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Е.А. БОРИСОВ. Умнуллубат Улуу Кыайыы 
туґунан.

АЎА ДОЙДУ КЈМҐСКЭЛИГЭР
Сэмэн ТУМАТ. 70-с парадка! Хоґоон.
Саха сирин буойун суруйааччылара. 
Сэрии ветераныныын кірсµґµµ. Ыстатыйа.
Иван ПАВЛОВ. Ааты-суолу тµґэн биэрбэтэ±э.
(Клавдий Краснояров сулууспалаабыт полка-
тын байыаґын туґунан).
Семен КАПИТОНОВ. Сэрии толоонугар. 
Ыстатыйа.

ПРОЗА
Николай НЕУСТРОЕВ. Балыксыт. Кэпсээн.
Константин СИМОНОВ. Тыыннаахтар уонна 
ілбµттэр. (Роман иккис кинигэтиттэн быґа 
тардыы). Степан Тимофеев тылбааґа.
Исай НИКИФОРОВ. Саллааттар. (Сэґэнтэн 
быґа тардыы).
Анатолий СЛЕПЦОВ. 88910. Боруолба. 
Кэпсээннэр.
Татьяна НАХОДКИНА. Јтіх иинэ оспот. Сэґэн.

ПОЭЗИЯ
Тимофей СМЕТАНИН. Хааннаах хара баттах. 
Хоґоон.
Макар ХАРА. Тиийдилэр ырыаІ тыллара. 
Сэриилэґэр Аармыйа. Ким кірбµт умнуо±ун 
сатаммат. Кырдьыкпыт кылбаарда.
Хоґооннор.

Александра ЖИРКОВА. Аба±ам кырдьыбат 
кырдьыга. Эргилиннэ эр киґи. Хоґооннор.
Ирина КОЛОДЕЗНИКОВА-ЫМЫЫ. Чурап-
чы кіґірµµтµгэр барбыт дьон кэриэґигэр. 
О±олорбут тустарыгар. Тµµл. Кырдьыы, эн 
ыксаама. Хоґооннор.

ОЧЕРК УОННА ПУБЛИЦИСТИКА
Евдокия Мостахова-Николаева. А±аа, эйиигин 
бырастыы гынабын. Эссе-очерк
Наталья БОРИСОВА. Хаарга іспµт сибэккилэр-
тэн биирдэстэрэ... Ыстатыйа.

2015 СЫЛ – САХА РЕСПУБЛИКАТЫГАР 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО СЫЛА
Павел ФЕДОРОВ-СОМОЎО. Чурапчы бастакы 
предпринимателэ – саІаны са±алааччы.
Ыстатыйа.

РОССИЯЎА ЛИТЕРАТУРА СЫЛА
Николай ПЕТРОВ. Сытыы бірµілээх ыстаал 
киґи. (Николай Васильевич Слепцов-Абыйча-
нин 90 сылыгар). Ахтыы.
Н.П. СОЛОВЬЕВА. Аба±абыт – Болот Боотур. 
Ыстатыйа.

ФРОНТОВИК-СУРУЙААЧЧЫ 
ИСАЙ НИКИФОРОВ 100 СЫЛЫГАР
Василий ИВАНОВ. Оло±ун тиґэх сыллара. 
(Суру йааччы, суруналыыс, фронтовик 
И.П. Ни  кифоров 100 сылыгар). Ахтыы.

БУ НҐЈМЭРГЭ ААЎЫў:
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УЛУУ КЫАЙЫЫ 70 СЫЛА

Убаастабыллаах ветераннар!
Кµндµ Саха сирин олохтоохторо!

1941-1945 сыллардаа±ы уоттаах сэрии событиелара тэйдэр-
тэйэн испиттэрин да иґин, А±а дойду Улуу сэриитин туґунан 
кырдьыгы тиэрдии ол тыйыс кэм дьоруойдарын тустарынан 
µµнэр-µіскµµр кілµінэлэргэ кэпсээґин, санатыы биґиги ытык 
иэспитинэн, толоруохтаах ійдібµлбµтµнэн буолар. Бу этэрбит 
олус суолталаа±ын Российскай Федерация кірсµбµт кэлиІІи 
мэґэйдэрэ да±аны кэрэґилииллэр. Биґиги харахпыт ортотугар аан 
дойду эйгэтигэр дьиксиннэриилээх уларыйыылар-тэлэрийиилэр 
тахсыталаатылар, сиэр-майгы, тугу да билиммэт буолуу баламат 
холобурдара кµірэйтэлээтилэр. Ону Украина±а тахсыталыы ту-
рар быґыы-майгы дьэІкэтик кірдірді. Хайдах курдук ба ры-
тын дэбигистик умна охсон, олохсуйбут µтµі µгэстэрин тµірэ 
эргитэн, история дьиІнээх чахчыларын токурутан, ол тµмµгэр 
судаарыстыба тутулун ыспыттарын бары истэ-билэ олоробут.

А±а дойду Улуу сэриитигэр Кыайыы аан дойду бµттµµнµн 
µрдµнэн элбэх национальностаах сэбиэскэй норуот булгуруйбатах 
модун санаатын, кµµґµн-уо±ун кірдірбµтэ. Биґиги а±аларбыт 
уонна эґэлэрбит Ийэ дойдуларыгар муІура суох тапталлаах, сµдµ 

бэриниилээх, ньыгыл тµмсµµлээх, сырдык санаа µрдµк идеяларыгар эрэнэр буоланнар фашизмы 
кыайбыттара.

Алдьархайдаах, ілµµлээх-сµтµµлээх иэдээннэр ааспыт µйэ±э тахсыбыттара хатыламматын 
туґугар билиІІи кэмІэ А±а дойдубутун аны биґиги кімµскµµбµт-. Норуоттар биир ньыгыл 
тµмсµµлэринэн, общество биир санаа±а кэлиитинэн, судаарыстыбаннай национальнай 
политиканы сайыннаран эрэ дойдубутун туораттан киирэр іґµіннээх дьайыылартан ірµґµйэр-
быыґыыр кыахтаахпыт, дойдубут оччо±о эрэ кµµстээх уонна сайдыылаах державанан буолуо±а. 
«Память великой Победы. Умнуллубат Улуу Кыайыы» диэн кинигэ-альбом сахалар хорсун 
быґыыларын туґунан кэпсиир, кинилэр этилэрэ дии сэрии толоонугар істііхтµµн ілі-тиллэ 
охсуспуттар, кинилэр этилэрэ дии тыылга кµµстэрин-кµдэхтэрин харыстаабакка µлэлээбиттэр, 
онно барытыгар эдэр ыччат дьон кµµс-кімі буолбуттара.

Биґиги биир дойдулаахтарбыт, сэрии ыар-нµґэр сылларын бары ыараханын кірсµбµттэрэ, 
ол чахчы да±аны хорсун быґыылара дьиІнээх патриотизм µтµікэннээх холобурунан, ону 
тэІэ олоххо хатарыллыы модун кістµµтµнэн буолбуттара, кинилэр биґиги сµрэхпитин киэн 
туттуунан толороллор, инникитин да±аны улахан ситиґиилэргэ сирдиир сµдµ кµµґµнэн буола 
туруохтара.

Саха Јріспµµбµлµкэтин Ил Дархана Егор Борисов.

Быґаарыы:
Саха Јріспµµбµлµкэтин Ил Дархана Егор Афанасьевич Борисов бу этиитэ «Память Великой Победы. 

Умнуллубат Улуу Кыайыы» диэн «Бичик» кинигэ кыґата Улуу Кыайыы 70 сылын кірсі бэчээттээн 
таґаарбыт кинигэ-албомуттан ылыллан сахалыы тылбаастанна.
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АЎА ДОЙДУ КЈМҐСКЭЛИГЭР

Сэмэн ТУМАТ

70-НУС ПАРАДКА!

Сэрии… Улуу сэрии ааспыта быданнаата…
Сµрэхтэргэ аны да суоґа-суодала биллэр.
Кыайыы! Эстии-быстыы… харах уута –
Кілµінэлэргэ… Хроникаларга тµмµллэр.

Киґи аймах µйэлэргэ оспот
Кійір сиикэй бааґа буолан,
Салатыннара, ол кэми ійдіті
Салгын куту эйэІэлэтэр аны да.

Харааста, баарынан сэґэргээн,
Хатаннык сµрэхтэргэ сіІірдін,
ЧиІэтэллэр ол муІу туораабыттар,
Чэрдийбит баастаах ветераннар.

Ол кілµінэ бµгµІІµ киґитэ
Оло±у, баара±ай µтµі дойдутун
Кµімчµлµµ сатаабыт кµµстэртэн
Кімµскээн-арчылаан турунуутун –

Баара±ай тµмµгµттэн µірµі±э.
Бµгµн – Кыайыы 70-нус Парадыгар –
Бµттµµн норуот сµдµ тусаґатыгар
Быыкаайык хос-хос сиэнин илдьиэ±э.

Онон кини туочука туруоруо±а
Ойдуу-быстыы эІэрдэммит сэриигэ.
– Улуу сэрии кэмин дьонобут! – диэ±э
БµгµІІµ «бытархайдары» утарыа±а.
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Степан Иванович Тимофеев
(1921-2012)

Поэт, тылбаасчыт 1964 сылтан ССРС, би лиҥҥинэн Россия Суру йааччыларын 
союһун чилиэнэ, Саха Республикатын куль ту ратын үтүөлээх үлэ һитэ Мэҥэ 
Хаҥалас улууһугар тохсунньу 7 күнүгэр 1921 сыллаахха тірөөбүтэ.

Дьокуускайдааҕы куль турнай-сырдатар оскуоланы бүтэрбит эдэр кээн Степан 
Тимофеев Ленинград куо рат тааҕы театральнай институкка салгыы үөрэнэ 
барбыта. 1940 сыллаахха Кыһыл Ар мия кэккэтигэр ыҥырыллыбыта. Сэрии саҕа-
ла ныаҕыттан Ленинград таһыгар Каре лия би лиитигэр өстөөхтүүн кыргыспыта. 
«Ле нин грады обороналааһын иһин» мэтээллээх уон на Аҕа дойду Улуу сэриитин 
уордьанынан бойобуой сырыылара бэлиэтэммиттэрэ. Фронтовик, биллиилээх 
поэт Степан Иванович 1946 сыллаахха сэрииттэн эргиллэн кэлбитэ. Биэнсийэҕэ 
тахсыар диэри өр кэмҥэ Саха сиринээҕи кинигэ издательствотыгар бастаан 
корректорынан, кэлин отделлар редактордарынан үлэлээбитэ.

Никифор Кирикович Седалищев-Дьүөгэ Ааныстыырап 
(1913-1944)

1939 сылтан ССРС Суруйааччыларын союһун чилиэнэ, биллиилээх прозаик 
Никифор Кирикович 1913 сыллаахха Үөһээ Бүлүү оройуонун Кэнтик нэһилиэгэр 
төрөөбµтэ. Бүлүүтээҕи педагогическай техникум икки куурсун бүтэрбитэ. Төрөөбүт 
нэһилиэгэр бастакы колхоһу тэрийбитэ, биир кэмҥэ колхоз бэрэссэдээтэлинэн 
талыллан үлэлээбитэ. 1938 сыллаахха «Бэлэм буол» хаһыат эппиэттиир 
секретарынан, онтон редакторынан анаммыта. Үүнэн-сайдан испитэ. 1937 
сылтан айымньылара бэчээттэнэн барбыттара.

1941 сыллаахха армияҕа ыҥырыллыбыта. Младшай комсостав үөрэҕин бү-
тэрээт, Калинин уонна Ленинград куораттар туһаайыыларыгар буолбут хабыр 
хапсыһыыларга киирсэн, бойобуой сүрэхтэниини ылбыта. 1944 сыл олунньутуттан 
дьонугар суруга кэлбэт буолбута. Онтон ыла сураҕа суох сүппµттэр кэккэлэригэр 
киирбитэ. Кини кэпсээннэри суруйуу маастара этэ. Нуучча суруйааччыларын 

айымньыларын талааннаахтык тылбаастаабыта.

Аҕа дойду Улуу сэриитигэр Кыайыы µбµлµійдээх сылын туолуута биһигини барыбытын долгутар. 
Бу кэмҥэ бука бары Улуу Кыайыы күнүн – ыам ыйын 9 күнүн уруйдуубут-айхаллыыбыт. Ол аҕа 
көлүөнэ дьонун иннигэр сүдү иэһи тілііґµнµ кытары ыкса ситимнээх. Алдьархайдаах сэрии 
маҥнайгы күннэриттэн Саха сирин суруйааччыларыттан 20 киһи саа-саадах тутан Аҕа дойду тун 
көмүскээбитэ. Кыргыһыы толоонугар Н. Седалищев-Дьүөгэ Ааныстыырап охтубута, атыттар бары 
тыыннаах төннүбүттэрэ. Билигин биһиги ортобутугар биир да сэрии кыттыылааҕа фронтовик-
суруйааччы хаалбата. Кыргыс хонуутугар өлүү-тиллии суостаах күннэрин, этинэн-хааны нан 
билбит дьон, норуот өйүттэн-санаатыттан сүппэт айымньыларын айбыттара. Олор истэриг эр 
норуот уоһуттан түһэрбэт, ырыа буолан ылламмыт, уос номоҕор холбоспут Эллэй «Өкүлүүнэ»,             
А. Абаҕыыныскай «Кыайыы андаҕара», Т. Сметанин «Саллаат сүрэҕэ», «Лена эбэккэм», Макар 
Хара, Дьуон Дьаҥылы, И. Эртюков, П. Тобуроков, о.д.а. хоһоонноро суруллубуттара. Тыылга 
хаалбыт сэрии кэмин суруйааччыларын айымньылара: Күннүк Уурастыырап «Биир ньыгыл 
кэккэнэн», И. Чаҕылҕан «Хайыһар», «Капитан Гастелло», А. Бэрияк «Бардыбыт бойобуой 
бохуокка», С. Васильев «Кылбаҥнаа эрэ кылыһым», «Андаҕар» норуокка биһирэммиттэрэ.

Суруйааччыларбыт илбистээх тылынан-өһүнэн норуоту Ытык сэриигэ өрө күүрдүбүттэрэ.

АЎА ДОЙДУ КЈМҐСКЭЛИГЭР

САХА СИРИН БУОЙУН СУРУЙААЧЧЫЛАРА
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АЎА ДОЙДУ КЈМҐСКЭЛИГЭР

Макар Иванович Кузьмин-Макар Хара 
(1915-1981)

Поэт, тылбаасчыт Макар Иванович Кузьмин-Макар Хара Таатта улуу һугар 
тіріібµтэ. 1932 сыллаахха республика рабочай селькордарын I кон ференциялары-
гар бастыҥ үлэлээх журналист быһыытынан кыттыбыта. Ити хайысха кинини олох 
аартыгар таһаарбыта. 1938-1939 сылларга Саха сирин Суруйааччыларын союһун 
тэрийэр бюротун секретара этэ. Уон сылтан ордук кэмҥэ «Кыым» хаһыат отделын 
сэбиэдиссэйинэн үлэлээбитэ. Макар Иванович 1941 сыллаахха атырдьах ыйыгар 
армияҕа ыҥырыллыбыта. Ленинградскай, I Белорусскай, I Прибалтийскай фроннарга 
хорсуннук сэ риилэспитэ. Кыһыл сулус уордьанынан уонна «Бойобуой үтүөлэрин 
иһин» мэтээллэринэн наҕараадаламмыта. Лейтенант званиелаах 1945 сыллаахха 
ахсынньыга дойдутугар кэлбитэ. Кини бастакы хомуурунньуга 1937 сыллаахха 
тахсыбыта. Фронтан хоһооннорун ыытара. Элбэх биллиилээх суруйааччылар, 
поэттар айымньыларын сахалыы тылга тылбаастаабыта. Кини хоһоонноругар 

суруллубут 30-тан тахса ырыаны Саха сирин былаһын тухары билигин даҕаны ыллыыллар. Кэлэр 
көлүөнэлэргэ 10 кинигэнэн баай ис хоһоонноох поэтическай нэһилиэстибэтин хаалларбыта.

Тимофей Егорович Сметанин
 (1919-1947 сс.)

Тимофей Егорович Кэбээйи оройуонун Тыайа нэһилиэгэр төріөбүтэ. 1940 
сыллаахха Дьокуускайдааҕы потребкооперация техникумун бүтэр битэ. Армияҕа 
1942 сыллаахха ыҥырыллан, 284 минометнай полкаҕа су лууспалаабыта. Хабыр 
кыргыһыыларга киирсибитэ.

Бойобуой сорудахтары толорууга «Хорсунун иһин» уонна «Бойобуой 
үтүө лэрин иһин» мэтээллэринэн наҕараадаламмыта. Сэриигэ ыараханнык 
бааһыран, эргиллэн кэлбитэ. Фронтовик-суруйааччы 1946 сыллаахха ССРС 
Суруйааччыларын союһун чилиэнинэн ылыллыбыта. Дьокуускайдааҕы пе-
дагогическай институт устудьуона этэ. Олоҕун тиһэх сылларыгар, би лиҥҥинэн 
Хаҥалас улууһугар, Покровскайга оройуон хаһыатын редак циятыгар үлэлээбитэ.

1938 сылтан биллэр-көстөр айымньыларын суруйбут поэт, прозаик, 
драматург, публицист Тимофей Егорович бары суруйууларын дьон-сэргэ таптаан, сөбүлээн ааҕар. 
Ол кэрэһитинэн кини тыыннаах бэйэтэ суох буолбутун да кэннэ, айымньыларын кинигэлэрэ хас да 
төгүллээн тахсыбыттара буолар. Тимофей Егорович сэрииттэн ылбыт бааһа аһыллан, баара-суоҕа 
28 эрэ сааһыгар, 1947 сыл атырдьах ыйын 4 күнүгэр олохтон туораабыта. Кини хаалларбыт баай 
литературнай нэһи лиэстибэтэ уһун үйэлэннэ.

Николай Дмитриевич Слепцов-Туобулаахап 
(1912-1964 сс.)

Николай Дмитриевич Чурапчы улууһун Бахсы нэһилиэгэр төрөөбүтэ. Мос-
кватааҕы А.В. Луначарскай аатынан актердар маастарыстыбаларын µрдэтэр 
мастарыскыайга дьарыктаммыта. М. Горькай аатынан Литературнай институкка 
үөрэммитэ. 1943 сылтан ССКП чилиэнэ, 1938 сылтан ССРС Суруйааччыларын 
союһун чилиэнэ. Биллиилээх драматург, театр режиссера, Саха музыкальнай 
драматическай театрыгар артыыстыы сылдьан, 1941 сыллаахха армияҕа ыҥы-
рыллыбыта. Лейтенант званиелааҕа. Сэриини 1945 сыллаахха Польшаҕа тү-
мүктээбитэ. Николай Дмитриевич 1964 сыллаахха тохсунньу 16 кµнүгэр өлбүтэ.
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Василий Сергеевич Соловьев-Болот Боотур 
(1913-1993)

Кини Чурапчы улууһун Болтоҥотуттан төрүттээх. Василий Сергеевич поэт, 
прозаик, Саха Республикатын народнай суруйааччыта, Саха Республикатын 
культуратын үтүөлээх үлэһитэ, Саха Республикатын П.А. Ойуунускай аатынан 
Государственнай бириэмийэтин лауреата. 1966 сылтан ССРС Су руйааччыларын 
союһун чилиэнэ, Россия суруйааччыта.

Василий Сергеевич 1933 сыллаахха үлэлиир ыччат киэһээҥҥи ос куолатын 
бүтэрбитэ уонна тута учууталынан үлэлээбитэ. Комсомольскай активист 
этэ. Оччоттон хоһоону суруйара. 1942 сыллаахха Кыһыл Ар мия кэккэтигэр 
ыҥырыллыбыта, Калининградскай, Ленинградскай уоба ластары, Литваны, 
Белоруссияны, Польшаны босхолооһун кырыктаах кыргыһыыларын ортотунан 
ааспыта. Сэриини Берлиҥҥэ түмүктээбитэ. Артиллерист быһыытынан хор-

суннук, сатабыллаахтык сэриилэспитэ. Апбан аат I степеннээх, Аҕа дойду сэриитин II сте-
пеннээх уордьаннарынан, элбэх мэтээллэринэн бэлиэтэммитэ. 1945 сыллаахха сэрииттэн кэлээт, 
учууталлаабыта. 1932 сылтан айымньылара бэчээттэнэллэр. «Сааскы дьыбардар» романа, 
«Уһук туу» диэн роман трилогията нууччалыы тылбаастанан Россия литературоведтарын үрдүк 
сыанабылларын ылбыта, саха уус-уран литературатын бу айымньыларынан байыппыта. 1993 
сыллаахха ыам ыйын 25 күнүгэр Дьокуускайга олорон, эмискэ ыалдьан, олохтон туораабыта.

Серафим Романович Кулачиков-Эллэй 
(1904-1976)

Саха Республикатын народнай поэта, тылбаасчыт, публицист Таатта улууһун 
Чычымах нэһилиэгэр Мойуона диэн алааска тіріібµтэ. 1928 сыллаахха Серафим 
Кулачиков журналистары бэлэмниир Москватааҕы государственнай институту 
үөрэнэн бүтэрбитэ, ол кэннэ республика хаһыаттарыгар айымньылаахтык 
үлэлээбитэ. 1939 сыллаахха Саха си рин Суруйааччыларын союһун быра бы-
лыанньатын бэрэссэдээтэлинэн быы бардаммыта, 1942 сыллаахха бэс ыйы гар 
Кыһыл Армия кэккэтигэр ыҥырыллыбыта. Кини аналлаах байыаннай үірэҕи 
ааһан, старшай сержант буолбута. 22~с армия састаабыгар киирэр туспа 
минометнай полк минометнай отделениетын наводчигынан Калининскай фроҥҥа 
сэ риилэспитэ. Старай Руссаны босхолооһуҥҥа снаряд дэлби ыстаныытыттан 
улаханнык эмсэҕэлээ битэ уонна II группалаах инбэлиит буолан, 1944 сыл 
ахсынньытыгар дойдутугар нэһиилэ эргиллэн кэлбитэ. Өр кэмҥэ эмтэнэн-

томтонон атаҕар турбута. Уонна дьон-сэргэ санаатын өрі күүрдэр, өстөөҕү абааһы көрөр, кыайыыга 
эрэли этэр хоһооннордоох саха поэттарыттан биир бастыҥнара буолбута.

Эллэй сүҥкэн айар үлэтэ Октябрьскай Революция, Үлэ Кыһыл Знамята, Норуоттар доҕордоһуулара, 
«Бочуот Зна га» уордьаннарынан, мэтээллэринэн бэлиэтэммитэ. Серафим Романович 1976 сыл-
лаахха ахсынньы 16 күнүгэр ыарахан ыарыыттан олохтон туораабыта.

Николай Иванович Степанов-Ноорой 
(1897-1975)

Норуот ырыаһыта, олоҥхоһут Николай Иванович Мэҥэ Хаҥалас улууһун Хара нэһилиэгэр 
дьадаҥы бааһынай дьиэ кэргэнигэр төрөөбүтэ. Ворошилов аатынан колхозка тимир ууһа, 1937 
сылтан стахановец. 1935 сыллаахха олоҥхо куруһуогун тэрийбитэ уонна республика хас да 
оройуонугар, Дьокуускайга Саха драмтеатрыгар «Оҕо улуу Ньургун», «Алаатыйар ала туйгун» диэн 
олоҥхолору туруорар, бэйэтэ сүрүн оруолларга оонньообута. Кини Саха сиригэр олоҥхону киэҥник 
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тарҕаппыт бастакы киһинэн буолар. 1939 сылтан ССРС Суруйааччыларын 
союһун чилиэнэ.

Н.И. Степанов Кыһыл Армияҕа 44 саастааҕар 42 сылга ыҥырыллан сэриигэ 
барбыта. Дьокуускайтан Өлүінэ өрүһү өксөйөн Киров борохуотунан ый кэриҥэ 
устубуттара. Молотов куораттан Уралга, Свердловскайга илдьэллэр, онно 
Николай Иванович биир ый сэрии сэбин үөрэтиинэн дьарыктанар, чуолаан 
илии пулеметчигын идэтин баһылыыр. Пулеметунан бэргэнник ытарга, таба 
туһанарга ситиһиилээхтик үөрэммитэ.

1942 сыл сэтинньи ыйтан Н.И. Степанов өстөөхтөрү кытта харысхала суох 
хорсуннук сэриилэспитэ. Онно биир кыргыһыыга өстөөх буулдьата уҥа өттүнэн 
көхсүн хараҕынан дьөлө көтөн тахсан ыараханнык бааһырбыта. Хас да ый 
эмтэнэн баран, инбэлииккэ таһаарыллан, 1943 сыл сайыныгар дойдутугар 
эргиллэн кэлбитэ. Сотору колхоз бэрэссэдээтэлин солбуйааччынан, кэлин сүөһү 

ферматын сэбиэдиссэйинэн, ону сэргэ араас общественнай үлэлэргэ күүһүн-уоҕун барытын биэрэн 
үлэлээбитэ. Олоҥхолорун сөргүтэн, ыллыыр-туойар дьону түмэн, өссө сэрии сылларын баттаһа 
спектакллары туруорбута. Элбэх сахалыы ырыалары-тойуктары айбыта, үһүйээннэри-номохтору 
суруйтарбыта, Олор 6 кинигэлэргэ түмүллэн таһаарыллыбыттара. Кини 1975 сыл тохсунньу 6 
күнүгэр өлбүтэ.

Семен Осипович Никифоров 
(1923-1980 сс.)

Саха Республикатын культуратын үтүөлээх үлэһитэ, 1965 сылтан ССРС 
Суруйааччыларын союһун чилиэнэ, биллиилээх прозаик, Аҕа дойду Улуу 
сэриитин кыттыыпааҕа Семен Осипович Мэҥэ Хаҥалас улууһун II Тыыллыма 
нэһилиэгэр Хаатылымаҕа төрөөбµтэ.

Орто оскуоланы Хаатылымаҕа, I Хаптаҕайга µөрэнэн бµтэрбитэ. 1940 
сыллаахха Дьокуускайдааҕы культурнай-сырдатар училищеҕа µөрэнэ киир битэ. 
Ону бµтэрэн, Өлµөхүмэ улууһугар Токоҕо кыһыл чуумҥа үлэлээбитэ.

Семен Осипович 1942 сыллаахха Кыһыл Армия кэккэтигэр ыҥырыллыбыта. 
Кини сэрии толоонугар биэс сылы толору сылдьыбыта. Старшай сержант 
Семен Никифоров фроҥҥа 48-с гвардейскай Ленин уордьаннаах танковай 
биригээдэҕэ «Т-34» танкаҕа орудие командира этэ. Берлини штурмалааһын 

кыттыылааҕа. Икки тігµллээн танкатын істііхтір уматаннар, нэґиилэ тыыннаах орпутун туґунан 
суруйан турардаах.

Сэрии тиэмэтэ кини айымньыларыгар улахан миэстэни ылар, ол курдук «Өлөрү кыайбыттар», 
«Саллаат доҕотторум», «Саллаат дьылҕата» кэпсээннэри, сэһэннэри суруйбута. Фронтовик, 
журналист, прозаик бойобуой үтүөлэрин иһин Албан аат III степеннээх уордьанынан, бойобуой 
мэтээллэринэн бэлиэтэммитэ.

Кэбээйи, Мэҥэ Хаҥалас, Уус Алдан, Амма улуустарын хаһыаттарын редактордарынан, кэлин 
«Хотугу сулус» сурунаал проза±а отделыгар үлэлээн биэнсийэҕэ барбыта. 1980 сыллаахха атырдьах 
ыйын 15 күнүгэр 57 сааһыгар ыалдьан өлбүтэ.

Алексей Спиридонович Бродников 
(1917-1998)

Алексей Спиридонович Чурапчы улууһун Төлөй нэһилиэгэр төрөөбүтэ. 1942 сыллаахха Чурапчы-
таа ҕы С.А. Новгородов аатынан педагогическай училищены үөрэнэн бүтэрээт, саҥа учууталлан 
иһэн, Кыһыл Армия кэк кэтигэр ыҥырыллыбыта. Свердлов куоракка байыаннай бэлэмнэниигэ снай пер 
үөрэҕин курсун барбыта. 20-с нүөмэрдээх туспа хайыһар би ригээдэтин 188-с стрелковай дивизия-
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тын састаабыгар киирэн Старай Русса, Смоленскай уонна Холм куораттары 
босхолуур кыргыһыыларга кыттыбыта.

Алексей Спиридонович сэрии инниттэн хоһоону суруйара, тыа сэрии 
кэминээҕи оло±ун «Көмµскэ уута», «Аартык арыллыыта» диэн романнары 
суруйан үйэтиппитэ. Аатырбыт артиллерист Г.Д. Протодьяконов туһунан 
документальнай сэһэни бастакынан суруйбута. Сааһын тухары учууталлаабыта.

Поэт-лирик, учуутал, суруйааччы Алексей Спиридонович Бродников суруйааччы 
Эрилик Эристиин аатынан литературнай бириэмийэ лауреата, Чурапчы улууһун 
бочуоттаах гражданина. Бойобуой үтүөлэрэ Албан аат II степеннээх, Аҕа дойду 
сэриитин I степеннээх уордьаннарынан уонна мэ тээллэринэн бэлиэтэммитэ. 
Кини 81 сааґыгар сылдьан, 1998 сыллаахха от ыйын 25 күнүгэр ыалдьан 
өлбүтэ.

Степан Афанасьевич Саввин-Күн Дьирибинэ 
(1903-1970)

Поэт, тылбаасчыт, сатирик, үгэһит, гражданскай уонна Аҕа дойду Улуу 
сэриитин кыттыылааҕа, 1943 сылтан ССРС Суруйааччыларын союһун чи-
лиэнэ. Кини Чурапчы улууһун Болтоҥотуттан төрүттээх. Түөрт кылааһы бү-
тэрээт, волостааҕы ревкомҥа үлэлээбит. 1922-1923 сылларга буолбут Тулагы 
Киллэмҥэ уонна Аммаҕа буолбут кыргыһыыларга кыттыбыта. 1924-1929 сыл-
ларга Дьокуускайдааҕы педтехникуму үөрэнэн бүтэрбитэ. 1933 сыллаахха 
Мос кватааҕы Коммунистическай университеты бүтэрээт, «Кыым» хаһыат ре-
дакторынан анаммыта.

1942 сыл сааһыгар Степан Афанасьевич Кыһыл Армия кэккэтигэр ыҥы-
рыллыбыта, 1942 сыллаахха атырдьах ыйыгар Сталинградскай фроҥҥа тиийэн 
десантнай ротаҕа автоматчигынан сылдьыбыта. Сталинград обо ронатыгар 

атаҕар бааһырбыта уонна улаханнык дөйбүтэ. Госпитальга эмтэнэн, бойобуой доҕотторун 
кэккэлэригэр төннөн, Сталинграды босхолоспута. Украина сиринэн Донбасска диэри сэриилэспитэ, 
Майнштейн танковай корпуһун кытары күөн көрсүһүүгэ кыттан, уопсайа 1210 хонук устата уот 
холорук ортотугар сылдьан тыыннаах орпута. 1945 сыллаахха армияттан Саха сиригэр кэлбитэ. 
Саха сиринээҕи кинигэ издательствотыгар редакторынан, олоҕун тиһэх сылларыгар «Хотугу сулус» 
сурунаал сотруднигынан үлэлээбитэ. Кини тылбааһынан А.Т. Твардовскай «Василий Теркина» 
ситэриллибитэ, М. Горькай «Ийэ», В. Ажаев «Москваттан ыраах» романнар саха ааҕааччыларыгар 
тиийбиттэрэ. Ийэ дойдутугар, бар дьонун иннигэр оҥорбут үтүөлэрин иһин кини Ленин, «Бочуот 
Знага» уонна бойобуой Албан аат уордьаннарынан уонна мэтээллэринэн наҕараадаламмыта.

Петр Николаевич Тобуруокап 
(1917-2001)

1957 сылтан ССРС Суруйааччыларын союһун, кэлин Саха Республикатын 
Суруйааччыларын союһун чилиэнэ. Саха Республикатын народнай поэта Петр 
Николаевич Үөһээ Бүлүүгэ Ороһу нэһилиэгэр тіріібµтэ. Кини 1945 сылтан ССКП 
чилиэнэ, Кыһыл Армия кэккэтигэр 1942 сыллаахха бэс ыйыгар ыҥырыллыбыта. 
Сталинград фронугар 298-с дивизия стрелковай полкатыгар пулеметчигынан 
сылдьан, өстөөхтүүн сэриилэспитэ. Хабыр хапсыһыыларга биирдэстэригэр 
ыараханнык бааһырбыта. Госпитальга эмтэнэн, 1943 сыллаахха от ыйыгар 
доруобуйатын туругунан, армияттан босхоломмута. Народнай поэт Петр 
Николаевич Бүлүүтээҕи Н.Г. Чернышевскай аатынан педагогическай училищены, 
М. Горькай аатынан Литературнай институт иһинэн үлэлиир Үрдүкү курсу үөрэнэн 
бүтэртээбитэ. Кэккэ сылларга учууталлаабыта, оскуолаларга директордаабыта. 

АЎА ДОЙДУ КЈМҐСКЭЛИГЭР
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Кэлин Москваҕа М. Горькай аатынан Литературнай институт старшай преподавателинэн уонна 
айар-суруйар үлэҕэ уһуйааччылар семинардарын салайааччынан үлэлээбитэ.

37 кинигэ ааптара Петр Николаевич Аҕа дойду сэриитин II степеннээх, «Бочуот Знага», Үлэ 
Кыһыл Знамята уордьаннарынан, элбэх мэтээллэринэн наҕараадаламмыта.

Иннокентий Илларионович Эртюков 
(1916-1991)

Поэт, тылбаасчыт, журналист, очеркист, Саха Республикатын культуратын µтµөлээх 
үлэһитэ, 1950 сылтан ССРС уонна Россия Суруйааччыларын союһун чилиэнэ. Кини 
Таатта улууһугар Тыараһа нэһилиэгэр Быһыттаах диэн сиргэ олохтоох дьадаҥы 
дьиэ кэргэнигэр төрөөбүтэ. 1940 сыллаахха Дьокуускайдааҕы учительскай институт 
историческай факультетын үөрэнэн бүтэрбитэ. Эдэркээн учуутал 1942 сыллаахха Кы-
һыл Армия кэккэтигэр ыҥырыллыбыта уонна сэрии бүтүөр диэри фроІІа сылдьыбыта. 
Байыаннай бэлэмнэниини Челябинскай уобаласка Киев  скэй артиллерийскай полк 
3-с үөрэтэр дивизионугар барбыта. Онно младшай командир дар оскуолаларын 
бүтэрбитэ. 216-с гвардейскай пушечнай артиллерийскай полк састаабыгар киирэн, 
кыргыґыыларга старшай радист-телеграфист быһыытынан кыттан Украина  ны, 
Карелияны, Румынияны, Болгарияны, Венгрияны уонна Австрияны босхолооһуҥ ҥа 
хорсуннук сэриилэспитэ. Бойобуой, хорсун быһыыларын иһин, кини Кыһыл Сулус 
уордьанынан уонна «Бойобуой үтүөлэрин иһин» мэтээлинэн наҕараадаламмыта.

Сэрии кэнниттэн Иннокентий Илларионович Дьокуускайдааҕы кинигэ издательствотыгар ре- 
дакторынан, «Эдэр коммунист» хаһыат редакторын солбуйааччынан, Саха сиринээҕи Суруйааччылар 
союзтарын бырабылыанньатын секретарынан, өр сылларга «Бэлэм буол» хаһыат эппиэттиир 
секретарынан, кэлин «Хотугу сулус» сурунаал редакциятын сотруднигынан үлэлээбитэ. 20-тэн 
тахса хоһооннор, поэмалар кинигэлэрин суруйан, баай ис хоһоонноох литературнай нэһилиэстибэни 
хаалларбыта. Иннокентий Эртюков 75 сааһыгар ыалдьан олохтон туораабыта.

Исай Прокопьевич Никифоров
 (1915-1976)

Исай Прокопьевич Хаҥалас улууһун 5-с Малдьаҕар нэһилиэгэр төрөөбүтэ. 
Прозаик, драматург 1934-39 сылларга советскай уонна профсоюзнай органнарга 
үлэлээбитэ. 1940 сылтан ССКП чилиэнэ. 1943 сыллаахха армияҕа ыҥырыллыар 
диэри «Кыым» хаһыат отделын сэбиэдиссэйэ этэ. Сэриигэ көрдөрбүт 
бойобуой үтүөлэрин иһин Исай Прокопьевич Кыһыл сулус уордьанынан, 
мэтээллэринэн наҕараадаламмыта. Сэрии кэнниттэн хас да сыл устата 
журналист быһыытынынан, үрдүкү дуоһунастарга үлэлээбитэ. 1949 сыллаахха 
Новосибирскайдааҕы партийнай оскуоланы үөрэнэн бүтэрбитэ.

1949-1953 сылларга «Эдэр коммунист» хаһыат редакторынан, кэлин 
«Хотугу сулус» сурунаал эппиэттиир секретарынан үлэлээбитэ. Бу сылларга 
Исай Прокопьевич бөдөҥ прозаическай айымньылары айбыта. 1939 сылга 

«Ыстапаан» диэн сэһэни, онтон салгыы «Суор кыланар сиһигэр», «Илин былдьаһыы», «Сүрэх 
кэпсиир», «Саллааттар» диэн айымньылары айбыта.

Георгий Саввич Сыромятников 
(1926-1991)

Литературовед, критик, тылбаасчыт, филологическай наука кандидата, 1976 сылтан ССРС 
Суруйааччыларын союһун чилиэнэ. Кини Томпо улууһугар төрөөбүтэ. Биллиилээх суруйааччы 
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Анастасия Саввична бииргэ төрөөбүт быраата этэ. Фроҥҥа хайдах быһыыга-
майгыга сылдьыбытын Георгий Саввич төрүт кэпсээбэтэ үһү. Ол кистэлэҥэ 
кини шифровальщик быһыытынан үлэлээбитэ уонна ити туһунан 25 сыл 
устата иһитиннэриэ суохтааҕа эбит. Урал диэки Куйбышевтааҕы байыаннай 
уокурукка кини курдук үчүгэй суруксут, нууччалыы эҥкилэ суох билэр дьон 
наадалара. Инньэ гынан, кини бу олус уустук µлэ сорудахтарын эҥкилэ суох 
толорбута. 1947 сыллаахха олунньуга Дьокуускайга кэлбитэ. 1957 сыллаахха, 
ССКП КК кэтэхтэн үөрэнэр Үрдүкү оскуолатын, оттон 1961 сыллаахха 
ССКП КК Общественнай наукаларга комитетын литература уонна искусство 
кафедратыгар үөрэхтэри бүтэртээбитэ. Өр кэмҥэ Дьокуускайдааҕы кинигэ 
издательствотыгар кылаабынай редакторынан уонна директорынан, партия 

уобаластааҕы комитетыгар редакциялыыр-тылбаастыыр комиссия чилиэнинэн, Тыл, литература 
уонна история институтугар научнай сотруднигынан, учуонай-секретарынан, литература секторын 
сэбиэдиссэйинэн таһаарыылаахтык үлэлээбитэ. Георгий Саввич тылбаасчыт быһыытынан үлэтин 
күүскэ сайыннарбыта. Нуучча биллиилээх суруйааччыларын Вера Панова «Аргыстар», Сэмэн 
Бабаевскай «Кыһыл Көмүс Сулус кавалера», о.д.а. айымньыларын сахалыы саҥардыбыта. Аны 
Иосиф Виссарионович Сталин суруйууларын 12 томнаах кинигэтиттэн кинини билэр, өйдүүр дьон 
этэллэринэн, 8 тому тылбаастаабыта. Кэлин ССКП историятын курдук бөдөҥ политическай кинигэ 
сүрүн тылбаасчытынан кини буолбута.

Гаврил Иванович Макаров-Дьуон Дьаҥылы
 (1914-1956)

Поэт, тылбаасчыт, 1945 сылтан ССРС Суруйааччыларын союһун чилиэнэ 
Чурапчы улууһугар Болтоҥо нэһилиэгэр Кындалга тіріібµтэ. Оҕо сааһа Түөйэ 
үрэх тардыытыгар ааспыта. 

Литератураҕа Түөйүлээхэп диэн псевдонимынан хоһоонноругар илии бат-
таан киирбитэ. 1932 сыллаахха «Төрөөбүт күүлэбэр» диэн бастакы кинигэтэ 
тахсыбыта.

1943 сыл күһүнүгэр Дьуон Дьаҥылы хас да саханы кытта сылгылары 
Иркутскайга тиэрдэр сорудаҕы ылан, айаҥҥа турбуттара. Сылтан ордук кэмҥэ, 
чараас таҥастаах дьон ыҥыырга олорон айан саамай ыараханын, кытаанаҕын 
көрсүбүттэрэ. Сорудаҕы толорбуттара. Фронт үлэтигэр туһаныллыахтаах 300-
тэн тахса сылгы Заярскай диэн тимир суол станциятыгар тиэрдиллибитэ. Ити 
кэнниттэн кини Забайкальскай фронт 94-с дивизия 152-с стрелковай полкатын 

8-с ротатыгар сулууспалаабыта. Японияны кытары кыраныысса баара-суоҕа 15 биэрэстэ этэ. 
Сэрэйбит курдук, сотору кэминэн японскай милитаристары кытта сэрии саҕаламмыта уонна балаҕан 
ыйын 2 күнүгэр Япония хотторбутун туһунан биллэрбитэ. Гаврил Иванович сэриигэ 1-кы нүөмэрдээх 
пулеметчик быһыытынан кыттыбыта уонна атаакаҕа киирэн истэхтэринэ, ыксатыгар снаряд эстэн, 
оскуолката сүгэн иһэр вещьмешогар Заярскай станцияттан атыыласпыт А.С. Пушкин «Талыллыбыт 
айымньыларын» халыҥ тастаах кинигэтин курдары ааһан, байыас көхсүн тобулу көтөн, түөһүн үөһэ 
өттүнэн тахсар. Дьолго, тыын тымырдарын таарыйбат. Өйүн сүтэрбит буойун ити охтубут сиригэр 
икки күн устата хаанынан уста сыппыт. Кыргыһыы үһүс күнүгэр санитардар булан ірµһүйэллэр. 
Өр кэмҥэ госпитальга сытан эмтэнэр уонна дойдутугар Чурапчыга 1946 сыллаахха төннүбүтэ. 
Кини фронтан «Кыайдыбыт» диэн хоһоон рукопистаах кэлбитэ. Дьуон Дьаҥылы 1948 сыллаахха 
Дьокуускайдааҕы педагогическай институту, 1954 сыллаахха М. Горькай аатынан Литературнай 
институту бүтэрбитэ. Кини А.С. Пушкин «Евгений Онегин» диэн аар-саарга аатырбыт айымньытын 
тылбаастааһына республика олоҕор улахан суолталаах культурнай событиенан буолбута.

1956 сыллаахха Аллайыаха оройуонугар айар командировкаҕа бара сылдьан, сүрэҕинэн ыал-
дьан өлбүтэ.

АЎА ДОЙДУ КЈМҐСКЭЛИГЭР
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Архип Георгиевич Кудрин-Абаҕыыныскай 
(1907-1960)

Поэт-тылбаасчыт, 1938 сылтан ССРС Суруйааччыларын союһун чилиэнэ 
Өлµө хµмэ оройуонугар Абаҕа нэһилиэгэр төрөөбүтэ. Тыа сирин оскуолаларыгар 
учууталлыыра. Республика «Эдэр бассабыык», «Бэлэм буол» хаһыаттарын 
редакцияларыгар, Саха сиринээҕи кинигэ издательствотыгар, республика ра-
дионан биэриитин комитетыгар уонна Саха сирин Суруйааччыларын быра-
былыанньатыгар үлэлээбитэ.

Архип Георгиевич милитаристскай Японияны утары сэриигэ кыттыыны ыл -
быта. «1945 сыллаахха сайын от ыйыгар сулууспалыыр полкабытын кыра-
ныыссаны кэрийтэрэ ый устата ыыппыттара, онно мин ыран, ыалдьан 
полевой госпитальга киирэн хаалбытым» диэн ахтара. Ити ахтыытыттан ураты 
Абаҕыыныскай бэйэтэ сэриилэспитин туһунан суругунан суруйан хаалларбыта 

баара билиҥҥитэ биллибэт. Ол эрээри, кини илиҥҥи агрессоры уодьуганнааһыҥҥа кыттыбытын ол 
кэмнэрдээҕи хоһоонноро бэрт үчүгэйдик кэрэһилииллэр.

Дьуон Дьаҥылы уонна Архип Абаҕыыныскай саха поэзиятыгар Илиҥҥи сэрии тиэмэтин кыайа-
хото тутан киллэрбит поэттарынан буолаллар. Кинилэр бу кэминээҕи поэзияларын уратыта уонна 
суолтата итиниэхэ сытар. Төріөбүт-үөскээбит нэһилиэгэр орто оскуола кини аатын сүгэр уонна 
поэт Музей-дьиэтэ үлэлиир.

Иннокентий Иванович Артамонов 
(1928-2010)

Поэт, тылбаасчыт, Саха Республикатын культуратын үтүөлээх үлэһитэ, РСФСР 
уонна ССРС бэчээтин туйгуна, 1964 сылтан ССРС Суруйааччыларын союһун 
чилиэнэ. 1949 сылтан ССКП чилиэнэ, Уус Алдан улууһун бочуоттаах гражданина, 
Саха Республикатын Суруйааччыларын союһун чилиэнэ 1928 сыллаахха Уус 
Алдан улууһун Өлтөх нэһилиэгин Арыылааҕар төрөөбүтэ.

1944 сыл бэс ыйын 5 күнүгэр төлөннөөх сүрэхтээх комсомол уол сааһын эбинэн 
туран, фроҥҥа тылланан барбыта. Японияны утары сэриигэ 94-с стрелковай 
дивизия 64-с полкатыгар снайпер буолан кыайыыны уһансыбыта. Ити полк 
бөҕөргөтүүлээх Хайлар куораты ылыыга уонна Улахан Хинганы туорааһыҥҥа 
кыттыбыта, өлүү-сүтүү элбэх этэ.

Армия кэнниттэн 7 сыл буолан баран, фронтовик, бойобуой мэтээллэрдээх 
эргиллэн кэлэн, 1957 сыллаахха СГУ саха тылын салаатын үөрэнэн бүтэрбитэ 

уонна 40-ча сыл Саха сиринээҕи кинигэ издательствотыгар редакторынан үлэлээн саха саарын 
суруйааччыларын кытта эн-мин дэһэн, биир кэмҥэ үлэлээн, 300-тэн тахса кинигэлэрин редакциялаан, 
бэчээттэтэн таһаарбыта. Бэйэтэ элбэх хоһооннору, 20-чэ поэманы суруйбута. Элбэх хоһоонноро 
араас омук тылларыгар тылбаастанан тарҕаммыттара. Тылбаасчыт быһыытынан нуучча норуотун 
улуу уонна биллиилээх поэттарын сахалыы саҥардыбыта. Иннокентий Иванович хомоҕой тыллаах, 
нарын иэйиилээх сµµсчэкэ хоһоонноругар саха биллиилээх композитордара, мелодистара элбэх 
ырыалары айбыттара.

Юрий Иванович Шамшурин 
(1921-1973)

Прозаик, тылбаасчыт. 1954 сылтан ССРС Суруйааччыларын союһун чилиэнэ.
Кини Иркутскай уобалас Черемхово куоратыгар төрөөбµтэ, омугунан нуучча. Аҕа дойду Улуу 

сэриитин кыттыылааҕа. Дьокуускайдааҕы пединститукка µөрэммитэ. Үлэтин хоту Быков Мыстааҕы 
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балык собуотугар саҕалаабыта. ЫБСЛКС обкомугар инструктордаабыта, 
«Социалистическая Якутия», «Молодежь Якутии» хаһыаттарга собкордаабыта. 
Саха сирин радиокомитетыгар редактордаабыта.

1951 сыллаахха «Свет над Ярангой» кинигэтэ тахсыбыта. Софр. Данилов, Н. 
Мординов, В. Про тодьяконов айымньыларын нууччалыы тылбаастаабыта. «Бочуот 
Знага» уордьаннаах, бойобуой мэ тээллэр дээх этэ. Саха АССР Верховнай Советын 
депутатынан талыллыбыта.

Софрон Петрович Данилов
(1922-1993)

Поэт, прозаик, литературнай критик, публицист, тылбаасчыт, драматург, Саха 
Республикатын народнай суруйааччыта, биллиилээх общественнай деятель, 
Российскай Федерация культуратын үтүөлээх үлэһитэ, РСФСР М. Горькай 
аатынан уонна Саха Республикатын П.А. Ойуунускай аатынан Государствен най 
бириэмийэлэрин, ССРС Суруйааччыларын союһун уонна ССРС Государствоҕа 
куттал суох буолуутун комитетын, Саха сирин комсомолун бириэмийэлэрин 
лауреаттара. 1949 сылтан ССРС Суруйааччыларын союһун чилиэнэ, Россия 
суруйааччыта. 

Горнай улууһун Мытаах нэһилиэгэр төрөөбүтэ. Софрон Петрович Дьокуус-
кайдааҕы рабфагы, онтон Дьокуускайдааҕы педагогическай институту үөрэнэн 
бүтэртээбитэ. 1941 сыллаахха от ыйыгар Кыһыл Армия кэккэтигэр ыҥырыллар. 
Бийск куоракка полковой оскуола курсана буолар. Онтон Новосибирскай куоракка 
строительнай батальон састаабыгар киирэн, байыаннай собуот тутуутугар 

үлэлиир. Доруобуйатын туруга мөлтөөн 1942 сыллаахха байыаннай сулууспаттан тохтуур уонна 
дойдутугар кэлээт, Токо оскуолатыгар учууталлыы барар.

1943 сыллаахха иккистээн Кыһыл Армия кэккэтигэр ыҥырыллар бэбиэскэни тутар. Бу сырыыга 
эмиэ доруобуйатын туругунан босхолонор. Дойдутугар кэлэн, Софрон Петрович республика 
радионан биэриилэри тэрийэр комитекка үлэлиир. Ол кэмҥэ Ийэ дойдуга төлөннөөх таптал уонна 
олох кырдьыгын иһин охсуһуу дьон өйүгэр-санаатыгар үчүгэйинэн дьайар өрүттэрин таба тайанан 
суруйбута. Советскай Союз Геройа Федор Кузьмич Попов туһунан уус-уран очерканы поэт Леонид 
Поповтуун кыттыһан суруйбуттара, 1944 сыллаахха туспа кинигэнэн тахсыбыта. Софрон Данилов 
өр сылларга Саха сирин Суруйааччыларын союһун бырабылыанньатын бэрэссэдээтэлинэн, «Хотугу 
сулус» сурунаал прозаҕа отделын сэбиэдиссэйинэн үлэлээбитэ. 1992 сыллаахха саха норуотун 
Конгреһын сэбиэтин бэрэссэдээтэлинэн талыллыбыта. Саха литературатын Россия уонна аан 
дойду таһымыгар таһаарыыга сүҥкэн өҥөлөөх киһинэн буолар. Народнай суруйааччы Софрон 
Данилов айар үлэтэ Үлэ Кыһыл Знамята, Норуоттар доҕордоһуулара, иккитэ «Бочуот Знага» 
уордьаннарынан бэлиэтэммитэ. 1993 сыллаахха ыарахан ыарыыттан олохтон туораабыта.

Виктор Ильич Башарин

Учуутал, поэт, Виктор Ильич 1942 сыллаахха Чурапчыттан Кыһыл Армия кэккэтигэр ыҥырыллыбыта. 
Кылгас болдьохтоох анал үөрэҕи бүтэрээт, фроҥҥа утаарыллыбыта. II Белорусскай фроҥҥа 31-с 
артиллерийскай дивизиоҥҥа анаммыта. Бааһырбыта, госпитальга сытан эмтэммитэ. Бу сырыыга 
Виктор Ильич 45-с зенитнэй батальоҥҥа анаммыта. Кэлин 24-с артиллерийскай дивизиоҥҥа 
сэриилэһэ сылдьан, доруобуйатын туругунан демобилизацияламмыта. 1944 сыл сааһыгар төрөөбүт-
үөскээбит Сылаҥын булбута.

АЎА ДОЙДУ КЈМҐСКЭЛИГЭР
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Виктор Ильич Башарин 35 сыл устата учууталлаабыта. Бастакы кинигэтэ 1959 сыллаахха 
«Быйаҥнаах хочобор» диэн тахсыбыта. Кэлин «Алаһа дьиэбэр», «Туһа дьоно», «Үрүмэччи», «Бэлэх», 
«Уот ардах аннынан» диэн хоһооннорун хомуурунньуктара күн сирин сырдыгын көрбүттэрэ.

Егор Дмитриевич Доҕордуурап
(1916-1942)

Чурапчы Xатылытыттан төрүттээх Егор Дмитриевич Доҕордуурап үгүс хоһоонноро «Кыым» 
хаһыакка, «Кыһыл ыллык» сурунаалга бэчээттэнэн тах сыбыттара. Дьокуускайдаа±ы байыаннай 
оскуоланы бүтэрбитэ. Бастаан «Эдэр бассыбыык» хаһыакка, онтон Амма оройуонугар Осовиахимҥа 
үлэлээн иһэн, 1941 сыллаахха сэриигэ барбыта. Волховскай фроҥҥа тиийэн, снайпердар 
хамсааһыннарын тэрийээччилэртэн биирдэстэринэн буолбута, элбэх ахсааннаах снайпердары 
иитэн таһаарбыта. 369-с отдельнай мотострелковай разведротаҕа командирынан сылдьыбыта. 
Кыһыл Сулус уордьанынан, «Бойобуой үтүілэрин иһин» мэтээлинэн наҕараадаламмыта. 1942 
сыллаахха балаҕан ыйын 28 күнүгэр кыргыһыы хонуутугар геройдуу охтубута.

Гавриил Дмитриевич уонна Михаил Прокопьевич Ефимовтар

Аҕа дойду Улуу сэриитигэр Чурапчы Одьулуунуттан 
убайдыы-бырааттыы Гавриил Дмитриевич уонна Михаил 
Прокопьевич Ефимовтар ыҥырыллыбыттара. Кинилэр 
разведкалыыр ротаҕа телеграфистыы сылдьан, Ильмень 
күөлгэ өстөөхтүүн хабыр хапсыһыы уот холоругун ор тотунан 
ааспыттара. Дойдуларыгар иккиэн тыыннаах эргил либиттэрэ.

Рота комсора, Кыһыл Сулус уордьаннаах, балтарыкка 
тэптэрэн хаамар буолбут, Гавриил Дмитриевич Ефимовы 
(оччолорго бааһырбыта ситэ оһо илигэ) 1944 сыллаахха 
чурапчылар «Көрсүһүү» диэн ийэтигэр анаабыт хоһоонугар 
суруллубут ырыанан эҕэрдэлии керсүбүттэрэ. Ити аатырбыт 
хоһооно 1944 сыллаахха «Хотугу сулус» альманах бастакы 

нүөмэригэр бэчээттэнэн тахсыбыта. Гавриил Дмитриевич Ефимов кэлин журналист, педагог, 
публицист быһыытынан биллибитэ. Г.Д. Ефимов сэриигэ баран өстөөхтүүн геройдуу кыргыспыт 
биир дьиэ кэргэн «Ини-бии Илларионовтар» диэн документальнай очерканы суруйан кинигэни 
таһаартаабыта. Михаил Прокопьевич Ефимов – краевед, педагог, публицист. Сэриигэ барыан 
инниттэн кэпсээни, хоһоону суруйара. Норуот былыргы номоҕор олоҕуран суруйбут «Өлүк таптала» 
диэн сэһэнэ бэчээккэ тахсыбыта.

Алексей Афанасьевич Софронов

А. Софронов Марха нэһилиэгэр Ньурба оройуонугар төрөөбүтэ. 1941 сыллаахха орто оскуоланы 
бүтэрбитэ. Кини хоһоонноро ЫБСЛКС Ньурбатааҕы райкомун «Күөх Ньурба» диэн илиинэн 
суруллар уус-уран сурунаалыгар 1947 сыллаахха тахсыбыттара. Фроҥҥа өстөөҕү кытары эрдээхтик 
кыргыспытын иһин, Аҕа дойду сэриитин I степеннээх уордьанынан наҕараадаламмыта. 1944 сыл 
от ыйын 4 күнүгэр разведкаҕа сылдьан өлбүтэ.

Василий Наумович Иванов

Кини хоһоон, кэпсээн суруйара, драматическай айымньыларга холоноро. Хоһоонноро сэрии 
кэминээҕи «Кыым» хаһыакка бэчээттэнэллэрэ. Кини туһунан саха биллии лээх суруйааччылара 
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Николай Габышев уонна Савва Тарасов бэртээхэй ахтыылары оҥорбут тара. Василий Иванов 
хорсуннук сэриилэһэ сылдьан бааһыран, баара-суоҕа 23 сааһыгар госпиталь га өлбүтэ. 

1943 сыллаахха «Хотугу сулус» сурунаал үс нүөмэригэр субуруччу Василий Наумович фроҥҥа 
баран иһэн ыыталаабыт хоһоонноро тахсыбыттара.

Иван Анисимович Сергеев-Тообус 
(1922-1942)

Иван Анисимович 1922 сыллаахха Мэҥэ Хаҥалас оройуонун Чалҕаа нэһилиэгэр төрөөбүтэ. 1939 
сыллаахха Дьокуускайдааҕы педагогическай рабфакка үөрэммитэ. Ити кэмҥэ Тообус Сергеев диэн 
аатынан «Бэлэм буол», «Эдэр бассабыык» хаґыаттарга хоһооннорун бэчээттэтэн, дьоҥҥо-сэргэҕэ 
биллэн эрэрэ. Кини поэзияҕа чахчы дьоҕурдааҕа. 1941 сыл от ыйыгар армияҕа ыҥырыллыбыт. 
Хайыы-µйэ ахсынньы 11 күнүгэр икки төгүл бааһырбытын туһунан дьонугар суруйбут. Кини 409-с 
оһуобай батальон саперынан сылдьан, 1942 сыллаахха тохсунньу 27 кунүгэр геройдуу охтубута.

Бу эдэркээн поэт кимин-тугун, кини дьонугар-сэргэтигэр Аҕа дойду Улуу сэриитин фронуттан 
суруктарын, өйүн-санаатын туругун, народнай суруйааччы Софрон Петрович Данилов «Бичик» 
издательствотыгар тахсыбыт «Санаам туймуулара» диэн кинигэтигэр «Тообус» ахтыыны 
киллэрбититтэн эрэ билэбит.

Василий Ксенофонтович Иванов-Кустуктуурап 
(1909-1943)

Поэт, учуутал Василий Иванов Үөһээ Бүлүү Ороһу нэһилиэгэр төрөөбүтэ. 1926-1929 сылларга 
Н.Г. Чернышевскай аатынан Бүлүүтээҕи педагогическай техникуму бүтэрбит. 1929 сылтан 
учууталлаабыт. 1933-1939 сылларга Бүлүү оройуонун «Колхоз суола» хаһыакка эппиэттиир 
секретарынан үлэлээбит. Онтон Түбэ начальнай оскуолатыгар учууталлыы барбыт. Кини айар-
тэрийэр дьоҕуругар суруйааччылар С.Р. Кулачиков-Эллэй, В.В. Чиряев улаханнык эрэнэллэрин 
1933 сыллаахха тохсунньу 27 күнүгэр Саха сиринээҕи сэбиэскэй суруйааччылары тэрийэр бюро 
аатыттан ыыппыт суруктара кэрэһилиир. Бу сурукка кинилэр Кустуктуурап кинигэтин бэлэмнииригэр 
көрдөһөргө диэн быһаарбыттарын эппиттэр. Ол эрээри, 1943 сыллаахха Өлүөхүмэ оройуонун 
байыаннай комиссариатыгар «Политрук Иванов Василий Ксенофонтович по данным Управления 
кадров ГлавПУРККА значится в числе пропавших без вести в апреле 1943 года» диэн этиллибит. 
Онон поэт, учуутал Василий Ксенофонтович Кустуктуурап сураҕа суох сүппүттэр ахсааннарыгар 
киирэ сылдьар.

Дмитрий Кононович Сивцев-Суорун Омоллоон (1906-2005) 
Сергей Степанович Васильев-Борогонскай (1907-1975)

Народнай суруйааччы, Социалистическай Үлэ Геройа, 
РСФСР уонна Саха Республикатын Государственнай би-
риэмийэлэрин, Россия литературнай бириэмийэтин лау-
реата, Саха Республикатын Духуобунаска Академия тын 
академига, Саха Республикатын Бочуоттаах гражданина, 
1934 сылтан ССРС Суруйааччыларын союһун чилиэнэ, 
Россия суру йааччыта Д.К. Сивцев-Суорун Омоллоон Таат-
та улууһун Чөркөіх нэһилиэгэр төрөөбµтэ. Кини Чөркөөх-
төө ҕү политическай сыылка музейын, Суоттуга Доҕордо-
һуу му зейын улахан комплексын, Таатта Хадаайытыгар 
Ис кусство уонна литература музейын айбыт киһинэн буо  -
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лар. Маны сэргэ саха бастакы суруйааччыларын А.Е. Кулаковскай, А.И. Софронов, Н.Д. Неустроев, 
П.А. Ойуу нускай нэһилиэстибэлэрин көмүскээһиҥҥэ, кинилэр аат тарын үйэтитиигэ сүҥкэн суолталаах 
үлэни тэрийсибит, оҥорсубут киһи.

Поэт, публицист, очеркист, общественнай деятель, 1938 сылтан ССРС Суруйааччыларын союһун 
чилиэнэ, Саха АССР Верховнай Советын депутата. Поэт Сергей Васильев «Ытык Ильмень» диэн 
публицистическай поэматын иһин Саха Республикатын П.А. Ойуунускай аатынан Государственнай 
бириэмийэтинэн бэлиэтэммитэ, «Бочуот Знага» уордьан кавалера, кини аата Уус Алдан улууһун 
Суотту орто оскуолатыгар иҥэриллибитэ.

Бу икки суруйааччы 1944 сыллаахха Саха Республикатын делегациятын быһыытынан I Украинскай 
фронт сэриилэһэ сылдьар байыастарыгар ыраах тыыл үлэһиттэрин аатыттан инники кирбиигэ 
тиийэннэр, Саха сирин алгыһын уонна бэлиэ бэлэхтэрин тиэрпиттэрэ. Дьон-норуот баҕатын 
кынат оҥостон, кыргыһыы сипсиэрдээх буоругар, кини уотунан уһуутуу сытар инники модьоҕотун 
кэрийэ хааман, дойдуларыгар этэҥҥэ эргиллэн кэлбиттэрэ. Биир долгутуулаах тµгэнинэн биһиги 
суруйааччыларбыт сэриилэһэ сылдьар саха буойуннарын Исай Прокопьевич Никифоровы уонна 
Илья Николаевич Попову кытта бииргэ хаартыскаҕа түспүттэрэ буолбута. Кэлэн бараннар, Саха 
сиригэр элбэх көрсүһүүлэри тэрийбиттэрэ. Ол сырыы түмүгэ «Социалистическая Якутия» хаһыат 
1944 сыллааҕы атырдьах ыйын 29 күнүгэр бэчээттэммитэ.

Владимир Михайлович Новиков-Күннүк Уурастыырап 
(1907-1990)

Саха Республикатын народнай поэта, 1938 сылтан ССРС Суруйааччыларын 
сою һун чилиэнэ, публицист, олоҥхоһут, тылбаасчыт. Амма улууһун Эмис нэ-
һилиэгэр төріөбүтэ.

1942 сыллаахха Дьокуускайдааҕы пединститут тылга уонна литератураҕа фа-
культетын үөрэнэн бүтэрбитэ. «Кыым», «Эдэр бассабыык», «Бэлэм буол» ха-
һыаттар редакцияларыгар үлэлээбитэ. 1925 сылтан ырыата-хоһооно бэчээт  тэ нэн 
барбыта. Дьокуускайдааҕы кинигэ издательствотын редакторынан, республи-
ка радиотын музыкальнай-драматическай биэриилэри тэрийиигэ кылаабынай 
редакторынан, «Хотугу сулус» альманах кылаабынай редакторынан, Саха си-
рин Суруйааччыларын бырабылыанньатын бэрэссэдээтэлин солбуйааччынан, 
олоҕун тиһэх сылларыгар эмиэ бу бырабылыанньа иһинэн литературнай 

консультант быһыытынан үлэлээбитэ. «Тойон Дьа±арыма» олоІхо, элбэх айымньылар ааптардара. 
Саха норуотун тапталлаах поэта В.М. Новиков-Күннүк Уурастыырап айар үлэтэ Үлэ Кыһыл Знамята, 
«Норуоттар доҕордоһуулара», «Бочуот Знага» уордьаннарынан бэлиэтэммитэ.

1942 сыллаахха сэтинньигэ өстөөх Москва анныгар ыга анньан кэлбитигэр, Саха сирин үлэлээн 
иитиллээччилэрин делегацията Арҕаа фроҥҥа тиийбитэ. Ити 1942 сыл сэтинньи 7 күнүгэр этэ. 
Делегация састаабыгар Саха АССР Үрдүкү Сэбиэтин президиумун бэрэссэдээтэлэ П.В. Аммосов, 
партия Алдан уокуругунааҕы комитетын секретара А.И. Мишин уонна поэт В.М. Новиков-Күннүк 
Уурастыырап буоланнар Саха сириттэн кэһии көмөлөрүн икки эшелонун сэриилэһэр армия 
байыастарыгар тиэрдибиттэрэ. Фроҥҥа илдьибит бэлэхтэрэ бүтүннүү ас этэ: алта тонна ынах 
арыыта, алта тонна үүнээйи арыыта, түөрт уон тонна саахар, сүүрбэ алта тонна мааннай уонна 
ириис куруппа, сүүрбэ тонна табаах, уон биэс тонна кэмпиэт, бирээнньик, шоколад. Итини тэҥэ эт, 
халбаһыы, туустаах балык, мокоруон эҥин элбэх этэ.

Суруйааччылар норуоту өстөөҕү утары тэрээһиннээхтик турууга, дьон сэргэ санаатын өрө көтөҕөр 
айымньылары суруйбуттарын сэргэ, тус бэйэлэринэн тиийэн сэрии, фронт туһунан кырдьыгынан 
кэпсиир сорудахтары хорсуннук толорбуттара.
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Советскай Союз фашистскай Германияны 
кы тары сэриилэґиигэ кыайбытын 70 сылын 
бэлиэтээґин ірігійі чугаґаатар чугаґаан иґэр. 
Дойдубут бу сµІкэн суолталаах Улуу быраа-
ґынньыгынан педагог, чинчийээччи, публицист, 
П.А. Ойуунускай аатынан Судаарыстыбаннай 
бириэмийэ лауреатын, Чурапчы Улууґун Бо-
чуоттаах гражданинын, фронтовигы Иван Ми-
хайлович Павловы «Чолбон» сурунаал ре-
дакциятын дьоно анаан-минээн кірµстµбµт.

Иван Михайлович Чурапчы Мында±аайытыт-
тан ыІырыллан, Бершеткэ байыаннай µірэтии-

СЭРИИ ВЕТЕРАНЫНЫЫН КЈРСҐ¤ҐҐ

ни бараат, Степной фроІІа 53-с армия 28-с 
гвар  дейскай дивизиятын 86-с нµімэрдээх стрел-
ковай полкатыгар сылдьан, істііхтµµн ілір-
тиллэр кыргыґыыларга кыттыбыта, нуучча 
кырдьа±ас куоратын Белгороды, Харьковы, от-
тон салгыы Латвияны, Литваны босхолоспута. 
Фронт оло±ун бары эрэйин-кыґал±атын толору 
ааспыт киґинэн кини буолар.

Сэрии уот-силлиэ холоругун ортотунан аас-
пы та, Коротович дэриэбинэни істііхтіртін 
бос  холуур га хабыр хапсыґыы буолбута. Иван 
Пав лов ол кыр гыґыыга сэттэ сиринэн сири-

АЎА ДОЙДУ КЈМҐСКЭЛИГЭР

САХА ЈРЈСПҐҐБҐЛҐКЭТИН ИЛ ДАРХАНЫН ЫЙААЎА

Саха Јріспµµбµлµкэтин «Хотугу сулус» уордьанынан на±араадалыыр туґунан

А±а дойду Улуу сэриитин сылларыгар эр санаалаа±ын уонна бэйэни харыстаммат буолууну кірдірбµтµн, 
ір сыллаах µтµі суобастаах µлэтин уонна А±а дойду Улуу сэриитин кыттыылаахтарын уонна бэтэрээннэрин 
сырдык ааттарын µйэтитиигэ, µµнэр кілµінэни патриотическай иитиигэ киллэрбит кылаатын, кіхтііх 
уопсастыбаннай µлэтин иґин

САХА ЈРЈСПҐҐБҐЛҐКЭТИН «ХОТУГУ СУЛУС» УОРДЬАНЫНАН НАЎАРААДАЛЫЫРГА

ПАВЛОВ Иван Михайловиґы – Албан аат III степеннээх уордьанынан, «Бойобуой µтµілэрин иґин», 
«Кенигсбери ылыы иґин» мэтээллэринэн на±араадаламмыт А±а дойду Улуу сэриитин кыттыылаа±ын, Чурапчы 
улууґун (оройуонун) бочуоттаах гражданинын, П.А. Ойуунускай аатынан Судаарыстыбаннай бириэмийэ 
лауреатын, Чурапчы улууґа (оройуона).

Саха Јріспµµбµлµкэтин
Ил Дархана                                      Е.БОРИСОВ

Дьокуускай
2015 сыл, муус устар 22 кµнэ
451 №-дээх

А±а дойду Улуу сэриитин кыттыылаа±ын, фронтовигы, педагогу, байыаннай кэм историятын 
µірэтээччини, Чурапчы улууґун Бочуоттаах гражданина, Иван Михайлович Павловы – 
Саха Јріспµµбµлµкэтин Ґрдµкµ на±араадатынан «Чолбон» сурунаал редакциятын, кини 
аа±ааччыларын ааттарыттан э±эрдэлиибит.
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АЎА ДОЙДУ КЈМҐСКЭЛИГЭР

19-с туспа хайыһар биригээдэтэ Ильмень күіл 
мууһугар 1943 сыл олунньу 23 күнµгэр дьулаан 
кыргыһыыга түбэспитэ, 2940 тахса (ол иһигэр 
393 саха) буойуннарыттан олох дуоннаах киһи 
тыыннаах ордубута. Бу быһылааҥҥа түбэһэн 
баран Василий Романович Неустроев, Таатта 
киһитэ, тыыннаах хаалбыта. Манна буолбут 
кыр гыһыы туһунан Василий бу курдук кэпсиир:

«Эрэйэ суох айаннаан күөл ортотугар тиий-

ААТЫ-СУОЛУ ТҐ¤ЭН БИЭРБЭТЭЎЭ 
(Клавдий Краснояров сулууспалаабыт полкатын байыаһын туһунан)

биппит. Дьэ манна буолбута ынырык хартыына. 
Эмискэ, хантан да кэлбиттэрин өйдөөн да 
кірбөккө хаалбыппыт, 50-ча өстөіх самолеттара 
көтөн кэлэн буомбалаан, кэрийэ көтө сылдьан 
пулеметунан ытыалаан барбыттара. Эмискэ уот 
будулҕан буола түспүтэ. Буомбалааһынтан күөл 
мууһа тоҕо барара. Хааннаах уу фонтанныы 
өрө уһуурара. Сип-сибилигин доп-доруобай 
ис пит күндү доҕотторум, араас омук ньургун 

тэ-хайыта ытыллан ыараханнык бааґыр быта. 
Ол тµмµгэр госпиталь га уґуннук эмтэм митэ, 
µтµі рээт, 47-с гвардейскай туспа механи зи-
рованнай биригээдэ±э анаммы та. Тапталлаах, 
ах тыл±аннаах Чурапчытын буору гар 1946 сыл 
сайыныгар µктэммитэ.

Биґиги редакция дьоно фронтовик Иван Ми-
хайловиґы µчµгэйдик билэбит, до±ордоґобут. 
Кини бу кµннэргэ бэйэтэ эппитинэн уонча ыс-
та  тыйатын, бэлиэтээґиннэрин «Чолбон» су ру-
наалга бэчээттэппит эбит. Оттон сэриини ааспыт 
киґи дьиІ баарынан суруйара хайа ба ±а рар 
литературнай сурунаалга улахан дьолунан 
буолар.

Иван Михайлович Павлов µксµн кілµінэтин 
дьонун фронтовиктарын героическай сэрии-
лэ  ґиилэрин, советскай командование страте-
гическай кимэн киириилэрин историятын биґиги 
«Чолбоммутугар» µгµстµк сырдатта. Кыайыы кµнэ 
чугаґаатар эрэ кырдьа±аспытыгар ыстатыйа 
суруйан а±ала о±ус диэн кірдіспµтµнэн 
барабыт. Ону кини сµрэ±инэн сэрэйэн эрдэттэн 
бэлэмнээбит буолан µірдэр.

Бу кылгас кірсµґµµгэ Иван Михайловичтыын 
кэпсэтиибитигэр: «40 кинигэни суруйдум, онтон 
отуттан тахсата сэриигэ кыттыбыт дьонум-сэр-
гэм сэґэргиир туґунан кинигэлэр», – диэтэ ээ бу 
94 саастаах ытык кырдьа±аспыт. Итиниэхэ биир 
суолу эбиим – Иван Михайлович бу кµннэргэ 
«Улуу сэрии усталаах-туоратыгар» диэн саІа 
кинигэтэ тахсыбытын.

А±а дойду Улуу сэриитин актыыбынай кыт-
тыылаа±а ити этэригэр олохпут кырдьыга баар. 
Иван Михайлович Павлов Чурапчы улууґуттан 

А±а дойду Улуу сэриитин толоонугар тиийэн сэ-
риилэспит, сырдык тыыннарын толук уурбут 
дьоммутун барыларын ааттарын кинигэлэргэ су-
ру йан µйэтиттэ. Чурапчы улууґун А±а дойдуну 
кімµскµµр Улуу сэриигэ кыттыытын историятын 
олорчутун Иван Михайлович Павлов суруйда диэн 
кµін тутта этэбин уонна ити туґугар махталлаахпын, 
ону таґынан «Память» кинигэ томнарын оІоруста, 
µтµмэн µлэни бу хайысха±а толордо.

Иван Михайлович Павлов «Чолбону» кыта-
ры быґаччы сибээстээх. То±о диэтэххэ, ки-
ни би ґи ги сэриигэ сылдьыбыт убайдарбытын              
В.С. Со ло вьев-Болотур Боотуру, В.А. Саввин-Кµн 
Дьирибинэ ни, Г.И. Макаров-Дьуон ДьаІылыны, 
А.С. Бродниковы, В. Башарины, Гаврил уонна 
Михаил Ефимовтары кытары до±ордоґоро, 
Феоктист Софроновы кытары бииргэ µірэм-
митэ. И.Е. Федосеевы-Доосону, М.Ф. До±ор-
дуу  рабы, учуонай Г.П. Башарины, Семен уон -
на Софрон Даниловтары, В.М. Новиковы-Кµн-
нµк Уурастыырабы, Н.Е. Мординовы-Амма Ач-
чыгыйаны кытары кірсµґµµлэргэ µгµстµк кэп-
сэппит, эйэргэспит дьоно этилэрэ.

Ити курдук эргитэ санаан кірдіхпµнэ, фрон-
товик Иван Михайлович Павлов кырдьа±ас 
суруйуутунан, дьоІІо сыґыанынан, кырдьыгы 
тутуґарынан биґиэхэ олус чугас киґинэн буолар 
диэн этиэхтээхпин.

Убайдаатар убайбытын сэрии ветеранын, бµ-
гµрµ µлэґит киґибитин, кілµінэтин µйэти тээччини, 
педагогу, Иван Михайлович Павловы фашистскай 
Германияны Кыайыы 70 сылынан ис сµрэхпитит-
тэн э±эрдэлиибит, этэІІэ буо лууну, о±олоругар, 
сиэннэригэр дьолу-соргуну ба±арабыт.

«А±а дойду кімµскэлигэр» рубрика матырыйаалларын Сэмэн ТУМАТ,
саха народнай суруйааччыта хомуйан оІордо.
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уолаттара сырдык тыыннара быстыбыта, уһук-
тубат уһун ууларын утуйбуттара. Кинилэр, саха 
дьоно, ахтылҕаннаах Сахаларын сирин, алаһа 
дьиэлэрин, хаан-уруу дьоннорун хаһан да көрбіт 
дьылҕаламмыттара.

Мин аан маҥнай манна көрбүтүм сэрии 
ынырыгын, тапталлаах бойобуой доҕоттору 
сүтэ рии аһыытын – кэккэлэһэ испит доҕот-
торум, биир дойдулааҕым Афанасий Пру-
децкай манна сырдык тыына быстыбыта. 
Кэк кэлэһэ сыппыт доҕотторум хайыһардара 
өрө кыырайан хааларын, бэйэлэрин үйэ-саас 
тухары төнүннэрбэт гына уу эҕирийэн ылбытын 
хараҕым кырыытынан көрөн хаалбытым. Кы-
һыыбар-абабар тиэрэ эргиллэ сытан көтөн 
иһэр немец самолеттарын автоматынан ытыа-
лаабытым. Аттыбар сытар табаарыстарым буо-
йан тохтоппуттара.

Бу саба түһүү кэнниттэн бэрт аҕыйах киһи 
ордон хаалбыппыт. Күөл соҕуруу өттүгэр тэйэн 
биэрэргэ күһэллибиппит. Ити күн обороналанан 
баран, эбии күүс кэлэн салгыы атаакаҕа киирэн 
испиппит...»

Василийдаах аҕыйах хонон баран биир тыа 
саҕатыттан атаакаҕа киирбиттэрэ. Манна кини 
атахха табыллыбыта. 24 күн санбакка эмтэнэн 
үтүөрэн, эмиэ били чааһыгар төннµбүтэ. Эмиэ 
Старай Русса таһынан сэриигэ киирсибитэ.

Биир күн кимэн киирэр өстөөхтөрү утары 
сэриилэһэ сытан бүлгүҥҥэ табыллыы, госпиталь -
га икки ый сытыы. Үтүөрэн эмиэ инники киирби-
тэ. Бу сырыыга түбэспит стрелко вай полката 
Клавдий Краснояров сэриилэспит чааһа эбит 
этэ. Онно санаабыта Краснояров өстөөх ыта 
сытар пулеметун амбразуратын бэйэтинэн бүө-
лүү түһүүтэ кини урукку чааһын 19-с туспа 
хайыһар биригээдэтэ Ильмень күөлгэ тимириитэ 
биир күн – 1943 сыл олунньу 23 күнүгэр буолбут. 
Икки хартыына хараҕар субу көстөн кэлэллэр: 
кыах суоҕуттан уу анныгар барыы, соруйан уот 
айаҕар киирэн биэрии...

Бу полкаҕа станковай пулемету эрэммиттэрин 
Василий чиэскэ ылыммыта. Иккис нүөмэринэн 
нуучча уола Василий Придачины анаабыттара. 
Үтүө доҕоро, өстөөх саллаата тиэрэ баттаан 
өлөрөөрү сытарыттан быыһаан баран, икки 
хонугунан биир дуолан кыргыһыыга, утары 

Быґаарыы: Фронтовик Иван Михайлович Павлов бу ыстатыйатын ірдіі±µтэ суруйбута, сорох 
манна ахтыллар дьон билигин тыыннаах бэйэлэрэ суохтар. Онон фронтовик бу ыстатыйатын 
аа±ааччылартан до±отторун кэриэстэригэр суруллубутун курдук ылыналларыгар кірдіґібµт, то±о 
диэтэххэ, бу ыстатыйатын Иван Михайлович кинилэр этэІІэ сылдьар кэмнэригэр суруйбута 
учуоттаныахтаах диэн санааттан ити курдук этэбит.

кимэн киириигэ табыллан өлөн түспүтэ. Хаарыан 
доҕорун сырдык тыына чыпчылыйыах түгэҥҥэ 
быстыбыта.

«Аах уонна атыттарга аахтар» диэн «Сталин-
ская гвардия» хаһыат 1944 сыл ахсынньы 12 
кү нү гэр таһаарбыт листовкатыгар суруллубутут-
тан быһа тардан ыллахха маннык суруллубут: 
«... Ол гынан баран немецтэр психическэй атаа-
калара биһиги пулеметчиктарбыт кытаанах хор-
сун санааларыттан үлтүрүйбүтэ.

Гвардеецтар Неустроев уонна Придачин бу 
кыргыһыыга 50-тан тахса гитлеровеґы суох 
оҥорбуттара, Гвардеец пулеметчиктар бэйэлэрин 
хорсун быһыыларынан биһиги сэриилэрбит ки-
мэн киирэллэригэр суолу аспыттара.

Хорсун-хоодуот пулеметчиктарга, Рига иһин 
ки мэн киирии геройдарыгар албан аат!»

Советскай Союз Геройа сулууспалаабыт 
пол катыгар саха хорсун сэрииһитэ ити курдук 
дьонтон итэҕэһэ суох сулууспалаабыта. Ааты 
түһэн биэрбэтэҕэ.

Василий Романович Кыайыы күнүн Москва 
куорат биир госпиталыгар эмтэнэ сытан көр-
сүбүтэ. 1946 сыллаахха дойдутугар этэҥҥэ 
эргиллибитэ,

Билигин ветеран Ытык Күөлгэ олорор, сиэн-
нэрин кытары бодьуустаһар.

Кини бииргэ сэриилэспит дьонноруттан икки 
киһини өрүү ахтар. 56-с гвардейскай стрелковай 
дивизияҕа Чурапчыттан Гермогенов Михаил 
Денисович сулууспалаабыта. Эмиэ куһаҕана 
суох сэриилэспит. «Хорсунун иһин» медаллаах. 
Билигин эмиэ төрөөбүт нэһилиэгэр Болугурга 
олорор эбит.

Пудов Дмитрий Павлович (Чурапчы оройуо-
нун Аччаҕар нэһилиэк киһитэ) Советскай Союз 
Ге ройа Клавдий Краснояровы кытары бииргэ 
сулууспалаабыта. Дмитрий Павлович 1943 сыл-
лаахха от ыйын 11 күнүгэр өлбүт. Орловскай 
уобаласка Волковскай оройуон Карагашинка 
дэ риэбинэтигэр көмүллүбүт. Бу эмиэ хорсун 
сэрииһиттэр этилэрэ.

Иван ПАВЛОВ, 
сэрии II группалаах инбэлиитэ, Саха

Республикатын оскуолатын үтүөлээх учуутала.
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Фашистскай Гер ма ния ны утары сэрии са ҕа ланарыгар Нико-
лай Терентьевич Пар  фе нов баара эрэ 21 саастааҕа. 1941 сыл-
лаахха тө рөө бүт Элэ һинигэр холкуоска үлэ лии сырыттаҕына, 
атыр дьах ыйыгар Кы ґыл Аармыйа кэккэ ти гэр ыІырыллар бэ-
биэскэни туттарал лар. Тиийэн стрелко вай ба тальоҥҥа ананан 
сырыттаҕына, 1942 сыл лаахха кылгас болдьохтоох анал 
байыаннай үөрэххэ ыыппыттара. Онно ый курдук үөрэммитин 
кэннэ, муус устар бүтүүтэ, кини су лууспалыыр байыаннай 
чааһын Карельскай фроҥҥа атаа раллар. Манна кинини 
Белай муора аттыгар Беломорск станцияҕа тиийбитин кэннэ, 
32-с туспа хайыһар биригээдэтигэр аныыллар. Бу биригээдэ 
немец фашистарын хос моонньохторо финнэри кытары 
сэриилэһэрэ. Ньукулай 82 мм батальоннай миномекка ик кис 
нүөмэринэн сылдьар. Мантан аллараа фин нэри кытары икки 
сыллаах хаан тохтуулаах кыргыһыы сорох түгэннэрин туһунан 
хорсун буойун, улуус биллиилээх краеведын Г.Ф. Алек сеев 
архыыбыгар хаалларбыт ахтыытыттан билиґиннэрэбин.

«Финнэри кытары сэриигэ 1943 сыллаахха саас Чирка-
Кемь диэн таас үрэҕинэн быысаһан сыппыппыт. Үрэх уҥуоргу 
өттүгэр бэс чагда тумулга төгүрүччү окуопа хастан ортотугар 
сир анныгар дьиэ оҥостон (блиндаж) олорон финн бойобуой 
охранениетын взводун үлтүрүтэргэ бирикээс ылбыппыт. Мин 
минометчик этим. Биһиги тумулу таҥнары утары киирбиппит. 
Иннибитигэр ыраас аппа баара, ол аллара өттүгэр көҥүс 
көстөрө. Стрелковай чаастар төгүрүйэн барбыттара, 
сибээстэрин линияларын быспыт этилэр. Төгүрүйэн сытан 3-4 
чааһы быһа ытыаласпыппыт да кыайбатахпыт. Бэ йэбит элбэх 
сүтүктэммиппит. Батальон по лит  чааһын командира майор 
Каменскай, раз вед взвод командира чуваш киһитэ капитан 
Игнатьев өлбүттэрэ. Мин ырааһыйа саҕатыгар баар улахан 
хаппыт бэс төрдүгэр сытан ытыа лаабытым. Күүстээх уоту 
аһан финн пулеметун үгүстүк үлэлээбэтин ситиспитим. Өстөөх 
пу ле метчигын төбөтө көһүннэр эрэ кыҥаан ыт тахпына ір 
бириэмэҕэ көстүбэт буолара. Онтон кини дуу, атын финн дуу 
кө һүннэр эрэ эмиэ ытарым. Эмиэ көстүбэт буо лара. Табарбын, 
сыыһарбын билэр кыаҕым суо±а. Биирдэ бааһырбыт киһини 
сүкпүт өстөөҕү ыппыппар иккиэн сууллубуттарын чуолкайдык 
көрбүтµм. Итинник ытыалыы сыттахпытына рота командира 
старшай лейтенант Зимников кэлэн старшина Чеплашкиҥҥа: 
«Ол көстөр өстөөх зем лянкатын үлтµ тэптэр, саллаат 
Парфеновы ыл!» – диэн сору дахтыыр. Мин дьэ өлөр киһи 
буоллум дии санаатым. Стар шина: «Коля!» – диэн ыІыран 
ба ран, ойоҕоспунан хаххата суох сиринэн сыыллан кэлэн 
иґэн табыллан хаалла. Инньэ гынан ити бирикээс туолбакка 
хаалбыта. Командир: «Отставить!» – диэбитэ. Бу сэриигэ 
отделение командира Ногаев өлбүтүн онно көмпүппүт.

Карельскай фроІІа биирдэ биһиги бата льом мутун 
финнэр төгүрүйэн ылан сэрии лээ биттэрэ. Өстөөхтөр хас 
да атаакаларын төттөрү охсон баран элбэх сүтүктэнэн, 
ытыалаһан, суол аһыллан, нэһиилэ мүччү көтөн тахсыбыппыт. 
«Бирикээһэ суох таҕыстыгыт», – диэн батальон командира 
майор Антонан диэн киһини оһуобай чаас дьоно тутан илдьэ 

барбыттара. Ол киһи эргиллибэтэҕэ. 
Төттөрү тахсыбатахпыт буоллар 
онно бары өлөр этибит. Ити 1944 
сыллаахха саас буолбута. Финнэри 
кытары эйэ 1944 сыл лаахха ба-
ла±ан ыйыгар буолбута. Бастаан 
миигин кытары бииргэ тиийбит 
ротам дьонуттан финнэри кытары 
сэриини түмүктээһиІІэ баа ра-
суоҕа 8 эрэ киһи ордубут этибит: 
рота ко мандира, взвод командира, 
старшина уонна 5 саллаат. Онтон 
атыттар бары стройтан өлөн, 
бааһыран туораабыт этилэр».

Дьэ ити үлүгэрдээх өлүүлээх 
кыргыһыылар тан саха саллаата 
чахчы даҕаны хорсун, булу-
гас өйдөөх, сымса, күүстээх-
күдэхтээх, бэргэн ытаач чы буолан 
тыыннаах ордубута саарбаҕа 
суох. 1944 сыллаахха балаҕан 
ыйыгар финнэри кытары эйэлэһии 
кэнниттэн Ньукулайдаах чаас-
тарын Арҕаа фроҥҥа ыыппыттара. 
Манна ыраах Саха сирин Амма 
улууһун Соморсун нэһилиэгиттэн 
кэлбит, икки сыллаах ыар сэриигэ 
буспут-хаппыт, өлөр өлүүнү, уоту, 
буулдьаны ортотунан ааспыт хорсун 
буойун талабырдьыт фашистартан 
Польшаны, Чехословакияны бос-
хо лоспута. Кини сулууспалыыр IV 
Украинскай фронун килбиэннээх 
сэриилэрэ өстөөх уода һыннаах 
утарсыытын үлтү охсон бу дойдулар 

СЭРИИ ТОЛООНУГАР
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үгүс ахсааннаах нэһилиэнньэлээх пууннарын, 
элбэх улахан да, кыра да куораттарын бииртэн 
биир ылан, гитлеровецтартан ыраастаан ин ни-
лэрин диэки кимэн иһэллэр. Хаанымсах фа-
шистары утары кырыктаах кыргыһыыларга 
сал лаат Николай Парфенов бэйэтин Ийэ дой-
дутугар чахчы даҕаны бэриниилээх, кимэн 
кии риилэр кэмнэригэр мэлдьи инники кэккэҕэ 
сылдьар, куттанары билиммэт хорсун сэрииһит 
быһыытынан көрдөрөр.

Биһиги бүгүҥҥү дьоллоох олохпут туһугар 
фашист талабырдьыттарын утары хабыр хап-
сыһыылар, хааннаах кыргы һыылар туста рынан 
сыаната биллибэт күндү ахтыылар, тыыннаах 
страницаларын ааҕа олор доххуна эн хараххар 
өһүөннээх өстөөхтөрү ав томат уотунан тибиирдэ-
тибиирдэ атаака ин ники кэккэтигэр сүүрэн иһэр, 
баара эрэ 24-25 саастаах саха уолун, советскай 
саллаат хотой курдук хорсун мөссүөнэ илэ 
курдук, субу баардык көстөн кэлэр...

«Чехословакия сиригэр 1945 сыллаахха муус 
устарга буолбут биир сэриигэ мин атаакаҕа иһэн 
взвод командирынаан окуопаҕа урут түһэрбитин 
аҕай кытта кэннибитигэр сырсан иһэр, окуопаҕа 
тиийэ илик дьоммутун немецтэр күүстээх уоту 
аһан элбэх киһибитин охторбуттара. Онно 
бытааран биэрбитим буоллар мин даҕаны бу-
ка куһаҕаннатар этим. Итиннэ ротаттан эмиэ 
аҕыйах киһи ордубута. Эмиэ муус устар 25 
күнүгэр 1945 сыллаахха Оппау-Троппау куораты 
ылыыга автоматнай ротаҕа автоматчигынан 
кыттыбытым. Биһиги иннибитинэ кимэн киирбит 
сэрии элбэх киһитин сүтэрэн чугуйбут, төннүбүт 
этэ. Онтон биһиги атаакаҕа киирбиппит. Манна 
биһиги иннибитинэ атаакаҕа киирэн охтубут 
дьон өлүгэ элбэх сытар этэ. Итиннэ мин биир 
дэриэбинэ аттыгар буусканы өстөөх уотун 
анныттан таһаарбытым».

Бу ахтыытын түмүгэр Николай Терентьевич: 
«Буусканы өстөөх уотун анныттан таһаарбытым», 
– диэн боростуой баҕайьггык, олоҕор туох да 
куттала суох сиргэ киирэн төннүбүт курдук ахтар. 
Дьиҥэр бу ытыалаһыы, кырыктаах кыргыһыы 
ортотугар оҥоһуллубут дьиҥнээх хорсун быһыы 
этэ. Ол туһунан 1945 сыл муус устар 26 кү-
нүгэр горнострелковай батальон командира ма-
йор Забавко илии баттаабыт наҕараадалыыр 
илииһигэр көрөбүт. Онно этиллибит: «Немец 
та лабырдьыттарын утары кыргыһыыга красно-
армеец Н.Т. Парфенов бэйэтин эрдээх уонна 
дьулуурдаах сэрииһит быһыытынан көрдөрдө. 
Ол курдук Рой дэриэбинэ таһынааҕы сирдэргэ 
кыргыһыыга өстөөх уотун үөһүттэн пушканы 
таһаарарга Парфенов сорудах ылбыта. Аты-
нан пушкаҕа ойутан киирээт холбоно сыл-
дьан баас ылбыта. Ол да буоллар кини бо-
йобуой сорудаҕын толорбута. Пушка төттөрү 

та һаарыллыбыта. Красноармеец Парфенов бу 
хорсун уонна эрдээх быһыытын иһин Кыһыл 
Сулус уордьанынан наҕараадаланыан сөптөөх», 
– диэн суруллубут. Ити түбэлтэ кэнниттэн 
Ньу кулай бааһа халымыр буолан 17 хонукка 
эмтэнэн чааһыгар төннөр. Бойобуой Кыһыл 
Сулус уордьан кавалера буолар. Сотору ыам 
ыйыгар эмиэ Чехословакия сиригэр ыраах Саха 
сириттэн Кыыс Амма кытылыттан кыырайбыт 
буойун эмиэ хорсун быһыыны оІорон наҕа-
раадаҕа түһэриллэр.

«Табаарыс Парфенов Зорау куоракка кимэн 
киириилээх кыргыһыылар кэмнэригэр бэйэтин 
хоодуот уонна хорсун сэрииһит быһыытынан 
көрдөрдө. Бэйэтин ротатын кытта батальон 
кытыы өттүнэн өстөөхтөрү утары автоматынан 
кииристэ. Ол курдук бэйэтин автоматынан 
5 немеһи өлөрдө. «Н» дэриэбинэ иһин кыр-
гыһыыга кини аан бастаан тоҕо көтөн киирдэ 
уонна автоматынан тутуһан туран икки фа-
шиһы өлөрдө. Эрдээх уонна дьулуурдаах сы-
рыытынан атыттары батыһыннарда. Кини бу 
бойобуой сырыытын иһин Албан Аат III сте-
пеннээх уордьанынан наҕараадаланара саамай 
сөптөөх». Наҕараадалыыр илиискэ батальон 
командира майор илии баттаабыт. Командир бу 
суруга 121 горнострелковай корпус бирикээһинэн 
бигэргэтиллибит. Дьэ ити курдук биһиги биир 
дойдулаахпыт Чехословакия сиригэр дьиҥ 
чахчы хотойго холоонноох холобура суох хорсун 
быһыыны, эр санааны көрдөрбүт өлөр өлүүлүүн, 
өһүөннээх өстөөхтүүн уу хараҕынан сирэй-
си рэйгэ күөн көрсөн кыайыылаах тахсыбыт 
саллаакка эрэ тиксэр, аІардас ааттыын-суол-
луун даҕаны элбэҕи этэр кэрэһилиир Албан Аат 
уордьанынан чиэстэниэн чиэстэммит.

Улуу Кыайыы кэнниттэн 1945 сыл күһүнүгэр 
Николай Терентьевич сулууспалыыр чааһа 
Японияны утары сэрии саҕаланыытыгар илин 
тиийэргэ сорудах ылбыта. Ол эрээри чаас 
Иркутскайга саҥа кэлиитин саҕана Япония 
хайы-үйэ кыайтаран сэрии түмүктэнэр. Сотору 
Ньукулай сулууспалыыр чааһын Кыґыл 
Аармыйа командующайын бирикээһинэн салгыы 
Чукоткаҕа ыыталлар. Кини манна 1946 сыл 
күһүнүгэр диэри онно сулууспалыыр, байыаннай 
бэлэмнэнии кэмигэр улаханнык контузияланар. 
Ити кэнниттэн красноармеец Николай Парфенов 
сэриигэ ылбыт баастарыттан (икки төгүл баа-
һырбыта), контузиятыттан доруобуйата мөлтөөн 
комиссиянан сыыллан аармыйаттан босхолонор. 
Инньэ гынан сотору, икки бойобуой уордьаннаах 
кылаабынай командующайтан Сталинтан сал-
лаат эрэ киэн туттар 5 Махтал грамоталаах, 
хас да уоттаах, хорсун сырыыларын кэрэһилиир 
мэтээллэрдээх ахтылҕаннаах Сахатын сиригэр 
этэҥҥэ эргиллэр.
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Ньукулай тапталлаах Амматыгар, тыыннаах 
ордуу үөрүүтэ аргыстаах, кыайыы кынаттаах 
хаан-уруу бар-дьонун көрсөр, дойдутун Со-
морсунун буоругар үктэнэр дьолун-соргутун 
билэр. Бу Ньукулай Терентьевич тыыннааҕын 
туха ры өйүгэр-сүрэҕэр хатаммыт чаҕылхай 
үөрүү лээх умнуллубат күн, 1946 сыл балаҕан 
ыйын 24 күнүгэр үүммүтэ.

Сэрииттэн эргиллэн кэлээт, бэрт кылгас кэм-
ҥэ сынньанаат, айгыраабыт доруобуйатын чө-
лүгэр ситэ түһэрбэккэ даҕаны, оччотооҕу кэм 
сиэринэн үлэһит илии тиийбэтигэр тэптэрэн, 
хорсун буойун төрөөбүт холкуоһугар биир 
төһүү үлэһит буолбута. Ол курдук холкуоһун 
салалтата ханна аныыр да, саллаат саллаат 
курдук, фроІІа командирдарын сорудахтарын 
толоро үөрэммитинэн, тустаах үлэтин мэлдьи 
эҥкилэ суох толороро. Фронтовик холкуостаах 
сыралаах, кыһамньылаах үлэтэ 1958 сыллаахха 
үрдүктүк сыаналанар. Ол курдук ити сыл Ни-
колай Терентьевич Саха Правительствотын 
саа май үрдүкү наҕараадатын Саха АССР Вер-
ховнай Советын Президиумун Бочуотунай гра-
мотатын үөрүүлээх-көтүүлээх быһыыга-май гыга 
тутар. Кэлин Улуу Кыайыы 30 сыллаах үбү-
лүөйүн көрсө Улуу Кыайыыга республика со-
циаль най-экономическай сайдыытыгар киллэр-
сибит боччумнаах кылаатын иһин ити үөһээ 
ахтыллыбыт үрдүк наҕараадатын иккис төгүлүн 
ылан, кырдьаҕас саллаат достойнайдык чиэс-
тэнэр, бочуоттанар. 1959 сылтан 1981 сылга 
диэри, бочуоттаах сынньалаІІа барыар диэ-
ри Ньукулай Соморсун оскуолатыгар рабо ча-
йынан, завхоһунан үтүө суобастаахтык үлэ-
лиир. Онон төрөөбүт нэһилиэгэр билии-кө рүү, 
үөрэх сай дыы тыгар бэйэтин боччумнаах кы-
лаатын киллэрсэр. Итини бүгүн кини оскуола, 
нэһилиэк салалталарыттан, үөрэх оройуоннааҕы 
салаатыттан, райсовет уонна партия райкомуттан 
ылбьгт үгүс ахсааннаах Махтал суруктара, гра-
моталара кэрэһилииллэр. Кыһынын бытархан 
тымныыга оскуола уонча оһоҕор мас хайытан, 
кыстаан, оттон, көрөн-харайан, сабан оскуоланы 
тымныппакка, хаһаайыстыба үгүс өрүттээх күн-
нээҕи үлэтин кэмигэр ыпсаран, 22 сыл устата 
эҥкилэ суох үлэлиэх диэтэххэ, эттэххэ эрэ дө-
бөҥ. Аны уонча сайын общественнай сүөһү 
аһы лыгын бэлэмнээһинигэр үксэ о±олортон 
састааптаах звенону салайан, туһугар биир ула-
хан эппиэттээх үлэҕэ үлэлээбитин эбэн биэр. 
Итиннэ эбии бэйэтин элбэх оҕолоох улахан 
дьиэ кэргэн аҕата буолар бүппэт түбүгэ, аһын-
таҥаһын кыһалҕата, тиэргэнин, хаһаайыстыбатын 
баранан биэрбэт үлэтэ-хамнаһа! Санаан көр-
дөххө, кырдьык даҕаны бу биир киґи, ону ааһан 

кырыыстаах сэрииттэн ыла, уонунан сылларга 
эмтэрэн, аалларан ыалдьардаах киһи кыаҕар 
улахан үлэ буолбатах дуо?

Николай Терентьевич тус бэйэтин олоҕор дьол-
лоох киһинэн ааҕынара. Кырдьыга даҕаны оннук. 
Кини кэргэнин, олоҕун дьолун Евдокия Егоровна 
Заборовскаяны көрсөн истиҥник сөбүлэһэн, 
таптаһан, 1949 сыллаахха холбоһон, ыал буо-
лан, 7 оҕону төрөтөн, көрөн-харайан, иитэн, ил-
лээх дьиэ кэргэн тапталлаах ийэлэрэ, аҕалара 
буолар дьолун-соргутун толору билбиттэрэ. Бас-
таан улаханнара Груня (билигин Мээндиги нэ-
һи лиэгин баһылыга, Саха Республикатын үтүө -
лээх агронома), иккис Тэрэнтэй, онтон Ко ля, 
салгыы Таня, Айта, Маша, Дуняша күн сыр-
дыгын көрөннөр ийэлэрин, аҕаларын үөрдү-
бүттэрэ-көтүппүттэрэ, алаһа дьиэлэрин дьолунан 
толорбуттара. Хомойуох иһин, ийэлэрэ Евдокия 
Егоровна 1977 сыллаахха ыалдьан олохтон 
туораан, Ньукулай оҕолорун. бэйэтэ көрөн-ха-
райан, иитэн, бүөбэйдээн, үөрэттэрэн, олох суо-
лугар үктэннэрбитэ, үлэ, үөрэх үөһүгэр атаар-
быта. Хорсун буойун, хоһуун үлэһит, дьиҥ-
нээх саллаат, иллээх дьиэ тапталлаах аҕа та 
Ни колай Терентьевич Парфенов Улуу Кыа-
йыы туһугар ылбыт баастарын охсуутугар 
ыара хан ыарыыттан 1983 сыллаахха өлбүтэ. 
Оҕолоро, бар дьоно кинини тиһэх суолугар ди-
риҥ ытыктабылынан, тапталынан толору ис-
тиҥ тылларынан атаарбыттара, хаан-уруу Со-
морсунун илгэлээх ийэ буоругар µйэ-саас тухары 
олохтообуттара.

Ханнык баҕарар чиргэл тиит кэмэ кэллэҕинэ 
силиһэ-мутуга, төрдө эмэҕирэр, кырдьан ийэ 
буоругар охтор, сууллар күннээх. Онтон кини 
оннугар аттыгар үүнэн турбут эдэркээн тити-
риктэр, мастар өссө ситэн-тупсан өрө үүнэн, 
ла бааларын лаглатан Ийэ айылҕаҕа кинини 
суохтаппат гына төрөөбүт дойду барахсан кэрэтин 
ситэрсэ, кэпсии, тулалыыр эйгэҕэ, бар дьоҥҥо 
кэрэни бэлэхтии көҕөрөллөр-наҕараллар. Киһи 
да олоҕор, көр, оннук буоллаҕа. Кини олорон 
ааспыт олоҕун суох буолбут күнүттэн кэннигэр 
хаалларбыт кэнчээри ыччаттара ситэрэллэр, 
салгыыллар.

Семен КАПИТОНОВ, 
Россия Суруйааччыларын союґун чилиэнэ.

Соморсун сэлиэнньэтэ.

АЎА ДОЙДУ КЈМҐСКЭЛИГЭР
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Николай НЕУСТРОЕВ

БAЛЫКСЫТ

Ок-сиэ, ким манна бу курдук хара мас-
таах ийэ тыа үүнэн тахсан, күнµ-ыйы хах-

халаатын диэн анаабыта буолуой?
Дьэ, доҕоттоор, тыа да тыа!
Тиит маһым тэҥкэтэ, тоҥ сиртэн ірі үүнэн 

тахсан, уһуктаах чыпчаалынан үрдүк күіх 
халлаан ньуурун аала турбатах абаккабыт баар 
эбит диэх курдук, куугунаһа-курулаһа, иҥиэттэ-
иэдэйэ турдахтара үһү.

Тыас иһиллээбит курдук чуумпу.
Хаһан эмэ мас быыһынан куттас куобах сүүрэн 

элэс гынан ааһар, биирдэ эмэтэ хара улар, тиит 
тібөтүгэр хатанан, үіһээІІи үрдүк килбиэннээх 
халлаан диэки, тугу эрэ тойоннообут курдук, 
чолойон олороро кістөр.

Бу хара тыа оттотугар төгүрүк тыымпы күіл 
кубарыйан, долгулдьуйан кістөр.

Хара тыаҕа тэһийимнэ, тыымпы күіл кы-

тыытыгар кітін түстэххэ, ханан даҕаны хонуу 
диэн хадьааһын көстүбэт, арай күөл кытыытыгар 
муІур куруҥ буолбут тииттэр, синньигэс биил-
лэригэр диэри ууга түһэн, мултуһан ту раах-
тыыллар. Кинилэри кірдіхпүнэ, сүрэҕим ыал-
дьар, кутум-сүрүм тэһииккиир буоллаҕа үһү.

Күөл күіл курдук. Собоһут кыылым уйата, 
дьиикэй омук арбайбыт баттаҕын сытыы 
быһаҕынан быһа баттаан ылан, муҥур тиит 
оройугар иилэн кэбиспиттэрин курдук, харааран 
көстөр. Чочумча соҕус буола-буола собоһут 
кыылым, арбайбыт уйатыттан кітін тахсан, 
хара кынатыгар уйдаран талбаара көтөн, күөлгэ 
эргийэр, ол кэнниттэн сотору мэлийэн хаалар. 
Собоһут кыылым, сорсуйан хаалан, туох эмэ 
саҥа дорҕоонун курдугу иһитиннэриэ диэн 
эрэнимэ.

Ол эрээри, айыы дойдута буолан баран, 

Иван Осипов уруґуйа.
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хайтах туох даҕаны саІа салайар, киһи хараҕа 
таптыы кірір кыыла көтөрө суох буолуой?

КірµІ эрэ! Күіл хаба оттотугар хара ту-
мустаах, кыһыл атахтаах, үрүҥ көмүс түүлээх, 
хааҕырҕаан саҥарар хопто кыылым устан 
кылбайа сылдьар. Тыыраахы көтөрүм, иннэ 
суп туйан, кэннэ сарайан, бүтүннүүтэ кынат, түү 
иччитэ буолан баран, мас ойуун курдук, күіл 
үрдүгэр кукунайа-кукунайа ууга суптурута түһэн 
ылар. Ол кэнниттэн тута үөһэ халлаан диэки өрө 
көтін тахсан, тыыраахылыы тыҥкынаан, ытаан-
соҥоон муҥнанар эбэт, оҕолор! Килбиэннээх 
киэҥ халлаан оройуттан көрөн турар аламай 
маҥан күҥҥэ үҥэрин билбэтим, ол эбэтэр хара 
орохтоох систээх мунду балыгы сыыһа харбаан, 
онтон абаран ытыырын-соҥуурун билбэтим ини, 
доҕор!

Бу маннык бэйэлээх, күіх толбон буолан 
кістір тайҕа кэриир тыам хаба оттотугар, сатыы 
былыты саататар, аламай күнү аралдьытар, 
килбиэннээх киэҥ халлааным күлүгүн тігүрүччү 
тардан ылан, тігүрүк сиэкилэ таас буолан сы-
тар тыымпы күөлүм кытыытынан иэгэйэр икки 
атахтаах биирдэ эмэтэ, сыл баһыгар-атаҕар 
хара тыам булдун эккирэтэ сылдьан, ааһара 
буо луо дуо?

Ол эрээри ханна даҕаны күіх далай, хара 
тыа иччитэ суох буолбат.

Тыымпы күілүм арҕаа булуҥун түгэҕэр, 
ыччат мастаах тумулум уһугар киэһэ аайы бур-
бур буруо унаарыйан кістөр буоллаҕа.

Ол тумулга тиийэн кірдіххі, уу быстар кы-
тыытыгар буруоттан, ардахтан харааран хаал-
быт, иҥнэри түһэн турар хатырык отуу баар 
эбит. Отуу иннигэр уот буруолуу сытар, былыр 
Дыгын саҕанааҕыга оҥоһуллубут, айаҕа са-
рымтыйан хаалбыт тимир солуччах иҥнэри 
түһэн олорор, уот аттыгар хас да туос тордуйа 
сытар, отуу тулатыгар аппа сир балык хатырыга 
буолбут, тиит мас тірдүгэр хас да балыктыыр 
туу ійінін турар. Хатырык отуу иһигэр ким да 
баара биллибэт.

Күіл диэки кірө түстэххэ уІуоргу саҕаттан 
тыылаах киһи, аргыый, аат эрэ харата эрдинэн, 
отуулаах кытыы диэки устан иһэр. Сотору соҕус 
буолан баран, ханнык эрэ саһаран хаалбыт 
хамыс быыһынан эргэ баҕайы тыы төбөтө су-
рулаан кэлэн, кытыыга анньылынна. Аргыый 
аҕай, сэрэнэн-сэрэнэн, тыыттан кырдьаҕас 
оҕон ньор киһи тахсан кэллэ.

– Тыаһаабат уулаах тыымпы күөлүм иччитэ 
буолбут, уу байанайа, сыраанда күлүк – Ба-

лыксыт Былатыан, дорообо, кырдьаҕас! Аата, 
эйигин харахтыыр, эн саҥаҕын истэр күннээх 
эбиппин ээ.

Дьэ, доҕотторуом! Мин эһиэхэ мааҕыттан Ба
лыксыт Былатыаны кэпсээри оҥостон баран, тыа
һаабат уулаах тыымпы алааспын хоһуйарбар 
буолан, күнүыйы мээлэ ыыттым. Хайтах гы
ныамый, тылтан тыл ситимнэһэн, µөскээн барар.

Оҕонньор, мин диэки кірін баран, аргыый 
аҕай эттэ:

– Тугу гына сылдьар оҕоҕун?
– Ээ, тыаҕа саалана сылдьабын, хара тыа 

байанайа тугу эмэ дьоллоорой диэн. Эн, кыр
дьаҕас, хайтахтуох сытаҕын? – диэтим мин, 
оҕонньору сырайынхараҕын одуулаһаодуу лаһа.

– Олоробун үчүгэйдик, булт суох, – диэн 
баран, оҕонньор, ыалдьыты абааһы көрбүт ки
һи быһыытынан, иэдэс биэрдэ. Ол кэнниттэн, 
уотугар саба түһэн сытан, тииһэ суох айаҕынан 
бурулаччы µрбүтэ, үрүҥ күл, өрі бурҕайан тахсан, 
сырайын саба тибиирдэ, онтон уолуйбакка эрэ, 
оҕонньор киһи уотун бурулаччы үрэ олордо.

Ону көрөн баран, мин тоҕо эрэ күлүіх санаам 
көтөн түстэ.

– Тоҕо күллүІ, доҕоор? – диэтэ оҕонньор, 
убайан эрэр уотугар амынньыкыны быраҕа
быраҕа.

– Ээ, бэйэм, отумаһы кірін үөрэбин.
Ити кэнниттэн, туох да саҥата суох, балыксыт 

оҕонньор солуччахтаах чаанньыгын туппутунан, 
күілүн кытыытын диэки тиэтэйэсаарайа, 
сылайбыт атаҕын сыһан, тиэрэмаары тайбаан, 
киирэ турда.

Оо, күтүр өстііх! Иэгэйэр икки атахтааҕы 
ахсааннаахтык көрөҥҥүн, иэримэ дьиэҕиттэн 
тэлэһийэн, хара тыаны сырайданан хаалаҥІын, 
тыатааҕы курдук, арҕах эрэ хаһынарыІ хаалбыт 
ээ. Аата, собоһут кыыл курдук, сорсуйан 
бардаҕыІ.

Ити курдук санаан, мин абара олордохпуна, 
оҕонньорум, икки илиитин акыччы санньылытан, 
дьэбиннээх солуччахтаах чаанньыгар уу баһан 
салыбыратан таґаарда.

Сырайынхараҕын өйдүін одуулаан көрбүтүм, 
үмүрүйбүт соҕус туруору сүүстээх эбит, баттаҕа, 
туртайан баран, тыымпы күілүм хагдарыйбыт 
хамыһын дьүһүнүн курдук, саһаран эрэр, уһун 
соҕус субуруйбут муруннааҕа, боруоска табаах 
симиллэн, бочугунас тыастаах буолбут, ымайбыт 
уоһун иһигэр аҕыйах аҕай тиистээх, сэІийэтигэр 
сии буолуохтааҕар сэбирийбит бытыктаах эбит. 
Сырайа буоллаҕына, күн уота сиэн, тыал быһыта 
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сынньан, кэриэрэн, дьэс алтанын курдук, саһаран 
хаалбыт. Тугуттан даҕаны хараҕа ыраас, сытыы 
эбит. Кэпсэттэҕинэ, киһи сырайын утары көрбіт 
идэлээх кырдьаҕас. Ол-бу диэки элээр-мэлээр 
көрө олорор үгэстээх киһи эбит.

– Тукаам, балык буһардахпына, сиэҥ этэ 
дуо? – диэтэ балыксыт, чаанньыгын кілітүгэр 
иилэ туран.

– Сиирим кэмнээх буолуо дуо? Чэ эрэ, хата, 
үчүгэй аҕайдык бөдөҥ собоҕуттан буһаран көр.

– һэ-һэ, бөдөІ собо диэн кэлээхтиэ дуо, 
быйыл балык мөлтөх быһыылаах. Эбэ тоҕо эрэ 
санаата кэлбэтэх.

– Кырдьаҕас, бу эбэҕэр бултуур буолтуҥ хас 
сыл буолла?

– ¤э-һэ! Дьэ, тугун ійдүім буоллаҕай. Киһини 
билэр буолуохпуттан ыла бу күіл кытыытыгар 
баарбын билэбин. Дьэ, ырааппыта буолуо эбээ, 
тугун билиэм буоллаҕай, кырдьан, түіс-маас 
буолбут киһи, һэ-һэ!

– Оттон бу эбэ кытыытын арахпакка буу лаа-
бытыҥ хас сыл буолла?

– Уон тігүрүк сыл буолла. Эмээхсиним ілбүтүн 
тухары бу дойдуну булбутум. Үлэни кыайбат 
буолтум тухары наар булду батыспытым. Ол 
гынан баран, кырдьар диэн кырыыс муҥа эбит 
– бултуурбун даҕаны кыайбат буоллум, тукаам. 
Сытыахтааҕар эрэ хороҥноон сылдьабын. Дьиэ 
тэрилтэтигэр туһата суох буолбут киһибин.

Ити икки ардыгар оҕонньор, балыгын хаты-
рыктаан, уотугар буһаран кэбистэ. Ол кэнниттэн 
мутук обоччоҕо табаах ууран тарта, табааҕын 
буруотун айаҕын иһиттэн хотон таґаарбат 
табаахсыт буолла.

Ону-маны кэпсэтэ түһэн баран, мин ір соҕус 
саҥата суох өттүктүү түһэн сыттым. Ол сытан 
иһиттэхпинэ, күіл уҥуоргу іттүгэр туох эрэ 
тиҥинэс тыас тыаһаата. От-мас тібөтө эймэнэ 
түстэ, күүстээх халарык күіл уутун оттотунан 
хайа солоон, илин кытыыга курбачыйан таҕыста.

– Оо, бу дойдуга халарык эмиэ сылдьар 
буолар эбит дуу? – диэтим мин.

– һэ-һэ-һэ! Бэккэ этэҕин, доҕор, оттон күіл 
иччитэ сылдьар буоллаҕа дии. Күрүс-күрүс 
буола-буола, ити курдук, кэлэн ааһар идэлээх.

Маннык улахан эбэ иччилээх буолумуна. 
Эн, Былатыан кырдьаҕас, сааһыҥ тухары эбэҥ 
кытыытыттан арахсыбатах киһи буоллаҕыҥ. 
Биир дэ эмэтэ кини киһини харахтыырыҥ дуо?

Балыксыт, өр соҕус саҥата суох сіІөн олорон 
баран, эттэ:

– Кірүмүнэ, сорох икки ардыгар, син түүл-бит 

курдук, биллэн ааһар. Биирдэ илэ харахпынан 
көрбүтүм буолан баран, бүдүүлээн, субу курдук 
дьүһүннээх диэн, быһааран билбэтэҕим, кини 
буоллаҕа диэн сэрэйэ эрэ санаабытым.

Ити кэннитгэн оҕонньор, хап-сабар ойон ту-
ран, солуччахтаах балыгын булкуйа охсон биэр-
дэ.

– Биир киэһэ эбэм уІуоргу іттүгэр тыылана 
сылдьан, хамыс быыһыгар хара ыт буолан 
тахсан олорорун кірбүтүм, – диэтэ оҕонньор, 
хат кэлэн, мин аттыбар олорон баран. – Миигин 
көрөөт, ууга киирэн баран, мэлис гынан хаалла. 
Куттанан, абааһы көріммүн, ол түүн аанньа 
утуйбатым. Онон эбэм иччитэ баарын ол курдук 
биирдэ биллэрэн турар. Ол кэнниттэн, хас да 
сыл буолан баран, эмээхсиним өлір кыһыныгар 
эбэм мууһа туоратынан күірэлэммит этэ: иччитэ 
алдьаттаҕа буолуо. Сүдү о±ус буолан баран, 
муоһунан күіл мууһун хайа солуур дииллэрэ 
былыргы дьон. Ол этэллэрэ кырдьык эбит 
буоллаҕа. Нэһилиэктэн киһи іліірү гыннаҕына, 
куруук ол курдук гынар.

Ити кэнниттэн оҕонньор ір баҕайы саҥата 
суох күілүн кірін олордо. Мин эмиэ, тугу да 
саҥарбакка, кинини одуулаһа олордум.

Кырдьаҕаһым тугу эрэ кіхсүгэр толкуйдаан, 
санаан эрэр? Туох ону сэрэйиэ баарай?!

Оҕонньор, көхсүн этитэн баран, үөһэ тыын-
на, айакалаата, ол гэннэ ньилбэҕиттэн тайа-
нан баран, солуччахтаах балыгын аҕалан, 
мин иннибэр уурда. Собобутун сии олорон, 
Балыксыт оҕонньор аны наар миигиттэн ону-
маны ыйытар, ыраахтаҕыга тиийэ ырытар киһи 
буолла. Мин тугу билэрбин кэпсии сатаатым. 
Күтүрү, кырдьыга, ити курдук ырааҕынан эҥсэн 
саныыра буолуо диэбэт этим. Онон киһи киһитэ 
іттө, дэлэҕэ собоһут кыыл курдук буолуо дуо...

Хаһалаах эмис собону тото сиэн баран, мин 
бараары турдахпына, оҕонньор, курутуйбут киһи 
курдук, сонньуйан туран, эттэ:

– Хайа, тукаам, бараары гынныҥ дуу? Бары-
мына, тугу гына миигин, абааһы, бүдүк буолбут 
оҕонньору, кытта олоруоІуй? Эдэрим буоллар, 
мин да бара-кэлэ сатыам этэ. ¤э-һэ-һэ! Хата, 
аныгы сырыыгар табаахта кэһиигин аҕалаар, 
мин собо ууруом, – диэтэ.

Тыа саҕатыгар тахсан баран, кэннибин 
хайыһан көрбүтүм, оҕонньор эрэйдээх тоҕо 
эрэ күөлүн кытыытын диэки аат эрэ харата 
саллаҥнаан эрэр эбит. Тыытын уутун эһэ 
киирдэҕэ буолуо.

Оо, тыаһаабат уулаах тыымпы эбэм, соҕотох 
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иччигиттэн эстэриҥ чугаһаабыт ээ, бадаҕа...
Күһүнүгэр тиийэн мин иһиттим – Балыксыт 

Былатыан оҕонньор эбэтин кытыытыгар өлө 
сытарын булан ылбыттар үһү диэн...

Ону истибит дьон, үөһэ тыына-тыына: «Оо, 
о±онньор барахсан, дьэ, сараабыт ээ, буо-
лумуна», – дэстилэр.

Күһүҥҥү түүн, соботуттан кэриэһин тото 
сиэн баран, Балыксыт Былатыан, са±ынньаҕын 
бүрүнэн баран, хатырык отуутугар түлүк 
уутун утуйа сытан, туох эрэ күүстээх тыас 
тигинээбититтэн уһуктан кэлэн, індійөн көрбүтэ, 
отуутун айаҕа аһыллан хаалбыт эбит, хара 
тыа тыаһа тиҥинэс буолбут, тыаһаабат уулаах 
тыымпы эбэтин долгунун тыаһа ньиллиргэс 
буолбут, хара былыт мааҕы бэйэлээх күндүл 
маҥан халлаанын бүрүйэн кэбиспит, хара 
самыырынан туох да көстүбэт гына тоҕу түһэ 
турар эбит.

Алдьархайдаах-аанайдаах силлиэ түһэн, 
о±онньор хатырык отуутун кітүтэн илдьээри 
муҥнаан эрэр эбит. Балыксыт ійдінін кэлбитэ, 
тібөтө туох да салаҥнык ыалдьыбыт, сүрэҕэ 
көппүтэ диэн туохтан да муІ, тамаҕа хатан 
хаалбыт, этин сылааһа уокка баттаабыт курдук 
буолбут.

«Кір, ыалдьыбыппын ээ», – дии санаата 
о±онньор, оронугар хат сытан баран. Тыал 
тыаһа, ардах түһэрэ ордук күүһүрэргэ дылы 
гынна. Уу булан, тамаҕын сиигирдээри, оҕонньор 
хат оронон туран иһэн, мэйиитэ эргийэн, түҥ-
таҥ баран, кыайан сүһүіҕэр турумуна, умса 
баран түстэ. Ол гэннэ ыараханнык, иҥсэлээхтик 
ынчыктаата. «Ок-сиэ, ілөр кэлбит ээ, бадаҕа! 
Күүс суох буолбут. Сааспар ынчыктыыр диэни 
билэ илик этим. Ол, бу күнүм хараарара 
кэллэҕэ. Бар дьонум, бырастыы, хара тыам, 
күөх далайым иччилэрэ, бырастыыларыҥ! Аны 
эһигини кытта аалсарбыттан ааһаары гынным 
быһыылаах».

Ити курдук, оҕонньор иһигэр курутуйа сытта. 
Онноо±ор эмээхсинэ өллөҕүнэ тахсыбатах 
хараҕын уута субуруйда, тыына улам-улам 
кылгаата, түҥ-таҥ буолла, өлөр диэн чугаһаата 
быһыылаах. Арай тыал тохтуурун быыһыгар, 
өлөөрү чиччигинии сытар оҕонньор иһиттэҕинэ, 
күіл кытыытын диэки ыт үрэн ньаҕыйда.

«Эбэм иччитэ баарын биллэрдэҕэ», – дии 
санаата оҕонньор. Ол кэнниттэн туох эрэ кэлэн, 
кинини атаҕыттан тардыалаата. Оҕонньор, 
соһуйан, оронугар олоро түстэ. Хараҕын уутун 
туора-маары соттон баран, өйдүөн көрбүтэ, били 

кини өлбүт эмээхсинэ кэлэн, отуутун іҥөйөн 
туран, куолутунан мөҕөн эрэр эбит.

– Оҕонньоор, тур! Аата, күтүр істөіх, утуйдаҕа 
баҕас кытаанаҕын. Чэ, тур, барыах!

– Бачча түүн ол ханна барабыт? – диэтэ 
оҕонньор, сүрэҕэлдьээбит киһи быһыытынан.

– Эн дөксө ол-бу диэн дойҕохтуу олороҕун. 
Киһи тылын истибэккин, – диэтэ да, эмээхсин 
оҕонньору, икки акымалыттан сулбу таһыйан 
ылан, түҥ-таІ ытыйан, ханна эрэ көтүтэн илдьэ 
барда.

– Бу күтүр, киһини аны ууга түһэриэ. Арах 
оҕолор! – дии санаан баран, оҕонньор ханна да 
барбытын билбэтэ...

Балыксыт Былатыан кырдьаҕас ілөн хаалла.
Хас да сыл буолан баран мин, түргэн 

атахтаах тайах кыылы эккирэтэн баран, мэлийэн 
тіннөн иһэн, мунан, биир улахан тыымпы күіл 
кытыытыгар хара тыаттан көтөн түстүм. Өйдүөн 
көрбүтүм, били бокуонньук, Былатыан оҕонньор 
эбэтин кытыытыгар кэлэн турар эбиппин. Кыр-
дьаҕаспын кэриэстии санаан, кини отуута турбут 
тумулугар бардым.

Тиийэн кірбүтүм, оҕонньорум хатырык отуутун 
онно эрэ харааран хаалбыт. Кырдьаҕас тиит 
анныгар хас да алдьанан хаалбыт туу сүрэхтэрэ 
ыһылла сыталлар эбит. Күөл диэки эргийэн 
көрбүтүм, били оҕонньорум тыыннааҕар миинэр 
тыытын түгэҕэ эрэ маІхайан сытар. «Ок-сиэ, 
оҕонньор эрэйдээх, аата, имниин эһиннэҕэ. 
Аны тыымпы күілү икки атахтаах сырайдыыр 
да үһүө», – диэн курутуйа саныы-саныы, мин 
тыа диэки тахсан истим.

Күіл сыырын тахсаат, ійдүін кірбүтүм – 
арай тыа иһигэр бурдук ыспыт солооһун баар 
буолбут. Күөх куоластаммыт бурдук, ииччэх 
киирбэт гына, ірі анньан тахсыбыт эбит.

«Көр, манна бурдук үүннэрбиттэр эбит ээ. Бу 
Былатыан оҕонньор уола кэлэн ыстаҕа», – диэн 
сэрэйэ-сэрэйэ, мин, бурдук күрүітүн төгүрүйэ 
хааман иһэн, кыра чочур үрдүгэр ілбүт киһи 
кириэһэ турарыгар иҥнэ биэрдим. Били оҕонньор 
эрэйдээҕи манна көммүттэр эбит. «Өллөхпүнэ, 
эбэм кытыытыгар көмөірүҥ», – диэн, кэриэһин 
эппит буоллаҕа.

Оҕонньор уҥуоҕун аттыгар туран эрэ, күілү 
кірбүтүм, сайыҥҥы күн уотун сардаҥатыгар уу 
күөх толбоно күлүмнээн көстүбүтэ, дьэ, көрүөххэ 
кэрэ этэ.

Балыксыт Былатыан эбэтин таптыан да 
таптаабыт эбит.
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Константин СИМОНОВ

Тыыннаахтар уонна ЄлбЎттэр
(Роман иккис кинигэтиттэн быґа тардыы)

2-с главата

Серпилин, эппитин курдук, сарсыарда түөрт 
аҥар чааска хайы-үйэ Цветков полкатыгар 

баар буола оҕуста. Баран иһэн бастаан 
Барабановка да барымына дуу дии санаан 
баран кыыһыран: «Чэ-чэ, кыра оҕо буолбатах», – 
диэтэ. Инньэ гынан хаҥас кынаттан, Цветковтан 
саҕалаата.

Подполковник Цветков Серпилин тиийэн кэлэ-
ригэр утуйа сытара. Серпилин полк командирын 
уһугуннарыма диэн оперативнай дьуһуурунайга 
эттэ.

– Утуйдун, бэйэм да барыам, сирдьиттэ аҕал.
Ол да буоллар, Цветкову син биир уһугун-

нарбыттар, кини Серпилини инники кирбиигэ 
окуопаҕа ситэн кэллэ.

– Цветков, дьиибэ бэрээдэктээх киһи эбиккин 
дии, – диэн Серпилин кыыһырбыта буолла. – 
Дивизия командирын бирикээһин дьонуҥ төттөрү 
толороллор.

– Бэйэм уһугуннум ээ, табаарыс генерал, – 
диэн Цветков сымыйалаата.

Кини эрдэтинэ маннык бирикээһи биэрэн ту-

ЛЕНИНГРАДЫ КЈМҐСКЭСПИТЭ
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аатынан тµмэн оІорбут кинигэбэр киллэрэн турабын (2005).

Фронтовик Степан Иванович Тимофеев Улуу Кыайыы 35 сылыгар «Хотугу сулус» сурунаал 
5-с нµімэригэр редакция кірдіґµµтµнэн биэрбит интервьютугар: «... Сэриигэ сылдьыбытым 
хоґооннорбор сабыдыаллаабыта биллэр. Урут балачча хоґоону байыаннай тиэмэ±э суруйбутум 
бэчээттэнэн тураллар. Сэриини уу харахпынан кірбµт, ілµµ-олох міккµірµн билбит буоламмын, 
«Суох буоллун сэрии» диэн хоґоону суруйбутум. Сэриигэ сылдьыбытым ордук Константин 
Симонов трилогиятын тылбаастыырбар кыах биэрбитэ», – диэн бэрт бэлиэ тылы суруйбута.

Кµндµ аа±ааччыбыт, ити курдук кылгастык этэн тураммыт, фронтовик Степан Иванович 
Тимофеев аатырбыт советскай суруйааччы Константин Симонов дьоІІо-сэргэ±э биґирэппит 
«Јлбµттэр уонна тыыннаахтар» диэн роман-трилогия сахалыы тылынан тылбаастаабытыттан 
билиґиннэрэбит. Бу бідіІ айымньы µс кинигэтэ толору кээмэйинэн тахсан турар.

Сэмэн ТУМАТ.
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рар: полкаҕа ким даҕаны хаһан даҕаны кэллин, 
утуйа сытар буоллаҕына уһугуннара охсорго, 
суох буоллаҕына биллэрэ охсорго диэн. Ол 
дьон уһугуннарымаҥ, көрдөөмөҥ да диэтиннэр, 
син биир! Цветков барытын эрдэтинэ оҥорон 
бэлэмнээн сылдьааччы.

– Цветков, эн хайдах утуйааччыгыный, таҥас-
тыын дуу, сыгынньахтанан баран дуу?

– Сыгынньахтанан баран, табаарыс генерал. 
Саллааттарбар эрэнэбин, баккынан билиэн 
түбэһиэм суоҕа.

– Аныаха диэри синиэлинэн сылдьаҕын дуу?
– Сылдьан, табаарыс генерал, чооруос буол-

батахпын, тоҥуом суоҕа, – диэтэ Цветков.
Кини форманы сөбүлүүрэ, ол иһин ханнык да 

тымныыга синиэлинэн, саппыкынан сылдьара, 
бараан сону, хаатыҥканы форма диэбэт. Ордук 
тус бэйэтигэр.

«Цветков диэн Цветков буоллаҕа эбээт», 
– дэ һэллэрэ араас туоннаахтык, Цветков 
күннээҕи сорудаҕы лоп курдук чуолкайдык то-
ло рон баран, саҥа бирикээһи күүтэн, бэйэтин 
эппиэтигэр иннин диэки барбакка, биир сиргэ 
тэпсэҥнии турдаҕына даҕаны, быыһанарга 
ханнык да эрэлэ суох буолан баран, бирикээһэ 
суох чугуйбакка, көмө да көрдөспөккө, тутан 
олорор сирин кытаанахтык кытаахтаһан 
сыттаҕына даҕаны. «Цветков диэн Цветков 
буоллаҕа эбээт», – дэһэллэрэ, мунньахха биир 
да тылы быктарбакка олордоҕуна даҕаны, 
полкабар туох да оннук уһулуччулаах суол 
оҥоһуллубата диэн, дьонун наҕараадаҕа атын 
полкалардааҕар адьас сэдэхтик түһэрдэҕинэ 
да ҕаны, политдонесениеттан көрдөххө, Цветков 
полкатыгар биир даҕаны бэйэҕэ тиийинии 
суох, биир да ЧП тахсыбатах, инники кирбиигэ 
итии аһылыгы илдьии биирдэ эмэ хойутаабыт 
түбэлтэтэ диэн суох буоллаҕына даҕаны.

Цветков ортоһуор даҕаны, үчүгэй даҕаны 
полк командира этэ. Быһыы-майгы хайдаҕыттан 
тутулуктанан, арыт ортоһуор іттө, арыт үчүгэй 
өттө чорбос гына түһэрэ. Төһө да дэҥҥэ 
сөхтөллөр-махтайдаллар, ытыктаабат буолал ла-
ра хайдах даҕаны сатаммат этэ.

Кини полкатыгар билигин, бу да түүн, бэрээдэк 
бөҕө. Утуйуохтаах дьон утуйа сыталлара, дьу-
һуурунайдыахтаах дьон толору сэптээх-сэ бир-
гэллээх дьуһуурунайдыыллара.

Серпилиннээх Цветков инники кирбии окуо-
паларынан балтараа километры бардылар уонна 
дьуһуурунайдыы турар биир саллаат аттыгар 
кэлэн тохтоотулар.

Бу саллаат поска туруоҕуттан ыла немецтэр 
диэкиттэн туох даҕаны тыас иһиллибэтэх. Хутор 
кытыытынан хаһыллыбыт, үлтү буомбаламмыт 
траншеяларга түүнү быһа уу-чуумпу.

– Арай биир чаас анараа өттүгэр иһиирии 
иһиллибитэ уонна кыралаан хаамса сылдьы-
быттара, – диэтэ саллаат.

– Разводящайдарын ыҥыра сылдьыбыттара 
буолуо, – диэтэ Серпилин.

– Фрицтэр түүнү быһа им-дьимнэр, – диэтэ 
саллаат, – куртахтара кураанах буолан баран 
тугу даҕаны баллыгыраһыахтарай.

– Эһиги аһылыккыт хайдаҕый, нарком паега? 
Туох үҥсэргиирдээххитий? – Серпилин Цветков 
кини кэннигэр туран бүтүннүү тыҥаабытын, 
сэрэхэдийэрдии туттубутун биллэ.

– Никак нет, табаарыс генерал, – диэтэ 
саллаат.

«Туох абааһытай, – дии санаата Серпилин, 
– биһиги «никак нет» диэн тылы хаһан даҕаны 
туттубат, туттарга үөрэппэт этибит эбээт; эргэ 
армияттан бэйэтэ дьаалатынан устан киирэн 
хаалла уонна улам чаастатык иһиллэр буолан 
иһэр... Эдэр уол илдьэ кэлбэтэҕэ биллэр, манна 
кэлэн үөрэннэҕэ».

Кини бу саллаат араспаанньатын, хаһан төрөө-
бүтүн, хантан кэлбитин ыйыталаста. Саллаат 
араспаанньата адьаһын сэдэх араспаанньа 
буолан биэрдэ – Дмитриади диэн. Мариуполь 
атты гар олохтоох грек, сүүрбэ сыллаахха төрөө-
бүт.

– Табаарыс генерал, Сталинградскай фронт 
биһиги Азовскай муорабыт суолун ортолоспут 
үһү дииллэр эбээт.

– Оннук сыһа, – диэтэ Серпилин. – Алта 
нэдиэлэлээх кыргыһыы түмүгүн туһунан иһит-
тигит дуу, өссө илик дуу?

– Үчүгэй сурах дииллэр. Ротаҕа сарсыарда 
аҕалыахпыт диэбиттэрэ.

Серпилин ааһа барыах буолан эрдэҕинэ 
саллаат тохтотто:

– Табаарыс генерал, ыйытарбын көҥүллээ 
эрэ?

– Чэ.
– Союзниктарбыт бу түүн Европаҕа бүтүн-

нүүтүгэр десант түһэрэллэр үһү диэн радионан 
биэртэрэ кырдьык дуо?

– Ким инньэ диэтэ?
– Саллааттар кэпсэтэллэр. Черчилль Ста лиҥ-

ҥа биэрбит тылын син толорор буолбут үһү дии, 
– төһө да бүтэһик күҥҥэ түһэрдэллэр, түөрт уон 
иккис сылынан аахсыахтара буоллаҕа.
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– Оргууй, – диэн баран Серпилин тарбаҕын 
уоһугар таҕайда.

Саллаат Серпилин диэки соһуйбут курдук кө-
рөн баран сибигинэйдэ:

– Тоҕо?
– Немецтэр истиэхтэрэ, – диэтэ Серпилин. 

– Итини ханнык радионан иһиттигит – Москва 
радиотынан дуу, саллаат киэнинэн дуу?

– Саллаат киэнинэн, – диэн баран саллаат, 
генерал оонньоон эппитин билэн, күлэн кэбистэ.

– Суох, табаарыс боец, – диэтэ Серпилин 
боччумнаахтык, – Биһиги ытыктабыллаах союз-
никтарбыт десант түһэрэ иликтэр, түһэрэргэ 
санамматтар даҕаны. Онон кэлэр да өттүгэр 
бэйэбитигэр эрэ эрэнэрбитигэр тиийэбит.

– Биллэн турар, – диэтэ саллаат бэлэм 
баҕайытык, ол да эрэн хомойбута иһиллэн 
ааста. Саллаат радиота сымыйалаабытыттан 
кэлэй дэ, ол аата сэриини туох да ааттаах кыл-
гаппат буоллаҕа дии.

Серпилин кэпсэппит иккис саллаатын урук-
куттан билэр этэ. Араспаанньатын умнубут да, 
бу киһи оҥорбут хорсун быһыытын өйдүүр: 
балаҕан ыйын биир түүнүгэр дивизия «тыл» 
ылара олус наада буолтугар, бу сааһырбыт, 
биллибэт-көстүбэт саллаат тылланан баран 
«тылы» тутан аҕалбыта.

– «Хорсунун иһин» медалгын биэрдилэр дуу, 
Мартыненко? – диэтэ Серпилин, бу киһи арас-
паанньатын өйдүү түспүтүгэр үөрэ саныы-саныы.

– Биэрбиттэрэ, – диэтэ Мартыненко, ити 
адьас өрдөөҥү дьыала буоллаҕа дии диэ-
биттии. Билигин кини атыны саныыр: кини 
Ворошиловградскай уобалас Меловое диэн 
дэриэбинэтигэр олохтоох киһи, бүгүн кыргыһыы 
түмүгүн радионан биэртэрин истибит, онно кини 
дэриэбинэтэ испииһэккэ баар дуу, суох дуу, 
ону билиэн баҕарар. – Чертково станцияны 
ыллыбыт диэбиттэрэ үс хонно, оттон Чертково 
икки Меловое икки чугас-чугастар эбээт!

Серпилин түмүккэ босхоломмут дэриэбинэлэр 
ааттара суох, балтараа тыґыынча кэриҥин бос-
холоотубут диэн уопсай ахсаана эрэ ыйыл-
лыбыт диэтэ.

– Оттон мин сводкаҕа биһиги Меловое дэ-
риэбинэбитин хаґан суруйаллар диэн күүт да 
күүт. Туохтан да куһаҕана баар, инники кирбии 
Чертково икки Меловое икки ыккардынан аас-
пыт буоллаҕына, оччоҕо бороһуок курдук үлтү 
мэлийдэхтэрэ, – диэн баран Мартыненко абак-
каран сапсыйан кэбистэ.

Кини сөпкө этэр – саллаат сэриини билэр, 

сэрии диэн туо±угар атыттары да үөрэтиэн 
сөп. Серпилин саллааты көнньүөрдээри, кини 
ол сирдэри гражданскай сэрии саҕаттан билэр, 
онон биһиэннэрэ Чертковоны ылан баран тох-
тоон хаалбатахтара буолуо, оннук айылаах мэ-
һэй суох, онон Меловое дэриэбинэни тута ааһан, 
Камышевкаҕа тиийбит буолуохтаахтар диэтэ…

Дивизия командира Донбасска баар кинилэр 
үрэхтэрин билэр эбит диэн, Мартыненко үөрэ 
санаата. Ол үрэх иккиэн билэр үрэхтэрэ буола 
оҕуста.

– Онон, табаарыс генерал, тута Камышевкаҕа 
тиийбиттэрэ буолуо дии саныыгын дуо?

Серпилин илиитин нэлэс гыннаран кэбистэ.
– Оннук буолуохтаах да, мантан көстүбэт 

эбээт.
– Оттон манна хаһан кимэн киирэбит? Фриһи 

хаһан хабар±атыттан харбыыбыт? – диэн Мар-
тыненко абаран-сатаран, киирэ охсуон баҕарар 
курдук эттэ да, ол фриһи хабарҕатыттан харбыы 
кимэн киирдэхтэринэ, саамай инники, немец 
муннун анныгар сытарын быһыытынан, ким-
хайа иннинэ кини окуопатыттан оронон тахсыа 
дии, уонна ол тахсан киллэм хонуунан буулдьа, 
снаряд ардаҕын аннынан оол томтойон көстөр 
хаардаах томтор диэки сүүрүөхтээх эбээт.

«Кимэн киирии, кимэн киирии, – дии са-
наата Серпилин, Мартыненконы кытары бы-
рас тыылаһан баран, окуопа устун хааман 
иһэн. – Армия эбэтэр дивизия масштабынан 
былаанныы-былаанныы, тулуйбакка-тэһийбэккэ 
күүтүү туспа, оттон бу маннык, саллааттар 
күүтэллэрин курдук күүтүү туспа. Артиллерия 
ытан бүттэ – окуопаттан ыстанан таҕыс да 
сүүр, сүүрүөІ суо±а, буулдьа, снаряд ардаҕын 
анныгар сиргэ хам сыстыаҥ – ханнык даҕаны 
кимэн киирии диэн суох буолуо. Бэйэҕиттэн 
ураты «иннибит диэки» диэн хаһыытыыр киһи 
суох. Маҥнайгы атаакаҕа ким эмэ өлүөхтээх, 
ол биллэр, – эн дуу, ким дуу, ону начальство 
билэр, онтуката суох сатамматын саллаат эмиэ 
билэр. Билэр да, фриц хабарҕатын хаһан хайа 
тутабыт диэн син биир ыйытар. Суолтатыгар 
эрэ ыйытар буолбатах, дьиҥнээхтик ыйытар. Эн 
кинитээҕэр төһө да элбэх уордьаннаах буол, 
іссі да ылыаҥ турдаҕа, ол гынан баран, саллаат 
үтүөтэ улахан. Үчүгэй генерал буоллаххына, 
эйигин «дьэ бу саллаат» диэхтэрэ, оттон мөлтөх 
генерал буоллаххына инньэ диэхтэрэ суоҕа».

– Табаарыс генерал, рота командирыгар кии-
рэ сылдьабыт дуо? – диэтэ Цветков.

– Ротаҥ командира билигин хайаларай? Ал-
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феров дуо? – дии-дии, Серпилин хааман иһэн 
кэннин хайыста.

– Алферов.
Серпилин окуопа хааһыгар түөһүнэн сыста 

түстэ, чакылла тоҥмут сир тымныыта бэл ба-
раан сонун курдат билиннэ.

Оол антах, иһийэн сытар сир анараа өттүгэр 
немецтэр бааллар.

Кинилэр төйө тоҥмут уйаларыгар бу Саҥа 
дьыл түүнүгэр тугу эрэ гынан эрэллэр? Туох 
туһунан саныыллар, туохха эрэнэллэр? Тугу да 
санаабыттарын иһин, биирдии бэйэлэрэ даҕаны, 
бары бииргэ даҕаны биһиги санаабытыгар уун-
утарыны саныыллар. Биһиги баҕабыт кини-
лэр баҕаларыгар утары, биһиги эрэнэрбит 
кинилэр эрэллэригэр эмиэ уун-утары, биһиги 
суоттаныыбыт кинилэр суоттаныыларыгар адьас 
утары. Биһиэхэ урут даҕаны, кэлэр да өттүгэр 
туох үчүгэйэ барыта немецтэргэ куһаҕан. Ол 
курдук сэрии бүтүөр диэри, саамай тиһэх 
чааһыгар тиийэ, тоҕо диэтэххэ, сэрии диэн 
манньыат курдук: төһө да тікүнүйбүтүн иһин, 
син биир кырыытынан туруо суоҕа, эбэтэр 
өрүіл лээх іттүнэн, эбэтэр суруктаах өттүнэн 
охтон түһүө, ким эрэ анныкы буолуо, ким эрэ 
үрдүкү буолуо; кинилэр даҕаны биһигини ха-
рыс тыахтара суоҕа, биһиги даҕаны кинилэри 
харыстыырбыт биллибэт...

Самантан, бу окуопа иһиттэн инники кирбиигэ 
туох баара барыта улаатан көстөр: иннигэр 
да баар, кэннигэр да баар, оттон эн, киһи, бу 
чуумпуга өстөөх түөһүгэр саҥата суох тирээн 
турар сүүнэ батас саамай уһугар баар курдуккун. 
Кэннигэр төһөліөх да улуу күүс баарын иһин, 
син биир саҕаланнар эрэ ити иннигэр саҥата 
суох ньимийэн сытар өстөөх баар сиригэр 
эйигинэн, эн эккинэн-сииҥҥинэн батары киириэ.

«Даа, саллаат дуоһунаһа ыарахан дуоһунас, 
– дии санаата Серпилин. – Ити дуоһунаска 
төһөлөөх киһи баарый...»

– Чэ, Алферовка киириэх.
Землянкаҕа киирбиттэрэ, лейтенант Алферов, 

көтөх куп-кубаҕай эдэр уол, кулгаахтаах бэр-
гэһэтин кэтэҕэр ньылаччы анньыбыт, бараан 
сонун санныгар бүрүммүт, тимир оһох иннигэр 
чохчойон, телефон трубкатын кулгааҕар сыһыа-
ры туппут уонна туохха эрэ мичээрдии олорор 
эбит. Снаряд гильзатыттан оҥорбут «Катюша» 
диэн ааттыыр чүмэчилэрэ Алферов сирэйин 
уонна сиргэ утуйа сытар дьоннору симиктик 
сырдатар.

Начальство киирэн иһэрин көрөіт, Алферов 

ойон туран тслефонун трубкатын уура оҕуста, 
бараан сонун санныттан түһэрдэ, бэргэһэтин 
кіннөрүннэ, чиккэс гынаат, дакылааттаабытынан 
барда.

– Дьуһуурунай оннугар бэйэҥ олороҕун дуу? 
– диэтэ Серпилин, лейтенант дакылаатын истэн 
баран.

– Соннук. Утуйа түстүннэр. Син биир уум 
кэлбэт.

– Ити кими кытары кэпсэттиҥ? – диэтэ Серпи-
лин. – Телефонуҥ трубкатын ыл, саҕалаатыҥ 
да ситэри кэпсэт.

Рота командира, сирэйиттэн көрдөххө, Саҥа 
дьыллааҕы чааґынай кэпсэтиини кэпсэппит бы-
һыылааҕа, Цветков полкаҕа дьахтар баарын 
сөбүлээбэт үгэстээҕэ, онон кини полкатын сан-
инструктордара бары эр дьон этилэр буолан 
баран, Алферов, ба±ар, ханнык эрэ билэр 
санинструктор кыыһын кытары кэпсэппитэ 
буолуо.

– Мин кими да кытары кэпсэппэтим, табаарыс 
генерал, – диэтэ Алферов. – Ырыаны истэ 
олор бутум.

– Оннук эбит дуу! – диэн Серпилин сөхтө. – 
Быһааран кулу эрэ, өйдөөбөтүм.

– Биһиэхэ манна промежуточнайга биир 
связистка кыыс баар, – диэтэ Алферов, уон-
на полк командирын диэки сэрэммиттии көрөн 
ылла. – Олус үчүгэйдик ыллыыр. Кини дьуһуу-
рунайдаата±ына биһиги арыт телефонунан 
ыллатааччыбыт.

Алферов полк командирын диэки көрөн ыл-
бытын иһин, Серпилин Цветковка эргилиннэ. 
Оттон Цветков рота командирын диэки эмиэ 
да соһуйбут, эмиэ да кыыһырбыт курдук көрдө. 
Соґуйан, хааһа, хайдах эрэ, сирэйиттэн кітөн 
хаалыах айылаах, олус µіґэ тэрбэс гынна.

– Ол дьэ ханнык ырыаны ыллыыр буолар 
эбитий? – диэн Серпилин ыйытта.

– Араас ырыаны, табаарыс генерал, – диэтэ 
Алферов. – миэхэ «Землянканы» ыллаата, – 
диэн баран эмиэ Цветков диэки көрөн ылла.

– Үчүгэй ырыа, – диэтэ Серпилин. – Полк 
командира биґикки эмиэ истэ түһээйэбит, хата?

Алферов, күлэр дуу диэн, генерал диэки 
көрөн кэбистэ, күлбэт быһыылаах дии санаан, 
телефонун трубкатын ылла.

– Селиверстова, Селиверстова... Өссө ыллаа 
эрэ. – Инньэ диэн баран Серпилин диэки ыйы-
тардыы көрөн кэбистэ: ким кірдіґірµн этэбин 
дуу, суох дуу диэтэҕэ.

Серпилин, этимэ диэн, илгистэн кэбистэ.
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– Ыллаа, Селиверстова, – Алферов көрдөһөр, 
– саҥалыы ыллаа, миигин манна аралдьытан 
кэбистилэр.

Онтон тохтуу түһэн баран, сыҕарыс гынан, 
телефонун трубкатын Серпилиҥҥэ биэрдэ.

Серпилин трубканы ылбыта, хардьыгынас 
тыа һы баһыйан, эдэр дьахтар куолаһа ыраахтан 
иһилиннэ:

Вьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза...
Кини бу ырыаны таптыыра, итиннэ саллаат 

сүрэҕин-быарын ортотунан киирэр туох эрэ 
баара, тыллыын, музыкалыын олус боростуой, 
истиҥ, итинтэн ордук судургутук, истиҥник 
хайдах да сатаан эппэккин.

До тебя мне дойти нелегко
А до смерти – четыре шага...
«Дьэ оннук, түөрт хаамыы, өссө икки, биир да 

хаамыы буолуо».
Кини бүгүн тоҕо эрэ өлүү туһунан урукку-

тунааҕар элбэхтик санаата, тус бэйэтэ өлөрүн 
туһунан буолбатах, уопсайынан дьон өлүүтүн 
туһунан.

Үөһэ тыынан кэбиһэн баран, кэнники куплет 
бүтүөн иннинэ трубкатын Цветковка уунна:

– Эн даҕаны иһит, полкаҕар хайдах ыл-
лыыллар эбитий.

Цветков телефон трубкатын, моҕойу ылан эрэр 
курдук ылан, кулгааҕар таҕайда. Кини сирэйэ-
хараҕа, мин ырыаҕа эрэ кыһаммаппын, бэрээдэги 
маннык кэһии тахсыбытын үрдүнэн, ону көрөн 
туран, дивизия командира аахайбатах курдугун 
иһин, Алферов ол-бу араас балыыҥканан сибээс 
линиятын мэґэйдиирин иґин кэґэтэрим буолуо 
диир курдуга. Дивизия командира манньыйан да 
ылыан сөп, киниэхэ туох буолуой, олоро түһүө да 
барыа, оттон Цветков хаалан, полкатын иһигэр 
бэрээдэги олохтуохтаах, ол бэрээдэк иһин кини 
эппиэттиир, ким даҕаны, дивизия командира да 
буоллун, Цветков ол быраабын былдьыа суоҕа, 
эппиэти сүгэриттэн босхолуо да суоҕа.

Серпилин кыракый тимир оһоҕу таарыйан 
көрдө, онтуката тыбыс-тымныы.

– Дьадаҥытык олорор эбиккит, студент, – 
диэтэ Алферовка.

– Биир сүгэ олуга да мас көстөрө кытаанах, 
табаарыс генерал, харыстыыбыт. Олус ыксаа-
тахпытына эрэ оттобут.

Серпилин кинини студент диэбитэ диэн буолар, 
Алферов кырдьык, институтун ситэ бүтэрбэтэх 
студент этэ, онтон младшай лейтенаннар кылгас 
болдьохтоох курстарын бүтэрээт, от ыйыгар 

сэрии саамай хааһытыгар фроҥҥа түбэспитэ.
Алферов урут атын дивизияҕа баара, онтон 

манна взводун аҕыйах саллаатыныын саата-
сэбэ суох, иннин хоту мээнэ куотан иһэн түбэһэ 
түспүтэ. Түбэһээри түбэһэн, Серпилиҥҥэ уун 
утары кэтиллибитэ. Серпилин кинини «смирно» 
диэн командалаан баран, кытаанахтык ыйып-
пыта:

– Бу эн Кыһыл Армия командираҕын дуу, 
тириигин харыстыыр куттас куобаххын дуу? 
Эппиэттээ: кимҥиний?

Дьэ онно куттанан уоһа ибигирии-ибигирии:
– Мин бэҕэһээҥи студеммын, табаарыс 

генерал, – диэбитэ, ону ити Серпилин өйүгэр 
хатаан хаалбыт.

Ол кэми Алферов үчүгэйдик өйдүүр, оттон 
Серпилин урут эмиэ студент диэн турар, онон 
кини да ону умнубатах буолуохтаах, ол иһин 
итинник этэр.

Иккиэн үчүгэйдик өйдүүр оччотоо±у түбэл-
тэлэриттэн Алферов кыбыстыбат, тоҕо 
диэтэххэ, кини билигин чыІха атын киґи 
буолан турар. Сэтинньитээҕи кыргыһыыга 
Кыһыл Сулус уордьанын ылбыта. Ону дивизия 
командира көрөр, көннөрү көрөр эрэ буолбатах, 
наҕараадалыыр лииһи тус бэйэтэ илии 
баттаабыта.

Серпилин бу студены, билигин лейтенаны, 
рота командирын, оччолорго иннин-кэннин бил-
бэт буола куттаммыт уолу ытан кэбиһиэн да сөп 
этэ эбээт. Сымнаан биэрэр сатаммат, быһыы-
майгы оннук кытаанах этэ.

Цветков телефонун трубкатын ууран баран, 
баарын биллэрэн кіхсµн этитэр.

– Оттук чааһын хайыах баҕайыбытый, өйүм 
хоппот, – диэтэ Серпилин, тимир оһох диэки 
кэҕис гынан баран. – Сталинграды…

Ситэ этиппэккэ, таһырдьа тэйиччи хас да мина 
кэлэн түһэн утуу-субуу эститэлээн дэлбэритэ 
тэппитэ күһүгүрээн иһилиннэ.

– Тахсан истиэх эрэ, – диэтэ Цветковка, – би-
һиэннэрэ дьаабыланналлар дуу, немецтэр дуу?

Таґырдьа тахсыбыттара, мантан үс кило_
метрдаах Барабанов полката турар сиригэр эбит. 
Миналар утуу-субуу түһэллэр, – тыастарыттан 
иһиттэххэ, немец миналара. Онтон ити дэлбэритэ 
тэбиигэ пулеметтар тыастара кыттыста.

Немецтэр түүн киирдэхтэрэ диэн киһи 
итэҕэйбэт. Киирэр чинчилэрэ суоҕа.

«Арааһа, Барабанов бэйэтэ өйүттэн тугу эрэ 
дьаабыланар, ону немецтэр ытыалыыллар бы-
һыылаах», – диэн сэтэлээх санааны санаата 
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Серпилин уонна, Пикиҥҥэ телефоннаан туох 
буолтун билээри, землянкаҕа төннүбэккэ,  полк 
штабар бардылар.

Полк штабар баран иһэн Серпилин, дэлбэритэ 
тэбэр тыаһы уонна ытыалаһыыны иһиллии-
иһиллии, маҥнай сэрэйэ санаабытын курдук, 
арааһа, ити Барабанов Саҥа дьыл чиэһигэр 
хорсунун көрдөрөөрү гыммыт буолуохтаах, ол 
иһин, полкаҕа мэґэйдиирин иһин «кутургуйа», 
оттон дивизияҕа «томтор» диэн ааттыыр, полк 
уун-утары турар үрдэллэрин былдьаары гынара 
буолуо. Барабанов үчүгэй полк командира эбит 
дэтэ охсоору, ити үрдэли былдьыырга көҥүллээ 
диэн Серпилинтэн хаста да кірдіґө сатаабыта, 
ону Серпилин көҥүллээбэккэ, сырыы аайы 
тохтотон испитэ.

Цветков штабыгар тиийэн кэлиилэригэр ытыа-
лаһыы сэллии охсубута. Биирдиилээн миналар 
эрэ түһэн эстэллэрэ.

Серпилин, үтүөнү истибэтим буолуо диэн 
сэрэйэ саныы-саныы Пикиҥҥэ телефоннаата. 
Туох буолбутун истээт өлө сыста. Пикин 
биир-мээр кыыкынас саҥата эттэ: «Сибилигин 
Барабанов штабын начальнигын Туманяны кы-
тары кэпсэттим, Туманян Барабанов итирэн, 
полк штабар тохтото сатаабыт үрдүнэн, исти-
бэк кэ, батальоҥҥа барбыта, тугу гыныан 
баҕарарын эппэтэҕэ диэтэ. Барабанов онно 
тиийэн өссө эбинэн баран буолуо, бука, 
бырааһынньык чиэһигэр томтору былдьыырга 
санаммыт. Кыайан былдьаабатахтар: бастаан 
миналаах хонууга кэтиллибиттэр, онтон тута 
миномет уонна пулемет уотугар түбэспиттэр, 
инньэ гынан таах төннөргө тиийбиттэр, дьон-
норун өлөртірбүттэр, төһө киһи өлбүтэ чуолкайа 
өссө биллэ илик. Батальон командира өлбүтэ 
чуолкай».

– Барабанов бэйэтэ? – диэн Серпилин 
трубкаҕа бардьыгынаата.

– Тыыннаах, полкаҕа өссө да төннө илик.
– Левашов ханнаный? – диэн Серпилин эмиэ 

бардьыгынаата – Замполит ханнаный, Левашов? 
Суобаһын ханна гыммыт киґиний?

Пикин Левашов туһунан миэхэ тугу да этэ 
иликтэр диэтэ. Билигин Левашов ханна баарын 
билэн баран, Серпилиҥҥэ телефоннуох буолла.

– Наадата суох, – диэтэ Серпилин. – Онно 
бэйэм бардым, – диэт трубкатын ууран кэбистэ.

Ол баран иһэн табыллыбата. Массыыната, 
мууска халтарыйан, түҥнэстэ сыста, бомба дьө-
лө түспүт куоһаҕар түһэн хаалла, үһүөн да 
кыайан таһаарыа суохтар.

Серпилин, суоппарын мөҕөн баран, дьонно 
булан, массыына±ын таһаар диэн бирикээстээтэ, 
ординареһыныын сатыы бардылар.

Барабанов полката турар сирин диэки билигин 
даҕаны, үстµµ-тµіртүү мүнүүтэ холобурдаах 
буола-буола, биирдиилээн миналар эстэллэр. 
Немецтэр, биһиэннэрэ бааһырбыт дьоннорун 
киирэн таһаараары гыналларын, ытыалыыллар 
дуу, эбэтэр киҥнэрэ-наардара холлон, мээнэ 
быраҕаттаналлар дуу быһыылаах.

Серпилин полк штабыгар кэлбитэ, Барабанов 
манна баар эбит. Дивизия командира иһэр су-
ра ҕын Пикинтэн истибит, инньэ гынан күүтэн, 
землянкатын айаҕар тэпсэҥнии турара.

Онтон Серпилини көрөөт, утары сүүрэн кэлэн 
чиккэс гынна, дакылааттаары чиэс биэрэригэр 
илиитин үчүгэйдик туппата, итиригин кистээн, 
илиитэ хамсыырын биллэримээри, дьиикэйиҥ 
баара, аҕалан бэргэһэтигэр тирээтэ. Туох да 
буолбатах, тыыннаах, доруобай, тугун эмэ дьукку 
даҕаны көтүппэтэх, уҥа-хаҥас иэҕэҥниирин 
билбэт.

«Бу айылаах дэлбэрийбитин көр, – дии санаата 
Серпилин, кірүөн да сиргэнэн, – итирбитэ кэм 
да ааһа илик!» Барабанов бµллүргүүрүн истэ 
да барбата, сөбүлээбэккэ, аттыгар умса кірін 
турар штаб начальнигар Туманяҥҥа эттэ: 

– Эн дакылааттаа.
Туманян сиһилии кэпсээн биэрдэ. Батальон 

командира Тараховскай өллө уонна өлбүт киһи 
суох. Уон биир киһи бааһырда, ол иґигэр 
ыараханнык бааһырбыттар эмиэ бааллар: олору 
медсанбакка илтилэр да, тыыннаах тиийэллэрэ 
дуу, суоҕа дуу. Мина±а үктээн баран Тараховскай 
тыыннаах этэ. Ону Барабанов бэйэтинэн сүгэн 
таһаарбыта, манна аҕалан истэхтэринэ өллө 
диэтэ.

– Ол сытар, – диэн баран өлө сытар 
Тараховскай диэки ыйан кэбистэ.

Туманян төрүт даҕаны оччо-бачча саҥаран 
быстыбат, кэпсэтинньэҥэ суох киһи, иэдээн 
буолбутуттан ыар санааҕа түһэн, этэр тылын 
биир-биир ыган таһааран бытааннык кэпсээтэ.

Серпилин өлө сытар киһини чочумча көрөн 
турда. Онтон аттыгар кэлэн, туох буолар 
диэн, эмиэ көрөн турар Барабанов диэки эр-
гилиннэ. Барабанов төһө да итирик буоллар, 
буруйданарын өйдүүр.

Серпилин кинини көрөн турарын билэн, 
этэрим хайаан да±аны наада, этиэх тустаахпын, 
ол сиэрдээх быһыы буолуохтаах дии санаан, 
алдьархай тахсыбытыгар эппиэти олоччу мин 
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сүгэбин диэҕин баҕарда. Ол гынан баран 
Серпилин кинини олус абааһы көрбүт хараҕынан 
тобулу одуулаан турарын көрөн, тылыттан 
матта.

– Оттон замполит ханнаный? – днэн Серпилин 
Туманянтан ыйытта.

– Контузияланна, – диэтэ Туманян.
– Контузияланна даа! – Серпилин хаһыытыы 

түстэ. – Бу киһини кытары барса сылдьыбыта 
дуо? – диэн Барабановы ыйда.

Замполит Левашов атын батальоҥҥа баара, 
бааһырбыттары таһаартыы сырыттахпытына 
кэлбитэ. Барыларын таһаардылар дуо диэн ону 
билээри киирэбин диэн, түбэһиэх мина кэлэн 
түһэн, контузияланна диэтэ Туманян.

– Бааһырбыт дьону барыларын таһаардыгыт 
дуо?

– Барыларын.
– Биири да ордорбокко?
– Бэйэм бэрэбиэркэлээбитим, – диэн 

Барабанов орооһон көрдө.
Серпилин кини диэки көрі да барбата. 

Туманянтан иккиһин ыйытта.
– Таһаартаан, – диэтэ Туманян. – Барыларын 

таһаардыбыт диэн батальонтан биллэрбиттэрэ.
– Ону эн тус бэйэҕинэн бэрэбиэркэлээ, –

диэтэ Серпилин. – Бу киһи бэрэбиэркэлээбэтин, 
эн бэрэбиэркэлээ. Уонна миэхэ дакылааттыаҥ.

Инньэ диэн баран, кэм даҕаны Барабанов 
диэки хайыһан көрбіккө, ыга кыыһырбыта ааһа 
илигэ биллэ-биллэ, сүр тымныытык эттэ:

– Майор Барабановы полк командирыттан 
ууратабын. Полк командирын эбээһинэһин 
толорорго эйиэхэ бирикээстиибин. Барабановы 
ыыт, баран утуйдун, утуйа түспүтүн кэннэ икки 
чаас буолан баран, дивизия штабар ыытаар. 
Ыйытардааххын дуо?

– Батальоннай комиссар Левашову медсан-
бак ка ыытаары гыммыппытын буолумматаҕа, 
эйи гин көрсүөн баҕарар үһү.

– Өссө ити баар дии... –диэтэ Серпилин. –
Эрдэ да эппэт буолаҥҥыт!

– Эйигин быһа түһүөхпүн санаам буолбатаҕа, 
табаарыс генерал.

– Аны миигин дисциплинарнай устаапка үөрэ-
тэриҥ хаалбыт дии! Левашов ханнаный?

– Землянкатыгар.
– Арыаллаабатаххына даҕаны син, – диэтэ 

Серпилин. Туманян батыґан эрэрин көрөн. – 
Оннооҕор ордук үлэлээххин, онтука±ын µлэлээ.

Замполит землянкатыгар чугаһаан баран 
кэннин хайыһан кірбµтэ, Туманян туран хаалбыт 

сиригэр турар эбит, соһуччу сµктэриллибит саҥа 
эбээһинэһин туһунан саныыр быһыылаах. 

«Ыл сатаатар, билигин хамсаммахтаа! Үһүс да 
буолбатар, сатаатар, иккис скороскын холбон!» 
– диэҕин олус баҕарда Серпилин, ити ійдөөх, 
дуоспуруннаах, дьаһалталаах, ол гынан баран 
олус бытаан, сылбырҕа соҕуһа эбитэ буоллар, 
сөрү-сөпкі, бэйэтэ полк командира буолбута 
ырааппыт буолуох киһиэхэ.

Туманян, Серпилин санаабытын таайбыт кур-
дук, дьэ эргилиннэ уонна бэрт нүһэрдик бэттэх 
диэки баадыйалаата, оттон Серпилин, землянка 
аанын аһа баттаат, иһирдьэ киирдэ.

Замполит Левашов хаптаһын ороҥҥо сытар 
эбит. Серпилини кірөөт, төбөтүттэн туох эрэ 
үрүҥү хастыы тардан ылан сиргэ бырахта, 
сиргэ үктэнээт, ойон турабын диэн тэмтэрийэн, 
төттөрү лах гына олоро түстэ.

– Олор, – диэтэ Серпилин. – Тугунан эмтэнэр 
буолаҕын бу? – Онтон Левашов өйдөөбөтөҕүн 
көрөн, иккиһин ыйытта: – Тугунан эмтэнэҕин?

– Төбөбөр тымныыны тутабын, – диэтэ 
Левашов, иэдэһинэн уу сүүрэ-сүүрэ, ууллан 
эрэр хаар мөчөкөтө суулана сылдьар, бүк-тах 
тутуллубут ырбаахыта сиргэ сытар.

– Мэйиигин тымнытаайаҕын, – диэтэ Сер-
пилин. – Медсанбакка бар. Онно тугунан эм-
тииллэрин билэллэр. Кыратык контузияламмыт 
буоллаххына, сыта түһэн баран төннүөҥ.

– Барымына, барыам, – диэтэ Левашов, – төһі 
сыт дииллэр, сытыам, эн кэлэргин күүтүөхпүн 
баҕарбытым.

– Тугу этээри гыммыккыный? – диэтэ Серпи-
лин, тоҕо сонно тута медсанбакка барбатыҥ 
диэн хомуруйбакка эрэ. Сирэйиттэн көрдөххө, 
ити үлүгэрдээх ыалдьар эрээри барбатах буол-
лаҕына, туох эрэ этэрдээх буоллаҕа дии.

– Табаарыс генерал, мин эйиэхэ тус бэйэҕэр 
этиэхпин баҕарбытым. Ити акаары быһыы 
кэнниттэн дьон санаата алдьанна, онон, баҕар-
баҕарыма, томтору былдьыырга тиийиллэрэ 
буолуо. Төһө кыалларынан түргэнник. Дьон, 
немецтэргэ кыыһыран, кыыллара турбута 
сүрдээх...

– Эһиэхэ эмиэ кыыһыран эрдэхтэрэ дии?
– Биһиэхэ эмиэ.
– Миэхэ итини этээри гыммытыҥ дуо?
– Итини.
– Хайдах кыайан тохтоппотуҥ, Левашов, ээ? 

Итинник кэмҥэ Барабановтыын хайдах тус-тус па 
батальоҥҥа буолан хааллыгыт?

– Буруйдаахпын, – диэтэ Левашов. – Итирик 
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абааһыны кытары сосуһарбыттан салгыбытым, 
өрүү: «Эн миигин ытыктаабаккын, замполит... 
Миигин кытары иһиспэккин, замполит. Ол аата 
политдонесениеҕар киллэрэн, үҥсээри гынар 
буолла±ын дии!» – диэн лэбэй да лэбэй. Ол 
иһин, акаарыга силлээн баран, батальоҥҥа 
барбытым.

– Өһүргэннэҕиҥ?
– Өһүргэнэн.
– Эн өһүргэммиккин, оттон дьон өлбүттэр. 

Политүлэһит өһүргэнэрэ сатаммат.
– Билэбин, – диэтэ Левашов курустук.
Үчүгэй сирэйэ куп-кубаҕай, хааппыла да хаан 

суох, оттон, ыалдьара бэрт буолан, били өрүү 
бэһиэлэй, кэрээнэ суох көрбүт хараҕын кыратык 
эрэ кылатар.

– Чэ сөп, Левашов, – диэн баран Серпилин 
турда. – Соло суох. Ити дьаабыгытын аны на-
чальствоҕа дакылааттыахха наада.

Инньэ диэн баран Серпилин Левашовка 
илиитин уунна, ону анарааҥыта ыга тутан баран 
модьуйар даҕаны, көрдөһөр даҕаны туонунан 
эттэ:

– Томтору былдьыырга биһиэхэ бирикээстээ, 
табаарыс генерал. Немецтэри ныһыйа түһэн 
биэрдэхпитинэ, дьон санаатыгар даҕаны астык 
буолуох этэ! Тараховскайы антах, томторго кө-
мүөх этибит.

Серпилин землянкаттан тахсан, массыы-
на тыгар кэлэригэр Барабанов кинини кэм да 
күүтэн турар эбит.

– Табаарыс генерал-майор! – дии-дии, Сер-
пилиҥҥэ утары хаамта.

Серпилин тугу даҕаны хардарбата.
«Сиэхсит, абааһы!» – дии санаата массыы-

натыгар киирэн олорон уонна массыына 
мууһурбут түннүгүнэн Барабанов сирэйин көрөн 
баран, оттон анарааҥыта түннүк нөҥүө өссө 
тугу эрэ этээри гыммыта быһыылаах.

Серпилин туох-туох буолбутун уонна полк 
командирын устан кэбиспитин туһунан коман-
дующайга дакылааттаары землянкатыгар кэллэ.

Үчүгэй да, куһаҕан да туһунан уһаппакка-
кэҥэппэккэ дакылааттыы охсор уруккуттан 
үгэһин быһыытынан, киирээт даҕаны телефон 
үрдүгэр түстэ.

Командующай утуйа сытар эбит, буолумуна, 
эрдэтэ бэрт.

– Уһугуннарабын дуо? – диэтэ адъютана.
– Чэ наадата суох, уһугуннаҕына, миигин те-

лефоннуу сырытта диэр.
Бэйэтэ утуйуон баҕарбат, сытан көрө илик. 

Өлбүт батальон командирын сирэйэ хараҕар 
субу көстөн кэлэ турар – өлбүт киһи бүтүннүү 
хаан буолбут, тэлиэгэҕэ кыҥнары түһэ сытар 
си рэйэ буолбатах, сэтинньитээҕи кыргыһыыга 
бэриллибит Кыһыл Знамя уордьанын ыларыгар 
үөрэн чаҕылыйан турар сирэйэ көстөр.

«Ол баара-суоҕа иллэрээ күн этэ!»
Серпилин ону ійдµµ биэрээт, паапкатыттан 

өлбүтүн туһунан суругу кытары сытар, комбат 
аатыгар суруллубут, ол гынан баран илии 
баттана илик, званиетын үрдэтэргэ диэн 
бирикээґин ылла.

«Эрэйдээх, званиета үрдүүрүгэр кыайан тии-
йээхтээбэтэ».

Комбат ілбµтµн туһунан суругар маннык 
суруллубут: дивизияттан бµгµн өлөн туораабыт 
капитан Тараховскай 32 саастаах, Енисейгэ 
Нижнешадрино диэн сиргэ олорбут, армияҕа 
ылыллыан иннинэ кадровай булчут эбит, 
армияҕа 11 сыл сулууспалаабыт, кэргэннээх, 
биэс оҕолоох.

– О±оломмохтообут! – диэтэ Серпилин сэмэ-
лиирдии.

Тараховскай биэс оҕолоно охсубута Барабанов 
итирэн дохсуннурбут чиччик быһыытын өссө 
дириҥэтэр.

«Ити барыта миигиттэн! – дии санаата 
Серпилин. – Бастаан Цветковка барбакка, Бара-
бановка барыах баара».

Ити курдук санаан баран, икки сутуругун 
остуолга болточчу ууран, санааҕа түһэн олордо.

Өскөтүн тахсыбыт алдьархай туһугар сүктэ-
риллэр буруй сорҕотун бэйэҕэ ылынар буоллахха, 
ол бастаан ханна барбытыгар буолбатах, кэлин 
ханна барбытыгар сытар.

Барабановка полк командирын быһыытынан 
эрэнэргэ сатаммата чуолкай биллибитэ нэдиэлэ 
буолла, солбуйааччы да мурун анныгар баар – 
Туманян. Ол үрдүнэн Барабанов күн бүгүнүгэр 
диэри полк командирынан сылдьар.

Тоҕо?
Манна икки кырдьык баара да, Серпилин 

киниэхэ түбэспит саарбах дьону атыттарга 
көлбөрүйэ сатыырын сөбүлүүр диэн хомуру-
йуохха сатаммат, ол дьону кытары бэйэтэ 
эрийсэрин ордорооччу, ити маҥнайгы, киһи 
санаатын көнньүөрдэр, чэпчэтэр кырдьык этэ. 
Оттон киһини көнньүөрдүбэт атын кырдьык 
диэн буолара, Барабановы уста охсорго мо-
дьуйан, онно тиэтэйэн армия командующайын 
кыыһырдыан баҕарбатаҕа, кинилэр сыһыаннара 
онто да суох соччото суоҕа. Бу полкаҕа 
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ананан кэлиэн иннинэ Барабанов балтараа 
сыл Батюкка адъютаннаабыта, иккиэн бииргэ 
тігүрүктээһинтэн иккитэ тахсыбыттара, маҥнай-
гы тахсыыларыгар Батюгу Барабанов өлөртөн 
быыһаабыта. Иккис тахсыыларыгар – Батюк 
Барабановы быыһаабыта. Ол иһин ити икки 
киһи олус бэртиилэрин Серпилин өйдүүрэ, итини 
командующай уйан өттө дии санаабат этэ. Хата 
атын уйан іттүлээҕэ, ол олус ылларбыт киһитин 
көрдөһүүтүн ылынан, майор званиетын биэрэн 
баран полк командирынан ыыппыта – «үүн-
үрдээ» диэн. Ол эрээри Барабанов полканы 
командалааһынтан «үүнэр, үрдүүр» кыаҕа суох, 
атын дуоһунастан «үүнүөн, үрдүөн» наада этэ.

– Полк командирынан ыл, кэмсиниэҥ суоҕа, – 
диэбитэ командующай Серпилиҥҥэ.

Ол көрдөһүү даҕаны, бирикээс даҕаны – хайата 
баҕарар этэ, онон Серпилин бэриммитэ, онтон 
Барабанов полканы куһаҕаннык командалыырын 
билэн баран, сонно тута туруорсубатаҕа, чэ 
бэйэ, кэлин диэн буолбута.

Сатаабаттарын, кыайбаттарын харса суох-
тарынан сапта сатыыр дьон баар буолааччылар, 
ол кутталлаах дьон, Барабанов эмиэ оннук 
киһи буолан биэрбитэ. Соччо-бачча өйө суох, 
хорсунунан хорсун, тойомсук, атын дьон тылын 
кытары аахсыбат үгэстээх. Өссө ону ааһан 
арыгыһыт.

Званиетын үрдэтэргэ суруллан баран илии 
баттанара эрэ хаалбыт бирикээскэ, Тараховскай 
«хорсун уонна инициативалаах» дэммит этэ.

«Даа, инициативалаах, – дии санаата 
Серпилин, – батальону командалыырыгар хаста 
да көрдөрөн турар. Оттон полк командира 
итирэн баран дьаһалымсыйбытын кыайан 
тохтоппотох, инициативата тиийбэтэх!.. Хайдах 
тохтотуоҥ да этэй? – дии санаата бөлүүн Та-
раховскай батальонугар тахсыбыт иэдээни 
субу баардыы өйдөөн баран. – Күүскүнэн дуо? 
Оччоҕо Барабанов, саныы сатыы да барбакка, 
пистолетын сулбу таһыйан ылыа этэ! Пистолетын 
былдьаан баран, кинини көтөн, дивизияҕа 
телефоннуох этэ дуо? Барабанов дивизияттан 
бирикээс баар диэбит буолуохтаах. Суругунан 
бирикээс көрдөөн, «куттас» диэн сирэйгэ үөҕүл-
лүөх этэ дуо? «Чэ сөп, куттас куобах, КП-гар 
олор, эйигинэ даҕаны суох, бэйэм барыам!» 
диэх этэ. Биһиэхэ ону сөбүлээччилэрэ суох, ол 
кэриэтэ сирэйгэ «куттас» диэи хаһыытаат, киһини 
ханнык баҕарар сыыһа суолга анньар чэпчэки. 
Хомойуох иһин, дьэ оннук. Онон ити Барабанов 
курдук дьон туһанааччылар, киниттэн анныкы 

даҕаны, үрдүкү даҕаны дуоһунастаахтар... Даа, 
Барабановы тохтоторго Тараховскайга туох эрэ 
тиийбэккэ хааллаҕа. Ол иһин барсабын диэн ити 
өллөҕө... Өлбүт киһини аны кэлэн хайыаҥый?!

«Арай мин эбитим буоллар, – дии санаата 
Серпилин, – биһиги эбиппит буоллар хайыах 
этибитий? Мин даҕаны итинник түбэлтэҕэ туох 
наадалааҕын барытын оҥоробун дуо?»

Барабанов, сабыс-саҥа кылгас бараан сон-
ноох, сабыс-саҥа курунан кириэс-мараас ыга 
тардыммыт, киирэн кэллэ, аанын саба тар та 
уонна, чиккэс гынан, кэллим диэн, дакы лаат-
таабытынан барда.

Серпилин ити бэркэ билэр хара бараан сонун 
куһаҕан хара±ынан көрдө, бу хара сону инники 
кирбиигэ кэтэр сатаммат – бэйэҕин даҕаны, 
атыт тары даҕаны өстөөххө уган биэрэҕин диэн, 
төһө эмэ сэрэппит үрдүнэн, кэм да кэтэ сылдьар 
эбит, ити хоҥ мэйии өсөһүн көр.

Барабанов кэрээниттэн тахсыбыт, синигэр 
түспүт көрүҥнээх.

Серпилин, санныгар бүрүнэн олорор бараан 
соно аҥар санныттан сулбуруйан түспүтүн өрө 
тарда-тарда, туран кэллэ. Мас суох буолан, 
бэл дивизия командирын оһоҕун үчүгэйдик 
оттубаттар эбит.

– Дакылааттаа тугу оҥор... – диэн Серпилин 
Барабанов тугу дакылааттыахтаа±ын тыл булан 
кыайан ситэри эппэтэ: маатырылыан эрэ ба±ар-
да. – Чэ?

Барабанов дакылааттаан барда, оттон Сер-
пилин, киһитин диэки тіттірµ-таары хаама сырыт-
та, дакылааттыырыттан иґиттэххэ Бара банов би-
лигин даҕаны мүччү туттарыан саныыр эбит.

«Эбэтэр командующайга эрэнэр, эбэтэр мии-
гин дивизия иґигэр тахсыбыт айдааны күөттүө 
суоҕа, күөттээтэҕинэ бэйэтигэр куґа±ан буолуо 
дии саныыр быһыылаах».

Итиннигэ дуу, суоҕа дуу, ханныгын да иһин 
Серпилин Барабанов эрэл санаатын эһэн та-
һаара охсуон баҕарда.

– Ити тахсыбыт айдааны хаалларыа диэн 
суоттанар буолаххына, сыыһаҕын, – диэн быһа 
түстэ.

– Мин туохха даҕаны суоттаммаппын, – диэтэ 
Барабанов, – буруйбун хааммынан сууйар кыах-
та аҕал.

Даа, биллэн турар, полк командирынан хаал-
лаҕына буруйун сууйаары Барабанов күн сар-
сын аад айаҕар да киириэ, соҕотох буол батах, 
хааннарынан сууйуох айылаах туох даҕаны 
буруйа суох дьону кытары соһуо.
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Инньэ дии санаатар да, Барабанов буруйун 
боруостуур туһугар өлөрүн кэрэйиэ суоҕа диэн 
биллэр даҕаны, Серпилин сымнаабата.

«Бинтиэпкэ ылаҥҥын, буруйгун штрафной 
ба тальоҥҥа сууйа барыаҥ», – диэн баҕаран 
баран, төһө да итинник быһаарарга кытаанахтык 
санаабытын иһин, бүтэһиктээх быһаарыыны 
кини быһаарбат, ол иһин мээнэ тыллаһыан 
баҕарбата.

– Салгыы этэрбэр көҥүллээ, – диэтэ Бара-
банов, өр саҥа суох буолбутун тулуйбакка.

– Эт.
Барабанов хара маҥнайгыттан бүтүөр диэ-

ри, ол аата полкатыгар кэлэн баран төһө нү 
испититтэн ылата Тараховскайы сүгэн таһаа рыар 
диэри, олоччу кэпсээн бүппүтүн кэннэ, Сер пилин:

– Атаакалыырга миигин бирикээстээбитэ диэ-
тиҥ ини? – диэн ыйытта.

Барабанов «суох» диэн иннинэ кыратык мух-
мах буолан ылбытыттан көрдөххө, диэбит! 
Итирик буолан инньэ диэбит, өйдөөҕө буоллар 
инньэ диэ суох этэ, аһары байыаннай киһи. 

– Тараховскай утарбытыгар, куттаскын диэн, 
сирэй сыҕайбытыҥ ини?

– Өйдөөбөтүм, – диэтэ Барабанов. Онтон 
Серпилин сирэйин-хараҕын одуулаан баран: – 
Диэбитим, – диэтэ.

Барабановтыын уун-утары батарыта кірсөөт, 
соһуччу өйдүү түһэн Серпилин остуолугар кэллэ, 
остуолга сытар блокнотун арыйа баттаата да, 
Барабанов диэки сыҕарытта.

– Кэл олор, суруй.
– Ол тугу суруйабын, табаарыс генерал? 

– диэн баран Барабанов харандааһы ылла, 
тарбахтара кыры-кытарчы иһэлийэн хаалбыттар.

«Бөлүүн үлүппүт», – дии санаата Серпилин.
Барабанов сирэйиттэн көрдөххө, дивизия ко-

мандирыгар быһаарыы сурук суруйтарар буол-
лаҕа дии саныыр быһыылаах; адьас атын суругу 
суруйтарара буолуо диэн өйүгэр да оҕустаран 
көрбөт.

– Тараховскай кэргэнигэр суруй, кэргэнигэр 
уонна биэс оҕотугар... Суруй аҕаларын хайдах 
өлөрбүккүн... Тугу көрөҕүн?

Барабанов, саҥатыттан матан, Серпилин 
си рэйин тобулу одуулаан олордо. Иһэлиппит 
тарбахтарынаи харандааһын бобо туппут.

Серпилин ити кини өйүгэр хайдах даҕаны 
баппат суолу этэр.

– Ол хайдах мин өлөрдүм диэн суру йуох-
таахпыный? Петрушка үһүбүн дуо? Ол кэриэтэ 
трибуналга биэр, тугу баҕарар оҥор, – диэтэ 

кэмниэ-кэнэҕэс, кубарыйан хаалан баран.
Оттон Серпилин ити хайаан даҕаны өлүөхсүт 

кэргэнигэр Барабанов тус бэйэтин илиитинэн 
суруйтарыахха диэн эмискэ санаабыта, онту ка-
тын туох иһин уларытыан баҕарбата. Ити мо-
дьуйуу та, төһө да кытаанах буоллар, сөптөөх 
этэ.

– Тараховскайы мин өлөрдүм диэн кыайан 
суруйбаппын, табаарыс генерал, – диэтэ Ба-
рабанов, эбии кубарыйа-кубарыйа.

Серпилин сирэйэ холкутун курдук холку, ол 
иһин Барабановка өссө ынырык буолла.

– Мин ити хайаан да өлөрдүм диэн суруйаргын 
модьуйбаппын, – диэтэ Серпилин, саҥата суох 
олорбохтуу түһэн баран. – Хайдах-туох этэй, ону 
суруйдаҕыҥ дии, кэргэнигэр уонна оҕолоругар, 
– дии-дии Тараховскай сулууспатын туһунан 
суруллубута остуолга сытарын Барабанов диэки 
сыҕарытта. – Тугу да кистээбэккэ суруйдаххына, 
ким өлөрбүтүн, эн дуу, немецтэр дуу, – бэйэлэрэ 
быһаарыахтара... Миигин тоҕо одууластыҥ?.. 
Оонньуу оҥостон эппэппин.

Барабанов Тараховскай докумуонун оргууй 
сы ҕарыччы тарта, «кэргэттэрин туһунан» диэн 
графаны көрдө, онтон хараҕа хараҥарар-
га дылы гынна да, харандааһын ыһыктан кэ-
биһээт, туран кэллэ. Харсаах хааннаах ха ба-
раан баҕайы киһи, ити түгэҥҥэ долгуйбута 
бэрт буолан, кыа таммакка, уҥан түһүөх курдук 
буолла.

– Табаарыс генерал, суруйарынан суруйуом, 
ол гынан баран полкабар барарбын көҥүллээ, 
эн бааргар кыайан суруйуо суохпун... – диэтэ 
өлөн түспүт куолаһынан.

– Кыайан суруйбаккын, эйигин Тараховскай 
эрэ кэргэттэригэр буолбакка, ити сыҥсыыр да 
табах саҕа туһата суох таах өлөртөрбүт дьонуҥ 
кэргэттэригэр кытары суруйтарыах баара. Сан-
баттан телефоннаабыттара, үстэрэ өллө диэн 
дакылааттаабыттара. – Серпилин эмиэ көөн-
ньөн кэлбитин кыатанна. – Бараргар син.

Барабанов сэниэтэ суох чиэс биэрэн нукус 
гыннарда уонна аан диэки барда, ааҥҥа тиийэн 
тохтоон эргилиннэ.

– Ол сурукпун ханна гынабын? – диэтэ 
мух-мах буола-буола. Кини маа±ыттан хайдах 
суруйуох бэйэкэбиний диэн эрэ саныыра. Ол 
суруйан баран ханна гыныахтааҕын туһунан 
ій діін да±аны кірбіті±і; арба, ханна гынар 
буоллахпыный диэн ити эрэ ійдііті.

– Кэргэнигэр ыытыахпыт, – диэн кэбистэ Сер-
пилин.
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Бу түүнү быһа туох да тохтоло суох хаамтыбыт. 
Хабыс-хараҥа халлааҥҥа са молет мотуорун тыаһа 

быыстала суох дыы гыныыр. Ким самолеттарын, ханна 
тугу гына көтөллөрүн туох да билбэт. Саллааттар кистээн 
табахтыы-табахтыы хаамаллар. Хам-хаадьаа бөп пүрүөскэ 
уота кылахаччыйар уонна кинилэр үөгүлэһэн ыҥырсар 
саҥалара иһиллэр.

Кыайан-хотон, чугуйар, тохтуур диэни бил бэккэ өрүү 
инники диэки дьулуруйан иһэр үчүгэй, кэрэ да буолар 

эбит. Дьон эрэ барыта үөрбүт-көп пүт, 
санаата көтөҕүллүбүт курдук. Оччо ҕо 
сылайбыккар-элэйбиккэр, уу кии рэн 
ыараабыт саппыкыҥ таҥнары тар-
дарыгар, быч чыҥнарыҥ дьырылыы 
ньүө лүйэн ыалдьал ла рыгар, былчар-
хай дарыҥ көбөрүгэр аанньа кы һам-
маккын, хааман лиһийэн иһэҕин. Ити 
кур дук биһиги нөҥүө сарсыардаҕа 
диэри хаа ман сэрии силлиэтэ илгистэ 
турар сиригэр тии йэн кэллибит. Өйдөөн 
көрбүппүт, биһиги мо торизированнай 
чаастарбыт немецтэр сүрүн күүс тэрин 
урусхаллаан аххан эрэр эбиттэр.

Сатыы сэрии дьоно – биһиги суһал 
бирикээс быһыытынан сыыһа-халты 
аһыы оҕустубут. Ол аата, сорох 
тутуулаах өттүлэрэ чэйдэрин нэһиилэ 
оргутунан, биирдии-иккилии чааскыны 
истилэр, сорох сыылба өттүлэрэ 
аҥардас тымныы ууну кэтиэлээтилэр. 
«Барыаҕыҥ!» – диэн буолла. Биһиги 
ротабыт дьоно быардарынан сыылан, 
дулҕалары, томтордору күлүктэнэн, 
сэрии бара турар дьирбиитигэр кэл-
лилэр. Немецтэр манна эрдэттэн 
хастан, оІостон тоһуйа сыппыттар 

Исай НИКИФОРОВ

СAЛЛAAТТAР
(Сэһэнтэн быһа тардыы)

– Тыылга итинник суругу ыытар сөп үһү дуо? 
– дии түстэ Барабанов.

– Тугуй, эн манна талбыккынан дьаабыла на 
сылдьыахтааххын, ону тыылга ким даҕаны би-
лиэ суохтаах дуо?

Серпилин төһө да күүскэ долгуйдар, итинник 
суругу ханнык да байыаннай цензура тыылга 
аһарбатын билэр, цензура суоҕа да эбитэ 

буоллар, Серпилин бэйэтэ да ыыта сорунуо 
суох этэ: сатаммат.

Ол да үрдүнэн Барабанов хайаан даҕаны су-
руйуохтаах.

– Бар, мин этэрим бүтэр.
Барабанов саІата суох эргиллэн, тахсан барда.

Степан ТИМОФЕЕВ тылбааґа.

Иван Осипов уруЇуйа.
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эбит. Кинилэр ытар буулдьаларын эрэ тыаһа 
иһиллэр, хантан ыталлара, хантан кэлэллэрэ 
көстүбэт. Оттон биһиэхэ хаһыллыбыт бэлэм 
окуопалар суох буолан биэрдилэр.

Сорох иттэннэри, сорох умса сытан, биирдии 
киһиэхэ сөрү-сөп кыракый умуһахтары хаста 
оҕустубут. Өстөөх ытара эбии күүһүрдэ, биһиги 
төбөбүтүн да быктарар кыаҕа суох буола 
түстүбүт. Сэриигэ бу саамай күчүмэҕэй түбэлтэ. 
Хайа баҕарар командир манна өстөөҕү уотунан 
баһыйыахтаах. Ол иһин мин рота залповай уоту 
аһарыгар хаста да төхтөрүйэн командалаатым. 
Уот, мин баҕам курдук, аһыллыбата, үгүс сал-
лаат төбөлөрүн өндөппөккө, кыҥаабакка эрэ, 
мэнээк ытыалаан куһуйаллар. Немецтэр хайа 
үөдэнтэн итиччэ элбэх пулемету муспуттара 
эбитэ буолла? Мин өстөөх итиччэ күүстээх, 
итиччэ дэхси уоту аспытын хаһан да көрө илик 
этим.

Бара сатаан пилоткабын устан, тимир чуумпур 
төбөтүгэр иилэн баран, харыс кэриҥэ быктара, 
өрө астым. Эмискэ үлүгэр илиим, электрическэй 
борубулуоханы туппуттуу, дырылыы түстэ. 
Көрбүтүм, пилоткабын икки буулдьа тэһэ көтөн 
ааспыт. Дьэ сатамматах хойуу буулдьа буолла...

Миигин кытта сэһэргэһэ сытар Тришкам хас-
тыбыт буора чычаас буолла, көхсүгэр сүгэ 
сылдьар суумката сиртэн балайда быга сы-
тар, ону буулдьа хайы-үйэ, сиидэ хайаҕаһын 
курдук, дьөлүтэ сүүрбүтүн көрөммүн уолбар 
ыйан көрдөрдүм. Киһим илиитинэн сапсыйан эп-
пиэттээтэ. «Суумка табыллара туох буолуой», – 
диэтэ быһыылаах. Ол икки ардыгар баччааҥҥа 
диэри буорга мин түөһүм анныгар нус-хас 
сып пыт телефон тыаһаан дырылаата. Ылан 
иһил лиибин. Батальон командирын саҥатын 
куолаһытган биллим. Кини тыла-өһө тоҕо эрэ 
сө ҥүөрбүт:

– Эн ханнык балаһыанньаҕа бааргын билэҕин 
дуо? – диэн кини миигиттэн ыйытта.

– Билбэппин, табаарыс майор!
– Оччоҕо картаҕын көр. Биһигиттэн үс 

биэрэстэлээх сиргэ өрүс, уун-утары эн иннигэр 
муоста баар. Көрөҕүн дуо? 

– Көрөбүн.
– Эн ротаҥ атаакалаан, немец сыабын көҥү 

кө төн, өрүс кытыытыгар киириэхтээх уонна ити 
муостаны өстөөхтөн былдьаан ылыахтаах. Ити 
соругу батальон бүтүннүүтэ толорор. Оттон икки 
рота эйигин кытта тэбис-тэҥҥэ атаакаҕа турар. 
Сорудах кытаанах, эппиэттээх. Ону өйдөө! 
Атаа каҕа тураргар уон мүнүүтэни көҥүллүүбүн. 

Муостанан өстөөх быыстала суох туоруу турар. 
Ону бобо охсуохха, кытаат!

– Истэбин, табаарыс майор, – диэтим. Бойобуой 
быһыыга-майгыга үрдүкү командир бирикээһигэр 
итинтэн атын хоруй суох буолааччы.

Немецтэр тоҕо олус күүстээх уоту аспыттарын, 
баар бары күүстэрин түммүттэрин дьэ өйдөөтүм. 
Кинилэр биһигини иннибит диэки уллуҥах да 
саҕаны сыҕарыппакка тохтотор, бириэмэни сүү-
йэр, ол онон өрүһү туорааһыҥҥа – муоста±а 
бө лүөхсүбүт дьону, обуоһу, техниканы уІуор 
туо ратар соруктаахтар эбит.

Биһиги атаакабыт элбэх сүтүктээх, эриирдээх-
мускуурдаах буоларын мин мунааҕа суох, дьэҥ-
кэтик өйдүүбүн. Немецтэр окуопаларыттан тө-
бөлөрүн быктарбакка умса түһэ сытан ытар гы-
на, уоту уотунан баһыйар кыахха киирэ иликпит. 
Маннык быһыыга саллааттары атаакаҕа туруо-
руу – кутаа уокка киллэрии – кытаанах, суос-
таах суол.

Өстөөҕү утары уоту аһарбытын күүһүрдэр са-
наалаахпыт. Пулеметчиктар кыҥыы-кыҥыы хар-
са суох ыталларыгар приказ биэрдим. Мин икки 
өттүбэр хас да пулемет үлэлээн ча чыгыраата. 
Онно даҕатан автомат кэлим уотун астыбыт. 
Уон мүнүүтэм туолара бу кэллэ. Ыксал, иэдээн 
бөҕө буолла. Куйахам күүрэр, этим салаһар, 
унуоҕум хамсыыр...

Уһатар сатаммат этэ: «Атаакаҕа!» – диэн 
күөмэйим хайдыаҕынан хаһыытаатым. Хаһыы-
бын кытта тэҥҥэ икки өттүбүн көрүммэхтээтим. 
Сорох саллааттар ыһыктаах мөһөөччүктэрэ 
бык  та, сорохтор сыппыт сирдэригэр иннилэрин 
диэ ки дьүккүк эрэ гыннылар. Кинилэр, бадаҕа, 
ким эмэ урут сулбу ыстанан туран сүүрэрин 
кэтэһэллэр, оччоҕо эрэ туруох курдуктар. Атаа-
каҕа турууга маҥнайгы сорунуу, ити курдук, 
кутуругун кыаммата. Мин эбии ыксаатым, ыгы-
лыйдым.

Телефон эмиэ дырылаата. Майор куолаһа 
мааҕыҥҥытынааҕар эбии тыйыһырбыт. Бири-
кээһи толорботохпор миигин мөҕөн-этэн киирэн 
барда. Кини мин Ийэ дойду иннигэр буруйу 
оҥорон эрэрим туһунан суостаах тыллары 
этитэлээтэ. Мэктиэтигэр ити тыллар мин сүрэх-
пин чыбырҕаччы кэйдилэр. Билигин мин ротаны 
бүтүннүүтүн буолбакка, биирдии дьону урут 
атаакаҕа туруорарга быһаарынным. Ол иһин 
үһүс взвод командира, младшай лейтенант 
Суров атаакаҕа турарыгар, саллааттарыгар 
бэйэтэ холобур буолан батыһыннарарыгар би-
ри кээстээтим.
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Суров взвода мин уҥа өттүбэр сытара. 
Субу-субу хараҕым наар ол диэки. Суров, дьо-
нугар төһө да кырыктааҕын, мөҕүмтүөтүн иһин, 
хорсун-хоодуот санаалаах Кыһыл Армия офи-
цердарыттан биирдэстэрэ этэ. Бастаан дор-
ҕоонноох куолаһынан: «Ийэ дойду иһин мии-
гин кытта!» – диэн взводугар бирикээс биэ-
рэн дуораһытаат, сыппыт хаспаҕыттан ойон 
таҕыста. Иннин диэки биэстэ-алтата атыллаат, 
өстөөх буулдьатыгар табыллан, кыламмытынан 
охтон түстэ. Атаакаҕа туруу иккис сорунуута 
эмиэ тоҕунна.

Атаакаҕа турарга анаммыт уон мүнүүтэ хайы-
үйэ ааста. Мин балаһыанньам эбии кытаатта. 
Буорга сытар телефон туруупката эмиэ тыаһаата. 
Майор бу сырыыга миэхэ, бойобуой бирикээһи 
толорбокко сытар офицерга, тугу диэҕин, хан-
нык сэмэ-суҥха тиксиэҕин сэрэйэ сытабын. Ол 
иһин телефон туруупкатын илиибэр тута да 
сорумматым, батальон командирын кытта кэп-
сэппэккэ эрэ бэйэм быһаарарга соруннум.

Үрдүбүнэн хойуу буулдьа чыпчаххай тыаһы-
ныы, куп-куһурҕас, аттыбар сиргэ иһиирэ 
түһэллэр, хара буору сирэйбэр ыһаллар. Ха-
йыыр да сир суох. Мин бэйэм атаакаҕа урут 
туран, саллааттары көҕүтэргэ быһаарынным, 
ав томатым быһаҕас дискэтин толоруннум, са-
наабын күүһүрдэн туох да бокуойа суох ытан 
түптэлээтим. Онтон баар-суох күүспүнэн ав-
то маппын кыбыс-кытаанаттык тутан, умуһах-
пыттан ойон турдум, инним диэки атыллаары 
гынан эрдэхпинэ, ким эрэ синиэлим тэллэҕиттэн 
төттөрү тардан, сыппыт умуһахпар түһэрдэ. 
Эргиллэн көрбүтүм, Доҕуурап миигин бобо ту-
тан сытар эбит.

– Тоҕо тартыІ? – диэтим хаһыытыы бы-
лаастаан.

– Эн өлөрүІ сатаммат, барыма! Эн рота ба-
һылыгынаҕын. Өйдөн, ол кэриэтин мин барыым. 
Мин саллааппын, – дии-дии Доҕуурап, уоттаах 
сытыы, хара харахтарынан, мин диэки чоҥолуч-
чу көрбөхтөөтө. Туох да диэн тылы хаба тар-
дан эппэккэ хааллым. Доҕуурап: «Саллааттар, 
мии гин кытта!» – диэн хаһыытаат, эҕирийиэх 
ин нинэ хаспахтан сулбу ойон, нөрүччү туттан, 
киэҥ-киэҥник хардыылаталаан, өрүһүспүттүү 
иннин диэки таласта. Мин: «Атаакаҕа!» – диэн 
командалаатым. Ону, иһиттибит-истибэтибит 
диэ  б иттии, Доҕуурап кэнниттэн утуу-субуу сал-
лаат  тар өрө күүрэн туран, иннилэрин диэки 
түстүлэр.

Маннык дьулуурдаах, маннык суостаах-суо-

даллаах кимэн киириини мин хаһан да көр-
бөтөҕүм. Саллааттар, томтордорго, мастарга, 
чөҥөчөктөргө, дулҕаларга сөрүөстэн, тохтоло 
суох өстөөххө ыга анньан киирдилэр. Өстөөх, 
киһи эрэ буоллар, тулуйбата, окуопаларын хаал-
лара-хааллара, бас-баттах өрүскэ куотта. Хонуу 
өстөөх өлүгүнэн туолла.

Өрүс чугаһаан, муоста көһүннэ. Муостаны 
аттаах бөтөрөІүнэн, сатыы сүүрүүнэн туораан 
эрэллэр. Муоста бэтэрээ уһугар дэһээтинэ кэ-
риҥнээх киэҥ хонууга обуос уонна сатыы дьон 
барыах-кэлиэх сирдэрин булбакка аймана, аал-
сыһа тураллар. Көрүөх бэтэрээ өттүгэр түөрт 
станковай пулемету кэккэлэһиннэрэ туруоран, 
үлэлэтэн тигинэттибит. Немецтэргэ уолуйуу та -
ҕыста. Дьон ортотугар баар аттар дьону үр-
дүлэринэн, таныыларын тыаһата-тыаһата, туора 
ыстаннылар. Өрүһү өрө-таҥнары сырсан быр-
дааттаатылар. Өстөөх сылбах курдук оҕутта. 
Сорох ууга түстэ, сорох харбаата, ыһыы-хаһыы, 
ыыс-быдаан... 

Ол икки ардыгар телефон туһунан дьэ са-
наатым, чугас баар сибээс саллааты ыҥыран 
ыллым. Батальон командирыгар, майорга – рота 
кини бирикээһин толорон, немецтэр сыаптарын 
көҥү көтөн, өрүскэ киирбитин, муостанан 
істөөх туоруурун боппутун, үрэйбитин туһунан 
дакылааттаатым. Майор ону бэйэтэ да билбит 
быһыылаах. Ол иһин уоҕа-кылына хараабыт 
намыын куолаһынан биһигини эҕэрдэлээтэ 
уонна муоста уҥуор биир да немеһи туораппакка 
бирикээстээтэ. Биһиги уҥа-хаҥас өттүбүтүгэр 
сэрии тыаһа-ууһа ньиргийэ олорор. Өстөөх 
ірүс бэтэрээ биэрэгэр хааттарбыт, барар-кэлэр 
суола-ииһэ бүөлэммит быһыылаах.

Биирдэ өйдөнөн-төйдөнөн көрбүтүм күн ном-
нуо киэһэрбит. Биһиги сорох пулеметтарбытын 
муос та айаҕар, сороҕун муоста бэтэрээ іттүгэр 
уҥа-хаҥас хайыһыннаран туруорабыт. Сөп буо-
ла-буола сэбэ-сэбиргэлэ суох биирдии-икки лии 
немец муоста айаҕар сырсан кэлэллэр, туо-
раары соруналлар да кыах биэрбэппит, би һиги 
пулеметтарбыт хаптаталаан иһэллэр. Би һиги 
икки өттүбүтүгэр бара турар ахсаабат сэрии 
тыаһын-ууһун эрэ истэбит. Онно ким кыайарын, 
кыайтарарын билбэппит.

Ити икки ардыгар лаппа киэһэ буолла. Саа, 
автомат тыаһа-ууһа сэллээтэ. Өрүс бэтэрээ 
өттүгэр быһа анньыллан хаалбыт немец сэрии-
тин биһиги дьоммут сороҕун үлтү ныһыйбыттар, 
со роҕун билиэн туппуттар диэн сурах иһилиннэ. 
Бу күн биһиги ротабыт эр санаалаахтык ки-
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мэн киириитэ бүтүн полк үрдүнэн ситиһиини 
оІорорго көмөлөстө.

Нам-нум буолуу кэнниттэн мин Доҕуурабы 
бэрт ір көрдөтөн нэһиилэ буллардым. Кини 
кэлбитигэр моой-моойбутуттан ыга куустуһан ту-
ран уурастыбыт. Үөрэн-көтөн көтөҕүллүбүт куо-
ласпынан мин Доҕуураптан:

– Эн өлөртөн адьаһын куттаммаккын дуу? – 
диэн ыйыттым.

– Куттанабын, табаарыс старшай лейтенант, 
хайдах куттаммат буолуомуй? Ол гынан баран, 
мин Ийэ дойдубун, советскай норуоппун тус 
бэйэбинээҕэр ордук таптыыбын, ол туохтааҕар 
да ордук күүстээх таптал кутталы, ілүүнү ба-
рытын кыайар, – диэн эппиэттээтэ киһим. 
Мин кини эппиэтинэн астынным. Сорох дьон: 
«Сэ риигэ куттаммаппыт, куттанар диэн туох 
аатай?» – диэн кэпсээччилэр. Ол онно суох 
суол. Өлөртөн ордук хомолтолоох, кутталлаах, 
ынырык аан дойдуга туох баар буолуон сөбүй? 
Куттал диэн туһугар эмиэ сүрдээх суол, ол 
гынан баран, кутталы өссө баһыйар, кыайар 
дуолан күүс таптал диэн баар буолар. Биһиги 
Ийэ дойдубутун, тіріібүт-үіскээбит буорбутун, 
советскай норуоппутун туохтааҕар да ордоробут, 
ол иһин Ийэ сири күөммүтүнэн көмүскүүбүт, 
өлөр өлүүнү уун-утары чыпчылыйбакка көрөбүт.

Томтор кэтэҕэр синиэллэрбитин устан күөх от 
үрдүгэр тэлгии бырахтыбыт. Онно Доҕуурап таах 
Тришкалыын үһүі буолан дьэ наҕылыччы тото-
хана аһаатыбыт. Өрүс үрдүнээҕи сыыры кэрич-
чи көрдөххө, бөлөх-бөлөх саллааттар төбөлө-
рө лэкээриҥнэһэллэр, ыстыыктар уһуктара кы-
лапач чыһаллар. Кинилэр бу аата сааларын кы-
бынан олорон аһыыллар.

Өрүһү бу киэһэ туоруурга бирикээс кэлбэтэ, 
ол оннугар батальон командира телефонунан 
миигин балаһыанньаны кытта билиһиннэрдэ. 
Кини манныгы кэпсээтэ: «Өрүс бэтэрээ эІэрэ 
немецтэртэн ыраастанна, билиэн тутуллубут 
«тыл  лар-өстөр» уонна разведка көрдөрүүлэринэн 
өстөөх өрүс уҥуоргу өттүгэр үгүс күүһү түммүт, 
бөҕө оборонаны оҥостуммут. Үөһэттэн бирикээс 
кэлиэр диэри олорор сиргититтэн хамсаабак ка 
окуопата хастан сытыҥ», – диэн.

Баччааҥҥа диэри тыаһа-ууһа суох сыппыт 
өстөөх халлаан борук-сорук буолуута дьэ көптө: 
кыра да, бөдөҥ да орудиеларынан уоту аста, 
ракеталары күндээртэ.

Немецтэр өрүс биһиги диэки өттүнээҕи сэ-
риилэрэ эстибититтэн киҥнэрэ-наардара холун-
на быһыылаах. Ким да киэнэ буолбакка, икки 

саары икки ардыгар турар муостаны ытыалаан, 
мас остуолбалары, тимир туттарыылары көҥүтэ 
тэптэртээтилэр. Сорох снарядтар ууга түһэн, 
ууну холорук ытыйарыныы, төһө эмэ кый 
үрдүккэ диэри өрө дэбилитэллэр. Биһиги сөп-
сөп ракеталары ыыталаан өрүһү, муостаны 
сырдатан көрөбүт, хастыбыт окуопаларбытыгар 
умса түһэн сытан хардары-таары солбуһан 
утуйабыт.

Сарсыарданан мин олус ыардык, өлөрдүү 
утуйбут этим. Уһуктубутум, хайы-үйэ халлаан 
суһуктуйа сырдаабыт. Өрүс диэки көрбүтүм, 
муостаттан биэрэк икки өттүгэр аҕыйах мас 
чаппата эрэ хаалбыт. Арай өрүс, туох да буол-
батаҕын курдук, сүүрүгүрэн дылбаара турар. 
Уу чуумпу, арай кытыыга балык ыамата ууну 
сэмсиир. Өрүстэн сөп-сөрүүн тыал киһи сирэйигэр 
ил-ил үрэр. Итии салгын киһи сүрэҕин-быарын 
эрийэр, мэйиитин иирдэр. Бэҕэһээ өлбүт дьон 
сыттара-сымардара киһи муннугар саба биэрэр, 
өҕүтээри, хотуолатаары хаайар.

Бу сарсыарда испэр туох да кыайан киир бэтэ, 
бөлүүн саллааттары ыытан өлүктэри көмнөр-
бөтөхпүттэн кэмсинэ санаатым. Күн ортотун 
саҕана өлүктэр сарайа үллэн-үллэн баран, дэл-
бэритэ ыстанан хаптаһын курдук буола хап-
сыйдылар. Хата тыал эргийэн, хотуттан соҕуруу 
сытыйбыт сыты-сымары үүрдэ.

Кырылас кумах кылдьыылаах өрүс биэрэгин 
батыһа көрөбүн. Манна үрүҥ көмүс хатырыктаах 
бөдөҥ балыктар, өлөн биэрэккэ сыбанан, күн 
уотугар өрөҕөлөрө килбэчиҥниир. Кинилэр 
быыстарыгар кыра алыһардар, метрдээх уһун 
сыалыһардар эмиэ көстөн ааһаллар. Өйдөөн 
көрбүтүм: бу немец муостаны снарядтарынан, 
миналарынан ытыалааһыныгар дөйөн өлбүт 
балыктар эбит. Ити балыктары Тришка эмиэ 
көрөн, киирэн таһаараары көҥүллэтэ сатаабытын 
ыыппатым. Ханнык эрэ балык иһин Тришканы 
биэриэххэ, саллааты сүтэриэххэ сатаммат этэ.

Мин күнүскү быыска-арыкка бэрт кыратык 
утуйа түһэн ылабын, халлаан борук-сорук буол-
лар эрэ өрүс уҥуоргу өттүн кэтэһэбин. Немецтэр 
обороналара сытар дьирбиилэрэ хан на баарын 
билиэхпин баҕарабын. Өрүс уҥуор гутунааҕы 
уйаара-кэйээрэ биллибэт киэҥ хочоҕо күнүс, 
туох да тыынар тыыннаах суоҕун курдук, саа-
саадах тыаһаабат, хара күлүктээх хамсаабат, 
оннооҕор чыычаах да «чыып» диэбэт, арай 
хаһан эмэ хара суор даллаахтаан, халаахтаан 
ааһар.

Бу хочо түүн уһуктар. Манна сорох сэрэҕэ 
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суох саллааттар табахтыыр уоттара кыламныыр, 
ракеталар өрө куһууран тахсаллар, саалар, 
пулеметтар айахтарыттан кутаа уот кыһыл 
тыллара субуллаҥныыр. Итини барытын сир 
картатыгар бэлиэтиибин, онон сирдэтэн өстөөх 
оборонатын дьирбиитэ ханан ааһарын, ханна 
станковай, илии пулеметтара, ханна снайпердар 
туралларын билэбин уонна хараҥардар эрэ 
кинилэри бултаһар уоту астарабын. Мин бэлиэ-
тээһимминэн буоллаҕына, немецтэр оборо_
налара өрүһү кырыйар кытыытынан буол бакка, 
биэрэктэн түөрт сүүсчэкэ саһаан тэйиччи сытар 
быһыылаах. Кинилэр түүн өрүс кытыытыгар 
кыра-кыра бөлөх саллааттары ыыталаан, инники 
киллэрэн кэтэһэр быһыылаахтар.

Биирдэ түүн үөһэ, уон икки чаас ааһан эр-
дэҕинэ, батальон командара миигин бэйэ-
тигэр ыҥырда. Батальон штаба биһигиттэн 
тэйиччи, биэрэстэ кэриҥнээх сиргэ баара. Суол 
кэлииһик дуо, хантан кэлиэй? Онуоха эбии 
ытыс таһынар ыас-хараҥа этэ. Тришка биһиги 
ротаттан батальоҥҥа диэри тардыллыбыт те-
лефон борубулуохатын батыһа бардыбыт. 
Майор миигин, син уруккутун курдук, үчүгэйдик 
көрүстэ. Кини уруккутуттан уларыйбыта диэн, 
түүн аанньа утуйбатаҕыттан буолуо, харахтара 
кытарбыт, сирэйэ дарбайбыт этэ. Майор миэхэ 
полк разведкатын матырыйаалынан оҥо һул-
лубут картаны арыйа баттаан кірдірді. Онон 
буоллаҕына, немецтэр обороналарын дьиҥ-
нээх дьирбиитэ, мин урут быһа тосхойон 
бэлиэтээбитим курдук, өрүстэн түөрт сүүс метр 
буолбатах, алта сүүс эбит. Мин немецтэр би-
һиги харахпытын баайан оҥорбут сымыйа 
дьир  биилэрин бэлиэтээбит эбиппин. Немецтэр 
мэлдьи ити курдук биһигини албынныыр дьир-
биини оҥостор үгэстээхтэр.

Бу кэнниттэн майор миэхэ, биир да нууч-
чаны өрүс уҥуоргу биэрэгэр үктэннэрбэт со-
руктаах, өстөөххө көмө хас да пехотнай, тан-
ковай дивизиялар кэлбиттэрин, кырыктаах 
кыргыһыылар субу буолаары суоһаан ту рал-
ларын туґунан кэпсээтэ. Майор саҥа кэлбит 
дьонтон сүүрбэ киһини мин ротабар эбии 
биэриэх буолан үөртэ, саллааттар олохторун-
дьаһахтарын, саллааттары тугунан, хайдах ас-
таан аһатарбытын ыйыталаста. Бүгүн батальон 
штабыгар полк командира полковник Десяткин 
кэлэ сылдьан, өстөөх кэтэҕэр ыраах разведканы 
ыытарга бирикээстээбитин кэпсээтэ. Мин ротам 
разведканы тэрийэригэр эппитигэр:

– Өрүү мүччүргэннээҕэр, кытаанаҕар наар 

мин ротабын ыытаҕын, – диэн мин, устаабы 
кэһэр бин билэ-билэ, кыҥкыйдаатым.

– Мин батальон командирабын, оттон эн рота 
командираҕын, – диэн майор кытаанахтык бы-
һаччы эппиэттээтэ. Мин мантан антах бу туһунан 
саІарарым да сатаммат буола түстэ. Командир 
бирикээһигэр ханнык да утарсыы, түһэрсии суох 
буолуохтааҕын чуолкайдык өйдүүбүн. Онон 
ик киһин муннубунан да, айахпынан да тыым-
матым.

Өстөөх кэтэҕэр разведканы ыытар үлэ бэ-
лэмнэниитигэр туруннум. Миэхэ өстөөх ханнык 
нүөмэрдээх дивизиялара баалларын, туох уонна 
төһө сэптээхтэрин, киһилээхтэрин билэргэ, өс-
төөх кыра бөлөхтөрүн, артиллерийскай точ-
каларын, колонналарын булуталыырга суһал 
со рук туруорулунна. Эмиэ Бадалааһабы ыҥыр-
та ран ылан, кинини көрө түһээт:

– Эн ааттаах харбыыһыт этиҥ дии, – диэтим.
– Ону эн хантан билэҕин? – диэн киһим 

хардары ыйытта.
– Били Волганы быһа харбаан туорааҥҥын 

лоц маны сакалааттаһан сүүйбүккүн умуннуҥ дуо?
– Кыраны да умнубакка, өйгөр хатыырыҥ бэрт 

эбит, – диэн баран Бадалааһап саһыгыраччы 
күллэ.

Ити кэнниттэн разведкаҕа өрүү сылдьар, 
үөрү йэх саллаакка батальон командира ту руор-
бут соругун кэпсээтим. Киһим сирэйин биир да 
тымыра ибир гыммакка олорон иһиттэ уонна 
кэтит саннын ыгдаҥнатта... Өөр-өр саҥата суох 
олорон табахтаан унаарытта. Мин да кинини 
тиэтэппэтим. Онтон хамсатын тимир оһох 
турбатыгар тэбээн тоһугуратта. Ол кэнниттэн аа-
дьуо кимнээх баралларын туһунан ыйыталаста.

– Доҕуураптыын үһүөбүт.
– Кини барар буоллаҕына сөп.
– Лена ууһута Доҕуурабы кытта, Волга ууһута 

эн куоталаһаҕын ээ, быһыыта.
– Суох. Эмиэ тоҕо куоталастахпытый? Кини 

разведкаҕа чахчы наадалаах, эрэллээх киһи, ол 
иһин этэбин, – диэтэ Бадалааһап.

Биһиги эмиэ үһүө буолан, мүччүргэннээх 
айан суолугар турарга быһаарынныбыт. Өрүс 
туорааһыннаах, оттон немецтэр өрүһү өрүү кэ-
тэһэ-манаһа тураллар. Ити кытаанахтары кыа-
йарга, биллэн турар, элбэх бэлэм, эрдэттэн тол-
куйдааһын наада.

Өйбүт төһө кыайарынан оҥосто сатаатыбыт. 
Аны ууга ханан киирэр табыгастаах сири бу-
луохтаахпыт. Биһиэхэ кумахтаах чуумпу биэ-
рэк, өстөөх ракетанан сэдэхтик сырдатар сирэ 
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наада, ону тэҥинэн нөҥүө тиксэр биэрэкпит 
эмиэ хара уу кытыытыттан ыла кытаанах күөх 
кырыстаах, үөмэр киһи көстүбэт уһун оттоох, 
онтон тахсыыга үргүлдьү хахха ойуурдаах сир 
эрэ табыллар. Оннук сири таба тайанар уустук.

Сирбитин көрө, былаанныы, картаҕа бэлиэтии 
бараары турдахпытына, батальон командира 
телефоннаан: «Биир передатчиктаах радиһы 
илдьэ төрдүө буолан бараҕыт, разведкаҕытын 
радионан биэрэн иһиэххит», – диэтэ. Биһиги 
киһи эбии кэлэриттэн, радионан кэпсэтэр кыах-
танарбытыттан үөрдүбүт. Куттаҕаһа суох эр-
хорсун радист түбэһэрэ буоллар диэн бэйэбит 
испитигэр кэпсэтэбит.

Радиспыт рота куукунатыгар кэлбитин туһунан 
биллэрдилэр. Мин Бадалааһабы көрүһүннэрэ 
ыыт тым. Бу сырыыга биһиги аҕыйах гранатаны 
ыллыбыт. Ол оннугар кынчаалларынан, авто-
маттарынан сэбилэннибит. Сотору-сотору та-
һыр дьа тахсабын, халлааны өрө мыІыыбын, 
ыраах саҕахтан былыттар быган тахсалларын, 
халлааны бүрүйэллэрин кэтэһэбин.

Разведчик «түүнэ хараҥа, ол оннугар дууһата 
сырдык буолааччы» диэн үгэһи өйдүү биэрэбин. 
Өр-өтөр буолбата, Бадалааһап радистыын мин 
землянкабар көтөн түстүлэр. Радист тас кө-
рүІүнэн чороччу хаппыт, кып-кыра уҥуохтаах, 
бэрт оҕочоос киһи эбит. Бадалааһап миэхэ ха-
раҕынан имнэнээт, радист диэки ыйан баран: 
«Бороҥкуй», – диэн сибигинэйдэ. «Бороҥкуй» 
диэн саллааттар армияҕа саҥа ылыллыбыт, ситэ 
буһа-хата илик киһини элэктээн ааттааччылар. 
Ол эрээри кини көп хааһын аннынан сургуччу 
көрбүт сытыы уоттаах харахтара, ып-ыраас тэҥ 
кэчигирэс тиистэрэ, сып-сап курдук туттан-хаптан 
сылдьара биһигини балачча сэргэхсиппитэ. Ра-
дист хас да ыйытыыларбар лоп-бааччы, уурбут-
туппут курдук хоруйдаталаата. Кини: «Си бииргэ 
төрөөбүтүм, араспаанньам Чирков», – диэн 
эппит тыла хайдах эрэ мин сүрэхпэр-быарбар 
минньигэстик иһилиннэ

Сибиряктары армияҕа саллааттар, офицердар 
олус ытыктааччылар, подразделениеларга өрүү 
үчүгэй ахсааҥҥа сылдьааччылар. Кинилэр 
куруутун тымныыны, итиини тулуйалларынан, 
эр сүрэхтээхтэринэн, булугас өйдөрүнэн ааты-
рааччылар. Итини биһиги эрэ билэр буол ба-
тахпыт, сибиряктар оннуктарын ааспыт сэрии-
лэр историялара да кэпсииллэр. Оннооҕор си-
бирскэй дивизиялартан немецтэр уоту тутар 
курдук куттаналлар. Чирков «сибиряга» биһиги 
сүргэбитин эмиэ көтөхтө.

Батальон командира өрүһү туоруурга анаа-
быт эрэһиинэ оҥочотуттан Доҕуураптаах Ба-
далааһап булгуччу аккаастаннылар. Онон 
оҥочону носуоһунан үрдэрэн эрэйи көрбөтүбүт. 
Доҕуураптаах этиилэринэн, оҥочонон хайдах да 
биллибэккэ-көстүбэккэ саһан өрүһү туоруохха 
сатаммат, кэтэһэ сытар өстөөх хайаан да 
көрүөхтээх. Ол оннугар дьиэ икки хаптаһын хал-
ҕанын уһулан ылан үүттээн, быалаан, ону болуот 
оҥостон, туох баар малы-салы онно тиэйэн 
баран, харбаан туоруур арыый көстүмтүөтэ суох 
буолаарай диэн, Бадалааһаптаах бэйэлэрин 
баҕаларын миэхэ эттилэр. Мин сөбүлэстим.

Түүн икки чаас саҕана киһи туппахтаһан 
көр сөр ыас хараҥата бүрүйдэ. Биһиги күнүс 
көрөн талбыт сирбитигэр сыттыбыт. Биир-биир 
өрүс кытыытыгар сыылан киирэн, мустан «бо-
луоппутун» ууга астыбыт. Мин сүрэҕим эмиэ 
куолутунан тиІиргэччи тэптэ.

Таһаҕаспытын болуокка тиэннибит. Бада-
лаа һап таах Доҕуурап соһор лээмпилэри ноту-
руускалыы кэттилэр. Чирков биһиги халҕан кэ-
лин икки муннуктарыгар түбэстибит. Аҥардыы 
илиибитинэн анньабыт, аҥардыыбытынан хар-
быыбыт.

Кытыыттан улам-улам тэйдэр-тэйэн, күөх хо-
нуулаах биэрэк ханна эрэ кэннибитигэр хаалла, 
түргэн сүүрүк бокуой биэрбэккэ иннибит диэки 
далларыттар-далларытан истэ. Ити кэмҥэ мин 
этим-сииним уу тымныытын да аанньа билбэт 
буолла. Сэрии уотугар сылдьар дьон: «Киһи 
дууһата быстан иһэн сап саҕаттан салҕанааччы, 
арыт үйэ-саас тухары тугунан да салҕаммат 
буола, быһа ыстанааччы», – диэн сөпкө этэл-
лэр. Бу кэмҥэ биһигини өскөтө немец көрөн, 
пулемет уотун астын... Чыпчылыйыах бэтэрээ 
өттүгэр биһиги илиибит-атахпыт эмискэччи 
бы лаат буолан сымара таастыы өрүс дириҥ 
түгэҕэр дьуоҕарыа этибит. Ол иһин биһиги 
немец ракетаны ыытан, уу ньуурун сырдаппатар 
ханнык диэн биири эрэ саныыбыт, аҥардыы 
илиибитинэн өрүһүспүттүү харбыыбыт. Радист 
Чирков ойоҕоспор миигиттэн биир атыллааһын 
сиргэ иһэр эрээри көстүбэт, дириҥ-дириҥник 
тыынара эрэ сурдургуур. Лээмпилээх, халҕан 
соһуулаах Бадалааһаптаах Доҕуурапка биһиги 
туох эрэ «болуот» дуу, «баарса» дуу буолан 
эрэ иһэр быһыылаахпыт.

Балайда уһун айан кэнниттэн уҥуоргу кытыыны 
дьэ булан, бастакы дьоммут атахтара сири бу-
лан тохтоотубут. Биһиги, ууттан тахсыбакка 
туран, тыаһы-ууһу иһиллээтибит: Онтон мин 
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оргууй аҕай ньылбыйан тахсан, кытыыга сытар 
улахан сымара тааһы көрдөөтүм да, хантан да 
булбатым. Ол таас биһиги тиксэр биэрэкпит 
бэлиэтэ этэ. Кэмниэ-кэнэҕэс билбиппит, бэлиэ 
тааспытыгар биэс уонча саһаан холобура тиий-
бэккэ тиксибит этибит. «Болуоппутун» ку мах-
ха таһааран, көмө сырыттахпытына, ракета 
уота эмискэ өрө куһууран тахсан, өрүс нөҥүө 
биэрэгэр сандаарда. Кумахха хаптас гынан 
биэрдибит. Дьолбутугар, ракета уота чип-чиэски 
сири, быдан ырааҕы сырдатта. Биһиги үлэбитин 
бүтэрээт күрбэ диэки сыыллыбыт. Онтон чо-
чумча буолаат, күөх налыы от быыһыгар киир-
дибит. Эмиэ ракетаны ыыттылар. Биһиги күөх 
от иһигэр кирийдибит.

Бадалааһап бастаан иһэр, сииктээх хойуу уһун 
оту түөһүнэн силэйэр. Мин саамай кутуруккабын. 
Сыылан сыҥмыт оппутун кэнниттэн хап-сабар 
туруоран иһэбит, ол аата разведка ааспыт 
суолун сабар, кистиир быһыыбыт.

Биһиги, хайа да бэйэлээх куттаҕаһа суох 
эр бэрдэ этэ тарда-тарда туоруур, икки ула-
хан мэһэйи мүччү түһэн, халлаан сырдыы-
сыр даамаары уорастыйан эрдэҕинэ өстөөх 
тыылыгар баар білкөй ойуурга киирдибит.

Ойуур иһигэр тугу да көрсүбэтибит. Онтон 
эмискэ уҥа диэки элбэх массыына, танк мо-
туордарын тыаһын иһиттибит. Картабар көр-
бүтүм, ойуур саҕатынан соҕус буор суол ааһар 
эбит. Ону өҥөс гынан көрдөххө эрэ сатаныыһы. 
Көрбүппүт, буор суол устун «тигрдэр», «пан-
тералар», бэйэтэ хаамар артиллериялар ко лон-
налара өстөөх тыылын диэкиттэн, сэрии бара 
турар сирин диэки субуллан бүтэн эрэллэр 
эбит. Лаппа сырдыыта мотуордар тыастара нам 
барда. Колонналар аппаҕа кирийдилэр бы һыы-
лаах, массыыналар күнүс тохтоотулар, сал гын 
разведкатыттан, бомбалааһынтан чаҕы йаллар.

Биһиги бу суолтан арахсыахпытын баҕар ба-
тыбыт. Суолунан иккилии-үстүү буола-буола, не-
мец саллааттара ааһаллар. Биһиги тугу да бил-
бэтэх-көрбөтөх ньимиликээттэр буолан ньыл бы-
йан сытабыт. Манна ол курдук биһиги өрөө-
түбүт.

Киэһэ, массыына, мотуор тыаһа-ууһа сэл-
лиирин саҕана, мин Чирков радиотын туруо-
рарыгар соруйдум. Радио туруутунан сибээстээн, 
биһиги үлэбит-хамнаспыт үксээтэ. Передатчик 
мотуорун илиинэн эрийэн, буорга дириҥник 
түһэрэн, тыаһа-ууһа суох оҥоруохха наада этэ. 
Ону биһиги үһүө буолан, солбуһа сылдьан, 
уларыһа эрийдибит.

Үлэх быһыытынан, биһиги сибээһи дивизия 
штабын кытта быһа тутустубут. Штаб биһиги 
этиибитин сөптөөҕүнэн ааҕан, полковой артил-
лерия тоҕоостоох кэмҥэ уоту аһарыгар дьаһал 
бэрилиннэ диэн оперативнай отделение начаа-
лынньыга биллэрдэ.

Лаппа хараҥа буолуута, сэрэйбит курдук, 
мотуордар тигинээбитинэн бардылар. Фронт 
диэ киттэн таһаҕаһа суох, иччитэх автома шина-
лар, тыыл диэкиттэн сэрии сэбэ-сэбиргэлэ 
тиэйиилээх автомашиналар хардары-таары 
аал сыһан бардылар. Чирков радиота туох да 
моһуога суох чуолкайдык үлэлээтэ. Биһиги обо-
ронабыт диэки орудие тыаһа дэлби ыстанна, 
онтон утаакы буолаат снаряд түөрт сүүсчэкэ 
саһаан кэлэн, сири-буору лөглү тэбэн үрэл 
гыннарда.

– Сыыґа, сыыһа түстэ! – диэн Чирков ар-
тиллерийскай прибордар сыыппараларын аат-
таан ыйда. Иккис снаряд суол хаҥас өттүгэр 
тиийэн түстэ. Чирков эмиэ көннөрөллөрүгэр эттэ. 
Үсүһүгэр снаряд суол хабыллар хаба ортотугар 
түстэ, артиллерия обургу сыалын дьэ булла. 
Ити үс ытыы боруобаҕа ытыллыбыт снарядтар 
этилэр. Сыалы булаат, икки батарея тиһигин 
быспакка үлэлээтэ, икки-үс массыына хайы-үйэ 
умайан күлүбүрээтилэр.

Умайбыт массыыналарга тиэллибит сэрии 
сэптэрэ дэлбэритэ барар тыастарын быыһыгар, 
киһи иитин-саҕатын булбат немецтии саҥаны, 
ыһыыны-хаһыыны, кус-хаас тойугун иһиттибит. 
Ити айдаан биһигиттэн букатын чугас этэ, онон 
автоматтарбытын, кынчаалларбытын илиибити-
гэр туттубут, радиобытын суулуу оҕустубут. Бу 
сырыыга мин биир суол алҕаһы таһаардым 
быһыылаах. Снарядтар эстэллэриттэн куттаммыт 
немецтэр массыыналарын быраҕа-быраҕа, 
ойуур га түһэллэрэ. Мин итини учуоттаабакка, 
бэйэбин булларар кутталга киирдим.

Утаакы буолбакка кэтэх өттүбүтүгэр дьон 
бал лыгыраһарын, мутук тоһута ыстанар, лабаа 
суугунуур тыаһын иһиттибит. Немецтэр биһиги 
артиллериябыт ытыыта чуолкайыттан сылыктаан, 
манна – кэтэххэ ыйан биэрээччилэр баалларын 
билэн, ону көрдүү иһэр быһыылаахтар. Сытыах-
ха төһө да табыгастаах сир буолтун иһин, биһиги 
бу ойуурбутуттан тэскилииргэ быһаарынныбыт. 
Радиобытын сүгэн, үөмэн, оллур-боллур сөкүлээх 
хонууга киирдибит. Мин сырдатар стрелкалаах 
компаспынан сирдэтэн, тус соҕуруу түстүбүт.

Үрэх курдук туруору сыырдаах, дириҥ кө-
Іүстээх улахан аппаны туораатахха, балтараа 
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ити тутаах соругу толорорго туруннубут. Штабка 
үлэлиир немеһи хайдах эмэ гынан туппут киһи, 
абакката да эбит...

Киэһээҥҥи хараҥа түһүүтэ радист Чирковы 
аппараатын кытта хоммут сирбитигэр хаал-
лардыбыт. Үһүө буолан биһиги дэриэбинэ бэ-
тэрээ уһугар сыылан киирдибит. Кыра бөлкөй 
талах төрдүн булан сыттыбыт. Биһиги олохтоох 
дьонтон биир эмэ киһи сүөдэҥнииригэр таба 
түбэһиэхпитин баҕарабыт. Сатаннаҕына, он-
тон өстөөх туһунан сибидиэнньэлэри ылар са-
наалаахпыт. Бу баҕабыт туолбата – немец сал-
лааттарыттан ураты таһырдьа ким да элэҥнээбэт. 
Арай дэриэбинэ хаба ортотугар турар улахан 
дьиэни бэлиэтии көрдүбүт. Ол олбуорун иһигэр 
биир массыына, хас да ыІыырдаах ат турар. 
Дьиэ ааныгар ыстыыктаах саалаах харабыл 
саллаат дьаарбайар. Манна хайаан да штаб 
олорорун чахчыта билиннэ.

Балайда өр сыттыбыт. Түүҥҥµ сиик түһэн, 
от-мас төбөтүгэр кылаппачыгас таммахтар 
олор дулар. Дэриэбинэ саамай арҕаа уһугар ту-
рар, солуома сабыылаах сарай диэки хаһыы 
дуораһыйда. Сарай иһиттэн тимир күрдьэх, 
хойгуо, баһымньы сүгэһэрдээх алта уонча ки-
һи саллааттыы кэккэлээн таҕыстылар. Олор 
истэригэр оҕо көтөҕүүлээх дьахталлар, хаар 
маҥан баттаттаах оҕонньоттор баалларын халам-
пааһынан көрдүбүт. Ити бөлөх дьону саалаах 
хас да саллаат ойоҕолуу хаа мар, ким эмэ сатаан 
хаампакка атаҕын булкуйдаҕына, бииртэн-биир 
киһиэхэ ыстанан тиийэн ыстыыгынан дуг-
дуруйаллар, саа луоһунан анньаллар. Немец тэр 
бу дэриэбинэ олохтоохторун, сэрии бара турар 
сиригэр, окуопа хастара үүрэн илдьэр быһыы-
лара билиннэ.

Дэриэбинэни кыйа кыараҕас, токур уулусса 
ааһар. Кини уҥа өттүгэр күөх кырааскалаах 
ыстаа быналаах, маҥан оппуохалаах кыра дьиэ 
түннүгэр чүмэчи уота сандаарбахтаан баран 
эмискэ сүттэ. Ити дьиэҕэ хайаатар да, муҥутаан 
үлүннэҕинэ, үс-түөрт эрэ киһи олоруохтаах. 
Итиннэ соһутан, саба түһэн «тыл-өс» ылар 
туһунан биһиги сүбэлэстибит. Киһи атаҕын тум-
са көстүбэт хараҥата сабардаата. Биһиги ол-
буору кытыытынан үөмэн сыбдыйан, улам-улам 
иһирдьэ киирэн истибит. Хас да дьиэни ааһы-
талаатыбыт.

«Хорсун буолууга разведчиктан, сэргэх буо-
лууга минаһыттан үөрэн», – диэн саллааттар 
кэпсэтэллэрин истэр буоларым. Кинилэр сыы-
һа эп пэтэхтэрэ буолуо. Биһиги аҥардас эр 

биэрэстэ холобурдаах сиргэ, кыра дэриэбинэ 
баар буолуохтааҕын картаҕа көрдүм.

Дэриэбинэ бэтэрээ өттүгэр өстөөх бөдөҥ 
калибрдаах пушкалара тус хоту диэки хайыһан 
туран, сөп-сөп биирдиитэ эмэтэ төлүтэ биэрэн 
эститэлииллэр. Биһиги бу объегы бэркэ кыһанан-
мүһэнэн туран чинчийдибит. Ити көстүбүт 
дэриэбинэҕэ өстөөх чэпчэки массыыналара кэ-
лэллэр-бараллар, тиргиитииллэр, арыт ыҥыыр 
аттаахтар туос бөтөрөҥүнэн астаран кэли тэ-
лииллэр. Мантан сылыктаатахха, дэриэ би нэҕэ 
хайаан да немец штаба түһэн олорор бы-
һыылаах. Биһиги ити аппаҕа хоннубут. Радио-
бытынан немецкэй пушкалар ханна турар сир-
дэрин дьоммутугар ыйдыбыт.

Биһиги артиллеристарбыт туттуулара түргэ-
ниттэн киһи сөҕүөн курдуга. Аҕыйах мүнүүтэ 
буолаат, снарядтар бокуойа суох куһууран 
кэлэн, өстөөх пушкалара турар сирдэрин 
үрдүгэр, салгыҥҥа эстэн бурҕайдылар. Би-
һиэннэрэ соруйан, үөһэ эстэр снарядтарынан 
ытыалаатылар. Ити кэнниттэн дьэ хас да 
батареялар күргүөм уоту астылар, өстөөх сорох 
пушкалара буорга көмүлүннүлэр, сорохторо 
ханна эмэ быдан ыраах быраҕылыннылар.

Аппа сыырын үрдүгэр саһа сытан, немецкэй 
артиллеристар тугу гыналларын кэтэһэбит. 
Пушкалар кэтэхтэриттэн хас да массыына 
түҥ-таҥ түһэн кэлэн, ордубут пушкалары хол-
бонон, муҥ кыраадыстарынан ыстанан, ар-
тиллерийскай позицияны биэрэстэ кэриҥнээх 
сиргэ туора көһөрдүлэр. Биэс-алта бааһырбыт 
киһини тэлиэгэҕэ тиэйэн, дэриэбинэ диэки 
дьодьоруттулар. Үрдүк хороҕор хортуустаах 
не  мец офицера томтор үрдүгэр тахсан ды-
рал лан туран, бэстилиэтинэн далбаатыы-
далбаатыы саллааттарга хаһыытыыра иһиллэр. 
«Оо, абаккам да эбит, Доҕуурапка этэн, көр-
дөөбүккүн бэрдэрбит киһи, эн бэлэһиҥ хай-
дарынан хаһыытыырыҥ тохтуох этэ», – диэн 
мин абара саныы сытабын. Биһиги бу би-
риэмэҕэ ытыһарбыт, тыаһы-ууһу таһаарарбыт 
сатаммат этэ. Биһиги разведкабыт сүрүн мүччү-
рүйбэт соруга саһан, ньылбыйан сылдьан, өс-
төөххө өссө улахан охсууну таһаарыы буо-
лар. Артиллерийскай уоту аһан, биһиги өс-
төөх үгүс сэбин-сэбиргэлин урусхаллааһыҥҥа 
кө мөнү оҥордубут буолан баран, ити барыта 
кыра, ситэтэ суох этэ. Өстөөх хайа чааһа төһө 
техникалааҕа быһаарылла илик. Итини биһиги 
тыыннаах немеһи эрэ тутан, кини тылыттан-
өһүттэн билэр кыахтаахпыт. Онон биһиги аны 
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санаа бытьҥар эрэнэн, харахпытын быһа си-
мэн, сымыһахпытын быһа ытыран дьиэҕэ кө-
төн түһүөхтээхпит. Наадалаах дьиэбитигэр чу-
га һыырбытын кытта олбуор иһиттэн сүүнэ ба-
ҕайы күөрт ыт, үрэн баргыйа-баргыйа, ойон 
таҕыста. Биһигини тула сүүрэ-сүүрэ, бокуойа 
суох ньаҥсыйда. Биһиги хаптайдыбыт. Кэлин 
бу ыт айдааны тардаары гыммытыттан саллан, 
төттөрү сыҕарыйан иһэн өстөөх саллааттарыгар 
кэтиллэ түстүбүт. Кинилэр урут билэн ытыа-
лаатылар, биһиги эмиэ булкуур, ыыс-быдаан 
ортотугар уоту астыбыт. Ыксаан үһүөн үс аҥы 
сырыстыбыт.

Түүн үөһэ ааһыар диэри күөх оту, бурдуктаах 
бааһынаны дэлби кэһэн, курданарбар диэри 
сып паччы сытыйан радиһым баар сиригэр эр-
гилинним. Кэлбитим, Доҕуурабым биллибэт. 
Дьыалабыт табыллыбатаҕыттан хом түһэн, би-
һиги кэпсэтиэхтээҕэр буолуох, аһаабатыбыт 
даҕаны, саҥата-иҥэтэ суох оттоох хорооммутугар 
киирэн сытынан кэбистибит. Бойобуой сорудаҕы 
толорууга сыыһаны оҥорбуппуттан кэмсинэн, 
бэйэбин бэйэм сэмэлэнэ сытаммын, сииктээх 
таҥаһым-сабым тымныынан хаарыйарыгар кы-
һам макка, утуйан баччыгынаан бардым. Кэмниэ-
кэнэҕэс:

– Доҕуурап кэллэ, – диир саҥаны истэммин, 
үөрүүбэр сулбу ойон турдум. Өйдөөн көрбүтүм, 
халлаан, дуйдаах иһит түгэҕин курдук, кылбайа 
сырдаабыт. Доҕуурап Бадалааһаптыын куусту-
һан уураһа тураллар эбит. «Эмиэ туоххут 
уураһыытай!» – диэм икки ардыгар хараҕым 
кырыытынан, маҥан таІаһынан төбітүн тууна 
эриммит, бороҥ синиэллээх немец буорга умса 
түһэн сытарын көрдүм. Бу Доҕуурап булумньута 
буоллаҕа диэн сэрэйдим. Радист Чирковка 
сарсыардааҥҥы аһылыгы бэлэмнииригэр эттим.

Уот отторбут, буруо таһаарарбыт сатаммат 
этэ. Онон аһылыгы бэлэмнээһин аппаҕа ыстанан 
киирэн, тымныы ууну баһан таһаарыынан бү-
тэр этэ. Биһиги остуолу, алтан сылабаары 
тула олорон, дьиҥнээх дьиэҕэ-уокка ип-итии, 
үүттээх хойуу чэйи сырылаччы испэтэхпит 
ыраат та. Хаһан оннук остуолга олорбуппун, он-
нук чэйи испиппин мин тамты умнан да кэ-
бистим. Чирков этиэх түргэнэ үс хочулуокка 
уу баһан элээрдэн таһаарда. Аһыы олорон 
Доҕуурап ханна сылдьыбытын, немеһи хайдах 
туппутун ыйыталастыбыт. Киһибит туохтааҕар 
да минньигэстик тымныы ууну омурда-омурда:

– Эһиги сүүрбүккүтүгэр мин сыппыт сирбиттэн 
хамсаабатаҕым. Олбуор ааныгар хаптайан, саһан 

биэрбитим. Немецтэр биэстии-алталыы буола-
буола, биһигини бэрт өр көрдөөбүттэрэ, миигин 
хаста да аттыбынан үктүү сыһан ааспыттара. 
Онтон эрдийэн, уолуйбутум-чачайбытым ааһан, 
ону-маны барытын эргитэ саныы, толкуйдуу 
сыппытым. Арай, доҕоор, эмискэ мин аттыбынан 
биир хаамыы сиринэн соҕотох немец кэлэн 
бэриҥнээн ааһан эрэр эбит. Мин оргууй аҕай 
үөмэн туран эмискэ автомаппынан саайдым. 
Кинини дөйүтэн түһэрдим. Тула өттүбүн кірү-
нэбин, тыаһы-ууһу иһиллиибин, ким да суох, 
ылы-чып, немецпин сүгэн, дэриэбинэттэн сыы-
лан таҕыстым, – диэн Доҕуурап биһиэхэ кэп-
сээтэ. Сытар немецкэ тиийэн, эргитэн-урбатан 
көрөбүн. Кини муннуттан-айаҕыттан өһөх хаан 
тохтон кыра хабах курдук үллэн тахса-тахса 
тэһитэ барар. Ити немец тыынарын, өлө илигин 
туоһулуура. Кини төбөтүгэр испит тымныы уубут 
тобоҕун куттубут да, тугу да туһалаабата.

Биһиги сэрэйбиппит курдук, немецпит кэмниэ-
кэнэҕэс туран олордо. Куттаммыт харахтарынан, 
килиэккэҕэ хааллыбыт кыыллыы, тэрилис-
бурулус көрбөхтөөтө. Мин нууччалыы эҥин араас 
тыллары этитэлээн, ыйыта сатаатым. Немецпит 
баһын быһа илгистэртэн атыны тугу да билбэт 
киһи буолан биэрдэ. Хата биһиги радиспыт, 
Чирков немецтии балачча балкыйар эбит. 
Онуоха эбии уон тарбахпытын көмөлөһүннэрэн 
туран, немецпитин ыйытан киирэн бардыбыт. 
Син чуо-чуо наадыйар-наадыйар боппуруоспутун 
быһаартардыбыт.

Доҕуурап немец сиэбиттэн ылбыт быы каа 
сурунар киниискэни биэрдэ. Биһиги соло лоох-
путугар тэптэрэн, наҕылыйан олорон киниис-
кэни ырыттыбыт. Бу немецпит аата Паул 
Бауэр диэн эбит. 1915 сыллаахха Брислау 
куо  ракка төрөөбүт. 1938 сыллаахха армияҕа 
ыҥы  рыллыбыт. Сэрии маҥнайгы күнүттэн ыла 
«СС» войскаларыгар сулууспалаабыт – штаб 
офицерын уордьанареһынан сылдьыбыт. Хайа 
күҥҥэ, хайа сиргэ Паул тугу гыммытын бу 
киниискэтигэр, лоп курдук, бэлиэтээн иһэр эбит. 
Кини бу киниискэтигэр остуоруйаҕа киирэр 
суолтаны биэрэр эбит, киниискэтин маҥнайгы 
сирэйигэр, бу курдук: «Россияны кыайан ылыы 
сэриитигэр кыттыбыт аҕа суруйуутун оҕолор 
уура сылдьан ааҕыахтара», – диэн суруйбут.

Киниискэ нөҥүө сирэйдэрин арыйан көрдөххө:
Балаҕан ыйын 12 к., 1941 с.
Мин тойонум офицер легковой массыынатыгар 

сылдьабын. Биһиги хайы-үйэ Днепр өрүһµ туо-
раатыбыт, Чернигов куораты ыллыбыт. Тойонум 
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бэ±эһээ штабка офицердары мунньан олорон: 
«Москваны аны уонча хонугунан ыла быт», – 
диэтэ. 

Алтынньы 10 к., 1941 с.
Мин тойонум саппыкытын кыһанан-мµһэнэн 

ту ран ыраастыыбын. Соруйан эрдэ туран, ис 
ырбаахытын устан быттыыбын. Мин бµгµн 
саамай µөрµµлээх кµнµм – Москвалыыр суол ус-
тун барар буоллубут. Хайаан да нуучча сто-
лицатыгар Москва±а сылдьарым буолуо. «Ки-
нини сотору ылыахпыт», – дииллэр.

Алтынньы 21 к., 1941 с.
Биһиги Москва уобалаһынаа±ы Голобаково 

диэн село±а баарбыт. Нууччалар өйө суох-
тар... хаһан немецкэй улуу армияны кытта ту-
руулаһаары дьаабыланаллара буолуой? О±о-
лор, дьахталлар, бэл диэтэр, эргэ тахса илик 
кыргыттар утарылаһаллар. Бэ±эһээ мин то-
йоммун аһатаары, кууруссалары сырса сы рыт-
тахпына, кырдьа±ас эмээхсин абааһы ма һынан 
дайбаата. 

Тохсунньу 30 к., 1942 с.
Нууччалар истэригэр туох эрэ киирдэ, 

хас дэриэбинэ аайы улахан сэриилэр 
буолуталыыллар. Мин тойонум эмиэ офицердары 
ыІыртаан: «Нууччалары харса суох кыдыйан 
иһиІ!» – диэн бирикээстээтэ. Биһиги дэриэбинэ 
олохтоохторун сарайга хаайдыбыт, уматтыбыт. 
Оо, мин бу манна хаһан да истибэтэхпин 
иһиттим, µігµ-хаһыы, кырыыс-таныыр... чэ туох 
буолуой, биһиги армеецтарбыт.

Паул бэйэтин хааннаах суолун туһунан бэрт 
элбэҕи киниискэтигэр суруйбут. Биһиги Паул 
суруктарын ааҕа-аа±а, арыт абарабыт-сата-
рабыт, өһү-сааһы ситиһиэхпитин баҕарабыт. 
Паул Москваҕа сылдьыбатах. Хомойуон иһин, 
нууччалартан куотан, хас да күн аһаабакка, 
утуй бакка, тойонунуун иккиэн сатыы сүүрэн 
муҥ наммыттарын суруйталаабыт. Тойоно өлбү-
түн суруйан баран, бу курдук түмүктүүр.

Муус устар 21 к., 1944 с.
Россияны ыла барбыт немецтэртэн ким да 

орпото, кинилэр уІуохтара Россия±а хаалла. 
Мин офицерга уордьанарецтаабата±ым буоллар, 
өлбµтµм ырааппыт буолуо этэ. Нуучча көмүөл 
курдук күүһэ туохтан да иІнибэккэ то±о анньан 
иһэр... – диэн суруйар. Паул бу сырыыга баҕас, 
Москваны ылар санаата төбөтүн оройунан көтөн 
олорон, кырдьыгы суруйбут этэ.

Киэһэ радиобытын туруоран, дьоммутун 
кыт та сибээстэстибит. Өстөөх маннааҕы чаа-
һын туһунан ылбыт сибидиэнньэбитин дакы-

лааттаатыбыт. Штаб сотору кимэн киирии саҕа-
ланыытын туһунан биллэрдэ. Биһиги үлэбитин 
салҕаан ыыта турарбытыгар бирикээстээтилэр 
уонна биһиги чаастарбыт өстөөх оборонатын 
тоҕо көтөн бэттэх кэллэллэр эрэ, «148,3» үрдэлгэ 
тиийэн, батальону кытта холбоһорбутугар 
эттилэр. Бу үрдэл биһиги картабытыгар чуол-
кайдык ыйыллыбыт этэ.

Бу кэнниттэн өстөөх тыылыгар биһиги үс 
түүннээх күнү быһа хаамтыбыт. Штабтар, ар-
тиллериялар, сэрии сэптээх ыскылааттар ту-
рар сирдэрин булаттаан, артиллеристарга 
коор  динаттары ыйыталыыбыт. Немецтэр биһи-
гини булаары аналлаах этэрээттэри ыыттылар 
быһыылаах, күн аайы үстүү-түөртүү саллаат 
ойууру, от-мас төрдүн кэрийэллэрин саһа сытан 
ыраахтан көрөбүт.

Төрдүс хонукпут түүнэ дьиктитийдэ. Сэрии 
бара турар сирин дьирбиитин диэки илин 
саҕахтан арҕаа саҕахха диэри кутаа уот умайан 
кытыаһынна. Сүүһүнэн араас өҥнөөх ракеталар 
уоттара халлаан оройугар өрүтэ сандаарыҥнаата. 
Бэрт ыраах «Катюша» тыаһа-ууһа салгыны 
сатарытта. Танкалар, самоходкалар мотуордара 
быыстала суох үлэлээн куугунаатылар. Бу сар-
сыарда туох эрэ буолаары турара биллэ оҕуста.

Сэрэйбит курдук, күн кылбайа тахсыыта, сэп-
сэбиргэл тыаһа-ууһа улам-улам чугаһаан истэ. 
Суол устун немец кураанах массыыналара арҕаа 
диэки тэбиннилэр. Сатыы дьон сырыстылар, 
Утуу-субуу орудие, бөдөҥ миномет холбонуулаах 
массыыналар элэҥнэстилэр. ЫІыыр аттаах 
дьон субу-субу кэннилэрин хайыһа-хайыһа муҥ 
кыраайдарынан сүүртүлэр. Кинилэр аттыларыгар 
снарядтар эстэллэр, буорунан ыһыахтыыллар. 
Биһиги сытар аппабыт сыырын үрдүгэр ойон 
тахсан, куотааччылары кэннилэриттэн ытыалаан 
эбии-сабыы буолсубута буоллубут. Күн 
ортотун саҕана дьоммутугар, батальоммутугар, 
дьэ холбостубут. Дьэ «һуу» диэтибит, дьэ 
уоскуйдубут.

Мин бачча уохтаах-күүстээх кимэн киириини 
сэрии усталаах-туоратын тухары көрбөтөҕүм. 
Өстөөх кыра да бөлөхтөрүн, оннооҕор биирдии 
массыынатын ордорбокко биһиэннэрэ салгынтан 
үлтү бомбалыыллар. Тула өттүн тула күөйтэрбит, 
кэлиэн кэлии үүтүн, барыан баҕана үүтүн 
бул батах өстөөх бөдөҥ бөлөхтөрүн билиэн 
тутуталаатыбыт. Немецтэр урукку килэспиттэрэ-
халаспыттара ханна да суох, таҥастара-саптара 
илдьи барбыт, кытарар кыһыл атах сыгынньах 
хаалтар. Улахан күүстээх утарылаһыы уурайан, 
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өстөөх тэскилиир, буут биэрэр айдааныгар 
барда. Үс-түөрт чаастаах айан кэнниттэн тохтуу 
биэрэн, аһаатыбыт-сиэтибит, тыын ыллыбыт.

Тохтобул бириэмэтигэр комбатка баран кэлиэм 
ыккардыгар, ротам саллааттара аһаан-сиэн 
бүппүттэр, сорохторо тиэрэ түһэн нуктаабыттар. 
Тришка күөх окко балаакканы тэлгии быраҕан 
баран, утуйан бырылаппыт. Кинини тула хаама-
хаама саллааттар быардарын тыытталлар, 
харахтарыттан уу тахсыар диэри күлсэллэр. 
Өйдөөн көрбүтүм, Тришка кэтэн сытар саппы-
кытын уллуІаҕар, хайа эрэ дьээбэлээх киһи: «Бу 
саппыкы Берлиннээн иһэр», – диэн миэлинэн 
суруйбут. Чугас турар тэлиэгэҕэ эргиллэ түһэбин. 
Тэлиэгэ хаһаайына сааһынан саамай кырдьаҕас 
саллаат этэ. Кинини эдэр саллааттар таптаан, 
сорохтор элэктээн «Сэлиэһинэй бытык» диэн 
ааттыыллара. Бу саллаат тэлиэгэтин иннигэр 
«Немец куотуоҥ суоҕа», кэннигэр «Немец ситиэҥ 
суоҕа» диэн бөдөҥ букваларынан суруйбут, 
оттон атын дугатыгар «Берлини ылар иһин!» 
диэн бадьаарыппыт, оҕонньор тэбэнэтэ миигин 
биир туспа күллэрдэ.

Автоматтарбытын сүгэн, кыайарбытынан бо-
ту  руоннары симинэн эмиэ айаммытыгар тур-
дубут. Биһиги үірүүбүтүгэр буолан, атахпыт 
сири билбэт буолла. Бүгүн Россия эбэ хотуну 
олоччу өстөөхтөн босхолоон, нуучча уонна 
Польша сирин быыстарыгар тиийэр күммүт 
этэ. Саллааттар, ыарахан бачыыҥкаларын түнэ 
этэр бэстээҕэр чэпчэкитик ылан, хардыыларын 
икки-үс төгүл кэҥэппиккэ дылы буоллулар.

Чуолкайдык өйдүүбүн, 1944 сыл, от ыйын 
24 күнэ, 5 чаас киэһэ этэ. Туруору соҕус 
сыыр даах томтор үрдүгэр кэллибит. Томтору 
анны нан амах уулаах кыра үрүйэ сүүрүгүрэр. 
Үрэллибит муоста сыыһын туораат, эриэн кы-
рааскалаах суон остуолба охто сытарын көр-
дүбүт. Бу уруккута биһиги Ийэ дойдубут – улуу 
Россия уонна Польша государствота быысаһар 
кыраныыссаларын бэлиэтэ эбит. Ити остуолбаны 
немецтэр өссө 1941 сыллаахха танканан тосту 
астаран ааспыттара үһү.

Дойдубутун босхолообут үөрүүбүтүн мин 
бэйэм төһө кыайарбынан бэлиэтээн аһарарга 
быһаарынным. Киһини тобугунан буору хаһа 
охсон, остуолбаны туруоран, кыбыс-кытаа нах-
тык симэн кэбистибит. Остуолба маҥан кы-
рааскатыгар Бадалааһап: «Бадалааһаптар ту-
руор бут остуолбалара охтооччута суох», – диэн 
нууччалыы, – «Эйигин туруораарыбын тыһыын-
чанан көстөрү, сүүһүнэн өлүүлэри мүччү түһэн 

кэллим», – диэн Доҕуурап төрөөбүт тылынан 
сахалыы суруйдулар. Сорох саллааттар ис 
хоһооно суох ааттарын-суолларын илии бат-
таатылар.

Ити кэнниттэн үс төгүл төхтµрүйэ-төхтµрүйэ 
нуучча «Ураатын» хаһыытаан дуораһыттыбыт. 
Онтон мин остуолбаны тула турбут ротам 
дьо нугар Ийэ дойдубутун ыар ынчыктан бос-
холообуппут, нуучча норуотун эрэлин толор-
буппут туһунан кылгас тылы эттим. Үрдүк 
үөрүүнү-көтүүнү бэлиэтииргэ автоматтарынан 
күр гүөмүнэн салют биэрэргэ дьаһайдым. Бэйэм 
автомаппын өрө тутан тураммын:

– Босхоломмут Ийэ сирбит туругурдун! – диэн 
хаһыытаат, тохтоло суох ытыалаан түптэлэттим.

– Туругурдун Улуу Сталин!
– Туругурдун Советскай норуот!
– Берлини ылар иһин!
– Немецтэргэ, фашистарга өлөр өлүү!
– Күндээрдин кыайыы болото!
– Туругурдун Кыһыл Армия! – диэн саллааттар 

ис сүрэхтэриттэн-быардарыттан үөрэн-көтөн ха-
һыытыы-хаһыытыы ыппыттара салгыІІа дуо-
ра һыйдар-дуораһыйан, ыраах илин-арҕаа эҥ-
силлэн түһэн бара турда. Салют кэнниттэн би-
һиги пилоткабытын устан, өр саҥата суох хам -
саабакка туран, Ийэ дойду көмүскэлин иһин, кыр 
өстөөҕү утары охсуһууга охтубут до ҕотторбут 
сырдык кэриэстэрин бэлиэтээтибит.

Санаа туолуутун, Ийэ дойду босхолонуутун 
салюттаан, бэлиэтээн аһарыы итинэн бүп-
пүтэ. Биһиги саабытын-саадахпытын эмиэ 
сан ныбытыгар иилэ быраҕан, кыраныыссаны 
туораан тахсан, өстөөҕү өһөгөйдүү, саастааҕы 
дьаныйа тус арҕаа диэки дириҥ олугунан, киэҥ 
хардыынан түһэн бара турбуппут.

1945 сыл, тохсунньу.
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Былатыан Никииппэрэп диэн полиция капитана 
үлэ лиир сиригэр, студгородоктааҕы полиция от-

делыгар, автобус тохтобулуттан хааман иһэн утары 
бииргэ үлэлиир табаарыһын Никитины көрсө түстэ. Ки-
һи тэ илии тутуһан дорооболоһон баран дьуһуурустуба-
та бөөлүүн түүн эмиэ мучумааннаах соҕус буолбутун 
эттэ. «Икки чудик тар охсуһан киирэн сыталлар. Араа-
ґа дьыала иннин-кэн нин эн быһаарарыҥ буолуо. Мо-
һуоктаах соҕус дьыа ла. Уолаттар национальнай боп-
пуруоһу көтөҕөллөр, эбии тин илэ өйдөрүнэн сылдьан 
охсуспуттар. Чэ, көрөөр», – диэн баран дьиэтин диэки 
хоочугуруу турда.

Былатыан кабинетыгар киирэн сонун устаат, ос-
туо лугар чараас паапканы уурбуттарын көрөн эмискэ 
тохтоон, иһийэн турда. Тоҕо кумааҕы сыыһыттан тол-
лубутун бэйэтэ да өйдөөбөтө. Кэлэйбиттии төбөтүн бы-
һа илгиһиннэ, остуолугар тиийэн олордо уонна паап-
каны ылан арыйда.

Дьыала дьиҥ чахчыта судургу соҕус эрээри, иһигэр 
киирдэххэ кырдьык уустуктардаах соҕус буолуох 
курдук эбит. «Кэм даҕаны устудьуон доҕоттор уустук 
сыһыаннара мин үрдүбүнэн буолаахтаатаҕа» дии са-
наан баран Никииппэрэп көрүдүөргэ быган туран дьу-
һуурка диэки хаһыытаата: 

– Кирилл, «обезъянниктан» биирдэрин аҕал эрэ!
Сотору соҕус кабинекка кыра уҥуохтаах, хара бараан 

дьүһүннээх саха уолун киллэрдилэр. Былатыан ийэтэ 
бокуонньук маннык дьону дьүһүннээри «балаҕан аайы 
баар» диэн биирдэ этэн кэбиһэрэ...

– АатыІ-суолуІ? – диэн ыйыппытыгар киһитэ эмискэ: 
– По-русски, пожалуйста, я по-якутски не понимаю, – 

диэтэ. Ахчаҥныыров Күндүл Манчаарович диэн уол бу 
охсуһууга эмсэҕэлээччи эбит. Кырбаммыт киһи буолан 
үҥсµµ суруйбут, сайабылыанньатыгар буруйдаах уол, 
Передрий В.Н. кинини национальнай боппуруостан 
сыл таан кырбаабытын ыйбыт.

– Күндүл Манчаарович, вы в своём заявлении пи-
шете, что ваш однокурсник Передрий В.Н. избил вас 

Слепцов Анатолий Игнатьевич, 1968 сыл-
лаахха Таатта улууһугар, Ытык Күөл сэ-
лиэнньэтигэр төрөөбүтэ. Оскуоланы 1985 
сыллаахха бүтэрэн Дьокуускай куорат 11-с 
№-дээх орто анал техническэй училищетыгар 
үөрэнэн ыарахан уйуктаах массыына суоп-
парын идэтин ылбыта. Сэбиэскэй аармыйа 
кэк кэтигэр ыҥырыллыар диэри дойдутугар, 
«Сельхозтехника» холбоһукка, массыына мо-
туорун өрөмүөннүүр мастырыскыайга үлэ-
лээбитэ. 1986-1988 сылларга аармыйа±а ро-
та санинструкторынан сулууспалаабыта. 1992 
сыллаахха Алданнааҕы медицинскэй учи-
лищены кыһыл дипломунан бүтэрэн, биэлсэр 
идэтин ылбыта. Тааттаҕа биэлсэринэн үлэ-
лээбитэ. 1999 сылга Дьокуускайдааҕы ме-
ди цинскэй институту кыһыл дипломунан, 
2001 сыллаахха госпитальнай хирургия ка-
федратын клиническэй ординатуратын сити-
һиилээхтик бүтэрбитэ. Дойдутугар төннөн, 
хирург эмчитинэн үлэлиир. 2002-2007 сыл-
ларга «Таатта улууһа» муниципальнай тэрил-
лии Мунньаҕын депутата.

2007 сыллаахха РФ доруобуйа харыс-
табылыгар министиэристибэтин Бочуот таах 
грамотатынан наҕараадаламмыта, 2014 сылга 
«РФ доруобуйатын харыстабылын туйгуна» 
бэлиэнэн наҕараадаламмыта. Кэргэннээх, 
биэс оҕолоох.

Айар үлэнэн 2004 сылтан дьарыктанар. 
Кэпсээннэрэ аан бастаан «Араҥас сулус» 
түмсүү «Дабайыы» хомуурунньугар («Көмүөл», 
2007 с.) тахсыбыттара. «Аҕаа, кэпсэтиэх» 
диэн кинигэтэ 500 ахсаанынан бэчээттэммитэ 
(«Көмүөл», 2009 с.). «Умса бырах, тиэрэ 
бы рах» диэн кинигэтэ 7000 ахсаанынан 
тахсыбыта («Бичик» 2012 с.). Кэнники су-
руллубут кэпсээннэрэ «Чолбон» сурунаалга 
2010 сыл ахсыс уонна 2014 сыл иккис нүө-
мэрдэригэр тахсыбыттара, «Күрүлгэн» уус-
уран альманах 2014 сыллаа±ы иккис нүө-
мэригэр бэчээттэммиттэрэ.

Анатолий СЛЕПЦОВ

88910
Мы преодолеем, мы победим,
Придёт день, и мы преодолеем!
Глубоко в своём сердце я верю -
Придёт день, и мы преодолеем!
Мы пойдём, рука в руке,
Мы пойдём, рука в руке,
Придёт день, и мы пойдём, рука в руке!
Глубоко в своём сердце я верю –
Придёт день, и мы преодолеем!
           Дин Рид
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в связи с национальной неприязнью. В чём 
именно выражалась эта неприязнь? – диэн 
ыйытта следователь.

– Этот мамбет тыкал мне в лицо своей та-
туировкой, обзывал меня сусликом, кричал что-
то о моей фамилии, – Күндүл кыһыытыттан 
титирэстээн ыла-ыла кэпсээтэ. – Кто он такой 
чтобы нотации мне читать? Сначала бы на 
свою рожу посмотрел бандеровец хренов! 

Капитан уол тылларын суруйа олорон: 
– Почему бандеровец? Что за татуировка? И 

почему мамбет? – диэн ыйытта. 
– А кто же он, если не мамбет! Приехал 

откуда-то из деревни, полукровка... Фамилия-
то его явно западно-украинская, конечно он 
бандеровец! – уол ойон туруох курдук буолбутун 
Никииппэрэп илиитинэн сапсыйан буойда.

– Что-то я ничего не понял... А что за 
татуировка? Где она у него?

– Да на руке! Цифры какие-то, не знаю... 
Такие татуировки в немецких концлагерях де-
лали. В кино показывают. Да вы сами у него 
спросите, что это за татуировка, чего меня-то 
пытаете! – Күндүл кыыһыран сөмүйэтин ытыр-
бахтыыр, сутуруктарын имитэр. Былатыан уол 
буккуурдаах кэпсээниттэн улахан туһа тах-
сыа суох диэн камераҕа төттөрү ыытта уонна 
Передрийи ыҥыртарда.

Кабинекка сырдык хааннаах, уһун уҥуохтаах 
нуучча уола киирэн следователь иннигэр олоп-
поско олороот, күөх харахтарынан холку ба-
ҕайытык утары көрөн кэбистэ. 

– Как зовут? – диэн ыйытыыга уу сахалыы 
Баһылай Ньукулаайабыс Передрий диэтэ. 

– Хайа! Саха эбиккин дуу?! Саха эрээригин 
тоҕо Ахчаҥныырабы кырбаатыҥ? Киһиҥ саха 
буоларым иһин кырбаата, национальнай боппу-
руостан сылтаан диир дии! 

– Кырбаммыт курдук сананар буоллаҕына 
билбитэ буолуо. Мин санаабар охсуспуппут, – 
диэтэ Передрий.

– Чэ, туохтан сылтаан охсустугут? Туох та-
туировкатын эн Ахчаҥныыровка көрдөр бүк кү-
нүй? – следователь кумааҕытын толороору бэ-
лэмнэннэ.

– Туох да татуировкатын мин көрдөрбөтөҕүм... 
– Передрий олоппоһугар мөхсөн ылла. 

– Көрдөр илиилэргин! Сиэххин ньыппарын! – 
диэн Былатыан куолаһын сонотон модьуйда. 

Уол сибиитэрэтин икки сиэҕин ньыппарынан 
илиилэрин утары ууммутугар хаҥас харытыгар 
«88910» диэн сыыппаралар көҕөрөн көһүннүлэр. 
Никииппэрэп µлэлээн кэлбит олоҕун тухары 
араас татуировкалары көрөн кэлбитэ эрээри, 
бу эдэр уол илиитин маҥан тириитигэр ити 
концлагерь бэлиэтигэр маарынныыры көрөн 
хайдах эрэ дьик гынна. Эмиэ сарсыарда ос-

туолга сытар паапкаттан толлубутун курдук буо-
лан ылла. 

– Чэ, быһаар ити туоххунуй? – Былатыан 
куо лаһа эмискэ кэґиэ±ирэн, намтаан хаалла. 
Передрий сиэҕин көннөрөн баран следователи 
утары көрөн олорон эттэ: 

– Мин кэпсээммин ити боротокуолгар кыа-
йан тиспэтиІ буолуо... Хос эһэм Передрий 
Микола диэн киһи. Арҕаа Украинаттан Аҕа 
дойду сэриитин иннинэ эһэтин батыһан Саха 
сиригэр кэлбитэ үһү. Ийэтин, аҕатын кыһыллар 
ытан өлөрбүттэр, онон уончалаах тулаайах 
оҕону эһэтэ репрессияҕа түбэһэн хаайыыга 
барарыгар илдьэ барбыт. Кинилэр Өймөкөөн 
диэки лааҕырга сылдьыбыттар, Магадан суолун 
тутуутугар үлэлээбиттэр. Оҕонньор кыра уолу 
батыһыннара сылдьарын ким да аахайбатах 
быһыылаах, хаайыылаах кырыымчык паёгун 
биир киһинэн эрэ биэрэллэрэ үһү. Арааґа 
«айах адаҕалааҕа бэйэтин ночоото, иккиэн 
түр гэнник өлүөхтэрэ» дэспиттэрэ буолуо. Бэ-
йэтин килиэбин, киһи сиэх айылаах отун-ма-
һын сиэнигэр биэрэн, ыран-дьүдьэйэн иэдэйэ 
сырыттаҕына аны сэрии саҕаланан хайыылаах 
паёгун икки бүк сарбыйбыттар. Кырдьык, 
оҕонньор өр барбатах. Оҕонньор өлүгүн атын 
өлбүт хаайыылаахтары кытта Магадан суолун 
анныгар бырахпыттар, үрдүнэн кумаҕы, буору, 
тааһы кутан баран дэхсилээн кэбиспиттэр. 
Кыра уолу лааҕыртан атах балай үүрбүттэр. 
Уол хайыай, эһэтин үөрэҕинэн күн киирэр 
сирин диэки сирэйдэнэн сатыы бара турбут. 
Хата сайын буолан айылҕа бэлэҕинэн µссэнэн 
өлбөтөх. Оччолорго олохтоохторго ыйаах баара 
үһү: «Күөх харахтааҕы көрүстэххитинэ ытан 
иһиІ», – диэн, били, күрүөйэх хаайыылаахтары 
куоттарымаары. Хата кыра уолу тыыппатахтар, 
баҕар аһыммыттара буолуо, баҕар кулгааҕын 
мыыммыттара буолуо – өлөрөн баран быһан 
хонтуораҕа туттара иттэххэ хаайыылаах кул-
гаа±ар маарыннаабат диэхтэрэ диэн.

Алдан өрүһү кыра оҕо хайдах туораабытын 
ким да билбэт. Күһүн хаардаахха тоҥон өлөн 
эрэр уолу Таатта сиригэр, Кулаада диэн үрэххэ 
олорор саха ыала булан ылбыт. Кыһыны 
быһа эмтээн, аһатан-сиэтэн, бүөбэйдээн тыын 
киллэрбиттэр. Уол бу ыалга сыстан, улаатан 
кыыстарын кэргэн ылбыт, Тааттаҕа олохсуйбут. 
Онтон ыла Передрийдар диэн ыаллар Таатта-
ҕа бааллар, дьүһүннэрин-сэбэрэлэрин төрүт 
ыһыктыбакка тута сылдьаллар, ханнык да ыалы 
кытта аймахтастахтарына хааннара суурал-
лыбат.

Миигин оҕо эрдэхпиттэн дьүһүммүттэн сылтаан 
сирэй-харах анньан биэрбиттэрэ. Ол иһин 
буолуо – өбүгэлэрбин билиэхпин баҕарбытым. 
Мин санаабар хас биирдии киһи төрдүн-төрүтүн 
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билиэхтээх. Ол кини салгынынан тыынарын 
курдук бырааба буолар, сири бааґырдан, олох 
олорон суол хаалларарын курдук эбээһинэһэ 
дии саныыбын. Хос эһэм аймахтарын көрдөөн 
көрдүм да туһа суох. Кини эһэтэ Магадаҥҥа 
барар суол силимэ буолбутунан мин өбүгэм 
ыллыга симэлийбит. Аны хос эбэм ол эһэ-
бин быыһаабыт дьоҥҥо иитиэх оҕо эбит, кини 
аймахтара Таатта дьыалатыгар эриллэн эмиэ 
сураҕа суох сүппүттэр. Аҕам этэринэн, ай-
мах тарбытын умуннаран өбүгэлэрбит биһи-
гини куттаһа суох, көҥүл санаалаах дьон оҥо-
руохтарын баҕарбыттара үһү...

Хос-хос эһэм дьыалатын нүөмэрин бил бэппин, 
ол иһин бу Ойуунускай дьыалатын нүө мэрин 
татуировка оҥостубутум. Мин Таат табын, мин 
төрдүм бу сыыппараттан саҕаланар... Атыным 
суох... Ол иһин...

Аны үөрэххэ киирбитим кэннэ ити Ахчаҥ ныы-
раптыын үөрэнэр буоллум... Ити араспаанньа 
сэрии иннинээҕи репрессияҕа туох оруоллааҕын 
билэриҥ буолуо?.. Туох киһи аймаҕа буоларын 
билбэт, өбүгэлэрин өйдөөбөт, тылын умнубут 
оҕо. Баҕар, кинини төрөппүттэрэ урукку аньыы-
лартан харыстаары нууччалыы ииппиттэрэ буо-
луо... Иккиэн биир үөрэххэ үөрэнэбит, биир аһы 
аһыыбыт, биир салгынынан тыынабыт уонна 
иккиэн өбүгэлэрбитин билбэппит... Биир былыргы 
ыарахан кэм сиэннэрэбит эрээри, дьайыыта хас 
биирдиибитигэр тус-туспа буоллаҕа...

Бэҕэһээ историяҕа зачёт туттарбыппыт. 
Тут  та ран тахсан баран ити саҥа сахабыт ты-
быы рыы бөҕөтө: «Зачем мне эта история? 
Пусть-бы меня специальности лучше учили!» – 
диэннээх. Ону мин тулуйбаккабын кини туһунан 
тугу саныырбын барытын эттэҕим дии. Онтон 
охсуспуппут.

Былатыан, уол кэпсээниттэн тугу эрэ кумаа-
ҕытыгар бэлиэтэнэ олорон, киһитэ тохтообутугар 
уруучукатын туора уурда. 

– Онтон суслик диэн үөхпүт үһүгүн дии. Тоҕо?
Передрий тиис ыарыытыттан курдук сирэйин 

мыччыһыннаран ылла.
– Дьабарааскылар өрүс бу эрэ өттүгэр баал-

лар. Илин эҥэргэ оннук харамайы көр бөккүн. 
Ити Ахчаҥныырап курдук дьон эмиэ өрүс уҥуор 
суохтар. Кинилэри атыннык хайдах ааттыахха 
сөбүй? Миигин мамбет дииллэрин мин тулу-
йабын, онон кини да уоппутун ыйыһыннын…

* * * 
Киэһээҥҥи кураанах автобуһунан дьиэтигэр 

айаннаан иһэн Никииппэрэп охсуспут уолаттары 
саныы истэ. Ол быыһыгар ийэтин санаан ылла. 
Былатыан Хаҥалас улууһугар улааппыта. Ийэтэ 
Таатта буоларын кыра эрдэҕиттэн билэрэ эрээри 
кини туох аймахтааҕын, ийэтэ-аҕата кимнээҕин 

билбэтэҕэ. Ийэтэ хаһан да кэпсээбэт, ону-маны 
ахтыбат этэ. Былатыан да соччо наадыйбатаҕа. 
Арай биирдэ, уончалааҕар: «Миигин тоҕо Бы-
латыан диэн ааттаабыккыный?» – диэн ыйып-
пытыгар ийэтин сирэйэ эмискэ мыччыстан 
баран, наһаа аһыннарардыы: «Саҥарбаа! Са-
ҥарбаа!» – дии-дии илиитинэн сапсыйбыта. Уол 
ийэтин куолаһа уларыйбытыттан соһуйан, хаһан 
да истибэтэх тылыттан уолуйан ах барбыта 
уонна салгыы туоһуласпатаҕа.

Аармыйа кэнниттэн, үрдүк үөрэҕи бүтэрэн 
ба ран, Былатыан идэтинэн үлэлээбэккэ ми-
лиис сийэҕэ киирбитэ. Анкета толороругар суут-
таммыт аймаҕым суох, ийэм тулаайах, аҕам 
суох диэн суруйбута. Бастакы үлэтин күнүгэр 
дьиэтигэр формалаах кэлбитигэр ийэтин сирэйэ 
эмиэ урукку курдук мыччыстан, кыччаан ылбыта. 
Онтон ыла, формалаах сырыттаҕына, эмээхсин 
уолун хараҕын утары көрбөт этэ. Былатыан 
дьиэтээҕи таҥастаах эрэ буоллаҕына ийэтигэр 
чугаһыыра. Кэлин, кэргэннэнэн, оҕолонон, үлэтин 
да, олоҕун да араас кыһалҕаларыгар мискил лэн 
ийэтиттэн өбүгэлэрин туһунан ыйыталаспат этэ. 
Доҕор-атас элбэҕэр уруу-аймах соччо наада та 
суох курдуга. Ийэтэ өлбүтүн кэннэ ол-бу санаа 
кииртэлээбитэ да, бу сырыыга аны Былатыан 
бэйэтин сүрэҕэ «Саҥарбаа! Саҥарбаа!» диир гэ 
дылы этэ...

Былатыан автобус кырыарбыт түннүгүн тар-
баҕынан кыһан ханнык тохтобулга кэлбитин 
көрдө, онтон ол кыспыт сурааһынын салҕаан 
«88910» диэн сыыппараны тоҥ тааска суруйда. 
Маарыын уолаттары кабинетыгар ыҥыран баран 
дьыаланы сабарын туһунан эппитэ. 

– Күндүл Манчаарович! Вы имеете полное 
право обжаловать моё решение. Несомненно 
Ваша жалоба будет иметь определённый вес в 
предстоящей мне аттестации, но мне уже всё 
равно...

Хочу вам обоим рассказать, что в джунглях 
Африки живёт одно маленькое племя. У них 
есть обычай сбрасывать связанного убийцу из 
лодки на середине реки. Родственники убитого 
стоят на берегу и решают – спасать убийцу 
или дать утонуть. Спасшие убийцу узнают, что 
мир жесток, но избавляются от горя, а давшие 
убийце утонуть мстят, но остаются в своём 
горе навсегда. Мы с вами не в джунглях и 
никто из вас двоих никого пока не убил, но 
оба вы тонете в двух полярных крайностях... 
И родственников на берегу нет... Вам, чтобы 
спастись, нужно просто посидеть и поговорить, 
рассказать друг другу о себе. В конце концов мы 
тоже маленькое племя в дебрях жизни... Месть 
– утешение для слабых духом. Подумайте об 
этом, ведь у вас впереди вся жизнь, – диэбитэ.

Былатыан тохтобула кэлэн автобустан таҕыс-
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та. Уон сэттис квартал одоҥ-додоҥ уоттардаах 
уулус сатынан баран иһэн, атаҕын анныгар хаа-
чыгырыыр хаар тыаһын иһиллии-иһиллии, сайын 
ийэтин дойдутугар бара сылдьыах буолла, 
баҕар биир эмэ аймах көстөөрөй... «ХаһааҥІы-
га диэри дьабарааскы буола сылдьыахпыный? 
Ити Вася уол илиитигэр татуировкалаабыт 
сыы п параларын кэннигэр туох баарын сэгэтэн 
көрөр сааһым кэллэ ини...» Эмискэ өйүгэр оҕо 
сылдьан английскай тыл уруогар үөрэппит Дин 
Рид ырыата көтөн түспүтүгэр киҥинэйэн ыллаан 
барда:

We shall overcome,
We shall overcome,

We shall overcome, some day.

Oh, deep in my heart,
I do believe

We shall overcome, some day.

We’ll walk hand in hand,
We’ll walk hand in hand,

We’ll walk hand in hand, some day.

Oh, deep in my heart,
I do believe

We shall overcome, some day.

27.04.2014 с. (Өрөспүүбүлүкэ күнэ)

БОРУОЛБA
«...Ты когда-нибудь видела гнездо орла?
Всеми ветрами его продувает... 
А в норе у барсука тепло... 
Но орел не может жить 
в норе – сыро там, темно... 
И барсуком воняет...»

«Всадник с молнией в руке» 
диэн киинэттэн, 1975 с.

...Эмискэ күөх баламах уу тымныы, ха-
раҥа түгэҕэр түһээт, тыын былдьаһан 

ууга чачайдым, ханна эрэ үөһээ күн сырдыга 
күлүмнүүрүгэр харбыаластым. Ууттан быган 
тыын ылаат, эмиэ түгэххэ түстүм, атахпынан 
бадараантан анньынан тахсаары тэбиэлэнним, 
өссө биирдэ ууттан быктым, эмиэ тимирдим... 
Өлөн эрэрбин хаһыытаан биллэрэр кыах суох 
– ууну ыйыстарым быыһыгар салгыны эҕи-
рийэ сатыыбын, ууттан быктаҕым аайы ин-
нибэр көстөр кытылга илиибин уунабын, туох 
баарбынан киниэхэ тардыһабын... 

Ити – мин олохпор бастакы сөтүөлээһиним 
ту һунан өйдөбүлүм. Кучуйан илдьэ барбыт 
эдьиийдэрим: «Кэл! Ыстан!» – диэбиттэригэр, 
кинилэри үтүктэн, сүүрэн кэлээт ууга ыстанан 
кэбистэҕим үһү... Онно кытыыга бэйэм тах сы-
бытым, улахаттар мин өлөр мөхсүүбүн өйдөөн 
көрбөтөхтөрө, аахайбатахтара. 

Ити – Боруолбалыын бастакы билсиим. Кэлин 
ол өлө сыспыт уум Таатта үрэх буоларын 
билбитим. Онтон ол үрэххэ дьон сөтүөлүүр 
сирдэрэ тус-туһунан ааттаахтарын истибитим: 
Тоҕой, Ырааһыйа, Араҥастаах, Боруолба, Пово-
роттаах, Динамиттаах... 

Өссө хойут Боруолба диэн аат нууччалыы 
Прорва диэнтэн буолуон сөбүн өйдөөбүтүм, тоҕо 
диэтэххэ бу тоҕой сир Таатта үрэх Ытык Күөлгэ 
түһэр сиригэр баар. Мин төрөөбүт тэлгэһэм 
аттыгар былыр таҥара дьиэтэ турбута, онно 
олорбут аҕабыт хараҕын далыгар көстөр сири 
сүрэхтээбит буолуон сөп. Уһун айаны айаннаан 
Таатта үрэх субуллан-сыыйыллан кэлэн манна 
күөлү үөскэтэр, бэйэтин уутун сынньатар. 
Сороҕор, айылҕа уһуктар кэмигэр, уутун хаа-
йар быһыттары тоҕо көтөн, киэлитин илгэн, 
Таатта бэйэтин дьиҥ кыаҕын көрдөрөр. Оччоҕо 
Боруолба уу анныгар тимирэн, үрэх уонна күөл 
ситимин кистиир, Таатта модун күүстээх киэҥ 
байҕал буола түһэр...

Киһи, обургу, өйө ханна, туохха тиийбэтэҕэ 
баарай? Халаан уутуттан харыстанаары Таатта 
кытылларын үрдэттибит, ырыаҕа ылламмыт 
үөттэрбитин эстибит. Үрэхпит биир сирэйдээх, 
кумах-таас иэннээх уу ханаалыгар кубулуйда. 
Тоҕой, Ырааһыйа, Араҥастаах, Повороттаах, 
Динамиттаах кумах анныгар көмүллэн ааттарын 
суолтатын сүтэрдилэр. Талахтаах, оттоох,  дьиІ 
Таатта тыыннаах Боруолба эрэ хаалла... 

Билигин Боруолбаҕа оҕо аймах сөтүөлээ-
бэт. Үксүн «аһыы утах саллааттара» мустан 
куөлэһийэр, көччүйэр сирдэрэ. Ол да буоллар, 
оҕо сааспар курдук, эмиэ да толло, эмиэ да 
манньыйа сарсыарда аайы түннүгµнэн кинини 
көрөбүн, күн устата, кэлэ-бара харахпын Бо-
руолба диэки бырахпакка ааспаппын. Аан 
дойдуга мөлүйүөнүнэн үрэхтэр күөллэргэ хол-
боһон эрдэхтэрэ, олортон миэхэ тиксибит 
сир бу эрэ буоллаҕа – олохпор бастакыбын 
сөтүөлээбит, чачайбыт, сиикэй ууну тото испит 
Боруолбам...

Дойдуга таптал µрдµк кµµрµµлээх тыллаах 
өрө гөй ырыатыттан, сиэдэрэй оһуордаах-ман-
дардаах дуоҕаттан-былаахтан саҕаламмат. 
Баа ра суоҕа, дьыл ханнык да кэмигэр, олох 
хай дах да сиэригэр, сайыҥҥы куйааска күн 
кыыр пахтара күөх от быыһынан ууга күлү мүр-
дүүллэрин ахтаргыттан буоллаҕа...
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Айталина бүтэһик кылааһын сууйан бү-
тэрэн, биэдэрэтин, швабратын кирилиэс 

аннынааҕы кыракый хоско ууран баран хатаан 
халыгыратта. Бу кини хоһо. Оскуолаларын зав-
хоһа Аида Кирилловна кытаанах, сүрдээх чучу-
раан дьахтар. Бэрээдэги сөбүлүүр. Техүлэ-
һиттэри талбытынан дьаһайар. Үлэлиир миэс-
тэлэрин ыраастык, үчүгэйдик туталларын ир-
диир. Ол оннугар оскуола дириэктэрэ хаһаа-
йыстыбаннай үлэҕэ улаханнык кыһаммат, сын-
ньалаҥнык сылдьар. Оскуола завхоһа бэйэтэ 
даҕаны оскуола таһынааҕы араас иирбэ-таарба 
боппуруостарга дириэктэри орооһуннарарын 
сөбүлээбэт.

Айталина оскуолаҕа иккис сылын муоста 
суу йааччынан үлэлиир. Дьиҥинэн оскуоланы 
үчүгэйдик үөрэнэн бүтэрбитэ. Үөрэххэ туттарса 
бараары сырыттаҕына, эһэтэ эмискэ сүрэҕэ 
тох тоон олохтон туораабыта. Эһэтэ киниэхэ 
ийэтин, аҕатын барытын солбуйбут соҕотох 
хаан-уруу киһитэ этэ. Ыйар-кэрдэр, сүбэлиир-
ама лыыр күндү киһитин сүтэрбит кыыс оҕо – бу 
дьал хааннаах үйэҕэ муммут кус оҕотун курдук 
соҕотоҕун эргичийэн хаалбыта. Үөрэххэ кыайан 
тэринэн барбатаҕа. Хата, Аида Кирилловна ол 
сайын оскуола өрөмүөнүгэр көмөлөһүннэрбитэ, 
күһүнүгэр µлэ±э ылбыта.

Кыыс оскуолатын сабан тахсан иһэн, түөрт 
ыйдаах кырачаан уолун «мыс» курдук мы-
тырыйбыт сирэйин, толлойбут уоһун, хап-хара-
нан чоҕулуччу көрбүт хараҕын санаан мичилийэн 
ылла. Ийэтин көрдөҕүнэ мору-мотоҕор илиитинэн 
чыычаах оҕотун курдук даллараҥныыр буол-
лаҕа үһү. Быйыл ыам ыйыгар оҕоломмута. 
Аан бастаан ыараханын билээт олус да кут-
таммыта. Иннэ-кэннэ сарбыллыбыт курдук са-
наммыта. Хаста да түһэртэриэн баҕарбыта да, 
ханна-хайдах тиийэн дьаһаныан билбэтэҕэ. Он-
нук муна-тэнэ сырыттаҕына, хата, хайы-үйэ дэ-
риэбинэ «хорохоотторо» билэ охсон, «түннүк» 
сонунун тарҕата охсубуттарын истибитэ. 
Билигин кэмсиммэт. Кыракый Павлигыттан күнэ-

ыйа тахсар. Арай куһаҕана диэн: хаалларар 
киһитэ суох. Билигин үлэлиир кэмигэр таһы-
нааҕы ыалларын уончалаах кыыстарын хара-
быллатар. Оҕото барахсан утуйан хаалар 
эрээри, уһугуннаҕына, кэлиэр диэри оронугар 
сытаахтыыр. Сатаан үлэлиэ суох быһыылаах, 
балтараа сааһыгар диэри уоппуска ыллаҕына 
сатаныыһы. Оҕотун аҕата тойооску бу орто 
дойдуга оҕолооҕун туһунан тымтыктанан да 
көрбөт. Эгэ эрэ билбэтин. Хайдах эмэ гынан 
ииттинэн олорор инибит. Аида Кирилловна баа-
рын тухары суон дурдалаах, халыҥ хаххалаах 
курдук сананаллар.

Бэйэтин акаарытыгар хайдах итинник бала-
һыанньаҕа түбэстэ этэй? Кинилэр бөһүө лэк-
тэригэр куоракка туох эрэ улахан тэрилтэҕэ 
начальнигынан үлэлиир «тос» курдук тойон дьиэ 
кэргэнинээн «даача» диэн ааттаан хас сайын 
ахсын сайылаан бараллар. Сайылаабыттара 
биэс-алта сыл буолла быһыылаах. Дьиэ ха-
һаайыннара, элбэх оҕолоох ыаллар, дьиэ лэ рин 
атыылаан баран, улуус киинигэр көспүттэрэ. 
Куораттар даачаларын киһи билбэт гына ис-
тэри-тастары эпсиэйдээн, төгүрүччү бэс хап-
таһынынан олбуордаан кэбиспиттэрэ куорат 
дьиэлэриттэн итэҕэһэ суох дьэндэйэн турар. 
Үксүн эһэлээх эбэлэрэ сайылыыллар. Бэйэлэрэ 
биирдэ эмэ субуоталарга, өрөбүллэргэ кэлэн 
бараллар. Оҕолоохторо-уруулаахтара көстүбэт 
этэ да, иллэрээ сыллааҕыта сиэннэрэ диэн 
бэрт мааны дыралдьыйбыт уол кэлэн сайылаан 
бар быта. Бөһүөлэк кыргыттарын кутун балачча 
туппута быһыылааҕа. Кыыстан кыыска үрүмэччи 
курдук тэлээрбэхтээн баран, барыан уонча хонук 
иннинэ киниэхэ сыстаҥнаабыта.

Дьиэлэрэ да уулусса нөҥүө турара. Сайыны 
быһа кэлэ-бара тылынан оонньоһоро. Кыыс 
да куорат мааны уолун сөбүлүү көрөрө. Уол 
олбуорун иһигэр киирэрин-тахсарын куруутун 
түннүгүнэн кэтэһэрэ-манаһара. Вадим ону бил-
бит быһыылааҕа. Барыан эрэ иннинэ сы тыыр-
хайбыта сүрдээх этэ. Холуочук киирэн көҥүл 
кэпсэтэн тахсара. Итинник нэдиэлэ сылдьыбыта. 

Татьяна НАХОДКИНА

ЄТЄХ ИИНЭ ОСПОТ
(сэһэн)
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Пиибэтин кыбынан киирэрэ. Ол киэһэ эмиэ 
пиибэлээх киирбитэ.

– Айталы Куо, бүгүҥҥү күн – мин күнүм. Эн 
биһиги тапталбытын туох да тохтоппот. Биһиги 
үйэ-саас бииргэбит, – диэн байааттаҥнаабыты-
нан аһыыр остуолун таһыгар турар олоппоско 
«лах» гына олоро түспүтэ. Остуолга сыыйа 
умса түһэн, мунна хаһыҥыраабытынан барбыта. 
Айталина уһугуннара сатаан муҥнаммыта 
да, киһитэ кытаанах баҕайытык утуйан, туһа 
суоҕа. Турдаҕына тахсар ини диэн хоһугар 
киирэн таҥастыын утуйан хаалбыта. Эмискэ… 
түүн киһи хоонньугар киирбитин билбитэ. Ту-
ра, утарылаһа сатаабыта да, кытаанах илии 
хам баттаабыта… Барыта бүппүтэ… Киһи тэ 
сарсыарда туох да буолбатаҕын курдук тах-
сан барбытынан сурахтыын сүппүтэ. Онтон 
ыла Вадимы көрбөтөҕө. Кырдьаҕастарын көһө-
рөллөрүгэр да кэлэ сылдьыбатаҕа. Сураҕа, со-
ҕуруу үөрэҕэр барбыт аатырбыта. Онтон кини 
бэйэтин акаарытыттан биир түүн эр киһилиин 
чугасыһаары «ыарахан» хаалбыта. Куорат уолун 
сөбүлээбит аатыран тоҕо дьиэтигэр сырытыннара 
үөрэппитэй? Өссө эбиитин утуйбут буола-буола, 
соруйан күүтэ сытар диэтэҕэ. Кыргыттарга баран 
хонуон, эбэтэр ампаарыгар киирэн, хатанан 
утуйуон сөп этэ. Дэҥнэтэн ампаарга утуйарын 
кини «сыттаан» да билбэт, дьиэ кураанаҕын 
көрөн тахсан барыа эбитэ буолуо. Ону кини-
ни соруйан кэтэһэн сыппыт курдук санаатаҕа. 
Дьон эбэлээх ийэтин суолларын солоотоҕо, 
чэп чэки, сэлээр кыыс диэтэхтэрэ. Халлааннаан 
кө  түөҕү халлаан ыраах, сирдээн тимириэҕи 
сир кытаанах. Сатахха, истиҥ дьүөгэтэ суох. 
Ки  миэхэ кэпсээн тыынын таһаарыай? Дьахтал-
лар ааспыт сайынтан ыла төһө эрэ хобу гунас-
тылар. Таһынааҕы Илииһэтэ даҕаны балачча 
уоһа чорбоҥнуу түспүт буолуохтаах. Чэ, туох 
буолуой? Киһи айаҕын саба туппаккын. Дьи-
ҥинэн, киһини өйдүүр буолуоҕуттан оҕоҕо ба-
ҕарар. Ол баҕар олус соҕотоҕуттан буолуо. 
Иһэр-аһыыр, таптаабат киһилиин олох олоруох 
кэриэтин, оҕотунаан ыал буолан олорбута ор-
дук. Кини да эһэтин сүтэриэҕиттэн, соҕотоҕун 
олордо. «Ийэлээх эбэҥ эрэ суолун хатылаама. 
Олор иккиэн сэлээрчэх дьахталлар буолан, атах 
балай барбыттарынан, суоллара сойбута. Мии-
гин баппыт буоллаххына, оҕом олох олоруоҕуҥ. 
Ол сэлээрчэхтэр эрэ суолларынан барыма. 
Уолу гунан тыыммыт, уһугунан дугуммут, оро йу-
нан оонньообут дьахталлар этилэр. Эр киһи-
ни көрдүлэр да, ырбаахыларын тэллэхтэрэ 

тэлээрбитинэн барара», – диэхтээбитэ эһэтэ 
эрэй дээх. Бу санаатахха, кэриэһин эппит эбит. 
Кыыс ийэтин, эбэтин хайаларын даҕаны өй-
дөөбөт буолан, улаханнык кинилэринэн итэ-
ҕэстийбэккэ улааппыта.

Айталина оҕолонуоҕуттан хайдах эрэ тирэх-
тээх, бөдөҥсүйбүт ыал курдук сананар, биһиги 
диэн элбэх суолтаҕа толкуйдуур буолбутуттан 
эмиэ да үөрэ, эмиэ да сонньуйа саныыр.

II
Үөрэх дьыла са±аланан, оскуола олбуора 

оҕолор саҥаларынан туолбут. Кыра кылаас кыр-
гыттара «кылаастаах» оонньоон, баттахтарын 
араас өҥнөөх лиэнтэнэн өрүммүттэрэ үрүмэч-
чилэр тэлээрэллэрин санаталлар. Онтон кы-
ракый уолаттар туох да сыала-соруга суох төт-
төрү-таары сырсан булумахтаһаллар. Үрдүкү 
кылаас үөрэнээччилэрэ кыыстыын-уоллуун онно-
манна чөмөхтөһөн кэпсэтэн күүгүнэһэллэр. Со-
то ру буолаат, чуораан тыаһын даҕаспытынан, 
оҕо саҥатынан оргуйа олорбут олбуор иһэ 
чуум пуран хаалла. Оскуола уборщицалара Ага-
шалаах Галина итини барытын саҥата суох 
ойоҕоһуттан, ампаар кирилиэһиттэн көрө оло-
рон, иһийбит чуумпуну аймаан, кураанах биэдэ-
рэлэрин таҥкынаттылар.

– Барыахха. Айталинабыт биһиги иннибитинэ-
кэннибитинэ кэлэн оскуолатын сууйар буолла. 
Уруккутун курдук кэпсэтэ сатаабат. Кыра оҕо-
лоох киһи хайдах үлэлиэн өйүм хоппот, – Агаша 
төгүрүк сирэйин мылтатан дьүөгэтин си рэйин-
хараҕын кэтиир.

– Чэ, онно эн төбөҕүн наһаа сынньыма. Үлэ-
лээ бэтэҕинэ хайдах ииттинэн олоруой? Оҕо -
тугар ыксаахтыыр буоллаҕа. Уруута-ай ма ҕа, 
тө рөппүттэрэ суох киһи кыра оҕону күн нэри-
түүннэри көрөрө сылаалаах буолуо. Көр дөх-
хө, сэмэй баҕайы кыыс. Хайдах итинник буо-
лан хаалбыта буолла, – Галина аһыммыт куо-
лаһынан сыыйар.

– Дьэ, билбэтим. Сэмэй диигин даҕаны, 
ийэлээх эбэтин баппыт буоллаҕына, сытыы 
соҕус буолара буолуо. Ол да иһин ала-чуо кини 
эрэ ыарахан буолан оҕо көтөҕүүлээх хаалла, 
атыттар тоҕо эрэ истэрин өрө көтөхпөтөхтөр 
ээ, – Агаша үөннээх баҕайытык саҥаран сыы-
быргыыр.

Дьахталлар ньамалаһа туран, Аида Кириллов-
на иһэрин көрөн, саҥата суох бардылар.

– Хайа, кыргыттарым кэм да, дэриэбинэ хо-
бун-сибин тиһэ олороҕут дуу? – оскуолаларын 
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завхоһа үлэһиттэрин көрөөт, дьаһайбытынан 
барда. – Айталина оҕотун балтараа сааһыгар 
диэ ри уоппускаҕа баран эрэр. Саҥа үлэһит 
көрдүү барбат инибит. Иккиэн үллэстэн сууйуҥ. 
Балтараалыы ставкаҕа үлэлиир инигит. Оҕото 
этэҥҥэ сыттаҕына, аны күһүҥҥүттэн үлэлиэ этэ 
буоллаҕа. Хантан үптэнэн олоруой?

– Аны күһүн да балтараа саастаах оҕону 
ханна быраҕан үлэлиэй? – Агаша хабыгыраата.

– Чэ, ол эн дьыалаҥ буолбатах. Киһи киһиэхэ 
көмөлөһөр баҕайыта. Көмөлөһүөхпүт буоллаҕа, 
– дьахтар иккиэннэрин хардары-таары кэриччи 
көрді.

– Оҕону уочаратынан дьуһуурустубалаан кө-
рөбүт дуо? – Агаша бэйэтэ да алаатык көрөрө 
олус диэличчи көрбүтүттэн, хараҕа алаарыйан, 
атын сири көрө сылдьар.

– Бүт, Агаша, куһаҕаҥҥа тиллэргэ маастаргын. 
Онон солбуйаҕыт дуу, суох дуу? Солбуйбат 
буол лаххытына, киһи эрэ элбэх. Солбук көс-
түөҕэ, – салайааччылара сөбүлээбэтэҕин биллэ-
рэн, тимир-тамыр курдук саҥарда.

– Солбуйуохпут. Агашаны билбэт киһиэхэ 
дылы. Олус наһаа байымсыйбыт буоллаҕына, 
оҕолорбун көмөлөһүннэрэн, бэйэм да солбуйуом, 
– Галина оттомноохтук быһааран кэбистэ.

– Чэ, ээх, киһини оонньоон саҥардымаары 
гыммыттар дии, – Агаша түтүө-татаа тутунна.

Дьахталлар утарыта көрсөн туран тиэхэлээхтик 
күлµстµлэр.

Аида Кирилловна оскуолаҕа киирбэккэ, быһа, 
хонтуораҕа ааста. Маарыын сарсыарда нэһи-
лиэк администрациятын специалиһа Акулина 
эрийэн кэлэ сылдьарыгар көрдөспүтэ. Туохха 
наа дыйдаҕай? Барыта этэҥҥэ дылы дии. Хор-
туоппуй хомууругар көмөлөһүннэрээри гыннах-
тара дуу? Оччоҕуна онтон дириэктэри кытта 
дуогабардаһыа эбиттэр дии? Сотору кыһыл 
металлочерепица кырыыһалаах, маҥан проф-
лииһинэн бµрµллµбµт хонтуораҕа тиийэн, кыһыл 
дермантин бүрүөһүннээх ааны тэлэччи аһан, 
специалист хоһугар ааста.

– Дорообо, хайа, Акулина, туохха ыҥыттар-
дыҥ? – Аида Кирилловна тута наадатын быһаар-
сы бытынан барда.

– Аида Кирилловна, тохтуу түс, бу семейнэй 
ыспыраапканы суруйан баран билигин кэпсэтиэх-
пит, – Акулина улахан наадалааҕы этэрдии тут-
тубутун көрөн, дьахтар миэхэ сыһыаннаах туох 
куһаҕан буоллаҕай диэн сэрэхэдийэ са наата.

Кабинекка иккиэн хаалбыттарыгар нэһилиэк 
специалиһа таайтарыылаах баҕайытык туттан 

туран дьон истиэ диэбиттии уоһун иһигэр иһил-
лэр-иһиллибэттик сибигинэйдэ.

– Аида Кирилловна, ити Айталина тыа хаһаа-
йыстыбатын департаменын тойонун уолуттан 
оҕо ломмут дииллэрэ кырдьык дуо? – Акулина 
атаҕар турар дьахтарга олоппос ылан биэрдэ.

– Пахай, ону ыйытаары ити үлүгэр ачыа-
һырдыҥ дуо? – дьахтар өс саҕа буолан, төбөтүн 
илгистибитигэр кыһыл көмүстэн оҥоһуллубут 
са халыы ытарҕата эйэҥэлээн ылла. – Олор-
боппун. Ыксыыбын. Этэрдээх буоллаххына, түр-
гэнник эт.

– Чэ, иһит. Айталина ийэтэ тыыннаах эбит. 
Кыыһыгар олоро иһэр. Уулусса дьахтара буо-
лан бүппүт үһү. Куһаҕан ыарыыны соһон да 
аҕалыан сөп. Дьэ, хайдах буолабыт? Кыыс ийэ-
тин дьүһүнүн да өйдөөбөт буолуохтаах, иитил-
ли бэтэх ийэтэ буоллаҕа. Хаартыскаттан эрэ 
билэн эрдэҕэ.

– Анфиса кэлэр дуо? Ким эһиэхэ биллэрдэ? 
Хантан иһэр үһүнүй? – Аида Кирилловна соһуччу 
истибит сонунуттан бэл кэлэҕэйдээн ылла.

– Улуустан полиция биллэрбитэ. Чэ, Аида 
Кирилловна, толкуйдаа. Хайдах буолабыт? 

– Аҕалымыахха наада. Куоракка дьиэтэ суох-
тар дьиэлэригэр туттарыахха. Кыыһын аҕыйах 
ыйы гар барбытынан сураҕа суох сүппүтэ. Уонна 
эмискэ хантан күөрэйдэ? Биичтии, муор-туор 
сылдьан, олох да киһи аатыттан ааһан өллөҕө 
дии саныырбыт. Онтукайбыт хата тыыннаах 
эбит эрээри, ол кыыһыгар кэлэн үчүгэй өттүнэн 
сабыдыаллаабата чуолкай.

– Анфиса дойдулаах киһи кэлэрин хайыыр да 
кыахпыт суох. Кэлэр буоллаҕа. Онон бүгүҥҥү күнү 
ааспакка хайдах эмэ гынан кыыска биллэриэххэ. 
Айталина бары өттүнэн бэлэмнээх буолуон 
наада. Ханныгын да иһин ийэтэ буоллаҕа. Аида 
Кирилловна, эйигиттэн атын чугас киһи кыыска 
суох, онон эн этэргэр тиийэҕин, – диэт, Акулина 
кэпсэтии манан бүтэр диэбиттии, остуолугар 
төнкөйөн, суруксуттаабытынан барда.

Дьахтар сөбүлээбэтэҕин биллэрэн, тыастаах 
соҕустук үктэнэн, тахсан барда.

III
Уус киһи мындыр хараҕынан хас биирдии 

муннуга кичэллээхтик тутуллубут дьиэ, төһө да 
эргэрдэр киһи хараҕар быраҕыллар тупсаҕай 
көстүүлээх. Олбуор иһигэр улахан тутуу суох, 
арай хаартан, самыыртан харааран хаалбыт 
ампаар чуҥкуйан турар. 

Бу дьиэҕэ Айталина киһини өйдүүр буо-
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луоҕуттан олорор. Эһэтэ этэринэн, төрөөбүт 
дьиэтэ. Ийэтин, аҕатын барытын солбуйбут 
хаан-уруу киһитэ – эһэтэ киниэхэ соҕотох этэ. 
Ону баара бүгүн Аида Кирилловна соһуччу 
күүтүллүбэтэх сонуну иһитиннэрдэ. Ити сонунтан 
үөрүөн да, хомойуон да билбэт. Төрөппүт ийэ-
тэ көстүбүт. Өссө манна дойдутугар, алаһа 
дьиэтигэр, иһэр үһү. Хаһан баҕарар, бүгүн да 
киирэн кэлиэн сөп. Киирэн кэллэҕинэ, хайдах 
буолар, туох диэн кэпсэтэр? Үйэтигэр көрбөтөх 
киһитин хайдах «ийээ» диэн ыҥырар. Чэ, кэл-
лин, туох баарынан көрсүө.

Кыыс оҕото оронугар утуйан болтолло сы-
тарын манньыйа көрөн турбахтаан баран оһоҕун 
отторго оҥостон, хара болтуо сонун кэтэн та-
һырдьа таҕыста. Хайы-үйэ хараҥаран эрэр. 
Балаҕан ыйын бүтэһик күннэрэ. Эһэтэ эрэйдээх 
олбуорун иһигэр наар хатыҥ мастары олордоро. 
Сайыны быһа биэбэйдэһэр идэлээҕэ. Уонтан 
тахса хатыҥ мас көбүс-көнөтүк үүнэн дьулуруйан 
тахсыбыттара көрөргө сүрдээх үчүгэйдэр. Муус 
маҥан туос субалара хараҥаҕа ордук бэлиэтик 
туналыһан көстөллөр. Сайынын хатыҥ чараҥҥа 
сылдьар курдуккун. Онтон билигин кыһыл, са-
һархай, күөх сэбирдэхтэрин тулатыгар ыһан, 
суйданан туралларын киһи харааста көрөр. 
Ай талина тоҕо эрэ эмискэ уулуссаҕа соҕотох 
төҥ көччү туттан иһэр киһиэхэ хараҕа хатанна. 
Бол ҕойон көрдөҕүнэ, кинилэр бөһүөлэктэригэр 
көстүбэт быһыылаах-таһаалаах, таҥаһа-саба 
да атын дьахтар кинилэр дьиэлэрин көрдө-
көр бүтүнэн иһэрин көрөн, көхсүн хараҕынан 
тым ныы сүүрээн биллибититтэн дьик гынна. 
Били этэр «ийэлэрэ» иһэр быһыылаах. Хайдах 
буолуохха? Аида Кирилловнаҕа эрийиэххэ дуу? 
Кэллэҕинэ, эрийээр диэбитэ. Ээ-чэ, эмиэ туох-
тан куттаннахпыный? Атын эбитэ буоллар, 
ийэтэ буолуохсут манна дойдутугар кэлэриттэн 
тардыныа этэ.

Калитка аана аһыллыбытыгар, өйдөөн-дьүүл-
лээн болҕойон көрбүтэ, барыта хара таҥастаах, 
эр киһилии таҥныбыт дьахтар киирэн турар.

– Хайа, күн сирин көрдөрбүт күндү биэбэй-
чээним, дорообо! Ычча, дьиэҕэр киллэрэ ҕин дуу, 
суох дуу? – дьахтар кэһиэҕирбит куолаһынан 
ол буоругар үктэнээт, дьаһалымсыйбытынан бар-
бы тын кыыс сөбүлүү истибэтэ.

– КиирдэҕиІ дии, – диэбитин Айталина өйдөө-
бөккө да хаалла.

– Итии чэйдээххин дуо? Остуолгун тарт, – 
Ан фиса дьиэҕэ киирээт, соруйсубутунан барда.

Айталина саҥата суох буруолаппытынан чэй 

кутан баран, оһоххо турар итии хортуоппуйу 
остуолга уурда.

– Пахай, хортуоппуй эрэ дуо? Этиҥ суох 
дуо? Оччоҕо мин эйигин кыыспын күндүлүүбүн, 
– суумкатыттан халбаһыы уонна икки киилэлээх 
«Медовай» пиибэни ылан остуолга уурда.

– Дьиэм барахсан, дорообо! Көрбөтөх ыраат-
та. Уларыйбатаххын. Хайдах бааргынан ту-
раах тыыгын. Онтон аҕыйах ыйдаах хаалбыт 
кыыһым дьахтар дьахтарынан буолбуккун. Кэм 
буолуо, «түннүк» оҕотун көтөҕөн олороҕун дуу? 
Буоллахпыт. Хаан хааныттан ырааппат диил -
лэрэ ити буоллаҕа, – дьахтар аһыырын быы-
һыгар саҥаран хабыргыы олордо. – Аҕаҕар 
майгынныыр эбиккин, ол аата биһиги хаан 
буол  батаххын. Эһэҥ хаһан суох буолбутай?

– Икки сыл буолла, – Айталина дьахтар соһуч-
чу баар буолбутуттан уонна олус харса-хабыра 
суох саҥарарыттан «мах» бэрдэрэн саҥатыттан 
матта.

– Эһэҥ суох буоларын кытта, эн көҥүл бар-
бычча, тутуу былдьаһан, ыарахан буолан оҕо-
лоно оҕустуҥ. Оҥорбут киһиҥ кэргэн ылбат 
дуо, киһи да күлэр, һа-һа, – бэлэһинэн күллэ. 
– Хантан ылыай, мин суолбун солоотоҕуІ дии… 
Чэ, маннык, мин дьиэлээх киһи дьиэбэр кэл лим. 
Уҥуохпун туттараары дойдубун буллум. Араас 
ыарыым, заразам элбэх буолуохтаах. Онон кэп-
сэтии кылгас… Эбиитин кыра оҕолоох эбик кин. 
Сибилигин хомунан дьиэттэн таҕыс. Ик ки харах пар 
көстүмэ. Аныгы үйэҕэ уопсай дьиэ элбэх. Сураҕа, 
оскуолаҕа үлэлиир үһүгүн. Мин эйигин көрүөх пүн, 
эйигинниин олоруохпун да баҕарбаппын. Бүтэ-
һик күммэр диэри дьиэбэр соҕотоҕун олоруох-
пун баҕарабын, – Анфиса саҥа рарын былаһын 
тухары ыстакааннаах пии бэтин хантата олордо.

– Бу мин эһэм дьиэтэ. Эһэм миэхэ хаал-
ларбыта. Онон дьиэбиттэн тахсар санаам суох. 
Ол үлүгэр туспа олоруоххун баҕарар буол-
лааххына, баһаалыста, эн уопсайга таҕыс, – 
кыыс төһө кыалларынан, бэйэтин туттунан дол-
гуйбакка, кытаанахтык этэ сатаата.

Эмискэ телефон тырылаабытыгар Айталина 
баҕарбатар да ылан кулгааҕар таҕайда.

– Алуо, Айталина, ийэҥ кэллэ дуо? Дьон 
уулус   саҕа көрбүттэр этэ, – Аида Кирилловна 
са  ҥа та провод нөҥүө чугдаара түстэ.

– Кэлэн… 
– Билигин мин тиийиэҕим, – кыыс бопсуон 

ик ки ардыгар телефон туруупкатын халыр гына 
бы раҕар тыаһа иһилиннэ. 

– Ким эрийдэ? Миигин интэриэһиргииллэр 
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дуу? – Анфиса пиибэтин тобо±ун кураанах таан 
ыстакааныгар таҥнары кутта.

– Аида Кирилловна эрийэ сырытта.
– Аида Кирилловна?... Билигин да актыыбынай 

олоҕунан олорор дуу? Аны миигин көннөрбөтө 
буолуо. Оннооҕор урут оскуолаҕа комсомол 
сэкирэтээрэ эрдэҕинэ кыайбатаҕа. Чочоһуйбут 
баҕайы этэ.

Ити кэмҥэ аан тэлэччи аһыллан, Аида Ки-
рилловна олохтоох участковайдыын дьиэҕэ 
киирэн кэллилэр.

– Оо, олохтоох «былаастар» кэллилэр. Дьэ, 
тугу кэпсиигит? Мин босхолонон кэллим. Доку-
муоннарым барыта баар. Участковайга сар-
сын бэлиэтэнэ барыахтаах этим, – тохтоло 
суох саҥарар эрээри куолаһа булдьуйан, са-
ҥата да иһиллибэт буолбут. – Оо, дьүөгэм, 
Аида Кирилловна, дорообо, тупсубуккун, төлө-
һүйбүккүн. Мааны хотун буолбуккун. Урут ос-
куо лаҕа бииргэ үөрэнэр кэммитигэр холоон 
«хо тун» этиҥ, уол оҕо хараҕа хатаммат «чүө-
чэтэ» быһыылааҕыҥ, һи-һи киһи да күлэр, – 
олоппоһуттан туран илии тутуһа сатыыр да, 
сү һүөҕүн ыһыктынан бокуйан охтон истэҕинэ, 
участ ковай өйүү тутан ылан төттөрү олорто.

– Барыҥ, өйдөөхпүн. Куттанымаҥ, куһаҕан киһи 
мээнэ өлбөт. Ити кыыһы оҕотунаан илдьэ барыҥ. 
Кинилиин бииргэ олоруохпун баҕарбаппын. Бэ-
йэлээх бэйэм дьиэбэр кэлэн турабын, – Анфиса 
хадаардаһар көрүҥүн киллэрэн, кытаран хаал-
быт хараҕынан барыларын сүүһүн аннынан хар-
дары-таары хаһылыччы көрүтэлээтэ.

– Кэбис, барыаҕыҥ. Сарсын өйдөннөҕүнэ бы-
һаарсыахпыт. Айталина, Павлигы аҕал, – Аида 
Кирилловна уолу суорҕанынан суулуу тутан кө-
төхті. – Таҥаһын сарсын ылыахпыт.

– Сарсын сарсыарда хонтуораҕа тиийээр. 
Уонна… бастакы күҥҥүттэн маннык дьаабыланар 
буоллаххына төттөрү ыытыаҕым, – участковай 
кытаанах соҕустук саҥарда.

– Оҕочоос… Чоппууска кууруссаны үөрэппи-
тигэр дылы буолан… Уоскар уоһаҕыҥ өссө куу-
ра илик оҕочоос… Барыҥ, тахсыҥ… Киһини 
сын ньатыҥ, – дьахтар бэлэһинэн күллэ.

Айталина тугу эрэ утарылаһан саҥарыах 
кур дук туттан иһэн сапсыйан кэбиһээт, тирии 
кууркатын биэсэлкэттэн харбаан ылан тахсан 
барда. Аан сабылларын кытта дьиэ иһийэн 
чуум пуран хаалла. Анфиса дьиэтин саҥа көр-
бүттүү сыныйан көрөн олорбохтоото. Онтон 
эмискэ ынчыктаабытынан остуолга умса түстэ, 

тииһин хабырына-хабырына ис-иһиттэн эҥсэн 
ытаан, санна дьигиҥнии сытта…

IV
Халлаан саҥа суһуктуйа сырдаан эрдэҕинэ 

Анфиса уһуктан дьиэтин үрдүн, истиэнэлэрин 
хайаҕаһын саҥа көрбүттүү ааҕа сатыы сытта. 
Дьиэтэ эрэйдээх… Кырдьыбыт. Бу сытар хоһо 
уруккута бэйэтин хоһо. Арааһа, кыыс хоһо буолбут 
быһыылаах. Кыычырҕаабыт, тимир пружиналаах 
оронун оннугар саҥа сымнаҕас тахта орон. Чэ, 
ый эрэ курдук сытыаҕа, ол аайы эргэриэ суоҕа. 
Хайыай, утуйар таҥаһын уларытыа да бүтүі 
буоллаҕа. Ити кыыс аҕатын таптаан кэбиһэн, 
олох умсулҕанын, дьолун билбэккэ, кылгас 
үйэлэнэн эрдэҕэ. Сүүрбэ сыллааҕыта саҥа 
кулууп дьиэтэ тутуллар буолан, куораттан тутуу 
биригээдэтэ үлэлии кэлбитэ. Отуччаларыгар 
диэри саастаах эдэр уолаттар этилэр. Бөдөҥнөрө-
садаҥнара, сахаҕа үчүгэй көрүҥнээх уолаттары 
дэриэбинэ эдэр дьахталлара, кыргыттара бары 
сонургуу көрбүттэрэ. Бөһүөлэк сэргэхсийэ түс-
пүтэ. Хас киэһэ ахсын волейболга кыра оҕо-
туттан саҕалаан, кырдьаҕас дьонугар тиийэ 
мус таллара. Велосипедтан саҕалаан ДТ, МТЗ 
тракторыгар тиийэ техника бөҕө тоҕуоруйара. 
Сайылыктан ыанньыксыт кыргыттар, ходуһаттан 
отчут уолаттар мотоциклынан өрө бирилэтэн 
кэлэллэрэ. Биригэдьиирдэр күнү-түүнү аахсы-
бак ка үлэһиттэрин хонтуруоллуулларыттан атах-
тарын тилэҕэ элэйбитэ. Күһүн үлэлэрин түмүк-
тээн барбыттарыгар «кинилэр» саҕа үөрбүт 
дьон суохтара дииллэр.

Анфиса тутуу уолаттарыттан Бүлүүттэн сыл-
дьар отуччатыгар чугаһаабыт уолга хар ааччы 
иирбитэ. Ситии-хотуу аттестатын ылаат, Дьо-
куускай куоракка үөрэнэ барыахтаах былаана 
күдэҥҥэ көппүтэ, тапталын эккирэтэртэн соло 
бул батаҕа. Будьурҕай баттахтаах, хап-харанан 
көрбүт уол кыаһаан мөссүөнэ күнүстэри-түүннэри 
кинини арыаллыыра. Айаан да эккирэтиһэр эдэр 
кыыһы мүччү туппатаҕа. «Бу кыыс элбэҕэр ту-
һаныахха буоллаҕа», – диэн тыллааҕа. Са йыны 
быһа суксуруспуттара. Аҕата Байбал эрэйдээх 
тутааччылар күһүөрү баралларын са ҕа на көр-
сөн: «Кыыспын кэргэн ыл. Сыбаайба тэри йиэм. 
Манна олохсуйа хаал», – диэхтээбит этэ.

Эмискэ оҕолуун, улахан дьоннуун чуумпуран, 
бөһүөлэк иһийэн хаалбыта. Кыыс күүппүтэ… 
Сурук, телефонунан переговор да суоҕа. Оҕо-
лоноот, уол ир суолун ирдии, тоҥ суолун тордуу 
барарга санаммыта. «Бүтэй Бүлүү да буоллар, 
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киһи төрөөбүт Сахатын сиригэр син иннин-
кэннин көрүнэн сылдьар ини», – диэн санаалаах 
аҕатын хаһыытаппытынан кыракый суумка кы-
быныылаах тахсан барбыта. Дьокуускай куоракка 
тиийээт, аэропортан билиэт ылбыта. Хата, кини 
дьолугар, уһуннук күүттэрбэккэ, тута көтөр би-
лиэт көстөн, урут хаһан да харахтаабатах 
кырылас кумахтаах Бүлүү куоратыгар тиийбитэ. 
Уол куоракка бэйэтигэр олороро. Аргыстаһан 
тиийбит дьонуттан бэрт элбэхтик ыйыталаһан, 
ханна олорорун билбитэ. Икки этээстээх хара 
мас уопсай дьиэҕэ тиийбитэ. Уол суоҕа, эдэр 
дьахтар баара. «Айааҥҥа кэллим», – диэ би-
тигэр тута сирэйэ кубарыс гына түспүтэ. Сө-
бүлээбэтэҕин биллэрэн, кынчыатыырын быы-
һы гар, тыастаахтык хааман лиһирчэхтээбитэ. 
Дьиэлээх киһи «олор» диэбэтэҕин үрдүнэн 
аан таһыгар турар олоппоско чөмчөччү туттан 
олорбута. Дьиэ иһинэн-таһынан сүүрэкэлэһэр 
кыыстаах уолу аҕаларыгар майгыннатан 
сонургуу көрбүтэ. Биир тылы кэпсэппэккэ, хата, 
оҕолорун көрөр киһилэммит курдук сананан, 
дьахтар хоһугар киирэн, аанын ыга саптынан 
кэбиспитэ. Анфиса айаннаан, эбиитин күүтэртэн 
сылайа быһыытыйан, утуктаан, төбөтүн араас-
таан куоҕаҥнатан, олоппоһуттан сууллуох курдук 
иэҕэҥнии олорон, оҕолор: «Паапа кэллэ», – диэн 
чаҕаарбыттарыттан, бэйэтин бодотун тардынан, 
чинэччи туттан олорбута.

Аан тэлэччи аһыллан, тапталлааҕа киирэн 
кэлбитигэр долгуйбутуттан иэдэһэ тэтэрэ кыы-
һан, хараҕа чаҕылыйан, киһитин кууһа түһүөн 
тардынан, турбут сиригэр тэпсэҥнии турбута.

– Анфиса… Хайдах? Хантан… манна кэллиҥ? 
– Айаан соһуйан, кэлэҕэйдэтэлээн ылбыта.

– Айаан… Мин… Кыыстаммыппыт. Саҥа 
биир ыйын туолла, – кыыс өрүһүспүттүү түргэн 
соҕустук кэпсии охсубута.

– Ким ыҥырбытыгар манна кэллиҥ? Мин эйи-
гин ыҥырбатаҕым, – эр киһи тоҕо эрэ дьик-
симмиттии дьих-дьах туттара, дьиэ иһин эргиччи 
көрөрі. – Оҕолоор, маамаҕыт ханнаный?

– Баарбын. Көссүүҥ кэлбититтэн долгуйан кыа-
йан саҥарбат буолан кэлэҕэйдии тураҕын дуу? 
Барар буоллаххытына бэйэҕит барыҥ. Хайы-үйэ 
оҕолоох эбиккит буолбат дуо? Мин дьиэттэн 
тахсар санаам суох. Ол да иһин былырыын 
киһи сирэйин таба көрбөт буолан кэлбит эбиккин 
дии… Сөрүөстэ сытыйан... – дьахтар илиитин 
быар куустан туран, кыйахаммыт куолаһынан 
са ҥарарын быыһыгар хараҕын уута иэдэһин 
устун тохтоло суох сүүрэрин кыра оҕо курдук 

ытыһынан соттон ньухханара. Эмискэ дьиэ иһин 
оҕолор, дьахтар ытаһыылара, эр киһи уолуйбут 
саҥата ылан кэбиспитэ. Анфиса иннин-кэннин 
билбэт буолуор диэри буккуллан тэпсэҥнии 
турдаҕына, киһитэ илиититтэн харбаан ылан 
таһырдьа дэллэритэн таһаарбыта.

– Эн тоҕо манна кэллиІ?! Мин эйигин кэр-
гэн ылыах буолбатаҕым. Кэргэннээхпин, ик ки 
оҕолоохпун диэн эппитим буолбат дуо? То ҕо 
кэл лиҥ диибин дии, – эр киһи хараҕын үрү-
ҥүнэн көрөн туран бардьыгыныырыттан Ан фиса 
ти тирэстиэр диэри куттаммыта.

– Эн кэргэннээхпин диэн хаһан да эппэтэҕиІ. 
Кэргэн ылыам диэбитиҥ. Бэл, аҕам сыбаайбалыах 
буолбута, – Анфиса төһө да уолуйдар аахсарга 
санаммыта. Эмискэ Айаан бэрт сорунуулаахтык, 
кыыһы көхсүттэн анньыалыы былаан микро-
автобус инники олбоҕор илдьэн олордон кэ бис-
питэ. Бэйэтэ чэпчэкитик дэгэйэн тахсан, мас-
сыынатын собуоттаан, олбуортан тахсыбыттара.

– Ханна бардыбыт? – Анфиса хайдах эрэ 
эрэҥкэдийбит куолаһынан ыйыппыта.

– Автовокзалга… Куоракка барар техника 
баар буолуохтаах, – уол куруубай соҕустук тут-
тан хардарбыта.

– Онтон биһиги хайдах буолабыт? Оҕобут… 
Эн таптыыбын диэн төһөлөөх элбэхтик эппитиҥ 
барыта сиргэ тэпсиллэр дуо? – кыыс ытаан 
санна дьигиҥниир.

– Анфиса… Эн бэйэҥ көрдүҥ буолбат дуо? Мин 
дьоммун быраҕар санаам суох. Онтон… кыыспар 
көмөлөһүөм. Быйыл кыһын куо ракка киирдэхпинэ, 
тахса сылдьыаҕым. Мии гин бырастыы гын… 
Эһигини да мээнэ сиргэ-халлааҥҥа хаалларыам 
суоҕа, – Айаан албын наспыт куолаһынан са-
ҥарарын быыһыгар кыыс көхсүн имэрийэн ыл-
бытыгар, Анфиса илгиэлэнэн кэбиспитэ.

«Автовокзал» диэн иҥнэри барбыт вывеска-
лаах хараарбыт мас дьиэҕэ тохтообуттара. Дьон 
аҕы йах этэ. Икки микроавтобус турарыгар Айаан 
биирдэригэр тиийэн тугу эрэ кэпсэттэ быһыы-
лаа±а, сотору буолаат, илиитинэн сапсыйан 
ыҥы ран ылбыта.

– Куораттаары турар. Киирэн олор. Проезкын 
төлөөтүм. Бу туттаргар.., – кыыс чараас куур-
катын сиэбигэр харчы куду аспыта. Мас-
сыына±а киирэригэр өйүү тутан көмөлөһөөрү 
гыммытыгар, кыыс уол илиитин сорунуулаахтык 
туора аспыта, ортотугар миэстэ баарын көрөн 
олорунан кэбиспитэ. Айаан чэпчээбиттии туттан 
массыынатын диэки дэгэйэн эрэрин кэнниттэн 
соІуоран көрөн олорбута.
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Бу кэлин өйдөөтөҕүнэ, хата, тута дойдутугар 
атаарбытыгар махтал. Билбэт куоратыгар мунан-
тэнэн хайдах сылдьыа эбитэ буолла. Олус да 
элбэх харчы буолбатар, биэрбит харчытынан 
дойдутун булбута. Аҕата эрэйдээх тугу да 
ыйыппатаҕа эрээри, барытын өйдөөбүтэ.

– Олус айманыма, бэйэбит да олоруохпут. 
Кылаабынайа, мин кырдьар сааспар сиэннэнним, 
– диэхтээбитэ кыыһын санаатын көтөҕөн. Айаан 
биллэн туран кэлбэтэҕэ, кыыһын ыйыталаһан 
телефоннаабатаҕа да±аны, эгэ, сурук суруйуо 
дуо? Анфиса санаата түспүт аатыран кыыһын 
хааллара-хааллара, аҕата буойарын-хаайарын 
үрдүнэн бээтинсэттэн саҕалаан оройуон киини-
нэн, куоратынан кэлэр-барар, күүлэйдиир идэ-
лэммитэ.

Биир субуотаҕа куоракка киирэн куруутун 
эҥэрдэһэр дьахтарын булбута. Буоларын курдук, 
иҥнэри түспүт икки этээстээх эргэ мас уопсай 
дьиэҕэ тиийэн, аһаан ампаалыктаспыттара. Пии-
бэ, арыгы арааһа баара. Анфисаны биир киһи 
тутуһар-хабыһар быһыылааҕа да, кини ордук 
арыгыны хото иһэрин ордорбута. Дьахталлар 
хара-маҥнайгыттан тыл-тылларыгар киирсибэккэ 
этиһэн чардырҕаспыттара. Кэлин олох ыһыы-
хаһыы бөҕө буолбута, охсуһар быһыылаахтара. 
Кини суксуруһар дьахтара, үөхсэн силэ быр-
даҥалыы-бырдаҥалыы, хардаҕас мас тутан 
турарын чуолкай өйдүүр… 

Тимир эрэһиэҥкэ түннүктээх, түүнүк сыттаах 
хараҥа хаамыраҕа сытан биирдэ өйдөммүтэ. 
Доппуруос ыгыы-түрүү түмүгүнэн ол аһаан 
ампаалыктаспыт дьиэлэриттэн сарсыарда өлбүт 
дьахтары кытта кинини булбуттарын өйдөөбүтэ. 
Хантан кини кырдьыгын булуой? Барар сирэ 
баҕана үүтэ, кэлэр сирэ кэлии үүтэ буолбута. 
Харыстыыра хараҕын уута, көмүскэтэрэ кө-
мүс кэтин уута этэ. Аҕата эрэйдээх сүүрэн кө-
рөөх төөбүтэ да, тугу гынаахтыай? «Күрүө на-
мыһаҕынан көтүллэр, быа синньигэһинэн быс-
тар», – диэн өс хоһоонугар этиллэринии уруута-
аймаҕа суох кыра киһи дьылҕата түргэнник 
быһаарыллыбыта. Суут олус түргэнник түмүк-
тэммитэ. Уон икки сылга ууруллубута. Хаа-
йыыттан сүүрбэ сыл буолан баран таҕыста. 
Бииртэн биир буруйу оҥорон, тахсар болдьо±о 
уһаан испитэ. Хаайыыттан ыарыһах буолан, кү-
нэ-дьыла ааҕыллан таҕыста. Дойдутун, дьиэ-
тин, аҕатын уҥуоҕун көрөөрү кэлбитэ. Маа-
рыын массыынаттан түһээт, киһи уҥуоҕар 
тахсыбыта. Эһэлээх эбэтэ ханан сыталларын 
чуолкай билэр буолан, аҕатын уҥуоҕун тута 

булбута. Тимиринэн буолбакка, мас эргииринэн 
оҥоһуллубут киһи уҥуоҕун харааста көрбүтэ. 
Хаартыскатыттан көрдөххө, соччо хотторботох. 
Кэлин түспүтэ биллэр… Хата, сиэннээх буолан 
син уҥуоҕун эргиттэрдэҕэ. Дьон туох да диэтин, 
аҕатын аҕыраадатын уларытар санаалаах. Иннэ 
чугаһаабыт киһиэхэ туох буолуой? Үчүгэйи 
санаан оҥорбукка туох аньыыта кэлиэй? Онтон 
кини бэйэтин уҥуоҕа манна хаалыа суоҕа. 
Куоракка реабилитационнай кииҥҥэ киириэҕэ, 
онно дьаһайыахтара. Манна дойдутугар кэлбит 
сыала биир. Төбөтүн иһигэр биир киччим 
санаалаах. Ону толорон баран биирдэ барыаҕа…

V
Аида Кирилловна түннүгүнэн саҥата суох та-

һырдьаны көрө олордо. Күһүн буолан, от-мас 
хагдарыйан, сир-дойду күөх, кыһыл, саһархай 
өҥнөрүнэн кустуктана оонньуура көрүөхтэн кэрэ. 
Сотору кыстык хаар түһэн, сир-дойду үрүҥ 
тунал хаарынан бүрүллэн, ахсынньы амырыын, 
тохсунньу торулуур тымныылара кэлиэ турдах-
тара. Барыта айылҕа сокуона. Күн-дьыл сыл 
түөрт кэрдиис кэмнэринэн уларыйарын курдук, 
олох олорорго ананан кэлбит хас биирдии киһи 
олоҕо дьылҕа-хаантан улахан тутулуктаах: 
сорох күн сиригэр түһүөҕүттэн үрдүк таһымҥа 
силигилии үүнэр, сорох кэрэгэй олохтонон суола-
ииһэ суох симэлийэ сүтэр. Киһи үйэтэ аттаах 
киһи түннүгүнэн элэс гынан ааһарын курдук 
кылгас, онно сүгүн олорбокко, бэйэ-бэйэбитин 
ордугурҕаһан, өс-саас туойсан, сиэһэн аҕай 
биэрэбит. Дьиҥинэн, бу кылгас үйэҕэ бэйэ-
бэйэбитин харыстаһан да олоруох эбиппит. 
Күн сиригэр муҥутаан 65-70 сыл олорор 
сылбытын арыгы дьаатыгар атыылаан, хаарты, 
лотуо кулуттара буолан, хаайыы түүнүктээх 
түрмэтигэр сытыйан, арыый үлэлиэх-хамсыах, 
салалтаҕа тахсыах дьоммутун эккирэтиһэн, 
хоп-сип тарҕатан, ньиэрбэбитин бараан муҥур 
үйэбитин моҥуубут. Киһи аан дойдуга биирдэ 
төрүүр үйэтигэр кырдьар сааска хараастыбат 
гына үчүгэйдик олоруохха баар этэ. Киһи олоҕо 
киһиттэн бэйэтиттэн тутулуктаах дииллэр да, 
дьылҕа-хаан биэрбитин уларытар күүс суох 
быһыылаах. Киһи барахсан таҥара илиитин 
иһигэр сылдьар. Биһиги саастыылаахтар, ордук 
уолаттар, өлөн-сүтэн бүттүлэр. Ити барыта 
амырыын ас – арыгы биһиги көлүөнэни бүтэрдэ. 
Дьахталлар да ити куһаҕан дьаллыктан орду-
баппыт быһыылаах. Ити Анфисаны да ылан 
көр. Хаарыаннаах олоҕун хаайыыга бараата. 
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Оскуолаҕа үөрэнэр кэмигэр биилинэн охсуллар 
алтан көмүс уһун суһуоҕун икки гына мөлбөччү 
өрүнэн баран хаамтаҕына, кыргыттар кини 
кэрэ таһаатыгар ымсыыран аҕай биэрэллэрэ. 
Арай өссө кэрэ буолуоҕун биитэ суох кыараҕас 
хараҕа мөссүөнүн буортулуура. Уолаттар 
бэл: «Харахтааххын дуу, суох дуу?» – диэн 
кыһыталлара. Оскуоланы бүтэрэр сылларыгар 
тутуу биригээдэтэ үлэлии кэлэн кыыс дьылҕатын 
уларыта туппута. Анфиса биир уолга харааччы 
иирбитэ. «Кэргэннээх, икки оҕолоох киһи үһү», – 
диэн кыргыттара этэ сатаабыттарын истибэтэҕэ. 
«Мин олохпор олох орооһумаҥ, бэйэм билэ-
бин», – диэбитэ. Кулуннаах биэ курдук куо-
да рыспыттара. Ол түмүгэр Анфиса кыыс оҕо-
ломмута, онтон киһитэ кэргэн ылыах курдук 
туттан-хаптан баран, дойдутугар барардыы 
бар быта, эргиллибэтэҕэ. Айталина ордук аҕа-
тыгар майгынныыр, киэҥ хара харахтаах, бу-
дьурхай кылгас баттахтаах. Эбиитин аҕатын 
батан улахан, толуу көрүҥнээх. Анфиса эдэр 
сылдьан күөх оту тосту үктээбэт көнө сүрүннээх, 
сымнаҕас майгылаах кыыс этэ. Онтон билигин 
майгыта-сигилитэ алдьанан, хадаар, киэһэ 
аһыырдаах киһи чугаһаабат киһитэ буолбут. Ол 
эрээри, туох эрэ кистэлэҥ кичэмэ санаалаах. 
Туох буолуой? Олох олорорго быһаарыммыта 
буолуо дуо? Эмиэ да тас көрүҥүттэн көрдөххө 
улаханнык ыалдьар көрүҥнээх. Ыарыытын ары-
гынан мүлүрүтэр. Кылгас кэм иһигэр тутуу би-
ригээдэтин тэрийэн, дьиэтин акылаатыттан 
саҕалаан, үлэ бөҕө ыыта сылдьар. Дьиэтин тас 
өттүн обшивкалыыр, кырыыһатын, түннүктэрин 
уларытар баҕалаах. «Харчы элбэх эрээри, 
дьиэ ис өттүн уларытыыны быйыл кыайбаппын, 
эһиил оҥотторуом диэн тыллаах», – диэн 
биригэдьиирдэрэ Сэмэн бэҕэһээ кэпсээн эрэрэ. 
Арай акылаатын кытта тэҥҥэ муостатын көн-
нөттөрөн баран линолеумунан бүрүйтэрбит. 
«Биир дэ олох олорор үйэбэр кэргэн таҕыстахпына 
да туох баарый? Кэргэнэ суох дьахтар иччитэ 
суох сүөһү кэриэтэ», – диэн ааспыт сырыыга 
сылдьыбытыгар бэлэһинэн күлбүтэ. Кыыһын 
олох чугаһаппат. Ыйыталаспат даҕаны. Бэл, 
бу аҕыйах хонуктааҕыта сиэнин кэпсээбитин 
сэ  ҥээрбэтэҕэ, эһэтин аатын уолугар толору 
биэрбитин истэн иҥиэттэн эрэ кэбиспитэ. Бииргэ 
олоруоххутун диэбитигэр: «Икки адьырҕа эһэ 
биир арҕахха кыстаабаттар», – диэн хардарбыта. 
Анфисаны өйөөн даҕаны икки-үс хонугунан 
быысаһан сылдьа сатыыр да, сүгүн кэпсэппэт. 
Ыксыыр курдук. Үлэһиттэрин ыксатар да ык-

сатар. Үлэ дьоно сололоро суох буолан күнү 
быһа эргиччи үлэлээбэттэрэ чуолкай. Харчы эрэ 
хамсатар буолан, хара киэһээҥҥэ диэри үлэлии 
сатыыллар. Хаайыыттан балачча харчылаах 
кэл бит курдук кэпсэнэр. Быйыл күһүн дэриэбинэ 
Анфиса олоҕунан олорор. Күн ахсын саҥаттан 
саҥа сонун күөрэйэн иһэр. Хайдах-туох буолар?.. 
Анфисаҕа барбатаҕа икки-хас хонно. Үүт илдьэ 
таарыйа бара сылдьыахха дуу? Көрдөххө, олус 
ыалдьар, эрэйдэнэр, арыгынан эрэ аһарынар 
курдук. Сатахха, ким да сылдьыбат. Мин эрэ 
сыҥаланан сылдьа сатыыбын.

Аида Кирилловна түргэн соҕустук хомунан, 
чараас кууркатын, сапожкатын кэтэн дьиэтиттэн 
тахсан барда. Үлэ чааһа бүтэн, уулуссаҕа оҕо 
сиэтиилээх дьахталлар төттөрү-таары аалыҥ-
наһаллар. Үргүлдьү оҕолорун детсадтан ылан 
истэхтэрэ. Оскуоланы бииргэ бүтэрбит дьүөгэтэ, 
детсад сэбиэдиссэйэ Анна Никитична утары 
иһэрин көрөн, мичээрдээн, күлүм аллайда.

– Хайыы, дьүөгэм, Анна Никитична, көрбөтөх 
да ыраатта. Ханна сүтэ сырыттыҥ?

– Өрөмүөнүм бүппэт. Детсаппыттан тахсы-
баппын. Нэдиэлэҕэ иккитэ-үстэ улуус киинигэр, 
үөрэх управлениетыгар, киирэн тахсабын. Хас 
сырыы ахсын тутуу матырыйаалынан көмөлөһүөх 
буолан эрэннэрэллэр эрэ, баччааІІа диэри 
туох да хамсааһын суох. Кыһынын детсадым 
олус тымныы. Ахсынньы, тохсунньу ыйдарга 
оҕо лор сылдьыбаттарын кэриэтэ, – Анна Ники-
тична муҥатыйбытынан көрүстэ. Сахаҕа то-
луу дьахтар. Хара, томороон сэбэрэлээх да 
буоллар, көрүнэрэ-оҥосторо бэрдиттэн киһи ха-
раҕа быраҕыллар ураты мөссүөннээх, эбиитин 
улуутумсуйбуттуу туттан хааман кэдэҥнээтэҕинэ, 
хайа бэйэлээх дьахтарый диэххэ айылаах 
буолар. Онно күн ахсын уларыта сылдьан кэтэр 
сыаналаах, мааны көстүүмнэрин эбэн кэбис.

– Дьүөгээ, үлэни кэпсэтимиэххэ. Кэпсээтэхпинэ 
миэхэ да, оскуола завхоһугар, үлэ элбэх. Иһиттиҥ 
ини, Анфиса кэлэн олорорун. Эдэр сылдьан 
икки ардыгытыгар уу тохтубат дьүөгэлиилэр 
этигит буолбат дуо?

– Ол урут буоллаҕа… – Анна Никитична 
ити тиэмэҕэ кэпсэтиэн баҕарбатын биллэрэн 
иэдэс биэрэр, киһи хараҕар көстүбэт быылы 
пиджагын сиэҕиттэн тэбэммэхтиир. – Сураҕа, 
дьиэтин оҥостон үлэ бөҕө дииллэр. Харчытын 
тута төлүүр буолан турар-турбат дьон барыта 
онно барбыт диэн бэҕэһээ кэпсэтэн эрэллэрэ. 
Тэрилтэлэр ол-бу быстах өрөмүөннэрин үлэтин 
барытын атахтаата диэн баһылык кыыһырар 

ПРОЗА



60 Чолбон 5 №-рэ 2015

сураҕа иһиллэр. Бары чэпчэки олоҕу, сомсон 
ылар харчыны эккирэтэллэр. Баччааҥҥа диэри 
хаайыыттан байан кэлбит киһи баарын истибэ-
тэҕим.

– Ээ, дьүөгэм, тугу да билбэт курдук тут-
таахтаабытыІ да, барытын истэ-билэ сыл дьаах-
тыыр эбиккин. Харчылаах буоллаҕына, оҥо-
һуннун ээ. Ону тоҕо ыаһахтастыгыт? – Аида 
Ки рилловна сөбүлээбэтэҕин биллэрдэ.

– Көнөн кэлбит буоллаҕына үчүгэй. Кэлэри 
кытта кэлсэн, барары кытта барсан итинниккэ 
тиийдэҕэ. Тыалынан киирбит холоругунан тах-
сар.

– Кэбис, бэйэтэ нэһиилэ сылдьар киһини 
наһаа быһа-хото саҥарыма. Ханныгын да иһин 
мэник-тэник оҕо сааспыт дьүөгэтэ этэ буоллаҕа.

– Чэ, мин бардым, ыксыыбын, – дьахтар 
кэдэччи туттан баран эрэрин Аида Кирилловна 
кэнниттэн кэлэйбиттии көрөн турда. Нэһилиэккэ 
балачча дуоһунастаах үлэһит кэргэнэ, эбиитин 
бэйэтэ детсад сэбиэдиссэйэ уонна дьиэ кэр-
гэнин олоҕор табыллан уруккута буолбатах, тос-
пороҥноон «тос» курдук туттар буоллаҕа үһү.

Дэриэбинэ уһугар турар дьиэҕэ чугаһаата. Дьиэ 
уруккута буолбатах. Үрдээн-сырдаан хаалбыт. 
Кырыыһата хараҥа кыһыл металлочерепицанан, 
дьиэ мас дьүһүнүн курдук профлииһинэн бү-
рүллэн, террасата бэс маһынан саҥалыы оҥо-
һуллан кылбайан дьиэ да дьиэ. Сахалыы орна-
меннаах көрүөхтэн дьикти кирилиэс эбии оҥоро 
сылдьаллара харахха быраҕыллар.

– Хайа, Аида Кирилловна, бэрэбиэркэлии 
сыл дьаҕын дуу? Анфиса улаханнык ыалдьыбыт 
көрүҥнээх. Эйигин түмүктүө диэн эрэрэ. Ба-
раары оҥостор быһыылаах, – биригэдьиир Сэ-
мэн иһиллэр-иһиллибэттик сибигинэйэ былаан 
кэпсии тоґуйда. 

Аида Кирилловна тугу да хардарбакка дьиэҕэ 
ааста. Дьыбааҥҥа Анфиса сытар. Сирэйэ-хара-
ҕа мөлтөөбүт. Дьыбаанын олбоҕуттан туту һан 
нэһиилэ өндөйөн туран өйөнөрүгэр тиэрэ түһэн 
олордо.

– Хайа, Аида Кирилловна, кэллиҥ дуо? Эйи-
гин кэтэһэ сытабын. Соҕотох киһи хоруолаах 
чөҥөчөгү да кэтэһэр, – куолаһа кэһиэҕирэн 
хаал быт, нэһиилэ кыыкынаан да саҥардар, үөн-
нээхтик саҥаран мүчүҥнүүр.

– Ыарыйдыҥ дуо? Быраас ыҥырабын дуо? – 
Аида Кирилловна дьахтары аһыммыттыы көрөн 
олордо.

– Быраас наадата суох. Уруккуттан бил лэр 
ыарыы. Таксита кэпсэт эрэ. Бэйэм кэпсэтиэм этэ 

да, кыах суох. Тутууну ситэр. Төлөбүрэ баар, – Ан-
фиса сыттыгын анныттан балачча халыҥ кумаа-
ҕы кэмбиэри ылан илиитигэр туттаран кэбистэ.

– Кэбис, Анфиса, туох диэтэххиний? Бэйэҥ 
төлүөҥ буоллаҕа. Эмтэнэ барарын бар, мин 
үлэҕин ситэттэриэм. Кыстыкка киириигэ кэлэр 
инигин?

– Ый курдук буоларым буолуо. Сотору бы-
һаарыллар ини, – Анфиса тоҕо эрэ уруккутун 
курдук харса-хабыра суох саҥарбакка, түөһүттэн 
нэһиилэ ыган таһааран саҥарар. – Киһиэхэ 
биирдэ бэриллэр олоҕу харыстыахха баар этэ. 
Бу күн сиригэр аҕыйах сыл ыалдьыт курдук олоро 
кэлэрбитигэр сүгүн олорбокко дьаабыланан 
аҕай биэрэбит. Чэ, мин кэлиэхпиттэн арааһы 
туой буппун санааҕар тутума, бырастыы гын… 
Миэхэ киһилии сыһыаннаспыккар махтанабын. 
Дойдубар элбэх эмдэй-сэмдэй үөскээбит дьүө-
гэлэрдээх, уон биир сыл оскуолаҕа эн-мин 
дэсиһэн бииргэ үөскээбит кыргыттардаах курдук 
сананар этим да, эйигиттэн атыны кими да 
көрбөтүм. Сылдьан кэпсэтэри наадалааҕынан 
аахпатылар. Дьон сыһыана киһи үчүгэйдик 
сыл дьарын тухары эрэ үчүгэй. Үлэлээбэт-хам-
саабат куһаҕаннык сылдьар буоллуҥ, эйигиттэн 
туһаммыт да дьон кэннилэрин көрдөрөллөр, 
ки һилии сыһыаннаспаттар. Чэ, ол хаайыылаах 
дьах тартан миигиттэн тугу туһанаары өрө кө-
түөхтэрэй? Сөп буоллаҕа. Олох олоруу ыраас 
хонууну туорааһын буолбатах. Кырдьан баран 
өйдөммүт диэбиккэ дылы. Ол эрээри, өтөх иинэ 
оспот… Чэ, ити эппиппин кэлин өйдүөҥ.

Арай биир санаабын сиппэккэ баран эрэбин. 
Эн билэҕин. Аҕам эргиирин тимиринэн улары-
тыахпын баҕарбытым да, кыаллыбата, – Анфи-
са ис-иһиттэн ыараханнык тыынан бөтүөх түүр. 
Сүүһүгэр көлөһүн бычыгыраабытын Аида Ки-
рил ловна остуолга сытар платогу ылан сотон 
биэрэр. – Бэҕэһээ аҕам уҥуоҕар тахса сыл-
дьы бытым. Онтон бэргээтим быһыылаах. Син 
үчүгэй курдук этим ээ.

– Анфиса, аҕаҥ уҥуоҕун саҥалыы эргиппэт 
туһунан хаста эттим этэй? Өлбүт өлбүтүнэн. 
Ай талина бары сиэрин-туомун тутуһан үчүгэй-
дик харайбыта. Кырдьаҕастар, нэһилиэк салал-
тата сүбэ-ама буолан бары тэрээһинигэр көмө-
лөспүттэрэ. Оҕонньор астынан барбыт буо-
луохтаах. Ону сөргүтэр наадата суох, – Кирил-
лов на дьахтары санныттан сэрэнэ соҕус тутан 
дьы бааҥҥа сытыарда.

– Сөбүн сөпкө этэҕин. Кырдьык, ааһар аастаҕа. 
Оччолорго бэйэтэ ханна сылдьыбытай? Дьэ, 
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кэлэн кыһаммыта буолбут диэн ким баҕарар 
этэр кыахтаах, – дьахтар саҥатыттан матан, 
дьигиҥнии сытта.

– Айталинаны ыҥырабын дуо? – Аида Кирил-
ловна дьахтар күүскэ ыалдьыбытын билэн, 
сэрэхэ дийэ көрдө.

– Суох… Наадата суох… Ыйыталаһан ыаһы-
йалаама. Сылайдым… Бар... – дьахтар сэниэтэ 
суохтук аан диэки сапсыйан кэбистэ.

Аида Кирилловна ааны сабаат, бэрт сору-
нуулаахтык балыыһа диэки барда. Нэһилиэк 
бырааһынаан кэпсэтэн «Суһал көмө» мас-
сыынанан Анфисаны куоракка ыыппыта. Бы-
раас этэринэн, балыыһаҕа киирбэтэх, реаби-
литационнай кииҥҥэ бырахтарбытын соһуйа 
истибиттэрэ…

VI
Ааны тэлэччи аһан, Аида Кирилловна сонун 

нэлэкэйдэнэн киирэн кэллэ. Аҕылаабыт, эп-
эппэҥнэс буолбут, иэдэһэ тэтэрэ кыыспыт.

– Хайа, Айталина, туохха ыҥырдыҥ?
– Аида Кирилловна, олус наһаа ыксаллаах 

дьыала буолбатах этэ да, куттаммычча наһаа 
улаханнык этэн кэбистим быһыылаах.

– Ыксаабыт баҕайы куоласкынан телефон-
наа быккар куттанным аҕай. Павлик ыарыйдаҕа 
дуу дии санаатым, – дьахтар кырачааны ийэ-
тин илиититтэн ылан, бигээн төттөрү-таары хаа -
мыталаата. – Көтөххө наһаа үөрэтээри гым мык-
кын быһыылаах. Өссө бигиири сөбүлүүр эбит.

– Аида Кирилловна, ийэбиттэн сурук туттум.
– Сурук?.. Туох диэн суруйаахтаабытый? – 

дьахтар соһуйан хараҕын диэличчи көрді.
– Мэ, аах. Оччоҕо барытын өйдүөҥ, – кыыс 

кэмбиэрдээх суругу дьахтарга куду аста. 
Аида Кирилловна оҕону түргэн үлүгэрдик ийэ-

тигэр биэрээт, суругу уһуннук ааҕардыы аттыгар 
турар олоппоско олордо. Кэмбиэри тоҕо эрэ 
эргитэ сылдьан болҕомтолоохтук көрді. Бастаан 
хараҕын сүүрэлэтэн, онтон уоһун хамсатан хас-
та да хатылаан аахта. 

«Күндү кыыһым Айталина уонна кырачаан 
сиэ ним Павлик!

Бу эрэйдээх-муҥнаах олохтоох эбэҕит суру-
йабын. Бука, миигиттэн сурук тутуохпут диэн 
санаабакка да сылдьан, сурук тутан, соһуйдах-
хыт буолуо. Эһиги ааҕар кэмҥитигэр чахчы дой-
ду баар буоллаҕына, онно тиийбит буоларым 
буолуо.

Кыысчааным, мин эйигин ииппэтэҕим да 
иһин, бу 20 сыл устата эйигин куруутун ахта 

са ныырым. Эн хайдах улаатан иһэргин билэ 
олорбутум, хаартыскаларгын аҕам куруутун 
ыытар этэ. Миэхэ уонча хаартыскаІ баар. 
Олору барытын дьиэҕэ хааллардым.

Эн миигин саныырыҥ курдук оннук куһаҕан 
кэмэлдьилээх, кэр-дьэбэр дьахтар буолбатахпын. 
Кырдьык, тапталбар, олохпор табыллыбатаҕым. 
Атын киһи эбитим буоллар, куруубайбар да, 
инникигэ, үчүгэйгэ тардыһыахтаах этим. Онтон 
мин суох. Тапталбар табыллыбатым диэн, 
төттөрү түспүтүм.

Ол эрээри, киһи буолан кырдьар сааспар 
дьиҥнээх тапталбын Дмитрийи хаайыыга көр сү-
бүтүм. Үйэтин тухары суоппарынан үлэ лээбит. 
Биир саас халтараан баҕайы күн массыынатын 
охторон, дьахтары оһоллоон, аҕыс сылга хаа-
йыыга ууруллубут. Водовозка үлэлиирэ. Үчүгэй 
үлэтин, бэрээдэгин иһин буруйун биэс сылынан 
боруостаан тахсыбыта. Кэргэнэ, кийииттээх уола 
кинини дьиэлэригэр киллэрбэккэлэр, даачатыгар 
олорбута. Ийэлээх аҕата тыаттан кэлэн бииргэ 
олорсубуттара. Дмитрий сибээһин быспатаҕа. 
Нэдиэлэ ахсын быыс булан көрсөн барара. Эн 
таҕыстаххына, үчүгэйдик олоруохпут диэхтиирэ. 
Ол ыра санаабыт туолбата. Түбүркүлүөс буо-
лаахтаабыт этэ. Икки сыллааҕыта өлүөн эрэ 
иннинэ, син-биир сүгүн олордуохтара суоҕа диэн, 
дьо нун дойдутугар таһааран баран, даачатын, 
массыынатын атыылаан, ол харчытын дьонугар 
уонна миэхэ счет астаран бааҥҥа хаалларбыта. 
Харчы остуоруйата итинник.

Мин олохпор икки улахан буруйдаахпын.
Бастакытынан, айбыт аар аҕабын кырдьар 

сааһыгар эрэйгэ тэппитим, ииппэтэҕим, көмүс 
уҥуоҕун көтөхпөтөҕүм.

Иккиһинэн, күн сирин көрдөрбүт соҕотох кы-
ра кый кыысчааммын хаалларан, чэпчэки олоҕу 
батыспытым. Ол түмүгэр киһи итэҕэһигэр тө-
рөөбүт киһи буолан халлааны саппаҕырдан, сири 
киртитэн, дойдуну буортутан сырыттым. Кырдьар 
сааспар син өйбүн-төйбүн булан олоруохпун, 
оҕолорбор тирэх буолуохпун «ыара хан» ыарыы 
булан, үрүҥ күнүм өлбөөдүйэн, бу дойдуттан 
баран эрэбин. Миигин куһаҕан ийэҕитин, эбэ-
ҕитин аһыйымаІ. Өлүү – киһи куоппат иэһэ. 
Оҕом эрэ буолларгын кытаанах санаалан! Дьо-
ну наһаа эрэнэн төбөҕөр ытыарыма. «Икки 
атахтаах эриэнэ иһигэр, көтөр эриэнэ таһыгар» 
диэн өс хоһоонун умнума! Аида Кирилловнаны 
тутус. Кини баар киһи кэрэтэ, үтүөтэ.

Үөрэрим диэн биир: эн эһэҕин баппыккын, 
эһэҥ уһун санаалаах, киэҥ көҕүстээх, сытар 
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ынаҕы туруорбат сымнаҕас киһи этэ. Мин бу-
руйа суохпун аҕам эрэ итэҕэйэрэ, киһи буо-
ларбар эрэнэрэ. Кэлин өйдөнөн, көннөрүнэр 
суолга киирэн арыый эрдэ тахсыбытым да, 
хойутаабыт этим. Аҕам эрэйдээх өлөөхтөөбүт. 
Онно барытыгар мин буруйдаахпын. Ийэбин 
бап пыппын. Ийэм эмиэ куһаҕан өттүгэр татта-
рыылаах, мөлтөх характердаах сэлээр дьахтар 
этэ. Икки куһаҕан дьахтар аҕабын кылгас 
үйэлээтибит. Бастакы кэмҥэ олорорго дьиэҕитин 
оҥотторо сатаатым. Дьиэҕэр көһөн кэл. Мин 
сыппыт ороммун харыстаама, уматтаран кэбис.

Түүл-бит үчүгэй. Дьон буолуоххут! Оҕоҕун 
харыстаа, киһи гын. Эйигин оҕобун эрэнэбин.

Мин туспар санаарҕаама. Миигин үчүгэйдик 
харайыахтара. Эрэнэр-итэҕэйэр дьонум баал-
лар. Мин уҥуохпар тахса сатаамаІ. Өлбүт өл-
бүтүнэн, өлбүтү кытта өлбүт суох.

Чэ, быраһаайдарыҥ. Олус элбэҕи дойҕох-
тоотум. Мин туспунан Аида Кирилловна тугу 
би лэ рин кэпсиэҕэ.

Ыалдьар буолан уонна эйигин харыстаан чу-
га һап патахпын бырастыы гын.

Ийэҥ: Анфиса».
Аида Кирилловна суругун ааҕан бүтэрэн бэрт 

кичэллээхтик кэмбиэригэр төттөрү уган баран 
остуолга сэрэммиттии тутан уурда.

– Анфиса эрэйдээх… Мин сэрэйдэхпинэ, искэн 
ыарыыта буулаабыт быһыылааҕа. Быраас этэ-
ринэн, мантан барарыгар хайыы-үйэ метастаз 
биэрбит үһү. Манна санаатын күүһүнэн эрэ 
сылдьаахтаабыт.

– Миэхэ тоҕо эппэтэххиний? Мин көрсүөм этэ 
буоллаҕа.., – кыыс ытамньыйан хараҕын уутун 
кистии-саба сотунна.

– Мин да этэн көрбүтүм. Олох баҕарбат этэ. 
Чэ, һыллы, наһаа айманыма. Кырдьыгынан 
эттэххэ, киһилии ыалдьан өллөҕө. Хаайыыттан 
олох буорту буолан кэлиэ эбэтэр ууга таастыы 
бырах пыттыы сураҕа суох сүтэн хаалыа этэ. 
Онтон кини бэйэтин туһунан үчүгэй эрэ өйдө-
бүлү хаалларан барда. Хаһан өлөөхтөөбүт бэ-
йэтэй? Мантан бараат да бараахтаатаҕа. Су-
ругун манна суруйбут буоллаҕына көҥүлэ. Ити 
кэмбиэри миигинэн атыылаһыннарбыта. Сор-
доох баҕайы… Сарсын куораттыырым дуу? 
Реабилитационнай кииҥҥэ киирэ сылдьыам. 
Бүтэһик күннэрин билиэ этибит, – Аида Кирил-
ловна уйадыйан, куолаһа быһытталанан ылла.

– Мин барсан, уҥуоҕар тахса сылдьыам этэ, 
– Айталина эрэлэ суохтук муннун анныгар ки-
ҥинэйдэ. – Ханныгын да иһин ийэм буоллаҕа. 

Кини күн сиригэр төрөппүтүн да иһин төлөммөт 
үтүөлээх.

– Кэбис, Айталина, сананыма даҕаны. Ийэҥ 
бэйэтэ тахсарбытын сөбүлээбэт, кини бүтэһик 
тылын истэрбитигэр тиийэбит. Уонна Павликкын 
санаа, кыра, эмнэрэр оҕолоох киһи итинниккэ 
тахсыбат. Мин да уҥуоҕар тахса сылдьыам 
суоҕа. Билсэн кэлиэм. Санааҕа астык буолуо. 
Чэ, һыллы, манна соҕотоҕун ытыы, чуҥкуйа 
олоруоҥ дуо? Сүрэх-быар ыарыыта буола оло-
рума. Сэргэхсийиэҥ этэ буоллаҕа. Биһиэхэ 
ба  рыаҕыҥ. Мин сарсын күнүнэн кэлиэм. Чэ, 
бар дыбыт. Барыта үчүгэй буолуо… – дьахтар 
эйэ ҕэстик саҥарарын быыһыгар уруккуттан да 
оҕотун курдук истиҥник сыһыаннаһар кыыһын 
сымнаҕастык санныттан имэрийэн ылла. Төрөп-
пүттэрин оннугар төрөппүт, ийэтин оннугар ийэ 
буолбут киһитин кэнниттэн Айталина сар сыҥ-
ҥыга эрэллээх Павлигын көтөҕөн аанын ыга 
сабан тахсан барда.

ПРОЗА
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Бу тугуй?! Сүрэх кыланна. 
Хааннаах хара баттах...
Эдэр сылдьан күлбүт-үөрбүт 
Иэдэстэрэ, уостара тымныйаннар, 
Хаһан эрэ күлүм-мичик көрбүт 
Хара төлөн харахтара сабылланнар, 
Еврей аҕаттан төрөөбүт «буруйугар»
СидьиІ өстөөх илиитигэр түбэһэн, 
Сэймэктэммит эдэр эбит...

Доҕорум, ыраах доҕорум 
Долгуйар суһуохтуун хаалбыта...
Оо, үкчүтүөн бу хара баттах,
Онтон сүрэҕим ытаата.

Хааннаах сэрии холоруктуур,
Халбас хара дьылҕа атын миинэн 
Илбистээх ньиргиэр атаакаҕа 
Мин киирэн истим.
Хааннаах хара баттах хамсыыр, 
Хатыылаах кылынан сүрэҕи тарбыыр, 
Мэндээркэй хара харахтар 
Миигин супту анаараллар,
Ол сабыллыбыт уостар аһылланнар 
«Өһүөннээ!» – диэн ыҥыраллар, 
Хааннаах хара баттах хамсыыр, 
Хараҥа күөх уот буолан сырдыыр. 
Ситиһии силлиэтэ сүрэхпин үрэр, 
Түөспэр саҥа күүс күүрэр.

Ньиргийэн ааста охсуһуу.
Немец үрдүгэр немец сытар, 
Хааннаах, кугас фашист баттаҕын 
Хаҕыс тыал хамсатар.
Бу кэмҥэ сүрэх көнньүөрэр,
Санаа халлааныгар күн көрөр.
    1943 с.

Тимофей СМЕТАНИН

ХААННААХ ХАРА БАТТАХ
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ТИИЙДИЛЭР ЭН 
ЫРЫАў ТЫЛЛАРА
(Күннүк Уурастыырапка)

Анаабыт хоһоонуҥ алгыстаах тыллара 
Арҕааҥҥы фроІҥа тиийдилэр,
Хоһооннор холбоһон куйаарым тыаллара 
Хоспоҕум иһигэр киирдилэр.

Аҕалла Эн ырыаҥ алаастан, алартан 
Ача күөх минньигэс сыттарын,
Иһиттим, иһиттим эйэҕэс ырыаттан 
Этигэн хомуһум тыастарын.

Санатта Эн ырыаҥ Сайсары хонуутун, 
Сахалыы ырыабыт кэрэтин,
Кыргыһар сэриибит кыайыытын-хотуутун, 
Кыраайбыт кынаттыыр үлэтин.

Истиҥник эрэнэн этэрбит туолуоҕа, 
Эргиллэн кэлиэхпит кыайбыттар,
Оччоҕо көрсүөхпүт ол Кыайыы ыһыаҕар 
Охсуһуу тойугун туойбуттар.

Түүннэри-күннэри дүрбүөтээн ытыһыы, 
Түгэн суох элбэҕи этэргэ...
Күдэрик тумаҥҥа күүркэйдэ кыргыһыы 
Көҥүллээ бу манан бүтэргэ.
     1944 с.

СЭРИИЛЭҺЭР АРМИЯ

Сураҕа суох сүтүөхпүт суоҕа,
Бэл, сэрии уотугар да сылдьан өлөртөн
Биитэр ыар бааһырыы муІун да көрөртөн 
Ордук мин харааста саныырым, толлорум, —
Ол таастыы тимирэн, сураҕа суох сүтүү,
Умнубат тапталым, көһүтэр доҕорум 
Утуйар да уутун уйгуурдан көтүтүү.
Сураҕа суох сүттэ диэн баҕар ким эмэ 
Суруйуо, үһүйээн да хоту кэпсиэҕэ,
Истимэ ол ону, күн Эйэ, Дьол кэмэ 
Эргийэн туох буолта барыта биллиэҕэ, —
Элиэнэ эбэбэр этэҥҥэ эргиллиэм,
Эбэтэр тойугум номоҕор да тиллиэм.
     1943 с.

Макар ХАРА
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КИМ КӨРБҮТ 
УМНУОҔУН САТАММАТ

Умнуоҕун сатаммат
бу маны ким көрбүт —
Ол түрмэ адарай үөрбэ таас эркинин,
Үөрбэ таас үрдүнэн
өһүөннээх кыр өспүт 
Өркөн уот батаһа күөрэйбит килбиэнин.
Хаппарын иһигэр,
халҕанын кэтэҕэр 
Хара дьай иэрийбит энэлгэн ынчыгын,
Хатыылаах хаппаҕар,
түүнүктээх түгэҕэр 
Халыйбыт субай хаан, быстыбыт үрүҥ тыын...
Оо, бүгүн, бу кыһын
буойуттар кэлэннэр 
Ол түрмэ эркинин көтүрү көттүлэр,
Көтүрү көтөннөр, тэлитэ тэбэннэр 
Көнүл, дьол сырдыгын дьоннорбут көрдүлэр.
Сотото тостубут эдэр уол барахсан
Соһуллан таҕыста дириІ иин иһиттэн,
Илбистээх тыллары
уол эттэ ол тахсан 
Эрэммит, кіһүппүт имэҥнээх сүрэхтэн:
...Тохтубут кыа хааммын,
тостубут уҥуохпун 
Толору иэстэһэр күннэрим таҕыста!
Өстөөҕү эһэргэ
күүс көмө буолуохпун 
Өлүөр бу илиибэр туттарыҥ кылыста!!!
Умнуоҕун сатаммат
ким көрбүт, ким билбит 
Ол түрмэ эркинин үөрбэ таас тиистэрин...
Силлиэрэн кэллилэр
ситиһэр кэмнэрбит,
Сиппийэн иһиэҕиҥ сидьиҥнэр биистэрин!
     1944 с.

КЫРДЬЫКПЫТ КЫЛБААРДА

Кырыктаах ыстыыктар күөрэҥнээн,
Кытыастар былаахтар тэлимнээн,
Кыайыыбыт күннэрэ күлүмнээн,
Кыргыһа туох иһин барбыппыт,
Кылыһы туох иһин ылбыппыт,
Кылбаарда биһиги кырдьыкпыт.

Кыһыннаах, сайыннаах дойдунан,
Кырыыстаах хара-дьай кыйданан,
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– Дьэ, кэпсээ, сэһэргээ,
Аба±ам Хабыыча,
Алдьархай ааҥнаабыт
Адьарай сэриитин.
Туох-ханнык санаалаах, 
Самныбат саргылаах, 
Алааһыҥ иһиттэн 
Аттаммыт кэмҥиттэн.

– ¤оо дьэ!
Барбытым өҥ Өлтөх 
Өлөҥнөөх сириттэн,
От-хонуу үлэтин 
Үгэнин хаалларан,
Биһигим бигэнэр 
Бэйдиҥэм хочотун,
Быстыбат быйаҥын 
Быдаҥҥа быраҕан.

УІуортан сүүрүүнэн 
Биир киһи кэлбитэ, 
«Сэриигэ бараҕыт» – 
Бэбиэскэ биэрбитэ. 
Турумаҥ, хомуллуҥ, 
Суһаллык айаннааҥ, 
Сарсыарда баар буолуҥ, 
Толоруҥ! Бирикээс.

Мин дьиэбэр кэлбитим, 
Лэппиэскэ сиэбитим. 
Сылбархай уу иһэн 
Утахпын ханнартым.
Саҥа суох! Уолуйуу...
Дьоннорбун кууспутум. 

Сытыары, сымнаҕас, 
Тэһиппэт тэтиэнэх
Мин аҕам убайа
Хабыыча диэн баара. 
Сэрбэллэн олорон 
Сэриини сураһан, 
Тобуллан, токкоолоон
Истибит кырдьыгым:

Александра ЖИРКОВА

АБАҔАМ 
КЫРДЬЫБАТ КЫРДЬЫГА

Кыайыыбыт көмүһүн дуйданан,
Кылбаарбыт кырдьыкпыт кынаттан,
Кынаттан кытыастар кыһаттан,
Кынаттан көҕөрөр кырыстан...

Кырдьыгы кыргыһан булбуттар,
Кырдьыкпыт кылыһын туппуттар,
Кыыллыйбыт өстөөҕү кыайбыттар 
Кырдьыкка тирэнэн дайыахпыт,
Кыраайбыт күн дьолун айыахпыт,
Кыайбыппыт, кыайбыттар кыайыахпыт!
        1944 с.
   Сэриилэһэр армия.
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Чуумпуну үрэйэн,
Мин тахсан барбытым.

– Һоо дьэ! Хайыамый! 
Тэлгэһэм буоруттан 
Ытыспар ылбытым,
Өрбөххө суулааммын 
Хоонньубар укпутум.
Ол күнтэн дьылҕабын 
Дьабыҥҥа уурбутум, 
Төлкөбүн төрүт буор 
Кутугар баайбытым.

Ыар санаа баттыктаах 
Айаҥҥа турбутум,
Өлбөөрбүт өтөхпүн 
Хайыһан көрбүтүм – 
Сэниэтэ суоҕунан,
Ийэккэм далбаатыыр,
Сэргэҕэ өйөнөн
Оо! Аҕам тураахтыыр...

– ¤оо дьэ!
Сэрии диэн сэрии –
Туох аанньа буолуоҕай?!
Өлөрсүү. Өһөх хаан 
Өлгөмнүк тохторо,
Сир Ийэ ыгыстар 
Хараҕын уутунуу 
Халыйа устара – 
Көрөргө дьулаана. 

Окуопа иһигэр 
Ардах, хаар анныгар,
Бадараан үрдүгэр 
Сүүс өлүк быыһыгар, 
Күннээх-түүн сытарбыт, 
Өстөөҕү кыҥыырбыт – 
Уот буулдьа ыйылас,
Суор фашист быгыалас.

– Һоо дьэ!
Нууччалыы биир тылы 
Билбэт да буолларбын, 
Инники кирбиигэ 
Мин тэҥҥэ киирсэрим, 
Кыраҕы харахпар 
Өстөөҕү хатааммын, 
Суулларан, суоһаран
Саха дуо! – дэтэрим. 

Сүрэхпин, дууһабын 

Хайыта сыстаран,
Кыайыыны, көҥүлү 
Уот сулус оҥостон,
Ийэбэр, дойдубар 
Эргиллэр баҕалаах,
Мин тыыннаах орпутум. 
Берлиҥҥэ тиийбитим.

Өстөөҕү өһөрбүт 
Өрөгөй кыайыыны, 
Олоҕу тыыннаабыт 
Кырдьыбат кырдьыгы, 
Абаҕам хараҕын 
Уутугар көрбүтүм, 
Сүргэтин көтөҕөн 
Мин саҥа таһаартым:

– Эргиллэн кэлэІІин, 
Эрчимҥин эбэҥҥин, 
Эйэлээх олоҕу 
Илиигэр ылаҥҥын,
Кэскилиҥ киэҥ аанын 
Сэргэхтик сэгэтэн, 
Биһигиҥ уйатын 
Бигэтик ыйаатыҥ.
– Һоо дьэ!
Абаҕам Хабыыча 
Эгдийэ түспүтэ, 
Санаата көнньүөрэн 
Дьэгдьийэ тыыммыта
– Чэ, тукаам, умнума 
Урукку кэмнэри,
Бу дьоллоох олоҕу 
Уһаарбыт буойуну.

ЭРГИЛИННЭ ЭР КИҺИ

Алаастартан хомуллан, 
Аймаһыйа атаарыллан, 
Аҕаларбыт барбыттара 
Сэрии уоттаах толоонугар. 
«Өстөөх күүһүн өһүлэн, 
Эргиллиэхпит, эрдийиҥ! 
Ньирэй оҕону ньилбэккэ, 
Ньээҥкэлиэхпит эрэниҥ!»

Харыларын ньыппарына, 
Харах уутун киэр илгэ, 
Ийэлэрбит дьиппиэрэ, 
Хара былаат бааммыттара. 
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Аһыы туустах көлөһүн, 
Ардах тэҥэ то±унна,
Ийэ буорум сиик ылан 
Кэнчээринэн көҕөрдө.

Кимэн киирии, кыдыйсыы 
Үлүгэрдээх урусхал!
Өһөх буулдьа хааннырар, 
Өлүү суора хаһыырар. 
Нүһэр былыт үрэллэн, 
Кыайыы күнэ тосхойон, 

Эппит тылын толорон, 
Эргилиннэ Эр киһи.

Сүрэххэ сөҥөр баастаах,
Сүдү, сэргэх санаалаах, 
Кыайан-хотон кынаттанан, 
Кыырыктыйбыт баттахтанан, 
Хорсун саллаат олоҕун 
Толук уурбут кэмнэрэ,
Ырыа кылаан тылынан, 
Кылыһахха иһиллэр.

ЧУРАПЧЫ КӨҺҮҮТҮГЭР БАРБЫТ 
ДЬОН КЭРИЭҺИГЭР

Хаппыт суол быылларын көтүтэн,
Ыраата барардыы тэринэн,
Бар дьонум айаҥҥа турбута – 
Тус-хоту үлэҕэ ананан.

– Бырастыы, төрөөбүт алааһым,
Бырастыы, тапталлаах Чурапчым!
Кырдьаҕас эмээхсин аймана,
Аар хатыҥ умнаһын кууспута.

Кырыктаах сэрии бу хаһан
Уоскуйуоҥ, уурайыаҥ буоллаҕай?

Балаҕан ааннарын саптаҕыҥ
Уонна дьэ, эн тугу көрдүүгүн?...

Саҕахтан күн тахсан атаара,
Санньыйа одуулуу турбута,
Саһарбыт күһүҥҥү чараҥмыт
Сайыһан далбаатыы хаалбыта.

Өлүөнэ кумахтаах кытыла
Тымныынан хаарыйа кууспута
Өрүспүт чэлгиэннээх салгына,
Тыалынан курдары үрэрэ.

Сэриигэ кыайыыны аҕалса,
Ийэ сир туһа диэн кинилэр,

Ирина Колодезникова-Ымыы хоґоонноро «Кыым», «Туймаада», 
«Алтан Сэргэ», «Таатта», «Сµбэґит» хаґыаттарга уонна 

«Чолбон», «КистэлэІ кµµс» сурунаалларга, «Кµрµлгэн» альманахха 
бэчээттэммиттэрэ. 2014 сыллаахха «Кітібµн ырыабын

 батыґа» диэн бастакы кинигэтэ тахсыбыта. 
Ымыы Таатта±а олорор, µлэлиир.

Ирина КОЛОДЕЗНИКОВА-ЫМЫЫ
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Төрөөбүт сирдэрин хаалларан,
Ырааттар ыраатан баартара.

Саһарбыт чараҥым суугунаан,
Ааспыты эн кэпсиир курдуккун,
Атаарбыт дьонноруІ кэлэрин,
Билигин да күүтэн эрдэҕиҥ.

ОҔОЛОРБУТ ТУСТАРЫГАР

Уот сэрии арахпат аргыһа -
Уот кураан сатыылаан түспүтэ
Уолбуттара күөллэр-µрэхтэр,
Куурбуттара быйаҥнаах алаастар.

Кырыктаах сэриигэ күөн көрсө,
Уоруйах өстөөҕү самнара,
Уон алаас аайыттан мустаннар,
Уолаттар баартара хомуллан.

Оҕолорун тустарыгар –
Бу, биһиги туспутугар.
Сир үрдүгэр эйэ эрэ
Эргийэрин туһугар.

Буруоттан, кыргыһыы уотуттан
Сир дойду кытыаста кыыспыта,
Сүрэххэ мустубут абарыы
Сүүс төгүл күүһүрэн турбута.

Уот кыһыл былааҕы тутаҥҥыт
Уот буулдьа анныгар киирбиккит,
Өлөрү, тиллэри умнаҥҥыт,
Өстөөххө утары турбуккут.

Дойдугут туһугар,
Дьонноргут туһугар,
Сир үрдүгэр эйэлээх олох
Эргийэрин туһугар.

Бу бүгүн сиэннэргит кэлэммит
Сибэкки дьөрбөтүн уурабыт,
Эһиги мөссүөҥҥүт иннигэр
Андаҕар тыллары этэбит....

Үйэлэр тухары саллааттар,
Албан ааккыт ааттана туруо!
Ийэ дойдуга таптал туоһута -
Умуллубат уот мэлдьи умайыа!

Оҕолорбут тустарыгар,
Кэрэ кэскил туһугар,
Сир үрдүгэр сэрии аны
Буолбатын туһугар!

ТҮҮЛ

Көрдүм мин бөлүүн түһээммин
Көмүс күн өрөөбүт дойдутун,
Күөх ото долгуІнуу хамсаабыт
Көрүөхтэн эриэккэс алааспын.

Күөрэйэ дьэргэйбит уот кустук
Көлүччэ уутугар тайаммыт,
Күөрэгэй чыычаахпыт күөрэйбит,
Күөх халлаан күөнүгэр ыллаабыт.

Көччүйэ үөр сылгы мустубут,
Көҥүллүк бу манна тохтообут,
Көрүлүү кулунчук оонньообут,
Күөнүнэн күөх оту оймообут.

Күүһүнэн өттөйбүт ол оҕус
Күүтүүлээх иэйиигэ куустарбыт,
Көмүрүө күөмэйин муҥунан
Көрсүбүт тапталын ыҥырбыт.

Көр эрэ, сайылык түптэтэ
Күрүөтүн таһынан унаарбыт
Көй салгын устунан тарҕанан,
Күөх дуолу бүтүннүү бүрүйбүт.

Күүтүүлээх кэтэспит сайыным
Көөчүктээн эн көстөн эрдэҕиҥ,
Күндэлэс күнүнэн ыспахтаан,
Күүспэр күүс эбэн аастаҕыҥ.

КЫРДЬЫЫ, ЭН ЫКСААМА

Кырдьыы эн кыыһыраҥҥын,
Кыламаҥҥын арыйаҥҥын
Кырыктанан, уордайан
Кынчарыйа көрүмэ.

Кыыс оҕолуу хап-хара
Кылбачыгас суһуохпун
Кырымахтаах өҥүнэн
Кырааскалаан сотума.

Кыра оҕо сааспыттан
Кылыыҥкайдаан улааппыт
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Кырдалларбын булаҥҥын
Кырыа оһуор анньыма.

Кырыымпалаах ыллыы түһүүм,
Кыталыктыы көтө дайыым,
Кыратык күүтэ түһүүй,
Кырдьыы! Эн олох ыксаама.

КҐ¤ҐўўҐ ЧАРАўўА

Бу киэҥин, сырдыгын, ырааһыан
Күһүҥҥү саһарбыт чараҥым,
Күн түһэн сасыһа оонньообут,
Көмүс тыал эргийэр чараҥа.

Араҕас сэбирдэх таҥастаах,
Киэргэммит, симэммит хатыҥнар
Санаабар үҥкүүлээн бараллар,
Аргыыйдык тэлээрэ көтөллөр.

Кэрэтиэн күһүҥҥү айылҕам,
Сандаара-күндээрэ үөрэрэ!
Кэрэтиэн, сайыммыт арахсар
Бүтэһик бу намыын күннэрэ!

ТАПТАЛЛААХПАР

Хойутаан эрэ киэһэрэн,
Хонууттан эрэ сыһыыттан
Хоноҕор эрэ муостаахпын
Хомуйан эрэ иһэммин.
Ходуһаҥ эрэ алааһыҥ
Хойуу күөх эрэ отторун
Хотууруҥ эрэ кылбаҥнаан,
Хонноҕуҥ эрэ аһыллан,
Хоруйа эрэ охсоргун
Хомпоруун эрэ хотойго
Холооммун эрэ көрөбүн.
Хоҥордуур эрэ дьүһүннээх
Холуон ат эрэ көлөҕүн
Хоҥуотун эрэ үрдүнэн
Холунун эрэ тардаҥҥын
Хоодуоттук эрэ туттаҥҥын,
Хоноччу эрэ олорон
Холоруктаан эрэ ааһаҥҥын,
Хонуктуу эрэ бараргар
Хотуннуур эрэ бэйэкэм,

Хорҕойо эрэ саһаммын
Хомойо эрэ хаалабын.
Халдьаайы эрэ хаймыылаах
Хатыҥнаах эрэ алааһым,
Хаарыстыыр эрэ оттордоох
Хампа күөх эрэ кырсынан,
Харыбыттан эрэ тутаҥҥын,
Харыстыы эрэ кууһаҥҥын,
Хаарыаннаах эрэ доҕоруом,
Хаамтарбыт эрэ сэгэриэм,
Хайдыспат эрэ сыһыаҥҥа,
Хайҕаллаах эрэ тапталга
Ханыылаах эрэ буолларбыт.

ЭБЭЛЭРГЭ, ЭҺЭЛЭРГЭ БЭЛЭХ

Туллукчаана, кыымчаана,
Кыыһым кыра кыысчаана –
Үүнэр күммүт үөрүүтэ,
Тахсар күммүт таптала.
Тэбэнэттээх күндү киһи,
Тоһугуруу сүүрэр - ити кини.
Барыбытын элэктиирдии,
Тула көтөр, мэниктии.
Эбээ, эһээ тапталлааҕа,
Кып-кыракый сиэнчээнэ –
Көтөр лыахха тэҥнээҕэ,
Көстө түспүт чыычааҕа.
Тимэх саҕа мунна, дьикти,
Иэдэстэргэ саспыт дии.
Дьэдьэн, отон диэбиттии,
Минньигэһин эчи ньии!

ОҔО СААҺЫМ САЙЫЛЫГА 

Ойон-тэбэн ойуоккалаан,
Оонньоон ааспыт сайылыгым,
Ордук сырдык күннээх курдук
Олорон хаалбыт санаабар.
Оҕолордуун моҕотойдуу
Ойуур устун сырсарбыт.
Омуннуран тула көтө
Оҕус миинэр этибит.
Оһуор-симэх дьэрэкээннээх
Олус кэрэ алааһым
Оҕо сааспар хааллаҕа,
Онно тупсан турда±а.
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Өрдөө±µтэ билэр 
киһим:

– Дуунньа, суру-
на лыыс киһи, араас дьон туһунан суру йа ҕын! 
Онтон аҕаҥ туһунан биир да тылы булан 
ааҕа иликпин. Оҕо эрдэхпитинэ барбыта диэн 
өстүйэҕин дуу? Дьөгүөр үтүө киһи этэ. Олоххо 
араас буолар. Бырастыы да гыныахха баар 
эбит, – диэбитэ.

Саппыкыһыт саппыкыта суох дииллэригэр 
дылы, кырдьык, аҕам, ийэм туһунан баччааҥҥа 
диэри тугу да суруйа иликпин.

Аҕабытын төрөөн баран көрө иликпит. 
Сураҕа, мин түөрт ыйдаахпар, убайым Өлүөсэ 
саҥа хааман эрэр оҕо эрдэҕинэ Сунтаар 
Сиэйэтигэр лесхоһунан µлэлии барбыт уонна – 
эр гиллибэтэх.

Ол иһин буолуо убайбар маҥнайгы кылааска 
үөрэнэ сырыттаҕына ким эрэ: «Мостахов, эн 
аҕаҥ курдук куһаҕан киһи буолуоҕуҥ!» – диэбит 
үһү. Куһаҕан киһи үһү!..

Ийэбит (Мария Федотовна Мостахова) мин 
уруучуканы таба тутар буолбуппар аҕабытыгар 
сурук суруйтарара. Кини бэчээтинэй буукубанан 
суруйбутун бэркэ кыһанан үтүктэрбит. Сурукпут 
ис хоһооно маннык буолааччы: «Уб. аҕабыт Егор 
Егорович, дорообо! Биһиги этэҥҥэ олоробут. 
Эн эмиэ үчүгэйдик сырыт. Оҕоҥ Дуня». Эппиэт 
кэллэҕинэ ийэм доргуччу ааҕар: «Уб. Мария 

Федоровна, Өлүөсэ, Дуня, дорооболоруҥ!» – 
диэнтэн саҕаланар.

Мин иҥнибэккэ ааҕар буолбутум кэннэ аҕа-
быт биир суругар килэбэчигэс лаахтаах түөрт 
киһи мэтириэтин ыыт та. «Бу нуучча улуу су-
руйааччылара Пуш кин, Чехов, Толстой, Го-
голь диэннэр. Эһиги кинилэр оҕолорго уонна 
улааттаххыт аайы ула хан да дьоҥҥо сур у-
йууларын библио те каттан ылан өрүү ааҕар 
буолаарыҥ. Кини лэр үтүөҕэ эрэ үөрэтиэхтэрэ», 
– диэбит.

Сарсыныгар Чуу каар кулуубун библио те ка -
тыгар тиийдим. «Аҕам дьонун» – мэти риэт тэ-

АҔАА, ЭЙИИГИН 
БЫРАСТЫЫ ГЫНАБЫН

(Эссе-очерк)

ОЧЕРК УОННА ПУБЛИЦИСТИКА

М.П. уонна Е.Е. Мостаховтар 1966 с. 
Таркаайы.
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этэр) уонна дэриэбинэ оҕолоро сырса сылдьан 
көрөллөрө: оннук кыраґыабай этилэр! Икки 
кылбаа маҥантан төрөөбүт диэтэххэ убайыҥ 
хара, онтон эн эбэҥ курдук кыаһааҥҥын... Оо, 
дьэ, туохтан үһүөйэх эрэ сыл олороот, икки 
аҥы барбыттарын сатаан санаабаппын! Ийэҥ 
дойдутугар сэрии саҕана нолуок ааҕына, онтон 
кэлин нэһилиэк актыыба буолан, мэлдьи дьон 
ортотугар кулун босхо сылдьыбыт эдэр кыыс 
буоллаҕа дии! Ол сыллата оҕолонон, дьиэҕэ 
хаайтаран тууйуллара, кыыһырара, сэмэлиирэ, 
баҕар күнүүлүүрэ буолуо ээ! Биһиги Хатыҥ 
Сыһыыбытыгар баҕар тэһийбэтэҕэ буолуо... 
Акаа ры киһи буолбатах, туох эрэ төрүөттээх 
буо лан бардаҕа. Биһиги киһибит үлэһитэ, 
киһитинэн үчүгэйэ, чиэһинэйэ, чэбэрэ, билиитэ-

М.Ф. Мостахова оҕолорунаан. 1956 с. Чуукаар.

Сунтаар Сиэйэтин Даркылааҕар ыһыахха 
уолунаан. 1960 с.

рэ бука бары истиэнэҕэ үөһэ ыйа нан ту рал-
лар эбит. Оччотооҕу биб лиотекарь Мот рена 
Алексеевна барахсан кинилэр о±олорго аналлаах 
айымньыларын туһунан кыл гастык кэп сээтэ, хас 
да бөдөҥ суруктаах, ойуу лаах чараас кинигэлэри 
уларыста. Ол иґин кµн бµгµнµгэр диэри Мот-
рена Алексеевнаҕа уонна аҕабар нуучча клас-
сикатыгар бэрт эрдэттэн сыһыарбыттарын, ум-
сугуппуттарын иґин махта лым улахан.

Дьиэбэр кэлэн омуммар таҥаспын да устубакка 
кинигэлэрбин арыйталыы олорон хаартыска 
сытарын көрдүм. Ээ, биһиги дойдубутугар, 
Тар каайыга эрдэхпитинэ, (мин сэттэ сааспар) 
аҕам Сочига сылдьан ыыппыт хаартыската 
эбит: кугас сурааһыннаах сырдык саһархай 
көстүүмнээх, быысабайдаах косоворотка булуу-
һалаах, үрдүк сүүһүгэр эмиэ быысабайдаах 
түбүтүөйкэни ууруммут тігµрµк сирэйдээх, уур-
бут-туппут курдук сэбэрэлээх киһи кытаанах 
соҕустук дьэргэччи көрөн олорор. Хаартыска 
кэннигэр 1954 с. диэн суруктаах. Ол аата кини 
манна 34 саастаах. Таҥастыын-саптыын биһиги 
дэриэбинэбит эр дьонуттан хайдах эрэ букатын 
атын.

Бу хаартысканы көрөөрү кырдьаҕас эдьиийим 
Натаай киирэн кэлбитэ. Натаай – аҕам баар-
суох эдьиийэ. Эһэбит аах оҕо турбат буолан 
Натаайы ииттибиттэрин кэннэ уоллара Дьөгүөр, 
кыыстара Өкүлүүнэ төрөөбүттэр. Өкүлүүнэ ула-
хан Сэмэн (Мандар Сэмэн), Маанньа, кыра 
Сэмэн (Ньуолдьах) диэн үс оҕоломмут. Онон 
оҕолору, сиэннэри тэбэн биэрэн Натаай төрөп-
пүт да оҕолорунааҕар күндүтүк тутуллубута 
үһү...

– Сурдьум Дьөгүөр барахсан! Көрбөтөҕүм өр 
да буолла! – Натаай хаартысканы имэрий би  тэ. 
– Аҕыннахпыан! Оҕо эрдэҕиттэн сытыы, бэргэн 
тыллаах, тып-тап, сып-сап туттуулаах буолааччы. 
Кулунчугу кутуругуттан тутан сырса оонньуур 
кытыгырыс оҕо этэ! Ол бэйэтэ, 21 сааһыгар 
сэриигэ чэп-чэгиэн киґи ыІырыллын баран, 
кур тах ыарыһах, буулдьа, снаряд эмтэркэйэ 
дьілµтэ кітін инбэлиит буолан эргиллибитэ.

Ийэҕин Маайаны маҥан акка олордон сү гүн-
нэрэн аҕалбытыгар аҕам Дьөгүөр, ийэм Акаап-
пыйа, Нуолдьаах, Ньукулай уонна мин үөрдүбүт 
да этэ!

Иккиэн наһаа маанылар, ортону µрдµнэн 
уҥуох таахтар, сырдык ыраас хааннаахтар. Сур-
дьум Нуолдьаах (Мостахов Семен Егоровиһы 
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– Дорообо
– Доруобуйаҥ, эмтииллэрэ, аһаталлара хай-

даҕый?
– Үчүгэй.
– Ийэҥ, убайыҥ кэпсэтэллэр дуо? Хай дах-

тарый?
– Кэпсэтэллэр, үчүгэйдэр.
– Тэһийэҕин дуо?
– Тэһийэн. Чэ мин бардым, – диибин бүтэ-

ҥитик.
– Чэ сөп. Бу эйиэхэ, – дии-дии илиибэр туох 

эрэ суулааҕы үҥүлүттэ. – Үчүгэйдик эмтэн. Су-
руйуоҕум. Этэҥҥэ олорооруІ, – диэн баран 
үөһэ тыынна.

Били суулааҕы оҕолор арыйбыттара – сыттык 
кэмпиэт уонна оччолорго сэдэх кыыс оҕо чулкута 
эбит. Оҕолор миэхэ ымсыырыы бөҕө. Кэмпиэти 
биири да ордорбокко сиэн кэбиспиттэрэ. Мин 
сиир да санаам суоҕа.

Ити нөҥүө сылыгар почтальоннуур ийэм 
обур гу со±ус хоруопка тутан киирдэ. Аҕабыт 
Сиэйэттэн баһыылка ыыппыт. Миэхэ наһаа үчү-
гэй бытырыыстаах кыһыл шарфик, убайбар 
сымнаҕас суорҕан, ийэбэр кыһыл килиэккэлээх 
миэтэрэлээх таҥас. «Уб. Егор Егорович, баһыы-
ба» – диэн сурук суруйдубут.

Убайым бэһис кылааһы бµтэрбит сайыныгар 
трамвайынан аҕатыгар барар буолла. Ыҥырбыт. 
Арай кытылга тахсыбыта ким да суох үһү. Дьон 
бары тарҕаспыттар, убайым ыксаабыт.

– Алешка! – диир саҥа хоту хайыспыта, үрдүк 
биэрэк хааґыгар маҥан аттаах киһи турар үһү. 
Бука, убайбын аҕам үөһэттэн чинчийэ көрөн 
турбута буолуо. Өлүөсэ саалаах, хары чаһылаах 
уонна аҕатыныын бииргэ түспүт хаартыскалаах 
кэлбитэ.

Чуукаар оскуолатын алтыс кылааһын сити-
ґиилээхтик бµтэрдим. Араас кылаастан бастыҥ 
юннаттар, үчүгэй үөрэхтээхтэр талыллан Сун-
таарга, Элгээйи музейыгар экскурсияҕа бар-
дыбыт. Олус үчүгэйдик сылдьан, элбэҕи би лэн-
көрөн трамвайынан Чуукаарбыт биэрэгэр ти-
гистибит. Онно миэхэ ким эрэ аҕам кэлбитин 
туһунан эттэ. Бириистэнтэн түүн сатыы хааман 
сарсыарданан дьиэбин буллум. Арай саҥа 
сии дэс быыс тардыллыбыт. Аан таһыгар ып-
ыраас эр киһи бачыыҥкатын таһыгар дьах-
тар хобулуктаах сабыс-саҥа түүппүлэтэ сэр-
гэс  тэспит. «Бу үйэҕэ кинитэ суох олорбуппут. 
Ийэм түүппүлэҕэ атыыламмыт», – дии санаан 

көрүүтэ, оонньуута-дьээбэтэ, булчута бөҕө.
Сунтаар эргин почтаҕа начальниктыыр, сор-

о ҕор лесхозтуур, ыалга дьиэлэнэр сураҕырар. 
Кини ни ханна да буолтун иһин дьон ытыктыыры-
гар, билинэригэр саарбахтаабаппын. Арай бас 
билэр муннуга суох ыал сирэйин-хараҕын кэтэ-
һэр дии санаатахпына хараастабын! Тоҕойуом, 
өйдөөн кэбис, хойут ыал ийэтэ буоллаххына 
аҕаҕын илдьэ олороор. Мин көрдөһүүбүн, бука, 
диэн умнаайаҕын, – диэн баран Натаай миигин 
сыллаан ылбыта. Ол сэттэлээхпэр эдьиийбин, 
баҕар, күдээринэ истибитим буолуо эрээри, ба-
рытын өйдүүбүн. 

Чуукаарга µһүс кылааска µірэнэ сырыттахпына 
миигин төрдүс чиэппэртэн Ньурбатаа±ы оҕо 
сэллигин эмтиир санаторийга сытыардылар. 
Бронхам тымныйбытын эмтииллэр үһү. Оҕолор 
киэһэ аайы миэхэ остуоруйа кэпсэттэрэллэр. 
Билэрим бүттэҕинэ, хаайаллара бэрдин иһин, 
өйбүттэн айабын. Оҕолорго «Күөх Көппө» диэн 
Суорун Омоллоон комедиятын оонньуурга этии 
киллэрдим. Бэйэм Күөх Көппө буолан оҕо 
сонун тиэрэ кэтэн, ортотунан курданным. Бо-
туоҥкалаахпын, хобордооҕу охсо-охсо саҥар-
быппар оҕолор күлэн уҥа сыталлар. Ити кур-
дук оонньоон-мэниктээн, күннээн-күөнэхтээн сы-
рыттахпына, күнүскү укуол кэнниттэн, биир үтүө 
күн:

– Мостахова Дуня, эйиэхэ аҕаҥ кэллэ, көрүс, 
– диэтилэр. Эмискэччитэ бэрдиттэн нэһиилэ 
ааҥ ҥа тиийдим. Үөрүөхпүн да, хомойуохпун 
да билбэппин. Умса туттан турабын. Тоҕо эрэ 
чабырҕайым кэйиэлиир, сирэйим итийэр. Ха-
раҕым кытыытынан көрбүтүм ортону үрдүнэн 
уҥуохтаах, ыраас сэбэрэлээх хатыҥыр киһи көбүс-
көнөтүк чиккэччи туттан турар. Сип-синньигэс 
ма ҥан сурааһыннардаах хара көстүүмнээх, 
лаах таах курдук килбэҥниир бачыыҥкалаах, 
мап-маҥан сорочкалаах. Киһи көхсүн этиттэ, 
биллэр биллибэттик тэпсэҥнээн ылла. Мин 
диэки сырдык, сап-саһархай харахтарынан 
көрөн килбэс гыннарда. Сиэбиттэн кып-кырылас 
симэ тиистээх, ып-ыраас тарааҕын ылла, үр-
дүк мэлдьэІнээх сүүһүгэр өрө анньыммыт ха-
ра баттаҕын тарааммахтаа та. Хаартылыы суу-
лам мыт, кырыылыы өтүүктэм мит нособуойун 
хостоон иһэн сиэбигэр төттөрү укта. Миэхэ 
илиитин ууммутугар бэйэм да билбэппи нэн 
чугурус гынным. 

– Дуня, дорообо!
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лиэ диэн түбүгүн көҕүрэтэ сатыыбын. Тиэргэн 
хаарын күрдьэбин, мууспун-маспын киллэрэбин. 
Саас улахан хаптаһын хоппоҕо анньыынан 
муус көйөн таһабын. Куртаҕа ыалдьарын иһин 
ийэм аҕабар анаан сэлиэһинэй алаадьы, лэп-
пиэскэ оҥорооччу. Ону да сатыыбын. Дьонум 
ыалдьалларын аһынан сороҕор ытыахпын ба-
ҕарабын. Ол эрээри аҕам: «Олоххо саамай 
ыарахан кэмҥэ киһи муҥутаан холкутугар тү-
һүөхтээх, киэҥ көҕүстэнэн уһуну-киэҥи са ныах-
таах», – диэбитин санаан туттунабын. 

Сыһыаммыт улам сылыйан, сэдэхтик да 
буол лар дьэ «аҕаа» диэн абырыыр буоллум. 
Со ҕотох ынахпытын, тарбыйахпытын көмөлөөн 
көрөн, аһатан-сиэтэн ийэбит кэлиэр диэри 
этэҥҥэ олорбуппут. 

Тохсус, онус кылаастарга Мархаҕа үөрэм-
митим. Уон а±ыс сааспын туолбуппар аҕам 
эҕэрдэлээн 25 солкуобай (оччолорго элбэх) 
харчыны уонна түөрт куһу биэрдэ. Аан бастаан 
харчыны тутан аҕам: «Харчы кимиэхэ баҕарар 
наада. Ол эрээри сымыйа суолунан эбэтэр 
уоран-талаан байбыттар, онтубут арыллыа диэн 
аһыыр астара ас, утуйар уулара уу буолбат, 
сору көрөллөр. Оттон чиэһинэйдик үлэлээн 
харчыламмыт киһи куттаммат, дьоллоох. Киһи 
хайаан да харчылаах буолуохтаах. Сиэбигэр 
биир да харчыта суох киһи өйө санаата мөлтөх 
буолар», – диэбитин өйдөөн кэлбитим. Мин 
онно киһи өйө айылҕаттан бэриллэр харчы 
онно туох да сыһыана суох диэн мөккүспүтүм. 
Саҥарбатаҕа. Билигин өйдөөтіхпүнэ аҕам олус 
да сөпкө эппит эбит. 

Мархаҕа кэлэн уруккум курдук аҕам өлгөм 
булдун саамай бөдөҥүн, эмиһин ыалларга та-
һабын. Харахпар улахан тааһы толору бө-
дөҥ баҕайы соболор лаһыйаллара, сыттара-
сымардара бу баар! «Дьоннор барахсаттар сиэ-
тиннэр, таҥара уон оччону биэриэ», – диэч   чи аҕам 
мэлдьи. Кыра эрдэхпиттэн кини үр дүнэн кыптыый 
кынаттааҕы көтүппэт сааһыт, байанайдаах бул-
чут буоларын туһунан дьонтон истээччибин. Бу-
ка, ханна олорбут сирин аайы булдунан (курта ҕа 
ыалдьар буолан бэйэтэ ыстыыны да сиэбэтэр) 
бар дьону элбэхтик аһаттаҕа. 

– Эр киһи сэниэтин эһэн, тоҥон-хатан, до-
руобуйатын атыылаан туран бултуур. Ону дьа-
һайбакка сытытар, быраҕар аньыы, – кус үргүү 
олордохпутуна ийэм ону-маны бары кэпсиирэ. 

Аҕам бултаан кэллэ да, саатын ыраастыыр 

ис-испиттэн кыйаханан кэллим. Бачыыҥкалаах 
түүппүлэни ыскаамыйа анныгар элитэлээтим. 
Суунар сиргэ хаалаах мыыла, тиис суунар суокка, 
бытык хорунар баалларын муостаҕа бырахтым.

Утуу-субуу туруу буолла. Саҥа суох. «Аҕаҥ 
малын тоҕо тамнаатыІ?» – диэҥҥэ маа-
рынныыры иһиттэхпинэ этиһэргэ, наада буол-
лаҕына охсуһарга бэлэм этим. «Баччааҥҥа 
диэри суох этиҥ! Суоҕу суохтаабаттар!!! Ман-
тан киэр буол!!!» – диэҕим диэн кытаанахтык 
сананным. 

– Пионер оҕо билэр да, билбэт да улахан ки-
һитин малын тыытыа суохтаах, – бу дьиэҕэ урут 
дуорайбатах бэрт холку саҥа иһилиннэ. Итинник 
эрэ эппиэти кµµппэтэх буолан, імµттэммин, 
саҥата суох хааллым. Күн-дьыл устан истэ. 
«Аҕаа!» – диир санаам суох. Кини да ааттаспат 
киһи буолан биэрдэ. 

Чуукаарга үлэ булбатаҕа дуу, Хорулаҕа ма-
ҕаһыын атыыһытынан ананан, онно көстүбүт. 
Сэттис, ахсыс кылаастарга онно үөрэннибит. 
Ийэм биирдэ: 

– Дьөгүөр, маҕаһыыҥҥар кытай шарфига 
кэл бит дииллэр, миэхэ биир улахан шарфикта 
уураар эрэ, баһаалыста, – диир.

– Дьоннор уочараттыыллар, уочараттаа, – 
диэн буолла. 

Ийэм улахан шарфиктан матан, кыраҕа тик-
сибитэ. Ол эрээри интернакка олорор ту лаайах 
оскуола оҕото көрдөөбүтүгэр атыыга тахса 
илиги биир тыла суох биэрбит. 

– Ымсыырарым бэрт буолан, баар-суох 
хорсуммун киллэрэн киһи суоҕар көрдөөбүппэр, 
наһаа үчүгэй кытай бээһиҥкэтин биэрбитэ! 
Оннук үтүө киһи этэ! Онно үөрбүппүөн! – диэн 
ол кыыс, билигин эбээ буолан олорон, мах-
таллаахтык ахтар. 

Убайым Хорула оскуолатын ахсыс кылааһын 
бµтэрэн Дьокуускайдааҕы педучилище физ-
культурнай салаатыгар үөрэнэ барбытын дьом-
мут утарсыбатылар. Ийэбит куоракка эмкэ 
сыта барар буолла. Тахсаары туран: «Аҕаҥ 
ыалдьар, харыстаар... Сэрии доруобуйатын 
сиэ  бит. Дьарҕалара сүгүннээбэт буолан эрэл-
лэр... Түүн түhээн кэм да сэриилэһэн, сору 
көрөр. Баттаттаҕына – куттанаайаҕын...» – диэн 
сибигинэйдэ. 

Соһуйа иһиттим. Хаһан да µҥсэргээбэт аҕам 
кубарыйбытын, ырбытын бэлиэтии көрдүм, аһы-
на санаатым. Тоҥ маҕаһыынтан сылайан кэ-
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Тыый, киһиэхэ киинэ түспүт сирэ дьикти да 
дьайыылаах эбит: салгына хас биирдии этиҥ 
сааһынан эйэҕэстик сайа охсор, тыала ийэлии 
сылаастык-сымнаҕастык кууһар!

Курустаал курдук дьэҥкир, күлүмүрдэс кү-
һүҥҥү күн. Ол күөх харыйа күөнүгэр саһарбыт 
хатыҥнар ордук кэрэтийэн көстөллөр. Көмүстүҥү 
лабаалара бэйэ-бэйэлэригэр таарыйсан лыҥкы-
ныах айылаахтар!

Аҕам миигин күүтэн турар эбит. Барытын 
кууһан ылыахтыы икки илиитин даллатта. Са-
ҥарбат. Саһархай харахтара: «Хайдахтаах үчү-
гэйий! Мин тугу эппиппиний!» – диэх курдук 
өрө гөйдөөхтүк көрөллөр. Атаҕын төбөтүгэр эр-
гичийэн ылбахтаата. 

Сиккиэр тыал түстэ. Хатыҥнар суугунастылар. 
Сүрэх курдук быһыылаах сэбирдэхтэрэ ыһы-
лыннылар. Өр уччуйан баран кэлбит аҕалаах 
кыыһы Ийэ айылҕабыт эҕэрдэлии көрүстэ. 
Арааһа, биллэ, билэттээтэ, умнубатах эбит!

Аҕам бэргэһэтин устан үрдүк мэлдьэннээх 
сүүһүгэр күрэҥсийэн эрэр баттаҕын өрө аста. 
Дэбдэгэр имнээх, кубархай сирэйэ ис-иһиттэн 
сырдаабыт, имигэс, намчы уостаах кэтит сэ-
ҥийэтэ мичээрдээн энньэйбит. Абына-табына 
үс муннуктуу хаастара сэгэлдьиһэллэр, кылгас 
сэндэлэс кыламаннарын быыһынан чап-чараас 
халтаһалаах көмүскэтин уута кылабачыйар. 
Сүгүрүйэн эрэр курдук тобугар сөһүргэстээтэ, 
арыылаах алаадьылары сиргэ уурталаата. Аҕам 
кэтит соҕус көнө муннун оҕо курдук өрө сыҥан 
ылла уонна көрдөһөр-ааттаһар, кэпсэтэр курдук 
тугу эрэ ботугуруу олордо... Тулатын барытын 
умнубукка дылы, бэл, аллараа уоһа тииһэ көс-
түөр диэри тэллэччи түспүт!

Хатыҥнар сүрэх оҕолоро – сэбирдэхтэр тыал-
га тэлээр да тэлээр буоллулар! Сиргэ көтөн 
иһэр биир сэбирдэҕи илиибэр ыллым. Чээн, 
барахсан сааһырбыт киһи илиитин курдук кугас 
эбирдээх, хаһааҥҥыта эрэ күөх тымырдара 
хаппыт сурааһыҥҥа кубулуйбуттар. Бу сэбирдэх 
барахсан оҕо үнүгэс буолан күп-күөҕүнэн бык-
таҕа, күҥҥэ үөрдэҕэ, тыыннаах буолаары сил-
лиэни-буурҕаны, тыйыс тымныыны кытта ту-
рууластаҕа уонна дьэ кэмэ кэлэн үйэтин мо-
ҥоотоҕо! Син биир киһи курдук…

Ол күһүн төһө да куобах суох дьыла буоллар 
төрөөбүт буорбут биґигини маанылаабыта – 
биирдии куобахтаах кэлбиппит. 

Оччотооҕуга, 60-с сылларга олох көннө диэн 

идэлээҕэ. Саа иһин өҥөйөн көрбүтүм: күп-
күлүмүрдэс, ып-ыраас. Аҕам миигин ботуруону 
иитэргэ, ытарга, куһу холбуурга үөрэппитэ. 
Оҕо илиитэ салҕата, хараҕа көрбөтө баара 
дуо: хатыҥ төбөтүн туура ытарым, биир тииҥи 
харахха түһэрбитим – тугу да сыыспат этим. 
Ол иһин аҕам миэхэ анаан 20-лээх сааны 
атыыласпыта. Куһу күөрэтэн түһэрэрин олус да 
сөҕө, астына көрөрүм. Оонньоон этэрин дуу, 
кырдьык этэрин дуу билигин да билбэппин. 

– Кус үөһэнэн көтөн истэҕинэ эмиһэ-көтөҕө 
биллэр. Ону эмиһин көрөн ытаҕын! – күлэр.

– Ол хайдах?
– Эмис киһи илиитин хонноҕор сыһыарбакка 

хааман даадардыыр – эмис кус ырааҕынан дай-
банар. Ырыган киһи кэриэтэ көтөх кус эрэй дээх 
кынатын харса суох кыпчыччы дайбанар.

Сүрдээх дьээбэлээх, сытыы тыллаах буо-
лан, кини баар сиригэр күлүү-оонньуу бөҕө буо-
лааччы!

Биир өрөбүлгэ айылҕаҕа тахсарга ыҥырда. 
Мин Третьяковскай галерея репродукциялардаах 
уонна айылҕаны өҥнөөх хаартыскаҕа түһэрбит 
саха фотограбын үлэлэрин көрүөхтээхпин. 

– Олох барбаппын! Бу айылаах үчүгэйи 
көрбөккө ойуурга туохха бардамый?

Аҕам арыйталаан көрдө.
– Оксиэ, бу улуу художниктар үлэлэрэ мөк-

күөрэ суох улуулар! Оттон бу саха фотограба 
сэбирдэҕи үчүгэйдик да тµґэрбит. Ол эрээри 
кинилэр – искусство дьоно бары тыыннааҕы-
дьиҥнээҕи муҥутуурдук маарынната-үйэтитэ 
са тыыллар. Тоҕо диэтэххэ тыыннаахтан-дьиҥ-
нээхтэн үрдүк суох, тыыннаах буолартан ордук 
дьол суох! Олоххо төһө да кыраґыабайын иһин 
маа рынныыры – сымыйаны буолбакка, дьиҥ-
нээҕи – кырдьыгы батыһаар, – диэбитэ. 

Ойон турдум да, бардыбыт. Аҕам инники 
иһэр. Көнөтүк чинэччи туттан, атаҕын төбөтүнэн 
дугунан ылар курдук чэпчэки-чэпчэкитик хааман 
мастар быыстарынан элэҥнээн хаалла. 

Биһиги дойдубут Таркаайы кыһыннары күөх 
турар барыта харыйа мастаах дьикти дойду. 
Тиити, ордук хатыҥы бэрт дэҥҥэ көрөҕүн. 

Былыр сыһыы ортотугар соҕотох хатыҥ 
үүммүтэ номох буолан, дэриэбинэбит билиҥҥэ 
диэри Хатыҥ Сыһыы диэн ааттаах. Аҕабынаан 
иккиэн манна төрөөбүппүт. Мин оҕо эрдэхпинэ, 
аҕам 27 саастааҕар быралыйан баран, манна 
саҥа үктэннэхпит. Сүүрбэччэ сыл буолан баран!
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бэлиэтээһинигэр аҕам хаартыскатын анныгар 
маннык сурук баара:

«Мостахов Егор Егорович. Род.31.12.1920 г. 
Якут. Образование начальное. Член колхоза 
«Красная Заря». Работал бригадиром, сче-
товодом, председателем к-за «Бөргөмдө». При-
зван 23.06.1942 г. Нюрбинским РВК. Участник 
войны с фашистской Германией, ефрейтор 19 
отделения лыжной бригады Северо-Западного 
фронта, 87 Краснознаменного Карельского гв.сп. 
Снайпер. Принимал участие в боях на озере 
Ильмен. Тяжело ранен 19.08.1943 г. (СЭГ-3024, 
СЭГ-11949, ЭГ-1900, ЭГ-5367). Инвалид ВОВ. 
Уволен по ранению 13.11.1943 г. Награжден 
орденом Славы III степени, медалью «За победу 
над Германией. Умер в 1969 г.».

Ефрейтор Мостахов Ильмен күөлү туораан 
икки дэриэбинэни босхолоспут. Бааһырбытын 
кэн нэ бойобуой доҕоро Өлүөхүмэ киһитэ Ста-
ростин Петр Алексеевич 1,5 км сиргэ сүгэн ил-
дьэн абыраабыт. Е.Е. Мостахов үтүөрэн ба ран 
Старай Русса оройуонугар сэриилэспит. 

Сэрии сылларыгар Таркаайыттан 180 колхоз-
таах уонна сулууспалаах Арҕааҥҥы уонна 
Илиҥ  ҥи фроннарга ыҥырыллыбыттар, 92 киһи 
эргиллибэтэх. «Элбэх киһи бааһыран инбэлиит 
буолан эргиллибиттэр» – диэн cуруллубуту устан 
ууруммуппун. Оттон учууталлар династияларын 
аҕа баһылыга, историк, ытыктыыр учууталым 
Прокопьев Михаил Яковлевич өрдөө±µтэ «Ком -
мунизм суола» хаһыакка «Ефрейтор Мостахов» 
диэн аҕабын бэйэтин кытта кэпсэ тэн суруйбутун 
туһунан умнубуппун. Арай аҕабын 7 кылаас 
µірэхтээх этэ диэбитин өйдүүбүн.

Сэрииттэн II группалаах инбэлиит буолан эр-
гиллибит аҕам снаряд дэҥнээбит ытыhа дьикти 
баҕайытык оспутун сотору-сотору имэринэр 
идэ лээҕэ. Соҕотоҕун дьэбирдик сөҥөн, сирэйэ-
ха раҕа өһөн олорон ол кэми санаан эрдэҕэ... 
Ол гынан баран сэрии туhунан алҕаска да бык-
тарбат этэ.

Арай биирдэ ким эрэ: «Оо, эн аҕаІ Дьөгүөр, 
чахчы, сэниэлээх кыанар да эбит: 50 киилэ 
сүгэhэрдээх хайыhарынан баран испиттэр. Эҥинэ 
бэйэлээх эр бэртэрэ тулуйбакка аара суолга 
охтон суорума суолламмыттар. Дьөгүөрдээх бэрт 
аҕыйах буолан, чаастарыттан чугас өйдөрүн сү-
тэрэн охтубуттарын хомуйталааннар, тыыннаах 
ордубуттар», – диэн сөҕөн бөҕө кэпсээбитэ. Ок-
сиэ, ол ханна, хантан, тоҕо? Туох сүгэһэрдээх 

дьон өрө көтөҕүллүүлээхтик олороро. 
Ыччаттар: 
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,
Преодолеть пространство и простор –

– диэн ыллыырбыт. Бүлүүтээҕи ГЭС тутуута 
үгэннээн «киһи модун кыаҕа Бүлүүнү быһыттаа-
та-уодьуганнаата, сайдыахпыт-үүнүөхпүт» – диэн 
хаһыаттар сирэйдэрэ бараммыта. Мин оччолор-
го оскуола кэнниттэн «Коммунизм суола» – ха-
һыат корреспондена кыыс Бүлүү ГЭС-±а үлэ-
лиир ыччаты көрсөн суруйа сатыыбын. 

– «Сайдыахпыт, үүнүөхпүт» – буолумуна! Ки-
һи хорук тымырын бүөлээн баран доруобуйаҥ 
туп суо диэбит тэҥэ! Өрүс, үрэх сир тымыра 
буол лаҕа дии! Ону быһыттаабыт туох аанньа 
буолуой! – аҕам ис-иһиттэн кыйыттар. 

– Дьөгүөр, бэйэҕин харыстаа. Үнүр ким эрэ 
маһы түҥнэри астарбыт диэн утуйбатаҕыҥ. Аны 
ГЭС тутуллар диэн айманаҕын. Ол биһигиттэн, 
боростуой дьонтон, ким ыйытыаҕын муҥу 
көрдөххүнүй?! – ыалбыт киһи кэпсэтиигэ кыттар. 

– Киһи тымырын бүөлүүр буоллахтарына – 
көҥүллэтиэхтээхтэр. Эбэни быһыттыыр буол-
лахтарына олохтоохтортон тоҕо ыйытыа суох-
таахтарый?! – аҕам бэри диэн бэккиһиир.

Кини элбэхтик ааҕара. Онтун быыһыгар 
дьиэ ҕэ соҕотоҕун атаҕын оллооннуу ууран са-
ҥата суох биир сири көрөн олороро, тугу эрэ 
саныыра… Бэйэтэ кэпсээбэтэр да, Сунтаар 
Түбэй Дьаарханыгар үс дьахтарга биир кыыс, 
үс уол оҕолооҕун кыра эрдэхпиттэн ис тэ-
рим. Ити олорун саныыра буолуо дуо? Ба-
ҕар Сиэйэҕэ дуу, Түбэйгэ дуу лесхозтуур кэ-
мигэр оройуон кииниттэн тахсыбыт улахан 
тойону ыстарааптаан нөҥүө күнүгэр үлэтиттэн 
үүрүллүбүтүн, эбэтэр маҕаһыыныгар атыылата 
биэрбит кэнсиэрбэлэрин дьааһыктарын түгэҕин 
арыйбыта барыта кирпииччэ буолбутугар ай-
даарсыбытын саныыра дуу?

Эбэм Тииһэ суох Акааппыйа, эһэм Муос Дьө-
гүөр уолларыгар иитиллэн олорор айылҕатын 
хараҕын харатын курдук харыстыырыгар та-
кайбыттар аҕай быһыылаах. Аҕам: «Көмүскэлэ 
суох от-мас, кыыл-көтөр барахсаны атаҕастыыр 
икки атах киһинэн ааттаныан сатаммат», – 
диэн тыллаах буолааччы. Онон айылҕаҕа ба-
ламаттык сыһыаннаспыты ким да бэйэлээҕи 
бырастыы гыммакка ыстарааптаан, өстөөҕі да 
элбэх буолуохтаах. 

Марха орто оскуолатын кыһыл суолдьуттарын 
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лаарыІ... Сэрии диэн икки атах, киґи аймах 
саата-суута! Сатаан эйэлээхтик олорботун, иҥ-
сэтин соро! Киhи киhиэхэ хайа да омугун иhин 
өлөрсүөххэ диэри өс-саас тутара, киhи киhи 
тыыныгар туруута диэн сир уйбат аньыыта 
буолар!!!

Сир шарыгар киhи буолан үктэммит бука ба-
ры та доҕордостоҕуна эрэ үйэлээх эйэ олохсу-
йуо, оччоҕо эрэ сэрии букатыннаахтык өлүө-
ҕэ! Ким да диэн ааттаннын (социалистическай, 
ка питалистическай, коммунистическай дэммэтэ 
бил лэр!) Оо, оннук тутул сиргэ хаhан эрэ кэлэр 
эрэ, кэлбэт эрэ?! – аҕам үөhэ тыыммыта.

Кини Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэрии 
кыт тыылааҕа уонна II группалаах инбэлиитэ 
буолбутуттан бэйэтэ да, биhиги да «испиискэ 
да сототун» туhамматахпыт. Сэриигэ этэ-сии-
нэ алларыйбыта-эмсэҕэлээбитэ, буулдьа, сна-
ряд сэмнэҕэ буолбута таайан, онуоха кур та±ын 
ыарыыта эбиллэн, ыараханнык ыал дьы быта. 
Дьо куускай хирурдара ыарыытын аhан эрэ көр-
бүттэр, бүппүтүн билэн дойдутугар төн нөрбүттэр.

Дьиэтигэр кэлэн күн аайы ыарыыны мүлү-
рүтээри биэрэр укуолларыттан аккаас таммыт. 
Бырастыылаhа кэлэр дьон илиилэрин ууннах-
тарына: «Кэбис, куhаҕан аата куhаҕан, харыс-
таныҥ!» – диэн илиитин ууммата үhү. Ийэбин 
бэйэтигэр маарыла мааскалаах, эрэhиинэ бэр-
чээккилээх эрэ чугаhатар эбит.

Ньурбаҕа сакаастатан бэйэтэ өлбүтүн кэннэ 
туруоруллар памятнигын тимир эрэhиэҥкэлэри 
баҕастары тиэргэнигэр аҕалан туруортарбыт!

Өлөр өлүү абытай ыарыытыгар мөхсө сытан, 
сымыhаҕын быhа ытыран тулуйбут, биирдэ ын-
чыктаабатах, кыІкыйдаабатах. Ууну да ыйыс-
тыбат кыhалҕаттан уҥуохтаах тириитэ хаалан 
көмүскэтэ түгэҕэр да түстэр, биир ты лынан 
муҥатыйбатах-суламматах...

Уоттаах сэриигэ өлөр өлүүнү ыы муннуга 
элбэхтик көрсүбүт саллаат аҕабыт бэйэтин 
тус өлүүтүн эрдээхтик көрсөн, баара-суоҕа 49 
сааhыгар 1969 сылга сырдык тыына быстыбыт... 
Тапталлаах төрөөбүт Таркаайытын Хатыҥ 
Сыhыытыгар уhун уутун утуйа сыттаҕа. Саһыл 
Уйалаах кылабыыhатыгар көмүллүбүтэ.

«Олорбут олохпуттан кэмсиммэппин. Арай 
оҕо саҥата «эhээ» диирин истибэтэхпиттэн хо-
мо йобун. Үчүгэй оҕолор хааллылар. Кинилэр 
ааппын ааттатыахтара, сиппэтэхпин ситиэхтэрэ 
диэн тыыннаах сүрэхпинэн баҕара хаалабын», – 

баран испиттэрин ол киhиттэн чуолкайдаабатах-
пын олус кэмсинэбин. Оо, ол онно аҕам – саха 
саллаата Дьөгүөр Муостаа хап, эр сэниэтэ эhиннэр, 
тыҥатын күүгэнэ бараннар даҕаны сыччах хаар-
муус дойдулаах булчут өбүгэтин булгуруйбат дьу-
луурунан-тулуурунан тыыннаах хааллаҕа!!!

Биир үөлээннээҕэ өссө ынырыгы кэпсээбитэ: 
аҕабын биир ньиэмэс ыстыыктаах саанан өтөрү 
түhэн истэҕинэ, нуучча доҕоро ол киhини 
сонно ытан өлөртөн быыhаабыт. Махтанаары 
атыллаан истэҕинэ, ол доҕоро барахсан буул-
дьаҕа табыллан өлөн аҕам атаҕар сууллубут. 
Онуоха иирбиттии илбиhирэн хайаан да өс-
төөхтөн иэстэhэр, имири эhэр санаалаах иннин 
диэки ыстаммыт… Бу түгэн ханна, хаhан буол-
бутун ыйыппатахпын (оччолорго төhө да оҕо-
тугум иhин) кэлэнэбин. Бэйэтэ да, хайдах тугу 
да, кэпсээбэтэҕэ буолла?! Эгэ Ильмень күөлгэ 
сэриилэспитин кэпсиэ дуо?! Арай поэт Сергей 
Васильев «Ытык Ильмень» балладата ол кэми 
кэпсиир. Ол айымньытыттан быhа тартахха 
маннык: 

Сибиир тыйыс сэрииhиттэрэ
Уоту уотунан умса куласпыттара,
Чаҕылҕаны чаҕылҕанынан дапсыспыттара
Эйиэхэ, кырдьаҕас ытык ИльмеІІэ
Элбэхтэр эмискэ буомбаҕа түбэhэннэр
Эн килэҥ муускар хаhыытыы хаалбыттара...
Өс-саас сэтэрэн өрө силлиэрбитэ,
Сирдиин-дойдулуун уотунан уhуурбута...
Сибиньиэс буурҕаҕа утары киирбиттэрэ...

(Сергей Васильев «Ытык Ильмень» баллада. 
«Өлбөт өрөгөй» кинигэ 217-218 стр. 

Дьокуускай 1998 с).
Аҕам тыйыстык дьиппиэрэн өр сөҥөн олоро-

ро бу баар курдук… Туох билиэй, ол кэмҥэ 
Сер  гей Васильев хоhуйар Ильмень күөлүгэр 
доҕоттору нуун өлө-тиллэ «сибиньиэс буурҕа-
ҕа» ыстаммытта рын санаан, айманан-эрэйдэнэн 
эрдэҕэ!

– Дуунньа, – диэбитэ аҕам. – Сэрии вете ран-
нарыгар билигин ону-маны биэрэр буоллулар. 
Эн убайгынаан мин ааппар испиискэ да сототун 
ылаайаҕыт. Мин манньаҕа сэриилэспэтэҕим. 
Ты hыынчанан советскай саллааттар курдук дой-
ду бун, алааспын, айылҕабын көмүскээн бэйэм 
ытык иэспин төлөөтөҕүм дии!

Хаhан да аҕабыт, эhэбит Мостахов Егор 
Его рович Аҕа дойду сэриитин кыттыылаа±а, 
снайпер этэ диэн киэн туттубат, кэпсэммэт буо-
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Бай! Оччоҕо убайым Алексей Егорович, мин – 
Евдокия Егоровна, Сунтаардааҕы быраатта  рым 
Александр, Валерий, Егор Егоровичтар, балтым 
Светлана Егоровна, оҕолорбут, сиэннэрбит бу 
орто дойдуга сыппыт да суох буолуо эбит?!

«Дьөгүөр үтүө киhи этэ. Олох араас. Бы-
растыы да гыныахха баар эбит», – диэн өр-
дөө±µтэ этиллибит тыллар билигин да миигин 
долгуталлар... Баара-суоҕа үhүөйэх сыл аҕа-
бынаан алтыhан, киhи быhыытынан ылынан, 
билинэн, ытыктаан, билигин дууhам хайа да 
муннугар кыратык да буруйдуур санаам суох 
буолбут. Дьылҕата оннук буоллаҕа дии! Алта 
сиэннээх эбэ буолан сааhыран олорон бэйэм 
бэйэбэр: «Аҕаа, Эйиигин бырастыы гынабын», 
– диэн ботугуруубун. Бэйэм да билбэппинэн 
кинини олус күүскэ таптыыр эбиппин!

Эhиги – биир аҕаттан айыллыбыттарым ба-
рах саттар, тугу саныыргытын бэйэҕит билэ-
ҕит. Ол эрээри төрдүн-силиhин абааhы көрөн 
кэрдиммит үүнээйи өнүйбэтэ чахчы! Төhө да 
иитэлээбэтэҕин иhин, биhиэхэ барыбытыгар 
күндэлэс күн сирин бэлэхтээбитэ да махталлаах 
буолбаат!

Эhэм, эбэм, аҕам тустарынан (суорба тааска 
бэлиэ охсон хаалларар кэриэтэ) кинилэр сиэн-
нэригэр хос, хос-хос сиэннэригэр анаан су-
руй дум. Тас көрүҥнэрин, майгыларын, олох хо 
сыhыаннарын-кірүүлэрин сатыырбынан ти риэр -
дэ сатаатым. Кэлэр саҥа көлүөнэ ыч чап пыт: 
«Биhиги Тииhэ суох Акааппыйа, Муос Дьөгүөр 
уонна Мостахов Егор Егорович са ҕаттан тө-
рүт дьон төрүөхтэрэ, ытык дьон ыччаттара, 
үтүөкэн дьон сыдьааннара эбиппит», – диэн 
киэн туттуохтарын уонна төрүччүлэрин салгыы 
үөрэтиэхтэрин ба ҕарабын. Кинилэргэ өбүгэлэрин 
чиэhинэй, хо hуун быґыылара, олох туhугар 
тыын быстарынан туруулаhыылара, булгуруйбат 
дьулуурдара-тулуурдара, төрөөбүт буорга, бар 
дьоҥҥо итии тапталлара салҕанан бара ту-
руохтун!

Евдокия МОСТАХОВА-НИКОЛАЕВА,
Россия Суруналыыстарын союґун чилиэнэ, 

СР Бэчээтин туйгуна, «Кыhыл көмүс бөрүө» 
бириэмийэ лауреата, социалистическай үлэ 

ударнига, үлэ ветерана.
Дьокуускай.

диэн бэйэтин олус µчµгэй, чуолкай буочарынан 
суруйбут кэриэс суругун уйадыйа аахпыппыт...

Билигин Таркаайынан, Ньурбанан, Дьокуус-
кайынан, Сунтаарынан, Мэҥэнэн аҕам сиэн нэ-
рэ, хос-хос сиэннэрэ уонна эдьиий Натаай Его-
ровна, бырааттарын Николай, Семен Его рович 
Мостаховтар, быраата Дмитриев Семен Иванович 
сыдьааннара элбээн, халыҥ аймах буоллубут.

Аҕа көлүөнэ көмүскээбит эйэлээх олоҕор 
дьол лоох олох салҕанар.

* * *
Ок сиэ, аны санаатахха эhэм, эбэм уолларын 

иннигэр оҕус тарпат буруйун оҥорбуттар... 
Сүүрбэччэлээҕэр сүрэҕэ сөбүлүүр уу долгунун 
курдук устубут нарын-намчы эдэркээн кыыhы 
кэргэн ылыан баҕарбытын булгуччулаахтык 
боппуттар! «Төhө да кыраhыабайын иhин би-
hиэхэ былааччыйаны нэhиилэ хамсатар ыары-
hах кийиит наадата суох! Чэгиэн, хоhуун кийиит 
наада!» – диэбиттэр.

Уоллара өґөстөҕө буолуо, уһун курбуу уҥуох-
таах, уп-уһун суһуохтаах, оҕолоох эдэр дьахтары 
аҕалбыт.

– Баҕалаах кийииккит бу баар! – диэбит.
Оччолорго оҕолоох дьахтар кийиит буолан 

киирэрэ саат-суут үһү да, Акааппыйалаах ха-
йыахтарай?!

Сонно сэрии буолан ыІырыллан бараатын 
кытта, кийииттэрэ саҥа эрдэммит.

Сэрииттэн инбэлиит буолбут Дьөгүөр төн нү-
бүт сураҕын истээт ол дьахтар эриттэн араҕа 
охсубут. Почтаҕа ыстаммыт. Галифелаах сал-
лаакка: 

– Егор Егорович дорообо! – диэн кэпсэтэ 
сатаабыт. Анарааҥҥыта кынчайан да көрбөтөх, 
«чөт!» да диэбэтэх. 

Били таптыыр кыыhын артыыс уол сөбүлээн, 
ол кыыс кэлин биллиилээх артыыс кэргэнэ, 
Туймаада мааны хотуна буолбут сурахтааҕа...

Аҕам, баҕар, онтон хомойон, айманан бы-
ралгы бардаҕа, тус олоҕо (атыҥҥа кимиэхэ да 
дууhата сыппакка) тэмтэрийдэҕэ...

Били миэхэ көрдөрбүт сирэ дьонунаан дьол-
лоохтук олорбут оҕо сааhын өтөҕө, эбэтэр 
тапталлааҕын үүт маІан акка мэҥэстэн күү-
лэйдээбит алааhа эбитэ дуу?! Онно кини тоҕо 
эрэ наhаа долгуйбута, уйадыйбыта...

... Арай тапталын кытта холбоhон биhиги ийэ-
битин ылбатах, онтон Сунтаардаабатах буол лун! 
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Мин кини ту´унан ³сс³ оскуола±а µ³рэнэ сылдьан 
учууталбыт тан, Анна Федотовна Петроваттан, истэн 
турардаахпын. Улуу Кыайыы 70 сылынан бэйэм 
биир дойдулаа±ым ту´унан тугу билбип пин суруйуох 
буолбутум ыраатта. Ол иґин суруйааччы, тылбаасчыт 
Георгий Борисов «Сырдыктан хара²а±а», театральнай 
институкка µ³рэппит учуутала Е.К. Лепковская «Цветы 
на холодном снегу», бииргэ µ³рэммит уола Исай Попов 
«Оонньоммотох оруоллар, эстибит эрэллэр» диэн 
кинигэлэрин, Софрон Данилов «Хаарга іспµт сибэккилэр» 
кэпсээнин, бииргэ µ³рэммит кыы´а Ксения Гаврильева 
ахтыыларын аа±ыталаатым. 

ХААРГА ЈСПҐТ 
СИБЭККИЛЭРТЭН БИИРДЭСТЭРЭ…

2010 сыллаахха тахсыбыт «Саха теат-
рын антологията» диэн кинигэ бастакы 
томун 101-с сирэйигэр бэчээттэммит Ле-
нин градтаа±ы театральнай институт студен-
нарын уопсай хаартыскаларыгар кини ни 
то±о эрэ Хотугу норуоттар институтта-
рын студентката, К.П. Туралысова айма±а 
диэн суруйбуттар. Оттон дьиІэр онно Ле-
нин  градтаа±ы театральнай институт 34 
студенын ортолоругар 25-с ки´инэн кини 
аата сурулла сылдьар ээ.

Аан дойдуну атыйахтаах уулуу аймаабыт 
ынырыктаах сэрии са±алана илигинэ Дуся 
Самсонова диэн эдэркээн кыысчаан баара. 
Эркээни киэ² сы´ыыларынан лыахтыы дайа 
к³т³р³, дьэдьэн угунан тэлгэммит тыала рын 
кэрийэн мип-минньигэс дьэдьэни µргээн 
мичилийэ кµлэрэ, µрдµµк µрдµк мыраа²²а 
тахсан нэлэ´ийэ уста сытар Элиэнэ эбэ-
тин, киэ² нэлэмэн Эркээни хочотун кэрэ 
киэлитин таптаабыт харахтарынан одуу-
ла´ара, т³р³³бµт дойдутун сайы²²ы сылаас 
салгынынан сайа тыынара. Кини дьоллоох 
этэ!

1940 сыллаахха А.Н. Островскай ааты-
нан Ленинградтаа±ы театральнай инсти-
тук ка ылыллан уон кыыс, сµµрбэ тµірт 

уол µірэнэ барар дьолго тиксибиттэрэ. 
Аны биэс сылынан т³р³³бµт Сахаларын 
си ригэр µрдµк µ³рэхтээх артыыс буолан 
эргиллэн кэлиэхтээхтэрэ. Иннилэрэ барыта 
сырдыга, ыраа´а, элбэ±и эрэннэрэрэ. Ор-
джоникидзевскай оройуонтан а±ыс ки´и 
баара: Георгий Борисов, Петр Ноговицын, 
Вера Павлова, Иван Федотов, Евдокия 
Самсонова, Пелагея Борисова, Макар 
Гаврильев, Ксения Гаврильева. Н³мµгµттэн 
µ´µ³ этилэр: Иван Петрович Федотов диэн 
Саха театрыгар артыыґынан µлэлээбит 
уол, Петр Прокопьевич Ноговицын диэн 
Ой оскуолатыгар учууталлаабыт уол уон-
на кини – Дуся Самсонова, оскуоланы со-
торутаа±ыта бµтэрбит эдэркээн кыысчаан.

Ленинградка µ³рэнэ барааччылар бо-
рохуокка олорон Усть-Кутка диэри 15 хо-
нук айаннаабыттар, онтон Братскайга диэ-
ри массыынанан, салгыы Ангара устун 
Иркутскайга тиийбиттэр. Иркутскайтан ти-
мир суолунан Челябинскэйгэ, Москва±а 
тох тотолоон, Ленинградка оруобуна биир 
ый айаннаан, бала±ан ыйын 15 кµнµгэр 
тиийбиттэр. Дуся µ³рэ±ин олус с³бµлээбит. 
Бастакы семестр тµмµгµнэн Петя Ноговицын 
туйгун µ³рэнээччи буолбут, Дуся Самсоно-
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ва, Ваня Федотов ударниктаабыттарын ту-
´унан Исай Попов бэйэтин дневнигэр су-
руйбут. Эмиэ кини ыам ыйын 6 кµнµгэр 
актер маастарыстыбатын репетицияты гар 
педагог этэрин та´ынан, Дуся Самсонова 
бэйэтэ айан оонньуурун с³бµлµµрµн бэ-
лиэтээн ааспыт. Ол аата Дуся айар тиэ-
мэни хааччахтыыры с³бµлээбэт, бэйэтэ тус 
санаалаа±а ³т³ к³ст³р эбит.

Онтон эмискэ ыраас халлаа²²а эти² 
эппитинии А±а дойду сэриитэ са±аламмыт. 
Уолаттар µгµстэрэ фро²²а барбыттар. 
Кыргыттар уонна хаалбыт уолаттар тап-
таллаах куораттарын, Ленинграды к³мµс-
кээ´и²²э туруммуттар. Танканы тохтотор 
траншеялары хаспыттар, Кировскай со-
буот та´ыгар баррикада о²оруутугар сыл-
дьыбыттар. Сэтинньигэ килиэп кµннээ±и 
нуормата 125 грам²а тиийэ сарбыллыбыт. 
Сорох студеннар аччыктаан, то²он атах-
тарыгар да уйуттубат буолбуттар. Бло када 
кэминээ±и алдьархайдаах ач чык таа´ыны 
ту луйбакка сорохтор кµн сыр дыгыттан мап-
пыттар. Петя Ноговицын Ле нинград куо-
раты к³мµскµµ сылдьан сура±а суох сµппµт. 
1942 сыллаахха олунньу бµ тµµтэ саха 
кыргыттара: Поля Борисова, Маша Буди-
щева, Ксения Гаврильева, Настя Ларионова, 
Вера Павлова, Настя Старостина, Таня 
Ядрихинская «Олох суолунан» Ла дога кµ³-
лµ массыынанан туораан, ³л³р ³лµµт тэн 
мµлчµ-халчы куоппуттар. Кострома куо рак-
ка тиийэн эмтэнэн, доруобуйаларын к³н-
н³р³н, тапталлаах Сахаларын сири гэр эр-
гиллэн кэлэр дьолломмуттар. Оттон Дуся 
Самсонова эргиллибэтэх… Сура±а суох 
сµп  пµтэ… Туох-ханнык дьыл±аламмытын 
ким билиэй?!.

Кини дьыл±атын ту´унан бары атын 
атын нык кэпсииллэр. Е.К Лепковская су-
руйарынан кыргыттар Костроматтан са-
молетунан сэттэ буолан к³ппµттэр, онтон 
ахсыс кыыс Дуся Самсонова Герцен ааты-
нан институкка µ³рэнэр дьµ³гэлэрин кыт-
та атын самолетунан к³тµ´эн и´эн, ³ст³³х-
т³р ытыалаа´ыннарыгар тµбэ´эн ³лбµтэ 
диэн суруйар. Сорохтор кэпсииллэри нэн 
Ладога кµ³лµнэн туораан истэхтэринэ Дуся 

Самсонова айаннаан испит массыынаты гар 
буомба тµ´эн, массыыналара уу анныгар 
барбыт диэн. Сорохтор блокадаттан тахсан 
баран ыалдьан ³лбµт дииллэр…

Дуся бииргэ т³р³³бµт быраата, би´игини 
физика±а µ³рэппит учууталбыт, Афанасий 
Петрович Самсонов, эдьиийин суолун ир-
дэ´эн 70-с сылларга Ленинград куорак ка 
тиийэ сылдьыбыта да, туох кэлээхтиэй? 
Саха биир элбэ±и эрэннэрэр артыыската 
тахсыахтаах кыы´а сэрии содулуттан ууну 
кытта уу, буору кытта буор, салгыны кытта 
салгын буолан симэлийэн сµтээхтээтэ±э…

Ол эрээри Евдокия Самсонова, Петр 
Ноговицын артыыс буолар сырдык ыраларын, 
ба±арбыт ба±аларын саха народнай ар-
тыыската, ытык Н³мµгµ сириттэн силистээх-
мутуктаах Анна Ивановна Кузьмина толор до 
дии саныыбын. Кини Россия «Кы´ыл К³мµс 
Мааска» диэн театральнай бириэмийэти нэн 
на±араадаламмытын биир дойдулаахта рын 
толоруллубатах ыраларын кэрэ´итин курдук 
ылынабын уонна киэн туттабын.

Наталия БОРИСОВА, 
Ха²алас.



81Чолбон 5 №-рэ 20156. Зак. № 156

2015 СЫЛ – САХА РЕСПУБЛИКАТЫГАР 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО СЫЛА

Быйыл 2015 сыл, Саха Өрөспүүбүлүкэтигэр Пред-
при ни мательство сыла биллэриллибитэ, онно оло-
ҕуран тустаах министиэристибэ дьоҕус бизнеһи 
сайын нарыыга µлэлэһэргэ сүрүн соруктары туруорда. 
Ол курдук предпринимателлэри са ҥа сүүрээннэргэ 
ылсарга көҕүлээһин, олохтоох бородууксуйа ны оҥорон 
таһаарыыны үрдэтии, үлэтэ суох дьон ахсаанын аччатыы, 
дьон-сэргэ олоҕун таһымын тупсарыы, хааччыйыы 
өҥөтµн сайыннарыы соруктара турдулар.

Ити, биллэн турар, билиҥҥи уустук кэмҥэ, тас 
дойдулар Россияҕа хааччахтыыр «санкциялары» бил-
лэрэ олордохторуна туохха да тэҥнэммэт сөптөөх 
быһаарыныынан буолла уонна дьоҕус бизнес, 
предпринимательство сайдыытыгар сөптөөх болҕомто 
ууруллан, манан быһаччы дьарыктанар дьон санаатын 
күүһүртэ, улахан эрэли үөскэттэ.

Итиннэ олоҕуран, мин бүгүн үтүө холобур быһыытынан 
аччыгай бизнес сайдарыгар Чурапчыга биир бастакы-
нан суолу солоон биэрбит уонна төрүттэспит, Арыылаах 
уонна Чурапчы нэһилиэктэрин бочуоттаах гражданинын, 
СӨ «2000 үтүө дьыала» өйдөбүнньүк бэлиэ, «Лидер 
перемен» уонна «Ыччат политикатын туйгуна» бэлиэлэр 
хаһаайыннарын, Н.Д. Эверстов-Сэрбэкэ аатынан «Тыа 
сирин социальнай сайдыытыгар меценат» лауреатын, 
үрүІ көмүс анал бэлиэ хаґаайынын Григорий Григорьевич 
Дагданча туһунан сыр датыахпын баҕарабын.

Кини өссө 80-с сыллар бүтүүлэрэ, уларыта тутуу тыына 
саҥа биллэн эрдэҕинэ, улуустааҕы баһаарынай чааска 
үлэ лии сылдьан, өрөбүл күннэригэр сөп түбэһиннэрэн 
бэйэтэ биригээдэ тэринэн, тутуунан дьарыктаммыта. Ол 
курдук пенсионнай управления үлэһиттэрэ олорор уопсай 
дьиэлэрин, улуустааҕы киин библиотека ситим дьиэ тин 
салҕааһынын, «Айыллаан» сын ньалаҥ киинин, билиІІи 

ЧУРАПЧЫ БАСТАКЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЭ – 
САҤАНЫ САҔАЛААЧЧЫ!
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Г.Г. Дагданча таксистаабыт харчытын 
туһа нан, сельхоз томторугар букатын ки-
һи үктэммэт гына быраҕыллан турбут 
дьиэни атыылаһан ылан, сууйан-сотон, 
өрөмүөннээн, саҥаттан кэ риэтэ оҥорон 
киин бөһүөлэккэ аан бастакынан атыы-
эргиэн рыногын аһан үлэлэппитэ. Улуус 
олохтоохторо кини төрүттээбит рыногын 
хара маҥнайгыттан судургутук «Дагданча 
рынога» диэн ааттаабыттара. Сыл буолаат, 
саҥа иккис атыы-эргиэн дьиэтин улахан 
рыногар кэккэлэһэ тутан таһаарбыта. Он-
тон үс сыл буолаат, аны «Куохара» 
рыногы аспыта. Инньэ гынан билигин 
сельхоз томторугар уонна аллараа элбэх 
атыы-эргиэн рыноктара аһылланнар, ту-
рар сирдэрэ дьон-сэргэ сылдьарыгар 
олус табыгастаах буолуутугар, Дагданча 
Григорий Григорьевич аан бастаан суолу 
аһан бэйэтин рыноктарын оҥорон холобуру 
көрдөрбµт улахан үтүөлээх-өҥөлөөх киһи 
быһыытынан биһиги сыаналыыбыт.

Үгүс дьоннор предпринимателлэри баай-
дык-тоттук олороллор, үп-харчы таах ха-
лаантан түһэн кэлэрин курдук судургутук 
саныыллар. Дьиҥ иһигэр киирдэххэ, ки-
нилэр үлэлэригэр киһи ымсыырбат дьыа-
лата буолар. Эчи кэлиитэ-барыыта элбэ-
ҕэ, эппиэтинэһэ улахана, сыралааҕа, сы-
лаалааҕа, ылбычча киһи ылсыбыт үлэтэ. 
Предпринимательство – ыарахантан ча-
ҕыйбат, кытаанахтан толлубат хорсун са-
наалаахтар эрэ ылсыһан үлэлиир дьыа-
ла лара. Дьэ, ити ыарахаттары барытын 
тулуурдаахтык тулуйан, ону өссө аһары 
тү һэн Григорий Григорьевич Дагданча 
таһаарыылаахтык үлэлии-хамсыы сыл -
дьар, кэлин өссө тэптэн үлэтин хайысхатын 
эбэн биэрбитэ. Ол курдук «Суолга» ыраах 
айан дьо нугар анаан-минээн аһыыр сири 
оҥор бута би лигин даҕаны тахсыылаахтык 
үлэлии турар. Ыраах хоту улуустарга, он-
тон салгыы Магадан диэки айанныыр 
дьоннор улаханнык астынан, сөбүлээн туран 
сылдьаллар. Итини тэҥэ кэккэ сылларга 
ыччаттарга, ким эрэ олоҕун үөрүү лээх-
көтүүлээх түгэнин, үбүлүөйдэри, көр сү һүү-

ки нотеатр кирилиэ һин саІар дыыны, «Ми-
чил» оҕо саадын куукунатын, «Энер госбыт» 
хон туоратын, чааһынай олорор дьиэлэри 
уонна да атын ту туулары оҥорон улууска 
үтүө дьыаланы саҕалаабыта.

Улууска бастакы бааһынай ха  һаа йыс-
тыбалар хамсаа һын   на ра саҕалам мы тыгар, 
В.Н. Нов  городов уонна С.Н. Ми ро нов «Баа-
һынай хаһаайыстыбалар ас   со циацияларын» 
тэ ри йэн үлэлэппиттэрэ. Онно Гри горий 
Григорьевич хааччы йаач  чы быһыытынан 
үлэлээн Не рюн грит тан, Тааттаттан ЛТЗ-40, 
Т-25 трак тордары тыа сирин үлэһит дьо-
нугар-сэргэтигэр быһаччы тиэр дии гэ сэмэй 
кылаатын киллэр сэн күүс-көмө буолбута, 
дьон махталын ылбыта.

Онтон 1995 сыллаахха Гри го рий Гри-
горьевич Дагданча өрөс пүүбүлүкэҕэ биир 
бастакынан Чу рапчы – Дьокуускай икки 
ар дыгар дьону тиэйиини, чааһынай такси 
сулууспатын тэрийэн саҕалаабыта. Оччолор-
го, билиҥҥи курдук элбэх транспорт суоҕар, 
айан дьоно бэркэ абыраммыттара. Бэйэтин 
тула би лэр, үлэлэригэр бэриниилээх суоппар 
уолатта ры А.П. Аржакову, М.М. Потаповы, 
Я.А. Тимофеевы бу үлэҕэ ылбыта, саҥа, 
сонун хааччыйар эйгэни баһылыылларыгар 
олук уурбута. Григорий Гри горьевич элэк-
кэй сыһыана, кэпсээнэ-ип сээнэ, сыыдам 
айана, аны сабыс-саҥа үчүгэй оҥо һуу-
лаах массыыната, айан дьонун эппит сир-
дэриттэн, дьиэлэриттэн ылан илдьэн-аҕалан 
биэрэрэ үгүстэри астыннарбыта.

Кини үтүө холобурун батыһаннар би-
лигин улууска балачча элбэх таксист сити-
һиилээхтик үлэлии-хамсыы сылдьаллар. Ки-
нилэр дьо һуннаах үлэлэрин түмүгэр айан 
дьоно ханнык даҕаны эрэйи-кыһалҕаны 
көрсүбэккэ, бүгүҥҥү күннээххэ куоракка 
киирэллэрэ-тахсаллара би гэ тик олохтонно. 
Күҥҥэ Чурапчыттан уонна Дьо  куускайтан 
уонча рейси оҥороллор, онон ким ба±арар 
сөбүлээбит бириэмэтигэр кэлэр-барар кыаҕа 
үөскээтэ. Оттон таксист уолаттар бастакы 
суолу аспыт Григорий Григорьевичтан ку-
руутун сүбэ-ама ылаллар уонна барҕа 
махтал тылларын этэллэр.
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лэри, биэчэрдэри, сынньалаҥ киэһэтин 
тэ рээһиннээхтик, культурнайдык атаа рал-
ларыгар анаан «Караоке-бары» аһан үлэ-
лэтэ сылдьыбыта.

Кэнники кэмҥэ саҥа үлэҕэ киирэр чааһы-
най маҕаһыыннар, рыноктар тупсаҕай ту-
туулаах, иккилии-үстүү этээстээх таас 
дьиэлэр баар буолан иһэллэрэ уонна көс-
түүлэрэ үчүгэйинэн, хааччыйар таһым на-
ра үрдүгүнэн нэһилиэнньэни ыҥыра-угу йа 
турар гына сыал-сорук туруорунан дьаһанан 
эрэллэрэ киһини астыннарар. Ону спорт 
национальнай көрүҥнэригэр 19-с төгү-
лүн ыытыллар «Манчаары оонньууларын» 
спар  такиадата уонна Боотурускай улуус 
төрүттэммитэ 375 сыллаах үбүлүөйүн бэ-
лиэтиир улахан дьаһалларга кэлбит ыал-
дьыттар, спортсменнар, атын улуус тан 
уонна өрөс пүү бүлүкэттэн кэлбит сала-
йааччылар үрдүк сыанабылларыттан истэн, 
көрөн билэбит.

Дьэ, ити улууспут киинэ тупсарыгар 
бастакы хардыылары эмиэ Григорий Гри-
горьевич са ҕалаабыт үтүөлээх-өҥөлөөх, ол 
курдук аан-бастаан рыноктарын көстүүтүн 
тупсаран барбыта. Маны таһынан, кини 
Чурапчы сэлиэнньэтин көстүүтэ өссө 
киэр кэйэн, тупсан иһэригэр анаан, киин 
сэлиэнньэ дьоно күн ахсын кыһалҕата суох 
үөрэ-көтө хаамар, Куохара үрэҕи туоруур үс 
бэртээхэй тимир муосталары тус бэйэтин 
үбүнэн-харчытынан туттаран кэбиспитин 
эбэн кэбистэххэ, биир киһи холугар-кыаҕар 
баппат сүдү үлэни оҥорон көрдөрдө.

Григорий Григорьевич бэйэтэ үлэтин 
туһунан бу курдук ахтар: «Киин сэлиэнньэ 
иһигэр кэлии-барыы элбэх. Ааһан иһэр дьону 
массыына буорунан тибэн, бадараанынан 
ыһан ааһара эрэйдээх, суоппардарга да 
үчүгэйэ суох. Онон, ити ытык кырдьаҕаспыт, 
Д.П. Лазарев таас муостатын таһынан дьон 
ааһарыгар анаан 24 миэтэрэ уһуннаах 
муостаны оҥорбуппут. Мас түргэнник 
эргэрэр уонна күөрэ-лаҥкы түһэн көстүүтэ 
да наһаа үчүгэйэ суох буолар, ол иһин 
тимиринэн туппуппут. Иккис муостабы-
тын ШКМ (холкуостаах ыччат оскуолатын) 

аннынан оҥорбуппут, 32 миэтэрэ уһуннаах, 
ор тотугар олорор сирдээх. Кыһынын уот-
тааҕа-күөстээҕэ буоллар, өссө олус үчүгэй 
көстүүлээх буо луо этэ. Оттон Таҥара дьиэ-
тин аннынан үрэҕи туоруур 58 миэтэрэ 
усталаах үһүс тимир муостабытын үйэлээх, 
сатыы киһи сылдьарыгар табыгастаах гына 
оҥорон дьон-сэргэ туһаты гар таһаарбыппыт. 
Бу үс тимир муоста чертежта рын оҥорбут, 
бырайыактаабыт киһинэн учууталым, ССРС 
культуратын туйгуна, Чурапчы улууһун бо-
чуоттаах гражданина, педагогическай үлэ 
бэтэрээнэ В.Н. Дьячковскай буолар. Ки-
нини кытта бииргэ, биһиги, чурапчылар 
эмиэ биир киэн туттар киһибит үлэ, тыыл 
бэтэрээнэ сварщик Ю.А. Арепин уонна ону 
таһынан илии-атах үлэтигэр бэйэбит чугас 
дьоммут, хас да киһи түүннэри-күнүстэри 
сылдьаннар үлэлээн көмөлөспүттэрэ. 

Василий Николаевич уонна Юрий Афа-
насьевич сэттэ уоннарын лаппа ааспыт 
кырдьаҕастар. Кинилэр күн бүгүҥҥээҥҥэ 
диэри түбүгүрэ, дьоҥҥо үтүөнү оҥоро 
сылдьаллара эдэрдэргэ холобур буолуох 
эрэ тустаах. Муосталар кылгас кэмҥэ баар 
буолан хааланнар, ааһар дьон чэпчэки 
үлэ курдук ылыммыттара. Дьиҥэ, сүрдээх 
сыралаах үлэ эбит, «Куохара» рынок та-
һыгар тимир үлэтин барытын таҥан 
баран тиэйэн илдьэн туруорбуппут. Ону 
таһынан араас үлэтэ элбэх этэ. Үбүлээһин 
боппуруоһун барытын бэйэм хармааммыттан 
быһаарбытым. Ол курдук сэлиэнньэҕэ 
сме таҕа киирбитинэн 786 тыһыынча 960 
солкуобай сууммалаах тутууну ыыппытым».

Маны таһынан кини Кыайыы скверигэр 
кии риигэ, киһи хараҕа хатанар үс тимир 
сэргэттэн турар аарканы бэйэтин үбүнэн 
туттаран улууһун дьонугар үйэ-саас тухары 
умнуллубат бэлэҕи оҥорон, махтал-баһыы-
ба тылларын ылыан ылбыта.

2007 сыллаахха, балаҕан ыйын бү-
түүтэ, Чу рапчы нэһилиэгин күнүгэр сөп 
түбэһиннэрэн Бөтүгүттэ алааһын үрдүгэр, 
айан суолун кыт тыытыгар нэһилиэк кы-
раныыссатын бэлиэ тиир аҕыс кырыылаах, 
тоҕус миэтэрэ үрдүктээх ал  тан сэргэни 
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түүлээх ик ки этээстээх дьиэни оҥорон 
дьэн дэтэн та һааран олоххо киллэрбитэ. 
Бу саҥа дьиэлэр кү лүүстэрин туппут дьон-
сэргэ үөрүүлэрэ улахан, инники олохторун 
оҥостоллоругар санаалара күүстээх, эрэл-
лэрэ бигэ буолара ситиһиллиннэ.

Дагданча Григорий Григорьевич, аҥардас 
ити бэйэтин эрэ үлэтинэн муҥурдаммат, ки ни 
өрөспүүбүлүкэ, улуус араас таһымнаах спор-
тивнай күрэхтэһиилэригэр, конкурстарыгар 
көмө лөһөрүн сэргэ, тулаайах оҕолорго, 
кыам мат ыалга аадырыстаах көмөнү эмиэ 
куруутун оҥо рор. Билигин ханна баҕарар 
курдук оҕону үөрэттэрэр да уустук кэмигэр 
биирдиилээн сту деннарга анаан-минээн сти-
пендия олохтоон көмөлөһөн, эдэр ыччат-
тарга улахан күүс-көмө буолла. Маны сэргэ 
Чурапчы биллиилээх, аат таах-суоллаах 
тустууктарыгар араас таһымнаах улахан 
күрэхтэһиилэргэ кыттыыны ыла бара-кэлэ 
сылдьалларыгар кіміліґір. Улууспут спор-
тивнай аатын сүгэригэр кырата суох көмөнү 
оҥо рон, албан ааты ыларыгар быһаччы 
көмөлөһө сылдьар киһибит буолар. Ол 
даҕаны иһин быйыл улууска ыытыллыбыт, 
Предпринимательство сылын аһыллыыты гар 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин спордун миниисти-
рэ, Михаил Дмитриевич Гуляев барҕа 
махтал тылларын Григорий Григорьевич 
Дагданча±а анаан эппитигэр дьон-сэргэ 
күүс тээх ытыс тыаһынан көрсүбүтэ.

Итини барытын этэн туран урбаанньыттар 
биир саамай сүрүн, сытыы боппуруоһу бы-
һааран, үлэтэ суох хаалбыт, уустук олохтоох 
дьоҥҥо үлэ миэстэтин таһаараннар элбэх 
ки һиэхэҕэ күүс-көмө буолары ситистилэр 
диэн этиэх кэриҥнээхпит. Дьэ маны таба 
өйдөөн Григорий Григорьевич сылга ор-
тотунан отучча урбаанньыгы кытта дуогабар 
түһэрсэн µлэнэн хааччыйар буоллаҕына, 
төһөлөөх элбэх ки һиэхэҕэ үлэ миэстэтин бу 
сылларга таһааран кэлбитэ буолуой?

Санаан кэбиһиІ, төһөлөөх элбэх ыал, 
оҕо-уруу, үрдүк үөрэххэ үөрэнэр студеннар 
санаалара-оноолоро кэлэн, быр-бааччы тэ-
ринэн билиҥҥи уустук кэмҥэ олохторун 
сөптөөхтүк дьаһанан олороллорун. Бу 
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уонна цементэн кутуллан оҥо һуллубут 
тө рүт уус-удьуордарбыт сахалар ба ла-
ҕан нарын кэрэһэлиир уонна «Чурапчы» 
диэн улахан суруктаах өйдөбүнньүк бэ-
лиэлэр туруоруллубуттара. Итини таһы-
нан алтан сэр гэттэн суолга тахсар га, 
ханаабаны туоруур тро туардаах тимир 
муос та оҥоһуллубута. Бу ытык бэлиэ идея-
тын нэһилиэк бочуоттаах граждани  на Гри-
горий Григорьевич Дагданча көтөхпүтэ, ону 
Чурапчы нэһилиэгин ба һылыга И.И. Око -
неш ни ков уонна нэһилиэк мунньа ҕын сэ-
биэтин бэрэс сэдээтэлэ Ф.С. Чичигина ров 
өйөөннөр, үбэ кө рµл лэн олоххо киирэрэ 
си тиһиллибитэ. Бу үлэ  ни Григорий Гри го-
рьевич уруккуттан бииргэ үлэ лиир ытык-
мааны кырдьаҕастарын кытта оҥо рон 
олох хо киллэрбиттэрэ. В.Н. Дьячков  скай 
чер  теһун, эскиһин оҥорон бырайыактаабы -
та, ону уопуттаах сварщик Ю.А. Арепин 
үгэ һи  нэн, ытыл лыбыт охтуу көбүс-көнөтүк 
свар  калаан, хол   бооттоон, бэртээхэйдик ып-
са ран-хопсорон Ал      тан сэргэ оҥоһуллара 
ситиһиллибитэ.

Билигин бу аҕыс кырыылаах Алтан сэргэ-
ни ааһан иһэр айан дьоно астына, сүгүрүйэ 
көрөллөр. Ыраахтан айаннаан кэлбит дьо-
ну күн уотугар күлүмүрдээн уруйдуу-ай-
халлыы тоһуйар, онтон уһун суолга айан 
суолун тутуһан саҥа барар айанньыттары 
алгыы хаалар. Дьэ, ити курдук үтүө дьон 
оҥорбут сэргэлэрэ атын улуус дьонугар, 
«Чурапчылар Ытык сэргэлэрэ» диэн үтүө 
өйдөбүлү биэрэн улуутуйан көстөн ту-
рара киһини астыннарар, киэн туттууну 
үөскэтэр.

2010 сыллаахха «Учуутал сылынан», Гри-
горий Григорьевич учууталларга аналлаах 
түөрт кыбартыыралаах дьиэни, кылгас кэм 
иһи гэр үчүгэй хаачыстыбалаах гына оҥорон, 
ту тан үлэҕэ киллэрбитэ. Инньэ гынан 
үөрэх-иитии эйгэтигэр үлэлии сылдьар дьон 
олохторо тупсарыгар тирэх, өйөбүл буолары 
ситиспитэ. Онтон салгыы 2012 сыллаахха 
бюджет тэ рилтэтин үлэһиттэригэр диэн 
анаан-минээн, Чурапчы килбэйэр киинигэр 
түөрт кыбартыыралаах, ураты кэрэ көс-
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улахан ситиһии. Аны олохтоох бюджекка 
үбү-харчыны эбии киллэрээччилэр эмиэ 
предпринимателлэр буолаллар. Маны ба-
рытын аттаран көрөн кэлиҥҥи кэмҥэ бу ха-
йысханан үлэлиир дьоҥҥо суолта ууруллар 
буолан, быйылгы сылга өрөспүүбүлүкэ ҕэ 
Пред принимательство сыла биллэриллиби-
тэ эл бэ ҕи эрэннэрэр, инники сайдыыга дьо-
±ус биз нес үлэһиттэригэр күүс-көмө, бөҕө 
тирэх олох тоноругар эрэли үөскэтэр. 

Ол туһунан өссө эрдэ, урукку Саха Өрөс-
пүүбүлүкэтин предпринимательство дьыа-
ла ты гар уонна туризм сайдыытыгар ми-
ниистиринэн үлэлээбит Анатолий Нико лае-
вич Скрыбыкин бу курдук этэн турардаах: 
«Иһирэх тылынан предпри нимательскай 
хам сааһын пионердарын (саҕалааччыларын) 
ахтан ааһыахпын баҕарабын. Эһиги ту-
луурдаах үлэҕитинэн олоххо миэстэҕи-
тин буллугут, саҥа саҕалыыр дьоҥҥо 
суолдьут сулус буоллугут. Эһигини кыт-
та тэҥҥэ общество орто кылааһа – 
республика сайдыыта уонна бө ҕө тирэ±э 
атаҕар турар». Бу этии, биһиги Григо рий 
Григорьевичпытыгар быһаччы сыһыаннаах. 
Чахчы кини биир бастакынан биһиги улуус-
путу гар аччыгай бизнес сайдыытыгар бэ-
йэ тин кыра та суох сэмэй кылаатын кил-
лэрсибитэ. Суолдьут сулус буолан атыынан-
эргиэнинэн дьарыкта нар дьоҥҥо бөҕө 
тирэҕи үөскэппитэ. Саҥа тэринэр дьоҥҥо 
сүбэ-ама буолан кө мөлөспүтэ, баста кы 
сэмэй хардыыларын оҥороллоругар күүс-
көмө буолбута. 

Кини олохтообут «Дагданча» уонна «Куоха-
ра» рыноктарын тула бүгүҥҥү күннээххэ 
саҥа маҕаһыыннар, аптекалар, атыы-эргиэн 
кииннэрэ аһыллан иһэллэрэ улуус дьонун-
сэргэтин ас тыннарар. Билигин Чурапчыга 
тиий дэххинэ бэ йэтэ биир сиргэ кииннэнэн 
киһи тал бытын атыы лаһан астынан, үөрэн 
барар миэс тэлэммитэ олус үчµгэй.

Маны барытын бэйэтин өйүнэн-санаа-
тынан, дьүккүөрдээх үлэтин түмүгүнэн 
олох хо киллэрбит уонна элбэх киһиэхэ үлэ 
миэс тэтин таһааран биэрэн дьон олоҕо 
туруктаах буолуутун ситиспит, олохтообут 

киһинэн Григорий Григорьевич Даг данча 
буолара саарбаҕа суох. Кини үтүө хо лобу-
рун батыһаннар элбэх киһи улууска аччы-
гый бизнеһинэн утумнаахтык дьарыктанар 
буолла.

Григорий Григорьевич Дагданча чахчы 
ылым мыт соругун ситиһэр, эппит тылын 
толорор билиҥҥи олоххо бэйэтин суолун 
бигэтик бу луммут киһи диэн дьон-сэргэ 
сыаналыыр. Кини чэпчэкитэ суох сы ралаах 
үлэтигэр-хамнаһыгар ситиһиилэри ба-
ҕарыаҕыІ.

Павел ФЕДОРОВ-СОМОҔО, 
суруйааччы, Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

культуратын үтүөлээх үлэһитэ
Чурапчы. 
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Булгуруйбат мо-
дун санаалаах су ру -
йааччы, поэт Ни колай 

Васильевич Слепцов-Абыйчанин быйыл ыам 
ыйын 13 кµнµгэр, баара буоллар, 90 саа ґын 
µірэ-кіті бэлиэтиэ этибит. 

Мин син балачча поэты, прозаигы кытта 
ал тыстым да, Николай Абыйчанины кытта 
курдук бииргэ сиэттиґэн хаамсыбыт су-
руйааччым суох. Кэлин Семен Руфовы, 
ай мах да буоларынан, билсэммин, кэпсэ-
тэммин кини этэрин олус сібµлµµ уонна 
бэйэбэр ханыылыы иґиттим – «бу инбэлиит 
дьоннору кытта бэйэбин тэІнии тутан кір-
діхпµнэ, испэр улаханнык кыбыста са-
ныы бын, то±о диэтэххэ, бачча ілµір киґи 
эрээри айбытым, суруйбутум кыратыан» 
диэн эппитин. Кырдьык, хара±ынан нэґиилэ 
боро ду тар, кулгаа±ынан истибэт киґи – 
Николай Абый чанин – айбыта-оІорбута сµр-
дээх элбэх, айым ньыларын ис хоґоонноро 
сэргэхтэр, µгµс тэрэ олоххо тардыґыы кµµґµн 
хоґуйаллар. Ол гынан баран, мин кини 
айымньыларын ыры та сатаабаппын, кэм-
кэр диис тургутуутун аас пыттарын, аа±аач-
чылар µтµі сыанабылларын ылбыт тарын 
быґыытынан.

Ааспыт µйэ 90-с сылларыгар Абый улууґун 
хаґыа тыгар – «Хотугу кыымІа» редактор-
дыы оло рон, Николай Васильевичтыын, дьэ, 
µгµстэ ытыс пытыгар «суруксуттаспыт» кэм-

нэрбин хро нологияны тутуспакка, ханнык-
туох туґунан «са Іарбакка эрэ кэпсэппиппи-
тин» ахтан ааґыахпын ба±арабын.

Николай Васильевич Кириэс-Майыар нэ-
ґи лиэгэр тіріібµт тірµт Абый улууґун 
олохтоо±о эрэ буолбакка, хотугу дойдутун 
Саха сиригэр биллэрбит киґи буолар. 
Тіґі да дьадаІы ыалга тіріітір, оло±у 
уус хара±ынан кірір мындыр киґи буола 
улаатан иґэн, 19 саастаа±ар бултуу сыл-
дьан таас очуостан сууллан, онтон сотору 
со±ус буолан баран тымныы ууга тµґэн 
менингит, паралич курдук ыар ыарыылар 
хабаннар, суор±аІІа-тэллэххэ сытан, бэ-
йэтин санаатын модун кµµ ґµнэн ілір ілµµ 
ытарчатыттан тілі кітін тахсыбытын тас-
тыІ быраата, эмиэ поэт киґи Николай 
Семенович Слепцов-Радист Коля сырдатан 
аґарбыттаах. Оччолорго Абыйчанин ҐрµІ 
Хайа±а оскуола утары икки этээстээх 
дьиэ маІнайгы мэндиэмэнигэр биир хос-
тоох кыбартыыра±а олороро. Кэлин ол 
дьиэ±э мин хаста да редакцияттан о±он-
ньору «арыаллаан» а±ала сылдьан кии рэ 
сылдьыбыттаахпын. Оттон бас такы бил-
сиибэр кумаа±ынан, сурунаалынан, уруу-
чуканан толору ыґыл лыбыт остуолу хомуйан 
кэлэ-бара элэстэнэ сылдьар Радист Коля, 
убайа Дружина±а µірэнэ сылдьан 1941 
сыллаахха а±ата ілін, кыайан салгыы 
µірэнэр кыа±а сарбыллан тохтообутун кэп-
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сээбитэ. Онон холкуоска µлэлии сылдьан 
ити µіґэ эппит быґылааммар, тіґі да 
улаханнык эчэйдэр, бастакы группалаах 
ин  бэлииккэ та±ыстар, культурнай-сырдатар 
µлэт тэн туора турбата±ын эппитэ. Оччо-
лорго олох тоох радио тэрийээччитинэн µлэ-
лээн баран тохтоон сылдьар кэмэ эбит. 
Ыарыыта бэргээн, 24 саастаа±ар истибэт, 
аІар хара±ынан кірбіт буолан хаалбыта 
диэбитэ. 

Дьиэлээх хаґаайын, Николай Василье-
вичпыт, торуоскатын ньилбэгэр ууран ба-
ран, бастаан утаа саІата суох олорбута, 
айа±ын сабан муннунан сµр кµµскэ тілµтэ 
биэрэн ірі тыынара, онтон илиитин ими-
нэн ороІІо сытар лиис кумаа±ыны ылан, 
тібітµн кынньаччы быра±ан, аІар ха-
ра±ынан кыІаан аа±ан баран, ытыґынан 
сап сыйан «кэл-кэл» диэн кыыкынаабыта. 
Уонна илиибин кытаанах ба±айытык бобо 
тутан олорон, хаІас ытыспар уруучука 
кэтэ±инэн буукубалары уруґуйдаан «манна 
чымыдааІІа тахса илик сэґэннэр бааллар» 
диэбитэ. То±о миэхэ ала-чуо итини эппитин 
билигин да таайа иликпин. Быраата аттыгар 
элэІнии сырытта±а дии, киниэхэ этиэхтээх 
этэ дии саныыбын. Аґынан-µілµнэн хаач-
чыйар, дьиэтин ірі тардар киґитэ бу 
Ньу кулай буолла±а эбээт. Аны быраата 
суруйар, айар талааннаа±а сытта±а.

Ол чымыдаанынан рукопись ханна тиийби -
тин билигин билбэппит. Арай Николай Абый-
чанин диэн ааттанан «Индигиргэ», «Хотугу 
муора хон но±ор», «Хотугу кэпсээннэр», «Тап-
тал чараІа», «Чучунаа уонна Суланньа» 
(нууччалыы эмиэ тылбаастаммыта), «Быдан-
наа±ыта», «Олох олук  тара» диэн кинигэлэри 
бэчээттэппитин ій ді  тµіхпµн сіп. 

Николай Абыйчанин туґунан кэпсээ-
ри гын нахтарына, кини тулуурун, санаата 
мо  дьутун, ыарыыга бэриммэтин суру йал -
лара саамай сіп. Ол гынан баран, ки-
ни характерын, тулалыыр эйгэни ура-
ты тык, орто баайыылаах киґиттэн тус-
па тык ылынарын-билинэрин кі тµмэх со-
±устук ахтааччылар. Мин дьону-сэргэни 
кэтээн кірін, маннык киґи эбит диэн 
ханнык эрэ ійдібµлгэ кэлэрбинэн, а±ыйах 

бэлиэтээґини оІоруохпун ба±арабын.

* * *
Редакция±а дьон бі±і мустара. Эппиэ т-

тиир сэкирэтээринэн µлэлиир, Кыыл Уола 
Сергей Зверев аччыгый уола Илья Зверев 
литературнай тµмсµµнµ салайара. Аат була 
олордохторуна, мин Кэбэргэнэттэн ыс-
таа да±а командировкаттан тіннін кэлэн 
киирэммин, «Хобо хоґооннор» диэн диэ-
бип пин сібµлээннэр, «Хобо» диэн аат-
таабыттара. Бу тµмсµµгэ Абыйчанин сыл-
дьыбат этэ. Ол ійдінір. Биґиги, редакция 
µлэґиттэрэ, тµмсµµнµ кі±µлээммит, ха-
ґыак ка анал балаґа арыйаммыт, онно 
айым  ньылара тахсаллара, Абыйчанин да 
бэчээттэнэрэ, онон, син, айар талааннаах 
дьонун кытта сибээстээх курдук буолара. 
«Куоста Хотугуурап» диэн псевдонимнаах 
Константин Николаевич Никулин диэн бэркэ 
суруйар, айа±а аґыллан сэґэнэ киирдэ±инэ, 
хараІарыар диэри тохтообокко кэп сиир 
а±а табаарыстаах этим. Фольклору, Абый 
былыргытын, дьонун-сэргэтин билэрэ сіх-
тірірі. Абыйчанин эмиэ фольклорист. 
Ити гынан биир µґµйээни иккиэн тус ту-
ґунан кэпсииллэр эбит этэ. Ол да иґин 
буолуо, Николай Васильевич кэлэн иґэрин 
тµннµгµнэн кірді±µнэ: «Ґіґэ-аллара туруІ, 
убайгыт тµірэ-лаІкы тµґэн иґэр», – диэн 
баран Хотугуурап, саастаах киґиэхэ этэргэ 
олуона курдугун да иґин, «сус» гынан 
хаалааччы.

Абыйчанин о±онньор халампааґын тµі-
ґµ гэр иилинэн, полевой суумката іт тµ-
гэр биэтэІнээн, уІа илиитин эрбэ±ин чо-
чоппутунан кабинекка киирэн кэлэрэ. Буу-
гуначчы тыына-тыына соро ±ор лаампа 
сырдыгар, соро±ор ха лампааґынан тартаран 
тугу эрэ суруйара, онтун аахтара биэ рэрэ. 
Киґи бэрт эрэйинэн, син аа±ар буолара. Ол 
курдук, билигин санаатахха, «Олох олуктара» 
диэн кэпсээннэр, µґµйээннэр, очерка лар хо-
муу рунньуктарын рукопиґын суруйа сыл-
дьан, очер калары миэхэ редакциялатар, 
кінніттірір, мас сыынка±а о±устарар эбит.

Ол матырыйааллартан кини 1958 сыл-
лаахха Дружина±а Дьокуускайтан ар тыыс-
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тар Христофор Максимов, Марина По-
пова кэлэ сырыттахтарына ілі сыспытын 
суруйбутун ійдіін хаалбыппын. Баламат 
Баґылайдаахха олорор эбит. Тµµн олус 
диэн улаханнык ыалдьан хотуолаабыт, 
онтугар чачайбыт, ійµн сµтэрэн кэбиспит. 
Биир дэ ійдіммµтэ – балыыґа±а хаанынан 
і±µйэ сытар µґµ. Бырааґа, арааґа Ко-
валенко диэн кыыс быґыылаа±а, ытыы 
турарын суруйбут этэ. Ону тэІэ быраас 
Бортновскай, сиэстэрэ Ан на Тулунбаева 
икки ыйы быґа о±олооннор µтµірдµбµттэрин 
кэпсээбитин массыынка±а бэчээттээн биэр-
битим. Абыйчанин олох кэлин, ытыспар 
суруйан Христофор Максимовы ойууІІа 
майгыннатан, онтон кутугар о±устаран 
ыалдьыбытын кэпсээбитэ.

Хас да ый буолан баран, Дружина ±а 
Сыаган наахтан кэлэ сылдьар Айыы ойууна 
Кістікµµн Чирковы кытта биир ороІІо 
хоонньоґон утуйбутун туґунан суруйбутун 
аахпытым, эмиэ бэчээттээбитим. Ойуун 
сар сыарда Ньукулай ті бітµттэн хааны обо-
рон ылбыт µґµ. Курустаал ыстакаан µс 
гыммыттан иккитин толорбута уон на «мэ-
йииІ хаана білµірэн хаалбыт, уба ±аґы гар 
кыайан тириэрдибэтим, ітір оґуо суох, ол 
гынан баран, µйэ±ин моІуоІ!» диэбитин 
ахты быт этэ. Син уґун сурук этэ, Абыйчанин 
он но Константин Ивановичтыын хардарыта 
убаас   табыл эйгэтигэр сылдьыбыттарын, 
Айыы ойуу на киниэхэ Дьокуускайга ГПУ-лар 
ту тан барбыттарын, дµІµрµн хайдах бул-
бу тун кэпсээбитин сырдаппыт этэ. Ордук 
чор бо тон улахан ойуун ыарыґах киґини 
ытык таан, аґа±астык, истиІник сыґыанна-
ґа рын суруй бу тун олус сі±і бэчээттээбип-
пин билигин да ум нубаппын. Итиннэ 30-с 
сыллардаахха іссі Кыыстара Мэхээлэ 
диэн эбээн ойууна Кістікµµн ойууну кыт-
та бииргэ хаайыыга сыппытын, ому к туу 
кыыраннар, атын ойууннар хам эппит дэп-
силэрин то±о тэбэн босхоломмуттарын ту-
ґунан суруйбут этэ. Салгыы омук ойууна 
Сэ мэнкэ анаан-минээн киниэхэ кутурбутун, 
хаІас чэчэгэйиттэн уґун µрµІ µінµ оборон 
ылбытын кэпсээбит этэ. Ол быґа холоон 
60-с сыллар ортолорун диэки буолбут тµгэн. 

Оттон миэхэ суруйтарыыта 1993 сыллаахха 
этэ. 

Былыргыны хасыґан, саастаах дьонтон 
µґµ йээн нэри суруйтаран аа±ан, ордук айыл -
±аттан айдарыылаах дьон олохторун, дьа-
рыктарын сµ рэ ±инэн ылынан, кутугар иІэ-
ринэн, номох тор эрэйдээх-буруйдаах олох-
тоох дьоннорун дьыл±аларын бэйэ тин оло-
±ор ханыылаан, дьиІ нээх олоххо кыам  мат, 
ыалдьар дьоІІо сиэрдээх сыґыаннаґыы-
ны наґаа сібµлµµрэ. Дьокуускай куоракка 
хаста да эмтэнэ бара сылдьыбыта. Биирдэ, 
профилакторийга сытта±ына итирик киґи 
буулаан, айдаарбытын, кэлэн баран ытыспар 
суруйан кэпсээбитэ, тібітµн сиигэ хайа ба-
рыылаа±ын кірдірі-кірдірі кімµскэл кір-
діібµтэ. Ону уруккута социальнай ха рыс-
хал министерствотыгар редакция аатыт-
тан сурук суруйан буруйдаахтары бул гуч чу 
накаас тыыл ларыгар модьуйбуппут. Бал-
тараа ый буолан баран, быычыкаайык су-
рук о±ото кэл битэ, бэ рээдэги кэспит киґи 
µµрµлµннэ, µлэґит тэр быы габар ыллылар 
диэн. О±онньорго кірдір бµппµн, ылан 
барбыта.

* * *
Николай Васильевич Абый улууґун ха-

ґыа та тэриллэ илигиттэн, 1951 сыллаахтан, 
ол са ±анаа±ы республика сахалыы тыллаах 
со±отох хаґыатын «Кыым» сельскэй кор-
респондена буо лан хоту дойду дьонун-
сэргэтин, холкуос тар µлэлэрин-хамнастарын 
сырдатан, суруна лыыстыка эйгэтигэр сыс-
тан барбыта. Оройуон хаґыата икки сыл 
буолан баран бастакы нµімэрэ тахсыбыта, 
редакторынан Аким Иосифович Гоголев 
диэн киґи ананан, Николай Васильевиґы 
литературнай сотруднигынан µлэ±э ылбыта. 
Ааспыт µйэ 60-с сылларыгар оройуон 
хаґыата оройуоннар икки ардыларынаа±ы 
«Хотугу сардаІа» диэн ааттаах хаґыакка 
кубулуйан Уус-Ньара±а кииннэммитэ. Оч-
чолорго Абыйга олохтоох радио µлэтин 
саІа са±алыыр кэмэ этэ. Онно радио-
тэрийээччинэн кылгас кэмІэ да буоллар, 
Николай Слепцов µлэлээн ааспыта. Кэлин, 
90-с сылларга олохтоох радио оройуон 
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хаґыатын – «Хотугу кыымы» кытта сэргэ 
µлэлиир буолуо±уттан, Саха Республикатын 
куль туратын µтµілээх µлэґитэ буолуор 
диэри матырыйаал бі±інµ бэлэмнээбит, 
биэ риилэри ыыппыт Христина Николаевна 
Хабарова сити мин быспакка µлэлээбитэ. 
Онон ити олохтоох радио±а икки µтµілээх 
ааты ылбыттар µлэ лээбиттэринэн абыйдар 
киэн тутталлар. Ре дакция±а Абый чанин 
до ±отторо-табаарыстара элбэх буолаач-
чылар, олортон бэйэтэ кумаа±ыга суруйан 
ахтыбытынан эппиэттиир сэкирэ тээрдэр 
Иван Чирков, Семен Петров, Гаврил Бо-
ри сов киниэхэ ордук чугастар, тулуйан ис-
тэр, ійдіін-дьµµллээн ситэрэн-хоторон биэ-
рэллэринэн уратылаахтар диирэ.

Чэ, ити ійдіін хаалбыппыттан. Маны 
та ґы нан араас бэлиэтээґиннэр, очеркалар 
ха ґыакка тахсаллара миигин эмиэ тумнубат 
буол ла±а дии. Алтыспыт кµннэрбиттэн 
«Биґиги, суруналыыстар...» диэн кинигэбэр 
аа±ыахха сіп буолуо эбитэ дуу. Николай 
Васильевич хаґыакка суруйар жанра, били 
кірбіт, истибэт буолан, наар уус-уран 
лоскуй кэпсээннэр, тойуктар, хоґооннор 
буолаллара. Оттон тиэмэ іттµнэн ылан 
кірдіххі, Хоту дойду дьоно, кинилэр µлэ±э 
бэриниилэрэ, тыйыс айыл±а±а олохторо 
уонна, саамай суолталаа±а диэн – тап тал 
туґунан суруйуулар диэтэххэ кини айым-
ньыларын аахпыт эрэ сібµлэґиэ. Манна эр 
киґи уонна дьахтар тапталлара эрэ буол бак-
ка («Чучунаа уонна Суланньа», «Кікітµµн 
уон на Маайыс»), олоххо тардыґыы, ті-
ріібµт дойдуга таптал («Хаайыылаах да 
киґи», «Учча Мочоко», «Лыыбырдаан»), 
хо тугу айыл±а кістµµлэрэ, булт абылаІа 
олус кэрэхсэбиллээхтик, уус уран тылынан 
суруллубут, сорохторо аллегорическай тат-
та рыылаах буоланнар, прозата хайдах эрэ 
хоту сир аа±ааччытын ійµгэр-мэйиитигэр 
ди риІ ник иІэр кµµстээхтэр. Хоґоонноро кэ-
мит тэн кэмигэр хаґыакка бэчээттэнэллэрэ. 
Кыл гас форманы, µрµІ хоґоону, рондель 
уонна эпис тола жанрдарын баґылаабыт 
ба рахсан этэ. Олор бары билигин «Хотугу 
кыым» саґарбыт страницаларыгар кэм-
кэрдиис уонна Абыйчанин убайбыт айар 

талаанын сибидиэтэллэрэ буо лан сыт тах-
тара. Итинник, кини эйгэтигэр кии рэн, сыы-
йа-баайа кэргэнниґэн, стилин би лэн ис-
тэхпинэ, киґим мілтіін-ахсаан, 1997 сыл -
лаахха от ыйын 14 кµнµгэр олохтон ба раах-
таа быта. Дойдутугар Кэбэргэнэ±э абыйдар 
этэллэринэн уу хаатынан – баржанан ил-
дьибиппит. Олус ыраас, биир да былыта 
суох халлаан аннынан, сірµµн тыалга 
бигэнэн, кµіх урсуннаах Индигир устун хас 
да чаас айаннаан, хоптолор ха ґыыларынан 
до±уґуоллатан Кэбэр гэнэ тин булларбыппыт. 
Элбэх киґи баара, кыыґа Дьокуускайтан 
кэлэн а±атын тиґэх суолугар атаарсыбыта. 

Абый Эрилик Эристиинэ, Николай Ос-
тров скайа уґун эрэйдээх оло±у олорбута 
диэн би линиэххэ наада. Ол гынан баран, 
ытыы-соІуу сылдьыбакка, ыарыґахпын 
диэн µІсэргээбэккэ, олох µіґµгэр дьону 
кыт та тэІІэ алтыспыта, а±ыс кинигэни су-
руйбута, былыргы номохтору, µґµйээннэри 
абыйдарыгар сурукка-бичиккэ тиґэн хаал-
ларбыта, Саха АССР культуратын µтµілээх 
µлэґитэ ааты ылбыта, Абый улууґун бо-
чуоттаах гражданина буолбута, ССРС бэ-
чээтин туйгуна, Суруналыыстар уонна Су-
руйааччылар союз тарын чилиэнинэн ылыл-
лыбыта, онуоха кµµґэ баарынан, айар дьо-
±ура кырыыланан, сытыыланан туран ай-
быта-туппута, бар дьонугар кµµстээх, модун 
санаалаах киґинэн биллибитэ.

...Быйыл Россия±а Литература сыла бил-
лэрил ли битинэн, Николай Абыйчанин ті-
ріібµтэ 90 сылын туолара хайдах эрэ ура-
ты бэлиэлээх ба±айы эбээт.

Николай ПЕТРОВ,
«Забота-Арчы» хаґыат кыл. редакторын 

солбуйааччы, СР Суруналыыстыка±а 
государственнай бириэмийэтин лауреата.
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Биһиги – Чурапчы Соловьевтара – Болот 
Боотуру сорохтор убайбыт, сорохтор абаҕабыт, 
сорохтор эһэбит диэн ытыктаан үрдүктүк ту-
табыт. Аймахтарын сэрии кэнниттэн төрөөбүт 
оҕолоро ону-маны өйдүүр буолан баран: «Тыый 
даа, абаҕабыт Баһылай Сергеевич сэриигэ 
сыл дьыбыт эбит дии, хас да уордьаннаах, өс-
сө бааһырбыт», – дэһэн, кини хоту үлэлээн 
кэлбитин кэннэ, кэпсэтэр буоларбыт. Кини ай-
мах тарыгар наґаа истиІ сыһыаннаа±а. Биһиги 
аҕабыт Бүөтүр Сергеевич кини бииргэ төрөөбүт 
быраата. Биһиэхэ оҕолорго, кэмпиэт, уруучука, 
тэтэрээт кэһиилээх тиийэн кэллэҕинэ µірµµ-кітµµ 
бі±і буоларбыт. Оттон а±абытынаан сµрдээ±ин 
ахтыспыттыы кэпсээн-ипсээн, сэґэн-тэппэн бі±і 
буолаллара. Кини оннук айылҕаттан бэриллибит 
эйэҕэс, үтүө майгылаах этэ.

Аба±абыт төһө да хойутаан үөрэнэ киир-
дэр (11 сааһыгар), 1933 сыллаахха ыч чат 
оскуолатын ситиґиилээхтик бүтэрэн Мын-
даҕаайы оскуолатыгар учууталлаабыта. Си-
тин тэн саҕалаан 1938 сыллаахха диэри учуу-
таллаабыта уонна Мугудай оскуолатын ди-
ректорынан үлэлээбитэ. Баай тыллаах-өстөөх, 
санаабытын көнөтүнэн этэ сылдьар эдэр учуу-
талы 1938 сыллаахха «норуот өстөөҕө» диэн 
хаайыыга ыыппыттара, сыл буолан баран 

буруйа суо±а дакаастанан босхоломмута. Ол 
кэмнэргэ  төһөлөөх эрэйи, атаҕастабылы көр-
сүбүтүн кини кэлин хаґан да кэпсээбэт этэ. 
Аҕабыт Петр Сергеевич кинини хаайыыттан 
тах сарыгар көрсөн, Чурапчыга таґаарбыт этэ. 
Хаайыыттан тахсарыгар Василий Сергеевич 
атах тара сүллэччи иһэн хаалбыттар этэ диэн 
кэпсиирэ. Кини ол кэмнэргэ хоһоон, кэпсээн 
суруйа сылдьар, нуучча суруйааччыларын айым-
ньыларыттан сахалыы тылбаастаабыт тэтэ-
рээттэрдээҕэ үһү. Ону тутулларыгар былдьаан 
баран ханна гыммыттара биллибэт. 

Аба±абыт А±а дойдуну көмүскүүр Улуу сэ-
рии кыттыылааҕа. Албан аат µґµс истиэ-
пэннээх уонна Аҕа дойду Улуу сэриитин маҥ-
найгы истиэпэннээх уордьаннарынан, бойо-
буой үтүөлэрин иһин мэтээллэринэн на±а-
раа даламмыта. Кэлин кини олоҕун үөрэтэн 
көрдөхпүтүнэ, сүрдээх интэриэһинэй уонна ча-
ҕылхай олоҕу олорбут эбит. Ылан көрүөҕүҥ кини 
сэрии бүтээтин кытта, ыараханнык бааһыран 
ыалдьа сылдьан, үлэлээбит икки сылын. Чу-
рапчы оскуолатыгар учууталлыы сылдьан, 
кыраайы үөрэтэр туристическай походу тэрийэн, 
бэйэтэ салайан, Бүтүн Союзтааҕа походка 
кыттыыны ылаллар. Амма үрэҕи таҥнары устан 
былыргы өтөхтөрүнэн, алаастарынан оскуола 
оҕолорун салайан, уһун сайыны быһа походка 
илдьэ сылдьыбыт. Түмүгэр Чурапчы «Кыраайы 
үөрэтэр музейын» олохтообут, бу музейга маҥ-
найгы директорынан үлэлээбит. Билиэх-көрүөх 
баҕа санаа батарбакка, оччотооҕу салалта 
этиитин толорон, Василий Сергеевич ыраах 
хоту, Усуйаана оройуонугар, учууталынан ба-
рар. 1947-1951 сылларга Усуйаана оро-
йуонугар бастаан Уйаандьыга учууталлаан, 
он тон оччотооҕу Усуйаана оройуонун киин бө-
һүөлэгэр Хаһааччыйаҕа µөрэх оройуоннааҕы 
отделын (РАЙОНО) инспекторынан уонна сэбиэ-
диссэйинэн үлэлиир. 

Хоту дойду олохтоохторун кытта бодуруһан, 
кинилэр кыһалҕаларын кыһалҕа оҥостон ті-
рµт бэйэ киһитэ буолан хаалар. Онно үлэлии 
сылдьан Болот Боотур саҥа аһыллан үлэлээн 
эрэр оскуолаларга үөрэнэ сылдьар кыракый 
эбээн оҕолоруттан кэпсээнньиттэр, хо һоон-
ньут тар тахсыахтара, эбээн тылынан суруйар 
су руйааччылар баар буолуохтара диир үһү. 
Ол кини эппитэ бу биһиги кэммитигэр олоххо 
киирбитин бэлиэтэ Усуйаанаҕа эбээннии ты-
лынан суруйар хоһоонньуттар, кэпсээнньиттэр 
баар буоллулар. Ол курдук эбээн поэтессата 

АБАҔАБЫТ – 
БОЛОТ БООТУР
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РОССИЯЎА ЛИТЕРАТУРА СЫЛА

Т.А. Протопоповаҕа анаммыт хоһооҥҥо этиллэр:
Дьикти эбээт эбээн тылын
Оҕоруо кэриэтэ тиһэриҥ…
Болот Боотур эппитинии
Кэһии гынныҥ хоһоону.

Олохтоохтор билигин да Болот Боотур үтүө-
түн-өҥөтүн умнубаттар. Кэлин, биллиилээх су-
руйааччы буолан баран, ол үлэлээбит сыл-
ларын наһаа үчүгэйдик ахтар-саныыр этэ. 
Ордук олохтоох дьон-сэргэ үтүө майгытын, 
ыалдьытымсаҕын, кэлии дьоҥҥо сыһыаннара 
үчүгэйин кэпсиирэ, ахтара. Ол кини кэпсээнин 
сабыдыалынан буолуо, бииргэ төрөөбүт балта 
Анастасия Сергеевна Соловьева Усуйаанаҕа 
тии йэн учууталлаабыта, быраатын икки ула-
хан кыыґа Анна Петровна уонна Мотрена 
Пет ровна Усуйаанаҕа тиийэн олохторун аргы-
ґын булан оҕо, сиэн бөҕө буолбуттара. Анна 
Петровна Саха Республикатын норуотун хаһаа-
йыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ, Мотрена Пет-
ровна государственнай сулууспа бэтэрээнэ 
буолбуттара. Бу Василий Сергеевич ханна да 
сырыттар, үлэлээтэр ол сир олоҕун-дьаһаҕын, 
дьонун-сэргэтин иҥэн-тоҥон билэн, үөрэтэн, ис 
сүрэҕиттэн сөбүлүүрүн уонна билбитин-көрбүтүн 
кэпсии-ипсии сылдьар үтүө майгытын туоһута. 
Ити оройуоҥҥа үлэлээбит, олорбут кэмнэрин 
сабыдыалынан суруллубут «Сааскы дьыбардар» 
диэн улахан айымньытын 1967 сыллаахха та-
ґаартарбыта. Аймахтарын суруйааччы буолан 
соһуппута. Эдэригэр син хоһоон суруйан ха-
һыаттарга дэҥ-дэҥ бэчээттэнэрэ үһү. 1957 
сыллаахха «Ол күн» диэн поэма суруйан куон-
куруска иккис миэстэни ылбыта. 1966 сыллаахха 
ССРС Суруйааччыларын сойуустарын чилиэнэ 
буолбута. Бэйэтэ эппитинэн: 

Хойутаан үөрэнэ киирбитим
Хойутаан ыал буолбутум, 
Хойутаан хоһооҥҥо холоммутум,
Хойутаан роман суруйбутум.

Кырдьык да±аны биһиги – оччотооҕу оҕолор 
биэс уонуттан тахсыбыт абаҕабытын кырдьаҕас 
курдук саныырбыт, сµрдээ±ин ытыктыырбыт, 
кини кэлэн аҕабытын кытта кэпсэтэрин олус 
кэрэхсии истэрбит. Тааттаҕа ааһан иһэн, со-
ро ҕор анаан ыалдьыттыы да±аны, Хатылыга, 
биһиги дьиэбитигэр, Амма Аччыгыйа, Күннүк 
Уурастыырап, Эллэй тиийэн кэлэн араас ки-
һи кэрэхсиир кэпсээннэрин кэпсээн, ону-ма-
ны санаһан, ахтыһан ааһааччылар, күһүн 
куо бахтыы тахсааччылар. Кини адьас сааһы-
рыар диэри сытыы-хотуу санаалаах, бэйэтин 

саастыылаахтарынаа±ар ордук тэтиэнэх этэ. 
Ку руук омуннаах-төлөннөөх, кэпсээбитинэн 
киирэр, кэпсээбитинэн тахсар буолара. Суруйар 
үлэтигэр улахан талааннаах, саҕалаабытын 
ситэрэн баран тэйэр дьулуурдаах киһи 
буолан «Уһуктуу» диэн трилогиятын бүтэрэн 
дьон кэрэхсибилин ылыан ылбыта. Василий 
Сергеевич «Уһуктуу» романыгар суруллубут, 
биһиги Сахабыт сиригэр буолбут тµгэннэри субу 
баар курдук уустаан-ураннаан арыйан, биһиги 
көлүөнэ дьоҥҥо уон на кэлэр ыччаттарга дойду бут 
историятын иҥэн-тоҥон билэргэ оруола улахан 
дии са ныы быт. Кини айымньылара – «Сааскы 
дьы бардар» 1973 сыллаахха, «Уһуктуу» бастакы 
кинигэлэрэ 1978-1984 сылларга нууччалыы тыл-
баастанан тахсыбыттара. 1985 сыллаахха В.С. 
Соловьев-Болот Боотур П.А. Ойуунускай ааты  нан 
Государственнай бириэмийэ лауреа  та буолбута. 
Онно хамыыһыйа бэрэссэдээтэлэ Г.П. Ба ша рин 
бэйэтин этиитигэр Василий Сергеевич айым-
ньытыгар үрдүк сыанабылы биэрбитэ. 1972 
сыл лаахха «Пушкин хайатын таһыгар» диэн сэ-
риигэ сылдьан Пушкиҥҥа сыһыаннаах сирдэри 
көмүскээһин туһунан кэпсээннэри суруйбута 
биллэр. Ол кэпсээннэрэ нууччалыы, татаардыы, 
эстониялыы, украиналыы тылларынан бэчээ тэнэн 
тахсыбыттара. Сахалыы «Өссө ситэтэ суох» диэн 
таґаартарбатах этэ. 1986 сыллаахха «Ол күнтэн 
бу күҥҥэ» диэн хоһооннор хомуурунньуктарын 
таґаартарбыта. Ол хоһооннору билиҥҥи кэмҥэ 
ааҕа олорон, аны да суолталарын сүтэрбэккэ, 
билиҥҥи кэми хоһуйар курдук сыаналыыбыт. 
Холобура:

Охсуһуулаах орто буор дойдубутугар,
Уустугурбут билиҥҥи олохпутугар
Эчи этиҥ курдук эмискэ сааллар
Элбэх иэдээннэр бааллар.

1991 сыллаахха киниэхэ саха норуодунай 
суруйааччытын аата иҥэриллибитэ. Кини чах-
чы норуодунай суруйааччы буоларын Г.П. Ба-
шарин, Күннүк Уурастыырап, Амма Аччы гыйа, 
Сэмэн Тумат уо.д.а. атын сахабыт тылын 
маас тардара, норуокка киэҥник биллибит дьон 
үтүө сыанабыллара кэрэһилиир. Биһиги кэ лиҥ-
ҥи сиэн быраат, балыс ыччаттар абаҕабытын 
ытыктаан: «Чахчы норуот киһитэ», – диирбит, 
ол кини «норуодунай суруйааччы» ааты ыл-
бы тыттан буолбатах. Кини биһиэхэ – аймах-
тарыгар, бэйэтин дьиэ кэргэнигэр, та баа-
рыстарыгар истиҥ сыһыанын, үтүө са наатын, 
хас биирдиибитигэр кыһалларын иґин инньэ 
диирбит. Оччотоо±уга, олорор дьиэ суоҕар, 
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убайдарбыт Сергей Петрович, Дмитрий Петро-
вич уонна мин Дьокуускай куоракка киирэн 
үрдүк үөрэҕи бүтэрэрбитигэр абаҕабыт, тыа 
муҥкук-тэҥкик оҕолоругар, улаханнык көмө-
лөспүтэ. Биһиги убайбынаан, Соловьев Сер-
гей Петровичтыын, аспирантураҕа киирэн кан-
ди датскай диссертацияны көмүскээн, учуонай 
степенин ылан үлэһит буоларбытыгар кини 
сүбэтэ-амата олук буолбута. Саҥаспыт Сардаана 
Платоновна Ойуунускайа абаҕабытын, Болот 
Боотуру, улаханнык убаастыыра. «Биһиги 
кэммит биир улахан суруйааччыта» диэн сыана-
лыыра. Василий Сергеевич кийиитин Сардаана 
Платоновнаны наһаа ытыктыыр этэ. Хаһан да 
буоллун кинилэргэ убаастабыллаах ыалдьыт 
буолан дьиэлэригэр, даачаларыгар, оннооҕор 
Сардаана үлэлиир институтугар тиийэн: «Би-
ли мин кийиитим Сардаана Платоновна ба-
рахсан баар дуо?» – диэн ыйытар этэ диэн 
Д.Е. Васильева ахтыытыгар суруйбута. 1952 
сыллаахха Мындаҕаайыга оскуола директорынан 
үлэлии сылдьан үрдүк үөрэхтээх быраас Анна 
Ильинична Бутылина диэн нуучча кыыһын кэргэн 
ылбыта. Бу улуу нуучча норуотун боростуой 
кыыһа оччотооҕу ыарахан олохтоох-дьаһахтаах 
Саха сирин тыатыгар үрдүк үөрэҕи бүтэрэн кэлэн 
баран, олохтоохтору кытта ыкса бодоруһан, 
кинилэргэ быраас быһыытынан билиитинэн-
көрүүтүнэн, дьоҥҥо сыһыанынан убаастабылы 
ылбыта. Саха норуодунай суруйааччыта Василий 
Сергеевич Соловьев-Болот Боотур олоҕор, 
кини суруйааччы быһыытынан ситэригэр-хото-
ругар Анна Ильинична түөрт уонтан тахса 
сыл устата көмөтө, киһилии өйөбүлэ, кэргэн 
быһыы тынан таптала күүс-көмө буолбута саар-
баҕа суох. Биһиги саҥаспыт нуучча диэн 
толлубакка, кинилэргэ ірµµ сылдьар буоларбыт. 
Анна Ильинична бэйэтэ да наһаа аламаҕай, 
ыалдьытымсах буолааччы, ордук оҕолору 
таптаан, ымманыйан, араастаан таптал ааттары 
биэрэн көрсөөччү. Хотуттан Василий Сергеевич 
сиэн балтылара Анна Петровна, Мотрена 
Петровна, күтүөттэр Март Григорьевич, Семен 
Николаевич түөртүү оҕону соспутунан кинилэргэ 
дьиэлэригэр, даачаларыгар кэллэхтэринэ үөрүү-
көтүү бөҕө буолаллара. Василий Сергее вич 
эдэригэр үлэлээбит сириттэн кэлбит ыал-
дьыттары тула көтө сылдьан сонуннарын ыйы-
талаһара, билэр кырдьаҕастарын сураһара. 
Со роҕор Семен Николаевиһи кытта үлэлиир 
хо һугар саптан олорон чааһы чааһынан Уйаан -
дьы, Хаһааччыйа туһунан ыйыталаһара, кумаа-

ҕыга бэлиэтэнэрэ. Хоту сир туһунан өссө да 
суруйар былааннааҕа. Анна Ильинична уонна 
Василий Сергеевич иккиэн олоххо наһаа 
интэриэстээх, элбэҕи билиэн-көрүөн баҕалаах 
дьон этилэр. Ол курдук кинилэр Европа дой-
дуларыгар, Ближнэй Востокка, Египеккэ, Гре-
цияҕа, Италияҕа, Мароккоҕа, Монголияҕа, он-
нооҕор Кубаҕа кытта тиийэ сылдьыбыттара. 
Оттон Саха сирин уһаты-туора сылдьыбыттара 
элбэх. Анна Ильинична Саха сиригэр ревматизм 
ыарыы проблемаларыгар диссертация көмүс-
кээбитэ, онно матырыйаал хомуйар этэ, от-
тон Болот Боотур суруйааччы быһыытынан 
боростуой үлэһит дьон олохторун-дьаһахтарын 
билсэрэ-кірсірі. Анна Ильинична Соловьева 
кандидатскай диссертациятын көмүскээн СГУ 
медицинскэй факультетыгар сүүрбэттэн тахса 
сыл доценынан үлэлээбитэ. Бу өр сыллаах 
таґаарыылаах үлэтин иһин Анна Ильинична Үлэ 
Албан аата уордьанынан наҕараадаламмыта. 
Болот Боотур кэргэнин таптыыра, убаастыыра 
Анна Ильиничнаҕа анаммыт хоһоонугар биллэр:

Сэгэрим Ааныска…..
Эрдэлээн кырдьымыах,
Эдэрдии сананыах.
Танялаах, Наташам
Талыыкан ийэтэ
Дьоһуннаах «мамаша»
Дьон сэргэ киһитэ.

Василий Сергеевич сэриилэспит сирдэрин 
кэ рийэ Новгородка, Калининградка, улуу поэт 
А.С. Пушкин олорбут, сылдьыбыт сирдэринэн 
сылдьыталаабыта. Олоҕун устата ити курдук 
көрдөөһүннэри, саҥаны билиини өрө туппут 
киһи буолан, итинник саха норуота кэрэхсиир 
айымньыларын күн сирин көрдөрдөҕө. Бу икки 
киһи өйдөһөн, өйөһөн олорбуттарын түмүгэр икки 
кыыс оҕо төрөөн, улаатан билигин үлэһит дьон 
буолан, кинилэр үс сиэннэрин улаатыннардылар. 
Улахан кыыс Наталья Васильевна СР Феде-
ральнай казначейство управлениетыгар сүрүн 
казначей. Икки уол оҕолоох. Кыра кыыстара Та-
тьяна Васильевна Дьокуускайдааҕы М.Н. Жир-
ков аатынан музыкальнай колледж дирек торын 
үөрэх чааһыгар солбуйааччынан үлэлиир. Биир 
уол оҕолоох.

Н.П. СОЛОВЬЕВА,
Болот Боотур сиэн балта.

РОССИЯЎА  ЛИТЕРАТУРА СЫЛА
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ОЛОЎУН ТИ¤ЭХ СЫЛЛАРА
(Суруйааччы, суруналыыс, фронтовик И.П. Никифоров 100 сылыгар)

Суруйааччы Исай Никифоровтыын 1974 сыл-
лаахха кµґµн аан бастаан билсиґиэм иннинэ, 
инньэ кинигэтиниин билсиґиим 1952 сыллаах тан 
са±аламмыт эбит. Интэринээт о±олоро, биґиги, 
кулууп биир дьо±ус хоґугар баар библиотекат тан 
букатын арахпат этибит, кµнµ кітµппэккэ кэриэ тэ 
сылдьарбыт. Култуурунай-сырдатар оскуоланы 
саІа бµтэрэн кэлбит эдэркээн саха кыыґа 
библиотекардыыра, Анна Семеновна диэн. 
Арас  паанньатын умнан кэбиспиппин. Биґигини 
ба  лыстарын, сурдьуларын курдук ірµµ саІа ал-
лайа, кµі-дьаа буола µірэ кірсірі. Маныаха 
дылы чуІкуйан турбут кулууп иґэ о±о-аймах 
саІатынан туола тµґэрэ. Аа±ааччылара биґиги 
эрэ эбиппит буолуо ээ. Оччотоо±у холкуостаахтар 
кинигэ аа±а олорботохторо чахчы. Биґиэхэ, хас 
биирдиибитигэр, сіптііх кинигэлэри бэйэтэ та-
лан, кірін биэрэрэ. Биирдэ миэхэ саас уу-хаар 
тахсан эрдэ±инэ, от кµі±э тастаах «Саллааттар» 
диэн сабыс-саІа, туох эрэ ураты сыттаах, кэлин 
билбитим типография кырааскатын сыта эбит, 
кинигэни аахтара биэрдэ. Ол кµн кинигэбин биир 
тыынынан аа±ан кэбистим. Онноо±ор киэґээІІи 
аґылыкпар да барбатым. Кинигэм ааспыт сэрии 
туґунан эбит. Ол да иґин ордук куппун-сµрбµн 
туппута. Биґиги, бары да, сэрии тулаайахтара 
этибит. Ааспыт алдьархайдаах сэрии биир да 
ыалы, урууну-айма±ы тумнубата±а. Мин сэ-
риит тэн эргиллибэтэх убайдарбын кірсµбµт 
кур  дук санаабытым, сэрии іссі да бµтэ илик 
эбит диэн ійдіін хаалбытым. «Биґиги саа-
бы тын-саадахпытын эмиэ санныбытыгар иилэ 
быра±ан… киэІ хардыынан ар±аа диэки тµ-
ґэн бара турбуппут» диэнинэн тµмµктэммит 
этэ. СэґэІІэ сэрии бµттэ диэн суо±а. Кыайыы 
кµнµн ким да бэлиэтээбэт кэмэ этэ. Начаалынай 
кылаас µірэнээччитэ бу олус µчµгэй кинигэни 
ким суруйбутун бол±ойбото±ум. Кэлин билбитим, 
«Сал лааттары» Исай Никифоров диэн суру-
йааччы суруйбутун. Ону да±аны «Степаны», 

«Кы рачаан булчуттары», «Олох иґин охсуґуу» 
о.д.а. кинигэлэри аа±ыталаан баран. Билигин 
санаатахха биґиги кілµінэ, сэрии сылларын 
о±олоро, саха суруйааччыларын саІаттан саІа 
айымньыларын тута аа±ан, улааппыт эбиппит. 
Олохпутугар ол ордук сабыдыаллаабыт буо-
луохтаах. Суруйааччы а±ыйах кэмэ этэ.

Тыа сирин кэнэн, килбик о±отугар суруйаач-
чы Исай Никифоровтыын хаґан эрэ билсиэм, 
оло ±ун тиґэх сылларыгар алтыґыам диэн 
ій-санаа хантай кэлиэй?! Бэйэм да о±о эр-
дэхпиттэн суруйааччылары таІара курдук са-
ныыр дьонум этэ.

СГУ медицинскэй факультетын (1967-1973 сс.) 
бµтэрэн баран, биир сыл республикатаа±ы ба-
лыыґа хирургическай отделениетыгар интер-
на тураны барбытым уонна Покровскайга киин 
ба лыыґа±а хирурынан ананан µлэлии тах сы-
бытым.

Кэргэним Варя медфакка тірдµс кууруска 
µірэнэрэ. Онон киниттэн чугас, автобус сылдьар 
сиригэр, µлэлиирим иккиэммитигэр табыгастаах 
этэ. ХаІаласка уонча сыл µлэлээбитим, µс 
бастакы о±ом манна тіріібµттэрэ, µс бастакы 
кинигэм манна олордохпуна тахсыбыттара. Бу 
санаатахха, оло±ум дьоллоох кэмнэрэ ХаІа-
ласка ааспыттар эбит.

1974 сыллаахха атырдьах ыйыгар Покровскайга 
тиийээт, а±ыйах хоноот Исай Прокопьевичтыын 
тута, судургутук билсибитим. Суруйааччы, буо-
йун Тимофей Сметанин биир дойдулаа±а, 
ийэбинэн уруута-айма±а буоларбынан, онуоха 
эбии айар µлэ±э ата±ым тумсун саІардыы 
кірдірін эрэрбинэн эбитэ дуу, кырдьа±ас су-
руйааччы отой уолун курдук чэпчэкитик кір-
сµбµтэ. Кини Тимофей Сметанин до±оро-атаґа 
эбит этэ. Иккиэн суруйааччылар, иккиэн сэрии 
уотун ортотунан ааспыттара. Онтон ыла киниэхэ 
кэлэ-бара элбэхтик сылдьар, ардыгар эмтиир-
томтуур адьас бэйэ киґитэ буолан хаалбытым. 
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Кинилэр киин балыыґаттан чугас, суол айа±ар 
олороллоро. Онон элбэхтик киирэ тµґэн, таа-
рыйан ааґарым. Дьиэлэрэ суон ба±айы бэ-
рэбинэлэртэн тутуллубут, µрдµк, киэІ-куоІ этэ. 
Кэргэнэ Анисия Спиридоновна «о±онньорум 
биэс уон сааґын туолбутугар бу дьиэни тутан 
биэрбиттэрэ» диэн кэпсиирэ. Дьиэ илин диэки 
ааннаа±а, иннигэр обургу о±уруоттаа±а. Дьиэ µс 
хостоо±о – киирэ тµґээккин гостинай, сахалыы 
аан хос, уІа – суруйааччы µлэлиир хоґо, ха-
Іас – утуйар хосторо. Утуйар хоско Исай Про-
копьевич утуйар оронун эркинигэр Сталин 
маІан киитэллээх, тµіґµгэр со±отох Сэбиэскэй 
Сойуус дьоруойа кыґыл кімµс мэтээллээх сир-
халлаан ыпсыґар са±а±ын дьоґуннук кірін 
турар улахан мэтириэтэ ыйанан турара. Ити 
са±ана Сталины µі±µµ-этии, ССРС историятыгар 
тааґы тамнааттааґын, Аан дойду историятыттан 
Сталин оруолун туора сотуу µгэннээн турара. 
Ким маны уруґуйдаабытын туоґуласпыппар «Тµ-
мэпий киэнэ (Т. Сметанины этэр) буолбатах. 
Кини кэргэнин дойдутугар Хоточчуга биир сайын 
тахса сылдьан, Сталин турар мэтириэтин µµт-µкчµ 
уруґуйдаабыта. Ол ханна тиийбитэ-тµгэммитэ 
буолла…» диэбитэ. Сталин кэмин о±ото этэ. 
Сталины быґаччы Улуу киґи диирэ. Кини аатын 
иґин элбэх атаака±а киирбит буолуохтаах.

Ґлэлиир хоґугар хас да кинигэ, кумаа±ылар 
сыталлара. «Ыраахтаа±ы дьаамсыктара» рома-
нын са±алаабыт этэ. Ону аахтарара. Буочара 
сµрдээх µчµгэйэ. Роман са±аланыыта, тіґі 
суруллубутунан, суруйааччы 60 сааґын кірсµґэ 
«Лена маяктара» хаґыакка тахсыбыттара, хас да 
нµімэргэ. Суруйааччы оло±о уґаабыта буоллар 
саха литературатыгар аан бастакы историческай 
роман суруллуо хаалла±а. Бу айымньытын ір 
сылларга дууґатыгар иитиэхтээбит, сіІірбµт 
курдук ійдіін хаалбытым. Ол туґунан тугу 
эрэ быктарар быґыылаа±а. Биирдэ «дьаам 
о±отунабын» диэбитэ.

Миэхэ сіп-сіп куораттан атастарым, эдэр 
ааптардар (ол са±ана эдэрдэри ити курдук аат-
тыыллара) Урсун, Чукаар, И. Баишев, А. Бµ-
лµµйµскэй тахсаллара. Оччо±уна ха йаан да 
Исай Прокопьевичтаахха илдьэн бил сиґин-
нэ   рэрим. Кини эдэр дьону µірэ-кіті кірсірі, 
сэргэхсийэн хаалара. Урсуннуун олус тапсан 
литература туґунан кэпсэтэллэрэ. И. Баишевы 
Алтан Сарынынан сібµлµµрэ. Алтан Сарын 
Ылдьаа аба±ата буолла±а дии. А. Бµлµµйµскэй 
Булгунньахтаахха Степан Ефремовка баран 
иґэр буолара. П. Чукаар µлэлиир «Эдэр ком-
муниґыгар» 1949-1953 сс. редактордаабыт 
буолан, ійдіґіллірі.

1974 сыл. Ахсынньы. Тымныы µгэннээн ту-

рара. Ол кµн тыаґа-кууґа да суох буоллар, 
тумана суох халлаан кі±ірін кістірі. Кµн илин 
эІэр ыалларыгар, хонон баран тахсыбыттыы, 
сыыйа кµірэйэн айаннаан эрэрэ. Эбиэт кэн-
ниттэн дьиэбэр µлэбиттэн кэлэн иґэн ас ма ±а-
ґыынын аттыгар Исай Прокопьевичтыын уун-
утары кірсі тµстµбµт. Бу иннинэ кинини наар 
дьиэтигэр кірірµм. Тыа сирин о±онньотторуттан 
туох да атына суо±а. Онтукам адьас атын киґи 
эбит. Ґрдµк, кібµс-кіні уІуохтаах, сырдык, 
ыраас, арылхай харахтаах, уґун хара сонноох, 
онно дьµірэ кыґыІІы бэргэґэлээх, хап-ха-
ра килбэлдьигэс бачыыІкалаах, иэдэстэрэ 
ыраас, чэбдик, тымныы салгынтан биллэ со-
±ус тэтэрбиттэр, харахтара ча±ылыспыттар. 
Ону кірін «эдэригэр, кыыс дьахтар курдук, 
кэ рэ да сэбэрэлээх эбитэ буолуо ээ» диэн 
санаан аґарбытым. Ону-маны кэпсэппэхтээн 
иґэн: «Сарсын киэґэ кэргэІІинээн ыалдьыттыы 
кэлээриІ. СаІа дьыллыахпыт», – диэтэ. Ґір-
дµм. Биирдэ ійдіібµтµм, кырдьык да±аны, 
саІа 1975 сыл бу тиийэн кэлбит эбит. Ол 
да иґин уулусса±а киґи элбэх, кэлии-барыы 
µксээбит. Киин балыыґа±а хирурдар иккиэбит 
эрэ (биэс киґи оннугар). Онон µлэбит аґары 
элбэх, эпэрээссийэ µіґэ эпэрээссийэ, тµµннэри-
кµнµстэри балыыґа±а сылдьабыт. Ол да иґин 
СаІа дьыл кэлбитин ійдіібіккі сылдьар 
эбиппин.

Ити сыл оройуоІІа µлэлии кэлбит эдэр 
специалистар, дьиэ-уот суох буолан, ірµс 
µрдµгэр турар эргэ мас гостиница±а олорбуппут. 
Бэ±эґээІІи устудьуоннар ону улахаІІа уур-
баппыт, утуйар оронноох буоллубут да, тойон 
о±олорунабыт. 

Кэргэним киэґэ куораттан тахсыбытыгар 
чэйдии олорон: «Сарсын киэґэ Исай Ники-
фо ровтаахха ыалдьыттыы барар буоллубут. 
ЫІыраллар», – диэтим. Туох иґин сібµлэспэтэ, 
биллиилээх суруйааччыттан толлобун диэн 
турда. Университекка киириэн иннинэ дойду-
тугар, Кэбээйи Мастаа±ар, икки хас сыл биб-
лиотекардаабыт буолан, суруйааччылары кини-
гэлэринэн билэр, ол эрээри биир да тыыннаах 
суруйааччыны кірі илигэ. Син тылбар киллэрэн, 
сарсыныгар а±ыйах собо кэґиилээх болдьообут 
кэмнэригэр бардыбыт. Ыаллар тµннµктэринэн 
кыґыл, кµіх уоттар кістіллір. Дьуолка уоттара 
быґыылаах. СаІа дьыл кэ лэн иґэр чинчитэ 
биллэр. Онноо±ор хараІа халлаан, бэйэтэ 
аан дойду харыйатын кэриэтэ, тыґыынчанан 
сулустарынан тырымныыр.

Аґыы олорон кэпсэтиибит наар Тимофей 
Сме танин туґунан буолла. Бу да иннинэ кини 
туґунан Исай Прокопьевичтыын ірµµ кэпсэ-
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тэрбит. Кэбээйи орто оскуолатыгар ахтыы суру-
йан ыыппытым диэбиттээх.

«Оло±ун тиґэх сылларыгар, манна тахсан 
оройуоннаа±ы «Сэбиэттэр знамялара» хаґыакка 
бииргэ µлэлээбиппит. Мин редакторбын, кини 
литсотрудник. Эйэ±эс-сайа±ас майгылаа±а. Бµ-
тэн биэрбэт элбэх кэпсэллээ±э-ипсэллээ±э. Ма-
Іан барааІкатын санныгар быра±ынан олорон, 
табахтаан бусхата-бусхата быыстала суох су-
руйара. Сµрдээх µлэґит киґи этэ. «Егор Чээ-
ринин» манна суруйбута. Олорбут дьиэ тэ билигин 
да турар. Јрµс µрдµгэр, билэр инигит. Јлбµтµгэр 
хоруобун, кириэґин бэйэм илиибинэн-атахпы-
нан тутан оІорбутум… Ньаал бааны кырыйан, 
кы ґылынан кырааскалаан ки риэґин тібітµгэр 
кы ґыл сулустаабытым… Кы ґыл сулустаах кэм 
о±олоро буоллахпыт. Ти ґэх суолугар атаарса 
куораттан Ча±ыл±ан, Эллэй, Аба±ыыныскай, Ту-
лааґынап тахса сыл дьы быт тара…»

Исай Прокопьевич чэй иґээри тохтоон ыл-
бытыгар, кэпсэтиини аны кэргэнэ Анисия Спи-
ридоновна салгыыр: «Тима субуота аайы, 
µлэ тин кэнниттэн, биґиэхэ Исайдыын кэлэрэ. 
Би ґиги ірµµ хортуоппуйдаахпыт. Кытыл Дьу-
раттан аймахтарбыт ыыталлара. Сэрии кэннэ 
буолан ас-µіл кырыымчыга. Биґиги сэрии 
аас-туор сылларыгар хортуоппуй баар буолан 
тыыннаах хаалбыппыт. Тима улахан ба±айы 
сиэрэй хаатыІкалаа±а, маІан барааІкалаа±а. 
Наґаа табахтыыр буолан миигиттэн мі±µллэрэ. 
Кэргэнэ Мотя Тарасова Хоточчу. Кыыґа Таня 
манна тіріібµтэ…» 

Киэґэ хойут барарбытыгар, сыа-сым курдук 
тутан, биир биэдэрэ біп-бідіІ, кып-кыґыл хор-
туоппуйу биэрбиттэрэ.

Исай Прокопьевич 60 сааґын туолара бу тии-
йэн кэллэ. 1915 с. ыам ыйын 1 кµнµгэр ті-
ріібµтэ. Балыыґа±а киллэрэн эмтии сатыыбын 
да, ірµттэн биэрбэт. Оройуон общественноґа 
суруйааччы µбµлµійµгэр бэлэмнэнии бі±і.

Биир кµн куораттан суруйааччы µбµлµійµн 
бэлэмнэґэ, сµбэлэґэ, Суруйааччылар сойуус-
та рыттан суруйааччы Семен Осипович Ники-
форов та±ыста. Иккиэн суруйааччылар, иккиэн 
фронтовиктар, иккиэн журналистика±а олохторун 
анаабыт дьон, эбиитин биир араспаанньалаахтар.

Убай-быраат кэриэтэлэр. Миигин µлэбиттэн 
о±о ыытан ыІыртаран ыллылар. Семен Оси-
пович 1948-1959 сс. Кэбээйигэ райкомІа, рай-
комолга µлэлээбитэ, «СаІа олох» хаґыакка 
редактордаабыта. Миигин билэр. Ол са±ана 
«Хотугу сулус» сурунаалга проза отделыгар 
µлэлиирэ. Кэпсээннэрбин таґаарбыта. Син ір 
сыымайдаан баран, элбэх аат ааттаммыта, 
И.П. Никифоров оло±ун, айар µлэтин туґунан 

дакылааты Семен Осипович оІорор буол ла. 
Кэбээйигэ µлэлиирин са±ана ааттаах араа-
тарынан аатырара, киниэхэ тэІнээх суох диэн 
иґиллэрэ.

«Эдэрбэр араатардыырбынан сирдэрбэт 
этим», – диир, килбигийэ со±ус Сэмэн Уоґука-
быс. «Аат таах араатар, эр бэрдэ этэ», – Исай 
Прокопьевич бигэргэтэр. Интернациональнай 
оро йуон буоларын быґыытынан, дакылаат нууч-
ча лыы оІоґуллар буолла.

Сэмэн Уоґукабыс киэґэлик куораттаары туран: 
«До±оор, кытаат бэйэ±ин харыстан, µчµгэйдик 
утуй, сынньан. Ґбµлµій диэн µбµлµій, улахан 
долгуоґуннаах, элбэх тµбµктээх буолааччы. 
Ґбµлµійгэр диэри бириэмэ іссі баар, Вася±а 
(миигин этэр) киирэн эмтэн…» – диэн дьаґайан 
кэбистэ. Исай Прокопьевич, «саллаат ірµµ 
саллаат» диэн этиини бигэргэтэрдии, билигин 
да буорахтаа±ын кірдіріірµ ойон туран, 
таапачыкалаах ата±ынан байыаннайдыы хааман 
чиркэлдьиттэ. Ол эрээри, мілтµµх-мілтіх. Дьо-
нум ыгыта куустустулар, уурастылар. Ону кірін 
олорон, долгуйаммын хара±ым ууланан кэллэ.

Сотору «Космос» диэн киинэ тыйаатырга 
µбµлµійэ буолла. Саала тобус-толору. Элбэх 
э±эрдэ, махтал тыл этилиннэ. Дакылааты 
Семен Никифоров оІордо. Эдэригэр, кырдьык 
да, араатар ааттаа±а быґыылаах.

Фойе±а суруйааччы кинигэлэринэн, хаартыс-
каларынан сµрдээх µчµгэй быыстапканы оІор-
буттар этэ. Элбэ±и да айбыт, суруйбут диэн 
сі±і санаабытым.

Номнуо саґаран эрэр кµннµктэрбин (дневник-
тэрбин) бэрийтэлээн кірібµн. Исай Прокопьевич 
туґунан тугу суруйбут, бэлиэтэммит эбиппиний? 

Мантан кірдіххі, 1976 сылтан доруобуйата 
тосту мілтіін, кµн сириттэн барара биллэн 
барбыт.

1976 сыл, олунньу 5 кµнэ.
Исай Прокопьевичтаахха бара сырыттыбыт. 

Кэргэним каникулыгар сылдьар. КэргэІІинээн 
кэлэ сылдьар буолуІ диэбиттэрэ ыраатта. 
Телефоннара суох буолан, биллэрбэккэ эмискэ 
тиийэн кэллибит. Ґс лиитирэлээх бітµінчµккэ 
ынах µµтэ кэґиилээхпит. Анисия Спиридоновна 
билиитэ±э хортуоппуй ыґаарылыы турар. «О, 
эґиги кэллигит дуу?» – ірі халахайдана тµс-
тэ. Исай Прокопьевич сиэрэй хаатыІкалаах, 
боростуой ырбаахылаах, болоневай кууркатын 
санныгар быра±ыммыт, оґох аттыгар олоппос-
ко олорор. «Телевизорынан бу а±ай тустууга 
но руоттар икки ардыларынаа±ы кµрэхтэґиини 
кір дµбµт. Пинигин «якут» диэтилэр ээ. Якут Пи-
нигин… Пожалуйста, проходите», – биґигини айар 
хоґугар ыІырда. Дьыбаана ыас хара тµµ лээх 
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эґэ тириитинэн сабыллыбыт. Ґбµлµійµгэр бэлэх-
тээбиттэр быґыылаах. Урут суох этэ. Имэрийэн 
кірібµн. Сымна±ас да тµµлээх эбит. «Сиэним 
уолчаан бу тµµтµттэн куттанара сµрдээх, «біі» 
диир, – кµлэн кµґµгµрэтэр. – Эмээхсиэн, чэй-
диэ±иІ эрэ». Исай Прокопьевич эмээхсин диэн 
тылы ураты истиІник туттар. Чэйдии олорон 
Анисия Спиридоновна кµлэр: «Эґиги биґиги 
саас пытыгар тиийдэххитинэ, эмиэ «о±онньор», 
«эмээхсин» диэн ыІырсыаххыт». Чэйдээн орто-
лоон эрдэхпитинэ, Исай Прокопьевич «эмиэ 
ыарыйдым» диэн эмээхсинигэр кіміліґµннэрэн 
хоґугар киирэн оронугар сытта. Ынчыктыыр. 

1976 сыл, от ыйын 16 кµнэ.
Исай Прокопьевич нууччалыы: «Вася, кэлэ 

сырыт. Буорайдым», – диэн кыракый саппыыска 
ыыппытын сиэстэрэлэр биэрдилэр. Кини бу 
а±ай иннинэ куоракка киирэн спецполиклиника±а 
эмтэммитэ. Быар цирроґа диэн бірµкµтэ суох 
диагнозтаах. Дьиэтигэр барабын. Кинилэр бу 
а±ай иннинэ Покровскайга хас да сыллаа±ыта 
аан бастаан тутуллубут таас дьиэ±э кіспµттэрэ. 
Иґигэр уулаах-хаардаах, туалеттаах квартираны 
кырдьа±ас саллаакка сіпкі биэрбиттэрэ. АаІІа 
Анисия Спиридоновна утары кірµстэ. Тµгэх хостон 
Исай Прокопьевич та±ыста. Дорооболоґобут. 
Остуолга утарыта олорон кэпсэттибит. Урукку-
тунаа±ар мілтіібµт. «Суруйааччылар кэлэн 
бардылар, Лµіньµµттээх (Леонид Попову этэр). 
Онон до±отторбун кірсін µірэн олоробун. Мии-
гин балыыґа±а хаґан ыла±ын. Атырдьах ыйыгар 
киириэх этим». Сібµлэґэбин. Киниэхэ эпм-том 
ылаары аптекалаатым.

От ыйын 30 кµнэ. Исай Прокопьевич балыы-
ґа±а киирэн сытар. Ырбыта-дьµдэйбитэ сµрдээх. 
УІуох да тирии. Кµн аайы капельница туруо-
рабыт да, тулуйан кыайан ылбат. Сирэйэ кы-
таран хаалар. Бу иннинэ «систиэмэттэн кі-
рі-кірі куттанабын. Јліірµ гыммыт киґиэхэ 
туруорааччылар» диэбитэ. Кэргэнэ, сиэннэрэ 
кэлэн бараллар. Утуйбат кэмигэр кинигэ аа±ар…

От ыйын 31 кµнэ. Сµрэ±ин тэбиитэ мілтіібµт, 
тохтоон ыла-ыла битигириир. Автомат тыаґын 
санатар. Бµгµн хаттаан истэр курдукпун ааспыт 
сэрии тыаґын…

Атырдьах ыйын 6 кµнэ. Отделение±а бииртэн 
биир саІа ыарыґахтар киирэ тураллар. Ким 
оґоллонон, ким ыалдьан…

Исай Прокопьевич: «Тµµн утуйар, син аґыыр 
буоллум», – диэн µірдэр. Тугу эрэ сібµ лээ бэ-
тэ±инэ «ґы» эрэ диэхтиир.

Бала±ан ыйын 1 кµнэ. Сарсыарда µлэбэр 
бараары сырыттахпына, Анисия Спиридоновна 
тиийэн кэллэ: «О±онньорбут олус мілтііті. 
Эйигин ыІыртарар. Барара чугаґаата быґыы-

лаах. Билэр, чугас дьоннорун ыІырталаата», – 
диэтэ. Кинилэргэ тиийбитим дьиэ иґэ уу чуумпу, 
курас, тымныы. Итиини биэрэ иликтэр. Бу кэмІэ 
таас дьиэ, мас дьиэ курдук буолуо дуо, аґары 
тым ныйар. Исай Прокопьевич утуйар хоґугар 
сытар. Сирэйэ кубарыйан хаалбыт, хара±ын си-
мэ сытар. Кэлбиппин билэн хара±ын аста уонна 
хатыран хаалбыт уоґун нэґиилэ хамсатан:

– Хайдах олоро±утуй? – диэн ыйытта.
– ЭтэІІэ.
– Тугу бултуугун?
– Суох…
Онтон Н. Габышев «Ытыс са±а кэпсээннэрэ» 

тахсыбытын кэпсиибин. «ИтинтикэІ, дьэ, ійдііх 
киґи…» µіґэ тыынан ылла. Урут да±аны Николай 
Габышевы ійдііх киґи диэн хай±ааччы.

Сµрэ±ин иґиллиибин, пульсун аа±абын, хаа-
нын баттааґынын кэмниибин. Барыта «µчµ гэй» 
диэн уоскутабын. Јлірµн билэ, кіґµтэ сытар 
киґини туох ааттаах быыґыай. Киэґэ кэлэн 
капельница туруордум. Суґал кімілір кэлэннэр 
сµрэх, уоскутар укуоллары оІордулар. Саха 
биир кырдьа±ас суруйааччыта оло±ун тиґэх 
кµн нэрин аа±а сытаахтыыр.

Соторутаа±ыта поэт Семен Ильин ілбµт кур-
дук кэпсэтэллэр. Билсибэт этибит. Јлір тµµ-
нµгэр, то±о эрэ, миигин ыІыттарбыта…

1976 сыл. Бала±ан ыйын 3 кµнэ.
Исай Прокопьевич Никифоров сарсыарда 

5 чаас 20 мµнµµтэ±э орто дойдуттан бу ка-
тыннаахтык барда. Кµнµс эбиэт са±ана кэлэ 
сырыттым. Кыра уола Исай, кэргэнэ бааллар.

Анисия Спиридоновна барыта хара іІнііх 
таІастаах: «О±онньорбут аттанна. Јлµін ин-
нинэ туран икки ыстакаан µµттээх итии чэйи 
испитэ уонна илиитин биэрэн быраґаайдаспыта. 
Сытаат, сотору буолаат тыынара тохтообута…»

Ити кэмІэ олохтоох хаґыат µлэґиттэрэ 
кэллилэр. Куораттан тиґэх суолугар атаарыыга 
Эллэй, Семен Данилов, Моисей Ефимов тах-
саллар µґµ.

Василий ИВАНОВ,
Россия Суруйааччыларын союґун чилиэнэ.


