 40]. 

Тыл, этиҥ-чаҕылҕан, силлиэ-буурҕа буолан 
саталанан, олоҕу айар-тутар күүстэнэр, кини 
тыҥааһынын бэйиэт «оонньуур», «турар», 
«ааһар» диэн тылларынан биэрэр: «часкы-
йан-чыскыйан сатабыт оргуйда», «илбистээх 
сатам», «саҥарар саҥатын саргылаах сатата», 
«сата буолан сатаардын», «тыйыс сата буолбут 
өйү», «мин тыыннаах тылыкам сатата» уо.д.а.

Өй, Санаа, Тыл — бары бииргэ түмсэн Oх-
cyhyyгa кыттыстахтарына эрэ Саргы салаллар. 
«Саха омук салбырҕастаах санаатын Саталаах 
саҥанан саҥарааччы» буолар баҕатын Ойуу-
нускай аан маҥнай суруйбут «Таатта оҕото 
Дьаралыктыйа Былатыан» хоһоонугар тута 
биллэрбитэ. Кини кэриэһин эппит «Бырастыы» 
хоһоонугар «тыыннаах тылыкам сатата» но-
руоппар үйэлэргэ хаалыаҕа диэн эрэммитэ. 
Бэйиэт «сата буурай» диэн уобараһа 1920-с 
сыллардааҕы революционнай идиэйэтин тиэр-
дэр хоһоонноругар киирбит — «На смерть 
вож дя», «Тойон генерал», барыта түөртэ тут-
тубут. Онуоха «оонньуур», «турар», «ааһар» 
диэн туохтуурдарынан доҕуһуоллаабыт. Ман-
на бэйиэт санаа оонньооһунун көрдөрөр. 
Онон реалист-суруйааччы Амма Аччыгыйа ро-

мантик-бэйиэт Ойуунускай уобарастааһынын 
ылыммата өйдөнөр.

 Ойуунускай поэзията дириҥ философ-
скай    ис хоhooннooх. Кини олох быһыытын-
майгытын ойуулууругар олоҕу уларытар күүс-
тэри ыйан биэрэр: ол — Өй, Күүс, Санаа, Тыл, 
Охсуһуу. Идэ — сирдиир-салайар күүс, Ойуу-
нускай «өлөр төн өлбөт идэлээх» буойуттары 
туойар, кинилэр өлбөт үйэлээх идиэйэ±э ку-
булуйан, уот сиэмэ буолууларыгар итэҕэйэр:

Уҥуохтаах эккитин
Урусхал оҥорон
Убаппыттарын иһин —
Уот сиэмэҕит улаатта...

(«Өлбүттэр ааттарыгар»)

Өксөкүлээх Өлөксөй норуоту уһугуннарар 
сырдатыы идеалыгар — Өйгө, оттон Алам-
па киһини киһи оҥорор Иэйиигэ сүгүрүйбүт 
буоллахтарына, Ойуунускай Өй уонна Күүс 
өйдөбүллэрин өрө туппута. Өссө «Көҥүл 
 ырыатыгар», биир маҥнайгы хоһоонугар, ки-
ни эппитэ:

Көҥүл дохсун күннэргэ
Көрүлээн-нарылаан тураммыт
Өйү, күүһү үрдэтиэхпит, 
Өлгөм дьолу төрөтүөхпүт...
Бэйиэт алгыһыгар эмиэ «саталаах саргы-

ны» «өргөс-кылаан тылынан» айхаллаан ту-
ран этэр:

Күндү кэриэс күүстэн, 
Күрсэр күрэх өйдөн...

(«Аҕа алгыһа»)

Ойуунускай айар тыл суолтатын туһунан 
үгүhү эппитэ. Ол курдук: «Күөдьүйбүт тыл, 
дьүһүннэммит санаа биирдэ этиллибэт, нарын 
үчүгэйдик суруллубат» [3, 116], — диэн, су-
руйааччы тылга сыратын биэрэн туран, чочу-
йан-нарылаан үлэлиэхтээҕин туһунан ыйбыта. 
Ойуунускай тылыгар-өһүгэр сыыһа-халты тут-
туулар бааллар дуо диэн санаа эмиэ баар эбит.

Холобур, Амма Аччыгыйа: «Артыаллар, 
уруй  дааҥ!» диэн үтүөкэннээх хоһооҥҥо 
 хол куос хонуутугар үлэлии сылдьар нарын, 
кэ  рэ Аанык чаан барахсаны «Үлэлээн тиҥи-
йэр, үөгү тэ иһиллэр» диэн үс төгүллээн ки чэ-
йэн эппитэ эмиэ баар» [1, 52], — диэн  бэ йиэт 
дьах тары итинник ойуулааһыныгар сөпсөс пөт 
санаалааҕын этэр. Ол эрээри романтик-бэ  йиэт 
ойуулуур күүстээх ньыматын, күүһүрдүү түн, 
омуннааһынын көрөбүт диэхпитин сөп.

П.А. Ойуунускай т³р³³бµтэ 125 сылын к³рс³
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В. Чиряев Ойуунускайы кириити кэлээн өһүр-
гэппитин кэлин курутуйан-сонньу йан ту ран 
би лиммитэ эмиэ баар: «Кини биир хо һоо-
нун ааҕан баран, мин пародия таһаар бытым: 
«Ийэтэ, эбэтэ хайата эбитэй?» диэн, онуоха 
чахчы кыыһырбыта уонна эппитэ: «Поэзия 
дууһата чувство буолар, ити ийэ, эбэ диэн 
тапталы бэлиэтиир синонимнар, манна мээнэ 
өйдөөҕүмсүйэр сатаммат». Кырдьык, оннук 
эбит. Мин ол саҕана мэникпэр тэптэрэн, көр-
күлүү сиэринэн, ылбычча, чэпчэкитик этитэ-
лээн кэбиспитим» [4, 78]. 

Кырдьыга да, ити хоһоонугар Москва куорат 
кини эбэтэ, ийэтэ буолар. Ону кини бу куора-
ты таптыыра, күндүтүк саныыра бэрт буолан, 
итинник истиҥ тыллары туттарынан быһаарар, 
уобарастаан этиини өйдүүллэригэр, көнөтүнэн 
ылымматтарыгар ыҥырар. 

Ойуунускай поэзиятын баай тыла-өhө үгүс 
метафора, тыыннааҕымсытыы, тэҥнэбил кур-
дук уобараһы айар сатабылларыгар олоҕypap. 
Символларынан дьүһүннээн ханалытан этэри 
эмиэ сөбүлээн туттар ньымалара. Кини поэзия-
тыгар саамай үгүстүк уонна күүстээхтик тутту-
бут ньыматынан эпитет буолар:

Кыһыл сардаҥа тахсыбыт, 
Кыымнаах төлөн түспүт, 
Модун санаа туругурбут
Москуоба куораппар —

Халлааҥҥа тыгар төлөннөөх, 
Хара дьай дьураалаах
Кытарар дьэргэн былааҕым
Кыыһан-ыыһан тахсан...

Бэйиэт хоһооннорун хас биирдии тыла 
 араас дэгэттиир эпитеттэринэн доҕуһуолла -
нан иһэрэ уобарас суолтатын кэҥэтэр, күү-
һүр   дэр-дириҥэтэр. Кини эпитеттэрэ сүн ньү-
нэн  да ҕаа һынынан бэриллиилэрэ үксүгэр 
өҥү-  дьү һү нү, көстүү хаачыстыбатын бэлиэ-
тиир  суол та лаахтар. Эпитеттэрэ араас көрүҥ-
нэринэн  баайын араас саҥа чаастарынан биэ-
рэр.  Онуо ха дьүөрэ тылларынан саҥарар: 
баараҕай бай ҕал, муҥутуур мутукча, хадьаан-
наах хайабыт, толбонноох толооннор, симэх-
тээх сибэкки, сандаарар сардаана, дьигиргиир 
дьикти, күндээрэр күлүм, күлүктүүр күүстэр, 
сандал саас уо.д.а.

Ону кытта кини эпитет күүһүнэн хоһоон-
норугар дьикти метафоралары айар: уот-
таах бакаал, сата буурай, уоттаах санаа, кы-

һыл үйэ, өргөс тыл уо.д.а. Эбэтэр биир тылы 
араас таан дэгэттээн биэрэр: саталаах саргы, 
самныбат саргы, баараҕай саргы, сайаҕас сар-
гы, саргы кыыс, илбистээх сата, тыйыс сата, 
умайар сата, чыскыйар сата, саргылаах сата 
уо.д.а.

Ойуунускай саха норуотун ох тылларын 
ситиһиилээхтик туһанар: үс саха төрүөҕэр, бу 
сиргэ ким төрүөн өлбөтөй, атыйахтаах уу кур-
дук айманна, сииккэ сиэлбит, хаарга хаампыт, 
кунан oҕyc буолан көлүллүбүт уо.д.а.

Бэйиэт новаторствотын биир өттүнэн күүс-
тээх илбис-балта тыллары туттара буолар. 
Кини поэзията олох тыаһынан-ууһунан туо-
лар: саҥа олох туһугар охсуһааччылар «дир-
бийэр-дарбыйар» кэмнэригэр «дирбиэн-дар-
баан» күннэр үөскүүллэр. Бу кэмнэри бэйиэт 
«балкыырдаах бааллаах байҕалы», «кыскы-
йар тыыннардаах кыыдааннаах дьыбары» 
кытта тэҥниир, дойду кытта «орулуур-оргу-
йар, хаһыырар-ыһыырар», эйэлээх олоххо аны 
күүстээх-күргүөмнээх үлэ оргуйар — «ыстаа-
лым чыҥкыныыр, ырыата кыҥкыныыр», «уу 
паара сырылыыр», ону кытта «Ааныкчаан 
үөгүтэ» иһиллэр.

Бэйиэт айылҕаны ойуулуур хоһоонноругар 
эмиэ айылҕа тыына, тыаһа-ууһа күүһүрэн кэ-
лэр: «туйаарар туойар», «дьири-дьир... дьэр-
гэлгэн» көтөр, оннооҕор сибэкки «үүнэн сири-
лиирэ» иһиллэр. Хатылыыр тыллар, күүһүрдэн 
этиилэр чиҥ маршевай тэтими биэрэллэр: «Дьэ 
бу үлэһит! Чиэстээх үлэһит!», «Күүрт-күүрт 
иҥиири! Саай-саай тимири!», «Уруйдааҥ!!! 
Уруйдааҥ!!! Ыстаалын саргылаах хаамыытын 
уруйдааҥ!!!», «Уруйдааҥ! Уруйдааҥ! Былааһы 
— Сэбиэккэ!», «Тунайдас! Туманнас!», «Дап-
сылый! Дабылый!», «Туруҥ, туруҥ! Туойуҥ! 
Туруҥ, туруҥ! Чугдаарыҥ!», «Ыл — хаамтар! 
Чаас ахсын Ылдьыыс кэриэстэрин биэриэҥ! 
Биэриэҥ! Биэриэҥ! Биэриэҥ!» Бу оччотооҕу 
олох күүрээнин, эйгэтин көрдөрөр, бэйиэт 
күүстээх тылларын тыаһы үтүктэр тылынан, 
тыаһы үтүктэр туохтуурунан биэрэр. Ол ба-
рыта кини хоһоонун пафоһын, ритмикэтин 
күүһүрдэр, чиҥ-чаҥ оҥорор.

Бэйиэт паараласпыт тыллары хомоҕойдук 
уонна үгүстүк туттара харахха быраҕыллар:

Көр-нар үйэҕэ, 
Көх-нах үлэҕэ
Кµµрт-кµµрт иҥиири!
Саай-саай тимири!

П.А. Ойуунускай т³р³³бµтэ 125 сылын к³рс³
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«Көҥүл ырыата» хоһоонун 32 строкатыт-
тан 14-гэр паараласпыт тыллар киирбиттэр. 
«Генерал тойон» хоһоонун 32 строкатыттан 
баһыйар үгүс өттүгэр, сүүрбэтигэр, пааралас-
пыт тыллардаах. «Тимир көлө» хоһооҥҥо ону 
кытта тыаһы үтүктэр тыллар пааралаһаллар: 
лочур-лочур, лаһыр-лаһыр, курулуу-дьуру-
луу, сырылыы-сырылыы, сыыбыргыы-сыы-
быргыы уо.д.а. 

Ойуунускай «Кыһыл Ойуун» поэматыгар 
 паа  раласпыт тыллары эмиэ үгүөрүтүк тут-
тубута, ол ахсаана 200-чэкэҕэ чугаһыыр. 
Олор   араас саҥа чаастарынан бэриллибиттэ-
рэ көстөр:  аат тылынан, даҕааһынынан, сы-
һыатынан, аат  туохтуурунан, сыһыат туохтуу-
рунан, туохтуурунан. Паараласпыт тыл лар 
 саа май үгүстүк аат тылынан бэрилли биттэр: 
эрэй-буруй, соло-сокуон, сор-муҥ, обот-сол-
лоҥ уо.д.а. Барыта 70 кэриҥэ. Даҕааһынынан 
уон на сыһыат туохтуурунан бэриллиилэр  эмиэ 
аҕы йаҕа суохтар: унаар-тунаар, одун-дох сун, 
эрэйдээх-буруйдаах, сордоох-муҥнаах; үөрэ-
көтө, үллэн-түллэн, чучугуруу-чачыгырыы, 
ча һыргыы-чачыргыы, умулла-умулла, үтэн-
үллэн уо.д.а. Оттон саамай үгүстүк туттуллу бут 
паараласпыт тылларынан буолаллар: уруй-
айхал, эрэй-буруй, сор-муҥ, соххор-доҕолоҥ, 
эрэй-буруй, сир-халлаан, орой-буу рай уо.д.а. 
Тыл пааралаһыыта Ойуунускай хоһоонунан 
айымньыларыгар эмиэ тэтими үөскэтэр ньыма 
буолар.

Саҥа киирии тылларынан: бассабыык,  
өрүөл, хо мууна, сэбиэт, локомотив уо.д.а. кур -
дук тарынан, ону сэргэ уруккуттан туттуллар 
тылларга caҥа ис хohooн, суолта биэрэн: сар-
гы, сата, батас, илбис, өргөс, уот, буурҕа, уруй, 
айхал уо.д.а. — саха тылын лексикатын байып-
пыта. 

Күннүк Уурастыырап Ойуунускайы «саха 
тылын улуу маастара» диэн ааттаабыта: 
«Платон Алексеевич Ойуунускай сүрдээх 
баай, сүрдээх уус тыллаах суруйааччы этэ. 
Кини улуу талаанын биир уһулуччулаах ура-
тыта, бар дьон махталлаах кэрэхсэбилин 
ылбыт, төрөөбүт норуотун үйэ саас тухары 
өлбөөдүйбэт, итии-истиҥ тапталынан туһанар 

күүһэ-күдэҕэ, аба-алыба итиниэхэ буолар» [2, 
232]. Итинник бэлиэтээн туран, Күннүк Уурас-
тыырап салгыы билиҥҥи суруйааччылар тыл-
лара мөлтөҕүн, тылга болҕомто уурбаттарын 
ыйбыта: «Биир киһи оҥорор, атын киһи абы-
рахтыыр, — «үс сиринэн үүдэһиннээх», «сэт-
тэ сиринэн иһэрдиилээх» сэһэннэр, романнар 
аны суох буоллуннар! — диибин мин, Платон 
Алексеевич Ойуунускай үбүлүөйүгэр анаммыт 
бу сэһэргэһиибэр». Билиҥҥи суруйааччылар, 
Күннүк Уурастыырап бэлиэтээбитин курдук, 
тыл маастарабыт дииллэриттэн туттуналлар, 
ол эмиэ мээнэҕэ буолбатах, тоҕо диэтэххэ, 
кинилэр ол таһымҥа тахсыахтара ырааҕын 
өйдүүллэр. 

Ити курдук, бэйиэт саҥаны айааччы, саҥа 
литература бастакы суруйааччыта буолан, 
литературнай тыл сайдыытыгар новаторство-
тын хайысхата үгүс өрүттээх эбит. Кини уо-
барастарын систиэмэтэ ис-иһигэр киирдэххэ 
бэйэтэ уларыйбат бэрээдэктээх, тулхадыйбат 
укулааттаах: ол онтон Ойуунускай аан дой-
дуну, киһини, охсуһууну, сайдыыны хайдах 
өйдөөбүтүн көрөбүт уонна кини айар ньыма-
тын уратытын билэбит. П.А. Ойуунускай кур-
дук бэйиэт саха литературатыгар дьиҥ чах-
чы соҕотох, кини ураты суолу-ииһи солообут 
 айааччы буолар.

Варвара Окорокова, 
филологическай наука дуоктара, 

бэрэпиэссэр
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Г.Г. Вешников–Баал Хабырыыс т³р³³бµтэ 100 сыла

Ааспыт үйэ 60-с сылларын саҥатыгар аан бастаан ааҕар-
га-суруйарга үөрэммит биһиги көлүөнэ оччотооҕу кыра чаан-
на ра бары да Г.Г. Веш ников–Баал Хабырыыс оҕолорго суру-
йууларын ааҕан, үөрэтэн улааппыппыт. Онтон кыыс аймаҕы 
бэлиэтии көрөр, ыраас тапталынан бу олоххо үктэммит эдэр-
кээн саастарбытыгар Баал Хабырыыс нарын-намчы лиирикэ-
тигэр ис сүрэхпититтэн ылларбыппыт. Маны этэн эрдэхтэрэ — 
поэ зия сүдү күүһэ диэн. 

Кэлин сааһыран, биирдэ бэриллэр олох барахсан бары 
аһыы тын-ньулуунун билэн бараммыт, Баал Хабырыыс поэ-
тичес кай өйүн-санаатын, ураты мындырын, инникини кур-
даттыы өтө көрбүт философиятын сөҕөбүт, өрүү холобурдаан 
киэн туттабыт.

Лоп-курдук 60 сыл анараа өттүгэр «***Кыс мас анныгар кы-
талыктар...» диэн хоһоонугар суруйбут:

«Кыс мас анныгар кыталыктар
Кыстаан олороллор үһү» диэн
Таабырынныырбыт былыргыттан
Туруорбах буор балаҕаммытын.

Былыргылар, үтүө эрэттэр,
Бу ыралара үчүгэйин!
Кыталыкка холонор эбиттэр,
Көр, ол кэмҥэ да бэйэлэрин.

Хараҥа үйэлээх төрүппүт
Хаалларбыт кэриэһэ диэн тугуй?
Хотонноох балаҕан төрөппүт 
Хомуһу, олоҥхо тойугун.

Хомуһу уонна олоҥхону тэҥинэн тутан холобурдаан суруй-
бут Баал Хабырыыстан ураты саха бэйиэтын урукку өттүгэр 
аахпатаҕым, баҕар, сыыһарым буолуо... Баал Хабырыыс бу 
хоһоонун дириҥ өйдөбүлэ: саха норуота кэнэҕэһин хомуһунан 
уонна олоҥхонон аатырыа, биллиэ-көстүө диэн.

Быйылгы 2018 сыл муус устар 15 күнүгэр төрөөбүтэ 1ОО 
сыла бэлиэтэнэр саха уһулуччулаах бэйиэтэ Баал Хабырыыс 
кылгас олоҕу олорбута – 51 сааһыгар күн сириттэн арахсы-
быта. Сахалыы, нууччалыы тылларынан отучча кинигэни бэ-
чээттэтэн, баай литературнай нэһилиэстибэни хаалларбыта. 
Олоҕун тиһэх сылларыгар Москваҕа олорбута. Кэргэнэ, скуль-
птор идэлээх Ольга Степановна Скубченколыын билсибитим. 
Сахаларга эйэҕэс сыһыаннааҕа. Үлэлиир мастарыскыайын иһэ 
саха суруйааччыларын бюстарынан толору этэ.

Бу скульптурнай үлэлэр, саха биллиилээх су руйаач-
чыларын бюстэрэ, Ольга Степановна өлбүтүн кэннэ хан-
на тиийбиттэрэ буолла? Тыын нааҕар Саха сирэ кыа йан 
атыыласпатаҕа. Сэбиэс кэй былаас эстэн, ыһыллыы-то ҕул-

Дьону үөрдүбүт үтүөкэннээх бэйиэт
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луу, ырыынакка саҥа киирии сыллара үүм-
мүттэрэ.

Баал Хабырыыс Аҕа дойду Улуу сэриитин 
сылларыгар суруйталаабыт хоһооннорун уон-
на поэмаларын түмэн, 1945 сыллаахха, баа-
ра-суоҕа 27 саастааҕар, Дьокуускайдааҕы ки-
ни гэ кы´атыгар «Өлбөт мэҥэ» диэн аат таах 
маҥнайгы кинигэтин бэчээттэппитэ.

Баал Хабырыыс саха суруйааччыларын 
өй дө рүгэр-санааларыгар Кыайыы сылыгар 
– 1945 сыллаахха букатыннаахтык, бигэ-
тик  иҥ питэ дии саныыбын. Ити дьыл Дьуон 
Дьаҥылы "Уйбаан чык" диэн хоһоонунан су-
руллубут арамаанын бастакы аҥаара бэчээт-
тэммитэ. Онно кини оч чотооҕу  эдэр суру-
йааччылары Макар Хара ны, Таллан Бүрэ ни, 
Валерий Чиряевы, Чаҕылҕаны уон на Баал 
Хабырыыһы инники кэскиллэрин  өтө көрөн 
суруйбута. Дьуон Дьаҥылы ордук чорбо-
тон улахан эрэмньитин доҕоругар Баал Ха-
бырыыс  ка уурбут эбит дии саныыбын. 

«Баал уол баал лаан турдаҕына, – ол аата 
ситтэҕинэ-хоттоҕуна,  бэйиэт быһыы ты нан 
хон ноҕо ары лыннаҕына, куола һа чөл лө рүй-
дэ ҕинэ, – би һиги, ааҕааччылар, Баалтан кэ-
лэр өттүгэр үтүө айымньылары күүтүөх пүт 
диэбит эбит», – диэн сүүрбэ сыллааҕыта, са-
ха уһулуччулаах бэйиэттэриттэн биирдэстэрэ 
 Баал Хабырыыс төрөөбүтэ 80 сыла туолуу-
тугар, П.А. Ойуу нускай аатынан литератур-
най музейга 1998 сыл муус устар 16 кү нүгэр, 
норуодунай бэ йиэт Савва Тарасов киһи умну-
батын курдук истиҥник ахтан эппитэ.

Дьуон Дьаҥылы эрэмньитин Баал Хабы рыыс 
чиэстээхтик толорбутун бигэргэтэн, норуоду-
най суруйааччы Софрон Данилов: «Отучча 
сыл устата биһиги дойдубут, биһиги норуоппут 
олоҕор тахсыбыт хас бөдөҥ событие барыта 
бэйиэт сүрэҕин курдат, кини лиратын нарын, 
этигэн кылын таарыйан ааспыта», – диэбитэ.

Баал Хабырыыс оҕолорго да, улахан да 
дьоҥҥо анаабыт нарын лиирикэтин ура-
тылаах кистэлэҥэ, мин тус санаабар, кини 
ааҕааччылыын саа һыт тан, идэтиттэн тутулуга 
суох истиҥник кэпсэтэригэр, өйдөөҕүмсүйэ, 
үөрэтэ-такайа сатаабатыгар, бэйэтэ бэргэн-
ник эппитинии «көннөрү киһи» көннөрүнү 
күннээҕинэн таба көрөн, ханнык да ааҕаач-
чы сүрэҕэр-быарыгар иһирэхтик ылынарыгар, 
ки ниэхэ тус бэйэтигэр анаммытыныы сөбүлүү 
саныырыгар буолар. Поэтическай тыл кэрэ-
тинэн оту-маһы хамсаппакка, алааска ситэн 

силигилээбит уонунан араас сибэккини күүскэ 
таарыйбакка, күөл күөх ньуурун имэрийэн 
ылардыы Баал Хабырыыс нарыннык-намчы-
тык суруйар, дууһатын ырааһынан хоһуйар, 
сүрэҕин сылааһынан туойар...

Ырыанан, үтүө санаанан,
Ыраас, сырдык тапталынан
Дьону дьоллоох оҥороору,
Дьон баҕатын толороору,
Бэйэм олохпун умуннум,
Бэйэм тус дьолбун тумуннум.

"Дьону дьоллоох оҥороору", — диэн Баал 
Хабырыыс этиитэ ханнык да тутуллаах олох-
хо  суолдьут сулус буолан үйэлэргэ хаалар 
үрдүк аналыгар кэнэҕэһин-кэнэҕэс да саха 
ааҕааччыта өрүү сүгүрүйүөҕэ.

Норуот таптыыр бэйиэтэ Гавриил Григорье-
вич Вешников–Баал Хабырыыс 1918 сыллаах-
ха муус устар 15 күнүгэр Уус Алдан улууһугар 
төрөөбүтэ. 1969 сыллаахха муус устар 22 
күнүгэр Москваҕа, 51 сааһыгар, айар үлэтин 
үгэнигэр сылдьан, бу олохтон өлөн туораабы-
та. Уус Алдантан тахсыбыт бөдөҥ бэйиэттэри 
Сергей Степанович Васильев-Борогонскайы 
уонна Баал Хабырыыһы кылгас түгэҥҥэ да бу-
оллар, көрөн ылбыт дьоллоохпун.

«Баал Хабырыыска махтанан, aйымньы-
ларын хайҕаан, быстах ааҕааччылар санаала-
рын биллэрэр заметкалартан саҕалаан улахан 
соҕус ырытар ыстатыйалар, мындыр рецен-
зиялар – барыта сүүрбэччэ үлэ суруллубут. 
Олор ортолоругар ордук чорботон С. Руфов, 
И. Федосеев, Эллэй, Н. Петров, Ф. Софронов 
уо.д.а. ыстаты йаларын бэлиэтиир наадалаах. 
Мин санаабар, саха поэзиятыгар кини быс-
тах сылдьан ааспыт ыалдьыт, хонор хоноһо 
буолбатах этэ. Кини – саха литературатын 
быстыспат сорҕото. Н. Петров уобарастаан 
эппитинии, Аал Луук Маһын биир төрөлкөй 
лабаата. Ол лабаа билигин да силигилии 
үүнэ-сайда турар...» – диэн филологическай 
наука доктора Николай Тобуруокап «Баал Ха-
бырыыс поэзиятын туһунан» диэн үлэтигэр 
киэҥник ырытан, бэйиэт сүдү маастарыстыба-
тын итэҕэтиилээхтик арыйан суруйбута. Он-
тон үтүөкэн сэҥээриилэри, бэлиэтээһиннэри 
Д. Федоров, В. Новиков, С. Данилов, учуонай 
Н. Копырин, Н. Винокуров-Урсун уо.д.а. су-
руйбуттара.

Баал Хабырыыс туһунан кэлиҥҥи суру-
йуулартан мин ордук сөбүлээн бэйиэт эт саас-
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тыыта, А±а дойду улуу сэриитин уонна педа-
гогическай үлэ бэтэрээнэ Николай Данилович 
Бурцев «Баал Хабырыыс» диэн ах тыытын, үлэ 
бэтэрээнэ, Мэҥэ Хаҥалас улууһун Бочуот таах 
олохтооҕо, бэйиэт бииргэ төрөөбүт убайа Роман 
Вешников «Бииргэ эҥээрдэһэн  улааппыппыт», 
сэрии бэтэрээнэ, биллиилээх кириитик-учу-
онай Николай Копырин «Көннөрү киһи кэп-
сээнэ», П.А. Ойуунускай аатынан СӨ Судаа-
рыстыбаннай бириэмийэтин лауреата Н.Е. Ви-
нокуров–Урсун «Эгэлгэ дэгэттэнэр сэбирдэх», 
Василий Копырин «Бэйиэт үрдүк анала»  диэн 
суруйууларын ааҕыталаабытым. Баал Хабы-
рыыс ол да иһин ис сүрэҕиттэн эттэҕэ:

Оҕолоотор оҕолорум,
Эрэллээх доҕотторум –
Хоһооннорум,
Хоһооннорум.
Этим-хааным сорҕотун,
Иэйиим, сүрэҕим уотун
Эһиэхэҕэ биэрбитим.
Ыччатым курдук,
Кэнчээрим курдук
Кэннибэр хаалыҥ.

Ааспыт үйэ 70-нус сылларыттан бэрт эл-
бэх суруйааччыттан, Баал Хабырыыс тыын ык-
са  билсибит дьонтон, бэйиэт туһунан ыйы та-
ласпып пар бары биир киһи курдук кини олус 
сэмэйин, суруйбут айымньыларыгар аһара ир-
дэбиллээҕин, ки һи быһыытынан үөрүн ньэҥин, 
дьоҥҥо-сэргэ ҕэ сайаҕаһын бэлиэтээн кэпсээ-
биттэрэ. Поэзия алып таах аартыгар саҥа да-
байа сатыыр эдэр киһи буоларбынан, Баал 
Ха бырыыһы үтүө хо лобур оҥос тон айар үлэ 
умсулҕаныгар дьулус путум.

Бэйиэт суруйбат буоллаҕына
Санаата түһэр, санньыйар,
Сүүрүгэ бүппүт сүлбэ курдук
Сүрэҕэ кураанахтыйар.

/1961, ыам ыйа/

Эдэркээн сааһыгар Баал Хабырыыс Пушкин, 
Лермонтов, Тютчев уонна Блок хоһооннору-
гар сүгүрүйбүтүн суруйбуттаах. Ити 1954 сыл-
лаахха эбит. Дьиктитэ – мин төрөөбүт сылбар... 
Мин эмиэ оҕотук сааспыттан Тютчев уонна Блок 
хоһоонноругар сүгүрүйэн, таптаан улааппытым.

Мүрү быллаарын быыһыгар,
Танда үрэҕим талаҕар
Хаалбыта ытаан, сайыһан
Хаарыаннаах мин оҕо сааһым...

Баал Хабырыыс хоһоонугар ханыылаан: 
«Отон этим – оҕо этим. Олох диэн тугун бил-
бэтим», – диэн суруйбуттааҕым.

Саха литературатыгар бэйэтин ураты суо-
лун-ииһин хаалларбыт уһулуччулаах лии-
рик бэйиэт Баал Харырыыс "дьону дьоллоох 
оҥороору" айар үлэ аартыгын арыйбыта, сэ-
мэй олоҕун төрөөбүт норуотугар анаабыта, 
ки ни оҕолорго суруйууларынан «күн бытар-
ха йын» үөрдэ-көтүтэ кы ра чааннарга ыһыспы-
та, «үчүгэйин даҕаны үөс кээбит дойдубут» 
диэн кэрэ өйдөбүлүнэн нарын-намчы лиири-
кэтин сүрэҕин сылааһынан суруйбута, итиэн-
нэ  айымньылаах айар үлэтин «Көннөрү киһи 
кэпсээнинэн» түмүктээбитэ.

Иван Мигалкин,
СӨ Суруйааччыларын сойууһун бэрэссэдээтэлэ, 

норуодунай бэйиэт
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Г.Г. Вешников–Баал Хабырыыс саха литера-
туратыгар сэмэй эрээри толкуйдатар, сэҥээрдэр 
поэзия кистэлэҥин баһылаабыт бэйиэт быһыы ты-
нан кэрэхсэнэр. Ол курдук, «Ириэрии» диэн аат-
таммыт дьикти кэмҥэ поэзия сайдыытыгар кини 
айар үлэтэ биир бэлиэ миэстэни ылар. Бу кэм-
тэн саҕалаан кини лиирик бэйиэт быһыытынан 
биллэн-көстөн барбыта, литератураҕа бэйэтин 
суолун булбута. Бэйиэт литературнай сыаннаһа 
хаалларбыт нэһилиэстибэтиттэн да сыанала-
ныан сөп. Отуттан эрэ тахса сыл поэзия хонуу-
тугар уһаарыллан, тыыннааҕар 7 ырыа-хоһоон 
хомуурунньугун, 8 оҕо кинигэтин, нууччалыы 
тылынан 7 кинигэни, 1 талыллыбыт айымньы-
ларын хомуурунньугун, барыта 23 кинигэни кэ-
риэс гынан хаалларбыта. Оттон өлбүтүн кэннэ 
өссө 9 кинигэ тахсан саха эрэ дьонугар буол-
бакка бүтүн нуучча сирин доҕордуу норуот-
тарыгар кытта биһирэммитэ, аата-суола хаал-
быта. Ол төрүөтµнэн айар үлэтэ олоҕун суо-
лун кытта ыкса сибээстээҕэр, «мин» диэбитэ 
ааҕааччылары, «эһиги» диэбитэ бэйэтин сана-
тар ураты иэйиилэ±эр сытар. Кини хоһоонноро, 

ырыалара оҕону кытта оҕо, оҕонньору кытта 
оҕонньор, эдэр киһини кытта эдэр киһи буо-
лан, хас ыал, балаҕан аайы сэһэргэһэллэрэ, 
санаа үллэстэллэрэ, доҕор-атас буолаллара, 
үөрэтэллэрэ-такайаллара. 

Онон, суруйааччы айар үлэтин өйдүүргэ, үөрэ-
тэргэ, сыаналыырга кини тус олоҕун үөрэтии 
улахан суолталаах диэн санааттан Г.Г. Вешни-
ков–Баал Хабырыыс олоҕун суолун үс сүрүн 
түһүмэххэ арааран көрүөҕүҥ. 

Баал Хабырыыс олоҕо, кини туһунан үгүс 
бэлиэтээһиннэргэ курдук, адьас аҕыйах этиинэн 
тилэри кэпсэниэн сөп. Ол эрээри ис иһигэр кии-
рэн билсэн, хасыһан бардахха, ама, орто дойду-
га киһи буолан кэлэн ааспыт олох биир-икки эрэ 
этиинэн муҥурданыан сатаммата өйдөнөр. Саха 
норуодунай бэйиэтэ Семен Данилов бэ лиэтээн 
 турар: «Кини өй-санаа үрдүк күүрээни нэн, сү рэх-
быар эгэлгэ иэйиитинэн толору, үгүс өрүттээх, 
баай ис хоһоонноох, айымньы лаах олоҕу олор-
бута. 1938 сыллаахха «Эдэр суру йааччылар 
альманахтара» кинигэҕэ «Кыһыл лиэн тэ» диэн 
бастакы хоһоонун бэчээттэтиэҕиттэн олоҕун 

БААЛ ХАБЫРЫЫС 
ПОЭЗИЯТЫН УРАТЫЛАРА

Г.Г. Вешников–Баал Хабырыыс т³р³³бµтэ 100 сыла

Баал Хабырыыс уонна Дьуон Дьа²ылы

4*



52 Чолбон 4 №-рэ 2018

тиһэх күннэригэр балыы´а куойкатыгар сытан 
суруй бут «Кэриэс ырыаларыгар» тиийэ – отут-
тан тахса сыл устата кини саха советскай лите-
ратуратын инники күөнүгэр сылдьыбыта, биһиги 
национальнай поэзиябыт биир төһүү үлэһитэ 
этэ». Уонна «суруллубут – суоруллубат» диил-
лэринии, Баал Хабырыыс суруйан хаалларбыт 
ахтыыта онно туоһу буолар кыахтаах. Онон атын 
суруйааччыларга холоотоххо, аҕыйах ахсаан-
наах да буоллар, үөлээннээхтэрин, аймахтарын, 
доҕотторун ахтыыларыгар уонна бэйэтэ суруй-
бут олоҕун туһунан кэпсээннэригэр олоҕуран, 
олоҕун суолун (биографиятын) сырдатары наа-
далааҕынан ааҕабыт.  

Гавриил диэн сүрэхтэнэн, бэйэтэ ахтары-
ныы, «революция буолбут дьылын хаарыгар, 
саас быс тарыы саҕана, Былаҕаһыанньап таҥара 
биир дуу, икки дуу хонук иннинэ», ол эбэтэр 
1918 сыл муус устар 15 күнүгэр оччотооҕу Боро-
ҕон улууһун (билигин Уус Алдан) быстар илин 
уһу гар, Харалаайы диэн улахан күөл таһыгар 
сүрдээх кыараҕас, үрүйэ курдук дулҕа тоҕойугар 
Уу Чаабый диэн сиргэ (I Курбуһах) Cараах 
аҕатын ууһугар төрөөбүтэ. 

Оло±ун ту´унан ахтыытыгар киһи хараас та 
ааҕар түгэнин суруйбута баар: «Ынах тө рөө-
бөккө, кыһыҥҥы хаһаас ас баранан, сутааһын 
аҥардаах, аас-туор күннэр кээлтэр. Ийэм эмии-
йин үүтэ ханнан хаалан, миигин кыайан эм-
тэрбэт буолбут. Биэс биэрэстэлээх Моххо диэн 
сир ыалларыттан бытыылкаҕа үүт аҕалан, ууга 
былаан, сиҥэ оҥорон иһэрдэллэр эбит. Биирдэ 
аҕам биир бытыылкалаах үүтү уокка ириэрэбин 
диэн үлтүрүтэн тоҕон кэбиспит, онно ийэм ытаа-
быта үһү». Бу быстарыы күннэр содулларыгар 
кырачаан Хабырыыс барахсан оҕо эрдэҕиттэн 
олус иринньэҕирбит, иккитигэр диэри кыайан 
хаампатах, өссө эбии солотуохалаан, дьоно бу 
оҕо киһи буолуо суох диэн түүйэллэр эбит. Ула-
ханнык ыарыйдаҕына, төбөтүгэр туос мээрэйгэ 
уу уураллар үһү. Онтон оттон-мастан тардыһан, 
син киһи буолар быатыгар, улам үтүөрэн, хаа-
мар, аһыыр-сиир буолан барбыт.

Таҥара дьиэтэ ырааҕа бэрт буолан (икки көс) 
дьоно сүрэхтэппэтэхтэр. Ол оннугар хаартылыы 
сылдьар лөчүөгү ыҥыран, малыыппа аахтара 
түһэн баран, чабычахтаах ууга төбөтүн сии-
гирпиттэр, аат биэрбиттэр. Лөчүөктэрэ аҕабыт 
быалаах кинигэтигэр суруйтарыах буолбут да, 
суруйтарбыта-суруйтарбатаҕа биллибэт.

Төрөппүттэрэ – нэһиилэ кыанан олорор дьа-
даҥы дьон. Кинилэр үс уол оҕолоохторо, онтон 

аччыгыйдара – Баал Хабырыыс. Кини иннинэ 
икки убайдаах: Роман уонна Василий. Балач-
ча кэҥэс хотонноох балаҕаннаахтар эбит, онно 
аҕаларын быраата Мэхээлэ, саҥа кэргэннэммит 
эдэр киһи, дьукаахтаһан олорбут. 

Аҕата Киргиэлэй Киргиэлэйэбис – үөрэҕэ суох, 
мас ууһа, уһааччыт идэлээҕэ уонна үчүгэй айа-
һыт, балыксыт. Аҕа киһи быһыытынан бу дьиэ 
кэргэҥҥэ улахан оруоллаах, булааччы-талаач-
чы, аһатан-сиэтэн олорор киһилэрэ. Төһө да 
быстар дьадаҥытык олордоллор оҕолорун ула-
ханнык аччыктаппакка киһи-хара оҥортообут: 
«Икки-үс ыанньыктаах, бултаан-алтаан эбинэн 
син тоттук сылдьарбыт. Арай бурдук чычырбас, 
лэппиэскэни бэрт кэмчитик, иэдьэгэйгэ булаан 
киэһэ, сарсыарда амсайабыт. Кыра сиэмэ баа-
рын сороҕун ыһабыт, сороҕун сайын окко өйүө 
оҥостуллуо диэн харыстыыллар», – диэн бэйиэт 
ахтар. 

Мин аҕам муода идэлээҕэ:
Устара киэһэ ырбаахытын,
Көхсүн тарбатара миэхэҕэ,
Остуоруйалыыра манньатын.

(«Ааспыттан ахтыылар», 1959)

Баал кэнники санаатаҕына, аҕата «Сир уйбат 
Силимэдиэр бухатыыр» эҥин диэн үксүн нуучча 
остуоруйалара сахатыйбыттарын кэпсиир эбит. 
Чаачахааны, Бэйбэрикээн эмээхсин туһунан 
остуоруйалары хат-хат кэпсэтэн истэрэ кэлин 
суруйааччы буола үүнэригэр олук уурдахтара.

Оттон ийэтэ Мария Терентьевна (Маайа) – 
Байаҕантай улууһун быстар дьадаҥы ыалын 
кыыһа. «Кини ырыаһыта, сэһэнньитэ да суох 
буоллар, олус сытыы бэргэн тыллаах, саха ты-
лын күүһүн-күдэҕин, оһуорун-уустугун араас 
түбэлтэлэргэ сатабыллаахтык туттара. Кини сап 
хата, биитэр этэрбэс уллара олорон, оннооҕу-
маннааҕы дьон туһунан кэпсиирин киэһэни быһа 
хантайан олорон иһиллиирим», – диэн Баал Ха-
бырыыс үксүн наар ийэтин кытта батыаккалаһа 
сылдьыбыт буолан иһирэхтик ахтыбыт.

Вешниковтар кыра уолларын, ыарыһах буо лан, 
куруук харыстыы, бүөбэйдии сылдьаллар  эбит. 
Кини уһуннук ыалдьан төрөппүттэрин, убай-
дарын «эрэйдээбитин», сыраларын-сылба ларын 
ылбытын билинэр буолан, атыттар үлэ лиир кэм-
нэригэр наар оонньуурун эбэтэр кыра үлэҕэ тик-
сэрин чорботон ахтар. Баал Хабырыыс убайдары-
гар, төрөппүттэригэр туһуламмыт истиҥ махтал 
тыллара ахтыытын хас биирдии устуруокала  рын 
быыстарыгар саспыта итинтэн к³ст³р. 
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Төһө да аатырар-сураҕырар устар ууну со-
моҕолуур дьонтон айыллыбатаҕын иннигэр, 
 ки  ни төрөппүттэрэ ыччаттарыгар болҕомтолоох 
сы һыаннаах, кэрэни кэрэхсииргэ, ийэ тыл сү мэ-
тин кутугар-сүрүгэр иҥэрэн ииппит буоланнар, 
оҕо лоро кыра эрдэхтэриттэн билиигэ-көрүүгэ 
тар дыһыылаах, баҕалаах буола улааппыттар. Ол 
да иһин Гавриил оҕо сааһыгар күннээҕи олоххо 
туох буолбутун истиҥник уонна сырдык санаа-
лаахтык ахтыытыгар суруйар. Киһи ааҕа олорон, 
оччотооҕу кэм хартыынатын хараҕар оҥорон 
көрөр уонна оччотооҕу саха эйгэтигэр ымсыыра 
саныыр. Холобур, сайылыкка көһүү сиэрэ-туо ма, 
үөрүүтэ-көтүүтэ, уһун кыһын устата ахтыспыт 
оҕолор күлсүүлэрэ-салсыылара, бэл, ынахтар 
ахтыһан маҥырааһыннара, от үлэтэ, кыстыкка 
төттөрү көһүү санньыар күнэ, чоҕочу саллаары 
идэһэ өлүүтүн кэтэһии, тымныы кыһын аҕалара 
муҥхалаан кэлэрин кэтэһии-манаһыы. Ол да 
иһин: «Олоҕум бүтүннүүтэ поэзиябар кэпсэнэр», 
– диирэ оруннааҕын хоһооннорун хомуурунньу-
гун ааҕа олорон итэҕэйэҕин.

Ийэтэ 1928 сыл сааһыгар, кыра уола уон 
саастааҕар, эмискэ ис дьаҥыгар ыалдьан суох 
буолар. Онон, кыайан үөрэххэ барбакка, икки 
сыл аҕатын кытта Курбуһахха урукку дьиэлэ-
ригэр көһөн тахсан олороллор. 

Аҕата төһө да иһигэр сөбүлээбэтэҕин иһин, 
дьон сүбэлээн, саба саҥаран, Хабырыыс уол 
1930 сыллаахха 12 сааһыгар оскуола боруогун 
атыллыыр. 

1931 сыллаахха Мүрү начаалынай оскуолатын 
2-с кылааһын үчүгэйдик бүтэрэн баран, 1931 
сылтан Тандаҕа үөрэнэр. 

1933 сыл сааһыгар, сайылыкка тахсыбыт 
кэн нэ, улахан кылаастар өссө да үөрэнэн бүтэ 
илик тэринэ, оскуолалара умайан хаалан ула-
хан  иэдээн буолар. Дьөгүөрэп оҕонньор бу кэм-
²э Тааттаҕа баар эбит. Ону суһаллык ыҥыт-
тарбыттар. Мунньах кэмигэр туох кэпсэтии буол-
бутун туһунан дьон кэпсэтиилэрин Хабырыыс    
уол өйдөөн хаалбыт: «Г.В. Егоровка дакылаакка 
тыл биэрбит тэригэр, өр баҕайы саҥата суох сөҥөн 
туран баран ыйыппыт: – Оскуола умайбытыгар 
үөрдүгүт дуу, хомойдугут дуу? – Хомойдубуот, 
хомойдубут! – дьоннор айманаллар. – Оччоҕо 
саҥа үс дьиэлээх оскуоланы тутабыт дуу, суох 
дуу? – Тутуохха, тутуохха!.. – Чэ, итинэн дакы-
лаат бүтэр. Нохоо, Бүөтүр, итини боротокуолга 
суруйан кэбис!  Былаанын осторойкуомҥа көрөн 
быһаарыахпыт! Кырдьык, сотору үс куорпус таах 
оскуола баар буолбута, тумул аннынааҕы ула хан 

корпус хас да сыл үлэлэммитэ. Г.В. Егоров он но 
элбэх эрэйэ-сырата барбыта», – диэн ахтыыты-
гар суруйар.

Бэйэтэ ахтарынан, хоһоону төрдүс кылаастан 
саҕалаан суруйар эбит. Сахалыы элбэх хоһоону 
нойосуус билэр, оскуола биэчэрдэригэр декла-
мация ааҕар. Маҥнайгы хоһооно «Сиилэс» диэн 
ааттанан кылаас эркинин хаһыатыгар тахсыбыт. 

Сэттискэ үөрэнэ сылдьан, «бэйиэт» быһыы-
тынан аатырар. 

1936 сыллаахха сэттис кылааһы бүтэрэн, 
аан маҥнай куоракка үөрэнэ киирэр. Тандаттан 
үөрэххэ туттарса барар оҕолор бары атырдьах 
ыйыгар диэри холкуостарыгар от үлэтигэр сыл-
дьан баран, оройуонтан киирэн пааспар ылаат, 
айаҥҥа туруналлар. Сүүрбэччэлээх уолаттары-
кыргыттары биэс тэлиэгэлээх оҕуһунан Суотту-
га таһаҕас тиэйээччинэн үөрэх-билии аартыгар 
алҕаан ыыталлар. 

Куорат диэни маҥнайгытын харахтаан сөҕөн-
махтайан, училищеҕа киирии эксээмэни кыл-
мүччү үчүгэйдик туттаран, үөрэнэр дьолго тик-
сэр. Үс сүүстэн тахса оҕо туттарса кэлбититтэн 
аҥарын сыыйан кэбиспиттэр. Үөрэнэр сылларын 
устата оскуолаҕа сылдьан нуучча тылыгар, ли-
тературатыгар ситэ тугу үөрэппэтэҕин, билбэтин 
хасыһан үөрэтэр, элбэх кинигэни ааҕар. Оҕо-
лортон кистээн суруйарга, тылбаастыырга хо-
лонор. Онтун кыбыстан кимиэхэ да көрдөрбөт. 
Үһүс кууруска үөрэнэ сырыттаҕына, учууталла-
ра хойутаатаҕына эбэтэр уруоктара буолбатаҕы-
на, маҥнайгы куурустары Даадар, Арбита кэлэн 
үөрэтэллэрин ымсыыран иһиллииллэр эбит. 

1937 сыллаахха Пушкин өлбүтэ сүүс сылын 
туолуутун киэҥник, улаханнык бэлиэтээбиттэр, 
онно бииртэн биир араас тэрээһиннэргэ батыһа 
сылдьан истэр, суруйааччылары илэ хараҕынан 
көрөн астынар эбит. 

Иккис кууруска үөрэнэ сылдьан, бэйэлэрэ 
литературнай куруһуок тэриммиттэр. Саха ли-
тературатыгар учууталлара суох буолан, Суру-
йааччылар сойуустарыттан салайааччы көр-
дүүргэ быһаарыммыттар. Бары куоластаан Гав-
риил Со йууска баран кэпсэтэр киһи буолбут. 
Оччолорго П.А. Ойуунускай бэрэссэдээтэллээн 
олорор кэмэ. Онон долгуйан, толлон, бэрт өр аан 
таһыгар туран баран, киирэн кэпсэтэн, Эллэйи 
салайааччынан анатан сөбүлэҥин ылан тахсар. 
Эллэй кэнники Баал Хабырыыс төрөөбүтэ 51 
саа´ыгар аналлаах «Кто счастлив – тот певец» 
диэн ыстатыйатыгар маннык суруйар: «Это было 
в городе Якутске в конце 30-х годов. В один из 
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классов педагогического училища, где шло за-
нятие руководимого мною литературного круж-
ка, вошел юноша с черными глазами и слегка 
вьющимися волосами. Застенчиво улыбаясь, он 
своим тихим, обворожительным голосом прочи-
тал кружковцам стихи: «О, солнце!» и «Сердце». 
Ребята эти стихи встретили с большим одобре-
нием. В них уже чувствовались те искорки, ко-
торые впоследствии разгорятся в золотое пла-
мя чистой поэзии. Автором стихов был Гавриил 
Вешников, ставший через какой-нибудь десяток 
лет известным якутским поэтом Баалом Хабы-
рыысом». Ити курдук П.А. Ойуунускайы, Эллэ йи, 
Арбитаны, Даадары, Күннүк Уурастыырабы, Ни-
колай Мординовы, Николай Заболоцкайы, Илья 
Чаҕылҕаны, Архыып Абаҕыыныскайы, о.д.а. илэ 
көрөр, саҥаларын-иҥэлэрин истэр, сорохторун 
кытта билсэр. 

Бүтэһик сылыгар училищетын куруһуогун та-
һынан, аны «Кыым» уонна «Эдэр бассабыык» 
хаһыаттар редакцияларын иһинэн тэриллибит 
Күннүк Уурастыырап салалталаах литературнай 
түмсүүгэ сылдьар. «Бу түмсүүгэ литератураҕа сы-
һыаннаах куорат эдэр ыччаттара сылдьал  ла ра. 
Уурастыырап олус кыһанан салайара,  үөрэ тэ рэ, 
хоһооннорбутун ырытара, бэйэбитинэн да  кы-
лаат, ырытыы оҥортороро. Ону бэ йэтэ тү мүк тээн, 
сү бэлээн-амалаан биэрэрэ. Ис иһи гэр киир дэххэ, 
сүрдээх сымнаҕас, эйэҕэс, наар  ки һи ни өрө тар-
дар киһи буолан таҕыста. Урут мин та һыттан 

көрөн бүк куттанарым, толлорум,  олус кытаа-
нах киһиэхэ холуурум. Онтукам  төт тө   рү буо  лан 
таҕыста ээ! Бу түмсүүгэ Н. Седали щев,  П. Ту лаа-
һынап, Иван Арбита, Соловьев-Араҥас, Г. Но -
говицын, И. Эртюков, Л. По пов, Сем. Дани лов, 
Ма кар Хара, М. Винокуров уо.д.а сылдьалла  ра. 
Ити күһүн «Эдэр бассабыык» хаһыат ал тынньы 
24 күнүнээҕи нүөмэригэр «Эдэр саас» диэн мин 
маҥнайгы хоһоонум бэчээттэммитэ. Кыбыс-
тыбытым, өмүттүбүтүм, үөр бү түм даҕаны. Этэргэ 
дылы, сити сыллартан мин мууһум хамсаан бар-
быта. Биһиги бары хаһыаттарга, Суру йааччылар 
союзтарын альманахтарыгар үгүстүк бэчээттэ тэр 
буолбуппут. Онон биһиги маҥнай литератураҕа 
киириибитигэр Күннүк Уурастыырап өҥөтө ум-
нуллуон сатаммат». 

Кырдьык да, эдэркээн бэйиэт бу кэмнэртэн 
«муу һа хамсаан», кэлин онто бааллыран, ли-
тературабыт историятыгар биллэр суолу-ииһи 
хааллардаҕа. Ити курдук үс сыл үөрэнэн, 1939 
сыллаахха учуутал идэтин баһылаан педучили-
щены бүтэрэр.

Вешниковтар аҕалара дойдутугар, холкуоска 
үлэлии олорон, 1938 сыллаах саас эмискэ ыал-
дьан өлөн хаалар, онон уолаттар дойдуларыгар 
атын аймаҕа суох хаалаллар. 

Онон Мэ²э Ха²алас оройуонугар Майа±а олох-
суйбут улахан убайыгар тахсан сайылыыр, үлэ-
лиир, сынньанар буолбут. 

Техникуму бүтэрээт, 1939 сылтан 1941 сыл  от 

Саха сирин суруйааччыларын V сийиэстэрэ. Баал Хабырыыс µ´µс эрээккэ ха²астан у²а ахсыс турар
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ыйыгар диэри Саха сиринээ±и кинигэ кы´аты -
гар художественнай эрэдээктэр көмө лөһөөччү-
тү нэн үлэлээн баран, педагогичес кай институк к а 
үөрэнэ киирэр, ол сырыттаҕына, Аҕа дойду Улуу 
сэриитэ саҕаламмыта. Онно Баал доруобуйа  та 
мөлтөҕүнэн армияҕа барбатаҕа, бэ йэтин идэ-
тинэн саха тылын уонна литературатын учуу-
талынан Мүрү, Майа оскуолаларыгар, Чурап чы, 
Дьокуускай педагогическай училищелары гар 
уонна Хаптаҕай оскуолатыгар 1947 сылга диэ-
ри үлэлээбитэ. Онон, үөрэх эйгэтигэр уопсайа 
10-ча сыл ис сүрэҕиттэн умайан туран, айар үлэ-
тин кытта дьүөрэлии тутан сыратын  биэрбит. 

Төһө да сэрии хонуутугар баран кыргыспаҕын 
иһин дууһата, санаата Кыайыы туһугар кыр-
гыспыта. 

Аҕа дойду Улуу сэриитин сылларыгар суруй-
талаабыт хоһооннорун уонна поэмаларын тү мэн, 
баара-суоҕа 27 саастааҕар «Өлбөт мэҥэ» диэн 
ааттаах маҥнайгы кинигэтин 1945 сыллаахха бэ-
чээттэппитэ. 

1947 сыллаахха бэйиэт маҥнайгы улахан си-
ти һиитинэн ³р³спµµбµлµкэ 25 сылыгар анаан тэ-
риллибит литературнай куонкуруска оҕо литера-
турата диэн номинацияҕа «Кэрэ киэһэлэр» диэн 
хомуурунньуга иккис миэстэни ылбыта буолар. 
Бу күрэххэ уопсайа 114 үлэ киирбит. Маҥнай-
гы миэстэни Амма Аччыгыйа ылан, 15 ты һыын ча 
харчынан бириэмийэлэнэр, оттон Баал 10 ты-
һыынчаҕа тиксэр. Бу улахан бириэмийэ оло ҕун 
биир бэлиэ түгэнэ буолар. 

1947 сылтан 1949 сылга диэри Дьокуускай -
даа ҕы пединститут тылга уонна литература-
ҕа  факультетыгар үөрэҕин салгыыр. Ити кэм-
²э ССРС Суру йааччыларын сойууһун чилиэнэ 
 буолбута.

Баал Хабырыыс 1954 сыллаахха ССРС Суру-
йааччыларын Бүтүн Сойуустааҕы II сийиэһигэр 
саха Суруйааччыларын сойууһуттан дэлэгээти-
нэн талыллан сылдьыбыта. 

1951 сыллаахха «Мин көлүөнэм», 1954 сыл-
лаахха «Доҕордоһуу тойуктара», 1958 сыл-
лаахха «Лиирика», 1961 сыллаахха «Туох дии-
рий сүрэҕим» диэн хоһооннор, ырыалар хомуу-
рунньуктара уонна нууччалыы тылынан «Родной 
край», «Разговор по душам» диэн кинигэлэрэ 
тах сыбыттар.

Онон, Баал Хабырыыс айар талаана эрдэ то-
буллан, суруйааччы буолар суолга үктэммит. 
Эдэр сааһыттан ыарахан ыарыыга быһа миин-
нэрдэр да, айар талаана улам сайдан, кинигэлэ-
рэ дьулурҕатык бэчээттэнэн испиттэр. 

* * *
Баал Хабырыыс сааһыран баран, 1962 сыл-

лаахха Мос ква куоракка олохтоох Ольга Степа-
новна Скубченко диэн скульптор идэлээх дьах-
тары кэргэн ылар. Кинилэр кылгас кэмҥэ да 
 буоллар, дьоллоох олоҕу олорбуттара.

Өлүөр диэри Москва куоракка 7 сыл олорбу та. 
Ол олорон айар үлэҕэ өссө умсугуйбута. 

1968 сыллаахха талыллыбыт айымньылара 
бэчээттэммиттэрэ. Соҕуруу олорор кэмигэр икки 
төгүл Дьокуускайга, Майаҕа кэлэ сылдьыбыт. 50 
сааһын туолуутун уонна айар үлэтин 30 сылын 
бэлиэтээһиҥҥэ Дьокуускайга кэлэн, дойдутугар 
Уус Алдан Курбуһаҕар тиийэн, төрөөбүт буор 
модьоҕотунан – Уу Чаабыйынан, оҕо сааһын ум-
нуллубат үөрүүтэ – Харалаайы күөлгэ тиийбит. 
Олорбут өтөҕөр, үөрэммит оскуолатыгар Тандаҕа 
тахсан, көрөн-истэн, билсиһэн барбыт. Бу сыл-
дьан эбэтин көрөн олус үөрбүт, ытамньыйыар 
диэри уйадыйбыт. Ол түмүгэр төрөөбүт дойдуту-
гар анаан «Харалаайы» курдук хас да хоһоону 
суруйталаабыт. Ити туһунан «Мин Москваҕа 
олоробун» диэн хоһоонугар эмиэ сырдатар. Хо-
мойуох иһин, бэйиэт төрөөбүт дойдутугар бу 
тиһэх сырыыта этэ. Үйэ аҥардаах үбүлүөйүнэн 
сибээстээн, РСФСР Үрдүкү Сэбиэтин Президиу-
мун Бочуотунай Грамотатынан наҕараадаланар.

Баал Хабырыыс поэзията, «дьону дьоллоо-
ру олорбут» олоҕо өлбүтүн кэннэ умнулла бы-
һыытыйбытын литературовед Н.Н. Тобуруокап 
кэмигэр бэлиэтии көрөн, Баал Хабырыыс туһунан 
 суруйаары эмиэ кинилэр дьиэлэригэр таары йан, 
Ольга Степановнаҕа ыалдьыттыыр уонна ол ту-
һунан маннык ахтар: «Быыкайкаан биир хос-
тоох, араас хоту дойду тематыгар оҥоһуллубут 
скульптураларынан толору квартираҕа Баал 
 Ха бы рыыс тиһэх сылларыгар оҥоһуллубут, ула-
хан фотопортрета харахха быраҕыллар. Үрдүк 
сүүстээх, тараҕайдаммыт төбөлөөх, киэҥ харах-
таах, көтөх көрүҥнээх киһи санньыар соҕустук 
туттан, тугу эрэ толкуйдуур курдук. Балкоҥҥа 
хаһан эрэ кини хоһуйбут, аһаппыт холуупта-
ра аһаан тобугура таллар, бэйэлэрэ билэр истиҥ 
саҥаларын саҥараллар. Ольга Степановна хой-
уу, сахалыы чэй кута-кута, доҕорун, кэргэнин 
туһунан кэпсээнин саҕалыыр. Ол таптыыр кэр-
гэн тылын долгунугар оҕустаран бэйиэт мэтириэ-
тин көрөбүн уонна истэргэ дылыбын: «Ырыанан, 
үтүө санаанан, / Ыраас, сырдык тапталынан / 
Дьону дьоллоох оҥороору, / Дьон баҕатын то-
лороору, ... / Сүрэхпэр туох эрэ кэрэ баарын / 
Түөрэ түҥэтэн бүтэрдим». 
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Ольга Степановна Гавриил Вешников туох 
баар архыыбын чөкөтөн, кэриэстээн, Тобуруо-
кап Николай Николаевичка туттарбыт эбит. Ону 
литературовед Научнай-чинчийэр Киин архыы-
быгар туттарбыт. Оттон дневниктэрин, сурукта-
рын Литературнай музейга биэрбит. 

Бэйиэт айар үлэтэ үрдүктүк сыаналанан «Бо-
чуот Знага» уордьанынан, «1941-1945 сс. Аҕа 
дойдуну көмүскүүр Улуу сэриигэ килбиэннээх 
үлэтин иһин» мэтээлинэн, Саха АССР Прези-
диумун Бочуотунай грамотатынан уо.д.а. Бо-
чуотунай грамоталарынан наҕараадаламмыта. 

Бастакытынан, «Баал Хабырыыс поэзиятын 
сүүрээнэ норуот тылынан айбыт айымньыларын 
акыйааныттан тардыһыылаах, ол улуу акыйаан 
сиигин сиик гыммыт, ууламмыт буолан, хаһан да 
уолбат, уҕараабат кэскиллээх», – диэн Н.Н. То-
буроков Баал Хабырыыс поэзиятын ырытарыгар 
бэлиэтиир.

Салгыы ити быһаарыытын маннык дакаас-
тыыр: «Баал Хабырыыс фольклор традиция-
тыгар икки өрүттээх сыһыаннаах: наадалаах, 
кэскиллээх буолуо диэбит, сөбүлээбит өттүн 
утумнаан туран туттар, салгыы сайыннарар, 
оттон эргэрбитин утарар, эбэтэр фольклорнай 
үгэс буолбут өйдөбүллэрин букатын атыннык 
туһанар».

Баал Хабырыыс саха өһүн хоһооннорун, таа-
бырыннарын, сомоҕо тылларын, бэргэн тэҥ нээ-
һиннэрин айымньыларын ис хоһоонунан сиэт-
тэрэн, уларытан-тэлэритэн туттар. Ол туһунан 
кини айымньыларын ырыппыт дьон үгүстэрэ 
бэ лиэтииллэр. Холобур, таабырыҥҥа сороҕор 
бэйэтин киллэрэр, ол гынан баран атын санааны 
этитэр:

Кыс мас анныгар кыталыктар
Кыстаан олороллор үһү диэн
Таабырынныырбыт былыргыттан
Туруорбах буор балаҕаммытын.
Былыргылар, үтүө эрэттэр
Бу ырыалара үчүгэйин!

(«Кыс мас анныгар кыталыктар», 1958)

Оттон сороҕор таабырыны көннөрү тэҥнэбилгэ 
кубулутан уобараһы күүһүрдэр:

Суола да хаалбатын, таптыыбын
Олоҕум аллаах, сыыдам тыытын.
Мин үйэм сүүрүктээх өрүһүн
Үөһүнэн өксөйдүн куруутун.
(«Суолга суох сур бөрө диэн ааттыыр», 1966)

Ордук элбэхтик бэйиэт өс хоһооннорун туттар, 

онно кини сүһэн ылбат, хоһоон ритмикатыгар 
сөп түбэһиннэрэн айымньы идиэйэтин арыйарга 
соруктанан уларытан этэр. Холобур:

Уһуллан бараҥҥын
Саппаккын мин ааммын.
Хантайан тураҥҥын
Халлааҥҥа силлиириҥ.
Биллэҕиҥ аччааҥҥын,
Бэйэҕэр түһэрин.

(«Улаата сылдьаҥҥын», 1957)

Эмиэ итинник өс хоһооннорунааптар лиричес-
кэй герой санаата оонньооһунун, настарыанньа-
тын ойуулууругар үгүстүк туттар:

Үтүө киһи биир тыллаах
Үөдэнин төнүннэмий,
Ааттаах ат биир кымньыылаах,
Ааттаһа тэбиниэмий.

(«Эйэлэһэн кээһиэххэ», 1960)

Бэйиэт бу туттар ньымата хоһооннору туп-
сарар, ааҕааччы күн аайы туттар, истэр тыл-
ларын туттубута быдан өйдөнүмтүө буолар. 
«Баал Хабырыыс эргэрбит, суолтатын сүтэрбит 
өс номохторун хаһан да тутуспат, төттөрүтүн 
онно  анаан утары хас да айымньы циклин су-
руйбут. Холобур, кини урут дьоҥҥо тарҕаммыт 
«Муҥнаах ырыаһыт буолар», «Кырдьар диэн кы-
рыыс», «Эргин да эрэнимэ, эрки²²ин эрэ эрэн», 
«Дьол хараҕа суох» уо.д.а. өс хоһоонноро би-
лигин атыннык өйдөнөллөрүн быһааран, би-
ирдии тус па хоһооннору суруйталаабыт, эргэ 
олох са наатын, философиятын итэҕэтиилээхтик 
утарбыт». Бэйиэт таптаан туттар өһүн хоһооно 
– «Салаҥ киһиттэн мас ытыыр» диэн. Кини ити 
саамай мөлтөх, куһаҕан диэбит эрэ геройун 
характерис тикалыыр. 

Өс хоһоонун таһынан эмиэ күннэтэ истэр, 
тут тар тыл номохторун үгүстүк туттарын бэлиэ-
тэнэр: «кэнникибит уһаан, иннибит кылгаан», 
«миэхэ таалыҥ хатыыланна», «сулуйдуҥ сыппах 
быһаҕынан», «эрбэҕин үрдүгэр сэттэтэ эргийэ 
сылдьыбыт бэйэтэ», «харахтаах барыта хай-
гыыр, сүрэхтээх барыта сөбүлүүр», о.д.а. «Кини 
хаһан да бэйэтиттэн булан тэҥнээһиннэри,  араас 
уустук образтары оҥоро сатаабат, норуот тылын 
баайыттан сатаан талан ылар, сомсор. Ол да 
иһин сөп буола-буола норуот тылынан уус-уран 
айымньыларыгар киэҥник тарҕаммыт паралле-
лизмнары булуохха сөп»:

Күн сырдыгын батар киһи,
Оттон балык – уу дириҥин,
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Баартар үөрэх, үлэ дэһэн
Ыччат дьон үксүн кэриҥэ.

(«Төрөөбүт дойдум», 1959)

Бары барыта кэмнээх-кэрдиилээх.
Балык ыамнаах, киһи күннээх.
Тохтооҥ, мөҕүмэҥ, эдэр бэйиэттар,
Тэйдэ дэһимэҥ ырыаттан!

(«Бөрүөлүүн кэпсэтии», 1959)

Бу параллелизм тутула бэйэ-бэйэлэрин кыт-
та быстыспат ситимнээхтэр, саҥалыы, туспатык 
туттуллубуттар. Баал Хабырыыс олох сайдыы-
тын ардыгар олус бэргэнник боростуой дьон 
өйдөөһүннэринэн ойуулуур. «Сүбэ былааһа» 
диэн хоһооҥҥо Совет былааһа туругуруутун 
үлэһит дьон-аймах, «сүбэ былааһа» диэн аат-
таан, уруккуттан кэтэспит дьоллоро-соргулара 
кэлбитин курдук көрсөллөрүн суруйар:

Былыр сүгэ кыайбатаҕын
Сүбэ кыайыахтаах дииллэрэ.
Кыйдыыбыт баай-тойот аймаҕын,
Дьэ ити илэ кэллэҕэ!..

Ити курдук Баал Хабырыыс поэзията, баста-
тан туран, фольклортан силистээх буоллаҕы на, 
иккис силиһэ, бэйэтэ билинэринэн нуучча лите-
ратурата: «Пушкин, Лермонтов, Некрасов муу-
дарай судургулара – кырдьык, мин оску о лам». 
Атыннык эттэххэ, кини нуучча классическай 
литературатын «мин университетым» диэн аат-
таабыта.

Баал Хабырыыһы сорох табаарыстара нары-
нынан Есениҥҥэ маарынныырын бэлиэтииллэр 
эбит. Ону бэйэтэ, баҕар, кыра соҕус кырдьык-
таах буолуо диэн эмиэ билинэр. Ол эрээри кини 
киэбинэн суруйарга тэҥнээҕэ суох улуу бэ йиэт 
буоларын ыйар: «Есенини мин олус таптаан 
ааҕабын. Ордук кини поэзиятын биир өртүн 
чорботон сөбүлүүбүн: кини истиҥин, кырдьык-
сытын, тугу да кистээбэккэ төрдүттэн түөрэ тэ-
биирин. Истиҥ буолуу – хайа да күн хоһоону 
тупсарар, маннык хоһоон ааҕааччыга тиийимтиэ 
буолааччы». 

Баал Хабырыыс үһүс силиһэ саха литерату-
ратын үгэстэрин кытта ыкса сибээстээҕэр сы-
тар. Төрөөбүт литературатын сүөгэйин-сүмэтин 
иҥэринэн, советскай суруйааччылар идиэйэ-
лэригэр иитиллэн уһаарыллыбыт буолан, ки-
нилэртэн үөрэммэтэх буолуон сатаммат. Онон 
чугас, күүстээх сабыдыалы Ойуунускай, Эл лэй, 
Күннүк Уурастыырап, Абаҕыыныскай оҥор-

буттарын бэйэтэ да бэлиэтиир. Уонна холобур 
быһыытынан «Кыһыл лиэнтэ» диэн хоһооно 
«Өрүөл кэриэһигэр» олугунан, интонациятынан, 
тылынан-өһүнэн да улаханнык маарынныырын 
ыйар. Бу кэмҥэ Блогу, Маяковскайы, Есенини, 
Багрицкайы, Пастернагы, Сельвинскайы уон-
на да үгүс сэбиэскэй бэйиэттэри ааҕыталаабыт: 
«Маныаха биһиэхэ барыбытыгар бэйиэт Илья 
Чаҕылҕан бокуонньук улахан үтүөлээҕин өйдөөн 
ааһыахха сөп. Кини бэйиэттэрин үчүгэйдик би-
лэрэ, кинилэр туох үчүгэйдээхтэрин, туспала-
ахтарын биһиэхэ кэпсиирэ, ааҕарга, таптыырга 
үөрэтэрэ. Кини  нуучча классическай литерату-
ратын про пагандиһа этэ». 

Айылҕа кэрээбэт кэрэтин Баал Хабырыыстан 
ордук хоһуйбут бэйиэт ахсааннааҕа буолуо. Хас 
хоһоонун аайыттан да күн аайы көрөр айылҕабыт 
көстүүтүн саҥалыы, кырдьык даҕаны диэн саҥа 
аллайа атын харахпытынан көрүөхпүтүн сөп. 
Оннук курдук тыл сүмэтин араас кустук өҥүнүү, 
ол эрэн тиийимтиэтик сиэттиһиннэрэ оонньотор. 
Холобур «Үрүйэ» диэн хоһоонугар лирическэй 
герой тыргылла сүүрэр тымыр үрүйэни бэйэти-
гэр тэҥилээн сөҕөр-махтайар:

Кыра кыаҕа да суох буол, баҕар,
Кэхтэн, чугуйан хаалбаккын.
Баар эйиэхэ ыраах барар баҕа,
Ол иһин төрүт уолбаккын.

Үрүйэ маннык күн аайы, нуктуур диэни бил-
бэккэ, күн-түүн айаннаан биэрэриттэн сөҕөр-
махтайар. Бу курдук тайалҕаннаах тайҕатын 
сибэккитин, Өлүөнэ өрүһүн, көтөрү-сүүрэри 
атын дойду айылҕатыныын дьүөрэлээн, тэҥнии 
тутан, сорох ардыгар ордорон тыл күүһэ тиийэ-
ринэн суруйбута пейзажнай лиирикэтин абы-
лаҥнаах альбома буолан хааллахтара. Кини 
ньур гуһуннара, боҕуруоскай ото, хоптолоро, 
ба рабыай чыычааҕа, кыһыҥҥы сарсыардата, ту-
нал хаара төрөөбүт дойдутун уонна олохсуйбут 
сирин, сынньанар сирдэрин кытта ситимниир – 
далаһата, туоруур муостата.

Баал Хабырыыс лиирикэтин уус-уран ураты-
та – идиллия матыыбын таба туһанан киллэрии. 
Ол төрөөбүт алааһыттан оҕо сааһыгар арахсыы, 
онтон төрөөбүт Сахатын сириттэн тэлэһийиини 
кытта ыкса сибээстээх эбиттэр. Ахтылҕан күүһэ 
баһыйан, оччотооҕу олох күннээҕи ыарахан 
да, биир көдьүс устар да түгэннэрэ барыта – 
олохтон дуоһуйуу, астыныы эрэ өйдөбүллэрин 
хаал ларбыттар. Онтон кини оҕолуу үөрэр уон-
на суох туур. Сүрүннээн үлэ үөрүүтүн, таптал 
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идилликатын, оҕо саас өйдөбүнньүк мала-сала, 
саха төрүт үгэһэ, дьиэ-уот (балаҕан), айылҕа 
идилликата, идиллическэй матыыптара баһы-
лыыр-көһүлүүр миэстэни ылан таҥыллыбыттар. 
Ол эрээри бу лирическэй герой ахтылҕана, дуо-
һуйуута үксүн кэриэтэ билиҥҥи бириэмэнэн бэ-
риллэр эбит. 

Баал Хабырыыс лиирикэтин уус-уран ураты-
та диэн тиэмэни чинчийэн баран, маннык тү-
мүктэргэ кэллибит:

1. Хоһоонунан айымньыга идиллия матыыба 
лирическэй герой бэйэтиттэн бэйэтэ астынар, 
уу-нуурал боростуой олохтон дуоһуйууну ылар, 
үлэттэн дьоллонор буоллаҕына уонна ахтыллар 
кэм ааспытын кэннэ иккистээн эргиллэн ол кэм 
эйгэтигэр киирэн тилиннэриини кытта ситим-
нээх эбит. Бу хоһуллар кэм лирическэй герой 
сүрэҕэр-быарыгар үйэтин тухары иитиэхтэнэ 
сылдьар. Ол лирическэй герой билиҥҥи кэмҥэ 
ханнык миэстэҕэ, кэмҥэ, бириэмэҕэ сылдьарыт-
тан эмиэ тутулуктаныан сөп. Идиллическэй хар-
тыына аас пыт эрэ кэминэн бэриллибэт, билиҥҥи 
да кэмҥэ көннөрү олохтон дуоһуйууну эмиэ 
хоһуйар.

2. Баал Хабырыыс лиирик бэйиэт быһыытынан 
элегическэй матыыптаах хоһоонноро эмиэ биир 
сүрүн миэстэни ылаллар. Оттон элегия идил ика-
ҕа дьыл кэмэ уларыйыытын, ол эбэтэр метафо-
рическайдык саас ылыытын кытта ситимнээх. Бу 
Баал Хабырыыс доруобуйата айгырааһыныт тан 
санаата түһүүтүн, олоххо элбэҕи ситистэр бин 
диэн ыксыырын кытта ситимнэниэн сөп. Ол да 
иһин үгүстүк айылҕаны хоһуйар. Дьыл ааһа рын, 
солбуйсарын сааһыран иһиигэ, тапталлаа ҕын 
кытта ыраах сылдьан ахтыһыыга холуур. Айыл-
ҕа көстүүтэ барыта тиийэн кэлэр, уһуктар, до-

рооболоһор – куруук хамсыыр, биир сиргэ турбат.
3. Оттон послание көрүҥэр идиллия матыы-

ба чопчу миэстэни кытта ситимнээх. Лиричес кэй 
герой, атын сир-уот баарын билэр эрээри, кини 
уйулҕата урукку сириттэн арахсыан, ол миэстэттэн 
тэйиэн, олоҕун укулаатын уларытыан баҕарбат, 
эбэтэр уларыйыыны ылыныан баҕарбат. Баал 
Хабырыыс ыарытыйар буолан, кыһалҕаттан, 
соҕуруу дойдуга эмтэнэ ба рар. Манна эмиэ олох 
устар эрээри, кини хаалларбыт миэстэтин кытта 
туох да тэҥнэспэтин итэҕэйэбит. Ол иһин дой-
дутун, чуолаан чэгиэн-чэбдик оҕо сааһын, эдэр 
сааһын туһунан идиллическэй далаһа, муоста бу-
олбут хоһооннорун кытта билсэбит. 

4. Лиирик бэйиэт идилликатын тиэмэлэргэ 
наардаатахха маннык хартыына тахсан кэлэр: 
дьиэ-кэргэн-таптал (семейно-любовная идил-
лия) – оҕо сааһын дьиэ кэргэнэ, сүрүннээн ийэтэ, 
балаҕана; кутаа тула отууга аһааһын матыыба; 
үлэттэн салгыбат буолуу идиллията (трудовая 
идиллия) – дьиэ кэргэни, доҕоттору кытта окко, 
бааһынаҕа, холкуоска күргүөмүнэн үлэлэр. 

5. Идиллическэй хартыына деталын быһыы-
тынан элбэхтэ: балаҕан түннүгүн, көмүлүөк оһо-
ҕу, кутаа уоту, ыллыгы, үрүйэни, балаҕаны, са-
ҥа олох бэлиэтэ – тыраахтар, косилка, балта, 
кыһыл хаалтыс, былаах о.д.а. ахтыллан ааһар.

6. Онон Баал Хабырыыс айар үлэтэ өссө да 
 араас өттүттэн көрүллэр кыахтаах – ураты поэзия. 

Саргылана Константинова,
С.А. Новгородов аатынан «Бичик национальнай 

кы´а ¥³рэх уонна о±о кинигэтин 
киинин старшай эрэдээктэрэ,

Валентина Семенова,
ф.н.к. ХИФУ доцена 
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Ааспыт үйэ аҕыс уонус сылларын саҥатыгар 
«Кырыыстаах таас» диэн маҥнайгы сэһэним 
Далан эрэдээксийэтинэн бастаан «Хотугу су-
лус» сурунаалга, онтон сотору туспа кинигэ 
буолан тахсыбыта. Дьэ, бу кэмтэн ыла Далан-
ныын алтыһан барбыппыт. Суруйааччылар 
түмсүүлэригэр, мунньахтарга к³рс³рбµт, онтон 
Далан дьиэтигэр эдэр табаарыстарын кытары 
ыҥырыллан сылдьыһар буолан барбытым. Оччо-
лорго киниэхэ Егор Сибиряков, эдэркээн Андрей 
Борисов, Агафья Захарова уо.д.а. сылдьаллара. 
Ол саҕана, сааһыары, Далан «Тулаайах оҕо» 
арамаана бэчээттэнэн тахсыбыта. Олус сонун, 
историческай тиэмэ±э аан маҥнай суруллубут, 
кини бастакы арамаана буолбута. Сөбүлээн да 
аахтым этэ. Дуоһуйуум, үөрүүм ухханыгар ааҕан 
бүтэрээт тута, Далаҥҥа дьиэтигэр сүүрэн тии-
йэн автограф суруйтаран ылбыттаахпын. Далан 
бэйэтэ даҕаны үөрэ көрсүбүтэ, кэргэнэ, оҕолоро 
үлэлэригэр баран, соҕотоҕун олороро.

– Хата, омуннаах киһи буоллуҥ, аан бастакы-
нан автограф суруттарар чиэскэ тигистиҥ.

Балайда олоро түһэн кэпсэппиппит, Тыгын 
туһунан салгыы суруйар баҕалааҕын эппитэ.

– Интэриэһинэй буолуо эбит, Тыгын туһунан 
архыыпка матырыйаал баар соҕус буолуо, бы-
лыргы үһүйээннэр эҥин, – сэргээбит санаабын 

таспар таһаарабын. – Ити, Ньырбакаан дьылҕата 
баар чахчыга олоҕурдаҕа дии?

– Баар бөҕө. Матырыйаал элбэх, аттаран 
сааһылыахха эрэ наада. Онтуҥ дьэ, дьиикэй сы-
ралаах үлэ. Быылы сииргин кэрэйбэккэ, элбэх 
кумааҕыны хасыһыаххын наада. Ньырбакаан 
дьиҥнээх чахчыларга олоҕуран суруллубута.

– Оксиэ, умсугутуулаах да дьыала эбит, ол 
эрээри дьэ, кырдьык, быылыттан киһи саллар.

– Ону кэрэйбэтэххинэ табыллар. Аҥардас эн 
аймаҕыҥ Сэһэн Боло хомуйбут матырыйаала 
тыһыынчанан страница хараллан сытар.

Эн аймаҕыҥ диэн, ити, былыр тыһыынча 
сүөһүлэнэ сылдьыбыт Омуоруйа баайтан биир 
төрүттээхпитин и´ин этэр. Сэһэн Боло төрүттэрэ, 
Омуоруйа үһүс уола Элэмэс (Ыйылас) диэнтэн 
саҕаланар, оттон Быралыйбыт диэн, Омуоруйа 
бэһис уолуттан мин төрүттэрим үөскээбиттэр. 

Сэһэн Боло, ааспыт үйэ отутус сылларын орто-
туттан саҕалаан, Саха сирин бүтүннүүтүн кэриэ-
тэ кэрийэн, үс сүүсчэкэ сэһэнньиттэн биэс сүүсчэ 
сэһэни, кэпсээннэри хомуйбут улахан үтүөлээх.

– «Кырыыстаах таас» сэһэниҥ сонун тиэмэҕэ 
суруллубут үчүгэй айымньы, промышленность 
тиэмэтигэр суруйааччыбыт суох диэн хас мун-
ньах аайы айдаарааччылар, – Баһылай Сэмэ-
нэбис, сис туттан хоһун иһигэр төттөрү-таары 

«ЭН БИҺИГИ ТАПСЫА ЭТИБИТ…» 
(Даланныын бииргэ)

Мында±аайыга "Хотугу сулус" 
сурутааччыларын  кытта 
к³рсµ´µµгэ. 1989, олунньу



60 Чолбон 4 №-рэ 2018

В.С. Яковлев–Далан т³р³³бµтэ 90 сыла

хаамыталыы сылдьыбыта. – Дьэ, билигин дьиҥ-
нээх геолог илэ бэйэҕинэн кэллиҥ. Мин бэ-
лиэтээһиннэрбин сөпкө ылынан түргэнник көн-
нөрөр эбиккин, тылыҥ-өһүҥ хомоҕой. Ол эрээ-
ри ыксаабат буол, ханнык баҕарар айымньы 
хаачыс тыбалаах буолуохтаах. Урут хаһан эмэ 
суруйа сылдьыбыттааххын дуо?

– Аармыйаҕа сылдьан «Советская Россия» 
хаһыакка кыра заметка суруйбуппун та һаар-
быттара.

– Ноо, өссө нууччалыы киин хаһыакка, туох 
туһунан суруйбуккунуй?

– Дьоскуоскай Дьөгүөр-Куйтуу диэн маһынан 
үчүгэйдик уһанар тастыҥ убайым ат сүүрдэн 
иһэр киһини, саһыл тутан турар кыыс уонна 
балерина статуеткаларын кэккэлэһиннэри ту-
руоран баран, ол оҥоһуктарын кытта бэйэтин 
хаартыскаҕа түһэрэн ыыппытын олус сэргээм-
мин суруйбутум. Ону «Искусный резчик» диэн 
ааттаан, хаартыскалары бэчээттээбит этилэр. 
Өссө, мөһөөх алта солкуобай гонорар харчы ыы-
тан үөрдүбүттээхтэрэ. Саллаат ыйдааҕы үс сол-
куобай хамнаһыгар холоотоххо, үгүөрү үп этэ.

– Кырдьык даҕаны, байа түспүккүн дии? 
Онтукаҕын туохха тутуннуҥ?

– Биир дойдулаах икки табаарыспар фотоаль-
бомнары бэлэхтээбитим, ордугун оттон ол-бу ас, 
фрукта эҥин ылан сиэбиппит. 

– Ээ, ол иһин да, хото санаалаах буолаҥҥын 
суруйууга ылсыбыккын. Дьэ, кытаат, геология 
тиэмэтэ диэн киэҥ, кэрэхсэллээх бөҕө буоллаҕа, 
– Далан, сэргээн көх-нэм буола түспүтэ. 

– Дьиҥинэн литератураҕа туох да сыһыан, 
таттарыы суоҕа. Түөрт уон сааспын ааһыахпар 
диэри биир да хоһоону, кэпсээни суруйбатах 
киһибин, ону баара, дьылҕам тосту уларыйыан 
быатыгар, олохпор улахан охсууну, моральнай 
атаҕастабылы ылбытым, – долгуйан, салгыы 
хайдах саҕалыахпын билбэккэ, тохтоон ылбы-
тым. Киһим төттөрү-таары хаамарын тохтотон, 
тугу этэрбин истэрдии, утары кэлэн олорунан 
кэбиспитэ. Онон, туох да саарабыла суох ис са-
наабын кэпсииргэ быһаарыммытым.

– Өймөкөөҥҥө геологынан анаммытым иккис 
сылыгар, оройуон киинэ Уус-Ньараттан көстөн 
ордуктаах Саарылаах диэн сиргэ, кыһыл көмүһү 
көрдүүр, чинчийэр партияҕа сүүрбэччэни эрэ 
кыайбат киһи үлэлээбиппит.

Мин, поисковик геолог, шурфалааһын, ханаа-
балары хастарыы уонна маршрукка сылдьан 
чинчийии үлэтин ыытар эбээһинэстээх этим. Кү-
һүн алтынньы ортотугар балайда киэҥ иэннээх 

былааннаах сирбитин чинчийэн бүтэрэн, Уус-
Ньараҕа дьиэбитигэр-уоппутугар төннүбүппүт. 
Камералка диэн аатырар дьиэҕэ, сайын хомуй-
бут матырыйаалбытын кыһыны быһа көрөн-
истэн ырытан-анаалыстаан, түмүк отчуот суру-
йуутунан дьарыктаммыппыт. Кыһын, саҥа дьыл 
иннинэ, кыһыҥҥы шурфалааһын үлэтин сала-
йар Сысоев прораб, үлэлиир учаастагыттан руда 
куһуога «кэһиилээх» кэлбитэ. Киилэ кэриҥэ 
ыйааһыннаах дьикти руда, сибиниэс курдук ки-
лэгир өҥнөөх, бүтүннүү кэриэтэ антимонит диэн 
минералтан турар күндү металл лоскуйа этэ. Ка-
бинет иһинээҕи геологтар бары уларсыһа сыл-
дьан сөҕө-махтайа көрбүттэрэ.

Антимонит минерал бытархай кыырпахта-
ра, Саарылаах хас салаа үрүйэтин аайы кэриэ-
тэ, урукку геологтар көрдөрүүлэринэн, лото-
гунан сууйуллубут боруобаларга хойуутук көс-
төллөрүн, биһиги үлэһиттэрбит эмиэ бигэргэп-
питтэрэ. Оттон бу куһуок, дьиҥнээх антимонит ол 
эбэтэр сурьма рудатын эттигэ буоларынан, чугас 
элбэх сурьмалаах баай сир баарын туоһулуура.

Сысоев кэпсииринэн, руда Саарылаах уҥа 
салаатынааҕы кыра үрүйэҕэ хаһыллыбыт дириҥ 
шурфа түгэҕиттэн көстүбүт. Начаалынньыгым 
со рудаҕынан мин руда куһуогун лабораторнай 
анаалыска илдьэн туттарбытым, онтум аҕыс уон 
бырыһыана чыыстай антимонит (сурьма мине-
рала) уонна уон аҕыс бырыһыана кыһыл кө мүс 
 буо лан соһуппута. Отчуоппутугар «Туһалаах 
баай» диэн салааны мин суруйбутум. Онно ити 
көр дөрүүлэри барытын быһааран сиһилии кил-
лэрбитим. Сааһыары отчуоппутун үчүгэй сыа-
наҕа көмүскээбиппит.

Нөҥүө сылыгар биһиги мэктиэлээбит көмүс-
тээх сирдэрбитин салгыы чинчийэ, Саарылаахха 
буровой этэрээт үлэлээбитэ. Этэрээт салайаач-
чыта Вадим Шаров, Деленьяди диэн эдэр гео-
локка, былырыыҥҥы антимонит куһуога көстү-
бүт шурфатын тула рудаҕа маарынныыр көһөҥө 
таас тары (глыбалары) чинчийэн көрөрүгэр со-
рудах биэрэр. Киһитэ күн быһаҕаһа мээмэйдээн 
элбэх глыбаны ойута охсон көрбүтэ наар кумах 
тааһа (песчаник) буолан испит. Салҕан төннөөрү 
туран, тэйиччи соҕус куоһаах курдук сиргэ эл-
бэх бөдөҥ көһөҥөлөр күөрэлэнэ сыталларыгар 
тиийэн, син биир кумах тааһын глыбаларыт-
тан атына суох биир көһөҥөнү ойо охсубута, 
күлүмүрдүү түспүт. Сурьмаалаах руда тымыра 
(жила) көһүннэҕэ ол. Сир үрдүгэр сыппыт анти-
монит көһөҥөлөрө салгын сиэһиниттэн кумах 
тааһын курдук болоорхой өҥнөнөн хаалаллар. 
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Ол иһин урукку да геологтар, аныгылар даҕаны 
песчаникка холуйан, арааран көрбөккө аттынан 
ааһан хаалаллар эбит. Шаровтаах элбэх ханаа-
баны хаһан чинчийэн, билигин аатырар Саары-
лаах сурьматын арыйаллар. Уон икки киһи Ле-
нинскэй бириэмийэ лауреата буолаллар. Оттон 
биһиги партия дьонун, баайдаах сири булбакка 
аһарбыттар диэн, барыбытын буруйдаан ыһан 
кэбиһэллэр.

Мин идэбинэн саҥардыы үлэлээн иһэн хара 
балыырга түбэһэн, улаханнык о±устара сыл-
дьыбытым. Экспедиция кылаабынай геологынан 
Богдан Бычок диэн, кистээн кэпсииллэринэн, 
уруккута сыылкаҕа кэлбит бандеровец, сүрдээх 
доруобай, киппэ көрүҥнээх украинец үлэлиирэ. 
Уопсайынан ол дойдуга сыылынай власовецтар, 
бандеровецтар элбэхтэр этэ.

Бычок сүрүннээн бары партиялартан кыһыл 
көмүһү эрэ көрдүүргэ, буларга сорудахтыыр этэ. 
Антимонит бытархай эттиктэрэ, урукку партия  лар 
шлиховой боруобаларыгар барыларыгар көстөр 
тастыҥ минерал, онно кыһаллымаҥ диэн барарбы-
тыгар этэн-этэн ыыппыта. Биһиги ол модьу йуунан 
хас да көмүстээх сири булан мэктиэлээбиппит, 
ону таһынан антимонит рудатын куһуога ханнык 
шурфаттан, төһө дириҥтэн, өлүүтэ төһөтүн мин 
сиһилии суруйбутум. Онтон сирдэтэн даҕаны, 
Шаров этэрээтэ сурьмалаах сири арыйдаҕа дии. 
Ону, Бычок, бэйэҥ арыйбатаххын, үрдүнэн бар-
быккын диэн буруй даан ыттыы балыйан кэбис-
питэ, бэрибиэркэ лиир хамыыһыйа даҕаны ону 
бигэргэппитэ. Аны, төрүт сымыйанан, мин сайын 
инспекторскай бэрибиэркэҕэ бара сылдьан, Саа-
рылаах салаа үрүйэтиттэн лотогунан сууйан ан-
тимонит галькатын (мүлүркэй кыра тааһы) булбу-
тум диэн бэйэтэ лауреат буолан турар.

Ити түбэлтэ кэнниттэн мин уонча сылы быһа 
санаа баттыктаах сылдьан, наар, хайдах гынан 
кырдьыгы булунуохха сөбүн толкуйтаан тахса-
рым. Ханна даҕаны дакаастаан, үҥсэн туһа тах-
сыбатын билэрим. Муҥур уһугар тиийэн, арай, 
уус-уран суруйуу ньыматынан хайдахтаах кур-
дук суобаһа суох сымыйаччы, ньэгэй дьон баар 
буолалларын туһунан киэҥ ааҕааччыга, норуок-
ка биллэриэххэ сөп эбит диэн санааҕа кэлбитим.

– Оксиэ, доҕор, дьэ, дьикти да дьылҕалаах 
киһи эбиккин. Саамай сөпкө быһаарыммыккын, 
интикэҕин оттон суруйдаҕыҥ дии, – Далан, сэр-
гээбитин ухханыгар тура эккирээбитэ. – Бэ-
лэмнэнии сиэринэн кэпсээҥҥин, сэһэҥҥин та-
һааттардыҥ, аны оттон, ити, улахан тиэмэҕэр 
тү һүнэн кэбис.

– Бэйэм даҕаны оннук санаалаахпын.
– Олус бэрт. Уоппуска ылаҥҥын литфонд пу-

тевкатынан ханна эмэ соҕуруу баран үлэ лээ-
тэргин.

– Ээ, оннук кыах баара буоллар, – литфонд 
диэн тугун, ханна баарын билбэт киһи, мунаах 
соҕустук хардарбытым.

– Баар бөҕө! Бээ, мин сарсын Уйбаан Федо-
сеевтыын-Доосолуун сүбэлэһэн баран, эйиэхэ 
эрийэ сылдьыам.

Баһылай Сэмэнэбис эппитин курдук, сайыны-
гар Латвия, Юрмала куоратыгар баар Дубулты 
диэн куруорка, суруйааччылар айар дьиэлэри-
гэр литфондаттан путевка биэрбиттэрэ. Литфонд 
салайааччыта Баһылай Гольдеров бэйэтинэн, 
үлэлиир сирбэр аҕалан биэрбитэ. Онон тойот-
тордуу тэринэн, Балтийскай муора кытылын 
өҥө йө турар уон икки этээстээх улахан дьиэ, бэ-
һис этээһигэр биир киэҥ, толору хааччыллылаах 
хоһу соҕотоҕун бас билэн олордум. Дьэ, этэр-
гэ дылы бэлэм аска-таҥаска көҥүл көччүйэргэ, 
сынньанарга-айарга усулуобуйа толору баара. 

Күҥҥэ түөртэ аһаталлара. Остуол аайы анал 
миэстэҕэ түөртүү киһи олороро. Мин остуол-
бар Удмурдияттан сылдьар сэттэ уонуттан тах-
сыбыт оҕонньор баара. Прозаик үһү, кинигэтин 
бэлэхтээбитэ. Уонна кырдьаҕастаах эдэр икки 
бэйиэ т дьахтар. Кырдьаҕаһа Ядвига диэн (фами-
лиятын, аҕатын аатын умнубуппун) латышка 
быһыылааҕа. Оттон эдэрэ Галина Корженевская 
диэн, Белоруссияттан сылдьар уһун синньигэс 
кыыс. Майгы-суобас бөҕө, үчүгэй сыһыаннаах 
дьон этилэр. Тоҕо эрэ нууччалары соччо ахсар-
баттара, ордук Ядвига. Кини, тылын тамаҕыттан 
иһиттэххэ, лааҕырга олоро сылдьыбыт, эрэйи-
муҥу көрбүт курдук кэпсэнэрэ да, оччолорго 
перестройка, гласность иннинээҕи кэм буолан, 
соччо аахайбат этим. Галя биһикки тапсарбыт. 
Кини, экскурсияларга, билсэр хампаанньалары-
гар миигин илдьэ сылдьара, дьээбэрэн, телох-
ранителим диэн ааттыыра. Биирдэ, элбэх баҕа-
йы ыалдьыттардаах латыштар дьиэ кэргэннэ-
рин туох эрэ бырааһынньыгар сылдьыспытым. 
Бэ йэлэрин тылларынан кэпсэтии, ырыа-тойук 
бө ҕө этилэр. Миигин ханнык омукпун, хантан 
сылдьарбын сэргээн ыйыталаспыттарыгар, бары 
даҕаны дэбдэҥ оҥостор, сирбит баайа элбэҕин, 
алмааспыт, көмүспүт туһунан кэпсээбитим. 

Латыштар бары даҕаны улахан дьон. Олор-
тон биир ордук бөдөҥ-садаҥ киһи туран эһиги 
норуоккут ол алмаастан, көмүстэн төһөтүн ыла-
ҕыт диэн туруору ыйытан соһуппута. Оччолорго 
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тус па өлүү туһунан санааҕа даҕаны оҕустаран 
көрбөтөх дьон оҕолоро мин, мух-мах бэрдэрэн 
чуолкай эппиэти биэрбэтэ±им, уопсай Союз 
туһатыгар барар диэнинэн муҥурданнаҕым дии. 
Ким да саҥарбата. Онтон ол улахан киһим ту-
ран туос көтөхтөрөрүгэр, эһиги якуттар мантан 
инньэ алмааскытыттан, көмүскүтүттэн бэйэҕит 
өлүүлэһэн туһанар буоларгыт туһугар диэн эп-
питэ, миэхэ сүөргүтүк иһиллэргэ дылы буолбу-
та. Билигин санаатахха, онтуката өтө көрөн эп-
пиккэ холоонноох буолан тахсар. Сыччах уон-
тан эрэ тахса сыл буолаат олох тосту уларыйан, 
суверенитеттана сылдьыбыт кэммитигэр, син 
алмаас тан, көмүстэн өлүүлэһэ сылдьыбыттаах 
этибит. 

Ол ыаллар, сылдьыбыт ыалдьыттан баҕа са-
наатын суруйан хаалларар альбомнаах этилэр. 
Миигиттэн бэйэҥ тылгынан тугу эмэ суруйан 
хааллар диэбиттэригэр, кыһалҕатыгар сөптөөх 
тыл-өс киирэн биэрэккэ эрэйдэммиттээҕим. Буо-
лар-буолбат аҕыйах тылы туох диэн суруйбуп-
пун билигин ончу өйдөөбөппүн.

Остолобуойбутугар атын остуолга олорор 
хам паанньаттан биир Хадахане диэн саас орто-
лоох сытыы-хотуу, нууччалыы олус үчүгэйдик 
саҥарар тувинка дьахтар баара. Суруналыыс-
ка, тылбаасчыт идэлээҕин туһунан кэпсиирэ. 
Наар биһигини кытта сыстыһан сылдьара. Мин 
сэһэммин тылбаастаары, подстрочник оҥоро ох-
сорбор этэрэ да, оннук суһаллык оҥоро охсор 
кыах суоҕа. Хата, «Өрүһүнүү» ромаммын хара-
тын суруйан кэлбитим. Ол айымньым бастаан 
сурунаалга, онтон 1985 сыллаахха туспа кини-
гэнэн тахсыбыта.

Кыһын, олунньуга, биир сарсыарда үлэбэр 
олордохпуна («Якутгеология» холбоһук ин фор-
мация партиятыгар) аллараа вахтаттан төлө-
пүөннээтилэр: «Эйиэхэ киһи кэллэ, аллараа тү-
һүөҥ үһү», – диэтилэр. Үһүс этээстэн түспүтүм, 
кии рэр аан фойетыгар, арай соһуйуом иһин, 
кыра остуол нөҥүө Далан олорор эбит. Тиийэн 
утары олорон ону-маны кэпсэппэхтээн баран 
Баһылай Сэмэнэбис:

– Баһылаай, Ньукулай Хаабыһап биэнсийэҕэ 
барда. Мин кини оннугар проза отделын сэбиэ-
диссэйэ буоллум. Бэйэм оннубар литературнай 
эрэдээктэринэн эйигин ыҥыраары гынабын, кэ-
лиэҥ этэ дуо? – диэтэ.

Ону эрэ күүппэтэх киһи, ити ыҥырыыны со һуйа 
да, сэҥээрэ да истибитим. Туох диэхпин билбэк-
кэ, балайда өр санаабар булумахтана олорбутум.

– Тиэтэппэппин, толкуйдуу түһэн баран бил-

лэрээр, – Далан, соһуйбуппун көрөн, бэрт сым-
наҕастык уоскутардыы эппитэ.

Салгыы, Дубултуга хайдах сылдьыбыппын 
ыйы талаһан, кэпсээммин бэркэ сэргээн хайгыы 
истибитэ. Оҕордук, икки ардыбытыгар истиҥ, 
сы лаас сыһыан, хардарыта итэҕэйсии тыынын 
олохпор аан бастаан кини сахпытыгар, Далаҥ ҥа 
билиҥҥэ диэри махталым муҥура суох.

Ол түүн аанньа утуйбатаҕым. Ааспыт олох-
пун ырыҥалыы, ырыта санаан бэрт хобдох тү-
мүккэ кэлбитим. Эдэр эрдэҕинээҕи романтика-
нан үлүһүйэн талбыт идэбинэн салгыы толо-
ру дуоһуйа, астына үлэлиир кыаҕым суох эбит 
диэн өйдөбүлгэ кэлбитим. Олоҕум, үлэм саҥа 
саҕаланыытыгар баламат балыырга түбэһэн мах 
бэрдэриим үгүһү өйдөппүтэ, үөрэппитэ. Олоҕу 
билбэтим, үлэбэр уоппутум суоҕа инникибэр 
эрэлбин суох оҥорбута. Туох да олохтоох сиэри-
туому, сууту-сокуону билиммэт уһун солкуобай 
эрэ туһугар тууһугуран мустубут араас урдус-
тар киэҥ эйгэлэрин ортотугар ыраас, көнө са-
наалаах, тыаттан төрүттээх саха ыччата туох да 
көмүскэлэ, өйөбүлэ суох саба баттанарын толо-
ру өйдөөбүтүм. Онон дьылҕаны тосту уларытан 
бэйэ дьонун эйгэтигэр көһөн, саҥа олоҕу, үлэни 
саҕалаан көрөргө бигэтик быһаарыммытым. Да-
лан ыҥырыыта оннук кыаҕы биэрэрэ.

Нөҥүө күнүгэр Далаҥҥа үлэтигэр тиийэн, сө-
бүлэһэрбин эппитим.

– Дьэ, үчүгэй, кылаабынайга киириэххэ, – 
Баһылай Сэмэнэбис, сүргэтэ көтөҕүллүбүт бы-
һыы нан, чэпчэкитик тура эккирээбитэ. 

Элбэх киһи олорор киэҥ хоһун эргиччи 
көр бү түм, барыларын кэриэтэ көрөн эрэ би-
лэр су ру йааччыларым Сэмэн Уруупап, Уй-
баан   Фе   до  сеев-Доосо, Бүөтүр Абакыымап, 
Уйбаан  Дьө  гүө рэп-Сү гэһэрдээх Уйбаан уон-
на ыарыһах  кө  рүҥ нээх, чэҥэлийбит киэҥ ха-
рахтаах ки´и  (кэ  лин бил битим, Иннэкиэнтий 
Өртүүкэп) баал ла ра. Тоҥ хох гынан симиктик 
дорооболоспуп пар, бары сэр гээбиттии кэҕис 
гынан дороо болоспуттара. Доо со туран утары 
кэлэн илии тутуспута, үһүөн тах сан, кэккэлэһэ 
хос нөҥүө, кы лаабынай эрэ дээктэр диэн су-
руктаах ааны ары йан киирбиппит, ута ры ма-
ҥан баттахтаах  эт сула киһи, кэтэспиттии ута-
ры кө рөн олоро ро. Онно билиһиннэрбиттэ рэ, 
Сэмэн Ньу ку лаайабыс Горохов диэн этэ.

1984 сыл, олунньу 14 күнүттэн ыла «Хотугу 
сулус» сурунаал үлэһитэ буолбутум. Тулалыыр 
эйгэм барыта бэйэ, саха дьоно, суруйааччы-
лар. Түргэнник кэргэннэһэн, уоскуйан, урукку 
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саппаҕырбыт санаам сайҕаммытынан барбыта. 
Сотору суруйааччылар сойуустарын профсою-
һун бэрэстээтэлэ оҥорбуттара. Онон кинилэр 
уопсас тыбаннай, култуурунай тэрээһиннэригэр 
кыттыс пытынан барбытым. 

Нөҥүө сылыгар «Өрүһүнүү» арамааным ки-
нигэнэн бэчээттэнэн тахсыбыта. Онно сүнньү нэн 
арыгы тиэмэтин уонна промышленность эй гэтигэр 
саҥа үктэммит олохтоох ыччат бэрэс тэбиитэлэ, 
эдэр геолог саҥа үлэлээн иһэн хайдах быһыыга-
майгыга түбэһэн сиэр-майгы, олох күчүмэҕэйдэрин 
көрсөрүн уонна эрэллээх тап талын көмөтүнэн 
ыар дьаллыктан өрµһүнэ  рин туһунан кэпсэммитэ. 
Саха литературатыгар  про мышленность тиэмэ-
тин спе циалист ха ра ҕы нан, геологтар олохторун, 
үлэлэрин-хам нас  тарын иһит тэн уус-уран ньыма-
нан арыйан көр дөрөр бастакы бөдөҥ айымньы-
ны ааҕааччы бары араҥата ылыммыта. Куора-
тынан, тыанан ааҕааччылар конференциялара, 
хаһыатынан, сурунаалынан ырытыылара ыытыл-
лыбыттара. Чуолаан, Виктор Михайлов «Ки һи өрү-
һүллүүтэ» диэн улахан ыстатыйата тахсыбыта.

Иккис кинигэм кэнниттэн Сойууспут бэрэс-
сэдээтэлэ Софрон Данилов ыҥыран ылан, со-
йууска чилиэнинэн киирэргэ сайабылыанньа су-
руйтарбыта. Рекомендациялары Күннүк Уурас-
тыырап, Болот Боотур уонна Ньукулай Хаабыһап 
 биэр биттэрэ. Ити кэмҥэ хайыы-үйэҕэ хайды-
һыы саҕаламмыт кэмэ этэ, инньэ гынан сойуус-
ка  кии  риигэ уопсай мунньахтарга кворум суох 
буо лан иһэрэ. Ону Софрон Петрович Москваҕа 
баран, бырабылыанньанан быһа ылларбыт этэ. 
Онон 1988 с. балаҕан ыйыгар ССРС Суруйаач-
чыларын союһун чилиэнинэн ылыллыбытым.

Чилиэн буолбуппар Далан олус үөрбүтэ. Саа-
һыары, олунньу эргэтин диэки, тыл көтөхтө:

– Баһылаай, Сойуус чилиэнэ буолбуккун дьом-
мутугар-сэргэбитигэр билиһиннэрэ, дойдубу-
тугар тахса сылдьыахха эрэ. Таарыччы уһаайба 
сирэ көрдүөххэ, ханна ылыахха сөбүй?

– Тыый, оттон Амма диэкиттэн көрдүөххэ буол -
лаҕа дии, – Амма сирин Мындаҕаайыны урук-
куттан сөбүлүү, ымсыыра көрөр буоламмын, өрө 
көтө түспүтүм.

– Кырдьык даҕаны, чэ дабаай! Эн биһиги тап-
сыа этибит, кэккэлэһэ уһаайба ылан, сайылык 
дьиэлэрдэ туттуохха буоллаҕа.

Сөптөөх санааны таба тайанан, уһаппакка 
Чурапчылаатыбыт. Тута, райком бастакы сэки-
рэтээригэр, иккиэн бэркэ билэр киһибитигэр 
Геннадий Михайлович Сысолятиҥҥа тиийдибит. 
Киһибит үөрэн даллараҥныы түстэ. Өр көр-

сүбэтэх дьон, кэпсэтии-ипсэтии, омуннуруу бөҕө.
– Геннадий Михайлович, доор, биһиги бу ик ки 

Баһылай дойдубутугар сайылыыр сир ылан,  дьиэ 
туттаары гынабыт ээ, ону эн хайдах саныы рыҥ 
буолла? – ортолуу кэпсэтэн иһэн, Далан сүрүн 
сорукпутун эттэ.

– Оо, дьэ, бэркэ санаммыккыт. Оттон Хахы-
йахха барыахха буоллаҕа дии, Амма үрдүгэр 
саҥа ыччат бөһүөлэгэ тутулла турар.

Остолобуойга киирэн кыратык чэйдии түһээт, 
Геннадий Михайлович «Волгатыгар» олорон Ха-
хыйахха айаннаатыбыт. Мындаҕаайынан эрги-
йэн, сиһинэн быһа тиийэр кыһыҥҥы суолунан 
өр гымматыбыт. Тиийбиппит, дьоммут саҥа ку-
лууптарыгар мунньахтыы олороллор эбит. Ба-
ры эдэр ыччат дьон. Геннадий Михайлович би-
һигини билиһиннэрэн баран, туох сыал лаах-
соруктаах кэлбиппитин мунньах кыттыылаах-
тарыгар быһааран биэрдэ. Отделение управ-
ляющайа, Одьулуун уола Михаил Седалищев, 
тута сөбүлэҥин биллэрэн, мунньах кэнниттэн 
биһигини уһаайба сирэ көрдөрө бөһүөлэк хо-
тугулуу-илин уһугар кырдал модьоҕо сыырын 
үрдүгэр илдьэн түһэрдэ. 

Бу, Амма биэрэгиттэн сүүсчэкэ саһаан, саа-
май чугас миэстэтэ эбит. Халыҥ хаары кэһэн, 
тыа саҕатынан икки кыра-кыра ырааһыйалары 
сөбүлүү көрдүбүт. Далан, иһирдьэ соҕус, бөдөҥ 
мастардаах эниэ үрдүнээҕи ырааһыйаны талла, 
мин тыа саҕатынааҕы үрдүк сири ылар буоллум.

Сэдээлиһэптэргэ киирэн чэйдээн баран, төн-
нөн иһэн Мындаҕаайыга нэһилиэнньэни кытта 
көрсүһүү оҥордубут. Онтон киэһэ мин быраа-
тым, оскуолаҕа байыаннай үөрэхтээһин учуута-
ла Наһаар Наһаарабыс дьиэ кэргэттэригэр сыл-
дьан аһаан ааспыппыт. Нөҥүө күнүгэр Чурапчыга 
оскуоланан, тэрилтэлэринэн көрсүһүүгэ сылдьы-
талаан баран, мин дойдубар Одьулууҥҥа тахсан 
нэһилиэнньэни кытта көрсөн ирэ-хоро кэпсэтэн 
киирбиппит. Ити, сырыынан, дойдубутун кытта 
ыкса сыһыан олохтоон, санаабыт көтөҕүллэн су-
рунаалбытыгар үөрэ-көтө үлэлээбиппит. Бу ин-
нинэ сойууспутугар хайдыһыы тахсыбытынан си-
бээстээн, Далан туох эрэ ыар санааҕа баттаппыт-
тыы, курус көрүҥнээх сылдьара. Ону, кини дьэ-
бир, куруук болҕомтолоох көрүҥэр балыйтаран 
соччо болҕойбот этим. Кэлин өйдөөтөхпүнэ, икки 
б³л³хх³ хайдыһан суруйааччылар ортолоругар 
улахан мөккүөр, киирсии тыҥааһына мөлтүү илик 
кэмэ эбит. Онон, дойдубутугар тахса сылдьыыбыт 
Баһылай санаата оонньоо´у нун аһарынарыгар 
туһалаахтык дьайбыт буолуон сөп.

В.С. Яковлев–Далан т³р³³бµтэ 90 сыла



64 Чолбон 4 №-рэ 2018

Ол иннинээҕи сыл хайдыһыы тыҥааһынын 
туһунан «Далан Дархан», диэн Сааба Тарааһап 
ахтыытыттан биир кыра лоскуйу аҕалабын. 
«Аҕыс уонус сыллар ортолоруттан, Горба-
чев таҥнарыыга тиэрдибит «уларыта тутуу-
та» саҕаланыаҕыттан, тэрилтэ иһигэр Софрон 
Даниловы, Даланы аһаҕастык, тэрээһиннээх 
эккирэтиһии саҕаламмыта. Ол ордук күүскэ, туох 
баарынан, 1987 с. атырдьах ыйын 25 күнүгэр 
буолбут суруйааччылар уопсай мунньахтары-
гар көстүбүтэ. Мунньах дьүүллэһэр буоппуруоһа 
«Уларыта тутуу уонна суруйааччы» диэн этэ. Дьэ 
хамсаныы-имсэнии, суксуруһуу, өрө-таҥнары 
сырсыы, күлүгүлдьүһүү бөҕө буолбута… Данило-
вы, Даланы утарааччылар, этэргэ дылы, ох кур-
дук оҥостон ол мунньахха кэлбиттэрэ. Олортон 
биэс-алта «уохтаах» этииттэн, уопсай быһыыны-
майгыны көрдөрүөн сөптөөх икки суруйааччы 
этиититтэн бэрт кыраны манна быктарабын.

Маҥнайгы суруйааччы этиититтэн:
«Руководители правления Данилов и Далан 

не воспринимают требования сегодняшнего дня 
к стилю руководства организацией тем самым 
обьек тивно мешают развитию литератур наро-
дов Якутии, тормозят ход перестройки и уско-
рения. И сегодня я предлагаю решить вопрос об 
освобождении Данилова и Далана с занимаемых 
должнос тей и заменить их более подходящими 
людьми.

… Мы, якутские писатели, хотим видеть в сво-
ем руководстве людей с чистой совестью, спо-
собных всех нас объединить для творческой, жи-
вой, созидательной работы во имя выполнения 
тех задач, которые ставит перед нами партия». 

Иккис суруйааччы этиититтэн бэрт кыра бык-
тарыы:

«1. Учитывая неоднократно заявленное соб-
ственное пожелание из состава правления и ос-
вобождение от должности председателя.

 2. Как не отвечающего своим поведением об-
лику одного из руководителей Союза писателей, 
поставить на тайное голосование вывод из со-
става правления писателя Василия Семеновича 
Яковлева-Далана. 

3. Тайным голосованием избрать двух новых 
членов правления, этим обновить состав прав-
ления».

Мунньах уота-күөһэ оргуйан турбута. Софрон 
Даниловы, Даланы көмүскээн, бөлөхтөһөн кэл-
бит дьону бары өттүнэн үлтү охсор күүстээх-
уохтаах тыллары И. Федосеев, Болот Боотур, 
Е. Шестаков-Эрчимэн, П. Никитин эппиттэрэ. 

В. Новиков-Күннүк Уурастыырап, Н. Мординов-
Амма Аччыгыйын этиилэрэ уос номоҕор киирэр 
уһулуччулаах чаҕылхай этиилэр этилэр.

Оттон Далан? Далан этиитэ холку, дьоһун -
наах, дуоспуруннаах этэ. Ол этии сорох түгэннэрэ 
 манныктар».

«Перестройка налагает очень большую и от-
ветственную задачу не только на нас, писателей, 
но и на тех, которые руководят и направляют 
литературу и весь литературный процесс. Лите-
ратурному процессу можно способствовать или 
тормозить его, тем самым мешать или помогать 
перестройке, гласности и демократии, поставив 
в ключевых позициях печати и литературы сто-
ронников или противников перестройки.

… На волне перестройки и всеобщего ожив-
ления у меня как писателя вызывает законную 
тревогу усиление «деятельности» некоторых то-
варищей по сколачиванию группировки, как го-
ворил на пленуме писателей СССР Борис Олей-
ник, открывающей фронтальный и прицельный 
огонь по ярким личностям, определяющим уро-
вень нашей литературы, нашей интеллектуаль-
ной жизни. Меня беспокоит целенаправленная 
систематическая травля и преследование наи-
более активно работающих сейчас писателей. 
Группа которая так рьяно рвется к власти в Со-
юзе писателей, не заставит ли свернуть утлую 
лод чонку нашей литературы и загнать в серый 
тупик  эгоистических личных интересов? Не за-
хлестнет ли тогда мутный поток псевдолите-
ратурных опусов и без того немногочисленные 
произведения талантливых писателей?

Большая, настоящая литература не делается 
ни кумовством, ни землячеством, ни группов-
щиной ни личными чувствами симпатии и анти-
патии. Прекратим надоевшую мышиную возню, 
утихомирим бурю в стакане воды, отбросим лиш-
ние амбиции».

Сороҕор ким кыайара, ким кыайтарара бил-
либэт курдук буолуталаабыта… Ол мунньах саха 
литературатын историятыгар, Шекспирдии эт-
тэххэ, «останется печальнейшей на свете».

Ити мунньах кэмигэр мин суруйааччы билиэ-
тин ыларым өссө даҕаны сылтан ордук бириэмэ 
баара, онон айдааннаах мунньахха кыттыыны 
ылбатаҕым. Кэлин истэн соһуйбутум эрэ уонна 
били, Уус-Ньаратааҕы бандеровецтар, власовец-
тар эйгэлэрин кэминээҕи быһыыга-майгыга аты-
лыы көрөн салла санаабытым.

1989 сыл сааһыгар Хахыйахтан Михаил Се-
далищев, биир тутуу биригээдэтин салайаач-
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чы уоллуун киирэ сылдьар кэмигэр, Далан-
ныын мин  дьиэбэр көрсөн, дьиэлэрбитин хай-
дах былаан наан төһө кээмэйдээх гына тутта-
рарбыт туһунан сүбэ кэпсэтии буолбута. Да-
лан тутууга миигиннээҕэр быдан сыһыаннаах 
буолан, сөбүлэһии наар кини санаатын хоту 
барбыта. Онон, үчүгэй буруус маһынан алта 
да алталаах үрдүгэр мансаардалаах гына тут-
тарарга сөбүлэстибит. Сыаната биирдии бэ-
йэбититтэн үстүү тыһыынча буолуохтаах. Ити, 
син ботуччу соҕус сыана буоллар даҕаны, тута 
сөбүлэспиппит. Оччолорго биир ынах сыаната 
алта мөһөөх этэ.

Аны, тыа сиригэр реформа бөҕө баран 
эрэр үһү, чааһынай бас билии киирэн сов-
хоз тар ыһыллаталаан эрэллэр диэн сурахтар 
иһиллэтэлээн барбыттара. Сэдээлиһэп биир-
дэ киирэ сылдьыытыгар, совхозтан тахсан баа-
һынай хаһаайыстыбата тэринэн эрэрин, өс сө 
өрөспүүбүлүкэ салалтатыттан тоҕус уон ты-
һыынча босхо кирэдьиит ылбытын туһунан кэп-
сээннээх буолбута. Ону испэр олус үөрэ исти-
битим. Оксиэ, былыр аҕам кэпсиир НЭП (Но вая 
экономическая политика) кэминээҕи олох кэл бит 
эбит буолбат дуо, дьон барахсаттар дьэ, төһө 
 эрэ бэйэлэрин туһугар үлэлээн-хамсаан байар-
тайар буолаллар диэн өссө ымсыыра саныах 
курдук буолан барбытым.

Ол сайын Далан дьиэтэ тутуллан бүтэн, аны 
миэнин тута сылдьалларын туһунан үөрүүлээх 
сурах кэлбитэ. Далан тута уоппуска ылан кэр-
гэттэрин илдьэ Хахыйахха сайылыы тахсыбы-
та. Мин кэргэмминээн кини кэнниттэн күһүн 
атырдьах ыйын ортотун диэки тахсыбытым. 
¥йэлээх сааспытыгар хаһан да бэйэбит бас би-
лэр дьиэ диэни билбэтэх дьон, айаннаан кэлэн 
иһэн, саҥа маһынан тутуллубут аныгылыы олус 
тупсаҕай көрүҥнээх дьиэлэрбит ыраахтан сан-
дааран көстүбүттэрин наһаа да үөрэ, дьоллоно 
көрбүппүт.

Бастакы күммүтүгэр баҕас сүрэхпит тэбэн 
аанньа даҕаны утуйбатахпыт. Түүн үс чааска ту-
ран дьиэбитин тула хаамса сылдьан туой иһин-
таһын имэрийэ-томоруйа, онтун-мантын тута-ха-
ба сылдьыбыппыт. Ханан да мутуга-итигэ суох 
кылбаарыччы устуруустаммыт сибиэһэй дыргыл 
сытынан аҥылыйар бөдөҥ тиит мас буруустар, 
дьып-дьап курдук кичэллээхтик ыпсарыллан, 
дьааһык иһинии олус тупсаҕай көстүүлээхтэрэ. 
Оһоҕо өссө тутулла илик буолан, муостата ситэ-
риллэ илигэ. Ол да буоллар элэктэриичистибэтэ 
тардыллан астанар, чэйдиир усулуобуйа баара. 

Уолаттар уопсай дьиэлэртэн икки тимир орон, 
матараас, суорҕан аҕалбыттара. Онон син быс-
тах кэмҥэ олорор усулуобуйа баара.

Амма эбэ хаҥас сыҥаһа сыырын батыһа хоту 
өттүгэр чараас тыаны быһа түстэххэ Харбаан 
диэн ааттаах ыраас хонуу, онтон антах Дьар-
дьыр диэн сирдэр кэлэллэр. Былыр өбүгэлэр 
саҕаттан, кэлин холкуос кэмигэр дьон-сэргэ 
бөҕө тоҕуоруһан олохсуйбут дойдулара буола-
рын эргэ өтөхтөр тобохторо, ортолоруттан аары-
ма тииттэр, хатыҥнар үүнэн тахсыбыт үмүрүйэ 
оспут өтөх ииннэрин омоонноро туоһулууллар. 
Олор тула чөмөх-чөмөх хаптаҕас, моонньоҕон, 
дөлүһүөн дэлэччи астаах уктара кэлбити-барбы-
ты ыраахтан угуйаллара.

Биһиги ый кэриҥэ Амма эбэҕэ дуоһуйа сө-
түөлээн, сир астаан олус астына сынньанан 
киирбиппит. Нөҥүө сылыгар, тоҕус уонус сыл 
сайыныгар Баһылай Сэмэнэбистээх Яна Вик-
торовналыын оҕолорунуун, сиэттэриниин бары 
тах сан эмиэ сайылаан сир астаан, Баһылай 
дуоһуйа балыктаан, сынньанан киирбиттэрэ. 
Кинилэр кэннилэриттэн мин Раябынаан тах-
сан эмиэ атырдьах ыйын устата күһээбиппит. 
Бу сырыыга мин икки ыал уһаайбатын холбуу 
икки мас күрүөнэн эргийэн, элбэх үлэни көрсөн 
 киирбитим. Хата, бөһүөлэк дьиэлэрин сэттэ лээх 
синньигэс буруустарынан эргийэн штакетник 
кү рүөлээннэр, олор харбыыллара уонна ордон 
хаалбыт баҕаналара бэлэм дьыалабыай маты-
рыйаал дэлэччи баар буолан, маһын булуутугар 
эрэйдэммэтэҕим. Бөһүөлэктэн чугас, Харбаан хо-
нуутун саҕатыгар чөмөх-чөмөх тыраахтарынан 
тартартаан кэбиспит сирдэриттэн тала сылдьан 
күрүө кырбанньыгар сөптөөх халыҥ харбыыл-
лары, баҕаналары дэлэччи чөмөхтөөн, төттөрү 
состорон аҕалан туһаммытым. Үлэм ыарахан 
өттө, икки уһаайба иэнэ холбоон алта уонча 
суотай сири эргийэргэ баҕанатын үүтүн хаһыы 
этэ. Ону барытын син хаһан, уоппускам устаты-
гар күрүөлээн бүтэрэн киирбиппэр, Баһылайым 
үөрүү бөҕө. Иннибитигэр өссө былааннана илик 
үлэ элбэх этэ буоллаҕа дии.

Олохтоох уолаттарым, Миисэ Сэдээлиһэп, 
Валерий Сэмэнэп биир Паабылап Миитээ диэн 
Сэдээлиһэп аймаҕа уоллуун үһүө буолан, баа-
һынай хаһаайыстыба тэринэн, аллара Ымынах 
диэн алааска хотон туттан түбүгүрэ сылдьал-
лара. Бэйэлэрин сүөһүлэрин холбоон, ыаллар-
тан эбии ынах атыылаһан, табаарынай кирэ-
дьиит быһыытынан түгэнник ситэр кыыллар-
тан отучча боросуонагы, сүүрбэччэ кууруссаны 
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ылан, хар чынан кирэдьииккэ от, комбикорм 
булунан, тигинэс чааһынай хаһаайыстыба буо-
ла түспүттэрэ. Ону мин туораттан олус сэргии, 
хайгыы көрбүтүм. Дьэ, үчүгэй реформа баран 
эрэр, чааһынай бас билии көрүҥэ киирдэр эрэ, 
дьон үлэһит, сүрэхтээх өттө тута байбытынан ба-
рыахтара.

1991 сыл үүммүтэ – мин биэнсийэҕэ тахсар сы-
лым. Эрдэттэн докумуоннарбын булан хомунан, 
олунньу уон үс күнүгэр, биэс уон биэспин туо-
ларбар биэнсийэҕэ тахсыбыт докумуоммун туп-
путум уонна ол күн тута уоппуска ыларбын уон-
на салгыы үлэбиттэн босхолуургар көрдөһөбүн 
диэн ис хоһоонноох сайабылыанньа суруйан, 
кылаабынай эрэдээктэрбэр П.П. Никитиҥҥэ кил-
лэрэн туттардым. Байбалым сайабылыанньабын 
ааҕаат, соһуйан көбдьүөрэ түстэ.

– Хайа, бу аата туох диэн суруйдуҥ? Букатын 
уурайаары гынаҕын дуо?

– Оннук, уурайаары…
– Эс, хайдах буолаҕын, бачча үчүгэйдик үлэ-

лии сылдьаҥҥын?
– Дойдубар, тыа сиригэр тахсан олохсуйуох-

пун баҕарабын.
– Ноо, онно тахсан тугу гынаары? — Никитин, 

туран остуолун иннинэн төттөрү-таары хаам-
пахтаат төттөрү олорон сурукпун ылан мунаар-
быттыы хос аахта, онтон быһа баттаан сорунуу-
лаахтык саҥарда. – Уоппускаҕа ыытабын, оттон 
үлэҕиттэн уураппаппын.

– Павел Павлович, тыа сиригэр үчүгэй ула-
рыйыылар бөҕө буолан эрэллэр, чааһынай бас 
билии киирэн, дьон бэйэлэригэр сүөһү-ас иит-
тэр буолбуттар, – мин ыксаабычча санаам кис-
тэлэҥин мүччү ыһыктабын.

– ´оксиэ, доҕор, сүөһү ииттээри гынаҕын дуо?
– Ээ, ити, санаам эрэ… Тугу эмэ булан дьарык-

таныам буоллаҕа.
Никитин, мунаарбыттыы умса туттан олорбох-

туу түспүтэ, онтон:
– Дьэ, Софрон Петровичка киирэ сырыт, кини 

көҥүллээтэҕинэ ыытыам.
Тута Софрон Даниловка киирэн үөскээбит ба-

лаһыанньаны толору кэпсээн биэрдим. Киһим, 
холку баҕайытык ситэри истэн баран, мүчүк 
гынна.

– Даланыҥ сөбүлэһэр дуо?
– Этэ иликпин да, өйдөһүөхпүт дии саныы-

бын.
– Оччо баҕарар буоллаххына туппат буоллах-

пыт, биири сүбэлиэм этэ, онно олохсуйдаххына, 
дневниктэ сурунар буолаар.

Даланым барарбын бастаан эмиэ сөбү-
лээбэтэҕэ. Өр баҕайы саҥата суох олорбохтоо-
бута.

– Тоҕо бараҕын?..
– Доҕоор, дьэ, тыа сиригэр реформа бөҕө 

ба ран эрэр. Миисэ Сэдээлиһэп киирэ сыл-
дьан кэпсээн бөҕөтө. Чааһынай бас билии кө-
рүҥэ киирэн дьон бөҕө сопхуостартан тах-
сан, бааһынай хаһаайыстыба буолан эрэллэр 
үһү. Эн нэһилиэгиҥ Кытаанахтар бастакынан 
бааһынайга барбыттар.

– Эн эмиэ бааһынайдаары гынаҕын дуо?
– Ону этэр кыаҕым суох. Миисэ эмиэ бааһынай 

хаһаайыстыба тэринэн икки төгүл босхо кирэ-
дьиит ылбыт, бастаан отут тыһыынчаны, он-
тон тоҕус уону. Сүөһү-ас атыылаһан бэйэлэрин 
 тустарыгар үлэлээн аҕай эрэллэр үһү. Онон мин 
уйулҕабын олох аймаан кэбистэ.

– Дьэ, доҕор, үчүгэй дьыала эбит, – Баһыла-
йым үөрэ истибитин кистээбэтэ.

– Этэбин ээ, былыргы аҕам кэпсиир НЭП кэмэ 
кэлбит диэн. Көҥүл олох. Тугунан баҕарар дьа-
рыктан, бэйэҥ тускар үлэлээ, бай-тай диэн.

Далан, тугу да саҥарбакка, күлэн эрэ кэбис-
питэ.

Муус устар эргэтинээҕи сааскы ылааҥыга 
мас сыынанан айанныыр үчүгэй да буоллаҕа. 
Сылааһа, сырдыга, ырааһа, чэбдигэ. Суол ик-
ки өттүнэн элэгэлдьиһэ сыыйыллар толоон-
нор, чараҥнар, алаастар куобах көп уорҕатын 
бүрүммүт кылбаа маҥан ньуурдара, күн чаҕыл 
уотуттан күлүмүдэс кыырпахтары сардырҕаччы 
саҕаллара хараҕы саатырдар. Үрүҥ кырса ол-
боххо лагларыччы олорбут үрэх куула тыалара, 
үрдүк халлаан күөнүгэр көҕөрөр сырдык саҕаҕы 
хара саһыл тириитинэн саба тарпыт быыстара, 
кырымахтаах өҥүнэн хараҥара долгурар.

Эргиччи икки эрэ өҥ баһылыыр курдук, үрүҥ 
уонна хара – маҥан хаар, хара тыа. Тула киэҥ-
куоҥ, барыта чарааһаан, курдаттыы сандааран 
көстөр.

Өй-санаа эмиэ сааскылыын алтыһар, нарыҥҥа, 
чарааска, сырдыкка, көҥүлгэ тардыһар. Мин 
орто сааспын ааһан пенсияҕа – бочуоттаах сын-
ньалаҥҥа тахсыбыт, көҥүлгэ көппүт киһи сиэри-
нэн дууһам кэрэ сааскылыын сөрү-сөпкө алтыһан 
сүргэм көтөҕүллэн, мэктиэтигэр эттиин-сиин-
ниин чэпчээбиккэ дылы буолан, сылаас чэбдик 
салгыны дуоһуйа эҕэрийэн, массыына инники 
олбоҕор сэгэйэ туттан олоробун. Хаһан даҕаны 
маннык, дьыл үтүө кэмигэр уһун суолга туох да 
кыһалҕата, мэһэйэ-таһайа, хом-күлүк санаа-
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та суох холкутук айаннаабыппын өйдөөбөппүн. 
Эмиэ эдэр эрдэҕинээҕим курдук, иннибэр угуйар 
саҥаны, кэскиллээҕи түстүүр биллибэт ыырдар 
сонун саҕахтарын арыйа, эрэмньилээхтик сана-
нан айаннаан истэҕим.

Сирбитин ортолоон иһэн массыынабыт туга 
 эрэ төлө баран, чаас курдук хасыһан оҥоһунну-
бут. Хата, кэмигэр көрөн тохтооммут, онто-манта 
бытархайа суолга тохтубутун хомуйан, төттөрү 
угуталаан, тардан чиҥэтэн биэрдибит.

Түүн дьон түлүк уутун утуйа сыттаҕына, Му-
гудайга, Миисэ кэргэнин аймахтарыгар тии-
йэн хоннубут. Утуйа сытар дьону туруортаан, 
остуол тартаран чэйдээтибит. Түүн үөһэ туран 
түбүгүрүүлэрэ туох да эгилэ-бугула суох, кү-
нүскүлүү сиэринэн үөрэ-көтө, күө-дьаа сэһэр-
гэһиилээх, кэпсэтиилээх буолла. Тыа дьоно ба-
рахсаттар куораттартан уратылара, ханна да 
тиийдэххэ сайаҕас, дьэллэм майгыларыгар, ыал-
дьыты-хоноһону үөрэ-көтө көрсөллөрүгэр, көнө, 
судургу сыһыаннарыгар сыттаҕа.

Дьиэлээх киһи, соһуйуом иһин, былыр то руой 
оскуолаҕа бииргэ үөрэнэ сылдьыбыт үөлээн-
нээҕим буолан биэрдэ. Ол биэс уонус сыллар 
саҕаланыыларыгар куоракка бэһис, алтыс кы-
лаастарга торуой оскуола интэринээтигэр оло-
рон, бииргэ үөрэммит табаарыһым Кэнчээри 
Слепцов буолан соһуппута. Миисэ кэргэнэ Феня 
улахан эдьиийин Мааппаны кэргэн ылан, оҕо-
уруу төрөтөн, ыал бөҕө буолан сириэдийэн оло-
рор эбит. Дьиэ-уот, уһаайба даҕаны мыыныыта 
суох. Олбуорун иһигэр араас тутуута, массыына-
та, тиэхиньикэтэ элбэх.

Кэнчээри сааһын тухары суоппардаабыт бил-
лиилээх механик эбит. Бэйэтэ хому йан, таҥан 
оҥостубут эргэ ГАЗ-69 массыыналаах. Будьур-
хай куудара баттахтаах, сүрдээх көрсүө, сэ-
мэй уолчаан бэйэтэ-бэйэтинэн, төһө да кырдьа 
быһыытыйдар, уларыйбатах көрүҥнээҕэ.

– Кэнчээри, өйдүүгүн дуо саас оскуолабыт 
чигдитийбит тэлгэһэтигэр күнү-күннүктээн хаҥ-
кылыырбытын? Уулуссанан тахсан, урукку сель-
хозтехникум аннынааҕы аппа икки хос халдьаа-
йытыттан түһэн сырылатарбытын? – бииргэ аас-
пыт оҕо сааспыт биир кэрэ түгэнин санаппып-
пар, хаһаайын син биир оҕо эрдэҕинээҕитинии, 
сэмэй баҕайытык мичилийэн кэбиспитэ.

– Өйдөөмүнэ, син мээнэ сатыыр быһыылаах 
этибит.

– Ээ, сыыртан олох охтубакка түһэр этибит. 
Бэйэтэ даҕаны наһаа уһун, түһэргэ олус табы-
гас таах халдьаайы этэ. Бастаан биир сыыры 

түһэн бытаарыыҥ саҕана аны иккис, өссө ордук 
ба рыылаах түһүү саҕаланара.

– Һэ-һэ-һэ, кырдьык оннук этэ ээ.
– Бу Кэнчээриҥ өссө оҕо эрдэҕинэ сүрдээх 

талааннаах волейболист этэ, – хаһаайын кэр-
гэттэ рэ да билбэт дьоҕурдарын күүппэтэх өт-
түлэриттэн сырдаппыппын дьиэлээхтэр бэр-
кэ сэргии истибиттэрэ. – Егор Охлопков диэн, 
³р³спµµбµлµкэ сүүмэрдэммит хамаандатыгар кэ-
лин оонньооччу буолбут киһиэхэ, оскуолаҕа эр-
дэҕинэ, бастыҥ туруорааччынан сылдьыбыта.

Кэнчээрини кэлин сэдэхтик да буоллар, куо-
ракка быраатыгар Кимҥэ киирэ сырыттаҕына, 
онно-манна түбэсиһэн син көрсөр этим. Арай 
бу Миисэҕэ биллэх буоларын маҥнай билэн 
соһуйбутум. Быраата Кимниин аармыйаҕа биир-
гэ сулууспалаабыппыт, онон табаарыстыыбыт. 
Ким Михайлович билигин куоракка олорор. Тыа 
хаһаайыстыбатын министиэристибэтигэр сибээс 
мастерскойун начаалынньыга.

Аармыйаҕа биэс уон биэс сыллаахха күһүн 
балаҕан ыйыгар, «Москва» теплоходунан, кэлин 
үс табаарыстыы буолбут, биир дойдулаахтар Ким 
Слепцов, Алексей Ефграфов уонна мин,  биир гэ 
айаннаабыппыт. Читаҕа тиийэн биир  чааска тү-
бэспиппит, онон тутуспутунан үһүөн биир гэ сыл-
дьан кэлбиппит. Аармыйаҕа сиэр-майгы туһунан 
билигин кэпсииллэригэр холуйдахха, оччолор-
го үчүгэйдик да сылдьан кэлбит эбиппит. Үһүөн 
үрдүк кылаастаах радио телеграфист идэтин 
баһылаабыппыт. Мин Кимниин маҥнайгы, Алек-
сей иккис кылаастаах специа листар этибит.

Кэнчээрилиин уһун кэмҥэ кэпсэппэтэх дьон 
сиэринэн, ааспыт олохпутун анааран, истиҥник 
сэһэргэспэхтээбиппит.

– Эн бырааккынаан мээчиккэ удьуор талаан-
наах дьон эбиккит ээ, – былыргы табаарыһым 
диэки ыйытардыы көрбөхтүүбүн, Кэнчээри сон-
ньуйбуттуу күлэн эрэ кэбиспитэ.

Сарсыарда сөпкө соҕус турбуппут, Кэнчээри 
хайыы-үйэҕэ массыынабытын көрөн-истэн бэ-
лэмнээбит этэ. Биһиги чэйдии түһээт, эрэх-ту-
рах сананан, суолбутун салҕаабыппыт. Оройуон 
киинигэр Миисэ араас наадатыгар тэрилтэлэргэ 
сылдьан баран, эбиэттэн киэһэ айаннаан, киэһэ 
сөпкө Хахыйаҕы булбуппут.

Мин икки күн устата Сэдээлиһэптэртэн сыл-
дьан дьиэбин оттон сылытан баран, үһүс күнүгэр 
көһөн киирбитим. Икки-үс күн дьиэм ис-тас 
өттүн өрө тардан, олбуорум иһин хомуйбутум. 
Чалбах саҥардыы тахсан эрэрэ да, хонуу хаара 
либиччи сытара.
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Бэйэлээх бэйэ дьиэтэ барахсан, син биир кө-
төр кынаттаахха, сүүрэр атахтаахха сылаас уйа, 
хороон, арҕах кэриэтэ, төрүүр-ууһуур, оҕону, 
 сиэттэри улаатыннарар уйа, биһик буоллаҕа 
эбээ. Итинэн да сыаллаан көрдөххө, дьиэ диэн 
киһиэхэ ыал-кэргэн буолуутун кэмигэр ханнык 
даҕаны дьыаланы, тэрээһини хаалларан туран, 
аан маҥнайгынан олоххо киириэхтээх, толо-
руллуохтаах сыал-сорук буолуохтаах. Судаа-
рыстыба, уопсастыба күүһэ, кыаҕа бу тутаах 
боппуруоһу төһө толору быһаарбытынан эрэ, 
дойду сайдыыта, кэскилэ сыаналаныах таах. 
От тон бу тыын дьыаланы олоххо киллэриини 
ту туспатах судаарыстыба, ол кини мөлтөҕүн, 
норуота, дьоно-сэргэтэ дьоло, кэскилэ суоҕун 
көрдөрөр.

Биир сарсыарда, саҥардыы чэйдээн бүтэн 
 эрдэхпинэ, Миисэ киирэн кэлбитэ.

–Хайа, Баһылай, туох сонун баар буолла?
– Суох. Туох кэлиэ буоллаҕай дьиэттэн тахсы-

бакка олорор киһиэхэ. Хата, эн тугу билэн 
кэллиҥ?

– Суох. Арай, үлэ-хамнас кыайтарбат.
– Бээрэ, төһө элбэх сүөһүлээххитий?
– Уонча ыанар ынах, уон биэс борооску, 

сүүрбэттэн тахса куурусса уонна сүүрбэччэ си-
биинньэ.

– Уу, элбэх баҕайы эбит дии, ону хас үлэһит 
көрөрүй?

– Сүнньүнэн икки ыалбыт уонна Миитээ Паа-
былап диэн мин тастыҥ быраатым баар.

– Ээ, билэбин, бүгүһүн хотон тутаргытыгар 
баар уол буоллаҕа дии?

– Оннук-оннук, ол уол.
– Дьэ, доҕор, элэҥнэтэн түргэнник туппуккут, 

бүтэрбиккитин истэн, соһуйан эрэ хаалбытым, – 
мин билигин даҕаны сөхпүтүм ааһа илик киһи, 
көбдьүөрүйэ түспүтүм.

– Һэ, дьэ, уолаттар хамсаныы бөҕө этилэр. 
Маҥ найгы күн баҕаналарын иинин хаһан кэбис-
питтэрэ, иккиһигэр өһүөлэрин баайталаабыттара.

– Ити ээ, бэйэ туһугар үлэ диэн. Эн сопхуоска 
итинник үлэлэтиэҥ этэ дуо?

– Суох буоллаҕа, – Миисэ күлэн кэбиспитэ.
– Ссуданы төһөнү ылбыккытый?
– Тоҕус уон тыһыынчаны ылбыппытын, быйыл 

саас өссө төлөбүртэн соттулар ээ.
– Ол аата хайдах, буор босхо ыллаххыт дии?
– Оннугар тахсар.
– Бу үчүгэйин! – сөҕөммүн түһэхпин охсуна-

бын. – Оо, дьэ үчүгэй да кэмнэр эргийбиттэр. 
Бээ, оттон ол харчыгытын туохха тутуннугут?

– Сүөһү, сибиинньэ атыыластыбыт уонна «Бе-
ларусь» тыраахтар ыллыбыт. Валерий бу со то-
рутааҕыта оройуонтан аҕалбыта.

– Дьэ, үчүгэй дьыала, доҕор, бу. Ама, уонна 
бэйэ туһугар үлэлээн бөҕө буоллаҕа дии, – мин 
ордук саныырбын кистээбэтим.

– Баһылай, бу күннэргэ тугунан дьарык-
танаҕын? – Сэдээлиһэп, тугу эрэ чинчилиирдии 
ыйыппыта.

– Кроликтарбар дьааһыгынан уйа оҥордум, – 
Хахыйахха кэлэрбэр анаан, борохуолкаттан үс 
обургу кролик оҕолорун атыылаһан хоруопкаҕа 
уган аҕалбытым.

– Ээ, арба, ол кыылларыҥ хайдах тураллар?
– Үчүгэйгэ дылылар, уйаларын сарайбар уган 

туруорабын. Баара буоллар, таһырдьа сиэккэ 
тардар бэрт буолуо эбит.

– Сиэккэ баар ээ, биһиги ампаарбыт ойо-
ҕоһугар сыталлар. Икки-үс рулонна аҕалан тар-
дан кэбис.

– Оо, дьэ бэрт эбит. Биир да рулон сөп буолар 
ини, – киһим дэлэгэйиттэн, симиттибит курдук 
кэтэмэҕэйдээн ылбытым.

– Төһө сөп буоларынан ылаар, – Миисэ өйдүүр 
быһыынан күлэн кэбиспитэ. – Хайа, уонна оттон 
аһыылларыгар аллара алаастан түөрт-биэс куул 
комбикормна аҕалтаран кэбис. Валерий тыраах-
тарынан таһааран биэриэ.

Мин дьыалам табыллан эрэриттэн үөрэ 
түспүтүм.

– Олус үчүгэй буолсу, хата, таарыччы сиэккэ-
лэри кытта аҕалтарыыһыбын.

– Оннук. Уонна атын тугу да гынарыҥ суох 
буоллаҕа дии?

– Ээ, оттон ол, кус кэлиэр диэри суох 
быһыылаах. Теплица оҥоруом этэ да, арыый 
эрдэ буолара дуу? Туох баарый?

– Теплицаны хаар уулуннаҕына оҥоруоҥ 
буоллаҕа. Онуоха диэри биһиэхэ үлэлэһэриҥ 
хайдах буолуой?

– Тугу, хотоҥҥо дуо?
– Э-ээ, Миитээҕэ көмөлөһүөҥ этэ, сибиинньэ 

аһатыытыгар.
Мин бу этиини күүппэтэх өттүбүттэн соһуйа 

истибитим.
– Үлэһиккит тиийбэт дуо ол?
– Сааскы өттүгэр ынахтар төрөөтөхтөрүнэ,  үлэ 

элбиир онон киэптээһиннээх буолааччы.
– Оннук эбит буоллаҕа. Кырдьык, оччоҕуна 

таах олоруохтааҕар көмөлөһүөххэ даҕаны сөп 
буоллаҕа.

–Оччоҕуна өйүүҥ²эттэн киирээр.
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– Сарсын оттон сиэккэбин тардан бүтэрэр 
 инибин.

– Ээ, бүтэрэр буоллаҕыҥ дии. Дьэ бэрт, оччо-
ҕо өйүүҥҥэттэн диибит, – Миисэ үөрбүт, сыалын 
сиппит киһи быһыытынан, тура эккирээбитэ.

– Соһуччу аны хотон үлэһитэ буолар буол-
лум дии, – бэйэм даҕаны бэркиһээбиттии күлэ 
түспүтүм. – Маннааҕы уолаттартан эбии киһини 
чилиэнинэн ылбаккыт дуу?

– Кэлэр өттүгэр көрүөхпүт. Бу дьыала саҥата, 
сонуна бэрт, онон дьон сэрэхэдийэллэр.

– Оксиэ, дьон өйө-санаата төннүбүт да эбит. 
Оо урукку холкуостаахтар барахсаттар, бач-
ча усулуобуйа, көҥүл бэриллибитин кэннэ, 
төһө эрэ үлүһүйэн, үөрэн-көтөн туран бэйэ, 
чааһынай хаһаайыстыба тэриниэ этилэр, – мин 
бэркиһээбиттии чыпчырынан ылбын. – Оҕо 
эр дэхпинэ кустуу, куобахтыы сылдьан, тыа 
иһинээҕи үрүйэ-харыйа быыһыгар түбэһэ түһэн 
көрөр буоларым ээ, иккилии-үстүү бугул оту он-
но-манна кистээн чөкөппүт буолалларын. Эбэтэр 
уот сиэбит куруҥун быыһыгар ытыс саҕа сири 
солоон бурдук ыспыттарын. Барахсаттар аҕыйах 
кэтэх сүөһүлэрин эһимээри, араастаан да 
муҥнаналлара. Онтукаларын аны ким эмэ билэн 
былаастарга тыллаатаҕына, туура тутан ылбыт-
тарын ордугун өссө, буруйга-сэмэҕэ тардыллал-
лара баар ээ. Эрэйдээхтэри олус да муҥнууллар-
сордууллар эбит.

– Оттон билигин таһыччы атын кэм, төһө эмэ 
көҥүл бэриллибитин, сүөһүнү-аһы кыайаргынан 
иитэргин көҕүлүүллэрин, сиринэн-уотунан хаач-
чыйалларын үрдүнэн, аны, дьонуҥ үлэлиэхтэрин 
баҕарбаттар, — Миисэ эмиэ бэркиһээбиттии 
баһын быһа илгистибитэ, тахсаары илии тутуһан 
туран: – Чэ, оччоҕо ити курдук кэпсэттибит.

Сэдээлиһэп тахсан барбытын кэннэ мин чэй-
дээбит иһиппин-хомуоспун хомуйа сылдьан, 
урукку оҕо эрдэҕинээҕи кэмим дьонун-сэргэтин 
олохторун туһунан санаан ылбытым.

Сэрии кэнниттэн тыыннаах ордубуттар дойду-
ларыгар эргиллэн, сут-кураан дьыллар ааһан-
нар, олох-дьаһах сыыйа-баайа көнөн испитэ. 
Дьабыыла бөһүөлэгэ түргэнник улаатан барбы-
та. Орджоникидзе аатынан, «Трактор» холку-
остар «Карл Маркс» холкуоска холбоһон, Дьа-
быылаҕа кииннэммиттэрэ. Кыайыы кэнниттэн 
дьон-сэргэ сүргэтэ олус көтөҕүллүбүтэ. Эдэр-
диин-эмэнниин бары күргүөмнээх үлэҕэ турум-
муттара. Сүрдээх даҕаны үлэһит дьон баалла-
ра. Дьоскуоскай Баһылай Кирилэбис – холкуос 
бастыҥ от охсооччута. Күнүгэр сылдьан биир күн 

үс гаа сири охсубута үһү. Орто уҥуохтаах эрээ-
ри халыҥ, киппэ киһи этэ. Уоһун үрдүнэн хойуу 
тор курдук бытыктааҕа, дьахтардыҥы синньи-
гэс куолаһынан сыыйан, сыыбырҕаан саҥарара. 
Кыа нара бэрт буолан, былыргы аатырбыт үс 
буус кап хотууру салҕатан баран, сыппыт хойуу 
бэттиэмэни сири кырсынан охсон тэлэкэлээн, 
дьоруо ат хаамыытынан барара үһү. 

Сэрии кэнниттэн кэлбит Дьаакыбылап Ми -
киит тэ Дьөгүөрэбис-Кэҕэ уола диэн, биһигини 
 кыт та кэккэлэһэ уһаайбаҕа олохсуйбут киһи, 
сайын устата күн аайы биирдии гааттан түспэк-
кэ, сорох күн балтараалыы, иккилии гааны ох-
соро  дииллэр. Атыттар, Ороһу Бүөтүр, Данил 
Пор тнягин эмиэ гектартан түспэт буолаллара. 
Оро һу Бүөтүр сэбин-сэбиргэлин соччо сатаан 
оҥос ту бат эрээ ри, хара күүһүнэн, дьүккүөрүнэн 
ыр баа хыта ыгыллар буолуор диэри көлөһүн-
балаһын, күү гэн аллан туран охсорунан биллэр. 
Оттон Данил Пор тнягин ханнык баҕарар үлэҕэ 
наар сүүрүүнэн сылдьара. Хаһан даҕаны кини 
холкутук хаама сылдьарын көрбөт буолаллара.

Сысолятин Михаил Федорович- Мэхээлэчээн 
ат охсорунан күҥҥэ биэстии-алталыы, со роҕор 
сэттэлии гааны оҕустарара үһү. Уола Киэн-
ньэ, Геннадий Михайлович Сысолятин, мин 
үөлээннээҕим, Чурапчы орто оскуолатын мии-
гиттэн биир сыл эрдэ бүтэрбитэ, кэлин аҕыс 
 уонус сыллар бүтүүлэригэр, тоҕус уонус сыллар 
саҕаланыыларыгар, дойдутугар райком баста-
кы сэкирэтээринэн, онтон обкомҥа инструкто-
рынан үлэлээбитэ. Кини оҕо эрдэҕинэ аҕатын 
кытта Сутуруолаахха олороннор, эмиэ үчүгэй 
от оҕустарааччынан сураҕырара. Ат көлөҕө 
сыстаҕас буола улаатан, ат сүүрдээччинэн дьа-
рыгыра сылдьыбыта.

Ааттаах уус, Одьулуун бастакы дьиэлэрин 
үксүлэрин туппут, Федор Григорьевич Тоскин, 
хаһан даҕаны мээрэй быстан кэмнээбэт, наар 
хараҕынан холоон быһара-оторо дииллэрэ. Хос-
хос кэмниир киһини адьас сөбүлээбэт, оннук 
дьону кытта тапсан үлэлээбэт, бэйэтэ олус кыа-
йыгас-хотугас, түргэн-тарҕан туттуулаах эбит.

Холкуоска саастарын тухары хара көлөһүн-
нэрин тохпут, сыраларын-сылбаларын сиэппит 
эрээри, тугу даҕаны бэйэлэрин туһугар ута-
ры ууннарбатах, сиик-симэһин курдук, аатта-
ра даҕаны ааттаммакка иҥэн-сүтэн хаалбыт 
үтүөкэннээх ыанньыксыттар бааллара. Матре-
на Прокопьевна Матвеева, Варвара Зиновьевна 
Дьячковская, Мария Афанасьевна Шестакова, 
Мария Федотовна Тос кина, Прасковья Семенов-
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на Дьячковская (ийэм бииргэ төрөөбүт балта), 
Александра Седалищева уонна даҕаны атыттар.

Өр кэм²э холкуос биригэдьииринэн Семен 
Яковлевич Колесов, Егор Сергеевич Павлов үлэ-
лээбиттэрэ. Кинилэр иннилэринэ Яков Николае-
вич Яковлев, Дмитрий Протопопов-Суобас бири-
гэдьиирдээбиттэр.

Мин икки биригэдьиири – Колесовтаах Пав-
ловы үчүгэйдик өйдүүбүн. Колесов Сэмэн ик-
кис кэргэнэ Мотуолуун биһигини кытта силбэһэ 
уһаайбаҕа, ыкса ыаллыы олорбуттара. Сэмэн, 
биир күн паартаҕа олорботох, төрүт үөрэҕэ суох 
эрээри, сааһын тухары холкуос биригэдьиири-
нэн үлэлээбитэ сөҕүмэр даҕаны, кэрэхсэбил лээх 
даҕаны. Ортоһуор соҕус уҥуохтаах эрээри, кип-
киэҥинэн тэрбэччи көрбүт өйдөөх харахтаах, 
аҕыйах саҥалаах сэмэй киһи этэ. Кини Таатта 
илин эҥэр алаастарынан уруккута Пиэрибэй Бо-
лугур сирин эргин биригэдьиирдээбитэ. Оттон 
арҕаа алаастарынан, Таатта сиригэр-уотугар, 
Дьөгүөр Паабылап үлэлээбитэ.

Сэмэн күн аайы үлэһиттэрэ охсубут, муспут 
сирдэрин быалаан баран, ким хас суотайы ох-
субутун, муспутун биирдиилээн төбөтүгэр тута 
сылдьар уонна киэһэ эбэтэр нөҥүө күнүгэр 
кэнсэлээрийэҕэ киирэн сэкиритээргэ эбэтэр бух-
галтерга лабырҕаччы кэпсээн биэрэр эбит. Оннук 
айылҕаттан бигэ памяттаах киһи этэ. Сиэнэ, аан 
дойду сэттэ төгүллээх чемпиона буолбут норуот-
тан икки ардыларынаа±ы гроссмейстер, дуобач-
чыт Ганя Колесов кини өйүттэн бэриһиннэрбитэ 
чахчы. 

Бу ахтыбыт дьонум мин көлүөнэм иннинээҕи 
биһиги ийэлэрбит-аҕаларбыт этилэр. Сэрии кэн-
нинээҕи быста айгыраабыт тыа сирин олоҕун, 
холкуостары, хотуур, атырдьах-кыраабыл, сүгэ-
күрдьэх күүһүнэн атахтарыгар туруорбутта-
ра. Кинилэр хорсун быһыыларын, күүрээннээх 
үлэлэрин ыччаттара, сэрии сылларын оҕолоро, 
биһиги көлүөнэ салҕаабыта, салгыы сайын-
нарбыта. Кинилэртэн бэрт ахсааннаах, үөрэҕи 
ылымтыа өттө үксэ учуутал, быраас буолбутта-
ра. Сэдэх идэлээх инженердэр, учуонайдар тах-
сыталаабыттара.

Олох уларыйыытын, кэм-кэрдии сайдыылаах 
солбугун сүрүн быһаарар күүһүнэн үөрэх буо-
ларын бары өйдөөн кэллэхпит. Илии хотуурун, 
атырдьах-кыраабыл үйэтин массыына-тыраах-
тар солбуйан, холкуостары бөдөҥсүтэн кэлин 
сопхуостарга кубулуппуттара. Ону сэргэ үлэ-
хамнас төлөбүрэ көлөһүн күнүнэн ааҕыллыыта, 
уу харчынан солбуллубута. Харчы баар буо луу-

та дьоҥҥо эргиэн, табаар ирдэбилэ кэҥиирин 
хааччыйбыта, олох сыыйа тупсууга барыыта 
дьон өйө-санаата сырдыкка тардыһыы, сайдыы 
өттүгэр уларыйан, үлэлиир-хамныыр ньыматын 
эмиэ уларытар, чэпчэтэр баҕа санаа киирии-
тин үөскэппитэ. Үөрэххэ-билиигэ тардыстыы, 
тиэхиникэни, саҥа технологиялары баһылаа-
һын күүһэ-көдьүүһэ түргэн тэтиминэн уларыйар, 
аан дойду таһымыгар тиийэ сыһыаҥҥа сыллата 
кэ ҥээн, улаатан иһэр кэмигэр үктэннибит. Ол 
сиэ ринэн өйбүт-санаабыт (менталитеппыт) ула-
рыйыыта эмиэ түргэн, балысхан. Онон урукку 
аҕа көлүөнэни үлэҕэ-хамнаска сүрэхтээх, дьүк-
күөрдээх тулуурдаах этэ диэн билиҥҥи үһүс эдэр 
көлүөнэни илии хара үлэтиттэн тэйдэ, сүрэҕэ   суох 
буолла диэн омнуолуу саныыр, тэҥнии ту тан 
көрүү, сымнатан эттэххэ, табыгаһа суох  буолуо. 

Ыйтан ордук кэм устата, бэс ыйын саҥатыгар 
диэри, саҥа тэриллибит «Кулаада» бааһынай 
хаһаайыстыбатыгар көмө үлэһит быһыыты нан 
сылдьыбытым. Күҥҥэ иккитэ Ымынах диэн дьик-
ти ааттаах алааска киирэн, Миитээ Паабылап-
тыын хаһаайыстыба икки хотонунан сыл дьан си-
биинньэ, куурусса аһатан, уйаларын ыраас таан 
тыа сирин үлэтин-хамнаһын кыт та маҥнайгы бил-
сиһиим саҕаламмыта. Үлэ быы һыгар уһаайбам 
иһигэр дьоҕус теплица туттан, буорун таһан, 
плен катын тардан бэлэмнээбитим уонна саамай 
кы лаабынайа, хортуоска сирин таттаран, ха-
ра буор аҕалтаран, куул кэриҥэ куо раттан та-
һаарбыт сиэмэбин олордон кэбиспитим туһугар 
кыайыы этэ. Тыа киһитин сиэринэн, илии үлэтин 
түбүгүн, сылаатын төһө да маҥнай амсайдар-
бын, оҥорбутум, туппутум барыта бэ йэм туһугар 
буоларын санаатахпына санаам манньыйан, 
дуоһуйуум, долгу йуум бары түбүкпүн, сылаабын 
аһаран кэбиһэ рэ. Бэйэ бас билиитэ, бэйэ туһугар 
үлэлиибин диэн урут хаһан да биллибэтэх мин-
ньитэ абылыыр долгутуулаах санаа дьайыытыгар 
маҥнай саба куустарыы дьайыыта үчүгэй да этэ.

Аны, саас кэлиитин дойду сиргэ көрсүбэтэҕим 
ырааппыт да эбит. Ордук хаһан да олорботох 
Амма эбэҕэ сааһы көрсүһүү, куска, андыга хо-
нуу, ураты кэрэ айылҕалыын алтыһыы – барыта 
саҥа, сонун иэйиинэн дьайара. Тоҕо бэрдэй-кэ-
рэтэй бу бэйэлээх улуу дуолга, айылҕа мааны-
лаах муннугар кинилэргэ, икки Баһылайдарга, 
дьиэ-уот туттан ыкса ыал буолан олороллору гар 
дьоллоох дьылҕа тосхойбута.

Мантан аллара, Софрон Данилов сүбэтинэн, 
саҥа саҕалаабыт Хахыйахтааҕы дневникпиттэн 
быһыта тардан билиһиннэрэр буолуом. 
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* * *
Бүгүн 1991 сыл бэс ыйын 27 күнэ мин олох-

пор ураты, тосту уларыйыылаах күн. Сүүрбэ үс 
сыл устата хамсаабакка олохсуйан үлэлээбит 
куораппыттан, пенсияҕа тахсаат, тыа сиригэр – 
Чурапчы Амматыгар, Хахыйахха, көһөн кэллим. 
Куораттан бэҕэһээ, малбытын ЗИЛ массыынаҕа 
өрөһөлүү тиэйэн, күн орто ааһыыта Даркы-
лаахха киирбиппит. Соҕотох эрэ паром сылдьар 
буолан, киэһэ биэскэ диэри уҥуортан кэлэрин 
кэтэспиппит. Биэрэккэ көһүтэн турар массыы-
на элбэх. Уочарат испииһэгэр отут төрдүһүнэн 
суруттарбыппыт, биһиги кэннибититтэн, тоҕус 
уончаҕа тиийдэ. Үһүс уонна бэһис нүөмэрдээх 
паромнар, «профилактикаланабыт» диэн аттаан, 
аттыбытыгар тураллар. Уопсайынан, рынок сис-
тиэмэтигэр киириинэн сибээстээн, уматыктарын 
харыстаан, массыыналары мунньа-мунньа биир 
улахан паромунан таһаллар эбит. 

Пароммут толору тиэнэн биэскэ кэлиитигэр, 
биэс уон аҕыс массыынаны тахсалларыгар аах-
тым, онтон тоҕуһа бырыссыаптаах улахан мас-
сыыналар. Олор мэһэйдээн, харыы буола сы-
рытта. Чаас курдугунан, паром²а киириибит 
саҕаланна. Үтүрүһүү, аахсыы, испииһэгинэн кил-
лэрии үрдүнэн, уочарат кэһиллэр түбэлтэлэрэ 
тахсар. Ол курдук, биһиги улахан массыыналар 
быыстарыгар кыбыллан, туораан биэрэр сирэ 
суох буолан, уочараппыт уонча массыына инни-
нэ киирдибит.

Бэстээҕи киэһэ тоҕус чаас саҕана буллубут 
уонна кудулуччу айаннаан, түүн уон икки аҥаар 
саҕана, Чурапчыга кэллибит. Балыыһаҕа тахсан, 
Михаил Гаврильевич Платонов (кэргэним Рая 
тастыҥ убайа) олорор аадырыһын ылан, Ярос-
лавскай уулусса түөрт уон иккитигэр, маҥнайгы 
квартираҕа кэллибит, хата, утуйа иликтэр эбит. 
Мин дьонум Раялаах кэлэн хоно сыталлар. Ки-
нилэр күнүс самолетунан иккис рейсэнэн көтөн 
кэлбиттэрин, Михаил Гаврильевич матассыыкы-
лынан баран көрсүбүт.

Сарсыарда тоҕус чааска, массыынабыт тии-
йэн кэллэ. Аара хонтуоратыгар киирэн, диспиэч-
чэргэ бэлиэтэттэ уонна төннөрүгэр Мырылатаа-
ҕы бааһынай хаһаайыстыбатыттан арыы ылар 
 сорудахтаах айаннаатыбыт. Раялаах Чурапчыт-
тан Мырылаҕа диэри самолетунан көтүөхтээхтэр.

Күнүс уон биир чаас саҕана Мындаҕаайыга 
быраатым Наһаар Наһаарабыс дьиэ кэргэттэ-
ригэр киирэн чэйдээн аастыбыт. Уон иккини 
ааһыыта Хахыйаҕы буллубут. Элбэх, алта-сэттэ 
уолу булан, малбын-салбын барытын массыы-

наттан сүөкээн кэбистибит. Уолаттары разлив-
ной пиибэттэн кутан күндүлээтим.

Кэлэрбин кытта чаас курдугунан ардах 
түстэ. Суоппар уолум Валерий Семеновы кытта 
арыы ыла Мырылалаатылар. Сотору, чаастан 
эрэ ордугунан сүүрбэ дьааһык арыыны тиэнэн 
төнүннүлэр. Уолум ардаҕы ортотунан төттөрү 
айаннаата.

Мин дьоммун кэтэспитим иккис күнэ. Бэҕэһээ 
күөс өрө-өрө түүннэри кэтэспитим да, дьо-
нум биллибэтэхтэрэ. Бүгүн сарсыардаттан ыла 
түүннэри ардах. Баһаам уу түстэ. Киэһэ, сэттэ 
чааһы ааһыыта, ардаҕы ортотунан дьонум дьэ 
кэллилэр. Үөрүү-көтүү, өрүкүнэһии бөҕө.

Бэс ыйын 29 күнэ
Рая сарсыарда үс чааска турда. Дьиэтигэр 

кэлэн, сүрэҕэ өрүкүйэн аанньа утуйбата. Ту-
ран малын-салын хомуйан түбүгүрүү улахана. 
Күнү быһа иккиэн бөхпүтүн-сахпытын онну-
ларын булларан, киэһэ хойукка диэри мөхсөн-
тахсан таҕыстыбыт. Валентиннаах Шура (Рая 
бииргэ төрөөбүт балтын оҕолоро) Аммаҕа кии-
рэн сөтүөлээһин бөҕө. Валентин блеснанан икки 
сордоҥу туттаран үөрүү-көтүү сүрдээх.

Бэс ыйын 30 күнэ
Сүрдээх куйаас, отуттан тахса кыраадыс итии 

күн. Бары Аммаҕа киирэн сөтүөлээһин бөҕөтө.
Күнүс 1:30 чааска Миисэ Сэдээлиһэптээх 

дьиэ лэригэр мустан, производственнай мунньах 
буолла. Онно миигин «Кулаада» бааһынай ха-
һаайыстыбатыгар чилиэнинэн ыллылар. Кии рии 
уснуоспун – 10 тыһыынча солкуобайы Рая ууран 
биэрдэ. Онон, мантан инньэ дьиҥнээх бааһынай 
– тыа сирин олохтооҕо, үлэһитэ буолабын.

От ыйын 1 күнэ
Отуттан тахса кыраадыс, умайар уот куйаас 

күн. Итиитэ бэрт буолан, күлүккэ сынньана-сын-
ньана хортуоскабын нэһиилэ көмөн бүтэрдим.

Бэйэбит хаһаайыстыбабытыттан икки сибиин-
ньэни өлөрөн, маҕаһыыҥҥа киилэтин уоннуу 
солкуобай туттаран баран, бэйэбит сиирбитин 
биэстии солкуобай атыылаһан ыллыбыт. Мин си-
биинньэ аҥаарын ыллым.

Күнүскү ынах ыамын – биир бөтүөн (40 ли-
итэрэ) паарынан буруолуу сылдьар ыаммыты-
нан үүтү тыраахтарынан аҕалан биэрдилэр. Ону 
эрийэн үүт, сүөгэй бөҕө дэбилийэ түстүбүт. Бэйэ 
хаһаайыстыбабыт көдьүүһэ хайыы-үйэҕэ биллэн 
барда.
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От ыйын 2 күнэ
Бүгүн күн ортотун саҕана быраатым Наһаар, 

кэргэнэ Настаа, улахан кыыһа Аина буо-
ланнар, от күөҕэ өҥнөөх «Москвичтарынан» 
Мындаҕаайыттан айаннаан, биһиги дьиэбитин-
уоппутун көрө, ыалдьыттыы кэллилэр. Наһаар 
биһиэхэ саҥа ыалга оҕуруот тэриллэрин тимир 
кыраабыл, күрдьэх, икки тээпкэ аҕалан биэрдэ. 

Киэһэ, Сэдээлиһэп Чурапчыттан кэлбитин 
 кэннэ, аҕыс чаастан саҕалаан малааһын тэрин-
ни бит. Түүн икки чааска диэри олордубут. На-
һаар даах хонон баран, сарсыарда алта чааска 
дьиэ лэ ригэр айаннаатылар.

От ыйын 4 күнэ
Сарсыардаттан ыла куйаас бөҕө. Эмиэ 32-

34 кыраадыс итии. Чаҕылыйан күн да күн. 
Бүгүн Хахыйахха ыһыах күнэ. Күнүс 11 чааска 
саҕаланыахтааҕын икки чааһынан хойутаан 1 
чааска саҕаланна. Ыһыах сценарийын оҥорсо, 
Мындаҕаайыттан быраатым Наһаар кыыһа 
Аина кэлэн, хоно сылдьан үлэлэстэ. Рая, ыксал 
муҥутаан, биһигини 11 чаас ааһыыта ыһыах 
 ыытыллар сиригэр ким хайа иннинэ тиэтэтэн ил-
дьитэлээтэ. Аҕыйах үлэһиттэн ураты, ким да суох. 
Айаҕалыы сатаан, салама баайсан көмөлөспүтэ 
буолан ыллыбыт да, сыралҕана бэрт. Тулуйбак-
ка, Кулаада үрэх талаҕын саҕатыгар киирэн сы-
та-олоро түһэн ыллыбыт. Дьонум төттөрү-таары 
түһүлгэҕэ бара-кэлэ сырыттылар. Мин, хата, 
күлүккэ нуктуу түһэн ыллым.

Кэмниэ кэнэҕэс, дьон син мустан, ыһыахха 
 киириини хоһуйан икки дьахтар (биирдэрэ Ари-
на, тастыҥ убайым Дьөгүөр Баһылайабыс-Куйтуу 
кийиитэ) хардарыта хоһоонунан хоһуйан, уһун 
баҕайытык эҕэрдэ тыллары этитэлээтилэр. Ол 
кэнниттэн, Хахыйах кырдьаҕаһынан аатырар, 
Кураан Баһылай, маҥан ырбаахылаах, арыал-
дьыт кыргыттардаах, уолаттардаах тахсан, ал-
гыс тылын саҕалааһынын кумааҕыттан (суруксут 
эбит буоллаҕа) ааҕан иһитиннэрдэ. Онтон уот 
оттон, чороонноох кымыстан дэйбииринэн или-
тэн ыла-ыла тула ибиирдэн, алҕаан син балайда 
саҥарда.

Ахтыы тылы, Хахыйах урукку олохтоохторут-
тан биирдэстэрэ, оччотооҕу «Амма кыһата» хол-
куос чилиэнэ киһи оҥордо. Холкуос 1937 сыл-
лаахха тэриллибит, онтон 1950 сыллаахха эстэн, 
Мырыла±а холбоспут эбит.

Билиҥҥи Хахыйах, управляющай Сэмэн Пет-
ров этэринэн, нэһилиэнньэтэ 123, онтон быыбар-
дааччыта 70 киһи үһү. Начаалынай оскуола, дет-

сад, спортивнай саала бааллар. Миитин кэннит-
тэн, Михаил Семенович Седалищевы үтүө  аатын, 
Хахыйаҕы иккистээн тилиннэрбит киһинэн би-
линэн туран, син ахтан аастылар. Управляющай 
бэйэтин этиитигэр тоҕо эрэ ахтыбатаҕа.

Оһуохайга куонкурус биллэрдилэр да, үчү-
гэйдик этэр киһи көстүбэтэ. Имик-самык барда. 
Онтон дьэ, Кулаада куулатыгар хатыҥ чараҥ 
саҕатыгар, хортуоҥка остуолларга тардыллыбыт 
ас-үөл түһүлгэтигэр кэллибит. Буспут сылгы этэ, 
иһэ-үөһэ, хаана, көбүөрдээх лэппиэскэ, бурдук 
ас син дэлэччи тардыллыбыт. Кымыс, быырпах 
дэлэй. Бытыылкалаах лимонад атыыластыбыт, 
сонун утаҕы.

Аһылык кэнниттэн илии-атах оонньуута са-
ҕалана хаалбыта, биһиги дьиэлээтибит. Максим 
Сибирякову көрсөн кэпсэтэ түстүбүт. Даланнаах 
бу киэһэ кэлэр сурахтарын киниттэн иһиттибит. 

Киэһэ, түүн өттүгэр араас конкурстар, видео 
буолбут, ыччат ону сөбүлээбит. 42 сыл буолан 
баран аһыллыбыт ыһыах, син дьон астыныыты-
нан түмүктэннэ.

Киэһэ 7 чаас саҕана Даланнар «Жигулинан» 
уоллуун, кийииттиин, сиэнниин, бэһиэ буолан 
кэллилэр. Кураан күннэр туралларынан, хата, 
суоллара, бадараана арыый ама буолан, айан-
нарыгар соччо илистибэтэхтэр. Дьоммутун үөрэ-
көтө көрсөн, биһиги дьиэбитигэр чэйдээтибит.

– Баһылаай, сарсын бу дойдубут чугас эргин-
нээҕи сирин-уотун көрө, хаамса түһүөх эрэ, – 
Далан, чэй кэнниттэн сөрүүкүү таарыйа тиэр-
гэм мит устун хаамсар кэммитигэр этии кил-
лэрбитэ.

Мин кини этиитин үөрүүнэн ылыммытым. 
Сар  сыарда чэйдээт да, айан суолун устун Хар-
дьаҕаатта диэн саас кустаабыт сирбитинэн ону-
маны кэпсэтэ-кэпсэтэ хаамсан Харыйа лаах диэн, 
күөллээх сиргэ тиийэ сырыттыбыт. Кус кэмэ 
ааспыт буолан, саа ылбатахпыт. Күөл арҕаа 
баһыттан балай да элбэх кус үөрэ көтөн күөлү 
иккитэ эргийэн баран, Хардьаҕаатта диэки бар-
дылар. Үксэ чыккымайдар уонна моонньоҕоттор, 
саата суох буолан кыһаллыбатахпыт. Далан куо-
рат сонунун кэпсии испитэ.

– Баһылаай, Михаил Николаев, дьэ, атын 
өрөспүүбүлүкэлэри түмэн үлэ бөҕөнү ыыта сыл-
дьар. Соторутааҕыта суверенитет туһунан де-
кларация ылыммыппыт, онон Россияны кытта 
тэҥ бырааптаах көҥүл ³р³спµµбµлµкэ буолар 
бы рааптанныбыт. Үчүгэй буолбат дуо?

– Оксиэ, дьэ, үчүгэй дьыала эбит, – үөрүүбүн 
кистээбэккэ, саҥа аллайа түһэбин.
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– Билигин, урукку сойуусунай уонна авто-
номнай ³р³спµµбµлµкэлар диэн суох буолал-
лар, бары тэҥ бырааптанабыт, олор бары түм-
сэн, Россияны кытары федеративнай дуогаба-
ры бу, атырдьах ыйыгар түһэрсиэхтээхтэр, – 
Баһылайым, олус үөрбүт-көппүт көрүҥнээхтик 
өрө көтөҕүллэн кэпсии-ипсии испитэ.

– Оо, бэрт да буолсу, дьэ, үчүгэй сонуннары 
кэпсээтиҥ, мин хайыы-үйэҕэ тыатыйан, туох 
быһыы-майгы буола турарын истибэккэ сылдьа-
бын.

– Ээ, буолумуна, хаһыат-араадьыйа суох си-
ригэр, ол иһин эйиигин сырдатаары бу, хаамсан 
истэхпит дии.

Тугу да булан эппэккэ, махтаммыттыы утары 
көрөбүн.

– Дьэ, мантан инньэ тас дойдулары кытта 
сибээһи олохтуохха наада. Дэлби ииччэх-баач-
чах курдук, элбэх государствалары кытары хар-
дарыта сыһыан дуогабардарын түһэристэххэ, 
Россияттан арыый көмүскэллээх буолуо этибит.

– Оо, дьэ онтукабыт кыаллыа дуо? – саараа-
быт санаабын таспар таһаарабын.

– Депутаттарбыт күүскэ үлэлиэхтэрин наада.
Төннөрбүтүгэр Дьөгүөр алааһа, Хоҥкуй диэн 

көһү эрэ кыайбат сири эргийэн кэлбиппит. 
– Бэркэ да сылдьан кэллибит, кыһыны быһа 

 куо ракка хаайтарбыт ыырым-дьаарым дьэ, та-
ҕыста. Сонун үчүгэй даҕаны сири-уоту көр дүбүт, 
маннык сыл аайы сылдьар буолул лууһу, — Да-
лан, кыратык сылайбыт, сирэйэ-хараҕа сылаан-
ньыйбыт, дуоһуйбут көрүҥнээҕэ.

Ыһыах күн эбиэт кэнниттэн Наһаар оҕолоро 
Рая, Петя кэлэн ыалдьыттаан, биһиги дьиэбитин 
көрөн барбыттара үөрүүлээх.

Ыһыах кэнниттэн тута, окко киирии түбүгэ-
садьыга саҕаламмытынан барда. Мин, бааһынай 
хаһаайыстыба чилиэнэ буолбут киһи, онтон туо-
ра турбатым. Куораттан көһөн кэлэрбэр, уонтан 
тахса сыл мииммит «Урал» матасыыкыллаахпын 
массыынаҕа тиэйэн кэлбитим. Кэнники сыллар-
га убайым массыынатын илдьэ сылдьар буолан, 
 матасыыкылым эргэ сарайга таах турбута.

Онтукабын Хахыйахха наада буолуо диэн 
аҕалбытым, туһалыыр кэмэ дьэ кэлэн, икки-үс 
күнү быһа хасыһан оҕонньорбун дьэ сүүртүм. 
Релетигэр замыкание баарын, Киэсэ Дорогуунап 
диэн олохтоох киһи булан, уотун оҥорон биэрдэ. 

От ыйын 9 күнэ
Сарсыардаттан эбиэккэ диэри тµ³рт сибиин-

ньэни өлөрдүбүт. Онтон үһүн, Валерий Сэмэ-

нэп, хаһаайыстыбабыт тутаах үлэһитэ (Миисэ 
Сэдээлиһэп солбуйааччыта, ааттаах уус) ты-
раах тарынан Мырылаҕа илдьэн, маҕаһыыҥҥа 
туттарбытын, нэһилиэнньэ тута атыылаһан ыл-
быт. Эбиэттэн киэһэ уолаттарым тыраахтарда-
рын итэҕэһин-быһаҕаһын ситэрэн оҥоһуннулар. 
Мин тыраахтар чааһын билбэт киһи көрөөччү 
эрэ буоллум. 

От ыйын 10 күнэ
Сарсыарда туран эмиэ тыраахтарбытын кө-

рүннүбүт. Ол кэнниттэн аллара алааска кии-
рэн, сибиинньэ өлөрөөрү, биир тыһы чооскуну 
эккирэтэ сатаан баран, кыайан сиппэккэ, өлөр-
бөтүбүт. Онон окко барарга өйүөбүтүгэр, мин 
урут атыыласпыт чооскум чиэппэрин ылан, 
Мы рыла мех звенотун кытта Мөлүгэ диэн Амма 
уҥуор баар сиргэ кэллибит. Звеновод Николай 
Григорьевич Федоров диэн Мырыла биир бил лэр 
от звенотун салайааччыта.

Биһиги икки тыраахтарбытын уонна охсорбу-
тун баарсанан өрүс уҥуор туораттыбыт. Киэһэ 
дьоммутун кытта билсэн-көрсөн, уоппутун аһат-
тыбыт. Отуубут – боростуой тутуулаах эрээри, 
улахан ампаар дьиэ. Салапаанынан тардыллы-
быт хас да түннүктэрдээх.

Сарсыныгар дьоммут тыраахтардарын оҥо-
һуннулар, биһиги охсорбутун таҥаллар. Мин Ба-
һылай Куонаанабыс Сэмэнэп диэн такыр илии-
лээх, бөкчөгөрдүҥү соҕус киһини кытта пуобар 
эбээһинэһин толорор буоллубут. Эбиэккэ диэри 
Валерий биһиги мин «Уралбынан» дьиэбитигэр, 
биэс биэрэстэлээх сиргэ баран тыраахтар чааһа, 
утуйар таҥас, өйүө ылан кэллибит. Сарсыарда 
эрдэ Сэдээлиһэп, биһигини туруортуу кэлэ сы-
рытта. Кэпсэтии быһыытынан, мин матасыыкыл-
бын Миисэ массыынатын оҥостор кэмигэр, Мии-
тээ пиэрмэҕэ илдьэ сылдьыахтаах буолла. Уон 
биир чаас диэки Мөлүгэҕэ төнүннүбүт. Эбиэттэн 
киэһэ Миисэ Миитээлиин кэлэн бырысыабы уон-
на матасыыкылы төнүннэриэхтээхтэр. Чэйдии 
түһээт шеф пуобарым, түөскэм Баһылайдыын 
Мырылаҕа баран, сүүрбэ буулка килиэп ылан 
кэллибит. Миитээ кэлэн кэтэһэ сылдьар эбит, ки-
ни матасыыкылы ылан төнүннэ.

Киэһэ дьоммут оҥостон эрдэ бүтэн, мин муҥ-
хабынан балыктыы бардылар. Кэннилэриттэн 
батыһан тиийэн көрө сырыттым. Биир улахан 
элгээни тардаары, маска иҥиннэрэн өр мачай-
даннылар. Кэлин көннөрөн баран тардан, биир 
собону таһаардылар.
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От ыйын 12 күнэ
Бүгүн 32 кыраадыс буолуо диэтилэр да, 

дьиҥнээх Бөтүрүөп куйааһа, 34-36 кыраадыс 
баар быһыылаах. Уопсайынан быйыл олус итии, 
кураан сайын буолар чинчилээх. Бэс ыйын 28 
күнүттэн ыла быһа 30-н тахса кыраадыс умайар 
уот куйаас күннэр тураллар. Ол оннугар манна 
түүнүн аны, киһи дьагдьайар гына сөрүүдүйэр 
эбит.

Бүгүн Баһылай Куонанабыһым сорудаҕы-
нан, ыйан биэрбит сиригэр туалет иинэ хастым. 
Тоҥор диэри биир эрэ миэтэрэ сири түстүм, тоҥо 
чугас дойду буолар эбит. Эбиэттэн киэһэ дьиэҕэ, 
түннүк үрдүнэн долбуур оҥордум.

Киэһэ үс ыттаах икки булчут кэлэн үрэххэ аас-
тылар, «Москвичтара» уҥуоргу биэрэккэ хаалла. 
Биһиги биир тырахтарыыспыт барыста, соччо 
уһаабат дьон быһыылаах.

Күнүс, аны, Баһылайбын икки киһи кэлэн ил-
дьэ бардылар, оройуоттар үһү, Баһылай массыы-
натын атыылаабыт дьоно. Уҥуор тахсан, балайда 
уһуннук сөтүөлээн, аһаан бардылар. Мырылаҕа 
тиийэн киһим чаардаата.

Валерий күнү быһа Ньукулаастыын хотуурда-
рын кытта эрийсэн кыайбатылар. Сарсыарда уон 
чаас саҕана Баһылайым биир дьааһык арыылаах 
кэллэ. Куйаас, 34 кыраадыс. Валерий, тыраахта-
рын ыһан, күнү быһа Ньукулаастыын хоруопка-
тын арыйан хасыһан, ыарыытын дьэ буллулар. 

Киэһэ аҕыс чаас саҕана, Валерий биһиги ты-
раахтарынан бэтэрээ эҥэринэн дьиэлээтибит. 
Хахыйах утары биэрэккэ киирэн дьоммутун Рая-
ны, Даланы хаһыытаатыбыт. Уҥуор улахан оҥочо 
суох буолан биэрдэ. Даламмыт, мин эрэһиинэ 
тыыбын холбонон, Валерий маҥан кырааскалаах 
кыра тыытынан туораан кэллэ. Мин Даланныын 
эрэһиинэ тыыга, Валерий кыра тыытынан Амма-
ны этэҥҥэ туораатыбыт. Рая ас астаан аһатта, 
сонунун кэпсээтэ. Бэҕэһээ улахан уолбут Вася 
25 сааһын туолла. 

* * *
Мантан антах дневник наар от үлэтин эрэ 

туһунан, алтынньыга хаар түһүөр, үлэ бүтүөр 
диэри бµтµн биир халыҥ тэтэрээт суруллубута. 

Даланнаах оҕолорун, сиэннэрин илдьэ, үөһэ 
этиллибитин курдук, Хахыйахха от ыйын түөр-
дүгэр ыһыах күн киэһэ кэлбиттэрэ. Уһун ку-
йаас күннэрдээх кураан сайын түбэһэн Амма 
ба рахсаҥҥа дуоһуйа сөтүөлээн, күөх айылҕа 
ортотугар киэҥ-куоҥ дуолга, чуумпуга дуоһуйа 
сынньанан, сир астаан астынан сайылаабытта-

ра. Мин оттон орпокко, дьиэбэр дэҥҥэ эрэ кэ-
лэ-бара сылдьар буоламмын, кинилэри кытта 
күн аайы наар Рая алтыспыта. Бииргэ хаптаҕас 
хомуйан, моонньоҕонноон, дьиэлэриттэн үс-
түөрт биэрэстэ тэйиччи, Баҕалаахтар диэн хас 
да кэккэлэһэ сытар алаастар куулаларынан сыл-
дьан, сөп буолалларынан хомуйан астынан аҕай 
кэлэллэрэ. Күһүн балаҕан ыйын иккис күнүгэр 
төннүбүттэрэ.

Ити сайын Баһылай дьиэтин верандатын си-
тэрбитэ. Муостата кыратык аппытын уу тэстибэт 
гына ыпсарбыта. Сүрүн, дьарыгынан, биллэн 
турар, айар үлэтэ этэ, «Тыгын Дарханын» су-
руйара. Сарсыарда аайы илимниирэ. Куораттан 
кэлээт нөҥүө күнүгэр иккиэн эрэһиинэ тыынан 
туораан, Тулаатыма диэн улахан күөлгэ илим 
үтэ барбыппыт. Мин биэс-алта илими үрүксээккэ 
уган, сүгэһэрдьит буолбутум. Үрдүк туруу-
лаах уһун, былыргы сап илимнэр. Инньэ гынан 
ыйааһыннаахтара. Күөлгэ кусчуттар тыылара 
баарын булан, эбиэккэ диэри илимнэрбитин тү-
һэрбиппит. Баһылай биир уостаах уон алталаах 
саатын илдьэ сылдьара. Аара хас даҕаны кур-
туйахтары көтүтэн, соһуйан ыппакка хаалбыта.

Нөҥүө сарсыардатыттан Далан, Валерий биэр-
бит маҥан кырааскалаах кыра тыытынан туо-
раан илимнэрин күн аайы кэриэтэ көрөн кэлэрэ. 
Уончаҕа тиийэ, сороҕор уонтан тахсалыы ла-
һыгырас бөдөҥ соболору туттаран үөрэн-көтөн 
кэлэрэ. Онон биһигини балыгынан хааччыйа рын 
таһынан, кэлин Яна Бииктэрэбинэ, биэдэрэ ҕэ 
балык тутуурдаах бөһүөлэк ыалларыгар сыл-
дьан үүккэ-сүөгэйгэ атастаһар буолбута.

Дьиэтигэр, үс хостон биирдэригэр, түгэх хо-
һу, үлэлиир кабинет оҥостубута. ДВП-нан 
бүрүллүбүт хос аанын булан, тупсаҕай баҕайы 
остуол оҥостубут этэ. Остуолун үрдүгэр бэчээт-
тиир массыы²ката, суруйар кумааҕыта, дьыала-
лаах паапкалара ч³м баҕайытык ууруллан сы-
таллара.

Биирдэ эмэтэ от үлэтиттэн быыс-арыт бул-
лахпына, хайаан да хардарыта дьиэлэрбити-
гэр сылдьыһан бииргэ чэйдээн, кэпсэтэрбит-
ипсэтэрбит. Кэпсэтии үксэ биһиги бааһынай 
хаһаайыстыбабыт, от үлэтин тула барара. Кини 
тыа сиригэр бааһынай хаһаайыстыба көрү-
ҥүн олус сөбүлээбитэ. Оттон кэлэктиибинэй 
хаһаайыстыбалары тэрийэри, сопхуостары хат 
тилиннэрэ сатааһын курдук көрөрө. Харчыны 
туох да көдьүүһэ суох сиргэ көмүү быһыытынан 
ааттыыра. Кырдьыга да оннук, ону кэнники олох 
бэйэтэ көрдөрдө.
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Хахыйахха көһөн кэлиэм иннинэ саас, өссө 
үлэбиттэн бүтэ иликпинэ, «Северные просторы» 
диэн киин сурунаалга «Дом под угрозой» диэн 
национальнай боппуруос тиэмэтигэр ыстатыйа 
суруйан ыыппытым. Оччолорго гласность кэмэ 
саҥа биллэн, дьон санааларын хото, кырдьы-
гы суруйар буолан эрэр кэмнэрэ этэ. Ол кур дук, 
сытыы тыллаах суруналыыстар Иван Николаев, 
Иван Ушницкай «Центральное дело» диэн Саха 
сиригэр ыытыллыбыт отутус сыллардааҕы ре-
прессия туһунан кырдьыктаах чахчыларга оло-
ҕурбут кинигэни таһаарбыттара дьон-сэргэ ула-
хан биһирэбилин ылбыта.

Мин ыстатыйабын өр баҕайы кэтэһиннэрэн 
баран, сааһыары сайын таһаарбыттара быһыы-
лааҕа. Хахыйахха кэлэн баран, биир сарсыар-
да ыстатыйам куопуйатын Баһылайга биэрби-
тим. Киһим дьиэтигэр киирэн баран, өр баҕайы 
тахсыбатаҕа, мин дьиэм таһыгар ону-маны 
үлэлии сылдьан сэмээр кэтэһэбин. Онтон дьиэ-
бэр киирэн эбиэттээн тахсыыбар, Далан киирэн 
кэллэ. Ыстатыйаны илиитигэр тута сылдьар.

– Дьэ, Баһылаай, бэртээхэй ыстатыйаны су-
руйбуккун, олох сүрэҕим-быарым ортотунан 
киирдэ, эҕэрдэлиибин! – диэт илиитин биэр-
битэ, сирэйэ-хараҕа хайдах эрэ, сырдаабыт, 
өрүкүйбүт көрүҥнээҕэ.

Нөҥүө сайыныгар, 1992 сыллаахха, Далан-
нар, бэс ыйын 22 күнүгэр, киэһэлик кэлбиттэ-
рэ. Эмиэ Яна диэн ааттаах, сиэннэрэ кыыстыын 
үһүөлэр. Эрилик Эристиин сүүс сааһын бэлиэ-
тиир ыһыахха, Дириҥҥэ сылдьан баран, онтон 
массыынанан бырахтарбыттар. Аара Чурапчыга 
Алексей Бродниковы аҕалан түһэрбиттэр. 

Тэрээһин, ас-үөл бөҕө үһү. Казахстантан Ка-
лаубек Турсункулов иккиэ буолан, кэлэн бар-
быттар.

Далан куолутунан сайыны быһа күөлтэн күөл-
гэ көһө сылдьан балыктаата. Үчүгэйдик туттарар, 
онон биһигини эмиэ балыгынан хааччыйар. Ону 
таһынан, Яна Викторовна ыалларга эмиэ бэссэр.

Баһылай биир улахан үлэтэ, дьиэтин таһыгар 
булуус хаста. Тоҥун ириэрэ-ириэрэ күн аайы 
балайда уһуннук үлэлээтэ. Сылайар, илистэр, 
биирдэ кэлэн көрүүбэр иинин түгэҕэ  уулаах 
инчэҕэй буор. Дьэ, дьиикэй бадараан диэн 
үҥсэргиир. Ону көрөн, хайдах эрэ аһына санаа-
тым. Көмөлөһүө эбиппин да, от үлэтиттэн, ынах 
хомууруттан төрүт оппоппун. Эриһэн туран, ыйы 
эрэ кыайбат кэминэн, бүтэрбитэ. Киэһэ кэлэ 
сылдьан: «Янам: «Наконец-то доказал, что ты 
мужчина», – диэтэ», – диэн үөрэн кэпсээбитэ.

Аҕыйах долгучуок мас баарынан булууһун 
үрдүнэн дьоҕус ампаар туппута. Муннугун дьиэ 
киэнин курдук, дьиҥнээх уус хараҕынан кээ-
мэйдээн олус көнөтүк охсубутун сөҕө көрбүтүм. 
 Миэхэ холоотоххо, улахан уус киһи этэ.

Сайына кураан, элбэх куйаас күннэрдээх буо-
лан, күн аайы сөтүөлээһин бөҕө. Өрүс чычаас, 
ньалыар уулаах кытыла иһирдьэ үтэн киирбит 
синньигэс тумсугар Баһылай күнү күннүктээн 
бытархай чай таас үрдүгэр, чараас хаптаһын 
лоскуйдарыттан бэйэтэ таҥан оҥорбут олбоҕор 
сытан эрэ кинигэ ааҕар, суруксуттуур этэ. Сөп 
буола-буола, олбоҕуттан турбакка эрэ үҥкүрүйэ-
күөлэһийэ былаастаан сыылан, ууга киирэн 
сөтүөлүүрэ. Онтуттан олус дуоһуйара, астынара. 
Мин, күн солото суох кэлэ-бара сылдьар киһи, 
ымсыыра көрөрүм. Биһиги сөтүөлээһиммит диэн 
үксэ, ууга сүүрэн киирэн «бар» гына түһэн, ум-
саахтаан, харбаамахтаан тахсаат, төттөрү үлэҕэ 
ыстаныы буолара.

От ыйын 15 күнүгэр, күнүс эбиэт саҕана, ол-
буорбут ааныгар ханнык эрэ «УАЗ-ик» кэлэн 
тохтоото. Мин утары баран көрбүтүм, арай, 
куо раттан телевидение дьоно кэлбиттэр. Еле-
на Степановна Миронова оператордаах кэлэн, 
«Кут-сүр» диэн темаҕа Далан биһигини кытта 
кэпсэтэр былааннааҕын эттэ. Даланныын биһиги 
дьиэ битигэр киирэн чэйдээтибит. Хайдах уста-
ры, сарсыҥҥы үлэбитин былааннаатыбыт.

Киэһээ өттүгэр хаһаайыстыбабытын: куурус-
салары, чоппуускалары, хаас оҕолорун, кро-
ликтары уһуллулар. Сарсыарда ыалдьыттарбыт 
Даланы кытта үлэлээтилэр. Мин оруобуна өрүүр 
күнүм түбэһэн, хойутаан алта аҥарга турдум. 
Бөһүөлэккэ үс бостуук буоламмыт симиэнэнэн 
солбуһан үлэлиибит. Тураммын уот оттон үүт 
 кыынньардым, чэй оргуттум, дырысааҥкы оҥо-
рорго уҥуохтары оргута туруордум.

Эбиэккэ диэри аллара алааска киирэн, уйала-
рыттан тахсыбыт сибиинньэлэри, уйаларыгар 
төттөрү хаайан, сабан бөҕөргөтөн биэрдибит. 
Эбиэттэн киэһэ ыалдьыттарбыт миигин кыт-
та кэпсэтиини, атынан ынах хомуйа сылдьар-
бын уһуллулар. Чаастан ордук кэмҥэ кэпсэтти-
бит. Туһаайыллыбыт ыйытыыларга санаабын 
аһаҕастык этэ сатаатым. Былыргы төрүттэрбин 
тохсус көлүөнэҕэ диэри таблица оҥорон илдьэ 
сылдьарбын, истиэнэҕэ ыйаан туран быһааран 
кэпсээбитим. Оччолорго төрүччүнэн саҥа дьа-
рыктанан эрэр кэмнэрэ этэ, онон миэнин сэргээн 
устубуттара. Ол кэнниттэн дьоммутун атааран 
биһиги дьиэбитигэр чэйдээбиппит.
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Кинилэри кытта биһиги улахан уолбут Вася, 
куоракка тиийэ барсар буолан, айаныгар та-
былынна диэн үөрэ хаалбыппыт. Онтон сото-
ру буолаат Даланнар оҕолоро бэйэлэрин мас-
сыыналарынан барбыттара, Баһылайдаах Яна 
сиэн кыыс тарыныын хаалбыттара. Массыынаны 
кытта, биһиги сиэн бырааппыт, Рая балтын уола 
Валентин барсыбыта. Сайын манна илии оччут-
тарыгар көмөлөһө сылдьыбыта.

Атырдьах ыйын 11 күнүгэр, киэһэлик алта чаас 
саҕана, биир «УАЗ-ик» массыына кэлэн, Далан-
нарга тохтоото. Онтубут, Елена Миронова теле-
ви дениеттэн иккистээн куораттан кэлбит. Үнүр 
биһигини устан барбыт матырыйааллара звуга 
суох буолан биэрбит. Инньэ гынан, иккистээн ус-
та кэлбиттэр. Дьэ, кыһыылаах да, сыралаах да 
дьыала диэтэҕиҥ. Бу, кэлэ-бара алта уончаны эрэ 
кыайбат көстөөх бырыы-бадараан сири кэстэ рэн 
айаннааһын эрэйин-муҥун кэрэйбэккэ кэлии  диэн, 
төһөлөөх сыраны-сылбаны ыларын сэрэйиэххэ   эрэ 
сөп. Маны бэйэлэрин идэлэрин таптыыр, муҥу ра 
суох бэриниилээх эрэ дьон тулуйуохтарын сөп.

Сарсыарда аҕыс аҥар чаастан саҕалаан, тэлэ-
биисэргэ уһулуннум. Балтараа чаас кэпсэттибит. 
Онтон Даланы уһула хаалбыттара, мин уҥуор 
отчуттарбытыгар тахсан, от охсустум. Эбиэттэн 
киэһэ түөрт чаас саҕана, Мироновалаах мас-
сыыналара кэлэн өрүс уҥуор тохтоото. Үлэлэрин 
бүтэрэн төннөн иһэллэр эбит. Аны, биһигини 
үлэлии сылдьарбытын устаары тохтообуттар. 
 Уолаттар киирэн корпуһунан Елена Степановна-
ны уонна операторы туораттылар.

Тахсан от охсо сылдьарбытын түһэрдилэр. Ми-
лан Афанасьевы, (Миисэ Сэдээлиһэп күтүөтүн) 
кытта кэпсэттилэр. Кини уоппускатыгар тахсан, 
оҕолору хамаандалаан, биһиэхэ хас да сайын 
көмөлөспүтэ. Уолаттар экраҥҥа бэйэлэрин көрөн 
үөрүү-көтүү бөҕө буолбуттара.

Е.С. Миронова кэлин устуутун са²ата этэҥҥэ 
баар буолбут этэ. Куоракка кэлэн, «Аал- Луук 
мас» диэн анал биэриигэ көрдөрбµтµн, дьон би-
һирээбит, сэргээбит этэ.

 
Атырдьах ыйын 18 күнэ
Суруммут тэтэрээппиттэн кэпсээбэтэҕим өр 

буол ла, онон арыйан, кыратык олох-дьаһах, үлэ-
хамнас туһунан сырдата түһүөхпүн санаатым.

Мироновалаах кэннилэриттэн сотору Да-
ланнаах куораттарыгар төннүбүттэрэ. Бы-
йыл сайын эмиэ ууттан тахсыбакка сөтүөлээн, 
дуоһуйа сынньанан, сир астаан икки биэдэрэ 
курдук моонньоҕон барыанньалаах, эт-сүөгэй 

кэһиилэнэн, µ³рэн-к³т³н барбыттара. Кылаабы-
найа, Баһылай «Тыгын Дархан» арамаанын дал-
бы тутан, аҥарыттан ордугун суруйан, дуоһуйбут 
этэ. Миисэ Сэдээлиһэби кытта Чурапчыга диэри 
барсыбыттара. Кини саҥа массыыната Чурапчы-
га кэлбитин аҕалыахтаах.

Бүгүн сөрүүкээтэ, кыратык ардах таммалаан 
ылла. Бэҕэһээҥҥэ диэри итии отучча кыраадыс-
ка тиийэ куйаас күннэр турбуттара. Күн аайы 
оҕолор сөтүө бөҕө этилэр. Эмискэ сайыммыт бү-
тэн хаалбыт курдук буолла.

Бэҕэһээ сарсыарда биэс чаас саҕана, ынах-
тарбын көрдөөн, Харыйалаахтан тахсан, хочо-
нон айан суолун устун аппын айаннатан сэксэ-
тэн истэхпинэ, кэннибэр массыына тыаһаата. 
Суолтан туораан биэрдим, массыынам ситэн кэл-
лэ. Көрбүтүм, сабыс саҥа УАЗ-ик, иһигэр, арай, 
Михаил олорор. Хаһыытыы түстүм, саҥа мас-
сыынатын ылан иһэр эбит. Сонно аппыттан түһэн 
ыйыталаһан, кэпсэтэн киһибин эҕэрдэлээтим. 

Күнүс сөтүөлээн, хаастарбын киллэрэн сө-
түөлэтэн баран, ынахтарбын көрдүү бардым да, 
Хорбукка чугаһаан баран, булбакка төнүннүм. 
Онон киэһэ ыамҥа биэс эрэ ынаҕым баар, уон 
үс ынах суох. Массыына сууйуутун бырааһын-
ньы гар бэлэмнэнэр буолан, ону аахайбатыбыт. 
Дьахталлар аһы үллэстэн бэлэмнээтилэр. Биһиги 
эт соркуойдаатыбыт, хортуоска буһардыбыт. От-
чуттар өрөөтүлэр. 

Киэһэ дьоммут астарын тиэнэн биһиэхэ кэл-
лилэр. Верандаҕа остуол оҥорон, оҕолуун-
уруулуун отучча киһи баттыбыт. Ас-үөл бөҕө, 
киэһэ 11 чааска диэри аһаатыбыт. 

Мин уруккута торуой оскуолаҕа бэһис-алтыс 
кылааска бииргэ үөрэммит табаарыһым Кэн-
чээри Слепцов, аймахтарыгар кэлэн, окко 
кө мөлөһө сылдьар. Сарсыныгар миэхэ кэлэн 
ма та сыыкылбын көрдө. Уота баар эбит диэн 
буол ла да, эстибэтэ. Онон кэнники бэйэм ха-
сыһыахтаахпын.

Балаҕан ыйын 10 күнэ
Тэтэрээппин арыйбатаҕым олус уһаата. Түгэн 

булан кыайан бэлиэтэммэт буолан иһэбин. Дьи-
ҥинэн бэлиэтэниэххэ айылаах олох-дьаһах, үлэ-
хамнас түгэннэрэ элбэхтэр.

Атырдьах ыйын сүүрбэһис чыыһылаларын 
 кэн ниттэн Миланнаах Федя оттоон бүтэн дой-
дулаабыттара. Михаил киллэрэн биэрбитэ, таа-
рыччы биһиги дьоммутугар сылдьан, Галя ба-
лыыһаттан тахсыбытын билэн кэлбит. Онон 
үөрдүбүт.
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Афоня (биһиги кыра уолбут) от үлэтин кэн-
ниттэн хотон өрөмүөнүгэр, Валерий булууһун 
хаһыытыгар, дьиэтин оҥоһуутугар көмөлөстө. 
Син үлэлиир, настарыанньата үчүгэй, барарын 
кэ тэһэ сылдьар. Кини университекка омук ты-
лын салаатыгар иккис кууруска киириэхтээх. 
Михаиллаах Костик (Милан кыра уола) икки ты-
раахтарынан, совхуоһу кытта кэпсэтэн, бурдук 
отун урулуоннаан, аҥарын ылар буоллулар. Ба-
лайданы, быһа холоон 200-кэ урулуону ылыах 
курдуктар.

Валерий хотон өрөмүөнүн кэнниттэн дьиэти-
гэр үлэлээн эрэр. Мин ынахтарбын хомуйабын, 
сотору аппын ылаллар. Онтон ыла ынахтары 
далга хоннорон, хотон иһигэр ыах буолаллар. 
Биирдэ суукка устата сүтэ сырыттылар. Түөрт 
ньирэй сүппүтүн, икки төгүллээн Туолумаҕа ба-
ра сылдьан (икки көстөөх сиртэн) аҕалтаатым, 
мээнэ бара тураллар эбит. Субаттарбыт онно-
манна ыһылла сылдьаллар. Мантан күһүн олору 
көрдөөһүн саҕаланар.

Билигин дьиэбит муостатын көтүрэн анны-
гар кунус кутабыт, булуус хаһабыт, онон Да-
лан дьиэтигэр көһөн олоробут. Рая хаастарын, 
кууруссаларын, кроликтарын сүөһүлүүр, хам-
түм фермаҕа баран ынах ыырга көмөлөһөр. 
Ийэбит эмээхсин, Александра Петровна (Рая 
ийэтэ) ону-маны иистэнэр, таҥас сууйар. Тии-
һин оҥотторо Мындаҕаайылаары сылдьар. Мин 
сотору мунньахха куоракка бараары сыл дьа-
бын. Таарыччы дьиэ боппуруоһун бы һаар-
сыахтаахпын. Галялаахтан сурук кэллэ, Вася 
кинилэргэ сылдьан үөрэҕэр Томскайга барбыт 
үһү.

Балаҕан ыйын 13 күнэ
Бүгүн үс аҥар чааска туран, ынахтарбар бар-

дым. Аара, Ньэкэ хочотугар Афанасьев, сопхуос 
бостууга ситэн ылан, бииргэ бардыбыт. Бастаан 
ыйдаҥалаах буолан сырдык курдук этэ да, кэ-
лин туман хойдон, уонча хаамыы таһынан туох 
да көстүбэт буолла. Суол уҥа өттүгэр туораа-
быт ынахтары, нэһиилэ барыгылдьытан, суолга 
төттөрү киллэртээтибит. Син барыларын буллу-
бут бадахтаах.

Эбээ эмээхсиммит бүгүн Михаилы кытта Мын-
даҕаайылаата, тииһин оҥотторуохтаах. Афоня 
Костиктыын тыраахтарынан эмиэ Мындаҕаайыга 
цемент уонна бурдук тиэйэ бардылар, ыкса 
киэһэ кэллилэр.

Киэһээҥҥи ыам²а ынахтарбын түөрт чаас 
ааһыыта аҕалтаатым. Булууспун ытыыстаатым.

Балаҕан ыйын 20 күнэ
Бу күннэргэ ардаҕа суох, былытыран ыла-ыла 

халлар, хаһыҥнаах кураан күннэр тураллар. 
Сир олус кууран-хатан күөллэр уолан, от-мас 
хагдарыйан, суол хара буорунан күдэрик оргу-
йан, сүрдээх курус, хаҕыс хартыына тула лыыр. 
Эһиилги дьыл чинчитэ мөлтөх, арааһа уһун ку-
раан сут дьыллар оройдоро буолаары турар бы-
һыылаах. Атырдьах, балаҕан ыйдарыгар биир 
хааппыла ардах түспэтэ.

Мин булууспун бүтэрдим, таарыччы  дьиэм 
ис кунуһун эбии куттум. Акылаат аннынан 
салгы латар икки утарыта турба уктум. Дьи-
эм үрдүн аһан, хаптаһыннарын ыпсаран ик-
килии хаптаһыны эбии уган биэрдим. Даҥын 
хаһыытыгар, сабыы тыгар уолум Оппуонньа ула-
ханнык көмөлөстө.

Ынахтарым сүтэ-сүтэ көстөллөр. Бүгүн Ми-
хаил быраата Федя Сэдээлиһэп, кэргэттэри нээн 
Майаттан көһөн кэлиэхтээхтэр. Кини биһиги 
хаһаайыстыбабытыгар наймыламмыт µлэ´ити-
нэн киирэр.

Сарсын Оппуонньа биһиги куоракка киириэх-
тээхпит. Мин суруйааччылар мунньахтарыгар, 
Оппуонньа үөрэҕэр. Кини биһиги хаһаа йыс -
тыбабытыгар быйыл сайын икки ыйы быһа үлэ-
лээтэ, сүүрбэ тыһыынча хамнас ааҕыста. Дьиэ 
ис-тас үлэтигэр көмөлөстө. Үчүгэйдик сылдьан 
баран эрэр, онон үөртэ. Тыа сиригэр сыс тыах 
курдук майгылаах.

Рая үлэ-хамнас бөҕө. Куһун-хааһын, куурус-
сатын, кроликтарын көрөр уонна дьиэтин үлэ-
тигэр биирдэ олорон көрбөккө мөхсөр. Сүрэх-
бэлэс бөҕө, маладьыас.

Эбэбит син хачыгыраан сылдьар. Сото рутаа-
ҕыта Мындаҕаайыга Наһаардарга баран хонон, 
күүлэйдээн кэллэ. Үчүгэйдик сылдьан, үөрүү-
көтүү бөҕө. Ону-маны иистэнэр, таҥас сууйар. 

Балаҕан ыйын 30 күнэ
Оппуонньа биһигини иккиэммитин Михаил 

 массыынатынан Чурапчыга таһааран биэрдэ. 
Аара Мындаҕаайыга хоммуппут. Наһаардаах 
утуй буттарын кэннэ тиийэн туруорбуппут. Чу-
рапчыттан тиийдэхпит күн маҥнайгы самоле-
тунан куоракка көтөн, эбиэккэ тиийдибит. Ол 
киэһэ Галялаахха тиийэн хоннубут. Мин сылтан 
ордон баран куоракка киирбит сыалым диэн – 
айар сойуустар: суруйааччылар, худуоһунньук-
тар, ком позитордар, архитектордар, театраль-
най диэ йэтэллэр холбоһуктаах пленумнарыгар 
кыттыы. Мунньахпыт Нуучча театрыгар бала±ан 
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ыйын 24 кµнµгэр буолла. Тиэмэтэ – Саха сирэ 
Россияҕа холбоспута 360 сыла туолуутунан си-
бээстээн тэриллибит. Миигин президиумҥа талан 
соһуттулар. Наука дуоктардара – профессор-
дар, академиктар, норуодунай суруйаач чылар 
ааттара этиллибитигэр, буолуохтаах буолбу-
тун курдук, ким даҕаны аахайбата. Оттон мии-
гин, суру йааччы-фермер диэн биллэрбиттэри-
гэр, саала устун биһирээбит дуу, дьиктиргээ-
бит дуу, күлсүү аҥардаах күүгээн долгуна саба 
күөдьүйэн ыл быта. Онон, үллэр үйэбэр, саллар 
сааспар  биирдэ сыана үөһэ ыттан, үрдүк сиртэн 
дьон сирэ йин утары көрөн чэмчэллэн олордум.

Бырабыыталыстыба салалтатын солбуйаач-
чыта Корякин дакылаат оҥордо. Таарыччы бэ-
рэсидьиэн ыйааҕын ааҕан, айар сойуустар чи-
лиэттэригэр оҥоһуллубут социальнай чэпчэтии-
лэри олус үөрэ, сэргии иһиттибит. Ол кэнниттэн 
бэрт элбэх киһи тыл эттэ. Арыый дириҥ соҕус 
эҥсиилээх даҕаны, араас чычаас чычырбас, бэ-
йэни өҥ нүү хабааннаах этиилэр кэмэ суох эти-
линнилэр. Ортотугар биирдэ эрэ сынньанан, 
кү нүс 3 чаас ка диэри тигинэччи үлэлээн бүт-
түбүт. Мунньах кэнниттэн Урсун, Тумат, мин 
буо ламмыт, Да лан наахха тиийэн чэйдээтибит. 
Уолаттары со йуус чилиэнигэр киирбиттэринэн 
эҕэрдэлээтибит. Мун ньахпытын ырыттыбыт.

Нөҥүө күнүгэр 25 чыыһылаҕа биһиги сойуус-
пут мунньаҕа буолла. Издательство уонна ти-
пография дириэктэрдэрэ, бырабыыталыстыба 
үлэһиттэрэ бааллар. Кэпсэтии наар кинигэ из-
дательствотын, типография тула барда. 15 киһи 
тыл эттэ.

Мунньахтар кэннилэриттэн наар куораты, ма-
ҕаһыыннары, ырыынагы көрүтэлээтим. Куорат 
дьоно уларыйбыттар, кэлии-барыы, сүпсүгүрүү 
бөҕө. Киһи үксэ ону-маны эргинэр, булар-та-
лар эрэ туһунан саныыр буолбут. Атыыга араас 
мал-сал, омук табаара, аһа-үөлэ дэлэйбит эрээ-
ри, киһи баһа быстар сыаната өйгүн-санааҕын 
олус кыйахыыр эбит. Ыччат наар омук таҥаһын 
таҥныбыт. Араас дьэрэкээн ойуулаах килэҥнэс 
ыстаан, куурка, пуховой соннору кэппиттэр. 
 Куорат олоҕо тыҥаабыт, хайдах эрэ киһи кутун-
сүрүн баттыыр ыардыҥы тыыннаммыт. Киһи 
тэһийбэт буолбут. Балаҕан ыйын 28 күнүгэр са-
молетунан көтөн, автобустанан, матасыыкылла-
нан киэһэ хойут дьиэбин Хахыйаҕы булан, дьэ 
өрө тыынным.

Хахыйах сонуна: Федялаах көһөн кэлбиттэр. 
Далан дьиэтигэр олороллор, онон ыалламмып-
пыт. Кэлээппин кытта, нөҥүө күнүттэн кыстык-

ка бэлэмнэнии үлэтигэр туруннубут: хотоммут 
даҥын хаҥаттыбыт, сыбахха ылыстыбыт, куурус-
са уйата тутабыт.

Мантан күһүн наар кыстыкка бэлэмнэнии, 
сүөһүлэри, субаннары, сайын устата кыыл баран 
хаалбыт борооскулары, ньирэйдэри көрдөөһүн 
түбүктээх-садьыктаах үлэтиттэн арыый атыҥҥа 
аралдьыйан, Хахыйаҕы кытта сибээстээх атын 
сабыытыйаларга аралдьыйа түһэр гына, днев-
никпиттэн тэһитэ түһэн билиһиннэриэм.

Алтынньы 26 кµнэ, бэнидиэнньик, 1992 с.
22 чыыһылаҕа чэппиэр күн киэһэлик хотом-

мор сүөһүлэрбин баайталыы сырыттахпына, 
арай, подсобкаҕа дьон киирэн:

– Ким баарый? – дэһэллэр
– Мин баарбын, тугуй? – диибин.
– Ээ, ыалдьыттар кэллибит, – диэн буолла.
Мин биир тиҥэһэбин баайан баран тахсыбы-

тым, арай, Болот Боотур, Мындаҕаайы кулубата         
Е.Е. Ам мосовтыын кэлэн тураллар эбит. Соһуйан 
саҥа аллайа түстүм. Оҕонньору кытта илии тутус-
пуппар, күлүү-үөрүү бөҕө. Үлэбин ситэрэн баран 
тахсыам диэн дьиэбэр атаардым. Киэһэ үлэм кэн-
ниттэн кэлбитим, убайым оҕонньор чэйдээн, ирэн-
хорон олорор эбит. Дьэ, ону-маны элбэҕи кэп-
сэттибит. Миэхэ үс хонно. Аймахтарыгар Мыры-
лаларга сылдьар-кэпсэтэр сыал лаах эбит. Уонна 
төрөөбүт алааһын булан көрүөн баҕарарын эттэ.

Сарсыарда, Хахыйахха управляющайдыы 
оло  рор сиэнигэр, Петров Сиэнньэҕэ сылдьан, 
оҕон ньор туһунан эттим. Алтынньы 24 күнүгэр 
эбиэт тэн киэһэ, Петров «ЗИЛ» массыынатынан 
Ба ҕалаахтар диэн алаастарга бардыбыт. Болот 
бэйэтин этиитинэн, Баҕалаахтар диэн үс-түөрт 
алаастан хайатыгар эрэ төрөөбүт, саас суол ал-
дьаныан иннинэ, төрөппүттэрэ кинини кыһыл 
оҕону илдьэ Хатылыга көспүттэрэ үһү. Кэлин 
сэрии иннинэ, Мындаҕаайы оскуолатыгар үлэ-
лии олорон, ыҥыыр атынан Мырылаҕа баран 
иһэн Дьардьырга (Хахыйах хоту өттүгэр силлиһэ 
турар сир) сылдьан, онно олорор биир киһи 
Баҕалаахтарга диэри барсан, кини төрөөбүт дьи-
этин көрдөрөн биэрбит эбит. Ону өйдөөн кэлбит.

Икки-үс Баҕалаахтарга киирэн эргитэ-урба-
та сылдьан көрдөрбүппүтүгэр, оҕонньорбут са-
наата хайатыгар да тохтообото. Онтон бүтэһик 
Баҕалаахха тиийбиппитигэр, киһибит сирэйэ-
хараҕа сырдаан, сэргэхсийэ түстэ.

– Арааһа, бу буолуон сөп эбит, маннык ку-
барыйбыт маҥан баҕаналар тураллара, – диэн 
 буолла. 
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Кырдьык, тыа куулатынааҕы күөл кытыыты-
нан өтөх иинин тула иҥнэл-таҥнал түспүт хас да 
 кубарыйа куурбут маҥан баҕаналар туралларыгар 
тиийэн кэлбиппит. Массыынаттан түһэн, балаҕан 
оһоҕун холумтаныгар майгын ныыр томтор сири 
хаарын хаһыйан, кыһыл буор көстүбүтүгэр,  дьиэ 
холумтана бу эбит, диэн хаарын хаһыйан ор-
тотугар уот отуннубут. Оҕонньорбут, нотуруус-
калыы кэтэ сылдьар суум катыттан күтүр улахан 
суулааҕы таһаарбыта, «роял» диэн оччолорго 
муода буолбут биир  лиитэрэлээх бытыылкаҕа 
испиир буолан биэрдэ. Соһуйан саҥа аллайа 
түстүбүт, киһибит уотун алҕаан аһатта. Биһиги 
эмиэ ылбыт өйүөбүтүн, тиэрмэстээх чэйбитин 
таһааран, холумтаммыт тула убаһа тириитэ ол-
бох тэлгээн олордубут.

Баһылай оҕонньор, үөрэн, чэпчээн кэпсээ нэ-
ипсээнэ элбээн барда. Сэриигэ сылдьан эрэй-
дэммитин, репрессияланан хаайыыга муҥ наа-
быттарын-сордообуттарын сүрдээҕин уйа ды йан, 
ытамньыйа былаастаан уһуннук кэпсээ битэ. 
Таҥнары туттахха тайах буолар, уһун уктаах 
зонтигын тайахтанан, чугас алаас саҕа тынааҕы 
тыаҕа тахсан хаамыталаан, ыраас, чэбдик сал-
гынынан дуоһуйа тыынан, астынан киирбитэ.

Хахыйахха тиийэн, бөһүөлэк тутууларын кэ-
ритэн көрдөрбүтүм. Ыраахтан маҥан боро-
хуот курдук дьэндэйэн, кылбааран көстөр таас 
котельнайы, үгүс нэһилиэктэргэ суох улахан 
саҥа кулуубу иһиттэн-таһыттан сөҕө-махтайа 
көрүтэлээбитэ. Мин дьиэм иннинээҕи өрүс сы-
ҥаһа кырдалын устун хаамыталыы сылдьан, ым-
сыырбыт баҕа санаатын таһыгар таһааран боту-
гураамахтаабыта.

– Оо, манна балаҕан туттарбыт киһи, үс Ба-
һылай буолан олоруо эбиппит, – диэбитин би-
лиҥҥэ диэри умнубаппын.

– Дойдугар Мырылаҕа аймахтаргар, быраат-
таргар этэн көрдөстөргүн, бука ылыныа этилэр, 
– диэбиппин саҥата суох мүчүк гынаахтаабыта.

Болот миэхэ µс хоммутун кэнниттэн, аймах-
тара Мырылаҕа муҥхалата диэн иппиттэрэ. Ити 
тиһэх көрсүһүүбүт этэ.

Нөҥүө 1993 сыл сааһыгар, ыам ыйын 25 
кµнµгэр Болот Боотур, 31-кэ Реас Кулаковскай, 
биир нэдиэлэнэн быысаһан өлбүттэрин туһунан 
кутурҕаннаах сураҕы истэн хараастыбытым.

Болот Боотур барахсан, аҕа көлүөнэ суру-
йааччылартан барыларыттан уһуннук бодорус-
пут, убайым Георгий Наһаарабыс бокуонньук 
үөлээннээҕэ уонна табаарыһа, миэхэ ордук чу-
гас, истиҥ сыһыаннаах, сойууска киирэрбэр 

ре комендация биэрбит киһим этэ. Кини, били 
төрөөбүт алааһыгар тыа саҕатыгар киирэ сыл-
дьан, зонтик тайаҕын тииккэ өйөннөрөн баран 
умнан кэбиспит этэ. Онтукатын Мырылаттан 
төннөн кэлэн ылан барбыт. Ону омнуолуу санаа-
бычча эттэхпинэ, төрөөбүт алааһа киниттэн ол 
тайаҕын бэлэх курдук илдьэ хаалбытын, төннөн 
кэлэн ылбатаҕа буоллар, баҕар, өссө сылдьы-
махтыы түһүө хааллаҕа дуу диэн.

Мин манна Хахыйахха кэлиэхпиттэн икки сыл 
иһигэр, алта суруйааччы өлөн, сахабыт литера-
туратын эйгэтэ биирдэ иччитэхсийэн, аҥас гына 
түһэргэ дылы буолта. Валерий Чиряев, Николай 
Габышев, Иван Егоров, Василий Протодьяко-
нов-Кулантай, Василий Соловьев-Болот Боотур, 
Реас Кулаковскай. Кырдьаҕастар бары даҕаны 
сааһыран анараа дойдуга барар кэмнэрэ кэлэн 
эрэринэн маны быһаарыахха сөп эбитэ буо-
луо да, Иван Егоров-Сүгэһэрдээх Уйбаан олох 
эдэр, миигиттэн даҕаны балыс киһи эрдэлээбитэ 
соһуччута бэрт этэ. 

Сэтинньи 13 күнэ 1992 сыл, бээтинсэ.
Бу күннэргэ сүөһү өлөрүүтэ – барыта уон то-

ҕус сүөһү туттулунна. Сыбах үлэтэ бүтэн,  арыый 
үөһэ тыынныбыт. Сүөһүбүт этин биһиги ол-
буорбут иһигэр, куурусса уйатыгар дьаарыстаа-
тыбыт.

Михаил куораттан ахсыс чыыһылаҕа кэлбитэ. 
Ол иннинэ сэттискэ, £ктөөп бырааһынньыгын 
Фенялаахха (Михаил кэргэнэ) ылбыппыт. Ас-үөл 
толору, дьахталлар түүн µ³´µгэр диэри олор-
буттар этэ. Ахсыска киэһэ биһиги дьиэбити-
гэр мустан мунньахтаатыбыт. Фенялаах Дуня-
ны (Валерий кэргэнэ) паайа суох чилиэнинэн 
ылар туһунан быһаардыбыт. Аны, Федяны саҥа 
кыттыгаһынан Миитээ оннугар ылар туһунан 
 кэпсэттибит. Онон, хаһаайыстыбабытыгар 6 чи-
лиэн буоллубут. Федя, паайы үллэстии тү бэл-
тэтигэр, Миитээҕэ барбыт үс сүөһүнү итэҕэс 
ылыахтаах, уонна Миитээҕэ төлөнүөхтээх алта 
уон тыһыынчаны кини биэриэхтээх.

Бүгүн мин хотоммор түөрт тиҥэһэни эбии кил-
лэрдилэр, хотон тымныһыыйы диэн. 11-с чыы-
һылаҕа Валерий, киэһэ гарааһын аһаары, ааҥҥа 
баттатан, ойоҕоһун уҥуоҕа бэттибит. Бэҕэ-
һээ Михаиллыын Чурапчыга киирэн көр дөрөн 
таҕыстылар. Хата, тостуу суох үһү, онон Вале-
рий төттөрү кэлсибит.

Ахсынньы 18 күнэ, 1992 сыл, бээтинсэ.
Бу кэмнэргэ Михаил наар куоракка сылдьар, 
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хас өрөбүл аайы тахса-тахса төттөрү киирэр. 
Кэммиэрчэскэй дьыаланан дьарыктанар, онту-
ката бүтэн-оһон биэрбэт. Ааспыт сырыытыгар 
уолбутугар Оппуонньаҕа биир куул эт, арыы 
ыыппыппытын, тиксэрбит этэ. Суругунан мах-
танаахтаабыт аҕай. Оттон бу сырыытыгар куо-
ракка «ЗИЛ» массыынанан Валерий киирсэн 
таҕыста. Онно эмиэ Галялаахха эт, Даарыйаҕа 
(мин саҥаһым) кыра кэһии ыыппыппыт.

Миигин Костик (Милан кыра уола) икки күн 
солбуйан, сынньанан ыллым.

Бу күннэргэ, ааспыт нэдиэлэҕэ Российскай 
Федерация норуодунай дьокутааттарын сэттис 
сиэссийэтэ бэрт айдааннаахтык баран, дьэ бүтэн 
сынньатта. Гайдар оннугар Черномырдин диэн 
киһи буолла. Дьэ, төһө уларытар-тэлэритэр, 
көстүө буоллаҕа. Уопсайынан, дьокутааттар ол-
бу фракцияларга хайдыһа-хайдыһа, наһаа үүнэ-
тэһиинэ суох мээнэ мөккүһэллэр. Сороҕор киһи 
кэлэйиэн курдук дьүһүлэнэллэр. Наар былаас 
былдьаһыытын айдаана, көдьүүстээх үлэ суох 
дьоно буолаллар эбит.

Рая сыллааҕы отчуотун оҥорон, түүннэри оло-
рор. Эмээхсин ону-маны иистэнэр, абырахтыыр. 
Миэхэ куобах истээх уонна чараас үтүлүктэри 
тиктэ. Соммун тастаата. Мин киниэхэ этэрбэһин 
улларан биэрдим.

Тохсунньу 1 күнэ 1993 сыл, бээтинсэ.
Бүгүн саҥа дьыл – 1993 сыл үүннэ. Бы-

рааһынньыгы Хахыйах 3 бааһынай хаһаа йыс-
тыбата кыттыһан ыллыбыт. Семенов Валерий-
даах дьиэлэригэр, икки уһун субурҕа остуо лу 
тардан, оҕолуун-уруулуун 60-ча киһи оло  рон 
аһаатыбыт, оонньоотубут-көрүлээтибит. Тэ рээ-
һинэ үчүгэй, лоторея улахана-кыра та, оҕо лорго 
бадаарак, ырыа-тойук, үҥкүү, тост үөһэ тост 
бөҕө. Оҕолорго бадаарактары Мо руос оҕонньор 
– Миисэ Сэдээлиһэп туттартаата. Кыра лото-
реялар түүн үөһүн иннинэ оонньоннулар. Миэхэ, 
слесарнай инструмент, эмээхсиҥҥэ, Раяҕа омук 
оонньуурдара тигистилэр. 

Эмээхсиммитин кэлэ-бара массыынанан тиэй-
дибит. Улахан лоторея түүн 2 чааска оонньонно. 
Эр дьоҥҥо «Минск» матасыыкыл, дьахталларга 
күөх кырса тириитэ. Оонньооһуҥҥа хамыыһыйа 
бөҕө, оҕолорунан таттардылар. Түүлээҕи, «Эр-
гис» бааһынай хаһаайыстыбаттан, Оксана Пе-
трова сүүйдэ. Матасыыкылы биһиги Костик-
пыт ылла. Үөрүү-көтүү бөҕө, уолбутун хачай-
даатыбыт. Михаил, сүүйүүлэри бэркэ ыпсаран-
хопсорон остуолга туос көтөхтөрдө: «Түүлээх, 

түөрт уол оҕону төрөппүт соҕотох (бөһүөлэк 
үрдүнэн) дьахтарга тиксибитэ, саамай сөптөөх, 
ким да күтүрээбэт-сэтэрээбэт дьыалата. От-
тон, матасыыкыл эмиэ бу бөһүөлэк саамай эдэр 
бааһынайыгар Костикка түбэспитэ, анаабыт кур-
дук буолла. Быһата, таҥара бэйэтэ бу дьону та-
лан анаталаата», – диэн олус сөпкө куолулаата. 
Ону бары даҕаны астына истэн, сүүйүүлээхтэри 
уруйдааһын-айхаллааһын бөҕө буолла.

Аны, мин эмиэ улахан үөрүүгэ тигистим. Би-
һиги хаһаайыстыба салайааччыта Миисэ Сэ-
дээлиһэп, Валерийга «Юпитер», миэхэ «Мин-
скэй» ма та сыы кылларынан, үчүгэй үлэбит иһин, 
 бириэмийэ  биэр тэлээтэ. Матасыыкылларбытын 
куо раттан  тиэйэн аҕалан, биһиги олбуорбуту-
гар сүөкээбиттэ рэ. Онон, олбуорум иһигэр са ҥа-
лыын-эргэлиин ба рыта сэттэ матасыыкыл кыс-
танан турар.

Үс хаһаайыстыба: «Кулаада», «Кытыл», «Эр-
гис» салайааччылара Миисэ Сэдээлиһэп, Оп-
пуонньа Хомподуойап, Сеня Петров бары туран 
отчуоттаан тыл эттилэр. Дьиэбитигэр түүн үс 
чааска кэллибит. Будильникпын 4,30 чаастан 
6-ҕа уларытан биэрдим. Сарсыарда алтаҕа туран 
үлэбэр бардым.

Тохсунньу 23 кµнэ, 1993 сыл, субуота.
21 чыыһыла киэһэ 11 чаас саҕана уолбут Оп-

пуонньа киирэн кэлэн соһутта. Бүөккэлээҕи, мин 
тастыҥ бырааппын кытта «ЗИЛ» массыынанан 
кэлсибит. Аара Чурапчыга Валентин (Рая бал-
тын Галя уола) кэлэн хаалбыт үһү. Михаиллааҕы 
кытта нөҥүө күн киэһэтигэр кэллэ. Онон мустан 
элбээтибит. Оппуонньа каникула саҕаламмыт, 
олунньу аҕыһыгар диэри. Оттон Валентин ка-
рантиҥҥа сылдьар, үөрэммэтэҕэ ый буолбут үһү. 
Бастаан каникула, онтон грипп тарҕанан, куорат 
оскуолаларын бары кылаастарын сабан, каран-
тин биллэрбиттэр. 

Бүгүн эбиэккэ диэри тура, дружбанан мас эр-
бэттим. Эбиэттэн киэһэ уолаттарбын хотоҥҥо 
илдьэ киирэн үлэлэттим. Валентин борооскулар 
саахтарын күттэ. Оппуонньа бурдук киллэрдэ, 
мас хайытан кыстаата, сүөһүлэри уулаттылар, 
чооскулары аһаттылар. Уопсайынан, эт-үүт хан-
тан хайдах кэлэрин билсистилэр. Кэлэн иһэн 
гарааһы, Валерийдаах дьиэлэрин көрдүлэр. Ула-
ханын, киэҥин сөхтүлэр.

Тохсунньу 29 кµнэ, 1993 сыл, бээтинсэ.
Халыҥ сис былыт кэллэ. Нэдиэлэ курдук, 

сүр дээх сылаас күннэр тураллар. Халлаан кы-
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раһалыыр, кыратык илинтэн тыалыран ылар.
Иллэрээ күн 27-кэ киэһэ 6 чаас саҕана, хотон-

тон кэлэрбин кытта, улуус кулубата Иван Степа-
нович Сивцев, Мырыла тойотторо Батарин, Тихо-
нов киирэн кэллилэр.

Чэйдэтэ олорон олох-дьаһах, котельнай эҥин 
туһунан кэпсэттибит. Кулубаҕа, Мырыла тойот-
торо истэн олордохторуна, кинилэр үлэлэрин-
хамнастарын, быһыыларын-майгыларын сорох 
өрүттэрин кытта сөпсөспөппүн кэпсээтим. Аас-
пыт ый 22 кµнµгэр «Саҥа олох» хаһыакка, ко-
тельнай үлэлээбэтэҕиттэн Хахыйахха оскуола, 
детсад, медпункт, кулууп сабыллан туралларын 
туһунан ³р³спµµбµлµкэҕэ тиийэ олохтоохтор ай-
дааннаах ыстатыйалара тахсан турардаах. Онон 
биллэр проблеманы санаппытым.

Бэҕэһээ уолаттар эбэлэрин илдьэ, Михаилы 
кытта куораттаатылар. Эмээхсин куоракка, кыра 
кыыһыгар Галялаахха ыалдьыттаан баран, саас 
суолу баттаһа төттөрү кэлиэх буолар, хайаһар.

Олунньу 7 кµнэ, 1993 сыл, баскыһыанньа.
Олунньу иккис кµнµгэр Михаил Чурапчылаа-

быта, онон куоракка киирэн, устунан Москубаҕа 
мунньахха барыахтаах үһү. Бэ´искэ Москуба ҕа 
көппүт буолуохтаах. Ити күн Чурапчыга баа-
һынай хаһаайыстыбаларын үлэһиттэрин тү мэн 
мунньах буолбут. Чэпчэки сыанаҕа элбэх та  баар 
атыыламмыт. Мырылаттан Михаил  Данилович 
Николаев, Оппуонньа Хомподуойап сыл дьыбыт-
тар. Биһигиттэн ким да барбакка хаалбыта хо-
молтолоох.

Олунньу 4 кµнµгэр Милан уола Сахамин кэл-
лэ. Кини соторутааҕыта аармыйаттан куттаҕы-
нан сыыйыллан кэлбит. Манна үлэҕэ-хамнаска 
 кө мөлөһөн эрэр. (Сахамин Афанасьев билигин 
³р³с пµµбµлµкэ айылҕатын харыстабылыгар ми-
ниистирэ).

Муус устар 26 кµнэ, 1993 сыл, бэнидиэнньик.
Наар үлэ туһунан балайда элбэх бэлиэтээһини 

көтүтэн туран, арыый сонун өттүттэн салгыыбын.
Бэҕэһээ референдумҥа Ельцин диэки куо-

ластаатыбыт, 69 киһи кытынна. Иллэрээ киэһэ 
мунньах тэрийэн, дьону Ельцини өйүүллэригэр 
ыҥырбытым.

Бүгүн Мындаҕаайы баһылыга В.П. Чичигина-
ров кэргэттэринээн, художник Александра Инно-
кентьева, Мындаҕаайыттан Мырылалаан иһэн, 
сылдьан аастылар. Чэйдэттибит, Иннокентьева 
дьиэбит кээмэйин ылла.

Бу сарсыарда эрдэ туран Михаил Валерий-

дыын Сото диэн сиргэ Мэҥэҕэ айаннаатылар. 
Он но тутуллубут туристическай базаны көрүөх-
тээх тэр уонна Суотту музейынан эргийэн, сарсын 
киэһэ төннүөхтээхтэр. Сыаллара диэн –  уопут 
атастаһыы, «Амма-Даймоны» кытта кыттыһан 
турбаза тутаары. 

Туризмынан дьарыктаныы идиэйэтин мин кэ-
лиэхпиттэн уолаттарга хаста да эппитим. Ол 
олох хо киириэх курдук хамсааһына тахсан эрэ-
рэ үөрүүлээх. Сүөһү-ас этэҥҥэ турар. 15 ынах 
төрөөтө, аны биир хаалла.

21 чыыһылаҕа маҥнайгы чыыбыс кэлбитин 
көр дүм, дал кэннинээҕи саахтаах тэлгэһэҕэ түһэ 
сылдьар. Аны кус кэлэрин көрөн сэргэхсийиэх-
пит турдаҕа.

 
Ыам ыйын 6 кµнэ, 1993 сыл, чэппиэр.
Ыам ыйын 4 кµнµгэр, сарсыарда 5 чаас саҕана, 

дьиэм аннынааҕы дулҕа уутугар икки көҕөнү 
көрдүм. Саабын ылан аллара киирэн, саа ылар 
сиригэр тиийэн баран, хоһулатаары көтүтэн кэ-
бистим. Күөрэтиэхпин кэрэйэн, ыппакка хаал-
лым. Ол күн, күнүс Мырылаҕа баран иһэн, Федя 
биир атыыр көҕөнү өлөрбүт. Сарсыныгар 4 чаас 
саҕана туран, били уубун түннүкпүнэн өҥөйөн 
көрдүм да, туох да суох курдук этэ. Онтон таҥнан 
саабын ылан таһырдьа тахсарбын кытта, анны-
быттан элбэх баҕайы үөр кус көтөн барылаан 
тахсан, өрүс диэки бардылар. Олус соһуйдум, 
хомойдум даҕаны. Өрүскэ киирбитим, ойбон тула 
халыйбыт уу мууһугар бөлөх-бөлөх сохсоһон 
аҕай олороллор эбит. Биноклунан кө рөн аахпы-
тым, оруобуна сүүрбэлэр. Үөмээйитэ суох буолан 
чугаһаппатылар. Балайда өр эргийэ көтөн баран, 
салаллан үөһэ баҕайынан үрдүбэр кэлбиттэри гэр 
кыһыыбар күөрэтэн көрдүм да, билиммэтилэр.

Бу уубар былырыын саас бултуйбутум. Саас 
эрдэ дулҕа уутун хаайан, балбааҕынан бы-
һыт оҥорбутум туһалаан син обургу уу халый-
быта. Уум кытыытыгар эмиэ балбааҕы кыс-
тааммын дурда оҥостон хоммутум. Бастакы 
түүм мэр хараҥаҕа уонча кус кэлэн түспүттэрин, 
хараҥата бэрт буолан кыайан көрбөтөҕүм. 
Саҥаларыттан иһиттэххэ көҕөттөр, күлүктэрэ 
эрэ күлүгүлдьүһэллэр. Олор бохтуу түһэн баран, 
ортолоро манан буолаа рай диэн ытан хабылын-
нардым. Арай икки-үс сиргэ табыллыбыт кустар 
мөхсөр тыастарынан киирэн, икки көҕөн сыта-
рын буллум. Уҥуоргу кытыы диэки чалымныыр 
тыас баарыгар тии йэн, тугу да булбатым. Сар-
сыарда сырдаабытын кэннэ икки мороду кэлэн 
түспүттэрин, биирдэ ытан кэбистим. Киирэн ылан 
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баран, уум кытыытын кэрийэ баран биир көҕөн 
өлө сытарын буллум. Биэс кустанным. Өссө олор-
бохтуу түһэн баран, тоҥо быһыытыйан,  дьиэ бэр 
тахсарга быһаарынным. Дьиэм бу барыйан ту-
рар, эниэ сыыр үрдүгэр сүүрбэччэ эрэ хаамыы 
сиргэ. Уҥа өттүгэр хотонум, онтон аллара соҕус 
кыбыы лаах отторум барыта – ытыс үрдүгэр. Ту-
ран кураанах сиринэн, кыбыым иһинэн тахсан 
эрдэхпинэ, арай иннибэр туох эрэ тилигирээ-
битигэр көрө түспүтүм, отум тэллэҕиттэн биир 
сатыылаабыт көҕөн туран, сүүрэн түөрэҥэлээн 
эрэр эбит. Саа бын хаба тардан ыллым, чугаһа 
бэрт, илдьи ытан кэбиһииһибин. Ыыта түһээри 
тохтоотум, куһум кыбыым аанынан тахсан, хо-
тонум сабараанньатыгар тиийэн иҥнэн баран 
кирийэн сытта. Ону ыппыппар арыый өрөлөтөн 
кэбиспитим, буулдьам сабараанньам эргинигэр 
түһэн бурҕас гынна. Куһум эбии кирийэн биэр-
битин тиийэн тутан ыллым. Ол сабараанньабар 
түспүт бөлөх доруобунньук суолун кэлэр-ба-
рар ыалдьыттарга көрдөрөрбүн олус сөҕөллөр, 
итэҕэйимиэх курдук буолаллар. Ону, оттон дур-
дам бу турдаҕа дии, дьиэм анныгар. Ити уубут-
тан былырыын сүүрбэччэни эрэ кыайбат куһу 
бултаан турабын. Быйыл аҕыйах, уонча эрэ.

Ыам ыйын 22 кµнэ, 1993 сыл.
Бүгүн Ньукуола таҥара, сайын саҕаланыытын 

маҥнайгы күнэ. Сылаас күннээх ыраас халлаан 
буолла, киэһэлик эрэ былытырда. Бүгүн кустар-
бытын үллэһиннибит. Биһиэхэ үс улахан – оруо-
буна биирдии кус тигистэ.

Эбиэттэн киэһэ, Аҥаарыкы үрүйэтин хал-
дьаа йы кырдалыгар «Кулаада» уонна «Кы-
тыл» бааһынай хаһаайыстыбалар чилиэттэрэ 
 кыт тыһан маевкалаатыбыт. Оҕолуун-уруулуун, 
дьах таллардыын сүүрбэттэн тахса киһи, икки со-
луу рунан ыгыччы эт буһаран сиэтибит. Оонньуу-
көр бөҕөнү оройуттан туттубут. Футболлааты-
быт, маҥнайгы мээчиги мин киллэрдим. Онтон 
былаах былдьаһыыта, эстафетаҕа сырсыы буол-
ла. Фенялаах Дуня икки төгүл киирсэннэр, эрбии 
тииһин курдук тэбис тэҥ буоллулар.

Бастакы борохуот ыам ыйын 27 күнүгэр, киэһэ 
10 чаас ааһыыта кэллэ. Чохтоох самоходка, 
 Дьабарыкы хайатыттан кэлэн ааста. 

30 чыыһылаҕа киэһэлик арболит дьиэҕэ көһөн 
кэллибит, киэҥэ-куоҥа сүрдээх. 

Бэйэбит дьиэбитин үс миэтирэни уһатан сал-
ҕаан эрэллэр. Аттыгар балаҕан туталлар. Турба-
за тутуутун туһунан урукку ыра санаа бын уолат-
тарбар эппитим, олоххо киириитэ саҕаланыах 

курдук. Михаил «Амма-Даймонд» тэрилтэни 
кытта кэпсэтэн, омук дьонун сынньатар гостини-
ца тутуох буолбут. Онно биһиги дьиэбитин ула-
рытан, сайын устата олороллоругар туталлар. 
Кыһын бэйэбит киириэхтээхпит.

Бэс ыйын 17 кµнэ, 1993 сыл, чэппиэр.
Бүгүн Хахыйахха историческай күн. Саха си-

ригэр суох, ол эбэтэр, аар саарга соҕотох (оч-
чолорго балаҕан ханна да тутуллубут сураҕа 
иһиллэ илигэ) аныгылыы киэптээх-таһаалаах 
бигэ-таҕа, тупсаҕай саха балаҕана тутуллан 
бүт тэ. Киэһэ ону малааһыннаатыбыт. Тутууга 
үлэлэспит уолаттар, биһиги хаһаайыстыба оҕо-
луун-уруулуун 30-ча киһи буоллубут.

Өбүгэлэр үгүс үйэлэргэ талан-талан саамай 
табыгастаах, судургу тутууларын, бала ҕа ны, 
билиҥҥи олоххо эргитии, урукку олох үгэс-
тэригэр, сиэригэр-туомугар төннүү, сүгү рү йүү 
биир көрүҥүнэн буолара чуолкай. Бу аата урук-
ку историяны саҥа хараҕынан көрүү, киниэхэ 
эргиллии бэлиэтинэн буолар.

Бэс ыйын 25 кµнэ, 1993 сыл, бээтинсэ.
Бу, ааспыт кэм устатыгар биһиэхэ улахан са-

быытыйалар буолан аастылар. Ол курдук 20 
чыы һылаҕа балаҕаммыт тутуута сүнньүнэн бүттэ. 
Бу күн Израилтан кэлбит омуктары – еврейдэри, 
белгиецтэри, кинилэри арыал лааччы «Туймаа-
да-Даймонд» дьонун, барыта холбоон 23 киһи-
ни Дьокуускайтан вертолетунан көтүтэн, Мы-
рыла Амматыгар Көбдөх Хайа ан ныгар түһэрэн 
сөтүөлэттибит, сынньаттыбыт. Ол кэнниттэн 
балаҕаммытыгар аҕалан аһаттыбыт. Балаҕаммыт 
ис-тас оҥоһуутун көрдөрдүбүт, дьэ, эргийэ сыл-
дьан көрүү-истии, сэргээһин, ыйы талаһыы бөҕө. 
Биһиги, балаҕан быһыыта-та һаата тоҕо маннык 
буоларын, көмүлүөк оһох суолтатын төһө кыал-
ларынан өйдөнүмтүө гына быһаара сатаатыбыт. 

Ыалдьыттарбыт саха аһын талбытын аһаан, 
кэп сэтэн-ипсэтэн астынан бардылар. Нөҥүө кү-
нү гэр 21-кэ Чурапчыга тахсан алмааһы кырыы-
лыыр собуот презентациятыгар, кинилэр ыһыах-
тарыгар сырыттыбыт. Биһиги төрдүөбүт: Ми-
хаил, Ва лерий, худуоһунньук Шу ра Иннокен-
тьева, мин. Чурапчы сиригэр аан бастаан чо чул-
лубут бриллианы көрдүбµт. Ыһыах кэн нит тэн, 
киэһэ банкеттан, «Туймаада-Дай монд»  дьо нун: 
Г.П. Яковлевы, С.И. Максимованы, В.М. Фи-
липпованы уо.д.а., барыта сэттэ-аҕыс ки һи ни, 
ил дьэ Мындаҕаайыга Буор Хайа үрдүгэр илдьэн 
сынньаттыбыт.
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Георгий Яковлев массыынаттан түһээт, Ам-
маны харбаан туораата. Кыанар киһи эбит, 
өй-санаа сытыыта, хорсуна барыта баар ычча-
та диэх курдук. Эдэрдэри кытта мээчиктэспитэ 
буо лан, түүнү быһа оонньоон-көрүлээн, сар-
сыарда күн тахсыытын көрсөн үөрэн-көтөн, 
биир бэйэм санныбыттан уонча сылы бырахпыт 
курдук сананан, ырааһыран, сүргэм көтөҕүллэн 
кэллим.

От ыйын 16 кµнэ, 1993 сыл, бэнидиэнньик.
Бу күннэргэ баанньык-сауна оҥоһуутугар үлэ-

лээтилэр. Мин наар суруксуттаан таҕыстым. Ба-
лаҕаммыт, Чурапчыга алмааһы чочуйар со буот 
презентациятын, «Туймаада Даймонд» президе-
нэ Г.П. Яковлев тустарынан очерк суруйан, бүгүн 
Михаилынан «Саха сирэ» хаһыакка ыыттым.

Бүгүнү быһа худуоһунньук Шура иннигэр по-
зируйдаан, бэйэбин уруһуйдаттым. Хас да күн 
олорор үһүбүн, сылаалаах үлэ буолсу.

Федялаах от тиэхиньикэтин оҥосто сылдьал-
лар. Михаил Валерийдыын бэҕэһээ Даайа Амма-
тыгар баран, оттуур сир кэпсэтиһэн кэлбиттэрэ.

Саунабытын бүтэрэ иликпит. Худуоһунньук 
Шу ралыын күнү күннүктээн балаҕаммытыгар 
оло робут, салгытыылаах дьыала буолсу.

Бэҕэһээ киэһэ Михаиллыын уолбут Оппуонньа 
кэлистэ. Үөрэҕин иккис курсу бүтэрбит, үөрүү 
бөҕө. Кининэн Куоста Куурайап «Урааҥхай саха-
лары» ыыппыт.

Бүгүн күнү быһа былыттаах буолла. Ху-
дуоһунньук Шура биһиги эмиэ, күнү тура ба-
лаҕаммытыгар олордубут. Оһохпутун оттон көр-
бүппүт, буруолуур.

Бу сарсыарда отчуттарбыт Даайа Амматыгар 
бардылар: Милан, Федя, Коля (Сэдээлиһэптэр 
күтүөттэрэ) буоланнар. Онно олохтоохтору кыт-
та кыттыһан оттуохтаахтар.

От ыйын 26 кµнэ, 1993 сыл, бэнидиэнньик.
23-24 чыыһылаларга оройуон кулубата И.С. Сив-

цев, туризм миниистирэ В.П. Ноговицын, «Ам-
ма-Падани Даймонд» дириэктэрэ Т.В. Ноев, тус-
тууктар Михаил Друзьянов, Вячеслав Карпов, 
уо.д.а. кэлэн ыалдьыттаан, балаҕаммытыгар 
маҥ найгы хоноһолорунан буоллулар. Баанньык-
танан, Аммаҕа сөтүөлээн, сорохтор Тэйэр Хайаҕа 
мот орканан баран сынньанан, күүлэйдээн кэл-
лилэр. Уопсайынан астына кэпсэтэн-ипсэтэн, 
дуоһуйан араҕастыбыт. 

Бэҕэһээ Чурапчыттан Михаил табаарыстара 

кэргэттэринээн кэлэн эмиэ балаҕаҥҥа сылдьан, 
сөтүөлээн, сынньанан бардылар.

Туризм сайдарыгар хас даҕаны усулуобуйа 
учуоттаныллыахтаах эбит.

Бастакытынан, экономическай өттүн ааҕан-
суоттаан көрүү.

Иккиһинэн, сатаан ыалдьыттатыы. Көрүү-
истии, хааччыйыы өттүн баһылааһын (умение 
обслуживать).

Үсүһүнэн, базаны тутуу ымпыгын-чымпы-
гын ситэри баһылааһын. Хас биирдии тутуллар 
обьект өҥүн-дьүһүнүн, кырааскатын тулалыыр 
айылҕаны кытта дьүөрэлэһиитин ситиһии.

Балаҕан ыйын 1 кµнэ, 1993 сыл, сэрэдэ. 
Ааспыт кэм устатыгар араас элбэх көрсүһүү-

лэр, түбүктээх түгэннэр буолуталаан аастылар. 
Олортон боччумнаахтарын аҕыннахха, от ыйын 
отут күнүгэр «Туймаада-Даймонд» салайаач-
чылара Георгий Яковлев, Светлана Максимова, 
Вера Филиппова кэргэттэринээн уонна түөрт 
омук дьоно (еврейдэр), Т.В.Ноев, Далан Янаты-
ныын кэлэн хонон-өрөөн ыалдьыттаан барды-
лар. Максимовтар өссө хаалан, хас да хонон, сир 
астаан-хаптаҕастаан барбыттара.

Далан «Тыгын Дархан» романын презента-
циятын салҕааһына манна барда. Балаҕан оһо-
ҕун аһатан алҕаан, Далан Дарханы чиэс тээн-
маанылаан көрүстүбүт. Баһылай үөрүү-көтүү 
бөҕө. Балаҕан туһунан истибэккэ сылдьыбыт 
эбит. Сөҕүү-махтайыы улахана буолла.

Георгий Яковлев Тэйэр Хайаҕа ытта сырытта. 
Биһиги кэлин Максимовтардыын эмиэ дабайа 
сырыттыбыт. Улуу көстүү, баһырхай панорама. 
Икки улахан улуус Чурапчы уонна Таатта ыпсар-
быысаһар сирэ – Амма эбэ уйаара-кэ йээрэ билли-
бэт киэҥ нэлэмэн хочотун тылынан сатаан этилли-
бэт кэрэ-дьикти айылҕата арылхайдык арыллан 
көстөрө, киһи уйулҕатын хамсатар улуу көстүү 
буолар эбит. Киһи уһуутаан баран иҥиэттэн эрэ 
кэбиһэр, дьигиһитэ иэтэр, ытык санаа куккун-
сүргүн үүйэ тутар, умнуллубат күүстээх көстүү.

Онтон кэлин түбүктээх-садьыктаах прозаичес-
кай күннэр саҕаланнылар. От үлэтэ үмүрү ылла. 
Атырдьах ыйын толору тиийбэт тирии, тарпат 
тараһа буоллубут. Оттооһун билигин даҕаны 
бүтэ илик.

Мин дьиэм салҕааһына ситимээри гынна. Кэ-
лин туох быһаарыныы буолар, көстөн иһиэ. На-
һаардар аймахтарыныын элбэх буолан, от туур 
сирдэриттэн кэлэн, ыалдьыттаан барбыттара. 
Билигин саҥаспыт Даарыйа кэлэн олорор. Бүгүн 
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бары баанньыктанныбыт, эмээхситтэр дуоһуйуу 
бөҕө.

Тохсунньу 1 кµнэ, 1994 сыл, субуота.
Бэлиэтээһиннэрбин түөрт ый устата тохто-

тон баран, бүгүн саҥа дьыл үүммүт күнүгэр 
хат төнүннүм. Уһун тохтобул төрүөтүнэн, сүн-
ньүнэн, бириэмэ кырыымчыга, кыһарыйыыта 
буолла. Бу тохтотуллубут кэм устата, биһиги ха-
һаайыстыбабытыгар даҕаны, мин тустаах олох-
пор даҕаны үгүс уларыйыылар таҕыстылар.

Ааспыт сыл, балаҕан ыйын 7 күнүгэр Соф рон 
Петрович Данилов өлбүтэ. Кыайан барбата ҕым, 
телеграмма ыыппытым. Онтон балаҕан ыйын 
28 күнүгэр миэхэ Саха ³р³спµµбµлµкэтын ма-
те риальнай уйгуну дэлэтии салаатыгар Судаа-
рыстыбаннай бириэмийэ анаммытын туһунан 
үөрүүлээх сураҕынан эҕэрдэлиир телеграммалар 
кэлбиттэрэ. Ол сураҕы аан бастаан хотоҥҥо сыл-
дьан, Дуняттан истибитим. Телеграммалар Да-
лантан, «Чолбон» сурунаал эрэдээксийэтиттэн 
уонна сир реформатын хамыыһыйатын бэрэс тээ-
тэлэ Иннокентий Осипович Пахомовтан кэлбит 
этилэр.

Бириэмийэни ахсынньы 28 күнүгэр президент 
М.Е. Николаев бэйэтинэн туттарбыта. Түөспэр 
знакпын иилэ туран: «Улууһуҥ баһылыга Иван 
Степанович, түүннэри-күнүстэри туруорсан ыл-
лыҥ», – диэн наҕыл баҕайытык, сибигинэйэ бы-
лаан эппитэ, кулгаахпар билиҥҥэ диэри баар. 
Онон улууһум кулубатыгар И.С. Сивцевкэ, 
үйэлээх сааспар хаһан да тиксибэтэх чиэспэр 
тиксиһиннэрбитин иһин, барҕа махтал тыллар-
бын үйэм тухары умнуом суоҕа.

Иккис үөрүүм-дуоһуйуум, хаһан даҕаны ки-
һи лии дьиэҕэ олорботох дьон, дьиэбит-уоппут 
кэҥээн, оҥоһуута, ис бараана ситэн эрэриттэн 
буолар.

Саҥа дьылы, Сэдээлиһэп Федялаах саҥа дьиэ-
лэригэр, кинилэр аймахтарын кытта кыттыһан 
бииргэ көрүстүбүт. Миэхэ наҕарааданы тутта-
рыыны Чурапчы телестудията устубутун, кулуба 
бэйэтинэн куоппуйалатан, бэлэхтээн ыыппытын 
ону көрдүбүт. Бары сөбүлээтилэр. Түүн икки 
чаас саҕана дьиэбитигэр кэлэн утуйдубут.

Тохсунньу 4 кµнэ, оптуорунньук.
Үүммүт сыл иккис күнүгэр, өрөспүүбүлүкэ 

үбүн миниистирэ В.И. Птицын кэлэн ыалдьыт-
таан, бириэмийэбинэн эҕэрдэлээн үөрэн-көтөн 
барда. Мишалыын Кытыйа алааһы баран көрөн 
кэлбиттэр. Сир ылаары сылдьар эбит.

Хотоммор бэҕэһээттэн үлэлээн эрэбин. Урут 
хотон аҥарыгар, ынахтар эрэ турар өттүлэригэр 
үлэлиир этим. Билигин бүтүннүүтүгэр үлэлиир 
буоллум, онон ноҕурууска улаатта. Икки эрэ 
ынах ыатар, бүгүн бэстилиэнэйин үүт эриттэрэн 
сүөгэйдээтибит. Мантан инньэ үүтүнэн үллэстэр 
үһүбүт.

Саҥа дьыл үүммүччэ, санаам сындааһыннарын 
сыта-тура сыымайдаан, тура-олоро толкуйдаан 
көрөр баҕа үөскээтэ.

Тыа сиригэр тахсан дьонум-сэргэм ортотугар 
үлэлээбитим-хамнаабытым үһүс сыла буолла. 
Быйыл үһүс кыстыкпын хотоҥҥо үлэлиибин. Бу 
кырыымчык, иннэ-кэннэ биллибэт олоххо, ас-
пын-үөлбүн хотонтон таһаарынан, бэйэм үлэ-
бинэн-хамнаспынан булунан олоробун.

Дэлэччи аһаан-сиэн, күүс кыайарынан үлэ-
лээн-хамсаан сылдьартан ордук дуоһуйуу, дьол-
лонуу, арааһа, суох буолуо. Бэйэ дьонун-сэргэ-
тин кытта бииргэ алтыһан, тыа сирин олохтоох-
торун ортотугар кинилэр олохторунан олорон, 
кыһалҕаларын кыһалҕа оҥостон, үөрүүлэринэн-
көтүүлэринэн үөрэн-көтөн сылдьартан ордук 
бэйэнэн киэн туттунуу, астыныы туох баар буо-
луой? Ону ситиһии, куорат сиртэн үчүгэй үлэни, 
«Чолбон» сурунаал курдук, үгүстэр ордук са-
ныыр эрэдээксийэлэриттэн арахсан, таас дьиэҕэ 
маҥнайгы уочараты быраҕан туран, тыа сири-
гэр тахсан баҕа өттүнэн хотон үлэтигэр киирии, 
биирдэ санаан көрдөххө, манан аҕай дьыала 
буолбатаҕа биллэр.

Онуоха, бигэ быһаарыныы, бэйэҕэр эрэмньи, 
бэйэ төрөөбүт дойдутун сиригэр-уотугар, дьо-
нун-сэргэтин төрүт дьарыгар, идэтигэр-үгэһигэр, 
олоҕун сиэригэр-туомугар таттарыылаах, бэри-
ниилээх буолар наада быһыылаах. Итиниэхэ, 
бэйэтин норуотун дьиҥнээхтик таптыыр, кини 
эрэйин, муҥун-таҥын, дьылҕатын өйдүүр эрэ 
киһи сананыан сөбө буолуо (нууччалаатахха, 
дьиҥ нээх патриот). Маннык дорҕоонноох өй дө-
бүлгэ бэйэбин сыһыары тутарым баҕар омнуолаах 
соҕустук иһиллэрэ буолуо да, төрөөбүт алааһым 
Халтаҥ, сүүрбүт-көппүт оҕо сааһым ааспыт Таат-
там Чараҥа, бастаан сааламмыт, бултаабыт-ал-
таабыт, сүөһүгэ сыстыбыт Куому сайылыгым бу 
барыта – мин кииним түспүт, биһикпин ыйаа-
быт, күнү көрбүт, борбуйбун көтөхпүт төрөөбүт-
үөскээбит дойдум. Ама, ханнык тыаттан төрүттээх 
саха, бэйэтин оҕо сааһа аас пыт кэрэ дойдутун 
ахтыбат-санаабат, киниэ хэ  курдаттыы таттар-
бат, таптаабат буолуоҕай?  Тыат тан төрүттээх 
саха киһитэ барыта оннук, дойду тун кытта ха-
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һан да умнуллубат ытык иэйиинэн ситимнээх. 
Арай ол иэйии ситимэ киһи киһиэхэ бэриллиитэ 
төһө бигэтэ-таҕата ол быһаарар, кини дойдуту-
гар татта рыыта төһө күүстээҕин, эрэллээҕин. Би-
лигин дьон үксэ төрөөбүт буоруттан, дойдутут-
тан төһө уһун кэмҥэ тэлэһийэр, быралыйар да, 
оччонон кини дойдутугар таттарыыта кыччаан, 
ситимэ симэлийэн иһэр.

Былырыын биир алта уонун туолбут суруна-
лыыс араадьыйанан этиитигэр: «Мин дьиҥинэн, 
идэбин 180 кыраадыс уларыппыт киһибин. 
Учуу тал үөрэхтээх эрээри, суруналыыс буолбу-
тум», – диэн арбаныытын истэн баран, аата ба-
рахсаны да, өссө 180 кыраадыс эбии уларыйа 
түспэтэххин да, тыаҕа дойдугар тахсан сүөһү-ас 
көрөн бэйэҥ айаххын булуммутуҥ буоллар, ку-
оракка биир киһи өлүүтэ босхолонуо хааллаҕа 
дии санаабыттааҕым.

Тохсунньу 22 кµнэ, 1994 сыл, баскыһыанньа.
Тохсунньу 17 күнүгэр Чурапчыга тахсыһа сы-

рыттым. Михаил, Валерий буолан сырытты быт. 
Сыалым диэн, учууталым Сэмэн Ыстапаа набыс 
Арамаанабы кытта көрсөөрү. Кыра кэһиилээх 
баран, оҕонньору кытта уруккуну-хойуккуну 
санаһан кэпсэттибит. Кини бэлэхтээбит аҕыс 
ахтыы тэтэрээтин барытын ааҕан, астынан-
дуоһуйан, үгүһү-элбэҕи билэн, махтана-ба һыы-
балыы таарыйа, наар ол тула тиэмэҕэ кэпсэтти-
бит. Оҕонньорум Дараахаан ойуун туһунан эбии 
саҥа санаалары эттэ. Кини эмээхсинэ Кирис-
тиинэлиин улахан уоллара (мин оҕо эрдэҕинээҕи 
табаарыһым Уссубулуот) мии гиттэн икки сыл ба-
лыс Всеволод кэлэ сырытта. Көрсүбэтэхпит өр 
буолан баран көрүстүбүт, аҕатын саҕа улахан 
киһи буолбут. Оҕо сааспытын санаһан балайда 
уһуннук кэпсэтэ түстүбүт. Кинилиин бөһүөлэк 
тулатынааҕы моҕотойу барытын эһэ бултаабыт 
дьоммут. Оччолорго ос куола хас уол оҕотун 
аайы сүүрбэччэлии моҕотой уонна күтэр тириитэ 
түһээн түһэрэр этилэр.

Таарыччы куоракка Галялаахха телефон-
нуу сырыттым. Рая быраата Василий, Орто Ха-
лы маҕа олорор киһи, ыалдьыбыт. Менингит-
тээбит үһү, ыарахан курдук кэпсээтэ. Орто Ха-
лыма куо ракка эмкэ, кэтэбилгэ сытар, Галя күн 
аайы телефоннаһар эбит, туох-хайдах буола рын 
кэтэһэбит. Уолбут Оппуонньа каникула саҕала  нан 
эрдэҕэ, Михаилы кэтэһэ сылдьар буолуохтаах. 

Балаҕан ыйын 1 кµнэ, 1994 сыл, чэппиэр.
Үлэ-хамнас үтүрүйэн, бэлиэтэнэрбин бэскигэ 

ууран, сөргүтүөххэ дуу, суох дуу диэн ыйытыкка 
хоруйдаан, саараан-саараан баран, кэмиттэн кэ-
мигэр кыра-кыралаан бэлиэтэнэн, сөргүтэргэ хо-
лоннум. Дьэ онон, бу ааспыт сыл аҥарыттан ор-
дук кэм устатыгар ханнык сүрүн бэлиэ түгэннэр 
буолан ааспыттарын санаталаан ылыахха.

Бастатан туран, дьиэбит ис бараана сүнньүнэн 
оҥоһуллан бүттэ, Валерий турунан үлэлээтэ. 
Тохсунньу 28 күнүгэр мин лауреат буолбут на-
ҕа раадабын бэлиэтээтибит. Олохтоохтордуун 
40-ча киһи Чурапчыттан, Одьулуунтан, Мын да-
ҕаайыттан, Мырылаттан муһунна. Чуолаан, маҥ-
найгы учууталым Одьулуун оскуолатын 1939 сыл-
лаахха төрүттээбит, Сэмэн Ыстапаанабыс Ара-
маанап (Дэлиһиэйэп) көрөрүнэн олус мөлтөөтөр 
даҕаны, кэлэн ыалдьыттаабыта үөрдэр.

Онтон олунньу бүтэһигэр, Чурапчыттан тө-
рүттээх куорат дьонугар анаан «Алаас ах тыл-
ҕана» диэн түмсүү Дьокуускайга буолбута. Онно 
ыҥырыллан киирэ сырыттым. Далан, Федор Пе-
трович Ефимов (уһун сылларга издательство 
үлэһитэ) оҕонньор, артыыска Даарыйа Бараас-
каба, Одьулуунтан Ганя Колесов, саҥа гросс-
мейстер буолан аатыран эрэр дуобаччыт уонна 
биир степендиат студенка буоламмыт сыана-
ҕа ыҥырыллан олордубут. Кулаковскай ааты-
нан дыбарыас саалатыгар, тыһыынча кэриҥэ 
киһи мустубут быһыылаах. Бары тыл эттибит, 
көрсүһүү истиҥэ, үөрүүлээҕэ буолла.

Кулун тутар 5 күнүгэр Чурапчыга Сэмэн Ту мат 
50-нун туолар үбүлүөйүн ылбыппыт. Остоло-
буойга оҥорбуттара. Куораттан Сааба Тараа-
һап, Урсун, Баһылай Тарбыыкын, Гаврил Филип-
пов тахсыбыттар. Биһиги «Кулаада» бааһынай 
хаһаайыстыба аатыттан убаһа бэлэхтээтибит, 
ону сыанаттан биллэрбитим. Салгыы дьиэти-
гэр хоно сытан бырааһынньыктаатыбыт. Дьиэ-
биттэн биэс лиитэрэлээх улахан баа²каҕа Ту-
макка анаан сүөгэй аҕалбытым, онтукатыттан 
кыра-кыра баанкаларга хоноһолоругар бэрсэн 
үллэҥнэппитэ. 

Быйыл тутуу бөҕөнү ыыппыппыт. Саас эрдэт-
тэн, олунньу ортотуттан ыла икки Сэдээлиһэптэр 
дьиэ туттан, көндөйдөрүн эрдэ бүтэрбиттэ рэ. 
Убайым Дьөгүөр Баһылайабыс-Куйтуу Одьу-
луунтан киирэн, улахан моҕол ураһа арҕас 
маһын – сиэрдийэлэри бэлэмнээбитэ. Уолаттар 
тура пилорамаҕа үлэлээбиттэрэ.

Мин ый кэриҥэ уоппуска ылан, айар үлэбэр 
саҕалааһын оҥордум. Онтон Федя тутууга бар-
бытын кэннэ наар хотоҥҥо соҕотоҕун сырыттым. 
14 ынах, 7 тыһаҕас, 16 борооску, 15 ньирэй 
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барыта – төбөлөөҕүнэн 52 сүөһүнү көрөн сыл 
таһаардым. Сарсыарда 5 чаастан 9-10-ҥа диэ-
ри сылдьабын, киэһэ 2-3 чаастан 7-8-ка диэри 
үлэлиибин. Ол быыһыгар күнүс 12 чааска уоча-
ратынан Аммаҕа киирэн ойбон алларабыт. Онон 
ноҕорууска улахан, суруйарга күүс, бириэмэ 
 тиийбэт. 

Кус, анды кэмигэр Дьөгүөр Баһылайабыс ик-
кистээн киирэн, ый устата маастардаан, ула-
хан ураһаны бүтэрбиттэрэ. Киниэхэ Оп пуонньа 
Баайыһап, Оппуонньа Артыамыйап, Сэ мэнчик 
Сэдээлиһэп (Баанньа уола) көмөлөспүттэрэ.

Валерий кыра балаҕан туппута. Быйыл саас-
кыттан ардах бөҕө, от үүммэхтээбитэ.

Мин хотон кэнниттэн быһыт күрүө тутуутугар 
сырыттым. Лаппаарыма диэн бэйэбит оттуур сир-
битинэн Мындаҕаайыны кытта быысаһар күрүө. 
250-ча баҕана иинин уонна булуус айаҕын саҕа 
иэннээх быһыт аан иинин тоҥор диэри хаспытым. 
Күрүөтүн ыһыахтар кэннилэриттэн субуотун-
ньуктаан туппуппут. Окко киириэх иннинэ Бэйэ 
Моҥку диэн Амма уҥа салаата үрэх төрдүгэр, от-
туур кытылбытыгар обургу үүтээн туппуппут. От 
ыйын 20-тин диэки ол туппут дьиэбитигэр хоно 
сылдьан оттоотубут. Бэһиэ-алтыа буолан сырыт-
тыбыт. Куораттан Баанньа Сэдээлиһэп уоппуска-
тыгар тахсан оттоспута.

Валерийдаах, Федя Хайахсыттан кэлэ сыл-
дьар, Дьоскуоскай Колялыын мехзвено буолан, 
Хардьаҕааттаны, Лаппаарыманы оттоотулар. Ый 
кэриҥинэн оттоон бүппүппүт. 

От ыйын ортотун диэки «Туймаада-Даймон-
нар» уонтан тахса киһи кэлэн, балайда уһун 
кэмҥэ сынньаннылар. Кэрэхсэллээҕэ диэн, ки-
нилэр бары кэриэтэ, Георгий Яковлевтан ура-
тылара, Далан уонна Яна Викторовна үөрэппит, 
оттон Баһылай Сэмэнэбис салайбыт кылааһын 
оҕолоро буолаллар. Ол курдук: Светлана Ин-
нокен тьевна (Альбина Иннокентьевна Поисе-
ева  бииргэ төрөөбүт балта) кэргэнэ Егор Ка-
питонович Мак си мовтыын, оҕолорунуун; Вера 
Михайловна, кэргэнэ Виталий Филипповтыын 
оҕо лорунаан; Наташа Дьячковская, миигин 
нууч ча тылыгар үөрэппит учууталым Праско-
вья Ефимовна кыыһа, онтон да атыттар. Ол 
да иһин буоллаҕа, Хахыйахха сайылаан оло-
рор учууталлара, кинилэр үөрэппит оҕолоро 
үүнэн-сайдан улахан үлэһит дьон, ыал буолан 
оҕолонон-урууланан, кинилэргэ анаан-минээн 
кэ лэн көрсүһүүлэрэ, дьиҥнээх бырааһынньыкка 
кубулуйбута. Ордук Далан олус үөрэ, долгуйа, 
киэн тутта көрсүбүтэ, көрүөххэ үчүгэйэ бэрдэ. 

Биирдэ, мин нуучча тылыгар учууталым Прас-
ковья Ефимовна эмиэ кэлсэ сылдьыбыта. Кини 
рецебинэн үүт бөлөнөҕүн уутуттан «Праяна» 
(Праксковья, Рая, Яна) диэн  кылгатыллыбыт 
ааттаах, куоратынан-тыанан биллибит бэртээ-
хэй утаҕы оҥорон иһэ сылдьыбыттаах пыт. Мин 
«Чолбоҥҥо» Абакыымапка, Даланныын ик киэм-
мит аатыттан биир «роса» бытыыл катыгар кэ-
һии гынан киллэрбиттээхпин.

Мындаҕаайыттан Хахыйахха диэри болуоту-
нан устан кэлэр көрдөөх айан туһунан кэрэх-
сэллээх этиини, бэҕэһээ киэһэ көрсүһүү аһылык 
кэмигэр киллэрбиттэрин бары олус биһирии, 
сөбүлүү истибиттэрэ. Онон, нөҥүө күнүгэр Ва-
лерий Федялыын эбиэккэ диэри, болуот оҥорор 
түбүгэр түспүттэрэ. Чэпчэки ыйааһыннаах ча-
раас элбэх тимир турбалары, төбөлөрүн ку-
раанах чиҥ маһынан бүө оҥорон уу киирбэт 
гына ыгыта саайталаан баран, үс хос үрүт-үр-
дүлэригэр туора уурталаан, хамнаабат гына кэл-
гийтэлээн кэбиспиттэрэ. Эбиэт кэнниттэн болу-
оттарын бырысыаптаах тыраахтарга тиэ йэн, от-
тон ыалдьыттар массыыналарынан, бары Мын-
да ҕаайылаабыттара. Өйүүн сарсыарда эрдэттэн 
болуотунан сүүрүккэ оҕустаран, төттөрү Хахый-
ахха кэлиэхтээхтэрэ.

Өйүүнүгэр, эбиэт иннинэ, Далан биһиги кы-
тылга киирэн, улахан көһөҥө таас сытарыгар 
кэккэлэһэ олорон, дьоммут кэлэллэрин көр-
сүһээччилэр буоллубут. Балайда өр, чаастан ор-
дук кэтэспиппит. Таах олоруохтааҕар ону-маны 
сэһэргэспиппит.

– Баһылаай, оол соҕуруу Буор Хайанан бу эбэ 
мыраана тус илин көстөөх сиринэн өҕүллэн, хоту 
диэки тиийэн намтаан симэлийэн хаалар ээ. Он-
тон сыыйа үрдээн, тус хоту Көбдөх хайанан Тэ йэр 
Хайаҕа тиийэ үрдүк чыпчаалларга кубулу йар. 
Дьэ, сүдү көстүү диэтэҕиҥ, – Далан, хараҕын 
 симириктии көрөн, киһи хараҕа ылбат киэҥ дуо-
лу илиитинэн эргитэ далайан көрдөрбүтэ.

– Дьэ, этимэ даҕаны, оттон ити, эргийэр киин 
иһигэр хас да сүүһүнэн гектар иэннээх киэҥ нэ-
лэмэн оттуур ходуһа нэлэһийэр, – мин сэргээн 
иилэ хабан ылабын.

– Оо, дьэ, улуу көстүү. Киһи өйдүү сатаан 
өйө хоппот, саныы сатаан санаата тиийбэт. Ити, 
хайдах бу бэйэлээх киэҥ дуол үөскээбитэ буо-
луой?

– Һэ-һэ, интиҥ төһө да уустук курдугун иһин, 
науканан быһаарыллар дьыала.

– Һа, ол ханнык науканан быһаарылларый? – 
Баһылайым, соһуйбучча тура эккирээн, сис тут-
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тан кэбиһэр. Ити, кини улаханнык сэргээбит кэп-
сэтэргэ, мөккүһэргэ да бэлэмин бэлиэтэ.

– Геология историята диэн анал салаа наука 
баар.

– Ноо, бука, уһун-киэҥ кэми хабар үөрэх буо-
луохтаах.

– Чахчыта оннук, мөлүйүөнтэн итэҕэһэ суох 
кэми хабара чуолкай.

– Оксиэ, тоҕо баҕас уһунай, ээ, эн геолог 
киһи, кырдьык билэн эрдэҕиҥ.

– Быһа холоон теориялааһын быһыытынан 
этиэххэ сөп. Эн бэлиэтии көрбүтүҥ курдук, бу 
эбэ түҥ былыргыта Буор Хайанан тус илин көс-
төөх сиринэн эргийэн сүүрүгүрдэ сыппыт эбит. 
Ол  бэлиэтэ, ити, хайа аннынан сытар Уу Оҕус-
таах диэн утум-ситим салҕанар уһун-синньигэс 
күөллэр сыталлара буолар.

– Ээ, ити мин илимниир күөлүм кэтэҕинэн мы-
рааны батыһа сытар күөллэр буоллаҕа.

– Сөпкө этэҕин, мыраан аннынан быста-быста 
салҕанар элбэх күөл баар.

– Дьэ, доҕор, сөптөөх сабаҕалааһыны эт-
тиҥ быһыылаах, – Баһылайым, олус сэргээбит, 
эмиэ да мунаарбыт быһыынан Буор Хайаттан 
Көб дөх Хайаҕа диэри тайыыр илиҥҥи саҕаҕы 
болҕомтолоохтук эргийэ анааран көрбүтэ. – Оч-
чотугар оттон эбэбит билиҥҥи туһаайыыта тоҕо 
Көбдөх Хайаҕа диэри көнө хайысханы ылбыта 
буолуой?

– Ити, эмиэ сөптөөх сабаҕалааһыны эрэ-
йэр. Хас да уонунан эбэтэр сүүһүнэн тыһыынча 
сыллардааҕыта сир хамсааһынын түмүгэр ма-
нан дириҥ араҥа анныгар быһа ыстаныы, сир 
хайдыгаһа үөскээбит буолуон сөп, өрүһүҥ сүү-
рүгэ, оттон ону тутустаҕа дии.

– Көр эрэ, доҕор, санаатахха кырдьык даҕаны 
судургу соҕус курдук эбит ээ. Дьэ, интэриэһи-
нэй. Сир былыргы историятын үөрэтии, суру-
йуу оттон итинник сабаҕалааһыннарга олоҕуран 
эрдэҕэ дии, – Далан, сис туттубутунан төттөрү-
таары хаамыталыы сылдьан, мин диэки тиэхэ-
лээхтик көрөр.

– Баһылаай, оттон эн итинник тиэмэҕэ науч най 
үлэҕэ да ылсыаххын сөп курдук эбит ээ, – Далан, 
ити кэмҥэ арааһа, педагогикаҕа бэ йэтин канди-
датскайын көмүскээн баран сылдьар быһыылааҕа.

– Эс, ол мин геологияттан тэйбитим ырааттаҕа 
дии… 

Салгыы кэпсэтиибит хайдах хайысхаланыа 
эбитэ буолла, ити кэмҥэ кэмниэ кэнэҕэс, тумус 
эргиирин кэнниттэн, дьоммут иһэр сибикилэрэ 
дьэ, биллибитэ. Мин арыый сытыы харахтаах 

буолан, урут көрбүтүм. Бастаан икки тыылаах 
киһи суксуруһа эрдинэн кэлбиттэрэ. Бастакыта, 
Далан маҥан тыытыгар олорооччута, художник 
Шура буолан биэрбитэ.

– Хайа, Шура дьонуҥ? – тэһийбэтэхтии ыйыта 
тоһуйбутум.

– Билигин да±аны ыраахта-ар, о-ол тумуһу 
саҥардыы мүччү түстүлэр, – Шура өрүс үөһэ 
диэ ки сапсыйан кэбиспитэ.

Далан аллара киирэн Шураны кытта тугу эрэ 
элэктэһэн кэпсэтэ түһээт тыытын ылан, миэстэ-
ти гэр туруора, сүүрүгү таҥнары эрдинэ турбута. 
Били гин да кэлэллэрэ ыраах эбит диэн, мин дьиэ-
бэр тахса түһэргэ быһаарыммытым. Сүүрбэччэ 
мүнүү тэ нэн төттөрү киирбитим, тэйиччи соҕус, 
Кулаада төрдүн диэки, кэтэһиилээх дьоммут 
 дьэ, иһэл лэ рэ көстүбүтэ. Чугаһаабыттарын кэн-
нэ көр дөх хө, инники эрэһиинэ тыынан «Туй-
маада-Дай монд»  генеральнай дириэктэрэ Геор-
гий  Петрович  Яков лев, хамаандатын салайан 
иилээн-саҕалаан иһэ рэ. Тэйиччи, дьоно болу-
окка олорон, сорохторо харбаан, «Ноев ковчег» 
диэн суруктаах наҕыл сы рыылаах устар аалла-
рын эргиччи өттүттэн үтэн-анньан, тиэтэтэн биэ-
рэ иһэллэрэ. Болуот муннугар аналлаах олбоххо 
уот оттуллубут, ол тула туруору анньыллыбыт 
ураҕастарга тардыллыбыт быаларга балыктар 
хатарылла ыйаммыттар. Биэрэстэни эрэ кыайбат 
ыраах сиртэн саҥалара, хаһыылара-ыһыылара, 
туох эрэ былаах курдугунан далбаатаналлары-
нан, өрүтэ ыстаҥалаһалларынан сылык таатах ха, 
бэрт көрдөөхтүк айаннаан иһэллэрэ. Биэрэк кэ 
ыга астаран кэлэн, биһиги турарбытын көрөн, 
эҕэрдэлэрэ, уруйдара-айхаллара эбии сэтэрээн, 
ууга ыстаҥалаһан түспүттэрэ.

Балаҕаммытыгар тахсан толору астаах остуол-
лар тула олорон аһаан-сиэн аймалаһан, үөрэ-
көтө кэпсэтэн барбыттара. «Кулаада» бааһынай 
хаһаайыстыба салайааччыта Михаил Семенович 
Седалищев, ыалдьыттары эҕэрдэлээн тыл эп-
питэ. Манна билбиппит, дьоммут, «Уруу айана» 
диэн анал киэҥ бырагырааммалаах тэрээһин 
айанын саҕалаан кэлбиттэр эбит. Уруй-айхал 
эҕэрдэ тыллаах бырааһынньык саҕаланыыта 
киэ һэ хойукка диэри барбыта.

Аһылык кэнниттэн үс балаҕанынан, моҕол 
ура һанан хонон турбуттара. Тэрээһин улаха-
на сарсыныгар буолбута. Саҥа холбоспут эдэр 
ыалы, холбоспуттара уон биэс сыл буолбут ыалы 
уонна үрүҥ көмүс сыбаайбаларын аны күһүн 
оҥороору сылдьар үбүлүөйдээхтэри бэҕэһээ 
болуотунан уһуннаран аҕалбыттарын көрсүбүт 
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аналлаах ыһыахха Тааттаҕа баран иһэн, аарат-
тан «күрээн» Хахыйаҕар кэлбитэ. Хайдах эрэ 
тэһииркээбит, туоххаһыйбыт көрүҥнээҕэ: 

– Наһаа арыгылыыллара бэрт, ол иһин куотан 
кэллим. Сарсын хата, алаастарбытынан мар ш-
руппутун оҥоро барыах эрэ.

Мин бостууктуу сылдьар кэмим буолан, саатар 
эрэ аргыс буоларга үөрүүнэн сөбүлэспитим. Бу, 
Амма эҥэр алаастар халдьаайы сыырдара Таат-
та ойоҕос алаастарын курдук быллаардара суох, 
налыы, көнө буолалларын бэлиэтии, дьиктир-
гии көрөрө. Ону, кинилэр үөскүүр усулуобуйа-
лара тус-туһунанын быһааран биэрбиппин олус 
сэргэҕэ лии истибитэ. Үөһэ биһиги алаастарбыт 
сир аннынааҕы муустара чугас буолан, муустара 
ууллан бастаан дьүөдэлэр, күөллэр үөскээн ба-
ран кэлин олор уолан алаастарга кубулуйал ла -
ра наукаҕа билли би тэ ырааппыт дьыала буол ла-
ҕа. Оттон, Амма эргин алаастар, сүрүннээн  өрүс 
үрэхтэрин хотооллоро, куоллаҕайдара, быттык-
тара. 

Хоҥкуй, Дьөгүөр Алааһа диэн сирдэр Кулаа-
да үрэхтэн ситимнээхтэр, бэйэ-бэйэлэрин кыт-
та синньигэс холлороон үрүйэ курдук сиэнинэн 
холбоһоллор. Ол дириҥ чүөмпэтигэр былыр Ньу-
кулай Барааскап саҕанааҕы «Тиигир» диэн саха 
уустара оҥорбут сири, оҕуруоту өҥсүтэр систиэ-
мэлэрин улахан көлүөһэ сэмнэҕэ сытарын, эмиэ 
бэркэ сэргээн көрбүппүт.

Биһиги ыаллар ыппыт, куоскабыт таһынан 
өс сө, оҕолор булан аҕалан биэрбит, тулаайах 
ку лунчуктаах этибит. Киниэхэ Тоойто диэн Да-
лан аат биэрбитэ, наһаа ымсыырара, таптыыра. 
Ынах үүтүнэн аһатан син бороохтуйан улаатан 
испитэ. Онтубут кыһын кыбыыга туран, мин 
Даланы бу дойдуттан тиһэх суолугар атаарыы-
га  куоракка киирбит кэммэр өлөн хаалаахтаа-
быт этэ. Былыргылардыы, сылыктаатахпына, 
арааһа, Ба һылайым барахсан хоолдьуга гынан 
илдьэ барбыта буолуо дуу дии саныыбын.

Атырдьах ыйын саҥатыгар, Болот Боотур тө-
рөөбүт алааһыгар, оҕонньор ситэрбэтэх баҕа 
санаатын толорон, сэргэ туруорбуппут. Чурап-
чыттан оруобуна үлэспит курдук, улуус баһылы-
га Иван Степанович Сивцев, солбуйааччыта Та-
рас Лукич Тарасов уонна Тумат бааллара. Ай-
махтара Мырылаттан бэртээхэй сэргэни оҥорон 
аҕалбыттара. Элбэх киһи «Туймаада-Даймон-
тан», Мырылаттан сылдьыбыттара.

Атырдьах ыйын 20-гэр куораттан Сааба 
Тарааһап кэргэнинээн Суоппар Соппуруонунан 
Хахыйахха кэлэн, икки хонон барбыттара. Саҥа 

эбиппит. Дьэ, манна буолбута, ханна да Саха си-
ригэр буол батах дьикти, аныгылыы саҥа сиэр-
туом ыытыллыыта. Биир кыра балаҕаҥҥа анаан 
туруоруллубут алмааһы кырыылыыр станокка, 
«Уруу айанын» сүрүн кыттыылаахтара үс ыал 
аҕа баһылыктара, үс дуолан эр бэртэрэ уочара-
тынан, алмаастан бэйэлэрэ кырыылаан, чочу-
йан таһаарбыт күндү таастарын – бриллианна-
рын бэйэлэрин холоонноох хотуттарыгар бэлэх 
туттарыылара. Бу, киһи хаһан да үөйэн-ахтан 
көрбөтөх саҥа идэ дьикти оҥоһугун көрөөрү ыга 
симсэн турар дьон, күндү бэлэҕи туттарыы сиэ-
рин-туомун ытыс хабыллар тыаһынан уруйдаан-
айхаллаан көрсүбүттэрэ.

Ол кэнниттэн тута «Уруу айанын» кыттыы-
лаахтарын, олохтоохтору барыларын моҕол 
ура  һа тула олордуталаан баран, алгыс тыллаах 
ыраас таныы сиэрин-туомун «Маарыкчаан» теле-
студия үлэһитэ Мария Андреевна Герасимова 
кыайа-хото тутан ыыппыта.

Тэрээһин үһүс түһүмэҕинэн, эбиэттэн киэһэ 
спортзалга, ыалдьыттар уонна олохтоохтор икки 
ардыларыгар волейболга күрэхтэһии буолбута. 
Бэрт күүрээннээх, эрийсиилээх киирсии түмүгэр 
уолаттарга ыалдьыттар, кыргыттарга олохтоох-
тор кыайбыттара. 

Ханна да буолбатах далааһыннаах сонун тэ-
рээһин Далан сүргэтин олус көтөхпүтэ. Ки ни 
кэргэнэ Яна Викторовналыын үөрэппит оҕо лору-
нан, ордук Света, Егор Максимовтарынан, Вера, 
Виталий Филипповтарынан, Наташа Дьячков-
скайанан кистээбэккэ киэн тутталлара. Үгүстэрэ, 
Баһылай бастакы айымньыта «Дьикти саас» про-
тотиптара буолбут, урукку салайбыт кылааһын 
оҕолоро, Саха сиригэр алмааһы кырыылыыр 
промышленность саҥа салаатын олоххо киллэ-
рии активистара, саҕалааччылара буолбуттары-
нан олус дуоһуйа, үөрэ киэн туттубута. Оҕоло-
ро бэйэлэрэ даҕаны олус үөрүнньэҥ, сайаҕас-
сайдам санаалаах, үтүөкэн майгылаах дьон, 
учуу талларын олус ытыктыыллара, өрө тутал-
лара. Хас кэллэхтэрин аайы бастаан кини лэр-
гэ киирэн куустуһан-сыллаһан ахтылҕаннарын 
 та  һаараллара, сонуннарын, үөрүүлэрин үллэс -
тэл лэрэ. Онтон Яна Викторовна улахан хобор-
дооххо ыһаарыламмыт сибиэһэй тэллэйин, собо-
тун туппутунан, киэҥ дьиэҕэ биһиэхэ киирэллэ-
рэ. Кинилэр хас кэлиилэрэ барыта, биһиги икки 
ыалга куруук бырааһынньыкка кубулуйара. 

Далан, кэнникинэн тыа сиригэр наһаа тар-
дыстар буолан испитэ. 1993 сыл сайыныгар 
Ойуунускай төрөөбүтэ сүүс сыла туолуутугар 
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тутуллубут кыра балаҕаҥҥа олорбуттара. Кини-
лэри кытта бииргэ уолбут Оппуонньа кэлсиби тэ. 
Омук тылыгар үһүс курсу бүтэрдэ.

Ый бүтүүтүгэр Михаил элбэх киһини, аймах-
тарын, табаарыстарын үмүрү тардан, икки дьиэ-
нэн тутууга үлэлээбиттэрэ. Онон дьиэлэр улахан 
үлэлэрэ бүппүтэ. Оппуонньа онно үлэлэспитэ. 
Мин наар хотон өрөмүөнµгэр сылдьыбытым. 

Манан дневниктэн сэһэргээһин тохтотуллар. 
Кэлиҥҥи бэлиэтээһиннэр арыттара атан, сити-
мэ суох одоҥ-додоҥ суруллубут буоланнар, кө-
дьүүстэрэ да кыра буолсу.

Кэлин улууска бааһынай хаһаайыстыбалар 
ах сааннара биллэ аччаан, тыа хаһаайыстыба-
тын уопсай туруга эмиэ мөлтөөн барбыта. Онно 
сү рүн төрүөтүнэн, оҥоһуллубут бородууксуйаны 
батарыы проблемата күүскэ турбута.

Хаһаайыстыбалар оҥорбут эттэрин-үүттэрин 
ханна да батарар кыахтара суох буолан, хантан 
да харчы булар кыахтара суох буола түспүтэ. 
Тыа хаһаайыстыбатын производственнай коо-
перативтара өссө тэриллэ иликтэрэ. Инньэ гы-
нан ыаллар оҕолорун таҥыннарар, үөрэттэ рэр 
кыахтарыттан тахсыбыттара. Онон, сыыйа ха-
һаайыстыбаларын эһитэлээн, оскуола, детсад 
баар сирдэригэр – нэһилиэктэр, улуустар киин-
нэригэр көһөргө күһэллибиттэрэ.

Биһиги хаһаайыстыба балайда туруулаһа са-
таан баран, эмиэ уопсай кыһалҕаҕа кыһарытта-
ран, 1996 сыл күһүнүттэн тус-туһунан чааһы-
на йы нан барарга күһэллибиппит. Ынахпытын, 
сыл  гы бытын, тиэхиньикэбитин үллэстибиппит.

Мин уонча ынах сүөһүгэ (онтон ыанара үс), 
биир үөр сылгыга, шасси тыраахтарга уонна чеш-
скэй илиинэн оҕустарар сенокосилкаҕа тикси-
битим. Чааһынайга тахсан баран Раябынаан 
бэйэбит дьону кытта кыттыһан, көмөлөһүннэрэн 
сэттэ сыл туруулаһан олорбуппут. Одьулуунтан 
Архип Сибиряков диэн механизаторы киллэрэн, 
шассибар охсор туруортарбытым, онон Гераси-
мов диэн киһини кытта кыттыһан, икки-үс сыл 
бииргэ оттообуппут.

«Туймаада-Даймонд» тэрилтэ бэркэ тэрил-
лэн, улуус аайы алмааһы кырыылыыр собуот-
тары арыйталаан чэчирии сайдан иһэн, Штыров 
«өҥөтүнэн» сырье сыанатын алыс ыаратаннар, 
бриллианы оҥорон таһаарыылара сарбыллан, 
кэхтиигэ барбыттара. Хаарыан тэрилтэлэр, ха-
һаайыстыбалар сайдан иһэн төттөрү симэли-

йиилэрэ – суверенитеппытын сүтэриибит, ол эбэ-
тэр депутаттарбыт мөлтөхтөрүн содула. Биһи ги 
туспутугар оҥоһуллубут бу сууһарыылаах ох  суу-
ну, хорутуулаахтык өйдөөн, кэлэр көлүөнэ лэр 
эрэ сүрүн сорук оҥостон көннөрөр кыахтаахтар.

1996 сыл бала±ан ыйын 22 күнүгэр, Дьокуус-
кайка киирэн, Ленин проспегар олох куорат кии-
нигэр икки хостоох таас дьиэҕэ тиксибитим.

1996 сыл сэтинньи 26 күнүгэр, Далан соһу-
мардык суох буолбута. Кутурҕаннаах сонуну 
истээт, тута Мырылаттан массыына булан, куо-
раттаабытым. Баттаһа кэлэммин, дьиэтиттэн та-
һаарыыга көмүс уҥуоҕун көтөхсүбүтүм. 

Далан, саха литературатыгар, ытык кыр дьа-
ҕас тар барбыттарын кэнниттэн хаалбыт, тиһэх 
тулааһын баҕана этэ, кини сууллуута – билиҥҥи 
литература тутахсыйыыта. 

2002 сыллаахха Рая балта, биологическай 
 наука кандидата, доцент Галина Васильевна 
 Егорова, ин суллаан охтон хаалан, Рая кини-
ни ыарыылыы киирэринэн сибээстээн, куо рак-
ка төннөн киир бип пит. Киириэм иннинэ ха һаа-
йыстыбабын бү түннүү Одьу лууҥҥа быраат-
тарбар, балтылар бар көһөрөн туттарбытым. 
Кө һөрбөр олус улахан өҥө нү улуу һум баһылыга 
Иннокентий Нико лае вич Аммо сов тырааныс па-
рынан хааччыйан, абыраабыта. Ону үйэлээх-
саас пар хаһан да умнубаппын. 

«Эн биһиги тапсыа этибит!..» диэн кэриэс 
кэриэтэ Далан эппит тыллара өйбөр-сүрэхпэр 
хаһан да умнуллубаттык, бигэтик иҥэн хаалбыт-
тар. Ону, «Хотугу сулус» сурунаалга сэттэ сыл 
устата бииргэ үлэлээһиммит, кэлин Амма үрдүгэр 
саҥа тутуллубут Хахыйах диэн бөһүөлэккэ 
кэккэлэһэ дьиэ туттаммыт эмиэ сэттэ сыл биир-
гэ сайылааһыммыт бигэргэтэр. Ол тухары бэйэ-
бэ йэбитин биирдэ да хомуруйсан көрбөккө, 
куһаҕаны санаспакка, тыл быһаҕаһыттан өй-
дөһөн, кырдьык даҕаны тапсан, хардарыта 
өйө һөн кэлбиппит. Кэргэттэрбит Яна Викторов-
на, Раиса Васильевна билигин даҕаны, эмиэ 
биир оннук истиҥ доҕордуу сыһыаннаахтар. 
Бырааһынньык аайы хардарыта эҕэрдэлэһэбит, 
кини үбүлүөйдээх төрөөбүт күннэрин көтүппэккэ, 
ыҥырыылаах ыалдьыт быһыытынан сылдьабын.  

Тумарча,
£кс³кµлээх £л³кс³й аатынан 

судаарыстыбаннай бириэмийэ лауреата
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Кириитикэ уонна библиография

Жанр сокуо-
нунан сурул-
лубут кэпсээн 
ким эрэ оло±ун 
кы ра кэрчигин 
ха  бар, ол кэр-
чиккэ  буолбут 
түбэл тэ нө²үө 
дьо руой майгы-

тын ары  йан көрдөрөр. Ол эрээри литература±а 
киhи ис эйгэтин ары  йар, аа±ааччыны дири² 
толкуй дааhы²²а киллэрэр, киниэхэ иэйии-
лэри көбүтэр психоло гическай проза ту-
спа  миэстэни ылар. Холо бур, Марина Цве-
таева кэпсээннэригэр «бэ йиэт сарда²алаах 
көрүүтүнэн Киhини уонна Кэ ми сырдаппыта» 
диэн А. Саакянц сыаналаан  турар. 

Анатолий Слепцов «Кустук төрдө» диэн 
хо муурунньугар киирбит кэпсээннэр биир 
идиэйэ±э оло±ураллар. Ол иhинэн кинилэри 
түөрт бөлөххө араарыахха сөп.

Бастакы бөлө±ү «Таатталар» диэн ааты-
нан түмүөххэ. «Си²нибит ииннэр сипсиэрдэ-
рэ» кэп сээ²²э хаан ө²ө уонна хаар ө²ө буо-
лан арахсан кыдыйсыы хонуутугар охтубут 
уонна хара балыырга түбэhэн суорума суол-
ламмыт дьон ааттыын-суоллуун симэлийбит 
дьыл±а лара ахтыллар. Өбүгэлэр ииннэрин 
буора си² нэн, эргиирдэрэ сууллан турара 
уруккуну умнуу кэнэ±эhин туох содулланыан 
токуйдатар. 

 «Проза тымырбар 
будулуйар…»

«Таатталар» кэпсээ²²э Ойуунускай паама-
тын ньыга аата ааттанар кэмэ кэлэн, хор±о 
сиртэн, тыа кулуубун кэнниттэн, төрөөбүт 
алаа hыгар төннүүтүн туhунан кэпсэнэр. Дир-
биэннээх то йуктаах, сатарыыр са²алаах саха 
саарынын мэ²этэ «дьон-сэргэ санаабычча 
ө²өй бөт, айан суолуттан туора» бүөм сиргэ 
турар. Ааспыт аан тал±а ытыл±аныгар чулуу 
дьон кы дыйыллан, кинилэр уруулара-аймах-
тара со йуоланан-сар быллан, бүтүн улуус да 
олохтоохторо туора көрүллэр буола сылдьан, 
дьо²²о-сэргэ±э сэрэх майгы олохсуйбутун 
бэлиэ тэ дуу?.. Пааматынньыгы алааhыгар 
төнн³р³р ту´унан дьаhа лы толорооччулар 
улуу киhи кимин-тугун бил бэт тэрин көрдөрөр. 
Маннык «толоругас» би ли гин наhаа элбээтэ±э 
эбээт… 

«88910» диэн кэп сээн дьо руойа: «Ай-
махтарбытын умуннаран, би hигини куттаhа 
суох, кө²үл санаалаах дьон о²оруохтарын 
ба±арбыттар үhү», – диир. Си²нибит ииннээх 
өбүгэлэрдээх силиhэ суох дьону. Ол эрээри, 
«Мин төрдүм бу сыыппараттан са±аланар», 
– диэн, Ойуунускай дьыалатын нүө мэрин 
сүппэттии этигэр-хааныгар бэлиэтэ нэ сыл-
дьар эдэр дьон баар буоллахтарына, силиспит 
түөрүллүбэтэх эбит диэххэ сөп. 

Иккис бөлө±ү «Сэрии оспот баастара» 
диэн уопсай ааттыахха. «Баас» кэпсээни аа±а 
олорон, киhи оло±ун дьи² суолтатын туhунан 
толкуйга ыллара±ын. Киhи кэмин иннинэ бар-

Татьяна Божедонова,
Эдэр суруйааччылар ³р³спµµбµлµкэтээ±и XXI сµбэ мунньахтарын 

кириитикэ секциятыгар кэтэхтэн кыттааччы

Эдэр суруйааччылар өрөспүүбүлүкэтээҕи XXI сүбэ мунньахтарын саҥа 
тэриллибит литературнай кириитикэ секциятыгар кыттан биһирэммит 
Дьааҥы улууһун Баатаҕай бөһүөлэгэр олорор Татьяна Божедонова 
үлэлэрин ааҕааччы дьүүлүгэр аан бастаан таһаарабыт.
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да±ына, кэнэ±эски ыччаттара бу орто дойдуга 
кэлбэттэр. Му²уру билбэккэ сал±ана туруох-
таах тымыр-сыдьаан ситиитэ быстар. Бу буо-
лар сэрии аана суох алдьархайа. 

«Самогонщик» кэпсээн сэрииттэн этиттэн эт 
ордубакка эчэйэн кэлбит  бэтэрээн о±он ньору 
«били²²и кэм дьо руойдарын» кыт та көр-
сүhүннэрэр: «аhыы ас фронугар» эмсэ ±элээбит 
тос курдук тойону уонна эйэлээх кэм²э хаан 
таhаара оонньуур «теневой фронт саллаатын» 
кытта. Били²²и кэм мааската суох мөссүөнэ. 
Кырдьык да, маннык олох иhин бу ытык кыр-
дьа±ас хаарыан хаанын тохпута дуо?.. 

«Дьи²нээх эр киhи» кэпсээ²²э тот үйэ±э 
 хобдох «хорсун быhыыларынан» чабыланар 
 «эр бэртэрин» кытта сэрии хорсун буойуна, 
эйэлээх кэм сэмэй туруу улэhитэ Ыкы наан 
кылгас кэм ²э аргыстаhан ааhар. Ама сиэн-
нэригэр туох да суолталаа±ы кэпсиирэ суох 
кырдьыахтара дуо бу аныгы «эр киhи элээмэ-
лэрэ»? 

«Третий вариант» диэн кэпсээн дьоруойа, 
хааннаах хапсыhыыга хамандыырын тыыны-
гар туран тыыннаах ордубутун, удьуор си-
тимин сал±аары хаалбыт эбиппин диэн уос-
кутунар. Ол эрээри, эйэлээх кэм²э уола тас 
дойду иннигэр «интернациональнай иэhин» 
тө лөөрү, оттон сиэнэ бэйэ дойдутугар «нацио-
нальнай боппуруос» сиэртибэтэ буолан өлөл-
лөр. Дьыл±а Хаан ыар ыйаа±ыттан бу удьуор 
син биир куоппат… 

Аныгы кэм сэриитин биир тү гэнэ «Лимбо» 
кэп сээ²²э көстөн ааhар. Дьи² итэ±эллээх дьон 
«…о±олорун маннык иэдээ²²э иннилэригэр ук-
тубатахтара чахчы» диэн саха уолун санаата 
элбэ±и этэр. Ити Ыстапаан уол бэйэтин кур-
дук сытыы өйдөөх, кыра±ы харахтаах төhө эрэ 
элбэх ыччаты тэнитиэхтээ±э быстан хаалбыта 
буо луой бу ким, туох туhугар буолара өйдөммөт 
сэриигэ?.. 

Итинник иэдээн өссө да суоhуур куттала 
баа рын «Кэтэhиилээх сайын» кэпсээ²²э таай-
таран этиллэр. Тыа ыалын а±ата Украина±а 
буола турар иэдээнтэн сиэттэрэн, сайын кэлэ 
охсуон, оччо±о, ар±аа диэки сэрии буола или-
гинэ, улахан уола аармыйаттан эргиллиэн, от-
тон кыра уол майдаан саллаата буолан оон-
ньуурун ууратыан аймана кэтэhэр. «Эти-сии-
ни билигин туох да быыhаабат… Ис туруккун, 
уйул±а±ын көмүскэниэххин наада… Онно үлэ, 
буhуу-хатыы эрэ туhалыыр», – диэн саха мын-
дыр өйүнэн кыараабыт көхсүн кэ²эттэр. 

Үhүс бөлө±ү «Дойду буора» диэххэ. Аап-
тар аан бастаан сөтүөлээбит, чачайбыт Боруол-
ба үрэ±иттэн са±аламмыт дойдутугар тапта-
лын сэhэнэ. Дойдуга таптал да араастаах: ким 
эрэ оhуордаах-мандардаах дуо±аны күөрэччи 
тутуо, өрөгөй ырыатыттан өрө күүрүө, ким эрэ 
дьонун-сэргэтин туhугар тас килбиэнэ суох 
тулуурдаахтык үлэлии сылдьыа. Ардыгар ыар 
соругу толорор өлөр мөхсүүтүн ким да өйдөөн 
көрбөккө, аахайбакка хаалыа… 

«Хара²аччылар» кэпсээн үтүө санаа ис 
дьи²э кимиэхэ эмэ ыарахан кэмигэр сэмэйдик 
дурда-хахха буолуу, салгыы олорорго күүс, 
тыын эбии буолуон сөп диэн санаа±а а±алар. 

«Тэлгэhэ» кэпсээ²²э курдук, кураанах түн-
нүктэрэ о²ойбут дьиэлээх, отунан үүммүт тэл-
гэhэлэр тыа сиригэр элбээн иhэллэр. «Тэлгэhэ 
диэни билбэккэ улааппыт, «миэнэ» диэн 
 хааннарыгар и²эрбэтэх дьон төhө кэскил-
лээх көлүөнэ буолуохтарай? Силиhэ суох 
дьон дойдубутун барытын өтөххө кубулуппат-
тар үhү дуо?», – диэн дири² гражданскай ис 
хоhоонноох ыйытыы үөскээн тахсыбыта ыл-
бычча буолбатах. Бу – Сахабыт сиригэр буола 
турар быhыы-майгы. 

«Эн үрдэллэргэр» кэпсээни хас биирдии 
төрөппүккэ хайаан да аахтарбыт киhи дии 
санаатым. «Хас биирдии ыал са²а көлүөнэтэ 
төрөппүттэриттэн таhыма үрдүөхтээх… Кэ-
нэ±эски ыччакка эйии гин баhыйарга кыах 
 биэ риэхтээххин. Оччо±о эрэ омук кэскил-
лэнэр», – диэни аа±ан баран, төрөппүт бы-
hыытынан элбэ±и ыры²алаан тол куйдаа тым, 
уларыйдым да диэххэ сөп… Төhө да «үрдүк 
өhүөлээх» (дьи²э, сарбыллыбыт са наалаах) 
тойон күлүү гыннын, «дыраа±а» олорон сүөhү-
сылгы иитэр дьон саха омук оло±ун тутулун 
өйөөн олордохторо. Алаастарга Үргэл илин 
кэл битинэн күннэрин са±алыыр дьон баарын 
ту хары саха буолан «hай-hат» диэн олордох-
пут. Онуоха-маныаха диэри…

Эмчит аналын туhунан кэпсээннэ-
ри төр дүс бөлөххө түмүөххэ. Бу кэпсээн-
нэр ис хо hооннорун күүhүрдэн биэрэр бэлиэ 
өйдөбүллэр бааллар: кыптыый, суор±ан, чэр-
дээх эрбэх. Кыптыый – эдэр эмчиккэ уhу-
йааччытыттан хаал быт кэриэс икки суолта-
лаах: идэ ураты ньымата, кистэлэ²э уонна 
олоххо ураты сыhыан. Эт элэ йэр, сылба быс-
тар сылаалаах үлэ улахан тулуу ру эрэйэр. 
Ыарыhа±ы сатаан быыhаабатах ыар санаа 
ындыытын, сүтүктээхтэр өстөрүн, бэл  диэтэр, 
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Хас да сыл-
лаа±ыта кини 
«ха ²ыл санаа-
ларын хааhахха 
хаалаан», тиэр-
гэниттэн тэйбэт 
ыырданар дьыл-
±аны талбыта. 
Санаа кимиэ хэ 
кы ай  т а рбыта 
баа рай?..

«Саргы лаах 
сата тылы тар-
пакка» сабыл-
лан хаалара 
са там матын өй-
дөөн, суруйаач-
чы Елизавета 

Мигалкина «холоруктаах орто дойдуга» төн-
нөр кэмэ кэлбитин туоhута бу «Халлаан 
устун суос-сатыы» диэн хомуурунньук.

Хаайтарбыт санаа хааhахтан төлө көтөн 
тахсан, дьэ, ханна тиийэр эбит?

Хоhоонньут «ахтар Айыы санааны алаастар-
га ыhаары, төрүт буортан төлкөлөнөн» кэлби-

тин толорор санаалаах этэ. Ол эрээри, то±о 
эрэ эргийэ турар Ийэ сирин үөhэттэн, «үрү² 
өндөл халлаантан» көрөр курдук. «Анысхан 
тымныынан арчылыыр алгыстаах Сахаада-
та» анныгар буолан хаалар. «Куйаар хара²а 
далайыгар кыра-куйа күөх Сир» күлүмүрдэс 
оонньуур буолан көстөр, Сир шарыгар Саха 
сирэ ыраахтан дьэрэлийэ сырдыыр. 

Бастаан утаа халлаан арыый бэтэрээ хат-
тыгас тарынан дугуйданар. Дьиэлдьит хотой-
дуун «халлаан сиигэр салгын сүүрээнин ха-
йар», «күөлтэн көппүт туман акка» олорсон 
сүүрдэр, о±отун «кус тукка суулаан биэбэй-
дии» ыллыыр. Улам ха²ыл санаа айана дьо-
руотуйан, дьор±оотуран иhэр. Бэл, сэгэри-
нээн «үрүмэ кынат үрүмэччи» буолан түспүт 
үрдүк иэйиигэ куустара олорон, «устар Ку-
йаар музыкатын» иhиллиир. Кыысчаанын сир 
сиэдэрэй чэчиктэринэн буолбакка, халлаан 
иэнит тэн кырыллыбыт хаарыс халадаайынан, 
ый даах сулус басты²анан симиир, төрүт буо-
руттан сулус таах халлаа²²а сиэтэн илдьиэн, 
кутугар «ки²кинэс киэ² Куйаар өл тыынын» 
кутуон сананар. 

Балысхан, баламат санаалар халлаан хат-

Куйаар тыынын тылга тиhээри
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кырыыстарын уйарга онноо±ор өссө улахан 
тулуур, күүс наада. Холобур, «Туолбатах ыра 
санаа» кэпсээ²²э Сэмэн ону сатаан уйбат. 

Оттон «Кыптыый» кэпсээн дьоруойа Марк 
курдук олоххо, үлэ±э ураты сыhыаннаах дьон 
баар буолан, элэйэр, эчэйэр дьон син сири 
бааhырда сырыттахпыт… 

«Суор±ан» кэпсээ²²э элбэх дьон оло±ун 
быыhаабыт быраас Петр Петровичка хаhан 
эрэ ыарыhа±ы бүрүйэн илдьэ барбатах суор-
±ана үйэтин тухары санаа баттыга буолан 
сылдьар. 

«Өрөбүл күн» кэпсээ²²э эдэркээн Сеня сэ-
рии хонуутугар курдук өлүү-сүтүү, хаан-баас 
былаастаах эйгэ±э оло±ун аныыра өссө да бил-
либэт. «Чэрдээх эрбэх» кэпсээн үгүс аа±ааччы 
уйул±атын хамсаппыта буолуо дии саныы-
бын. Чэрдээх эрбэх со±отохсуйуу, ахтыл±ан, 
кэтэhии, харысхал көрдөөhүн, тулуур суол-
таланан, дири² философскай уобарас буолан 

тахсар. О±о барахсан чу²куйбут, аймаммыт 
санаалара эр-биир сыыйыллан, кини ис эйгэ-
тин арыйаллар. 

Кэпсээнньит чөл оло±у пропагандалаан, 
уот таах-төлөннөөх тыл эппэт. Арыгы төлкөнү 
тү² нэрэр балай күүhүн дьон дьыл±аларынан 
итэ±этиилээхтик көрдөрөр. Бу быhыы-майгы 
дьи² төрүөтүн була сатыыр. Холобур, Сэмэ²²э 
киhи оло±ун кыайан быыhаабатах ыар санаа-
тын ындыыта, оттон Коля±а – бу сиргэ со±отох 
киниэхэ исти² сыhыаннаах тыыннаах дууhаны 
өлөрүү ыар аньыыта («Ыт оло±о» кэпсээн). 

Анатолий Слепцов: «Хаан сыта хайда±ын 
бил бит… буруйбар проза хааммар будулуйар», 
– диир. Уйул±аны кэбирэтэр уустук үлэттэн 
аралдьыйаары кэпсээн суруйары са±алаан ба-
ран, аны идэ таhымыгар тахсан эрдэ±э. Эмчит 
– суруйааччыларга кэскиллээх идэ. Чеховы, 
Булгаковы да саныа±ы². Тыл күүhүнэн эмтиир 
таhым²а тиийэрин күүтүөхпүт…
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тыгастарын төлө көтөн, куйааран истэхтэ-
рин аайы, дьыбар бас билиитигэр киирэллэр. 
«Хаардаах силлиэ аргыстаах, хаhы²-дьыбар 
до±ордоох» айан сал±анар. «Тыhыынчанан 
су лус үөрүн тым ныы уоттара хаарыйаллар», 
«хабырыттар тым ныы» сатыылыыр,  айанньыт 
хара±ын уута кырыа хаарга кубулуйар, дьыл-
±ата дьыбартан дьагдьайан кумуччу туттар. 

Халлаан устун айанньыт (небесный стран-
ник) ис дьи²э арыллан кэлэр – Тулаайах кут. 
«Куйаар киэлитин устун СО¡ОТОХ уйдаран-
устан иhэр» Тулаайах кут. 

То±о?! То±о үс о±о күн-күбэй ийэтэ, умсу-
гуйа иэйэр эдэр киhи сирдээ±и анала, уран 
тыл оhуорунан дьон кутун тутар хомо±ой 
хоhоонньут Тулаайах кут буолан то² ку-
йаарга со±отох сындыыстана көттө? «Сулус 
үөрүн сиргэ үүрэн сүдү тыыны» сал±ыахтаах 
Дьыл±а Хаан ыйаа±ын толороору. «Халы² да 
былыргыны харахтаан» кэлбит Хомус сулус 
үөрүн «хайыр±астаах таабырыннарын» таа-
йаары. 

Киhи аймах баар буолуо±уттан ыла наар 
 дьон өйө-санаата үрдүк мэ²э халлаа²²а кур-
дат  тыы тартарар: сулустар кэпсэтиилэрин 
истэ-өй дүү сатыыр, «Куйаар нө²үө түгэ±иттэн» 
иhил лэр илдьити (вселенский зов) кэтиир, 
хал лаан эттиктэрин кистэлэ²нэрин таайа са-
тыыр, Куйаар музыкатын иhиллиир. Үрдүк 
халлаан мындаатыттан эрэ Кэрэни, Дьи²и, 
Уран тутулу (гармонияны) булуохха сөп диэн 
эрэнэр. 

Эрэйдээх-буруйдаах орто дойду эриэн-бы-
раан оло±ор и²сэ-обот, албын-көлдьүн олус 
дэлэйэн, Кэрэ кэхтэн, Аан дойду айылгыта 
айгыраан эрэриттэн айманан, сулустар сыр-
дыктарын, Айыы сыдьаайын, а±алан, дьо²²о-
сэргэ±э тар±атаары, Кыыс Хоhуун салгын кута 
«халлаан устун суос-сатыы» со±отох айа²²а 
турунна±а дуу? Орто дойду о²оhуутугар, 
киhи-аймах сыhыаныгар Уран тутул эргиллиэ 
этэ диэн… 

То² Куйаарга көрдөөбүт умуллубат уота 
«ха hан эрэ өспүт сулустар уоттара» буолан ха-
алыан эмиэ сөп. Түмүгэ биллибэт халба², ыар 
уонна суостаах айан. Ол эрээри хоhоонньут 
мэлдьи да «дьаарыстаах суоллары» тутуспат 
үгэстээх. 

Киhи Аан Айыл±а сор±ото буоларын бы-
hыы тынан, айыллыбыт Аан дойдутунаан, ки²-
киниир киэ² Куйаардыын эмиэ, атылыы ай-
ылгылаах, дьүөрэлии тутуллаах. Оччотугар 

бу Куйаар устун көтүү – хоhоонньут бэйэтин 
кистэлэ² халлаанын устун айан эмиэ буолу-
он сөп эбит. «Халлаа²²а тахсар хаарыан» 
хаппахчытын иhигэр. Бэйэтин ис Дьи²ин бу-
лаары. «Куйаары нө²үөлүүр тыллары» киэ² 
Куйаар ха²ыл тыыныгар истээри. Ол тыл-
лар нө²үө бэйэтин ис дьи²ин кытта му²утуур 
дьүөрэлэhиигэ киирээри. 

То±о тулаайах кут уонна со±отох? «Дьыл±а 
хаантан ыйаах» ылбыт дьоhун соругун толоро 
илигиттэн буолуо дуу? Эйгэтигэр уран тутулу 
олохтуу илигиттэн, ис дьи²ин кытта му²утуур 
дьүөрэлэhиигэ киирэ илигиттэн. Куйаар тыы-
нын тылга ситэри тиhэ илигиттэн…

Эбэтэр «хатааhыннаах халлаан анныгар 
ханыы» була илигиттэн? Орто дойду ньууру-
нан айан аргыстаах, суол до±ордоох. Сир сы-
лаас тыы ныгар уйдаран, көтөрдөр үөрдэhэн 
көтөллөр. Оттон «хара далай Куйаар устун» 
со±отох эрэ «суос-сатыы» айанныыллар…

То² Куйаар устун тулаайах кут буолан 
со±отох көтүү – Айар талаан дьи² кө²үлэ эби-
тэ дуу?  Биитэр дьолугар таалар иэримэ дьи-
этин «курус хоhоон уйаламмыт ыhылла±ас 
хоhугар» саспыта эбитэ дуу Уран хотун 
көрдьүүр кө²үлэ…

Уонтан тахса сыллаа±ы хоhооннорун ылан 
көрөбүн. Оно±оhунан сиргэ ойуу-бичик тү-
hэрэр эрдэ±инэ, кинини сулустар ыраах үөhэт-
тэн ы²ыра көрөллөр эрэ эбит. Ту²уй кыыс 
куо лутунан, «хам баттаабыт балай хара²а±а» 
халлаа²²а сулустары аа±ар, кинилэртэн эп-
пиэт эрэйэр эбит. Ол аата кэлин, хааhах хаа-
йыытыттан босхолонон, хоhоонньут салгын 
кута, халлаан иитин тиирэ тэбэн, Ку йаар киэ-
литин устун сындыыстана көттө±ө дуу? 

Хахха хаайтарыы эрэйэ Айар куо оло±ун 
устата баар эбит. Кындыа сааhыгар сэргэх сэ-
бэрэ, талба таhаа хах буолан, харахтары хал-
тарытан, дьон кини ис кэрэтин, нарын иэйии-
лэрин сэрэйбэттэрин, ахсарбаттарын хомол-
тото баара. Онтон орто дойду оломунан олох 
о²остоору, бэйэ кө²үлүнэн ха²ыл санааларын 
хааhахха хаалыыр, бала±а²²а бата сатыыр 
кэмэ кэлэр. 

Елизавета Мигалкина айар үлэтин буор кута 
баhыйар, онтон салгын кута кыырайа көтөр 
кэрдиис кэмнэригэр араарыахха сөп эбит. 
Соторутаа±ыта «Чолбон» сурунаалга Лиза 
са²а хоhооннорун тиhигин аа±ан баран, ийэ 
кута иитиллэн ситэр кэмэ кэлбит дуу дии са-
наатым. 

Кириитикэ уонна библиография
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Хатастаа±ы сибиинньэ комплексын сµрµннµµр 
зоотехнигын Степан Дмитриевич Рожины кытта 
кэпсэттим.

– Комплекск били²²и µлэтин-хамна´ын 
ту´унан кылгастык били´иннэрэ тµ´µ³² 
дуо?

– Бµгµ²²µ кµ²²э 8720-чэ сибиинньэни  иитэн, 
к³р³н-харайан турабыт. Сµрµн сыахпыты гар 
т³рµµр-уу´уур ийэ сибиинньэлэр тураллар. 
Оттон сотору т³рµ³хтээх сибиинньэлэр эмиэ 
ту´унан тутуллаллар. Ити курдук хас да кор-
пу´унан араа ран к³р³бµт-харайабыт.

– Биир сибиинньэ ортотунан т³´³ т³рµ³±µ 
биэрэрий? 

– 2017 сыл тµмµгµнэн биир ийэ сибиинньэт-
тэн ортотунан 9-10 т³рµ³±µ ылбыппыт. Аас-
пыт сылтан анал сыал-сорук туруорунан сыл-
га иккитэ т³р³т³рµ ситистибит. Са²а т³рµ³х 75 
быры´ыанын искусственнай сиэмэлээ´ин к³ м³-
тµнэн ыллыбыт.

– Ити исскуственнай сиэмэлээ´ин ту´унан 
си´илии кэпсии тµс эрэ.

– Комплекска бэйэтигэр искуственнай сиэ-
мэлээ´и²²э аналлаах лабораториялаахпыт. 
Он но 26 атыыр сибиинньэлээхпит. Осеменатор 

Дария Ивановна Гуляева уонна техник-осеме-
натор Петр Петрович Евсеев сыралаах µлэлэрин 
тµмµгэр са²а т³рµ³хпµт 75 быры´ыанын искус-
ственнай сиэмэлээ´ининэн ыллыбыт. Ити сµр-
дээх µчµгэй к³рд³рµµ. Ийэ сибиинньэ ахсаа-
на сµрµннээн 850-чэ, онно эбии 140-чэ ты´ы 
сибиин ньэни солбукка диэн иитэбит.

– Ийэ сибиинньэлэр доруобай буолуула-
рыгар туох µлэ барар? Сыл аайы талыллы-
быт ийэ сибиинньэлэр эрэ т³рµµллэр дуу, 
эбэтэр уларыта±ыт дуу? 

– Са²а т³рµ³±µ ийэлэриттэн араарыы са±ана 
вакцинациялаа´ын µлэтэ са±аланар. Бэтэринээр 
бырааспыт Вероника Иннокентьевна Кириллина 
хас биирдии сибиинньэ±э араас ыарыыны утары 
вакцинация о²орор.

– Са²а т³р³³бµт сибиинньэни т³´³ ³р 
буо лан баран ийэтиттэн араара±ыт?

– Са²а т³р³³бµт сибиинньэни ирдэбил бы-
´ыытынан хайаан да 45 хонук устата ийэтин 
эмтэрэн, борбуйун к³т³хпµтµн кэннэ, дьэ, ара-
арабыт. Ол кэнниттэн аны 75 хонук а´атан 
ыйаа´ына 15-20 киилэ буолуор диэри улаатын-
нарабыт. Дьэ онтон хамыы´ыйа тэриллэн иитии-
гэ дуу, атыыга дуу барарын бы´аарабыт.

– Билигин кэтэх ха´аайыстыбалаах дьон 

Хатастаа±ы сибиинньэ комплексын кэлэктиибэ. 
Генеральнай дириэктэр Роман Гаврильевич Дмитриев

Бииргэ µлэлээ´ин µтµ³ тµмµктэрдээх
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сибиинньэ атыыла´ар кэмнэрэ кэллэ, онно 
тугу сµбэлиэ² этэй?

– Би´иги комплекспыт ³рд³³±µттэн сибиин-
ньэ о±отун атыылаан кэллэ. Быйыл былаан 
бы´ыытынан 3200 сибиинньэни атыылыахтаах-
пыт. Кы´ын тымныыта бэрт буолан хойутааты-
быт. Урукку дьылга 800-тэн тахсаны атыылыыр 
буоллахпытына, быйыл 200-тэн эрэ тахсаны 
атыылаатыбыт. Онон µлэбит-хамнаспыт дьылтан 
эмиэ тутулуктанар.

– Атыыга барар сибиинньэлэр ханнык 
вак цинациялары баралларый?

– Дьо²²о атыыга барар сибиинньэ биэс араас 
вакцинацияны ылаллар. Холобур, пастереллез-
тан, сальмонеллезтан, чуматтан (иккитэ), Ауес-
ки уонна рожа диэн ыарыылартан (биирдиитэ). 
Кэмигэр вакцинация ыланнар сибиинньэ бары-
та ха´аайыттарыгар доруобай туруктаах уонна 
 ыарыыга ылларбат буолан туттарыллаллар.

– Биир сибиинньэ сыаната т³´³ буола-
рый?

– Икки ыйыттан са±алаан атыыга ыытабыт, он-
тубут чопчу биир сыана буолбат, ыйаа´ыныттан 
к³р³н сыаната бы´ыллар. Холобур, ортотунан 
биир киилэтэ 395 солкуобай буолар. Онон суот-
таатахха биир сибиинньэ 6500 солкуобай курдук 
буолан тахсар.

Сибиинньэ атыыла´ыан ба±алаах дьон эл-
бэх. Нэ´илиэктэргэ барытыгар кэриэтэ тыа ха-
´аайыстыбатын исписэлиистэрэ диэн бааллар. 
Онно сайаапка тµ´эрдэхтэринэ, улуустаа±ы тыа 
ха´аайыстыбатын управлениетыгар тµмэн ба-
ран, кэлэн куу´унан ылыахтарын с³п. Сайаап-
канан µлэлээ´ин тэрээ´иннээх, тµмсµµлээх 

буо луу биир к³рµ²э буолар. Ону та´ынан, 
биир диилээн да дьон кэлэн атыыла´ар кыахта-
ахтар. Аны т³л³бµр ³ттµн эттэххэ маннык – уу 
харчынан эмиэ ылабыт. Билигин би´игини кыт-
та тэрээ´иннээхтик Чурапчы улуу´а µлэлиир. 
Улуустаа±ы тыа ха´аайыстыбатын исписэлии´э 
ба±алаах дьонтон хомуйбут сайаапкатыгар оло-
±уран дуогабар тµ´эрсэр, онтон дьон µµт тут-
тарар харчытынан куу´унан сибиинньэ о±отун 
атыыла´ан тµ²этэр. Чугастаа±ы улуустары эмиэ 
итинник тэринэн µлэлииргитигэр ы²ырабыт. 

Маны та´ынан 2017 сылтан бэлэм бородуук-
суйаны о²орон та´аарар са²а сыах а´ыллан, 
нэ´илиэнньэ±э ыы´аммыт сибиинньэ этин атыы-
лаан эрэбит.

* * * 
Дьэ, Степан Дмитриевич ити курдук Хатас-

таа ±ы сибиинньэ комплексын µлэтин-хамна´ын 
кылгастык, ол эрээри сµрдээх чуолкайдык би-
ли´иннэрдэ. Билигин комплекс µлэ´иттэригэр 
са²а т³рµ³±µ т³л³´µтµµ, батарыы биир саамай 
тµбµктээх кэмэ кэлэн турар. Онно улуустардаа±ы 
тыа ха´аайыстыбатын µлэ´иттэрэ сибиинньэ 
атыыла´ыан ба±алаахтартан сайаапка хомуйан 
куу´унан ылыыны тэрийиитэ улахан т³´µµнэн 
буолуо этэ диэн ордук то´о±олоон бэлиэтээтэ.

Кэпсэттэ Ньургуйаана Скрябина-Сайдыына,
Россия Суруналыыстарын сойуу´ун чилиэнэ
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П.А. Ойуунускай т³р³³бµтэ 125 сылыгар

"ААТА ААТТАНАР, ЫРЫАТА ЫЛЛАНАР"

 Республикатаа±ы хо´оон айыытыгар куонкурус бала´ыанньата

Тэрийээччилэр: С£ Национальнай библиотеката, "Саха сирин суруйааччыла-
ра" ассоциация, Таатта улуу´ун култуура±а уонна духуобунай сайдыыга салаата, 
И.А. Аргунов аатынан Ытык Кµ³ллээ±и киин библиотека.

Сыала-соруга:
– П.А. Ойуунускай аатын µйэтитии.
– Т³р³³бµт тылынан суруйууга айар дьо±уру к³±µлээ´ин.
– Са²а талааннары уонна айымньылары арыйыы.
Куонкурус 2 б³л³±µнэн ыытыллар:
1. Россия, Саха £р³спµµбµлэкэтин суруйааччыларын сойууһун чилиэттэрэ.
2. Хоһоон суруйар айылгылаах дьон.
Сµрµн ирдэбиллэр:
– 18-тан µ³´э саастаах дьон кыттар.
– П.А. Ойуунускайга анабыл хо´оон.
– Биир ки´и биир хо´оонунан кыттар.
– Айымньы к³мпµµтэргэ (Word) Times New Roman шрибинэн (14 кээмэйинэн 1,5 

интерваллаах) бэчээттэммит буолуохтаах.
– Ааптар толору аата, псевдонима, т³р³³бµт сыла, аадыры´а, т³л³пµ³нэ, элек-

троннай аадыры´а толору ыйыллыахтаах.
– Кµрэххэ кыттыы 200 солк. т³л³бµрдээх. 
Болдьо±о: Айымньыны 2018 сыл бэс ыйын 1 кµнµгэр диэри И.А. Аргунов ааты-

нан Ытык Кµ³ллээ±и киин библиотека электронной почтатыгар "Аата ааттанар, 
ырыата ылланар" диэн бэлиэтээн ыыта±ыт.

Библиотека аадыры´а: Софронов уул, 9. телефон: 89142765752, 
электроннай почта: cod891@yandex.ru
Кыайыылаахтары бэлиэтээ´ин:
– Басты² айымньылаах ааптардарга Дипломнар уонна сыаналаах бириистэр 

бэс ыйын 16 кµнµгэр Ытык Кµ³лгэ туттарыллыахтара. Кыттыы и´ин туо´у сурук 
электроннай почта±а ыытыллар.

– Киирбит айымньылар анал хомуурунньукка бэчээттэниэхтэрэ.

Куонкурус


