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Суруйааччы колонката

Кэли²²и кэм²э т³р³³бµт тылбыт ту´унан эл-
бэх кэпсэтиилэр, м³ккµ³рдэр киэ² эйгэ±э 

тахсаллар. Улахан бы´аарыылаах хамсаа´ын 
ба рара ³сс³ уустугуран и´эргэ дылы, хааччах-
тар, мэ´эйдэр кµн-тµµн ³сс³ кµ³рэйэн тахсан 
и´эллэр. Били²²и олохпут буккуллубут, ³йбµт-
санаабыт татыарыйбыт кэмигэр, ордук тас эй-
гэттэн олус кµµстээх дьайыылар ыччакка бара 
турдахтарына, т³р³³бµт тылбыт исти²-и´ирэх 
иэйии тин илдьэ хааларбыт сµрдээ±ин уустугур-
да. Урукку да ³ттµгэр атарахсытыллан кэл бит 
тылбыт-³спµт сµтэригэр, си мэлийэригэр тиийдэ.

Биир бэйэм сахалыы са²а маратымсыйбытын, 
к³й г³тµллµбµтµн µгµстэ к³р³бµн-истэбин, холо-
бура, ыраа та барбакка киин сирбитин Дьокуус-
кайы ылан к³ рµ³±µ². Ханна да тиий, хайа да 
диэки хайыс, хаач чыйар эйгэттэн са±алаан са-
лалта±а тиийэ нуучча тылынан бы´аар сал -
лар. Биллэн турар, ол ку´а±ана суох, киэ² 
эй гэ ±э  тахсарга нуучча тылын билии ха йаан 
да±аны  наада. Ол эрээри а±ыйах ахсаан наах 
саха ураа²хай са²ата, сотору кэминэн симэ-
лийэн сµтµ³х чинчилээх дуу диэн санааттан ки-
´и ытырыктатар. Онноо±ор орто оскуоланы бµ-
тэрэн µ³рэххэ киир бит тыабыт о±ото, сахалыы 
са²арартан кыбыс тар курдук туттарын к³р³н 
с³±³бµн, хомойобун. Сахабыт ыччата киин сир 
т³рµт олохтоо±ор тэ²нэ´эр санааттан, «мамбет», 
«деребас» буолан к³стµмээри, т³р³³бµт т³рµт 
тылын к³йг³тµтэн, намтатан ³йд³³´µнэ кэли²²и 
кэм²э µгµстµк к³ст³р буолла.

Били²²и о±о, ыччат барыта сµрµн билиитин-
к³ рµµтµн кµнµ бы´а сотовай т³л³пµ³н тэн, ин-
тэри ниэттэн, тэлэбиисэртэн эрэ ылар буолла. 
Аа±арын, ³йµ нэн-санаатынан бы ́ аарарын он-
нугар µксµн ха  ра±ынан к³р³н тула лыыр эйгэни 
³йдµµргэ µ³рэм  митинэн сиэрдээн, атын ³ттµнэн 
сабы дыалы бы´аарар сµбэни эмиэ бу луохха. Ол 
кур дук, уус-уран айымньыны оонньуу (театраль-
най эйгэ) к³м³тµнэн тириэрдэри сити´иэххэ дии 
саныыбын.

£сс³ 1980-с сыллар бµтµµлэригэр музы-
кальнай оскуола±а театральнай кылаа´ы а´ан 
µлэлэтэ сылдьыбыттаа±ым. Саха биллэр-к³ст³р 
суру йааччыларын айымньыларын сµнньµнэн ин-
сце нировка о²орон туруорарбыт. Онно о±олор 

Сахалыы уус-уран айымньыны аа±арга 
са²а сµµрээннэри к³рдµ³ххэ

сирэйдиин-харахтыын 
ула  рыйан, айымньы 
ис хо ́ оонун дири²ник 
ыры тан, сэ²ээ рэн ту-
ран оон ньуул лара.

Мантан сиэттэрэн 
эт тэххэ, ³сс³ ааспыт 
µйэ 20-30-с сылла-
рыгар, µ³рэхтээ´ин сайда илигинэ,  са ха дьоно 
театральнай искусство±а ордук чугас та ра, ор-
дук ылынымтыалара биллэр. Ол и´ин бы лыр 
са²а µ³рэхтээ´ин кэмигэр бары испэктээ ги-
нэн µлµ´µйэн, саха ма²найгы µ³рэхтээх дьо но 
ким хайа иннинэ саха сайдар, тµмсэр сири нэн 
театр буолуохтаа±ын билэннэр µлэлэспити-
нэн, дьону тардыбытынан барбыттара. Билигин 
т³´³ да сайдыылаах µйэ буоллар о±ону, ыччаты 
 сахалыы кинигэни аа±арга у´уйан, оскуолалар-
га театраль най сту диялары а´ан µлэлэтэн, са-
халыы уус-уран айымньыларынан инсцениров ка 
о²о рон оонньотон сэ ²ээрдиэххэ с³п этэ. Ол  биир 
µтµ³ холобурунан Дьо куускайдаа±ы 2-с  №-дээх 
политехническай орто оскуо ланы аат тыахха 
с³п (дир. А.К. Семенов). Ол курдук бу оскуола 
учууталлара ³й-са наа са±ан, иккис сылын «Тус-
кул» театральнай студия а´аннар µлэлэтэ сыл-
дьаллар. Манна сµрµн сыалынан-соругунан хас 
биирдии кылаас бэйэтэ режиссердаах, сцена рис-
таах, артыыстаах буоларын сити´эн, оскуола±а 
ыытыллар дьа´алларга бэртээхэй айымньылаах 
µлэни са±алаатылар.

Маны та´ынан, саха норуодунай суруйаач чы -
та Далан этиитигэр оло±уран, сахалыы оло²  хо-
ну, остуору йалары ойуулуур-дьµ ́ µн нµµр (мульт-
фильм) к³рµ²µнэн, тыа´ын-уу´ун ту ́ анан, хам-
сатан-имсэтэн, уус-уран ты лы ба´ылаабыт дьом-
мутунан са²ардан ыччак ка тиийэрин ситистэр-
бит улахан, сµдµ са ±а лаа´ын буолуох этэ. Мин 
саныахпар, сµрµн ту ́ аайыыбыт, сорукпут бµ-
гµ²²µ кэм²э итин нэ сытар диэхпин ба±арабын, 
оччотугар эрэ ыччаттарбытыгар сахалыы уус-
уран  айым ньылары ылыналларыгар, ханнык 
эмит сабы дыалы о²о руохпутун с³п.

Сомо±о, 
Россия Суруйааччыларын сойуу´ун чилиэнэ
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1. Түүл-бит

Бүтэн биэрбэт унньуххай уһун түүлү түһээн 
эрэйдэннэ ахан. Ол сытан кини ханан эрэ 

бу түүл диэн сэрэйэр курдук, тулуйдахха бу тыы-
ны хаа йар туман дьайҕарыа, оччоҕо дьэ толору 
түөспүнэн тыыныам дии саныыр. Оттон түүлэ 
бүппэт, хам ыллар-ылан тыынар салгына аччаан 
иһэр. Тиһэх күүһүн түмэн, ыгар ытарчаны төлө 
көтөр, куота сүүрэр, эмискэ хайаҕаска түбэһэн, 
ханна эрэ кулгааҕа чуҥкунаан, аллараа куру-
луур. Тиһэҕэр сыстаҥнас-ньалҕарыҥнас кутаҕа 
батары түһэр, эмиэ да сиппиир талаҕар эриллэр. 
Өндөйөн тула көрүнэн эрдэҕинэ, аны аһары ула-
хан айахтаах кыыл саба түстэ. Ардай аһыыттан 
кыл мүччү аһаран биэрэн талах быыһыгар түстэ. 
Ити хаста да хатыланна. Быктар эрэ бу баар 
 буолан иһэр.

Тула өттүн хойуу ньаҕай сытыган сыта 
туну йар. Аны туран, кини кимин, хантан кэл-
битин, тугу гыныахтааҕын букатын умнубут, 
өйдөөбөт.

Бу түүлүгэр олоҕор аан бастаан куттанар диэн 
тугун биллэ. Киһи кута-сүрэ тостор кутталын. 
Кутталтан эт-сиин барыта салыбыраан, уос ып-
сыбат буолуор диэри босхо барар эбит.

Ити кэмҥэ ыйылыыр, ырдьыгыныыр тыас-уус 
ортотуттан арай соһуччу киһилии саҥа иһилиннэ:

– Бу эн кимҥиний? – уордаах куолас ыйытта. 
Бастаан утаа өмүттэн хаалан, туох диэбиттэрин 
өйдөөбүтүттэн соһуйан, сатаан саҥарбат буола 
куттанна.

– Мин?! – тиһэҕэр саҥа таһаарда, эппиттэрин 

өйдөөбүтүттэн уонна онно хардарбытыттан олус 
үөрдэ.

– Тоҕо тылгыттан маттыҥ, саҥар! Кимҥиний  эн 
уонна бу манна хантан кэллиҥ?

– Ити мин... Барытын умнубуппун... Бэйэм ким-
мин-туохпун да умнан кэбистим быһыылаах...

– Көр эрэ, бу да буоллар син саҥалаах эбит дии.
– Сотору бэттэх кэлэн өйдөннөҕүнэ ити ба-

ҕайыҥ тугу туойан туруо биллибэт, ыксаама, –
атын эҕэлээх сыыбырҕас саҥа хардарда.

– Сордоох ханна бараахтыай? Олустаатаҕына 
оннун түргэнник булларыллыа.

– Бөҕө тыыннаах өнүгэс быһыылаах. Өрүһүнэн 
истэҕин аайы кыаҕырыах курдук ээ, кэлин бэйэ-
тин билиннэҕинэ киэбирэн киирэн барыа.

– Оччоҕо хайыыбыт?
– Тургутуоххун баҕардаххына атыттары ба-

һы йар күүстэ биэр, оччоҕо кыаҕырдым дии са-
наннаҕына ис дьиҥэ биллиэ.

– Дьэ буоллун... – харда дуорайда, уонна: – 
Чэ эрэ, талахтан таҕыс, суунан-тараанан, дьү-
һүҥҥүн тупсар, дьабарайданан Адьарай тэҥси-
гин курдуккун.

– Миигин кыыллар сиэбэттэр дуо?
Үөһээттэн этиҥ этэринии күлүү лүһүгүрээтэ.
– Куттаныма, кинилэр бэйэ-бэйэлэрин сиэс-

питтэрэ ыраатта. Билигин эн соҕотох өстөөҕүҥ 
– бэйэҥ! Титирээн бүт, көҥүл босхо тыын, ки-
һиргээн олус барыма. Сиэри кэһимэ. Мантан 
ыла кэннигиттэн сыыһа-халты туттаргын кэтиир, 
эйэ лэспэт өстөөҕүҥ – эн бэйэҥ буолаҕын. Туох-
тан да санааҕын босхо ыытан кэбиһимэ, санаа 
диэн дьайыы, быһыы-майгы төрдө буоларын ум-

Николай Лугинов

УЛАРЫЙЫЫ КЭМЭ
Үһүс сэһэн

Түөрэҥ кэм
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нума. Онон санааҕар дьайыыҥ сөп түбэһиэх тээх. 
Кэтэнэ сырыт. Аны ким да эйигин кыайыа суоҕа, 
бэйэҕиттэн ураты, ону куруук өйдүү сырыт.

– Өйдөөтүм... – сөбүлэстэ да, дьиҥинэн тугу да 
өйдөөбөтө. – Айыбыын! Туохха-туохха түбэстим?

* * *
Онтон сыыйа дьэ уһугунна.
Бастаан утаа санаата ыһыллыбытыттан түҥ-

таҥ баран, үөһээ туох эрэ төгүрүк чуолҕан 
кур дук сырдыырын көрбүтэ, ураһатын ураата 
эбит.  Убаан уу ньамаан өйө-санаата дьэ хой-
дон, кэмниэ кэнэҕэс бэйэтэ киһи эбитин өйдөөн, 
үөрбүтүн санаан, сонньуйда. Аны буоларын буо-
лан – кыах таах, суостаах хуун ууһуттан!

Ити эбит дьол! Хайдахтаах табыллыыный!
Адьас илэ-бодо курдук күннээҕи олоҕор бил-

бэтэҕин, дьиҥнээх куттаныы туругун биллэ: 
илиитэ-атаҕа илибириир эрэ буолбакка, этэ-сии-
нэ барыта босхо баран титирэстээтэ.

Уһуктан баран ол, бу олоҕор сыһыана суо-
ҕуттан олус үөрдэ. Күүстээх Ил хаххатыгар кө-
ҥүллүк тыынан, кимтэн да, туохтан да куттам-
макка олорор улуу дьол эбит!

– Эйиэхэ бэйэҕиттэн ордук өстөөх суох, – диэ-
биттэрин санаан сөхтө.

Итини хайдах өйдүөххэ сөбүй? Ол аата кини 
кимтэн да толлубат модун кыахтаах дуо? Дьэ 
бэрт. Туораттан куттал суоҕар, бэйэни кытта 
хаһан баҕарар биир тылы булуохха сөп. 

Хайдах эрэ, ханан эрэ кутун түгэҕэр куттал 
тобоҕо саспыт курдук. Кини ону хуун буоларын 
өйдөөбүт кэмигэр уорбалаабыта. 

Хууннарга бэйэ туһугар куттаныы өйдөбүлэ 
диэн букатын суох эбээт. Кыргыһыыга хуун бы-
дан баһыйар ахсааннаах өстөөх тулалаатаҕына 
– хаана оргуйан, сүрэ көтөҕүллэр. Бастакы 
өстөөҕүн сууһаран баран: «Дьэ эбэтээ! Тэллэх-
пин булуннум! Сыттыгым ханнаный? Суорҕаммын 
көрдүүбүн! Чэ, ыччаттар, ким бэрдий, кэлиҥ эрэ 
бэттэх! Ким хорсунуй, чугаһааҥ! Күүттэримэҥ!» 
– диэ±э. Өлөрү утуйарга холообут модун санаа 
күүһүттэн саллыбыт өстөөхтөр сүрдэрэ сөллөн, 
үксүгэр атахха биллэрээччилэр.

* * *
Сиэнэ барахсан иннэ-кэннэ биллибэт айаны-

гар туруоҕуттан Сөгүн отуора хамсаата. Аһаабыт 
аһа ас буолбат, утуйбут уута уу буолбат. Са таан 
олорбот да, биир сиргэ турбат да буолла. Ат-

тыгар ааспат-арахпат иэдээн кэлбитин этинэн- 
хаанынан сэрэйэр. Тугу да оҥордор, дьаһаннар 
– барыта илии таһынан. Таһыттан көрдөххө син 
уруккутун курдук да, кини иһигэр санаата холо-
руктуу ытыллар. Хайдах, тугу гынар?

Суох..., тугу да гынар кыаҕа суох.
Эрэйэ диэн – кэтэһии. Тугу? Сураҕы. Аанньа 

буолбатаҕы.
Олоҕу билии – сороҕор сор. Үөрүйэҕинэн 

таай  даҕына – бу үтүөнэн бүппэт сорунуу. Билии 
ки һи өйүн-санаатын, илиитин баайар. Барыта 
эр дэттэн биллэргэ туһата суох өрүкүнэйэн да 
диэн... Олоххо туох барыта тутуллаах, тутаах-
таах. Соһуччу дьикти диэн суох, онно эрэнии – 
бэйэни албыннаныы.

Хайдах да эргичиҥнээ, үүт-хайаҕас суох. Баа-
ры баарынан ылыныахха. Суоҕу суорбаттар.

Эбии түүҥҥү түлүрбэх түүллэр, тиһэх тирбэ-
ҕэтин тиниктииллэр... 

2. Хайдах гынабын?

Саас Турар саархаантан Куньулуун сис хайа-
тын эҥээригэр аҕыйах сэриилээх бара сылдьа-
рыгар көҥүл көрдөөбүтүгэр ыйыппыта:

– Ол аата төһө?
– Сүүн, эбэтэр кырата биэс арбан.
Аҕыйах хонон баран саархаан ыҥыттарда.
– Сиэниҥ туһугар дьиксинэргин өйдүүбүн. Үс 

мэҥэннээх барыаҥ.
– Бай?!
– Иһит.
– Сөп. Эн эттиҥ! Мин иһиттим!
– Иһит – бастаан соҕуруунан эргийэн Алаһа 

хайа төрдүгэр тиийиэххит, онно хас да бөлөххө 
хайдан улуу ыалларбытын сэрэнэн чуҥнуоххут. 
Ыалларбыт өтөрдөөҥҥү сураҕынан утарыта тур-
суулара улахан иирсээҥҥэ кубулуйбут курдук.

– Ол биһиэхэ үчүгэй дии. Ииристиннэр. Бэртэр 
бэртэрин былдьаһан эрдэхтэрэ.

– Хайдах диэххэ сөбүй... Алта-сэттэ айдаар-
сар мөлтөх Ил оннугар биир-икки сомоҕоломмут, 
күүстээх ил үөскүүрэ биһиэхэ тугунан туолуйуо 
биллибэт.

– Ама оннук буолуо дуо?
– Буолуон да син.
– Эрэй эбит... Оттон биһиги онуоха орооһон 

барытын бутуйдахпытына? 
– Сатаммат. Урут да буккуһаммыт туһам ма-

тахпыт.
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– Ити кырдьык... Арай атыннык дьаһаннахха... 
Кистээн, биллибэтинэн. 

– Саарбахтыыбын. Кинилэр иирсээннэрин ис 
дьи ҥин биһиги хаһан да өйдүөхпүт суоҕа. Олох-
торун-дьаһахтарын кыһалҕалара атына бэрт. 
Оч чоҕо сылтаҕа суох орооһон тоҕо биһиги 
эбии өстөөх төнүөхтээхпитий? Онон бу сырыыга 
көстүбэккэ-биллибэккэ туораттан кэтиирбит ор-
дук. Эбии дьаһалы антах тиийдэххитинэ кэлин 
биллэриэм.

* * *
Ити кэпсэтии кырдьаҕас сөгүн санаатын кө төхтө.
Кини атыттары кытары кэпсэтэригэр аҕам 

сааһынан, олоҕу билэринэн баһыйан, сүрдэрин 
баттыыра чахчы. Оттон бу сырыыга кинитээҕэр 
быдан эдэр саастаах киһи, төһө да саархаанын 
иһин, олус сиппит-хоппут, сэрэхтээх тургу-
тар өйүнэн астыннарда. Маннык баһылыктаах 
кыраҕа киирэн биэрбэккин!

Или, дойдуну салайар диэн мээнэ буолбатах. 
Төһөлөөх үгүс бытархайтан тутулуктаах бөдөҥ 
кыһалҕалары сүрүннүүр үгүс дьону олус босхо 
ыыппакка, сороҕу эрдэттэн кыаһылаан, сороҕу 
муоһалаан салайыы туһунан толкуйу, ураты са-
табылы ирдиир. Ол уустуга биллэр.

Илии тиийбэтиттэн дуу, эбэтэр аһары эрэ-
нэриттэн дуу, саархаан кэлин сэриигэ сы-
һыан нааҕы барытын киниэхэ салайда. Биир 
өттүттэн ыллахха сэрии кыһалҕата Ил олоҕун 
тэрийэрдээҕэр судургу, саҥа кыаҕыран эрэр 
сиэн уустар баҕаларын, төрүкү чиҥ тэрээһиҥҥэ 
үөрэммит кырдьаҕас таай уустар үгэстэрин ба-
рытын дьүөрэлээн, утарыта харсыһыннарбакка 
сатаан туһанара уустук.

Уһуман саархаан – дьикти киһи. Бу уон сэттэ 
сыл хууннар Иллэрин долгуппакка, чуумпутук 
 салайан кэллэ. Сорохтор ону соччо сө бү лээбэт-
тэр – бэйэтигэр эрэлэ суоҕуттан наар кээрэҥ-
нии р,  саархаан чиҥ-чаҥ, кытаанах буо луохтаах 
диил лэр. Ол билигин санаатахха, сыыһа эбит. 
 Ык  саабакка баары бырытын үөрэ тэн, ырыҥа лаан, 
ырытан эрэ баран быһаарыы ылынар. Үөс кээн 
эрэр атаан кэмигэр сатаан тох тотуллубатаҕы на, 
ханна тиэрдиэн эрдэттэн сэрэйэр.

Ыаллыы Иллэр иирсээннэрин дьиҥ төрүөтүн, 
ха йалара төһө кыахтааҕын, туох санаалаахта-
рын билбэккэ эрэ, салайар кыаллыбат. Саархаан 
сөпкө этэр: «Хайдах барыта биһиги баҕабытынан 
буолуой? Туора омук олоҕор орооһор үтүөнү 

аҕалбат. Онон билбэт суолга кыттыбатах ордук».
Бэйэ кыаҕын аһара билинии хаһан да алдьар-

хай эҥэрдээх, сор содуллаах буолар.
Аан дойдуну талбыппытынан өрө-таҥнары 

тутуох курдук туохтан да иҥнибэт, төтөлө суох 
модун санаа биһиэхэ баар ахан. Ону бас-баттах 
ыыппакка, кэмигэр үүннүүр-тэһиинниир Уһуман 
курдук түгэхтээх толкуйдаах баһылыкка биһиги 
табылламмыт быр-бааччы олордубут, оттон Са-
ламан курдук быһымах саархаан баара эрэ биир 
сыл дьаһайбытын содула иитэ суох иэдээн буо-
лан аныаха диэри дьааһыйар.

Олох түмүк түгэннэрэ, кэми суурайбаттыы ха-
таналлар эбит. Уон аҕыс сыллааҕыта Абылхай 
саархаан эмискэ өлбүтүгэр, үйэлэр үгэстэрин 
кэһэн, солбуйуохтаах Уһуман оннугар, биллибэт 
төрүөтүнэн, кини инитин, баара эрэ уон сэттэ-
лээх Саламаны саархаанынан туруорбуттара.

Улахан айдаан буолуоҕун, хата онуоха Уһу-
ман улгумнук сөбүлэһэн туох да тахсыбатаҕа. 
Са ламан саархаан буолаат, кинини баһылык 
 оҥор бут эргимтэтин ууратан, салалтаҕа үөрүйэҕэ 
суох эдэр дьону таһаарбыта. Турар оннугар 
кини  уолун, бэйэтин саастыылааҕын Арсаны сө-
гүнүнэн анаабыта.

Эмискэ муҥура суох кыаҕырбыт уолаттар, са-
наабычча уларытыы-тэлэритии бөҕө оҥорон, 
сахсаан үөһүгэр түспүттэрэ. Өр кэмнээх кэпсэ-
тиилэри кэ´эн аҕыйах ый иһигэр ыаллыы Кытай 
саарыстабаларыгар хас да бөдөҥ саба түһүүлэри 
тэрийбиттэрин содула баччааҥҥа диэри биллэр. 
Үгүс сыл дьулуһан ситиһиллибит эйэлээх олох, 
көрөн турдахха күдэҥҥэ көппүтэ.

Кэлин баҕар кэмсинэн, көннөрөр суолга туру-
нуохтара эбитэ буолуо да – соһуччу алдьархай 
эдэр олохторун быспыта.

Инитин кэнниттэн соччо баҕарбатар да, Уһу-
ман үрүҥ олбоххо олорорго күһэллибитэ. Ту та 
Турары ыҥыттаран ылан сөгүнүнэн төттөрү бы-
стах, киһи көстүөр диэри, анаабыта. «Төнүн» 
диэн көрдөспүтүн ылыннаҕа дии. Баччааҥҥа 
диэри киһи көстө илик. Ити кэмҥэ төрөөбүт 
сиэнэ Баабыр улаатан мэҥэнэй тойон буолан, 
бастыҥайдар кэккэлэригэр таҕыста. 

3. Ыаллыы Кытай саарыстыбаларын 
 иирээннэрэ

Сааһырдаҕыҥ ахсын санаа кулута буолан 
иһэҕин. Билэриҥ элбээбитэ баттаан дуу, сүү-



7Чолбон 5 №-рэ 2018

Проза

рэр-көтөр, кэлэр-барар кыаҕыҥ кыччаан дуу, 
ыырыҥ кыараан дуу? Эдэр сылдьан соччо уһуну-
киэҥи дириҥник анаарбакка эрэ, санаабыккын 
эккирэтэн, сонно оҥорон, сыыстаххына тута 
көннөрөн иһэр буоллаххына, кырыйдахха сүр 
чарааһыыр, баҕарбыккын барытын санааҥ хоп-
пот, арыт сыыһа хамсаныам диэн толлон тутах-
тык туттарыҥ эмиэ баар. Ол биир киһи ис мучу-
маана. 

Оттон бүтүн Ил биир киһиэхэ тэҥнээтэххэ тө-
һөлөөх уустугун этэр күчүмэҕэй, дьаһал-дьа һах 
үксүн, төһөтүн-хаччатын ким сабаҕалыай? Дьон 
халыҥ араҥатыгар киһи бэккиһиирэ – ким бүгүн, 
субу түгэҥҥэ баһыйар күүстээх – ол өрүү кыр-
дьыктаах диэн дириҥник иҥэн хаалбыта баар. 
Ити сылдьан кыах эрэ барыта күүскэ кубулуй-
бат. Күүс эрэ барыта кыахтан тахсыбат. Күүс 
көмөтүнэн ситиһиллибит түмүк инникигэ эрэ-
лэ суох. Күүһүнэн оҥоһуллубут дьаһал-дьаһах, 
күһэлтэ-кыһарҕан баарын эрэ тухары баар. 
Мөлтөөтүҥ – тута ыһыллар.

Онон күүс күүгэн курдук, бүгүн баар, сарсын 
уостан хаалыан сөп. Холобура бу биһиги хуун-
нар күүспүт сүнньэ – аппытыгар. Куһаҕаны тал-
лахха, арай биир-икки сыл сут турдун? Ат ахсаа-
на аҕыйыыр эбэтэр туруга мөлтүүр, оччоҕо?

Дьэ ити баар ээ, уустуга. Син барытын билэр-
өйдүүр курдукпут. Инникини-кэнникини син 
көрүнэн дьаһанар курдукпут да, ыалларбытын 
кытары сыһыаммыт эйэ-дэмнээх кэпсэтии онну-
гар сэриигэ тиийбитин билбэккэ хаалабыт. 

Оҕо эрдэхпинэ оннук этэ, оҕонньор буолбуп-
пар да уларыйбата. Хаһан өйдөнүөх бэйэбитий? 
Кэннибититтэн кэлэр ыччаппыт эмиэ ону кэтэр 
дуо? Туохтан да өй-санаа эрэ дьиҥ уостубат 
кыах буоларын өйдүүрбүт ыраах. Ити өйдөбүл 
Кытайга чахчы баар. Арай кинилэр ол баары 
туттубаттар. Оттон биһиэхэ төрүт өй-санаа отой 
суох. Биһиэнэ барыта утарынан.

* * *
Сөгүн айаҥҥа У Хуаны тылыгар киллэрэн ил-

дьэ барар санаата табыллыбыттан астынна. У 
Хуан хууннарга түбэһиэҕиттэн кытайдар Иллэ-
рин тас иитигэр бу бастаан чугаһаата. Итини 
да Куньулуунҥа ааһан иһэн аара, чуҥнуу быс-
тах  туораан ылыы диэн сөбүлэспитэ. Бу айан 
дьиҥнээх соругунан Акуол суолун тордооһун этэ.

Чуҥнааһынтан төннүбүт тэттик бөлөхтөрү У 
Хуан биир-биир ыҥыртаан ылан, ымпыктаан-

чымпыктаан тугу көрбүттэрин-истибиттэрин си-
һилии сураспыта. Ол сороҕор соччо суолтата 
суох, олус бытархайдаһар курдуга. Дьиҥэр, сэ-
рии киһитэ үксү судургутук көрөр³, суолта биэр-
бэккэ, аахайбакка аһарара үгүс. Оттон оннооҕу 
олоҕу иҥэн-тоҥон билэр киһи бытархайтан 
даҕаны дириҥ ис хоһоону арыйар суолталаах 
түмүктэри оҥоруон сөп.

Маныаха да диэри кытайдар саарыстыбала-
рын ыккардыгар уруккуттан хардарыта бэрт 
былдьаһыыга олоҕурбут атааннаһыылара баа-
ра, ол көрдүгэн курдук хаптайан ыла-ыла со-
роҕор сириэдийэн тахсара, сороҕор намтыыра. 
Ити кэлиҥҥи кэмҥэ олус сытыырхайбыт, ама 
күөнтэһииттэн, ордук санаһыыттан өстөһүүгэ, 
утарыта турсан сэриилэһиигэ тиийбит. Ол тү-
мүгэр Хань, Чжао, Вэй, Чу, Янь саарыстыбала-
ры урут ахсарбатах, сэнии былаастаан сы һыан-
наспыт олус эдэр ыраахтааҕылаах Цинь биир-
биир бас бэриннэрбит. Ци эрэ бүтүн ордон хаал-
бытын, аны ону да хам баттаары оҥосто сылдьар 
үһү.

Инньэ гынан сотору биир-биир бука барыла-
рын кыайбыт Цинь ама саарыстыбаттан дьиҥ-
нээх модун улуу Илгэ кубулуйда. Дьэ туран хай-
дах-туох дьаһанар?

Биллэн турар, бастаан унньуктаах уһун сэрии 
содулуттан алдьаммытын абырахтаныа, дьа-
һалтатын саҥаттан таҥыныа. Син балай да кэм 
онно барыа. Төттөрү ыһыллыбакка кыанан чөм-
чөтүннэҕинэ, күүһү мунньан сомоҕолоотоҕуна 
Кытай дьэ дьиҥнээх модун кыахтаах Улуу Илгэ 
кубулуйуон сөп.

Кини баһылыга Ин Дьэ бу үлүгэрдээх биир 
илиигэ киирбит модун кыаҕы-күүһү хайа диэки 
хайыһыннарыаҕай?

Ыаллыы олорор хууннары дьэ бу долгутар. 
Көрбүттээҕэр сэрэйбит ордук, өрүү күүһүнэн 
өттөйөр кыахтаах ыалыттан дьаахханан үтэйэргэ 
холонуо. Уруккуну-хойуккуну эргиттэххэ сылтах 
элбэх. Биирэ Цинь олохтоох дьонун аҥаарын 
төрдө, бу эргин бытарыйан ыһыллыбыт хуун 
уустарыттан силистээх. Дьэ бу сиэнчэр хаан-
наахтар кытайдары кытта буккуһа олорбуттара 
ыраатан бэйэлэрин кытайдааҕар кытай курдук, 
төрүкү хууннартан үрдүктүк сананаллар. Уонна 
бэйэлэрин «ис», атыттары «тас» хууннар диэн 
атарахсытан араараллар.

Иллэрин иитин ыйыппакка кэспиттэргэ ким 
да буоллун, олус кырыктаахтар. Ылыммыт 
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андаҕардарын чопчу толорор туһугар тугу да 
харыһыйбаттар. Сэп-сэбиргэл туттулар – аймах-
билэ диэн аахсыбат хабыр дьон.

Туох да диэбит иһин, ити кинилэр кытайдары 
да кытары булкуһан хууннуу куттарын-сүрдэрин 
сүтэрбэтэхтэрин туоһута. Манна Хуоҥхай (Са-
рыы Мыраан) соҕуруу өттүн хочо-кэйээрин өҥ 
сирдэригэр Ордуоска өбүгэлэрин үгэһинэн саас-
сайын ыпсыытыгар ыһыах ыһааччылар. Сэриитэ 
суох эйэ-дэмнээх кэмҥэ ыаллыы Кытай саарыс-
тыбаларыттан уонна аймахтара арҕаа уустартан 
ыҥырыллыбыт ыалдьыт бөҕө тоҕуоруһааччы. 
Саархаан тоҕо эрэ онно барбат, кини оннугар 
Турар иккитэ сылдьан кытай ыраахтааҕыларын 
кытта билсибиттээх.

Оччоттон кытайдар икки ардыларынаа ҕы 
уһун-киэҥ атааннаһыы саҕаланар сибикитэ бил-
лэн эрэр кэмэ этэ да, тас өттүлэриттэн көрөн ис 
дьи ҥэр туох санаалаахтарын киһи билбэтэ.

Оччолорго ити билигин аатыран эрэр Ин Дьэ 
баһылыктартан эдэрдэрэ этэ. Сааһырбыт ыраах-
тааҕылар кэпсэтэллэрин саҥата суох истэрэ. 
Олус оттомнооҕуттан, болҕомтолооҕуттан сы-
ныктаатахха, истибитин буһара, далааһыннаах 
инникитигэр бэлэмнэнэ сылдьар курдуга. 

Саҥата суох эдэр киһини саастаах баһылыктар 
үөһэттэн үөрэтэ-такайа са²арар, кµлµµ-элэк гы-
нар этилэр. Киниттэн сылтаан кэннилэрэ кэтинчэ 
буолуон оччолорго ким билиэй?

* * *
Саархаан соругун толорор туһугар ырааҕынан 

эргийэр айан сындалҕаннаах этэ.
Быйаҥынан аатырар Алаһа хайа тэллэҕэр 

тиийиилэригэр, саас бүтэн сайыҥҥы сыралҕан 
саҕаламмыта.

Биир сиргэ тохтоон, тыын ылаат, Турар отуч-
ча уоннуу-сүүрбэлии киһилээх тэттик чуҥнуур 
бөлөхтөрү тэрийэн Хуоҥхай өрүс уҥуор кытай-
дар уутуйан олорор сирдэригэр, кыаллары-
нан элбэҕи билэргэ сорудахтаан ыыталаабы-
та. Бөлөхтөр бэйэлэригэр болҕомто тардыбакка 
сыы дамнык сылдьалларын тоһоҕолоон ыйбыта.

«Ис» хууннар, хойуутук да буолбатар, түөл-
бэнэн сиргэ барытыгар кэриэтэ бааллара, онон 
кинилэр курдук тыллаах, дьүһүннээх, тэрил-
лээх дьону, бэйэлэрэ сыыһа туттубатахтарына, 
атыҥырыа суохтаахтара. Көннөрү дьону кытары 
кэпсэтиинэн бэркэ сэрэнэн дойду ис-тас туругун 
сураһыахтаахтара. Хууннар ханна да мас хай-

дыбытын курдук көнө сүрүннээх буолааччылар, 
онон өс киирбэх судургу майгылаахтар. Кини-
лэргэ кэтэх санаа, ону-маны уорбалааһын диэн 
олоҕурбатах.

Ама дьоҥҥо биир сүрүн кутталынан арал лаан 
кэминэн туһанан илэ барбыт талабырдьыттар 
 буолаллар. Кэрээнэ суох үгүс ыраахтааҕылара 
эстибитин да кэннэ, ис хууннар кырыы кү-
рүөмүллэрин тутан олорбуттара. Ол эрээри  «ис» 
хууннар тоҕо эрэ түөкүттэри уодьуганныыр га 
кыт тыспат этилэр. Өрө турааччыларга хуун 
ту  тул көмүскээччитинэн көстөрө. Дьиҥинэн он-
нук  да этэ. Саарыстыбалар сэриилэрин үксүн 
хуун  нар сыдьааннара дьаһайар этилэр. Вэй, 
Хань, Чжао, Чу, Янь саарыстыбаларыгар ис тэ-
рээһиннэрэ букатыннаахтык ыһыллыбыт этэ. 
Ма ны кыа±ыран эрэр Цинь барытын оннугар тү-
һэрэргэ илиитэ билигин да тиийбэтэ. Ити кэмҥэ 
кини бү тэ һик бүтүн хаалбыт Ци саарыстыбаны 
кытта кыр гыһартан ордо илигэ. Онон ыһыллы-
быт дойдулар истэригэр талабырдьыттартан кө-
мүс күүр күүс суоҕунан саата-сэбэ суох эрэйдэ-
эхтэр куотан эбэтэр саһан эрэ быыһаналлара.

Ханна барытыгар ыһыллыы-тоҕуллуу, аччык-
тааһын аргыһа өлүү-сүтүү бүрүүкээн турара. 
Дьон ас көрдөөн муҥнанара. Баайдар уонна 
 кыахтаахтар тыыннарын тэскилэтэн ыраах хай-
алар хаспахтарыгар саспыттар этэ. Батамай об-
ургу онно эппиттээх:

– Хойутаабыппыт. Тугу да ордорбокко биһиги 
иннибитинэ барытын имири сотон ылбыттар. 

– Бу эрэйдээхтэри аһыммакка биһиги киһибит 
урут халаабатым диэн хомойдо.

– Ээ, суох, мин халабырдьыттары бэйэлэрин 
сыгынньахтыам, тутаттаабытым буоллар көрү-
лэтиэм хааллаҕа.

4. У Хуан

Бу сырыыга У Хуан сүрүн соругунан Куньу-
лууҥҥа айан этэ. Киниэхэ Кытайга киирэ сыл-
дьыахпыт суоҕа диэн сөгүн мэктиэлээбитигэр 
эрэ, дьэ сөбүлэспитэ. Хаһан эрэ кини салайбыт 
сэриитэ турбут Уай күрүөмүлэ Алаһа хайатыт тан 
ырааҕа суоҕа. Манна төһө да дьиҥ Кытай си рэ 
буолбатаҕын иһин, салгына төрөөбүт дойдутун 
санатар, сыттыын-сымардыын атын эбит.

Бу сирдэри билээччи быһыытынан чуҥнуур 
бөлөхтөр айаннарын кини торумнаабыта. Төрөп-
пүт уолаттара салайар бөлөхтөрүн айанын суо-
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лун кини үөскээбит сирин нөҥүө ааһар гына 
оҥорбута. Баҕар анараа аймахтарын туһунан 
таа рыччы туох эмэ биллиэ диэн.

Эргиллэн кэлбит уолаттарын сонуннара соч-
чото суоҕа. Сэрэйбит курдук Чжао саарыстыба-
тыгар олох тутула огдолуйан, аймахтарын хаһан 
эрэ баай-талым олохторун түөлбэтэ сэтиэнэҕинэн 
саба үүнэн турарын көрбүттэр.

Тыыннаах ордубуттартан ким ханна куоппута 
да биллибэт үһү.

Дойду ыһыллар маннык иэдээннээх бутуур, 
буккуур кэмигэр үтүөнү ырыҥалыыр ыарахан. 
Ханна баҕарар, туох баҕарар буолуон сөп. Кэлин 
олох оннун булуута, тостубут самсанар, токуруй-
бут көнөр кэмэ кэллэҕинэ аатырбыт сэрииһит 
сыдьааннарыгар болҕомто ууруллуо диэн эрэ-
ниэххэ эрэ сөп.

* * *
Биир киэһэ У Хуаҥҥа кырдьаҕас бастыҥай Ба-

тамай мэҥэнэй эрдэттэн болдьоһон тиийэн кэллэ. 
– Кырдьаҕаас, мин эйиэхэ биир этэрдээхпин, 

ити... – бэйэтин халыан майгытыгар сөбө суохтук 
кыыкынаата. Урут хаһыытаабытынан кэлиэх тээх 
киһи итинник симиттибитинэн кини туох эрэ соч-
чото суоҕу көрдөһө кэлбитин сэрэйдэ.

– Истэбин. Миигин билбэт киһилии, быһалыы 
эппэккэ тугу эргитэҕин?..

– Хайдах диэххэ сөп эбитэ буолла...
– Чэ-чэ. Дьэ.
– Бэҕэһээ миэхэ суһал илдьит кэллэ.
– Ол ханнык? Тугу туойаҕын?
– Бастаан иһит, кэлин быһаарыам. Илдьит 

кэлбит сирэ – Ци саарыстыбата...
– Циттэн? Онтуҥ икки саарыстыба нөҥүө 

өттүгэр, бай±ал эҥэригэр баар дии.
– Оннук. Кинилэр мин сөбүлэҥмин ылан бэйэ-

лэрин сөгүннэрин ыыппыттар.
– Сөгүннэрин?! Иирдиҥ дуо? Хайдах эн көн-

нөрү мэ²энэй атын дойду сөгүнүнүүн быһаччы 
быһаарсаҕын? – У Хуан дьиҥнээхтии соһуйда.

– Сөп-сөп билэбин, ситэри иһит. Сөгүннэрэ 
этэринэн Цинь илэ барыларын сэриилээн бас 
бэриннэрбит курдук да, Ци өссө тыыннаах үһү. 
Миигин Турары кытта көрсүһэрин хааччыйар бар 
көрдөһөр.

– Һы! Ол тоҕотун билбэтиҥ дуу?
– Көмө көрдөһөөрү гынар.
– Оттон эн бэйэҥ үтүө дьоҥҥо тоҕо быһаччы 

тута көмөлөспөтүҥ, – У Хуан суустаата.

– Мин эйиэхэ эрэнэн кэлбитим, оттон эн элэк 
гынаргын эрэ билэҕин. Кыра, акаары ки һини 
хайыаххыный, сэнээн эрдэҕиҥ, – Батамай кыын-
ньан турда.

– Акаары буолбакка. Санаан көр, хайдах эн 
көҥүлэ суох туора дойду сөгүнүнүүн кэпсэтэ-
ҕин? Итинтикэҥ атын саарыстыбаҕа буккуһуу 
дии. Кытайга туох барыта биллэ турар. Сотору 
 хууннар кытайдар ис иирээннэригэр кыттыһал-
лар диэн сурах тиийиэ. Оччоҕо кэнэҕэһин кыай-
быты кытта сыһыаммыт буортуланар буолбаат. 
Ону өйдүүгүн?

– Өйбөр дьэ түстэ... Аны кэлэн хайыамый? 
Аһыммычча.

– Дьэ ити... Кытайга: «Билбэт суолгар кыт-
тыһыма», – диэн мээнэҕэ эппэттэр. Эн буолла-
ҕына туора дойду кыһалҕатыгар хайы-үйэ кыт-
тыһан эрэр эбиккин. 

– Ити иһин этэбин ээ. Сыыһа туттубуппун бэ-
йэм да сэрэйэбин. Көннөрөргө көмөлөстөххүнэ 
эн эрэ көмөлөһөҕүн, – диэтэ Батамай ыксаабыт 
куолаһынан.

– Биһиги бэйэбит тугу да быһаарар кыахпыт 
суох буолуо ээ. Мин Турары кытары көрүһүннэрэ 
сатыам. Тугу быһаарарын бэйэтэ билиэ.

5. Су Ху – Ци саарыстыбатын сөгүнэ

Турар сөгүн быһаарыныыны түргэнник ылы-
нааччы уонна онтон халбаҥнааччыта суох. Бу 
да сырыыга Су Хуну кытары көрсүһэргэ тута 
сөбүлэспитэ. Дьиҥинэн саараҥныахха төрүөт эл-
бэх этэ.

Ама кэмҥэ кытайдар маннык кэпсэтиини тэ-
рийэллэригэр туом бөҕөтүн тутуһаллар: бастаан 
илдьитинэн туох санаалаах көрсүһэллэрин бил-
лэрэллэр, онтон ону бигэргэтэ анал киһи кэлэр, 
ити кэнниттэн буолуохтаах кэпсэтиини бытар-
хайыгар тиийэ быһаарсар кыахтаах анал бөлөх 
кэлэр.

Билигин буоллаҕына туох да эрдэттэн биллэ-
риитэ суох саарыстыба иккис киһитэ тус бэйэти-
нэн тиийэн кэлбитэ олус ыксаабыттарын, му ҥур 
уһукка тиийбиттэрин туоһулуура. Олус ыкта ран 
бу көмө көрдөһөн эрдэхтэрэ. 

Бастаан Турар көрсүһүүгэ тылбаасчыты, У Ху-
аны уонна икки мэҥэнэйи Батамайдаах Баабыры 
ыҥырда.

Турарга Ци сөгүнэ ис хууннартан хааннааҕын 
эрдэттэн анаан тириэрдибиттэрэ. Кэпсэтии 
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түмүгүттэн тутулуга суох, бу көрсүһүү Баабырга 
кэлин өйө-санаата сайдарыгар туһалыахтааҕа. 
Кини маны үйэтин тухары өйдөөн хаалыаҕа...

Ци сөгүнэ түөрт уончатын туола илик эдэр 
киһи эбит. Ол эрээри сирэйин чэрин, хас да 
му ²ур тарбаҕын, аҥар илиитэ көнтөһүн сыны -
йан көрдөххө эҥинэ бэйэлээх кыргыһыыларга 
 ууну-уоту ортотунан аас пыта өтө көстөр. Би-
ли²²и туруктарга туох да эгилитэ-бугулута суох 
бэ йэтэ хайдах өйдүүрүн кырдьыгынан быһаарда.

Су Ху алдьархай төрдүн, кэлин хайдах Цинь 
тулатынааҕы дойдулар атааннаһыыларын күөт-
тээн сэриинэн эрэ быһаарыллар иирсээҥҥэ ти-
риэрдибитин, кими туоратан, кимниин куо мун-
наһан, хардарыта биликтэһиннэрэн муостарын 
тоһуппутун сиһилии кэпсээтэ. Тиһэҕэр соҕотох 
Ци саарыстыбата эрэ бүтүн хаалбыт... 

Итини этэн баран эдэр сөгүн саҥата суох бар-
да. Турар иннигэр олорор бу с³гµн тугунан эрэ 
үкчү кини Арсанын курдуга. Адьас эдэр киһи 
эрэлин уота умуллан эрэр харахтарын кыайан 
утары көрөр кыаҕа суох халты хайыста. Төһө да 
уолу тус бэйэтин ис сүрэҕиттэн аһыммытын иһин, 
киниэхэ тугунан да көмөлөһөр кыаҕа суоҕа... 

Хаарыан ыччат... Сотору кини ийэ сирин, бар 
дьонун туһугар толук буолан тиһэҕэр диэри 
кыргыһан баран суорума суолланыахтааҕа өһөс 
сирэйигэр өтө көстөргө дылы. Ону халбарытар га 
Турар көҥүлэ суоҕуттан со²уйан олордо.

Уол тиһэх кыргыһыылартан тыыннаах орто-
ҕуна да, кыайбыттар кинини бэриммэтэх өстөөх 
быһыытынан өлөрүөхтэрэ. Ити хуун дьылҕата 
– тоһутар эбэтэр тостор. Аналы-иэһи толорон 
олоҕу кыргыһыыга түмүктээһин.

Турар сурт тэллэхтэрин ойуутун көрө оло-
рон санаата: «Көстөр, үтүө эр буолара. Ха-
йыай, сэрииһит хаҕыс дьылҕата арыт итинник 
эргийэр. Оҥоһуу оннук буоллаҕа... Тус киниэнэ 
эрэ буолбатах, бүтүн Ци саарыстыбатын кэски-
лэ кэрдиллибит хобдох дьылҕата эмиэ итинник 
таҕыстаҕа...»

Сөҥмүт чуумпуга ким эрэ кэһиэхтээх саҥата 
илэ-бодо ыйытарга дылы гынна: 

– Оттон эн бэйэҥ оҥоһуугун туох диигин?
– Астынабын. Ол эрээри, аналбын кэми-

гэр сэрии киһитинии кыргыһыы хонуутугар 
түмүктүөхпүн баҕарабын да, табыллыбат дии. 
Бииртэн биир тахсан иһэр. Аны сүрэҕим чопчута 
– икки хараҕа суох сиэним Акуол айана... Эр-
дэттэн көстөн турар быстарга тиэрдэр тэриниини 

адьас ылыммаппын. Мин буоллаҕына... Мин!..
– Эйиэнэ биллэр... Эн мунаарбыккын, санааҥ 

хоппотоҕун барытын бата´ынан тоҕута сын-
ньан суолгун солонуоххун баҕараҕын. Эн кур-
дук ньүдьү-балай түөһээҥки онтон ордуо дуо? 
Ону баара оҥоруу, анал диэн баар ээ. Анаммы-
ты алдьаппаккын. Быһаарыллыбыкка бас бэрин. 
Өйдөөтүҥ?!..

– Өйдөөн... – диэн саҥарбытыттан Турар бэйэ-
тэ да соһуйан ходьох гынна. Кырдьан ис санаа-
тын да кыайан туттуммакка баллыгыраан бэйэ-
тин кытта бэйэтэ кэпсэтэр буолбут дуу.

Хаста да оҥостон көхсүн этитэн баран ки һи-
тинээн кэпсэтиини салҕаары быһаччы ыйыт та: 

– Ыксаллаах кэм, онон туомнары тумнуохха. 
Сэрэппэккэ кэлбиккиттэн сылыктаатахха, ба-
һылыгыҥ эйигин көмө көрдөтө ыытта дуо? Кө-
нөтүнэн эт.

– Ытыктабыллаах, соннук..., сөпкө этэҕин. 
Эһи ги көмөлөһөргүт буоллар дойдубутун экчи 
быыһыах этибит. Онон тиһэх эрэлбит – эһиэхэ...

– Инньэ дии санаабытым.
– Баһылыгым эрэйдээх миигин кэтэһэн ахан 

олордоҕо. Киниэхэ тугу тиэрдэбин? Көмө лөһөр-
гүтүгэр эрэл баар дуо?

– Мин итини сибилигин быһаарар көҥүлүм 
суох. Онуоха баһылык баар, бэйэҥ билэҕин. 
Мин тиэрдэрин тириэрдиэм, – диэтэ Турар уонна 
өрө тыынна, ыалдьытын курутуйан дириҥээбит 
хараҕын элэс көрөн ылла.

Су Ху тахсан барбытын кэннэ, бука бары он-
нуларыгар хамсаабакка олорон хааллылар. Икки 
мэҥэнэй – кырдьаҕас Батамай да уонна эдэр 
 Баабыр да кэпсэтии түмүгүттэн астымматахтара 
көстөрө.

– Сөп-сөп. Иллэр сыһыаннарын саархаан   эрэ 
быһаарар уонна анаан сэрэппитэ дии – туохха да 
буккуспаккыт диэн. Аны эбиитин тоҕо итин ник-
кэ тиийбиттэрин төрдүн-төбөтүн биһиги дьиҥин 
билбэппит, – У Хуан ытаһалаан биэрдэ. Билбэт 
суолга орооһор тугунан туолуйуо биллибэт.

* * *
Быстан эрэри быыһыыр кыахтаах эрээри 

онон-манан сылтанан куотунар курдук сананыы 
эмиэ баар. Олус сатамньыта суоҕа эрээри, Су Ху 
барахсан киниэхэ быстах дьылҕаламмыт бэйэ-
тин уолун санаппыта кини кутун-сүрүн сыппах 
быһаҕынан сулуйда. Хата кэпсэтии бүппүтүгэр 
чэпчээтэ. Дьиҥинэн кини талара да суоҕа. Кини 
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тус бэйэтин баҕатынан хаһан салайтарбыта 
 баарай? Кини булгу үөһэттэн дьаһал, ыйыы-
ыйаах эрэ хоту сылдьар аналлаах сэрии киһитэ 
буолаахтаатаҕа.

Итиннигинэн итинник да... Иһигэр сэрииһит 
кыдьык курдук мөкү айылҕата ньүөлүйэр... Са-
наа обургу буолуо суохтааҕы илэ-бодо барыл-
лаан, сабаҕалаан суоттаан барар, киниттэн ту-
тулуга суох. Өр сыллаах үөрүйэҕинэн... Икки 
мэҥэн, түөрт сүүн бииринэн тэттик курдук да 
– аттаах сэрии сатыыларга холооно суох ордук 
кыаҕын тоҕооһугар табыгастаахтык туһаннахха 
санаммыты балачча судургутук ситиһиэххэ сөп 
этэ да... Кытайдар үгүс элбэх сатыы сэриилэрин, 
обуостарын хайдах тэринэллэрин бэркэ өйдүүр, 
этинэн-тириитинэн сиһилии билэр. 

Хараҕы баайар күрэх – дьиҥ тоһуур, эр гиир, 
эрдэ тэскилээн биэрии, сонор... Ким уйана-ха-
тана онно биллиэх этэ да, сүнньүнэн эрдэттэн 
сабаҕаланар. Аттаах сэрии ахсаанынан аҕыйа-
ҕын иһин, сатыылары уонунан бүк баһыйар 
кыаҕын таба туһаннахха...

Улам-улам үлүһүйэн идэмэрдээх баҕа санаа 
кынатыгар олорон, ааспыт олоҕор көрсүбүт да-
лааһыннаах чымаан кыргыһыыларын көстүү-
лэрэ өйүгэр элэҥнээтилэр. Туймуллубут модун 
санаата олус кэмэ-кээмэйэ суох ырааппытыттан 
саллан, дьэ өйдөнөн туттунан ахан, кумунан-ха-
мынан арыычча тохтоото. Ити баар ээ, сэриини 
салайар идэмэр, иэдээн эҥэрдээх олоҕун дьары-
га, кыдьык курдук көҕүтэн ымсыырдан угуйар. 
Адьас сатамматын билэн да туран син биир ис-
иһиттэн имэҥирэн дьулуһар, кута-сүрэ бүттүүн 
курдары таттарар.

Төрөөбүт Илин инникитигэр мэһэй буо луох 
алҕас хамсааһыны оҥорботун билэр. Ол эрээ ри 
иэдээҥҥэ түбэһэн көмө көрдүү кэлбит ки һиэхэ, 
кыах баарын үрдүнэн көмөлөспөт буолуу хуун 
көҥүл хааныгар хайдах да сөп түбэспэт эбээт. 
Биһиги барыларын кыайар модун кыахпытынан, 
өйбүтүнэн-санаабытынан киэн туттабыт да... 
субу түгэҥҥэ хайыыр да кыах суох. Тутул киһитэ 
хааччаҕынан тулааһыннанар, ол иһин киниэхэ 
бүк эрэнэллэр. Итэҕэлтэн ордук сэрии киһитин 
санаатын бөҕөргөтөр туох баарый?

Дьэ ол эрээри кини олорон кэлбит уһун син-
ньигэс олоҕор маннык кыһарҕаннаах, ханан эрэ 
олус кыбыстыылаах да, сааттаах да быһыыга-
майгыга түбэһэ илик. Дьэ бу түгэни кэлин 
үгүстүк саныыра буолуо... Хараҕар Су Ху барах-

сан үтүө сэбэрэтэ, өһөстүк дьүккүччү туттубут 
модун сүнньэ бу баарга дылы: «Оо, хаарыаны... 
билигин бэйэ оннугар итинник киһини хааллар-
быт киһи».

Уон сэттэ сыллааҕыта кини Арсана адьас 
оҕочоос этэ. Этэҥҥэ сылдьыбыта эбитэ буоллар, 
билигин ситэн-хотон, ити Су Ху курдук эр бэрдэ 
буолан тахсыа хааллаҕа. Эчи хаарыаны...

Оо, дьэ! Кини күөгэйэр күнүгэр сылдьар үтүө 
эри өлөр өлүү айаҕар хаалларан баран эрэр...

* * *
Турар У Хуаны ыҥыттаран эттэ:
– Бастыҥайдары мунньан дьаһалбын тириэрт: 

сарсыарда халлаан сырдыыта хоҥнобут.
– Эн эттиҥ, мин иһиттим! Барыта туолуо, – 

У Хуан үөрэ түстэ, уонна ыйытта. – Арҕаа Ку-
ньулууҥҥа дуо?

– Онно. Ыксаабакка тохтобуллаах айанныах-
пыт. Саархаан эбии дьаһаллаах илдьитин кэтэ-
һэбит.

– Ыксаабакка аа-дьуо айанныыр үчµгэй. Аара 
өҥ сирдэр. Аттарга мэччирэҥ, биһиэхэ – булт, 
балык...

6. Дьикти түүл

Урукку түүллэрэ көннөрү күнүскү кыһалҕа 
сорҕотун курдук соччо ис хоһооно суох буол-
лахтарына, билиҥҥи түүллэрэ букатын атыт-
тар. Билбэт сирдэригэр тиийэн, өйдөммөт 
быһылааннарыгар түбэһэн эрэйдэнэрэ киниэхэ 
сэрэхтээх дьиксиниини үөскэтэр. Туохтан он-
нук буолбутун таайар: аймах кутун көтүппүт, 
аймалҕан аанын аспыт Акуол соһуччу айана...

Бу түүллэрин биир дьиктитэ, барыта сирдээҕи 
олохтон чы²ха атынын иһин, барыта олус ырыл-
хай көстүүлээх эбит.

Киэһээҥҥи аһылыгын эрдэ аһаан баран, сы-
лаа таһааран быстах нуктаан ылаары сыппыта 
да, дириҥник утуйан хаалбыт. Тута уһуктар бэ-
йэтэ, бу сырыыга өр баҕайы бэттэх кэллэ.

Түүлүгэр ханна эрэ кый бырах куйаардар-
га, аһары ырааҕынан көтө сылдьыбыт курдук 
 илистибит, этэ-сиинэ дэлби көһүйбүт. Түүлүн эр-
гитэ санаата.

Арай кини бэйэтэ хара суор эбит, күнүс 
 итиит  тэн кыынньа суоһурбут кыһыл кумах үрдү-
нэн кө  тө сылдьар... Эмискэ икки сатыы дьону кө-
рө түһэр. Үөрүөх курдук гынан иһэн, ким нээхтэ-
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рин билэн, соһуйан саҥа аллайбыта киһилии 
буолбакка,  суордуу холобурдаах таҕыста. Акуол 
бастаабыт, оттон сирдьиппит дуома киниэхэ сиэ-
тиллэн кэнниттэн нэһииччэ саллаҥныыр.

Төһө да онно суор бодолооҕун иһин, Турар 
киһи буоларын умнубат. Киһи аҥара киһилии 
кыыһыран кыынньан кэллэ. Бу хараҕа суоҕу 
сирдиэхтээх баҕайы бэйэтэ соһуллан иһэрин 
көрөн үрдүгэр кыыртыы саба түстэ, баттаҕар 
тыҥыраҕынан хатанаат тумсунан кэтэххэ саайда. 
Хойгур төбөтүн туттубутунан тиэрэ бараат, хаан 
тахсыбытын көрөн маккыраччы ытаан барда.

– Баҕайы! Бу дуо туһаҥ? Сирдиириҥ оннугар 
бэйэҥ соһуллан иһэҕин. Үчүгэй аҕайдык сибили-
гин хараххын оҥон сиирим буолуо!

Суор саҥатын өйдөөбүт Акуол киһитин кө-
мүскээн тайаҕынан далбаатанна, ол сылдьан 
 биирдэ балачча ыарыылаахтык кынакка тапта.

– Бу эн хайдах буоллуҥ, эһэҕэр мастанаҕыҥ 
дуо?

– Эн эһэм буолбатаххын! Эн хара суоргун!  Киэр 
бар мантан, биһиэхэ тойомсуйан хааҕырҕаама.

– Сыллыый, хайдах диигин?! Чыычааҕым оҕо-
тоо, миигин билбэтиҥ дуо? Эн тускар кутум-сү-
рүм айманна ахан, эйигин ахтыбатах күнүм 
суох...

– Суох, хаанымсах хара суор мантан киэр 
баран симэлий! Миэхэ эһэм буола сатаан ал-
быннаһыма!

– Эн көрбөккүттэн сылтаан кутум куотта. 
Мин баҕайы аньыым-харам содула буолуо диэн 
санаарҕаан саппаҕыран бүттүм...

– Саҥарба, хара суор! Хараҕа суоххун диэн 
хааҕырҕаама, мин эһигиннээҕэр кыраҕытык 
көрөбүн. Ити сирдьитим көрбөтүн иһин сиэтэ 
сылдьабын. Мин эһэм улуу киһи, хуун сэриитин 
аатырбыт сөгүнэ, кини билигин ыраах айаҥҥа 
сылдьар.

– Көрдөһөбүн, сыллыый, муҥ саатар миигин 
үүрүмэ, этэр тылбын ситэри иһит...

– Суох, хара суор, бар мантан, бүтүн эрдэх-
хинэ сүтэн хаал. Барбатаххына эйигин мин эһэм 
Турар сөгүн тимир оноҕоһунан тобулу ытыа, сы-
тыы батаһынан хайа охсуо!.. Бар, бар мантан, 
кырдьыбыт, эргэрбит түөһээҥки! Үс үйэни курда-
ры кураанаҕынан көтөн өйүн туппатах баҕайы! 

Хантан эрэ баар буолбут кыракый өлүксүт 
бороҥ көтөрдөр чыбыгыраһа айманнылар.

Түүлэ бүттэ быһыылаах эрээри, өссө ситэ-
ри уһукта илигин сэрэйэ сытар. Эҥин санаа-

лар элэҥнэһэллэр. Урут кырдьаҕастар ман-
нык туругу куһаҕан тыын буккуйуута диэн 
сөбүлээбэт этилэр, түргэнник аралдьыйа са-
тыырга сүбэлииллэрэ. Дьиҥэр бу түүлү сатаан 
тойонноотоххо, салайдахха, ыйыллыбыт санаа-
ны сааһыланыахха сөп курдук эбитин чопчу 
өйдөөбөтөр да, сэрэйдэ. Маныаха туох эрэ баар. 
Олох ыпсыбат оҥкуллара дуу, уһун-киэҥ санаа-
лар төрүт олуктара дуу? 

Хуун олоҕор куттал диэн тугуй? Куттал олох-
хо куруук баар уонна баар буолуохтаах даҕаны. 
Ол эрээри өйүн-санааҥ айааһаммыт ат кур-
дук эйиэхэ бас бэриниэхтээх, харабыл ыт кур-
дук сэрэтиэхтээх, көмүскүөхтээх. Куттал аһары 
суоһаан сабардаатаҕына, киһи этэ-сиинэ, өйө-
санаата өссө эбии күүрэр, кытаатар. Сүрэ өрө 
көтөҕүллэн, ким инникилиир эбит диэн күрэх 
туругар киирэр. Хуун киһитэ өстөөҕүн кытары 
киирсиигэ баһыйтарар да буоллаҕына ончу кут-
таммат: «Биир сымыыт ханна сытыйбатаҕай!» – 
диэн синигэр түһэн өрө барар.

Сааһын тухары Турар бэйэтин биэс уолун өлүү-
түн көрсүбүтэ. Ааста эрэ диэн... Сырыы аайы 
ыара хан этэ. Сырыы ахсын олох ис хоһооно 
сүтэрэ. Ол эрээри олох – дьикти. Биири атын 
сол буйара. Билигин кураанахсыйбыт кутун сиэн-
нэрэ иччилииллэрин ааһан, урукку сүтүгү үтэ -
йэн кэбиһэргэ дылылар. Кинилэр баал лар – олох 
урук кутунааҕар ордук толору курдук. Итин ник 
санаа хуун очурдаах олоҕун үгэһигэр сөп түбэ-
һэр. Аһыыны олус иҥэриммэккэ таһы нан халтары-
тан аһаран иһиллиэхтээх. Олох оҥо һуута оннук. 
Көс олоҕор кутурҕаҥҥа куус та рыы эбии алдьар-
ха йынан эргийиэн сөп. Эйи гит тэн тутулуктаа-
ҕы  барытын оҥорбут буоллаххына, санаарҕаан 
ытаан-соҥоон, самнан сү түк күн төннөрбөккүн. 
Дьылҕа Хаан ыйааҕа со  роҕор ыарахан да, оҥоһуу 
оннугун сөпкө  ылы наргар күһэллэҕин. Айбыппыт 
көхсүбүтүттэн тэ һиин нээн, күн улууһа оҥорон 
көрөн-истэн сырытта ҕа. Ону баара биһиги обур-
гулары Адьа рай кигэн,  туора-маары хайыһан, 
аньыыга киирэбит.  Аньыылаах суол өрүү барыс-
таах, көҕүтүүлээх буолан ымсыылаах.

Барыта сөпкө дылы. Ол эрээри хараҕа суох 
сиэни инникитэ биллибэт иэдээннээх айаҥҥа 
ыытар олус ыарахан эбит... Туохха да тэҥнэммэт 
эрэйи-муҥу бүтүн дьиэ кэргэҥҥэ барытыгар 
аҕалла дии...

Атыттар да этэллэринэн, биһиги, хууннар, 
таҥараһыт дьоммут. Айбыт Айыы Таҥараны 
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ытык тыыбыт – соҕотох кини дьаһалыгар бас 
бэри нэбит. Ол эрээри төһө да таҥараһыппын 
иһин, инньэтэх Куньулуун хайатыгар баар ытык 
сирдэри кэрийэн үҥэ-сүктэ тоҕо икки хараҕа 
суох оҕо барыахтааҕын өйдөөбөт да, ылыммат 
да суола.

Ол да буоллар, бука бары Акуол барахсан кэ-
риимнии барарыгар сөбүлэһэн ыыттылар дии! 
Бу көстөн турар өлүүгэ ыытыы. Ол аата эрдэттэн 
билэ-билэ уолу толук туттуу курдук буолан тах-
сар. Оо, сүрүн!..

7. Сиэттэр тустарынан санаалар

Маннык уустук хас эмэ хаттыгас кэтэхтээх 
түүллэр кэннилэриттэн бу тугун-ханныгын то-
йоннуу таайа сатыыгын – «бу тугуй?» диэн. 
Олус элбэх үрүт-үрдүгэр дьапталаммыт буолан 
сµрдээх уустук. Түүл сүрүн тутаах өйдөбүлэ 
– хараҕа суох сирдьитин бэйэтэ сиэтэн иһиитэ 
уонна эһэтин билиммэккэ киэр үүрүүтэ. Ити туох 
ис хоһоонноох буолуой? Дьэ таай!

«Модун Кыахтаах Айыы Тойон Таҥара! Эн бул-
гуруйбат баҕаҥ туохха барытыгар иҥэн сылдьар! 
Сүһүөхтээх бэйэм сүгүрүйэн туран, үҥэн-сүктэн 
Эйигиттэн ааттаһабын, көрдөһөбүн, хараҕа суох 
сиэммэр бэйэҥ хараххын хатаан көмөлөс, кини 
Эн бу орто туруу-бараан дойдуга бэлиэ хаал-
лар быт Ытык сирдэриҥ баалларын истэн, олору 
кэрийэр сүдү соруктаах ыраах айаҥҥа турда. 
Кини хуун будунун үгүс элбэх аньыытын-ха-
ратын чэпчэтэр туһугар үҥэр-сүктэр элэ-была 
тылын болҕойон иһит, көмүскээ дуу, ол кэннэ 
көрдөһөбүн, Айыы Тойон Таҥарам, эн кини он-
нугар миигин толук тутун дуу?».

Дьэ ити кэннэ ис-иһиттэн долгуйан туран 
таҥараҕа үҥтэ. Иһигэр тута сылдьыбыт ис санаа-
тын тоҕо тэбээтэ. Бастаан Турар сиэнин ыытыан 
баҕарбатаҕын ылымматаҕыттан, кэлин барбы-
тын кэнниттэн кыһыытыттан дуу, өскө сиэнин 
аара атаҕастаабыттары барыларын кырыктаах-
тык дьакыйталыырдыы аньыылаахтык санаммы-
тын, билигин ааспытын кэннэ санаатаҕына, сүрэ 
бэрт эбит. Тоҕо диэтэххэ, онуоха тус буруйдаах 
түбэһиэ эрэ, түбэһимиэ эрэ – биллибэт, үксүгэр 
алҕаска ааһан иһээччи киирэн биэриэх эбитэ 
буолуо. Орто дойду оллурун-боллурун барытын 
кыа йан көннөрбөккүн, олох итэҕэһэ, эндирэ эл-
бэх. Уордайбычча алдьархайы оҥорор судургу. 
Киһи кыаҕа муҥур, санаата кылгас. 

Акуолу бу айаныгар Айбыт бэйэтинэн эрэ 
 ара ҥаччылыыр кыахтаах эбит. Ол да иһин ити 
уолат тар саҥа төрөөтөхтөрүн утаа игирэ лэр 
ик киэн ураты дьылҕалаах буолуохтарын бил-
гэһиттэр олох эрдэ эппиттэрин эбэлэрэ оҕо лорун 
харыс таан, саба хаһыытаан кэбиспиттэрэ. Ити 
туһунан кимиэхэ да кэпсиэ суохтаахтарын эп-
питтэрэ.

Үрдүк анал диэн киһи үөрбэт суола. Тоҕо диэ-
тэххэ, улахан аналлаахтар көннөрү киһиттэн 
хас эмэ бүк ыар таһаҕастаах буолаллар. Эйиэхэ 
сүктэриллибит ирдэбили кыайан толорботоххуна 
дьэ хайдах буолаҕын? 

Хууннар саархааннарын даҕаны көрдөххө 
киһи ымсыырбат олоҕо. Кинилэр дьиэ кэргэттэ-
рэ, чугас эргин дьонноро бука бары бас-көс ыал 
кытаанах ирдэбилин тэҥҥэ сүксэллэр. 

Бэл кини – адьас туора киһи Саархаан эйгэти-
гэр киириэҕиттэн баһын билиммэт буолан аныа-
ха диэри быстахха да барара-кэлэрэ көҥүллэтии, 
эрдэттэн үлэһии бөҕөнөн быһаарыллар.

Тус бэйэтэ да кыһалҕалаах олохтоох. Төгүрүк 
тулаайах хаалбыт сиэттэрин сэттэ саастарыттан 
бэл айаҥҥа-сырыыга бэйэтиттэн араарбакка кэ-
риэтэ илдьэ сылдьыбыта.

Уолаттары адьас кыраларыттан сэрииһит эр 
киһи күннээҕи олоҕун бары иирбэ-таарба тү бүгэр 
барытыгар кыттыһыннаран улаатыннарбыта.

Ол да иһин Баабыр эрдэттэн сэрии олоҕор 
сыстан дьоҕура сайдан барбыта. Эһэтэ тус ки-
нинэн эрэ анаан дьарыктанар кыаҕа суоҕа. 
Уол дьоҕурун туора дьон бэлиэтии көрөн, уон 
түөрдүгэр арбанай, уон алтатыгар сүүнэй буол-
бута. Онтон быйыл уон сэттэтигэр саархаан 
киниэхэ мэҥэнэй чыынын иҥэрэн баччаттан 
бастыҥайдар кэккэлэригэр киирдэ. Турар итин-
тэн үөрүөхтээҕэр хайдах эрэ ытырыктатар. Урут 
олус эрдэ сайдыы кинилэр олохторугар үтүөнэн 
туолуйбатаҕа. Ол – уолаттар аҕаларын быстах 
дьылҕата... Уһуну-киэҥи анаарарга тиийэ илик 
оҕо киһиэхэ олус улахан чыын-соло куттал лаах, 
ол иһин оҕо бары өттүнэн ситэ өйө-санаата 
чиҥии илигэр олус улаханы быһаарар-дьаһайар 
кыаҕы ылара дьиксиннэрэр. Оҕолуу омуна ааһа 
илик ньулдьархай кэмигэр оруо маһы ортотунан 
быһымахтык дьаһаныан сөп, кэннэ кэтинчэ буо-
ларын кэрэйбэккэ...

Ити гынан баран сэрии киһитэ кыаллары-
нан судургу буолохтаах, наһаа түгэхтээҕи, үгүс 
сарадахтааҕы өйдүү-ырыта сылдьара эмиэ да 
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мэһэйдээх курдук. Соруккун быһаардылар, ону 
хайдах толорору тобуллуҥ, сөпкө дьаһайдыҥ – 
бүттэ. Сэриини салайарга ордук-хоһу кээрэҥниэ, 
сээбэҥниэ суохтааххын. Барытыгар түргэн, кэ-
мигэр чопчу дьаһаныы үтүө түмүгү биэрэр. 

8. Кут-сүр айманыыта

Баабыр киэнэ – сэрии киһитин судургу анала 
эрдэттэн биллэр буоллаҕына, Акуол анала ту-
гуй? Бу санаатахха, кини кыра эрдэҕиттэн ураты 
оҕо этэ. Олох тирээн турар күннээҕи кыһалҕа-
та көрбөт киһини таарыйбатыттан эбитэ дуу, 
кини наар буола-кэлэ илиги эрдэттэн кэрэх сээн, 
 анаан-минээн ыйыталаһара. Ол иһин барытын 
өтө көрөр курдуга. Айылҕа иччилэригэр сы-
һыаннаах туомнары, алгыстары олус сэргии рэ, 
хаһан, хайдах толорулларын билэрэ уонна онуо-
ха көмөлөһөрүн, кыттыһарын олус сөбүлүүрэ.

Ким да ону баалаабат этэ. Саҥа хороччу 
улаа тан иһэн биир кэмҥэ көрбүөччү курдук 
буолуохтааҕы хаста да эрдэттэн сөпкө билгэлээн 
соһуппута да, дьиксиннэрбитэ да баара. Хантан 
билэҕин диэн ыйытыыга: «Билбэтим ээ, мин са-
наабар, оннук курдук дии», – диирэ.

Аны бу саас барыларын аймаабыт айдаан-
наах кэриим айаныгар турунар санаа эмиэ олус 
диэн дьикти этэ. Тиһэҕэр «сиэтээччибинээн ик-
киэн эрэ сатыы барыахтаахпыт» диэн биллэрэн 
соһуппута.

Ыраах, кутталлаах айаҥҥа Акуолга урут сы-
рыы га сылдьыбыт сирдьит булаары бииртэн 
биир киһи бөҕөнү сыымайдаабыттара, арай 
киһилэрэ барыларын сирэн булгу Хойгурдуун 
эрэ барабын диэбитин истэн, эһэтэ ыксаан, Баа-
быры ыҥыттарбыта. 

– Эт эрэ миэхэ, ити киһи барыта сирэр уолун 
тоҕо туруулаһарый? Ити биһиги талбыт дьоммут 
киниттэн ырааҕынан ордуктар эбээт.

– Ити Хойгур диэн уоллуун кырабытыттан 
 бииргэ оонньуурбут, кинилэр Акуоллуун урук-
куттан чугастарын, хайдах эрэ олус тапсалларын 
бэйэҥ билэҕин.

– Оттон эн бэйэҥ ити уолу билэн туран, убай-
гын кытары ыраах, кутталлаах айаҥҥа сирдьи-
тинэн ыытыаҥ дуо?

– Манна кэлэрбэр: «Эһэбин кытары кэпсэт 
уон на хайаан да ылыннараар», – диэн Акуол 
көр дөспүтэ.

– Син биир өйдөөбөппүн. Сирэйигэр көлдьү-

нэ сурулла сылдьар эбээт. Улаатан истэҕин ах-
сын албына-түөкэйэ эмиэ идэ-хобо курдук эбии 
өһүллэр, сайдар кэриҥнээх.

– Кини билигин оҕо дии, баҕар кэлин сит-
тэҕинэ, өйүн туттаҕына уларыйыан сөп буолба-
тах дуо?

– Ким билэр. Оҕо диигин да... Оҕотуттан эрэ 
эбитэ буоллар... Дьүһүнүгэр-бодотугар көстөр 
гына өтөн тахсыбыт мөкү өрүттэрэ тоҕоостоох 
түгэҥҥэ сытыган оттуу сараадыйан тахсыахтара 
дии, оччоҕо ыраах айаннарыгар оннук киһини 
кытары хайдах сылдьыаххыный? Киһилии өйгө-
санааҕа иитиллибэтэх сордоох буолаахтаатаҕа. 
Оҕону кыра эрдэҕиттэн аттыгар тутар, кини сай-
дарын кэтиир, дьарыктыыр, салайар үөрэтээч-
чи эрэ киһилии иитэн таһаарар. Оттон ити уол 
тулаайах, үтүөх-батаах олоххо от-мас курдук 
көнньүнэн улаатаахтаатаҕа, – Турар үөһэ тыын-
на. – Дьиҥэр биһиги да оннук үлүгэр анаан 
үөрэтиллибэтэх, тэҥсиктэр такайан таһаарбыт 
дьоно буоллахпыт.

– Биһиги У Хуаммыт курдук...
– Ээ, кэбис, У Хуаны ама тэҥсиктэргэ холоо-

мо, кини уһулуччу киһи... Ону эн олоххо эри-
линнэххинэ кэлин биирдэ чиҥэтэн өйдүөҕүҥ. 
Билигин, Баабыр, эн өйгөр тутан хаалбыккын, 
көрбүккүн-истибиккин ситэри илдьиритэн өйдүү 
иликкин. Ону өйдөөбөт эдэр киһи мээнэ-мээнэ 
быһымахтык тыллаһар. Дэлэҕэ былыр-былыр-
гыттан санааны сылгыга холуохтара дуо? Са наа 
сылгы курдук айааһанан миинэр миҥэ буо лар. 
Үүнү, күрүөнү-хаһааны билбэтэх сылгы кый-
бырах, кыыл барар.

– Биһиэхэ У Хуан курдук үөрэтээччилээхпит 
үчүгэй да эбит. Кинитэ суох биһиги, бука, атын 
дьон тахсыахпыт эбитэ буолуо.

– Оҕону кыратыттан анаан такайыы диэн 
үөрэхтээх омуктарга баар, биллэр үгэһи туһан-
нахпыт. Олохпут тэрээһинэ судургутун иһин, би-
һиэхэ эмиэ син биир оҕону анаан иитэр үгэс баар. 
Кэлин сэриини салайыахтаах киһи эрэл лээх, оло-
ҕу билэр сатабыллаах тэҥсиктээх  буолуохтаах.

– Мин туохха эмэ мунаардым да, У Хуаны са-
ныы түһэбин.

– Оччоҕо кини эппитигэр барытыгар сөбү-
лэһэҕин дуо?

– Туох диэххэ сөбүй... – Баабыр симиттэн 
кэтэҕин тарбанна. – Сороҕор соччо ылымматах-
пына да, син биир барытын ситэри истэбин. Кэ-
лин ону салгыы сиһилии ырытабын, кини үөрэҕэ 
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онуоха төрүөт үөскэтэр эбит.
– Дьэ ити үчүгэйдик эттиҥ! Бэрт. Өйдөөх 

эрэ киһи олохтон үөрэнэр, оннук эрэ сайдар. 
Дьаһаныан иннинэ хас биирдии оҥоруохтаах 
дьайыытын ырытар, эрэнэрин эрэ оҥорор. Ол 
эрээри дириҥ өй-санаа эн тус бэйэҥ кытаанах 
сүрэ суох буоллаххына кыаллыбат. Дьэ ити иһин 
биһиги, хууннар, куруутун сүрбүтүн бөҕөргөтөр-
гө кыһаллабыт. Оттон У Хуан тулуурдаах өйдөөх, 
киэҥ билиилээх сүбэһитим буоллаҕа. Кинилиин 
үгүс бас-көс дьон анаан сүбэлэһэллэр.

– Оччоҕо кини тоҕо сүүнэйий эрэ?
– Кини бэйэтэ чыыҥҥа-солоҕо баҕарбат, кү-

лүккэ сылдьарын ордорор.
– Ол тоҕо?
– Кини уустук дьылҕалааҕын истибитиҥ буо-

луо, баҕар онтон ини. Киһи олоҕун эгэлгэтэ-дэ-
гэтэ элбэх. Холобура, эн атаһыҥ Батамай баар 
дии. Кини өйө-санаата чычааһа, кылгаһа У 
Хуаҥҥа тэҥнээтэххэ көҥдөйө саҥатыттан тута 
сэрэйиллэр.

– ...Кини куһаҕана суох дьаһанар бастыҥай 
дии! – киһитин көмүскээн Баабыр омуннурда.

– Сөп, сөпкө этэҕин. Кинитээҕэр саастарынан 
лаппа эдэр, эрчимнээх, өйдөөх бөҕө мэ²энэйдэр 
сэрии олоҕун, айаны-сырыыны кыаммаккалар 
тохтообуттара ыраатта. Оттон Батамай билигин 
да этэҥҥэ сылдьар. Дьэ ол тоҕо? Ыры²алаан 
таһаар.

Сиэнэ барбытын кэннэ кырдьаҕас сөгүн 
хараҥаҕа олорон санаатыгар ымманыйан ылла. 
Дьыл – хонук... Урут уолун сүтэрбит аһыытыгар 
сылдьан, сиэннэрэ уолаттар төрөөбүттэригэр 
үөрдэ да этэ. Олор хайы-үйэ олох уустук иир-
бэтин-таарбатын туһунан тэҥҥэ кэпсэтэр улахан 
дьон...

9. Саархаан дьаһалын кэтэһии

Уһуман саархаан, аҕатыттан уонна сурдьут тан 
атына диэн сэрии тэрээһинин кыһалҕатыт тан 
хара маҥнайгыттан ыраах этэ. Кэлин чугаһыа 
дии санаабыттара да, оннук буолбата. Турар 
көрдөҕүнэ кинини олус эрэнэриттэн сэлээннэ-
нэн, найыланан кэбистэ быһыылаах, онтуката 
сылтан сыл олоҕуран үгэскэ кубулуйан иһэр кур-
дук, дириҥник иҥэн-тоҥон анаан ыйыталаспат 
да буолла. Итинник, биллэн турар, табыллы-
бат. Сэриигэ сыһыаннаах сүрүн быһаарыылаах 
дьаһаллары саархаан тус бэйэтэ эрэ ылыныах-

таах уонна дьонугар-сэргэтигэр тиэрдиэхтээх. 
Сэрии дьоно аллараттан үөһээҥҥэ диэри бары 
саархаан дьарыйар кытаанах илиитэ баарын ку-
руук да буолбатар, дөрүн-дөрүн билиэх тустаах-
тар. Оччоҕо эрэ отуор хамсаабат, сүр сымнаабат. 
Биһиэхэ, хууннарга, ити үгэс баара уонна инни-
китин да баар буолуохтаах. 

Тастан көрдөххө Турар саархаан кини лиин 
сүбэлэһэн эрэ баран тус бэйэтэ ылыммыт дьа-
һалын толорор курдук туттара да, төһөөҥҥө 
 диэри оннук буолуой... Хаһан эрэ син биир бил-
лэн тахсыа. Онто да суох үгүстэр сэрэйэллэр 
быһыылаах.

Билигин Уорукка дьэ саархаан бэйэтэ эрэ 
 хаалла. Турар Уоруктан кэлиэхтээх иккис дьа-
һал ис хоһоонун таайа сатыыр. Эргиэн айанын 
суолун онно-манна хорҕойбут талабырдьыт-
тартан ыраастааһын буолуон сөп. Уруккуттан 
ити суол туруга Кытай бары саарыстыбала-
рын көрдөһүүлэринэн балай да үпкэ хууннарга 
сүктэриллэрэ.

Турар бэйэтин оннугар хаалларбыт солбу-
йааччылара кыра да суолга өтөр-өтөр саар-
хаан сөбүлэҥин көрдөһөннөр, сотору кэминэн 
киһилэрин сэрии күннээҕи кыһалҕатыгар кил-
лэриэхтэрэ диэн эрэнэрэ. Оннук буоллар... Сэ-
рии үгүс элбэх иирбэ-таарба кыһалҕата бары-
та кинитэ суох бэйэтэ быһаарыллан иһэригэр 
үөрэнэн сэрии кэлин күннээҕи кыһалҕатын соч-
чо сэҥээрбэт буолла. Оттон былыргыттан хуун-
нар иллэрин сүрүн кыаҕа сэриитин туругуттан 
тутулуктаах эбээт! Ити барыта соҕотох сөгүҥҥэ 
түмүллүбүтэ туох да бэрдэ суох. Арай сааһыран 
кэбирээбит киһи эмискэ туох эмэ буоллун? Тута 
солбуйар кыаллыа дуо?

Ким билэр... Баҕар ити кини эрэ санааты-
гар буолуо... Хайа да киһи тулалыыр эйгэ дьа-
йыытын барытын тус бэйэтин нөҥүө эрэ аһаран 
өйдүүр. Онон кини билигин баар сирэ, олоҕу 
көрүүтэ барыта тутаах курдук. Дьиҥэр кини-
тэ да суох олох дьаалатынан устан эрдэҕэ. Ки-
нини эдэр сырыттаҕына сөгүҥҥэ бэлэмнээн 
 ыраах-чугас уустарынан көһөрө сылдьан сэрии-
гэ сыһыаннаах эҥин сололорго аныыллара. Аны 
ааста эрэ диэн тустаахха уустук этэ. Саҥардыы 
олохтоох үгэстэри үөрэтэн, ону хайдах сөпкө ат-
таран туһаныахха сөбүн билэн эрдэҕинэ, атын 
ууска ыыталлара. Ити сылдьан биири бэлиэ-
тээбитэ: сырыы ахсын кини ананан түбэспит 
ууһун кыаҕа, кыһалҕата ил үрдүнэн сүрүн 
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быһаарыылаах курдук буолан көстөрө. Кэлин 
дьиҥнээхтик өйдөөбүтэ: ханнык баҕарар уус, ил 
иһигэр бэйэтэ оруннаах, ураты аналлаах, тутаах 
холумтаннаах диэн. Ону сэрии кыаҕын аттарар 
сөгүн барытын сөпкө өйдөөн, хас биирдии уус 
уратытын сатаан туһаныахтаах.

Холобура хойуу тыалаах, ыраахтан туох да 
көстүбэт сиригэр Урааҥхайдарга тэҥнээх суох, 
оттон кэйээргэ сыыйа кимиигэ Уһуннартан ордук 
эмиэ суох.

Түргэн күлүмэх киирсиигэ, өстөөх кэккэтин 
тоҕо көтүүгэ Дьууннар сөптөр. Кинилэр арҕаа 
хайалартан төрүттээхтэр. Бу уустар үгүстэрэ кэ-
мигэр кытай Цинь саарыстыбатыгар кыттыспыт-
тара, ол билигин кини атыттартан баһыйар гына 
аһары кыаҕырарыгар сүрүн төрүөт буолла диэн 
өйдөбүл оруннаах.

* * *
Турар Кытай алдьархайын туһунан хомуйбут 

сурахтарын тыллабырын Саархааҥҥа суһал ил-
дьит тэрийэн ыытта: сүрүннээн Кытай саарыс-
тыбалара бары ыһылланнар, билигин бары Цинь 
бас билиитигэр киирэн эрэллэрин уонна соҕотох 
хаалбыт Си саарыстыбатын сөгүнэ Су Хуну кытта 
кэпсэтии туһунан.

Ити Саархаан аныаха диэри ончу билбэтэх, 
ол-бу быстах сурахтарынан эрэ бэйэтэ дьикси-
нэн кинилэри анаан чуҥната ыыппыт соччото 
суох соһуччу сонуна. Хас биирдии саарыстыбаны 
кытары өр сыллар тухары үөскээбит эҥин өрүт-
тээх кэпсэтиилэр, сыһыаннар бааллара... Аны 
барыта хааллаҕа... Онон барыларын оннугар 
саҥа үөскээбит соҕотох, урукку ама саарысты-
баттан Ил буолбут Цини кытары саҥа сыһыаны 
олохтууру барыллыахтаахпыт.

Биир дьиктитэ баара, Си сөгүнэ этэринэн, 
Хань, Чжао уонна Вэй утуу-субуу эстибиттэрэ 
хас да сыл ааспыт да, хууннар хаһыналарыгар 
айан  суолун харабыллыыр төлөбүрдэрэ кини-
лэр ааттарыттан быстыбакка киирэ турара. Бу 
хайдаҕый? Кинилэр оннуларыгар ким төлөһөрүй? 
Ама Цинь илин баһылыга Ин Дьэ дуо? Оннук 
буоллаҕына тоҕо? Хууннар бу араллааны билэн 
долгуйбатыннар, иирсээҥҥэ кыттыспатыннар 
диэн дуо?

Оннук буолуон сөп... Ол эрээри ылынар-
га уустук. Бу алдьархай, кэрээнэ суох иирсээн 
быһаарсыытын кэмигэр оннук ураннаан ырааҕы 
көрөн дьаһанар саарбах курдук. Билигин урук-

ку баай-дуол Кытай аны суох. Бары ситим 
кэһиллэн, ыһыллыы-тоҕуллуу бүрүүкээбит кэмэ. 
Субу үөскээн эрэр Кытай сабыс-саҥа илэ хаһан 
оннун дьиҥнээхтик булара ыраах.

Биллэн турар, урут даҕаны биһиги чуҥ наач-
чыларбыт Кытай саарыстыбалара атаан на һыы-
ларын туһунан өрүү биллэрэллэрэ. Ону би һиги 
өрүү баар күөнтэһии, бэрт былдьаһыы көстүүтүн 
эрэ курдук ылынан соччо баардылаабатах, ах-
сарбатах буоллахпыт. Онтубут дьэ ити баһа сал-
лайан, хардарыта эсиһиигэ тиэртэҕэ дии.

Ону хата Уһуман Саархаан ыалларын олоҕо 
огдолуйбутун сэрэйэн, бу анал сорудахтаан 
биһигини чуҥната ыыттаҕа. Билигин үгүс өттө 
ырылыччы көһүннэ. Дьэ ити... Оттон хууннар 
Ил лэрин бас-көс дьонун ортотугар кинини олус 
кээрэҥин бэлиэтииллэр. Олус уһуннук саараан, 
түгэни туһаммат, түргэнник быһааран испэт диэн 
сэмэлииллэр... Кинилэр санааларыгар кытайдар 
иирээннэригэр кыттан ис айдааннарыттан ас 
таһаарыах баара дииллэр.

Ити кини дьаһайар сэрии сүрүн ордуутут-
тан тахсар. Итинник тутах санааны күөртээбит 
кырдьаҕас бастыҥайдар чуҥнааччылартан кэ-
лэр тыллабырдары сөпкө сыымайдаан кэмигэр 
түмүгү оҥоруохтарын оннугар атааннаһыыттан 
ас тахсарын кэтэспиттэрэ эбээт... Аҥала быһыы. 
Акаарылар диэххэ, тыл тиийбэт. Сэрии айанын-
сырыытын барбыт ахан кырдьаҕастартан эбээт! 
Төһө да Саархаан анаабытын иһин, барыларын 
сөгүн быһыытынан кини бэйэтэ талбыта дии... 
Оччоҕо сүрүн акаары бэйэтэ буолан тахсары-
гар тиийэр. Билигин хойутаан өйдөммүт иһин, 
урут дьонун кытта барытыгар сөбүлэһэрэ эбэ-
эт! Кырдьыбыт. Уурайар кэм кэлбит. Түргэнник 
эдэрдэргэ туораан биэриэххэ. Кинилэр атыннык 
дьаһаныахтар этэ.

Саархаантан харда илдьит кэлэр кэмэ кэллэ 
да, туох да биллибэт. Ону кэтэһэ таарыйа, сал-
гыы арҕаа айанныыр хайысханы тутуһан, икки 
мэҥэни сэргэстэһиннэрэ, суол хайдара уонна 
мэччирэҥнээх сирдэри көрдөтө ыытта. Бэйэтэ 
түөрт сүүнүн кытары оннугар кэтэһэ хаалла. 
Олус ырааттаҕына аны мунуохтара турар дии. 

10. Батамай – оҕотугар түспүт оҕонньор

Сырыыга үөрүйэх Батамайга суолун бэйэтэ 
сөбүлүүрүнэн таларыгар эппитигэр киһитэ онтон 
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олус үөрбүтүн көрөн дьиктиргээн ыйыппытыгар, 
киһитэ маннык хардарда:

– Үөлээннээҕим! Мин сэрии кэккэтигэр ту-
руохпуттан элбэх кэм ааста. Ол тухары бу 
аан бастаан толору көҥүл ыллым. Маннык 
итэҕэлтэн үөрүмµнэ! Талбыт суолбунан айан-
ныам, сөбүлээбит сирбэр тохтуом, бэрт дии... 
Наар чопчу сорукка сылдьан ханна, хаһан тии-
йиэхтээххиттэн, тугу оҥоруохтааххыттан сиэттэ-
рэн төһөлөөх үтүө сирдэри аттынан ааһарбытын 
бэйэҥ билэҕин... Биһиги эрэйдээхтэр олохтон 
туох да үтүөнү, дуоһуйууну билбэккэ барытын 
аттынан ааспыт курдук хомойо саныыбын... 

– Бэйи! Кырдьаҕас эмиэ тугу эрэ түҥ-таҥ 
тыллаһан бардыҥ дуу? Эн курдук көлөөх ба-
һылыктартан сылтаан көдьүүһэ суох олоҕу олор-
дум диэри гынаҕын дуо?

– Наһаа да оннук буолбатар... – Батамай бө-
төн ылла эрээри, онтон өһөстүк салҕаата: – Ол 
эрээри, кырдьыгынан эттэххэ, син биир бэйэм 
баҕабынан буолбакка атын киһи быһаарыытын 
олох олорон кэллим буолбатах дуо, төгүрүччү 
дьаһалынан хааччахтаммыт олоххо... 

– Хааччахха даа? Тугу лахсыйаҕын?!. Оччоҕо 
хааччаҕа суох кэйээргэ маныыһыттыы бар!

– Чэ-чэ... Сороҕор ким да истибэтигэр аһа-
ҕастык санаа үллэһиннэххэ тугуй? Бастаан бэ-
йэҕин көрүн! Хааччах харабылаҕын буол баат! 
Биһиги эрэйдээхтэр ха´ан көҥүлбүтүнэн сыл-
дьыбыппыт баарай?

– Мин эйиэхэ көҥүлү көрдөрүөм!.. Дойдубу-
тугар төнүннэххэ, аан бастаан эйиигин уура-
тыам. Көҥүл көччүй! Ытаа да ыллаа, төттөрү 
ылыам суоҕа. Бэрди буоллахпына аны күһүҥҥэ 
тиийиэҥ. Көҥүлтэн көҕөрөргүн көрүөхпүт!

– Дьэ куттаатыҥ. Мин бэйэм да уурайыам, сөп 
буоллум.

– Ити төннүбэт бүтэһик тылыҥ?! – Турар ки-
һитэ барбытын кэннэ сөҥүөрэн олордо. Бэ йэтин 
ис санаатын туораттан истибититтэн өһүргэннэ 
быһыылаах.

Тута баттаан Баабыр икки солбуйааччыты-
наан киирдэ. Турардаах кэпсэтиилэрин түмү-
гүн истибиттэр быһыылаах да, биллэрбэтилэр. 
Үһүөн анал мэҥэни дьаһайаллар. Батамай дьоно 
биирдии сыбыдах сэтии аттаах буоллахтарына, 
баларга иккилии. Ити кыргыһыыга табыгаһын 
иһин, айаҥҥа-сырыыга элбэх аты көрөр 
түбүктээх, мэччирэҥтэн хааччахтаналлара эмиэ 
баар.

Баабыр айаҥҥа тэриллии туһунан кылгастык 
иһитиннэрдэ. Кини солбуйааччылара Уһуман 
саархаан төрөппүт уолаттара. Кинилэр сэрии 
олоҕор хойутаан, уон биэстэриттэн кыттыспыт-
тара көнтөрүк соҕустук тутталларыттан көстөр. 
Ол эрээри кыһамньылаах буоланнар, бу кылгас 
кэмҥэ элбэххэ үөрэннилэр. Бу өтөр бүтүөхтээх, 
саархаан уолаттарын сэрии олоҕун иһиттэн би лэр 
үөрэҕэр сылдьаллар. Сылайан иэҕэҥнэһэллэр 
да, тулуйан болҕомтолорун сүтэрбэттэр. 

Урут аҕалара Уһуман эмиэ маннык сылдьы-
быта хараҕар бу баар. Кэм түргэнник ааһар. 
Уһуннук олордоххо барыта эргийэн саҥаттан 
саҕаланарын көрөҕүн. Үтүө да, мөкү да.

Хаан уолаттара эрэйдэнэллэрин көрөн хай-
дах эрэ, аһыныах санаа кэлэр. Ол кинилэр ман-
на быстах сылдьалларыттан быһыылаах. Оттон 
Баабыр? Сэрии кини олоҕун анала, дьылҕата. 
Онно сыһыаннаах кыһалҕа, эрэй киниэхэ бары-
та туһалаах. Кини олоҕо бэйэтигэр буолбак ка, 
Таҥараҕа, Илгэ, Саархааҥҥа ананар. Кинилэр 
ба  ҕаларын таайар, ыйыыларын толорор, ыйаах-
тарын олохтуур ытык иэһэ. 

Оттон хаан уолаттара сэрии үөрэҕин ааһан, 
тургутууну тулуйан, Или салайан, үгүс ахсаан-
наах уустары түмүөхтэрэ. Олус уустук, атын 
анал.

Сэрии күннээҕи кыһалҕатын эрэйэ баһыйан, 
уолаттар сүрэхтэрин астарыа суох этилэр. Кэ-
лин сэрии олоҕун туһунан сыыһа өйдөбүл иҥэн 
 хаалбатын туһугар көмөлөһөөччүлэригэр сэрэ-
тэн этиэххэ баар эбит.

Турар Саархаан уолаттарын кыраҕытык сы-
ныйан кэтиир. Эһэлэрин, аҕаларын курдук 
санааҕа ыллардахтарына тимэхтэрин быата 
уһуор диэри тарбахтарыгар эрийэллэрин көрөн 
сонньуйа манньыйар.

– Бэттэх кэлиҥ... Эһиги, эдэрдэр, ити биһиги 
оҕонньоттор ол-бу дэһэрбитигэр кыһаллымаҥ. 
Сааһырдахха итинник буолааччы. Ити этиһии 
да, иирсээн да буолбатах. Уһун олоххо оннун 
булбатах элбэх санаа мустар уонна хаһан эрэ 
туоллаҕына таһырдьа тахсар. Сороҕор туһа-
лаахтык, үксүгэр буортулаахтык. Онон са наа-
ҕытын кэмигэр куруук сааһылана сылдьыҥ. Киһи 
санаа кулута буолуо суохтаах. Өйдөөтүгүт?

– Өйдөөн... – тута улгумнук сөбүлэспиттэ рит-
тэн сэрэйдэххэ тугу да ситэри өйдөөбөтүлэр.

– Чэ, буоллун. Кэлин сааскыт ситтэҕинэ си-
тэри өйдүөххүт. Санаа – киһи өйүн туттар тэ-
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рилэ. Барыта наарданан, хараллан ууруллар 
анал сирдээх буолуохтаах. Кэмигэр түргэнник 
бу лан туһанар гына. Барыта бүппүтүн кэннит-
тэн «он нук гыныах ха баар эбит» диэбэттии. 
Кыһыыта баар, үгүс түгэн ситэ толкуйдаммакка 
үксэ эн са наабыккынан тахсыбат. Ону умнубак-
ка тоҕоостоох кэмигэр көннөрөн иһиллиэхтээх. 
Сөп?

– Сөп! – сэргэхсийбит уолаттар хардардылар.

* * *
Уолаттар тахсыбыттарын кэннэ Турар Ба-

тамайы санаан мүчүк гынан иһэн, устунан ми-
чээрдээн барда: аны күһүн төттөрү ыллараары 
хайдах быһыыланыан санаан. Дойдуларыгар 
төннөн баран киһитэ үс ый сураҕа суох сүтүө. 
Онтон туох эрэ кыра кыһалҕаны быһаарсаары 
күөрэс гыныа. Бу кыһалҕа сыыйа силистэнэн, 
мутуктанан, көннөрү быһаарыллара уустугуран 
иһиэ. Батамай күн аайы сэрии сүрүн ордуутугар 
маны быһаарыыга кытта кэлэ туруоҕа. Кэлин бу-
катын да иһирдьэ киирэн, саҥа айаны тэрийсэн 
киирэн барыа. Улгума, эйэҕэһэ бөҕө. Ол иһин 
дьоҥҥо сөбүлэтэр. Кэлин кини эрэ кыттыстаҕына 
быһаарылларыгар тиийиэ. 

Уратыта диэн кини кими да албыннаабат, эр-
дэттэн суоттанар диэни билбэт. Тугу оҥороругар 
барытыгар дьиҥнээхтик итэҕэйэр уонна атыт-
тары онно тоҕо эрэ дөбөҥнүк итэҕэтэр. Ити 
кини хууннар Иллэрин тутулун ситимин сорҕото 
буоларыттан быһыылаах. Дьаһалы толоруу-
га тугу оҥоруохтааҕын өйүнэн буолбакка, ис 
айылҕатынан билэр, ол иһин сыыспат. Дьэ ол 
эрээри салалтата, тэһиинэ суох сатаан сылдьы-
бат киһи – кини. 

Адьас эдэр эрдэхтэриттэн сэриигэ кэлэн, ону 
сүрүн дьарык оҥостубуттартан уонна бастыҥай-
га диэри үүммүт үөлээннээхтэригэр билигин ким 
да ордубата. Үгүстэр кыргыһыыларга охтубут-
тара, атыттар мөлтөөн-ахсаан бэйэлэрин төрүт 
уус тарыгар төннүбүттэрэ. Оттон кинилэр иккиэн 
кэккэлэһэ эҥин күчүмэҕэй сырыыларга кыттан 
баччаҕа диэри этэҥҥэ кэллилэр. Аттыгар оҕо 
курдук омуннаах Батамай баар буолуохтааҕар 
үөрэнэн хаалла. 

Сэрии киһитэ көҥүл олох диэни билбэтэ ордук 
курдук. Өскө дьиҥнээхтик ситим тутулуттан бос-
холонон бэйэҥ талбыккынан олор диэтэхтэринэ 
иэдээн. Үгүстэр Батамай курдук ойохторуттан 
сэриигэ куоталлар, онтон төттөрү. Тула өттүм 

 хааччах диир да, онно кини бэйэтин аналыгар 
сөп түбэһэн аныаха диэри эрэллээхтик сырытта-
ҕа. Дьон сааһырдахтарына түспэтийэллэр, арай 
Батамай кур бэйэтэ кубулуйбат. Ити сылдьан 
төһөнөн ыарахан да, кини таһаҕастаах аттыы 
сүнньэ көнө – барытын сөпкө дьаһанар, оҥорор. 
Оттон иллэҥсийдэр эрэ холун быата босхо ба-
рар, топпут кулуннуу үөрүн умнан күөххэ көҥүл 
күөлэһийиэн баҕарар. Туох диэххиний, биир ты-
лынан – «оҕо курдук оҕонньор». 

11. Дьылҕа ситимэ

Арыт дьылҕа ситимэ киһи өйө кыайан таайбат 
таабырыннарыттан таҥыллыбыт курдук. Ол иһин 
этэллэр, Үөһээ Дойду сугулаанын суруксута Уһун 
Дьурантай киһи бу орто дойдуга төрүөн иннит-
тэн, кини дьылҕатын сүрүн торумнарын тааска 
түһэрэр диэн. Инньэ гынан киһи олоҕун суола 
эрдэттэн быһаарыллар диэн буолар да... Арай 
киһи сүктэриллибит аналын кыайан толорбо-
тун? Айбыт манныкка ол иһин солбуйар киһини 
эмиэ бэлэмниир буолуохтаах. Манна биир киһи 
дьылҕата суолтата суох.

Маныаха көннөрү киһи өйдөөбөтө уонна 
ылыныан баҕарбата баар. Саныахха сүрэ бэрт 
да, үөһээҥҥилэр тугу эрэ бутуйаллар дуу, эбэ-
тэр сыыһаллар дуу. Хайдах хаһан да аньыы-
ны оҥорботох киһи бу олохтон эрдэ суорума 
суол ланан туоруохтааҕый!? Тоҕо ким эрэ олус 
уһуннук олохтон хал буолуор диэри  ээл-дээл 
олоруохтааҕый, быыһыгар ким эрэ дьоҥҥо 
туһаны эрэ аҕалыах олоҕо эрдэ быстарый? 

* * *
Үгүс ууһу түмэн сомоҕолуур Ил ханан эрэ ула-

хан ыалга атылыы буолар.
Хардарыта өйдөһүмүөххэ сөп. Арай ол ди-

риҥээбэккэ сотору кэминэн оннун булуохтаах. 
Оттон уустар икки ардыларыгар атааннаһыы 
иирсээҥҥэ тиийбэтэр ханнык. Ыалларбыт кытай-
дар биир омук эрээри туһунан саарыстыбаларга 
си дьүгээр олорбуттара сыччах. Соторутааҕыта 
харах халтарыйар баайдык быр курдук олорбут 
бэйэлэрэ... Отуор хамсаан түөрэх түҥнэстэрэ 
түргэн, тутардааҕар алдьатар судургу. Туорат-
тан көрүөххэ сүөргү.

Атааннаһыыны алы гынар албас элбэх эбээт. 
Кыйыттыбыты, кыһыйбыты тулуйан көннөрөр 
дьаһал ылыныахха диэри уһуну-киэҥи эрги-
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тэ саныыр киэҥ көҕүс бастаан баһылыкка баар 
буолуохтаах. Быыппастар кэмҥэр быспыт төбөҥ 
кэлин кэмсиммитиҥ иһин тиллибэт. 

Киһи олохтон үөрэниэхтээх. Бастатан туран 
баһылык. Кини быһаарыныытыттан бүтүн омук, 
дойду быһыыта-майгыта тутулуктаах. Урук-
ку кэмҥэ өйдөммөтөх баһылыктар сыыһаларын 
олох хаамыыта кэлин син биир ырылыччы 
көрдөрөр эбээт. Ону хатылаабат эмиэ биллэр 
курдук да... Суһуман инитин Саламан саархаан 
быһымах быһыытын куруук ырааҕынан тумна 
сылдьыа этэ...

Олох... Кини сэрии кэккэтигэр Суһуман 
эһэтигэр Атамай саҕана турбута. Онтон аҕатыгар 
Абылхайга салҕаабыта, онтон Саламан, билигин 
Суһуман... Олус уһун кэм ааһан ол саҕанааҕы 
үөлээннээхтэрэ да ордубатылар эрээри, санаа-
тыгар барыта бэҕэһээ буолбут курдук...

Итилэртэн олус сөп түбэсиһэн дьаһайсыбыт 
баһылыга Абылхай. Саҥата аҕыйаҕын иһин, 
санаата дириҥэ, туруорар соруга элбэх быһаа-
рыы та суох эрээри дьэҥкэ этэ уонна ону толоруу 
бэйэҕиттэн  эрэ тутулуктанара.

Ити кэмнэргэ хууннар сэриилэрин тэрээһинэ 
муҥутуур кыаҕыран, сөптөөх оннун булбута. 
Абылхай биир сүрүн таба тайаммыт, билиҥҥэ 
диэри дьайар быһаарыыта – үгүс уустары биир-
гэ түмµµ ситиһиллиитэ. Тус-туһунан түөлбэттэн 
кэлбит ньыхалар хардарыта өйдөһөн биир са-
нааланыылара уонна соругу хас биирдии киһи 
ис сүрэҕиттэн ылынарын ситиһии. Киһи үөрэ-
көтө сырыттаҕына, сүргэтэ көтөҕүлүннэҕинэ 
бэйэтин кыаҕын толору туһанар. Маннык турук 
мээ нэттэн үөскээбэт. Барыта дьэҥкэ уонна сиэр-
дээх буоллаҕына эйэ дэмнээх, истиҥ сыһыан 
ситиһиллэр. Оччоҕуна сэрии киһитэ бэйэ тин 
быыһааччы, көмүскээччи курдук сэргэхтик са-
нанар.

Сэрии эгэтэ-дэгэтэ элбэх. Онтон үксэ унньук-
таах уһун бэлэмнэниигэ, тэриниигэ, кыр гыһыы-
га үгүс элбэх дьон дьылҕатын быһаа рыы га сы-
тар. Онно барытын төрдүн-төбөтүн түргэнник 
өйдөөн сөпкө уонна кырдьыктаах тык дьаһаныах 
тус тааххын. Сыыһа-халты, ол аата аньыы-хара 
он но тахсар. Быһыыны-майгыны сөпкө өйдүүр 
уус тук. Үксүгэр тыын ылар да быыс суох буо-
лар. Дьэ манна сүрүн ирдэбил сөгүҥҥэ бэйэти гэр 
уонна кини дьаһалтатыгар буолар. Кыргыһыы 
кэнниттэн ким баҕарар күүстээх сүүрүккэ киир-
бит курдук дэбдэйэр, чиҥ тирэҕин сүтэрэр. Ол 

кэмҥэ, түгэҥҥэ бас бэринэн, быстах-быһымах 
санааҕа бэриниэ суохтааххын. Бэйэҕин, чугас 
эргимтэҕин туппутуҥ кэнниттэн аны сол күлүмэх 
түгэҥҥэ бары бастыҥайдаргын хараҕыҥ далын 
иһигэр тута сылдьыахтааххын. Ол уустук. Тоҕо 
диэтэххэ, биир бэйэҥ уон аҥыы хайдан бука ба-
рыларын хайдах да манаабаккын. Ол иһин кэлин 
быһаарсаҕын. Тоҕо маннык буолбутай? Ким бу-
руйдаах этэй? Чэ, эдэр баһылыктар дохсуннарын 
кыаммакка сыыһыахтарын сөп. Оттон кини бэ-
йэтэ талбыт, сааһыран оттомурбут эргимтэтэ, хас 
биирдиилэрэ ааттаах-суоллаах дьон, барытын 
көрө, кытта сылдьан тугу гыммыттарай? Сөгүн 
сэриитин дьоно тугунан тыыналларын эрдэттэн 
этинэн-хаанынан урутаан сэрэйиэхтээх эбээт. 
Ол санаа хоту кыаллыбат, сырыы ахсын син 
биир кыралаан сыыһа-халты тахсар. Хайдах? 
Кырдьыы бэлиэтэ буолуон сөп. Туох да диэбит 
иһин туораан биэрэр уолдьаспыт.

12. Кэтэһиилээх сорук-боллур

Сарсыарда түүн устатыгар сойбут күн сыы-
йа саҕахтан быгыыта, тоҕо эрэ барыта ылы-
чып барда, дьон хараҕа хоту диэки хайыста, ол 
 диэкиттэн кэлиэхтээх элэмэс аттаах илдьити кэ-
тэспиттэрэ уонтан тахса хонно.

Икки аттаах айанньыт көһүннэ.
Сытыы харахтаах харабыл уол хаһыытыы 

түстэ:
– Кини!
– Чопчу кинитин хантан биллиҥ? – биир кыр-

дьаҕас ыйытта.
– Элэмэс! Элэмэс аттаах!
– Оо, оннук эрэ буоллун, Айыы Таҥара кө-

мөтүнэн! – кырдьаҕас харабыл уоскуйда.
– Сөгүҥҥэ тиэрдиҥ!..
– Сибилигин этиэхпит!
Үгэс быһыытынан харабыллар аттаахтары 

орто ох тэбиитигэр тэйиччи тохтоттулар. Уһун 
айантан көһүйбүт атаҕын имитэ-имитэ лаппа 
сааһырбыт илдьит, сөгүн сурдун диэки хааман 
түөрэҥэлээтэ.

– Туох ааттаах өр айаннаатыгыт! – харабыл 
 то йоно кыһыытын таһаарда. – Манна биһиги 
 эйи  гин кэтэһэн оройбутунан харахтана сыс тыбыт.

– Итини эн миэхэ этимэ. Мин кыра киһибин. 
Ыыппыттара – кэллим. Биэс уон көһү түөрт күнү-
түүнү быһа супту түстүм.

Билигин айан кэмигэр солотунан көс сөгүн 
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үрүҥ торҕо сурдун кэтэҕинэн эргийэн, хара-
был тойоно сиэри ситэрэн олус диэн астынан 
дорҕоонноохтук биллэрдэ:

– Көс сөгүн баһылык! Киин уоруктан илдьит 
кэллэ, туоһута үрүҥ көмус дьаралык.

– Аһар.
Чугастан көрдөххө сааһыгар холооно суох 

хачаайы көрүҥнээх сорук-боллур сылдьааччы 
быһаччы илдьитин этэн барда: «Мин, эн онну-
гар бас сөгүнү солбуйа хаалбыт Мандай-Баатыр, 
саар хаан дьаһалын тиэрдэбин: «Бу илдьити ту-
таат арҕаалыы-хоту хайысханан айаннаан Сара-
тайга тиийэҕит. Кэлиҥҥи үс сыл төлөөбөтөх иэс-
тэрин кыһыл көмүһүнэн төлүүллэрин ир диигит. 
Хааһына харчыта тиийбэтэҕинэ, ордугун баайдар-
тан хомуйаҕыт. Атыыһыттары тыыппаккыт. Кыра 
да утарсыыны, сөпсөспөт буолууну кэмигэр сэрэ-
нэн, олус наһаалаабакка уодьуганныаххытын син. 
Эһиги кэннигититтэн дойду ыһыллыбакка, бэйэтэ 
чиҥник дьаһанан хаалыах тустаах. Мин эттим».

– Дьэ, үчүгэй! – Турар өрө тыынна, тыҥаа һын-
наах уһун кэтэһии кэнниттэн чэпчээтэ.

Биир өттүнэн сорудах судургута үөртэ, ик-
кис өттүнэн бутуурдаах соҕус, антах сыыһа 
тутуннахха ис айманыыны үөскэтиэн сөптөөх 
дьаһалга маарынныыр. Аны кэлэн олус элбэх 
аньыыны бүрүнэн анараа дойдулуур аанньата 
суоҕа биллэр.

Олох бүтэр биэтэгэ көстөн эрдэҕинэ ындыы ны 
ыаратар соччото суох.

Онто да суох биллэринэн-биллибэтинэн 
 аньыы  та-харата мунньуллубута элбэх буолуо. 
 Сэ  рии киһитэ барытын хайдах сатаан тум нуой? 
Ону анараа дойдуга аахсыахтарын сөп этэ. 
 Инньэ гымматахтарына Адьарай айаҕар үлдьү 
ааһаҕын...

Сорук-боллур бүтэн баран харда кэтэһэн 
ыйып пыт хараҕын көрөн, өйдөнөн кэлэн хара-
был тойонун ыҥырда:

– Күүтүүлээх илдьити аҕалбыт киһини маа-
нылаан сынньатан, күндү бэлэх-туһах туттаран 
атаарыҥ...

– Эн эттиҥ...

13. Барыта дьэҥкэрдэ

Ити судургу соругу ыытаары уорукка олус да 
уһуннук мучумааннаннылар. Итиннэ сыыһа тут-
туохпут диэн киһи саарыыра суохха дылы да, 
түргэнник быһаарбыттара буоллар илдьит уонча 

хонук урутуо хааллаҕа. Онтон сылтаан күн-дьыл 
бөҕө алдьанна. Бу сыралҕаҥҥа илдьит кэтэһэн 
турдахтара үһү.

Киһи сонньуйуох: бу кини кырдьаҕас киһи, 
көс сөгүн буолан айаҥҥа аттанарыгар быс-
тах хаалларбыт бас сөгүн солотугар сыһыана 
уларыйбыта дьикти. Урут маннык буолбутун 
өйдөөбөт. Үөһэттэн бытархайга аралдьыйбакка 
саба быраҕан көрөҕүн, оттон аллараттан көрүү 
адьас атын эбит. Манна үөһэттэн көстүбэт олох 
үгүс ымпыга-чымпыга тахсан кэлэр.

Соһуйуохха эрэ сөп курдук...
Дьиҥинэн кинини саархаан бас сөгүнүттэн 

уурата илик эбээт... Ити буоллаҕына соло 
кэрдииһин тиһэх үктэлигэр турааччыларга, тох-
толо суох үөһэттэн түһэр, тутатына толорул-
луохтаах эҥин эгэлгэ дьаһаллар хайдах дьайал-
ларый? Кинилэртэн бу дьаһалга сыһыаннарын 
– сөптөөҕүнэн ааҕаллар дуу, суох дуу диэн ким 
да ыйыппат, ыйытыа да суохтаах курдук. Сэрии 
ситиһиитэ тэрээһин үлэ үгүс элбэх ситимиттэн 
тутулуктаах. Саарбахтааһынтан саҕаланар хар-
гыс суох буолуохтаах. Сорудах сыыдамнык туо-
лан иһиэхтээх. Оччоҕо эрэ сорук ситиһиллэр.

Бэйэтин солотун быһыытынан кини үгүс да-
лааһыннаах дьылҕа быһаарыллар дьаһал ларын 
ылыыга да, олоххо киллэриигэ да кыттыспыта. 

Оттон аллараттан көрүү уратытын дьэ биллэ-
ҕэ, аныаха диэри ити олус суолталаах түгэни 
болҕойбокко сылдьыбытыттан олус соһуйда. Бу 
тугуй? Кырдьан, сылайан олох үөһүттэн туо раан 
эрэр бэлиэтэ дуу, эбэтэр сааһыран санаалара 
сөҥөннөр өйө көймөстөн эрдэҕэ дуу?

Кырдьыга даҕаны, мантан, ол аата алларат-
тан, кытыыттан барыта атыннык көстөрө чахчы 
эбит.

Туораттан көрүүгэ сэрии киһитэ төһө да бары-
тыгар ээҕи кытта сырыттар, кини даҕаны атыт-
тартан итэҕэһэ суох өйдүүр өйдөөх, саныыр 
санаа лаах. Дьаһал сиэрдээх дуу, суох дуу диэн 
санааҕа сырыы ахсын баҕар тиийбэтэ буолуо 
эрээ ри... Арай дьаһал сыыһата-халтыта мантан 
ордук көстөр эбит! Эбэтэр дьаһал хайдах ылыл-
ларын билэрэ бэрдиттэн кини эрэ хараҕар онну-
га дуу?.. 

Ити эрээри маннык санааҕа кини үйэтин 
моҥоон иһэн билигин эрэ кэлбититтэн кэмси-
ниэн санаата буолбат. Кырдьык дьиҥнээҕин 
 кэм-кэрдии эрэ тургутар кыахтаах эбээт! Бил-
лэн турар, сорох сыыһалары кэмигэр билэн тум-
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нуохха сөп этэ. Ол эрээри үгүс быһаарыылар 
сүнньүнэн сөп буолуохтаахтар. 

Балаһа тыаллаахха дал ытыыга хайа оноҕос 
т абарын ким эрдэттэн билиэй? Үксэ оҥо һул-
лубутун кэннэ биирдэ түмүгэ биллэр. Онон наһаа 
кыы майдаһымыахха.

Сааһырбыт киһи олоҕу көрүүтүн эдэрдэргэ 
толору тиэрдиэн баҕарбытын иһин, тута кыал-
лыбата баар. Кинилэр олоҕу бэйэлэрин эттэри-
нэн-хааннарынан билэн аһыыны-ньулууну то-
лору биллэхтэринэ өйдүөхтэрэ. Кини бэйэтэ да 
оннук этэ. Кэлин эдэрдэр киниэхэ сэрэнэ тутта 
сыһыаннаһаллар. Ол тоҕото эмиэ биллэр. Соччо 
туһата суохха эбии такайбатын, кэмэ кэллэҕи-
нэ бэйэбит да билиэхпит диэн. Киһи олохтон 
үөрэниэхтээх диибит да, сороҕор атын эбээт!.. 
Оҕо киһи санаата күүстээх.

Уолун Арсаны санаан кэлэр. Кини дьону кыт-
та сыһыаныгар иитии түмүгүнэн буолбакка, 
айылҕаттан бэриллибит анал уратылааҕа. Со-
лотуттан, сааһыттан тутулуга суох барыларын 
кытта биир тыл булан, бэйэ киһитэ буолара... 
Дьон киниэхэ үөрүүнэн итэҕэйэрэ. Ону кини 
холкутук, ааһан иһэн ситиһэрэ. Ол аата кини 
ис-иһиттэн тыла-өһө, туттара-хаптара, дьон са-
наатын ортотунан киирэн эрдэҕэ. Итини дьон 
үксэ бэ лиэтиирэ. Турар аҕа быһыытынан онтон 
уолуттан астынара эбээт, дьиксиниэн оннугар. 
Чаҕылхай кыымныы кылгас олох кэрэһитэ буо-
ларын оччолорго хантан билиэй?..

Билигин дьэ сэрэйэр, тоҕо оннугун. Ил ба-
һылыктара талыллан ананар былыргы улуу 
уус тарын дьонун дьылҕата таайдаҕа дуу? От-
тон кини кэргэнэ Орто Хотун олор сыдьааннара 
 эбээт! Олох анала... Анал дьылҕата... Бу Хаҥалас 
ууһуттан силистээх оҕолор олох хаамыыты-
гар быһаарар өрүттээх, тута биллибэт дэгиттэр 
дьоҕурдаах төрүүллэрэ. Кинилэргэ көннөрү киһи 
санаммат соруктара сүктэриллэрэ. Абата баар 
– улахан аналлаах киһи тус олоҕо суох. Туох 
баар сырата-сылбата барыта аналы толо рууга 
туһуланар. Оттон кини, Турар бэйэтин олоҕо 
хайдах ааста? Төһөлөөх үгүс сылтах да, обургу 
да соруктары быһаччы дьаһайан толотторбута 
буолуой!.. Ону ситиһэр туһугар таба да, арыт 
алҕас да тэринии ханна барыай? Барытын мус-
тахха табата баһыйара буолуо. Бу уһун олоҕор 
бэйэтин баҕатынан олоҕун оҥостубатаҕын иһин, 
иһигэр атыҥҥа тардыһар баҕа куруутун баара. 
Сөгүн солотун бэйэтин аналын курдук хаһан да 

санаабатаҕа. Бэйэтин өрүү быстах соругу то-
лорооччунан ааҕынара. Кута-сүрэ наар Күөх 
Күөллэр дуолларыгар тардыһара. Онно күөлгэ 
балыктыан, бултуон, сүөһү иитиэн баҕарара. 
Дьиҥинэн кини төрүт майгытынан кытаанах, 
дьэбир сэрииһит буолбакка, чычаас уонна нам-
чы куттаах күннээҕинэн олорор сымнаҕас май-
гылаах киһи быһыылаах. Ньуолбар, кэбирэх, 
аһыныгас уонна уйан...

Олорон кэлбит хабыр тыыннаах дьылҕатын 
ким да киниэхэ талларбатаҕа, сөбүлэһэҕин дуо 
диэн ыйыппатаҕа эбээт... Төлкөтүн түһэ эрдэт-
тэн оҥоһуллубут курдук этэ. Кыраттан саҕалаан, 
улахаҥҥа диэри. Атыннык саныыр да, дьаһанар 
да кыах суоҕа. Бииртэн биир анааһын кэлэн ис-
питэ. Уһуну-киэҥи саныыр, онтон иннини-кэнни-
ни көрүнэр түгэн көстүбэтэҕэ. Барыта үөһэттэн 
дьаһал хоту баран испитэ, баран испитэ...

Айбыт билэн эрдэҕэ, кини бэйэтин дьылҕаты-
гар кыттыгаһа суоҕун: киниэхэ хаһан да, тугу да 
талларбатахтара.

Бу сааһыран баран ону-маны эргитэ са-
ныыр буолла. Урут күннээҕи туттар өйдө бүл-
лэ рэ: түргэнник, суһаллык, сыыдамнык, сити-
һиилээхтик...

Турар хараҕын симтэ... Ыраахха диэри өлгөм 
үүнүүлээх дьэрэкээн күөх дуол унаарар, анны-
гар сылаас салгынтан кычыгыланан, күн уотун 
бытархайынан ыһыахтанар долгун...

Баҕа санаа диэни билбэтэҕэ. Сэрииттэн уурай-
даҕына дьэ билэр ини, талбыт сиригэр тии йэн 
көҥүл олох диэни.

Сороҕор Таҥара Сугулааныгар оҥоһуллубут 
дьылҕа барыла, манна орто дойду дьонугар 
букатын өйдөммөт. Инньэ диэн кимиэ хэ кыы-
һырыаххыный, кыйаханыаххыный? Арай үөһээ 
эмиэ, ардыгар, биһиэхэ, сиргэ курдук, ти һэҕэр 
диэри ситэ суоттамматах быһаарыылар ылыл-
лалларыттан арыт сэрэйэн хомойоҕун эрэ. 

14. Сөгүн уонна бастыҥайдар

Илдьит дьаһал аҕаларын кэтэһэ барбак-
ка, икки мэҥэни инники айанныыр суолларын 
бы  һа холуйан мэччирэҥи батыһыннаран ыыр 
 тэллэрбитэ сөбүттэн хата астынна. Аһылыктаах 
сир дэ ри батыһан аа-дьуо сыҕарыйан сир ыла 
турбутта ра дьоҥҥо да, көлөҕө даҕаны айаны 
сынньалаҥҥа кубулутар.

Сотору ыҥырыллыбыт икки мэҥэнэй баһы-
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лыктара, кырдьаҕастаах эдэр киирэн кэллилэр.
Дьонун көрөн мүчүк гынна. Өрүү буолары ныы 

кырдьаҕаһа сирэйэ-хараҕа өрүкүйэн, сүргэтэ 
көтөҕүллүбүт аххан, бэлэм, элэҥнэс күлүмнээн 
ааһар, солбуллан иһэр бииртэн биир күүстээх 
санааларыттан күүрүтэлээн ылара көстөр. Ки-
һи сааһырдаҕына олоҕу билэрэ элбээн, сүгэр 
таһаҕаһа элбээбитинии сылайан бытаарар. 
Кырдьаҕас Батамай – адьас төттөрү, кини хаһан 
да санаа кулута буолбат. Быстах санаалар кини 
төбөтүгэр үтүрүһэ сылдьар быстах ыалдьыттар 
эрэ. Төһө да арыт түҥ-таҥ туттубутун иһин, кэ-
мигэр көннөрүнэн биэтэккэ биир бастакынан 
кэлээччи. Киниэхэ олох көстүүтэ эргэрбэт, тоҕо 
диэтэххэ барыта саҥа, сонун: барытын соһуйан-
өмүрэн саҥалыы ылынар.

Аны Баабыр диэки көрдө. Кини бүгүн эһэти-
гэр буолбакка тойоҥҥо ыҥырыллан сорук ыла 
кэлбит курдук туттан, саҥата суох дьиппинийэн 
турар.

– Хайдаххытый?
– Бастакы мэҥэнэй барытыгар бэлэм! Сору-

йуохха кэрэх! – Батамай омунугар силигэр хара 
сыһа-сыһа чап гыннарда.

– Иккис бэлэм... – сөҥ куолаһынан хардарда 
Баабыр.

– Сөп. Хайысхабыт – Саратай.
– Пахай! Саратай даа? Ол дьон биһигинэ да 

суох ыһыллан олороллорун хайыыбытый? – Ба-
тамай кэлэйбитин туттуммата. – Биһиэхэ дьоһун 
сорук суоҕар дылы... – ол эрээри Турар кыйа-
ханаары гыммытын көрөн, салгыы саҥарбакка 
туттунан, тохтоон хаалла.

«Киһи кыбыстыах, бачча сааһыгар диэри саа-
тар саныыр санаатын кыаммата дьэ сүрдээх. Аны 
кэлэн көнүө дуо, суох буоллаҕа».

Сөгүн аахса барбата, этэн испитигэр төнүннэ:
– Саратайдар үс сыллаах иэстэрэ мунньул-

лубут. Ол хомуллуохтаах үһү. Хааһыналара ку-
раанах буоллаҕына, баайдартан ирдэниллиэх-
тээх. Кыалларынан аймалҕаны таһаарбакка со-
рукпутун толоруохтаахпыт.

Батамай хаста да хос-хос көхсүн этиппитит-
тэн сабаҕалаатахха, саҥа санаатын таһыгар 
бык тарбакка ыйыстан кэбиһэн хара сыста бы-

һыы лаах. Көр эрэ, үөрэнэр кыахтаах..., эн буол-
лаҕына бүттэ диэбитиҥ...

– Саратайга киириини, сөпкө дьаһанан сору-
гу кыанан толоруо диэн Батамайга сүктэрэ бин. 
Кини итинник түгэҥҥэ тахсар быһылаанна ры 
хайдах уодьуганныыры билэр. Эрэнэбин, Ба-
тамай!

Итиччэни истибит Батамай үгэһинэн тугу эрэ 
эбэн этээри гыммытын эмиэ туттунна, эмискэ 
эдэр уоллуу иэдэстэрэ тэтэрдилэр. Уоскуйан 
иһэн тараҕай кэтэҕин тарбанна.

– Эрдэттэн сэрэйэн Саратай кырыытынан 
ыыр   дары хай быппыт үчүгэй. Маннык дьа һа-
нар га та бы гастаах: Баабыр соҕуруулуу-ар-
ҕаа нан  иилээн, куоталлары кэтэһэн, дьоҥҥун 
тоһуур курдук тарҕатан туруораҕын. Батамай 
арҕаалыы-соҕуруунан эргийэн аа-дьуо тиэтэй-
бэккэ эрээри дьулурҕатык кимэн киирэҕин. 
Илин-хоту кумах куйаарынан син биир тэски-
лиир кыахтара суох, ону өйдөөҥ. Сорудах уустук 
буолбатах. Онон биһиги өттүбүтүттэн ханнык 
да сүтүк тахсар төрүөтэ суохха дылы. Быстах 
түбэлтэ тахсыбатыгар болҕомтолоохтук тэри нэн 
сылдьыҥ. Өйдөөтүгүт? 

– Сөп. Өйдөөн.
– Соругу толорууну сэриилэһиигэ тиэрдибэккэ 

ситистэргит. Куота сатааччылары тутумаҥ, бар-
дыннар. Ардыгытыгар ыарахан ындыылаахта-
ры эрэ болҕойуҥ. Көмүскэ эттэспит кэлии сэрии 
баар үһү. Бу сырыы кинилэргэ сыһыана суоҕун 
быһааран тиэрдэ сатааҥ. Төрүт уустар – биэрбит 
тылларын кэспэт мөккүөрдээх туруу дьон. Ону 
алы гынаргыт буоллар. Биһиги иэспитин ирдэһэ 
кэлбиппитин быһаарыҥ. 

Хатылыыбын, иэһи көмүһүнэн эрэ ылаҕыт. 
Төһө хомуллуохтааҕа, төһө хомуллубута барыла-
рыгар биллиэхтээх. Көмүс тыына ыарахан. Киһи 
баайын харыстаан кэрээниттэн тахсыан сөп. Ол 
иһин биһиги иэһи ылҕыыр дьулуурбут тыына 
оннооҕор ыарахан буолуохтаах. Бүттэ. Мин эт-
тим.

– Иһиттибит.

(Салгыыта бэчээттэниэ)
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Тµннµгµнэн сааскы кµн барахсан хос иґин 
тэґэ кірін, кімµс утахтарынан – дьураа 

буолан  сыыйылынна. Бэл, киґи хара±ар дэбигис 
кістµбэт салгын быыллара кµн уотугар кіччµйэн 
араастаан кылахачыстылар. Сахсыр±а тиллэн 
сылыйбыт тааґы ніІµілээн таґырдьа кіІµл 
кітіірµ тµннµгµ биир гына тилийэ дыыгынаа-
та, сэниэтэ бараммыттыы чочумча уоскуйан, кµн 
сыралыгар сыламнаан нуктаан ылла, онтон эмиэ 
кµнµ утары кітін тахсаары харбыаласпытынан 
бараахтаата. Кырыыґаттан куоталаґан эрэрдии, 
дьэІкир таммахтар µµннэрии талахха тµґэн тох-
толо суох ойуоккаластылар.

Эдэр-сэнэх эрдэ±инэ дара±ар уІуохтаах бі-
діІ-садаІ Ньукулай о±онньор кµнµскµ уутуттан 
уґуктан кэллэ, ити кістµµнµ саІардыы кірбµттµµ 
кµн уотугар кылахачыґар таммахтары сэргии, 
сахсыр±аны аґына сытта: «Аата эрэйдээ±и миэ-
хэ±э дылы буолаахтаан... Бээ ал±ас тылластым 
дуу, мин тіґі да сааґырдарбын тэлгэґэм иґигэр 
син иэ±э²нээн сылдьабын. Бээрэ, бу µчµгэйгэ 
олус сытан сылбаахы буолаары гынным дии», 
– о±онньор бэйэтэ-бэйэтин кытта кэпсэтэрдии 
саІа таґааран ылла, ыараханнык тµіґµллэн 
олордо. Араадьыйатын хардьыгынатан холбоо-
тун кытта, намыын куоластаах дьахтар ыллаан 
эйээрдэ. О±онньор манньыйан сирэйэ сыр даан, 
уІуох-тирии буола атыгыраабыт тµіґµн ірі 
кіппітін дириІник µіґээ тыынна, тµннµк ніІµі 
талахха олорор чыычаахтары сонур±аабыттыы 
одууласта. СэІийэтигэр абына-табына уґаабыт 
уба±ас бытыгын мунчаарбыттыы имэринэн ылла, 
хара±ар ааспыт оло±о ойууланан барда… Ол 
хайдах этэй?

* * *
Даайыс от мунньа сылдьан бэркэ да ыллыыр 

буолара, оччолорго дэгэрэІнэтэн туойуллар но-
руот ырыалара µлэ±э кі±µлµµр, тапталга, олоххо 
сирдиир сырдык иэйиилээхтэрэ. 

Сэрии сут-кураан сылларын сыккырыыр 

тыын нара ордон туораабыт ахсааннаах о±олор 
сэрии кэннинээ±и ыччаттар буола µµммµттэрэ. 
Тута баай байылыат олох кэлбэтэ±э, дойду 
чілµгэр тµґэригэр кµргµімнээх µлэ кµістµµ ор-
гуйара. Ньукуус оччолорго киппэ-хаппа, µрдµк 
уІуохтаах, будьуруйбут кімір хара баттах таах 
уол о±ото буола µµммµтэ. Кыра холкуостары 
холбооттоон, бідіІ хаґаайыстыбалары тэри йии 
µгэннээн турар кэмэ буолан, дьон біґµілэккэ 
µрэхтэртэн, алаастартан к³´³н кииритэлээн бар-
быта. Бастаан утаа µстµµ, тµіртµµ ыал кыттыґан 
биир бала±аІІа кыстыыр буолаллара. Холкуоска 
тутуу биригээдэтэ тэриллэн, сыыйа нууччалыы 
ампаар дьиэлэр тутуллан барбыттара, кыах таах 
аймахтыылар саба тµґэн µлэлэрин быыґыгар 
о±уґунан мас таґан дьиэ тутталлара. 

Ньукуус а±ата бастакы хомуурга тµбэґэн, сэ-
риигэ баран сура±а суох сµппµтэ. Онон иинэ хап-
пыт эбэтинээн Ылдьааналыын, намчы аґаах бал-
тынаан Маайыстыын, саха±а µрдµк уІуохтаах 
хатыІыр ийэтинээн Балбааралыын, кэІэс бала-
±аІІа ыал буолан олороллоро. Кµґµірµ Ньу-
куустаахха Дарыпыаннар диэн ыал дьиэлэниэх-
питигэр диэри диэн дьукаах киирбиттэрэ. Онон 
икки ыал быыс ніІµі-ма²аа быысаґан кыс тыыр 
буолбуттара. Биир тµілбэ буолан, ыалларын 
Даа са диэн эдэркээн кыыс тарын Ньукуус сайын 
ыґыахха эІин кірір буолара. 

Дааса сут-кураан сыллары аґаран, дьэ дьиІ-
нээх бэйэтин быґыытын-таґаатын тута бы ́ ыы-
тый быт. Дьылыгыр кіні уІуохтаах, µр гµ бµт 
тугут тэ²э тэґэ кірбµт харахтардаах, тэ бис-
тэІник кэчигирэс пит кэрэ тиистэрдээх, сыр дык 
хаан наах кыыс о±о кылааннаа±а буола µµм мµт. 
Уол кµµстээх µлэ кэнниттэн дьиэтигэр тии йэ ох-
сорго тиэтэ йэрэ, ийэтин кытта ыанньыксыт тыыр 
дьу каа±ын Даайыґы кірір ба±ата кµµґµрдэр 
кµµ ґµрэн испитэ. Кыыс да Ньукуус киниэхэ 
сыґыанын сэрэйэн, тіттірµ аспаттыы таайта-
рыылаахтык  унаарыччы кірін уолу ууга-уокка 
тµґэрэрэ. Сэрии кэннинээ±и сыллар буолан дьон 

Иннокентий Лукачевскай–Силис
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олохторун саІалыы оІостор, кµлµккэ кµн уота 
тыкпытыныы кінньµірбµт кэмнэрэ этэ. Ким эрэ 
сэрии огдообото, ким эрэ кэргэнэ суту туораа-
батах  буолан, сµбэнэн холбоґуу, оло±у оІостуу 
сааґыра барбыт, эдэр да дьоІІо омнуоламмат 
буолара. Оччотоо±у дьон мас к³н³ майгыларынан 
сирэр-талар да кыахтара суо±а. Ыар сµтµктээх 
ынырык сэрии кэннинээ±и оло±у оґорунуу со-
куонунан, дьон саІа олоххо тардыґыыта кµµ-
ґµрэн, харахтара аґыллан барбыта. 

Кыстык ыган, эдэр туруу дьон оттук, тутуу 
маґын, хотоннорго от таґыытын µлэтигэр умса 
тµспµттэрэ. Ньукуус хараІаны бµрµнэн ыкса 
киэ ґэ дьиэтигэр кэлээхтиирэ, сорох тµгэІІэ бэ-
йэлэрин оттук мастара бµтэн хара тыа±а хойу-
туу бараахтыыра. Уол тыа±а сылдьар µлэлээх 
буолан, куобахха баайбыт туґахтарын кірін, 
кµн ірµµ-ірµµ бµтэй бµірдээх куобахтардаах 
 кэ лэн дьонун µірдэрэ. Даайыс уол кэґии куобах-
тарыгар махтанан мичээрин бэлэхтээтэ±инэ 
туох таа±ар да астынан ис-иґиттэн µірэн, итии 
сµµ рээн этигэр-хааныгар оонньуура. Уґун киэ-
ґэлэргэ уол сібµлµµр кыыґа аттыгар биир дьиэ±э 
баарыттан санаата кінньµірэрэ, ол быыґыгар 
ньµкэн быґыыга баґыйтаран бэйэ-бэйэлэриттэн 
кыбыстан, тылларыттан маталлара. Тіґі да биир 
дьиэ±э олордоллор, дьукаахтыылар тус туґунан 
сандалыларга урут-хойут дьоннорун кэтэсиґэн 
аґыыллара. Киэґэтин Ылдьаана кэпсээнин ис-
тэн, кµнµскµ кµµстээх µлэлэриттэн сынньанал-
лара.

Дарыпыан киппэ кірµІнээх, кыра уІуохтаах, 
бадьырыйбыт улахан баппа±айдаах, сэрииттэн 
ылбыт баа´ырыытыттан тіґі да кээдьэІнээтэр, 
ата±ын соспутунан уопсай хотоІІо от мээрэй-
дээччинэн µлэлиирэ. Ґлэтин быыґыгар, бэйэтин 
сµіґµлэригэр холбоон, Ньукуустаах сµіґµлэрин 
эмиэ кірір, быґата дьукаах олорор тілібµрµн 
суотугар диэн ійдµіххэ сіп. Кэргэнэ сэриигэ 
сырытта±ына аас-туор олохтон «дьэІкэрэн», ик-
ки о±отунаан суорума суолламмыттара. Дары-
пыан  хаарыан дьонуттан ытыґын соттон, со±о-
тох хаалбыт кыыґын Даайыґы кµІІэ тэІ нээн, 
сµ рэ±ин чопчута оІостоохтуура. Бастаан сэриит-
тэн кэллэ±ин утаа дьонун уІуохтарын сураґан 
кірбµтэ да, дьэІкэрэн ілбµттэри уопсай ииІІэ 
харайбыт аатырбыттара. Чуолкайын ким да бу 
диэн быґаарбата±а, тугу эрэ кистиир курдук-
тара. Да рыпыан дьонум киґилии хараллыба-
тах буолан куттара дьабы²²а к³пп³кк³, эрэйи 

кір³іхт³іт³хт³ рі буолуо диэх курдук санаа±а 
аалларара.

Дьиэ±э олорор эбэлэрэ Ылдьаана субу ох-
тон тµґµіхтµµ ньаачаІнаан, оттон-мастан ійі-
нін иІиир-ситии тарбахтарынан дьиэ иґи нээ-
±и иппэй-туппай µлэ±э сы±ары²ныыра. Кыр-
дьа±ас киґи сиэринэн Ылдьаана уґуну-киэ Іи 
ыраІалаан, олохторун тупсарар сыалтан аґы-
лыгы бииргэ астаан, биир дьиэ кэргэн буолан 
кµі-дьаа аґыыр идэлэммиттэрэ.

Биир сарсыарда Балбааралаах Дарыпыан эр-
дэлээн, ыксаан-бохсоон хотонноругар барбытта-
ра. Эдэр дьон утарыта кірсін олорон итии чэй 
испиттэрэ. Ньукуус наадалаахха килбигийэн, 
кыыс ыйытыктарыгар кытаран, симиттэн олорон 
эппиэттээбитэ. 

– Ньукуус, эйигин аармыйа±а ылыахтара дуу? 
– кыыс сэрэммиттии унаарыппыта.

– Оттон... уон а±ыспын туолабын дии, аны 
сайын ыІыраллара буолуо.

– Онно тіґі ір сулууспалыаххыный?
– Ээ, билбэтим ээ, сэрии саллааттара са-

Іардыы кэлэн бµттµлэр дии, онон сэрии урус-
халын чілµгэр тµґэрэргэ µлэ бі±і барыахтаах 
дииллэр, – Уол чочумча саІатыттан матан, ос-
туол ніІµі олорор кыыс мытык курдук сымна-
±ас иэдэґин тарба±ынан имэрийэн ылбыта. Бу 
кэрэ бэйэлээ±и хаалларан сайын аармыйа±а 
барыахтаа±ын санаан, тутуу былдьаспыттыы ту-
ран, кыыґы бобо кууґан ылан сыллаан-уураан 
барбыта, онуоха кыыс утарыласпата±а. Быыс 
кэтэ±эр Маайыс ыІыранан ылбытыгар эдэрдэр 
кыбыстан утарыта кірсін кэби´ээт µірэн мыты-
рыспыттара уонна хап-сабар µлэлэригэр тэбим-
миттэрэ. Ити кµнтэн ыла уоллаах-кыыс  ыраас 
иэйиилэрин сµрэхтэригэр иитиэхтээн, бµччµм 
 санааларыгар бµібэйдээбиттэрэ. Кинилэр дьол-
лоругар µлэ кэнниттэн киэґээІІи ыччат оскуо-
лата аґыллан,  Даайыстаах Ньукуус биир дьиэт-
тэн тахсан, улгумнук µірэххэ сыбыытаґалла-
ра эл бээбитэ. Бииргэ сылдьарга тірµіт кістін, 
эдэрдэр кітµіхтэрин кынаттара эрэ суо±а.

Балбааралаах Дарыпыан о±олоро µчµгэйдии 
буолан эрэллэрин µ³рэ к³р³лл³р³ эрээри, аны 
бэйэлэрэ мунаах со±ус балаґыанньа±а ыктар-
быттара. Эдэрчи огдооболор кыл тµгэнэ оонньос-
пут хардыылара о±о буолар чинчилэнэн, Бал-
баара Дарыпыантан оґо±остоммута. О±олор-
бут тапталларыгар туорайдастыбыт быґыылаах 
 диэн, Балбаара дьахтар киґи быґыытынан са наа-
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±а аалларбыта, сыы´а бы´ыыны о²остубуттарын 
быґаара сатаабыта. Дарыпыан ону улахаІІа 
уурбатахтыы: «Эдэрдэр аймахтыы буолбатах-
тар, бу алдьархайдаах сэрии арааґынай дьыл-
±алары тµстээн эрдэ±э, би´иги сы´ыаммыт ман-
нык эргийэн тахсыытын омнуолуу санаабап-
пын. Дьон да ону то±о сиилиэхтэрэй... Биґиги 
сокуонунан холбоспокко, бу олорорбут курдук 
олоруохпут буолла±а. Хата, о±олорбутугар ити 
уґаайбабытыгар дьиэ тутан дьэндэтиэхпит», – 
диэн оборчо хамсатын соппойон сообур±аппыта. 
Балбаара Дарыпыанын быґаарыытын ылынар-
дыы т³б³тµн кэ±и²нэппитэ. 

Уґун унньуктаах кырыа кыґын ааґан, сандал 
саас ча±ыл кµннэрэ µµммµттэрэ. Кыайыы буол-
бута сылынан, ыйынан тэйэн истэ±ин аайы, 
олох тупсан иґэрэ биллэн, кэм ас-таІас дэлэ-
йэн барбыта. Кыра дэриэбинэ±э Балбаара лаах 
Дарыпыан бииргэ олорорго санаммыттарын 
дьон-сэргэ µірµµнэн ылыммыттара. Ньукуус-
таах Даайа да±аны дьонноро быґаарбыттарынан 
эгди буолан, аны кµґµн ас-таІас арыый дэлэй-
битин кэннэ кыайыы кэнниттэн бастакы урууну 
оІорорго былааннаммыттара. Барыта орун-он-
нугар буолуохтаа±ын ыраІалаан, кыыстаах-уол 
дьоллоругар уйдаран ити курдук µлэлии-хамсыы 
сылдьыбыттара.

Холкуоска сааскы ыґыы онтон ыґыах кэннит-
тэн тута окко киирии буолбута. ЈІµрµк куйаас 
сатыылаабыт сай ортото µµм мµтэ. Сэрии сыл-
ларыгар холоотоххо іІ дьыллар µµнэн холкуос 
µлэтэ-хамна´а кµ³стµµ оргуйбута. Кырдьа±ас 
³тт³ атырдьах уктаа´ыныгар, кыраабыл, кыдама 
оІоґуутугар тардыллыбыттара. 

Бэс ыйыгар илгэлээх ардахтар тµґэннэр от 
балайда ірі анньан холкуостаахтар сµргэлэрэ 
кіті±µллэн, ырыа-тойук, сэґэн-сэппэн аргыс-
таах µлэ±э µлµмнэспиттэрэ. КиэґээІІи сірµµІІэ 
Даайыс намыын куолаґа дьµігэлэриттэн ала-чуо 
иэйиилээхтик унаарыйара:

Массыына тыаґаабат, 
Хотуур да ыллаабат, 
Ыанньыксыт кыргыттар
Ынах ыан бµттµлэр.
Кураан кµннэри ірµсµґэн, отторун чімчіті 

охсоору холкуостаахтар эдэрдиин-эмэнниин ба-
ры ходуґа±а хоно сытан оттууллара. Ньукуус-
таах µґµі буолан мунньааччылар иннилэри-
гэр µс-тµірт кµн эрдэлээн атын алаастарынан 
о±устарбыттара. Биир µтµі кµн холкуос бэрэс-

сэдээтэлэ µлэ хаамыытын билсэ тµіртµµр са±ана 
охсооччуларга індіІілітін кэлбитэ. Иккилии ат 
соґор кілі хотуурунан субуґан, тилэх баттаґан 
µс хотуур тэІинэн хааман син балайда сири тэ-
лэкэлээбиттэрэ. Уолаттар тыын ылаары охсул-
лубут кµіх окко олорон, киґилэрин кэпсээнин, 
тылын-³´µн истэрдии о²остубуттара.

– Уолаттар, кэпсээ²²ит? Хайа, туох-хайдах 
µлэлии сылдьа±ыт? – аґыыр аґа табылынна±ына 
уойуох кірµІнээх орто уІуохтаах ки´и µлэ-
´иттэргэ чуга´аабыта.

– Ээ, онтон этэІІэбит да, биир быґахпыт 
туу ратынан быстан эрэр уонна биир аппыт хо-
лунан дьуккуруйан бааґырыах, міхсµіх курдук 
буолла. Онон ити аты мунньааччылары кытта 
атастаґар киґи, – охсооччулар биригэдьиирдэрэ 
Ньукуус кы´ал±аны эппитэ.

– Бээрэ, онтон дэбигис бааґырдыа суох таах 
этэ, аалар баар буолла±а дуу, кірµнээри² эрэ, 
быґа±ы сарсын а±алтарыам, онтубут да биир-
икки хаалла быґыылаах. Тууратынан быстар 
буолла±ына хайысхата сыыґалаах буолуо. Бээ 
эрэ, арба Ньукуус, эйигин ыІырбыттар ээ... 
аар мыйа±а, – бэрэссэдээтэл хонно±ун аннын 
хасыґан бэбиэскэни туттарбыта. Сэриигэ бэбиэс-
кэ кэлэриттэн кэґэлтэ буолбут уолаттар сирэй-
диин-харахтыын соІуора тµспµттэрэ.

– Бу дьон туох ааттаах уйуґуйдугут, эйэлээх 
кэмІэ сулууспалыыр туох куґа±аннаах буолуой? 
Ол гынан баран хаарыан µлэґитим барар буолбу-
туттан хомойобун. Чэ, Ньукуус, этэІІэ сулууспа-
лаан кэлэ охсоор, сарсын биир эмит о±онньору 
Ньукуус оннугар ыытыам, – бэрэссэдээтэл уолу 
санныга таптайбыта. – Онон бу киэґэ хомунан 
дэриэбинэ±э киирээр, ійµµн аттана±ын. 

Уолаттар саІата суох кі±іччір ат кутуруга 
мускуллаІныырын батыґа кірін олорбуттара.

Ньукуус кµµппэтэх іттµттэн тыІаабыт тµгэн-
тэн уйул±ата хамсаан ыгылыйбыта. Кини дьи²э 
аармыйа±а барарыттан саллыбат, Даайыґыттан 
арахсарыттан ³й³-санаата аймаммыта. Киэґэ хо-
йукка диэри µлэлээн, ілµµ сирдэрин бµтэрбит тэ-
рэ. Ньукуус уолаттарын кытта быраґаайда ґ аат, 
мунньааччылар алаастарыгар быґалыы сыл гы 
оро±унан тµґµнэн кэбиспитэ. Сµµрµµ-хаа мыы 
былаастаан, кэмниэ-кэнэ±эс мунньааччылар 
алаас тарын халдьаайытыгар а±ылаан-мэІилээн 
к элэн тыын ылбыта. Ити кэм²э халлаан боруо-
ран, µµт туман алааґы биир гына налыйан ту-
рара. Туман быыґынан бугул б³±³ бачыгы раан 
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олороро к³ст³р³. Тэйиччиттэн кулуґун уота 
уолу таайтарыылаах кэрэ тµгэІІэ угуйан, сµтэ-
сµтэ кытарыІнаан ылара. Ньукуус сибилигин 
Даайы´ы тиийэн хайдах кірсµін санаан, сµрэ±э 
битигирэччи тэппитэ. Сииктээх хадьымалы сур-
дур±аччы кэґэн, отууга чугаґаата±ын аайы хаа-
мыыта бытааран, аны кістµім диэбиттии бугул-
лар быыстарыгар сірµістµбµтэ. Кілµµр аттар 
киґи иґэрин билэннэр тыбыыран, таныыларын 
тыаґаппыттара. Кµірт дьµґµннээх Баґыр±ас 
бас таан утаа билиммэккэ, µрэ-µрэ утары сµµрэн 
суоґур±аммыта, онтон Ньукууґу билэн кутуру-
гун куймары²наппыта. Кутаа тула кµлсэ олор бут 
дьахталлар борук-сорукка киґи барыгыл дьы-
йарын кірін и´ийбиттэрэ. Онтон Аанчык диэн 
кыра, хачаайы, сытыы кыыс Ньукууґу билэн:

– Бу уол дьону куттаан туох ааттаах итиннэ 
сµідэІнээтиІ? 

– Ээ... Ити... £йµµн аармыйа±а бара буоллум, 
– диэбитэ уол хортуу´ун имитэ, мускуйа туран.

Онуоха дьахталлар этэ²²э сылдьарыгар ал-
±аан баран эдэрдэри бэйэлэрин хаалларан отуу-
ларыгар киирбиттэрэ. 

Даайыстаах Ньукуус саІата суох утарыта 
кірсін олорбохтоон баран, куустуґа тµспµттэрэ. 
Кыыс соґуччу сурахтан куолайын хомуок бµ³лµµ 
аспыта, хара харахтара сиигирбитэ. Ньукуус 
Даайы´ы оргууй иэдэґиттэн сыллаан ылбыта. 
Кинилэр арыый уоскуйан, отур-ботур кэпсэтэ-
кэпсэтэ тµµІІµ нуґараІІа хаамсыбыттара.

– Ньукуус, эн хас сылынан эргиллэн кэлиэх-
хиний?

– Оо, биллибэт буолла±а, сэрии алдьаппытын-
кээ´эппитин оґоро тµґэн баран кэлэрим буолуо. 
Ол соторунан буолбата±а биллэр, – уол µіґэ 
тыы нан ылбыта. – Билигин µчµгэйэ диэн сэрии 
суох, онон хайа-хайабыт эрэллээхтик кµµ тµґµіх-
пµт буолла±а. Мин эйигиттэн сурук кµµ тµім да 
кµµтµім. Бу санаатахха аа±а-суруйа µірэм-
миппит махталлаах суол эбит, – уол кыыґын 
хаґааІІытаа±ар да долгуйан, сэрэнэн бэйэтигэр 
ыга тардыбыта. Эдэр сµрэхтэр ір кэмІэ арах-
салларын санаан, тітілі суох омуннаахтык аны 
уос-уостарыттан уураспыттара. Эт-эттэрэ итии 
сµµрээнинэн туолан, тулалыыр эйгэни таґы-
быґа умнан, сирдээ±и олох сокуонунан эр-ойох 
буолуу «оонньуутугар» умсубуттара. Таптал та-
такайыгар ылларан, имэІ иэйиилээ±эр иэнигий-
эн ууларыгар-хаардарыгар киирэн обургу бугул-
га кµілэґийбиттэрэ. «АрыІах маґы атыллааба-

тах, сул дµлµІµ туораабатах» кэрэ кыыс тапты-
ыр киґитигэр толору бэринэн, ірµтэ тыына сып-
пыта. СайыІІы тµµІІµ нуґараІ уоллаах кыыґы 
хоонньугар бµібэйдиирдии дьиктитик иґийбитэ. 
Эдэр дьон биир саІата суох ійдіґін, уот салыы-
рыныы сылайыахтарыгар диэри таптаспыттара. 

СайыІІы кµн барахсан илин са±ахтан кыыґан 
алаас иґэ сыыйа сырдаан барбыта. Дьоммут ха-
ґан да хайыахтарай, арахсар чаастара ыга ан-
ньан кэлбититтэн хараастан, отур-ботур сип си ґэн 
имэрийсэ олорбуттара. Отуу диэкиттэн син ньигэс 
буруо сыыйыллан тахсыбыта. Эрдэ´ит отчут-
тар іІдіІніґін барбыттара. Ньукуустаах туран 
бугулларын кіннірбµттэрэ, таІастарын-сапта-
рын тэбэммиттэрэ, килбиктик мичээрдэґэн баран 
 сиэттиспитинэн отуу диэки салаллыбыттара.

– Даайыс, эн наґаа со±отохсуйаайаххыный. 
Сэргэхтик олороор, миигин на´аа ахтымаар. 
Биґи дьиІэ дьыл±абытыгар махтаныах туста-
ахпыт, билигин сэриитэ суох бэртээхэй баай-
тот кэм кэлээри турар, а±ыйах сыл эрэ тулуй-
уохпутун наада. Даайыс, мин кірдіґµµлээхпин, 
этэІІэ буолла±ына, ба±ар уол о±олоннохпутуна 
а±ам аатын биэрээр, кыыс буолла±ына бэйэІ 
ааттаар, – Ньукуус Даайыґын чаІчыгыттан сыл-
лаан ылбыта. Отчуттар туран суунан-тараанан 
кµі-дьаа хаптаґын остуолларыгар кэчигирэс-
питтэрэ. СарсыардааІ²ы аґылык Ньукууґу 
аармыйа±а атаарар тэрээґиІІэ майгыннаабыта, 
туой туох кэпсэтии барыта уолга иэ±иллэн испи-
тэ. СаІаран баран кэлээр диэбит тэ²э, ааттыын 
СаІалаах Аанчык этэн-тыынан тылыбыраабыта:

– Мин Ньукуус буолларбын сип-сибилигин 
ойон тураат, сэгэртэйбин сиэтэн бэрэссэдээтэл-
гэ тиийиэм этэ, – кыыс эмиэ да µіннээх, эмиэ 
да ылыннарыылаах харахтарынан уол диэки 
кірбіхтіібµтэ. Отчут дьахталлар оччолоо±у 
ис тээт суугунаґа тµспµттэрэ. Ким хайдах ій-
дµµрµнэн, Аанчык этиитин ійіін ньамаласпыт-
тара. Са²алаах Аанчык дьо´умсуйа туттан туран 
дьон этиитин тµмµктµµрдµµ тыл этэн ча²ыйбыта.

– Сіпкі этэ±ит. Хайа, Ньукуус, µс-тµірт сыл 
буолан баран кµірэйиигэр Даайыґы² атын ки-
ґини холоонноох до±ор оІостон олоро ру гар 
тµбэґээйэ²ий... Онон барыа² иннинэ бу дьыа-
ланы ыпсардаххына сатанар. Кытааты², тіл-
кі±µтµнэн тµірэх быра±а оонньоомо², ык сааІ, 
тиэтэйиІ! – Аанчык оло±у билбит саастаах дьах-
тардыы боччумнаах этиини киллэрбитэ. Даа йыс 
Ньукуустуун харахтара хатыйса тµспµттэрэ.

Проза
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Са²алаах Аанчык... Ити са²аран тылыбыраа-
тар да, кини Ньукуу´у бэрт ³рд³³±µттэн с³-
бµлµµрэ. 

Ньукуус да ону сэрэйэрэ эрээри, сµрэх ылым-
матын хайыа баарай... Аанчык и´игэр кµнµµлµµ 
санаатар да, ха´ан да ону биллэрбэт, мэ´эй-
харгыс буола сатаабат этэ. Икки таптаґар 
сµрэхтэргэ туорай мас буолбакка, кинилэргэ 
дьолу эрэ ба±арара. «Дьыл±ам, оІоґуум оннук 
буолла±а, Ньукуустан атыны таптыам билли-
бэт, со±отох хаалар аналлаах эбиппин», – диэн 
бµччµм иэйиитин сµрэ±эр са´ыарбыта.

Даайыстаах Ньукуус килбигийбиттии туттан, 
саІата суох олохторуттан хамсаабакка хам ха-
танан олорбуттара. Ґлэґит дьахталлар эдэрдэргэ 
µтµ³ тылларын анаат, кыраабылларын µрдµгэр 
тµ´эн, мунньууларын диэки былааттара кылба´а 
турбуттара.

– Даайыстааныам, мин эйигин олус кµµскэ 
сµрэхпинэн сібµлµµрбµн билэ±ин. Ити эдьиий-
дэрбит этэллэрэ сіп, биґиги сµрэхпитин холбоон 
ыал дьон буолуох, аны эн миэхэ µйэм тухары тап-
таллаах кэргэним буол диэн илиигин кірдµµбµн, 
– Ньукуус кыыска илиитин ууммута.

Даайыс долгуйан ууламмыт харахтарынан 
киґитин утары кірін олорон саІата суох тоІ-
хоІнообута. Эдэрдэр µгµс толкуйа суох ыллык 
устун дэриэбинэ диэки сулбу-халбы хаама тур-
буттура. Кэннилэриттэн отчут дьахталлар дал-
баатыы хаалбыттара. Аанчык тіґі да дьµігэтин 
туґугар µірдэр, иґигэр аан дойдуга со±ото±ун 
хаалбыт тэ²э муІкук санаа±а бµµрэ туттарбыта.

Икки таптаґар сµрэхтэр олохторун холбоон-
нор, ол киэґэ ыксалынан уруу остуолун тэ-
рийбиттэрэ. От кэмэ буолан киґи да а±ыйа±а, 
кырдьа±астар алгыс тылларынан кыра остуол 
салаллан барбыта. Эдэрдэргэ то±о эрэ курус 
этэ, Даайыс барахсан сµрэ±э µйэ-саас арах сыы-
ны сэрэйбит курдуга, сµрэ±э биир кэм бобута 
 тутан ылара, ити кэннэ хара±ын уута ыга анньан 
 кэлэрэ.

Ньукуус аармыйа±а сырытта±ына, Даайыґа 
эрэйдээх о±олоноору хаана то±о баран суору-
ма суолламмыта. Кыра кыысчааны Дааса диэн 
сµрэхтээбиттэрэ. Дарыпыан кыыґын аґыйан 
олох да буорайыах киґини аттыгар Балбаарата 
баар буолан олоххо тінµннэрбитэ. Кыра кыыґы 
кыратыттан эбэлээх эґэтэ бэйэлэрин уолларын 
кытта тэ²²э тутан ииппиттэрэ. О±олор а±ыйах 
ый быысаґан т³р³³бµт буолан биир кэм²э ха-

аман туотайбыттара, биир кэм²э тылланан чу-
опчаарыйбыттара. Дарыпыан кыы´а ³лµµтµгэр 
 сиэ нин буруйдаан, сыстан биэрбэтэ±э. Онтон 
кыыс сыыйа сэрбэйэ улаатан, ийэтин сана тыах 
курдук буолан барбытыгар дьэ кутун туттар-
быта. О±о сµрэ±э ону билэн, баар суох чугас 
ки´итигэр, э´этигэр тардыспыта, тула к³т³н эр-
бэгэлдьийбитэ. 

Ньукуус унньуктаах у´уннук, тµірт сылы 
быґа сулууспалаан баран дойдутугар эргил-
либитэ. Кэллэ±ин утаа Даайыґын кэриэстээн 
уІуо±ар тахса турара. Айманан и´эн да ба-
рыах курдуга. «Јлбµтµ кытта ілбµт суох» диэн 
кырдьа±астар буойсаннар, Ньукуу´у нэґиилэ 
бэттэх а±албыттара. Кыратыттан а±а саастаа±ы 
ытыктыыр, тылларын бы´а гыммат буолан, эдэр 
ки´и бэйэтин илиитигэр ылбыта, туттуммута, 
ійµн-тійµн булунан Са²алаах Аанчыгы дьиэти-
гэр кіґірін а±албыта. Кыыс эмискэ тосхойбут 
дьолун мµччµ тутуон ба±арбата±а. Ньукуус да 
сыыйа µірэнэн, сыл аайы уол о±олору бэлэх-
тиир Аанчыгы сібµлээн барбыта. Кыыґа Дааса 
о±о к³рс³р ту´а ки´и буолбута. 

Дарыпыан уол аармыйа±а барда±ын сыл ки-
нилэргэ анаан тутан испит дьиэтин Ньукуус си-
тэрэн, эдэр ыал са²а дьиэлэммиттэрэ. 

* * *
Ньукулай ірдіі±µнµ бу баардыы саныы сытан, 

эмискэ сµрэ±э ыарыылаахтык тэ´э кэйиэлээбитэ, 
тыына кылгаабыта, мэйиитэ эргийбитэ. Турар 
кыа±ыттан тахсыбыта, µлµк-тµлµк туруктаммы-
та, бу орто дойдуттан кµрэнэрэ чугаґаабытын 
сµрэ±инэн сэрэйбитэ. Туой тµµлµгэр Даайыґа 
киирэн илдьэ бараары ыІырар идэлэммитэ, аны 
биирдэ кэллэ±инэ илдьэрэ буолуо диэн кэтэм-
митэ. Ньукулай бу уґугулаан сытан, олох диэн 
чыпчыл±ан тµгэнэ буоларын ³йд³³бµтэ. кµн сирэ 
кµндµтµн бу тµгэ²²э ордук дьэ²кэтик ³йд³³н, 
бэл тµннµктэн тµннµккэ охсуллар сахсыр±аны 
ордугургуу санаабыта, ол онтон уйар±аан-
кэбирээн хара±а сиигирэн ылбытын билими-
нэ хаалбыта. Кімµскэтин уутун соттон баран 
и´игэр: «Оо, о±олорбун кірін бардарбын...» – 
диэн кµн ба±алаах сыппыта. Ол кэм²э: «Хайа, 
о±онньоор, хайдаххыный? Турбаккын дуо, бу? – 
Ааны´а ньаачаІнаан кэлэн киґитин кубарыйбыт 
сирэйин кірін ах бэрдэрбитэ. – Бээ, мин быраас 
кыыґы ыІырарым дуу, олох турума, Ньукуус, 
сыт!» – диэн дьа´айбыта.
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Быраас кэлиэр дылы кырдьа±астар тµµллэрин 
билгэлэспиттэрэ. 

– Эмээхсиэн, саас да ыраатта. Мин барарым 
кэллэ быґыылаах, Даайыґым тµµн аайы ыІырар. 
БµгµІІµ кµнµ аґарбакка айанныах курдукпун, 
о±олору ыІыртыа² этэ.

– Бу о±онньор Даайыґыгар бараары ык-
саата±ын кірµіххµт этэ, аньыыны тыллаґыма, 
– Ааныс о±онньоро мілтіібµтµн биллэр да, ха-
налыта со±ус сыґыаннаспыта. Ити кэмІэ быраас 
кыыс киирэн о±онньору эргитэ сылдьан иґил-
лээбитэ, хаанын баттааґынын мээрэйдээбитэ. 

Быраас кыыс Ааныґы куукуна±а ыІыран ылан 
о±онньор хаанын баттаа´ына аґары µрдµгµн, 
сµрэ±э мілтіібµтµн эппитэ, кэтэнэллэригэр со-
рудахтаабыта. Эмээхсин о±олоругар «тір³бµі-
гэ» биллэрбитэ. О±онньор ійµн ыґыктыбатар 
да,  сыыйа мілтіін, хамсанара ыарахаттардаах 
буол ла. Кырдьа±астар о±онньору кытта бы рас-
тыылаґан сыбыытаспыттара. 

Киэ´элик о±олоро утуу-субуу кэлитэлээбиттэ-
рэ. О±онньор о±олоро кэлэннэр биллэрдик сэр-
гэхсийбитэ, булдьуйан эрэр куолаґынан ти´эх 
тылларын эппитэ:

– Дьэ, о±олоруом, мин биир эр киґи оло±ун 
олорон аастым, эґиги баар буолаІІыт бу Орто 
дойдуга дьо´уннук олорон, туохтан да кэмсинэ-
рэ суох аттанан эрэбин. Ийэ±итин кірін-истэн 
µйэтин уґатыІ, бэйэ-бэйэ±итин ійдіґін-ійіґін 
дьоллоохтук олорооруІ. Аймана хаалыма², – 
о±онньор эр биир о±олорун сыллаталаабыта, 
– Даайыас, мин бастакы тапталбар, эн ийэ±эр 

баран эрэбин, эн µкчµ ийэІ курдуккун. Кы-
таат, ийэІ олорботох оло±ун эн салгыахтаах-
хын, – Ньукулай кыыґын сыллыырыгар сэниэтэ 
бµтэ´иктээхтик эстибитэ. Ньукаай курдук буолан 
хаалбыта. Ити кэннэ илиитинэн хаґыйан тах-
сы² диэн бэлиэ биэрбитэ. Ойо±олуу олоппоско 
со±ото±ун олорон хаалбыт Ааныґын тымныйан 
эрэр илиитинэн имэрийэ да±айбыта. 

– Ааныс, мин эйиэхэ махталым муІура суох. 
Баалаама, мин эйигин хойутаан таптаабыппар. 
Эн миигин батыґарга ыксаама, тіґі кыалла-
рынан сиэннэргин атахтарыгар туруорус. Чэ, 
быра´аай, Ааныас, анараа дойдуга олох баар 
буолла±ына... – Ньукулай тыла булдьуйан тыы-
нын былдьаспыта, онтон ис иґиттэн сырдаан 
індіІнµіх курдук туттубута. 

– Чээн, Даайыґым кэллиІ дуу? – диэн илии-
тин даллатыах курдук хамсанан иґэн нукус 
гыммы та. Ааныс µйэтин тухары таптаабыт ки ґи-
тэ кини ни хаалларан, соґуччу барбытыттан ха-
раастыбыта, хара±ын уута иэдэґинэн суккуруу 
сµµрбµтэ. Арыый уоскуйан, киґитин хара±ын 
сап пыта, о±онньор мичээрдээбит курдук си-
рэйин кірін, бу о±онньор Даайы´ыгар тиийэн 
µ³рбµт дии, диэх курдук ³сс³ кµнµµлµµ санаан 
ылбыта.

Олох сал±анан барарын туоґулаан, таґыр-
дьа сиэн о±олор айманар саІалара ча±аа рый та-
лаабыта. Тµннµк ніІµі талахха чыычаахтар кэ-
лэн чыбыгыраґа оонньообуттара. Кырыыґат тан 
курус санаа бэлиэтэ буолан, ыраас таммахтар ха-
рах уутунуу оргууй сир ийэ±э таммалаа  быт тара. 
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Иннокентий Попов

Тыһы кус тэппитэ…

Сааскы кус к³ҥүлэ бүтэрэ бу кэллэ. Иллэҥ 
дьон син бултуйдулар. Арай £нд³рүүстээх 

Туолук атын дэриэбинэҕэ дьиэ тутаарылар кус-
тан к³р³ маттылар. Онон бу, баҕар биир эмэ 
ч³рк³йү ³л³р³³й³бүт диэн кэрийэ сылдьаллар. 
£лл³³х соҕус кү³ллэр хамсаабат кустарынан 
толорулар, онтон үтүрүттэрэн ³рүс кытылыгар 
кү³рэтиигэ сир уларыттылар. 

£нд³рүүс быйыл кыһын «Сайга» диэн апта-
маат саа атыыласпыта, ³сс³ ³р³ баран уонча 
тыһыынчалаах омук кыҥыырын ылбыта, онон ый 
буоллун, сулус буоллун барытын кыҥаан к³р³ 
сылдьар. 

£рүс кытылыгар, талах күлүгэр уу аҕалбыт 
бэрэбинэтигэр олордулар. Одоҥ-додоҥ да буол-
лар, онно-манна саалар бүтэҥитик тыаһыыллар, 
ол аайы саҥа аптамаат барахсан чоп-чолоҥнос. 
Күн кылайа тахсыыта соҕуруу диэки хаптаһыны 
хаптаһыҥҥа таһыйан эрэр курдук саа тыаһа 
сүрдэннэ. Саалар тыастара бэртэх диэки чуга-
һаан истэ. Халыҥ ү³рдээх кус айанын тосхо-
луттан туорааччыта суох, биһиги сааһыттарбыт 
ону эмиэ бэркэ диэн билэллэр, кирийиэхтэри-
нэн кирийдилэр. Салгынынан сылдьааччылар ³р 
кэтэһиннэрбэтилэр – отучча ү³рдээх моонньо ҕон 
бу куһугураан кэллэ. Ү³һэттэн к³р³рг³ т³һ³  эрэ 
ынырык эбитэ буолла? Эмискэ икки аптамаат  саа 
сааскы сарсыарданы уйгуурдан, ³р³ сатараата. 

£с киирбэх биир кус ³рүс хобордообут мууһугар 
баран түстэ. £нд³рµµс омунугар саҥа саатын 
илиитин таһынан илгээт, µлтµркэй мууһу тоҕута-
хайыта үктээн, куһу харбаан ылаат, кү³рэччи 
уунна. Саа эрэйдээх саҥа эстибитин туоһулаан, 
уоһунан буруолуу сытта. 

£ндөрүүс итинник киһи, т³һ³ да сааһыр дар 
омун-т³л³н б³ҕ³, т³рүкү т³л³кк³й чыы быс таа-
ҕынан биллэр.

– Бэккэ ыттым, бэккэ ыттым буотта, – диэби-
тинэн ³лбүт куһун к³т³н эрэрдии сараччы тар-
дыалаата. Быйылгы куһу саҥа к³рбүт дойду дьо-
но ты´ы моонньо±ону илииттэн илиигэ к³´³р³н 
к³рµтэлээтилэр.

– Бээрэ, баҕар мин таппытым буолаарай, эмиэ 
биэстэ ытарга дылы гыммытым ээ, – Туолук си 
дьүгээр биэрбэттии тутунна. 

– Кыҥыырбынан к³рд³хпүнэ, мин диэки к³р-
бүтэ, ону ыппытым, – £нд³рµµс с³бµлµµ исти-
бэккэ харахтара «күлтэһэн» таҕыстылар, улахан 
м³ккү³р буолуоҕун, хата аттыларыгар «УАЗ»-ик 
кэлэн тохтоото. Тү³рт хаһан да к³рб³т³х дьоно 
түһэн кэллилэр.

– Ити айылаах тугу ыттыгыт? – диэтэ чуга´аат 
тойон-хаан к³рµ²нээх ки´илэрэ.

– Моонньоҕоттору, – £ндөрүүс хайдах ыппы-
тын кэпсээн-ипсээн барда. 

– Хайа, доҕоор, олох даҕаны тыһы куһу ³л³р-
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бүккүн дии! Тыһы кус бобуулааҕын билэр ини-
гин?! – µскэл киһи куһу холус баҕайытык туура 
дайбаан ылла.

– Дьи²эр атыырын ыппытым, онно бэйэтэ 
киирэн биэрбитэ. Алҕас... Анаан-минээн тута 
кэлбит дьон бырастыы гыныахтара дуо? Куһун 
был дьаан ылан УАЗ багааһы гар быраҕылынна. 
Бэйэтин ботуччу ыстараап тыыр кибитээнси йэ 
суруйан сулугураттылар. Аны саа бэрэбиэр-

кэтэ саҕаланна. £ндөрүүс ык са лыгар буо-
лан доку муонун умнубут аатырда. Саҥа саа 
эмиэ былдьанна. Саатын докумуонун, к³ҥүлүн 
аҕаллаҕына эрэ, улуус кииниттэн баран ылар 
буолла. 

Кэлбит ыар ыалдьыттар ³рүс кытылынан сал-
гыы к³тµтэ турдулар. £нд³рµµс уота-кү³һэ уму-
лунна, хапсыгыр үрүксээгин сүгэн дьиэтин диэ-
ки саллырҕайдаата. 

Киргиэлэй тыа киһитин сиэринэн сүөһү-
сылгы ииттэн ой-бото олорор. Тыа түбүк-

тээх олоҕуттан быыс-арыт булан күһүн-саас 
кустуурун сөбүлүүр. Куһу күөрэтиигэ хапсаҕай 
туттуу, бэргэн ытыы – кини буоллаҕа. Оннооҕор 
матасыыкылга олорсон иһэн ботуруонун аахтара 
түһэрээччи. Үөлээннээхтэрэ: «Тэриэлкэ ытыы-
тыгар күрэхтэс», – диэтэхтэринэ: «О±оҕо дылы 
эмиэ тугун баҕайытай» диэччи. Ити кини майгы-
тыгар сөп түбэһэр, сэмэйэ бэрт буолан онно-ман-
на биллэ-к³ст³ сатааччыта суох. «Өссө билигин 
сааһыран бытаардым», – диир даҕаны, кинини 
кытта кыттыспыт – дьоло.

Күһүҥҥү кус көҥүллэннэ. Оҕо-дьахтар сир 
астыы, эр дьон көччөххө саалана тарҕасты лар. 
Тыа эрийэ-буруйа, оллур-боллур суолунан УАЗ 
массыына иҥнэл-таҥнал түһэн бэрт илистии-
лээхтик айаннаан иһэр. Бу, Киргиэлэй улуус 
 кииниттэн, хаһан да харахтаан көрбөтөх дьонун 
кытары, саалана баран иһэр. Киргиэлэй бэргэн-
ник ытарын билэн, анаан ылан кэллилэр, күһүҥ-
ҥү кустааһыны тэлэбиисэргэ устуох таахтар үһү. 
Булт туһунан устууга куонкурус  буолар эбит, 
онон Киргиэлэй сүрүн дьоруой буолан хаалла. 
Бастаатахтарына – аптамаат саа.

Суоппардыын кэккэлэһэ бэрт киппэ көрүҥ-
нээх, саас ортолоох, ытыктаан Уйбаанабыс диэн 
 судургутук ааттыыр бас-көс киһилэрэ хас нэксиэ 
аайы ачыкытын өрө анньартан соло булбакка 
олорор. Ол быыһыгар хоту андылаабытын кэп-
сээн үллэҥнэтэр. Суоппар булка сыстаҕас эбит, 
бэркэ сэҥээрэн истэр. Кэнники олбоххо Кир-
гиэлэй икки өртүгэр киинэҕэ устар уолаттар оло-
роллор. Хаҥаһа өсөһө-өсөһө утуйа сатыыр да, 
төбөтүнэн онно-манна сааллаары Киргиэлэйи 

ыксатар. Биирдэһэ ээл-дээл күһүҥҥү айылҕаны 
одуулуу иһэр...

Саҥа сокуонунан саатын хаатыгар уган мас-
сыына багааһыгар сытыарар. Киргиэлэй ону 
сөбүлээбэт, кини сааны хороччу сүгэ сылдьаач-
чы. Кус бааллан турбат, хаһан баҕарар эмискэ 
кэлиэн, эмискэ көтөн тахсыан сөп. Онно бэлэм 
буоллаххына өттүк хараланаҕын. Аны сааҕын 
дьиэҕэр хара харахтаах көрбөт тимир дьааһыгар 
эбэтэр сиэйпэҕэ ыга хатаан сытыараҕын. Бу 
соторутаа±ыга диэри дьиэ иһин саа киэргэтэ-
рэ. Араас мааркалаах саалар истиэнэҕэ ыйа-
нан туруулара бу ыалга улахан убаастабылы 
үөскэтэ рэ. Сааны хайа булка баралларынан 
талан  ылал лара. Киргиэлэй санаатын ситимин, 
массыы на эмискэ тохтоо´уна быһан кэбистэ. 
 Суолга мас туора охтубут... 

Кустуохтаах алаастарыгар түөртүүр ыам са-
ҕана тиийдилэр. Уолаттар бэрт өр тулалыыр эй-
гэни уһуллулар. Булт быраабылатын тутуһан, 
аптамаат саатын хос-хос ыстаран-таҥыннаран 
Киргиэлэйи дэлби илиһиннэрдилэр. Ас-үөл дэ-
лэй дьоно эбит. Сиэр-туом тутуһуутун ымпык-
таан-чымпыктаан уһуллулар. Каадыр тас өртүгэр 
уохтаах утаҕынан Баай Барыылаах Байанайда-
рын айах туттулар, бэйэлэрин да умнубатылар. 
Барыта санаа хоту буолан көнньүөрбүт дьон кус 
кэтэһэ киирдилэр. Кыһайбыт курдук сырдыкка 
кус көппөтө. Борук-сорук буолуута дьэ билин-
нэ. Киргиэлэй хараҥарыар диэри уон икки куһу 
түһэрдэ.

– Өлбүт кустар сыттыннар, сарсыарда сыр-
дыкка хомуйуохпут, тахсан чэйдиэҕи², – Уйбаа-
набыс миигин батыһы² диэбиттии отуу диэки 
алтах таата. Булчут кутаатын суоһугар өтөр-

Күһүҥҥү куска
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наар умнуллубат, ырыа доҕуһуоллаах чэйдээһин 
 буолла. Хас туос көтөҕүүтүн аайы Киргиэлэйи 
арбаан, аатырдан аҕай биэрдилэр. Ол быыһыгар 
саас бииргэ кустуох да буоллулар, эрдэ төрөөбүтэ 
буоллар сэриигэ сынаайпардыах ки´и хаалбыт 
дэстилэр.

Күһүҥҥү түүн үрүҥ туманы бүрүнэн сыыйа 
 сырдаан барда. Киинэһиттэр үлэлэрин түмүктээ-
ри кус көрдүү арҕам-тарҕам тарҕастылар, Кир-
гиэ лэй ууга түспүттэри эрэһиинэ тыынан кии-
рэн хомуйан таҕыста. Уолаттар кустары хону-
уга  тэлгэтэн кэбистилэр, Киргиэлэйи аттыгар 
туруор дулар уонна сөҕө-махтайа устан барды-
лар. Уйбаанабыс кэлэн кустары сирийэн көрдө, 
ачыкытын өрө анньыалаата:

– Хайа, до±оттоор, барыта бобуулаах кустары 
өлөрбүппүт дии, – итэҕэйбэтэхтии кустары эрги-
тэлээн көрдө. Күө-дьаа буола сылдьыбыт дьон 
аны Киргиэлэйи буруйдаабыттыы к³рдµлэр. 
Киргиэлэй ыксаата, көхсүн этитэ-этитэ кэннинэн 
тэйбэхтээтэ.

– Хараҥа этэ, – диэмэхтээтэ буруйдаммыт-
тыы, суоппар уол: «Бу үлүгэр элбэх кустан биир 
атыыр суоҕа дьэ кыһыылаах», – дии-дии кустар 
обот түүлэрин тардыалаан к³рд³.

– Дьэ, до±оттоор, киинэбит табыллыбата, – 
диэтэ Уйбаанабыс уонна эмис кустары к³р³н 
сыҥаа±ын уута сүүрдэ.

– Киргиэлэй маныаха буруйа суох, аҥардас 
атыырын бултаа´ын диэн олох олоҕо суох со-
куон. Былырыын Сиидэрдээх Бүөтүр сүөһүлэрин 
ба лыйсан сууттаһан аҕай биэрбиттэрэ дии. Он-
нооҕор бааллан турар бэйэлээх бэйэ² сүөһүҥ 

дьүһүнүн буккуйар буоллахха, эмискэ көтөн кэл-
бит көҥүл көтөрүн хайдах атыырын араарыах-
ха сөбүй? Бэлэм олорор киһи ытара биллэр 
буолла±а, – Гуоса Киргиэлэйи көмүскэстэ, тыһы 
көҕөнү моонньуттан ылан ыараҥнатан көрдө.

– Кустары хайыыбыт? Тыһылар диэн манна 
хааллартаан үөн-көйүүр аһылыга оҥоробут дуу? 
– суоппардара барыларын санаатын таба эттэ. 
Бары Уйбаанабыстарын сирэйин-хараҕын кэтэс-
тилэр.

– Байанай да±аны кэлэйэр ини, ол эрээри 
атыырын эрэ өлөрүү сааскы кустааһыҥҥа баар 
быһыылаах, күһүн тоҕо эрэ айдаарбаттар дии. 
– Аны Баанньа ытаһаласта. Уйбаанабыс судур-
гута суох балаһыанньаҕа түбэспитин өйдөөтө. 
Саха былыр-былыргаттан булдунан ииттинэн 
олордоҕо, онон булт кини хааныгар баар. Куска 
төһө да кытаанах хааччах таҕыстар, аҥардас 
атыырын талан ыталларын кини итэҕэйбэт. 
Хата ол оннугар сайын кус оҕотун бултуулла-
рын булгуччу бобуо этилэр. Онноо±ор киин улу-
устарга сүүсчэкэ кус о±отун өлөрдүбүт диэччи-
лэр бааллар. Уон киһи тыһыынча куһу өлөрөр. 
Саас оччо куһу биир нэһилиэк сааһыта кыайан 
өлөрбөт:

– Дьэ, до±оттор, сокуон сокуонунан ол эрээ-
ри Байанай бачча биэрбитин тэҥҥэ үллэстэн 
кэбиһиэҕиҥ, – мин этэрим манан бүтэр диэбит-
тии Уйбаанабыс көхсүн этиттэ кэтэҕиттэн тэм-
тэйэ ойон эрэр саҥа күнү кэрэхсээн көрө турда.

Саҥа сокуон олоххо киириитигэр итинник 
сыы һа өйдөбүллэр бааллара. Кэнники күһүҥҥү 
кус барыта бултанара биллибитэ.
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* * *

Олох таабырын кэриэтэ, 
Эн таайа сатыыгын
таайбаккын
Ол сылдьан, билбэккэ
хаалаҕын
Хайы-үйэ сааһырбыккын.
Ханныгын да иһин
мин санаабар, 
Кини уустуга үчүгэй:
Буоллун кини биир 
түгэҥҥэ, –
Баҕар, дэлэй;
Баҕар, биир түгэҥҥэ, –
кэрэгэй.

Эти²нээх ардах
Этиҥнээх ардах хайдах 
эрэ
Эппэр-хааммар чугас 
курдук:
Чаҕылҕана –
чаҕылҕантан, 

Этиҥэ – этиҥтэн ордук.
Астыа, ааһыа бэрт
сотору
Омуннуран, 
төлөннүрэн, 
Таммах ууну
хаалларбакка, 
Түөрэ сиргэ иҥэрэн.
Ылбат-биэрбэт икки
ардынан
Ыы олорботох ордук.
Саната сырыт
геройдуу олоҕу
Этиҥнээх ардах, 
куруук!

* * *
Поэт эмиэ геолог курдук, 
Сүтүгэ суох эрээри, 
Кини тугу эрэ куруук 
Көрдүүр, түлэй түүннэри, 
Көрдүүр кини ол «кылаатын» 
Таптыыр кыыһын хараҕар; 
Билбэт, доҕор киһитин 
Олоҕор, дууһатыгар...
Көрдүүр чыычаах ырыатыгар, 
Кыһыл оҕо саҥатыгар; 
Көрдүүр муора баалыгар, 
Күн, сулус чаҕылыгар...
Поэт, өрүү көрдөө, көрдөө, 
Эн үчүгэй сүтүктээххин — 
Истиҥ, туйгун хоһооннору 
Иэйэн төрөтүөхтээххин.

Поэзия
Эн дириҥ хомолтоҕун, 
Эбэтэр быстах мунчаарыыгын 
Бар дьоҥҥор биллэрбэккэ, 
Сатаан кистиир буоллаххына, 
Баар онно: Поэзия.
Кимиэхэ эрэ ыар күнүгэр 

ВАСИЛИЙ САВВИН

«Төрөөбүтүм ыам ыйыгар – 
тыыннаах ыллыыр ыйыгар…»
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Көмөҕө тиийбит буоллаххына, 
Атын киһи үөрүүтүгэр 
Кыым кыбыппыт буоллаххына, 
Баар онно: Поэзия.

Кыайбыккынан-хоппуккунан 
Киэмсийбэт буоллаххына, 
Кыайтарыыттан санааҕын 
Кыатана туттар буоллаххына, 
Баар онно: Поэзия.

Сүөм түһэн, харыс намтаан 
Сылдьар да бириэмэҕэр 
Сарсыҥҥыга эрэлгин 
Эн сүтэрбэт буоллаххына, 
Баар онно: Поэзия.

* * *
Чаҕылҕан чаҕылыйан ылла, 
Чаҕылхай, кылгас, сырдык, 
Биир дьикти олох 
Сандааран ааста.
Сиһилии билсибит курдук 
Сир үрдүн кэрэтин, мөкүтүн... 
Ким, итинник күүскэ сырдаан, 
Бу дойдуга олорон ааһааччы — 
Киһи үйэтэ кылгас — диэн 
Кэмсиммэтэ чахчы.

* * *
Олох биир тыыннаах кэрэ 
Сибэккитин — эйигин 
Билбэппин хайдах эрэ 
Биэбэйдээн үүннэриэхпин.

Тута кэхтиэх курдуккун 
Таарыйан ыллахпына, 
Уостан хаалыах курдуккун 
Убуруур буоллахпына.

Хагдарыйыах курдуккун 
Хам кууһан турдахпына, 
Арай тупсуох курдуккун 
Адьас тыыппатахпына.

Табыллыбат эбит мин 
Эйиэхэ чугаһыырым.
Муҥ саатар, көҥүллэнэр ини, 
Таптал тыпларын аныырым.

* * *

Эн алҕас биир мичээри 
Миэхэ бэлэхтээн кэбиспиккин 
Бэйэҥ да төрүт тамты 
Умна сылдьар быһыылааххын.

Мин кинини иитиэхтии, 
Мин кинини итэҕэйэ, 
Ыыттым үгүс күнү-дьылы, 
Эйиэхэ биллэрбэккэ.

Ол умнууга хаалбыт мичээр 
Улам сүрэхпин уматар буолла.
Ол алҕаска тиксибит мичээр 
Улам дууһабын эрэйдиир буолла.

Аһын, сыаналаа, саатар, 
Төрүт буруйа суох эрэйдээҕи. 
Киниэхэ да сөбүн тиксэр 
Атын эрэй-муҥ, сирдээҕи...

Ыл төттөрү ол мичээргин 
Эн биир тыйыс көрүүгүнэн.
Ыл төттөрү ол мичээргин
Эн биир тымныы тылгынан.

Олох кырдьыга
Мин олох кырдьыгын булабын – 
Мунчаарар даҕаны кэммиттэн, 
Көрдүүбүн кинини – ааспыттан, 
Күүтэбин кинини – кэлэртэн.

Олоххо тардыһыы улахан 
Оҥкула күннэтэ ууруллар – 
Барыбыт бу манна кыттыһар, 
Барыбыт кылааппыт мунньуллар.

Олох диэн көрүлүүр-нарылыыр 
Оһуохай миэстэтэ буолбатах! 
Олоҕу көрөөрү кэлбэккин –
Олох көрүнньүк буолбатах!

Кэлэҕин олоҕу тутаары, 
Кинини тупсара, туойаары, 
Олоххо тапталтан эрэ эн, 
Оргуйар уоҕунан туолаары!

Кэлэҕин – кэтит Ийэ дойдугар 
Көҥүллүк, холкутук тыынаары, 
Киниэхэ «күрүөлүүр» өстөөххө 

3. Зак. №117
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Ыар этиҥ буолаҥҥын сааллаары!

Мин олох кырдьыгын булабын – 
Мунчаарар даҕаны кэммиттэн, 
Көрдүүбүн – кинини ааспыттан, 
Күүтэбин – кинини кэлэртэн.

* * *
Мин хойут өйдөөбүтүм:
Баҕа санаа дэҥ туоларын, 
Строка суруллуута 
Уустук үлэ буоларын.

Мин хойут өйдөөбүтүм: 
Таптал чааһын уон арааһын: 
Ардыгар араллаанын... 
Ахтылҕанын, чуумпутун, 

Мин хойут өйдөөбүтүм:
Дьиҥнээх доҕор диэн кимин...
Ол эрээри биэрбэт
Олох бүгүн да нэмин.

* * * 
Киһи тылын сэттээх дииллэн, 
Киһи тылын дьааттаах дииллэр, 
Киһи тылын эмтээх дииллэр, 
Киһи тылын аптаах дииллэр...
Киһи тылын бары дэгэтин –
Кубулҕатын, хомуһунун
Дьүһүйэн, сүһэн өйдүүргэ
Дьулуһабын, кыһаллабын.

* * *
Бары барыта кээмэйдээх:
Балык ыамнаах, киһи күннээх, 
Кутурҕан, хомолто даҕаны
Кэриимнээн бүтэр түгэннээх...

Көрбүт-нарбыт, хата, арыт
Кэҥээн киирэн бардаҕына –
Көҥүлэ, «оҕус буолан»
Күрдьүөттээн да турдаҕына...

То±о 
Сэбирдэх кэриэтэ
тэлээрэн, 
Чэпчэки да кыыс дуу
диэн биирдэ
Мин испэр
туппуттаах
эбиппин...
«Сэбирдэх кэриэтэ тэлээрэ, 
Сир-дойду үрдүнэн элээрэ көтүҥ!»
     диэн
Сүрэҕим оҕолорун –
       хоһооннорбун
Тоҕо мин алгыы хаалабын?..

Дьыл±абар
Дьылҕалар араастар даҕаны:
Дьоллоохтор, муҥнаахтар, сордоохтор...
Дьылҕабар түмүгү биэрэрбэр, 
Дьиҥэр да эрдэ дуу, доҕоттоор?!

Киһиэхэ бэйэтин дьылҕата
Күндүлээх, кэрэлээх, иэдээннээх...
Ардыгар, бардамныыр, уолҕамчы, 
Ардыгар, киһилии, кэрээннээх.

Дьиҥ, истиҥ санаабын эттэрбин.
Дьылҕабар соҥнуурум аҕыйах:
Сыала суох буулдьалыы, кый ыраах
Барбатах наһаа оннук бырайах!

Билгэ
Саҥардыыта, дьэ, үүммүт, 
Сиэрпэ курдук, саҥа Ый; 
Сылыктыырга ананан, 
Сыыйа устан, туналый.

Сээркээн сэһэн оҕонньор 
Сынан көрүө эйигин... 
Билгэлиэҕэ иһигэр, 
Булгу, тугу кэпсииргин.

Тыаллаах-куустаах, кытаанах; 
Хаардаах-сиирдээх сымнаҕас, 
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Ханнык Ый күөрэйбиккин 
Быһаарыа±а кырдьаҕас.

Бу ытык киһи билгэтэ 
Бүтэһиктээх буолуоҕа:
Барыта, кини эппитинии, 
«Уот харахха» туолуоҕа.

Ыам ыйа
Төрөөбүтүм ыам ыйыгар –
«Өлбүт» тиллэр ыйыгар.
Төрөөбүтүм ыам ыйыгар –
Тыыннаах ыллыыр ыйыгар.

Иэдэспэр кыыс уоһуттан
Итии биллэр, илгийэр...
Туймаарыйа сүрэх тэбэр, 
Тулабар күөх чэлгийэр.

Күөрэгэйдэр Эйэ гимнин
Көтөҕүллэн тардаллар.
Куоталаһан эрэрдии, 
Кэҕэлэр этэллэр...
Киэҥ нэлэмэн буолактарга
Күүстээх үлэ күүрэр, түллэр.

* * *
Мин туппатах туллугум, 
Көрбөтөх кыталыгым буолан –
Күндүгүн даҕаны, 
Тапталым.

Мин үктэммэтэх дириҥим, 
Туораабатах далайым буолан –
Дьоһуҥҥун даҕаны, 
Тапталым.

Мин анаарбатах сырдыгым, 
Билбэтэх сылааһым буолан –
Уйулҕабын тутаҕын, 
Тапталым.

Мин көппөтөх үрдүгүм, 
Тиийбэтэх ырааҕым буолан –
Ыҥыраҕын, угуйаҕын, 
Тапталым.

Куруук эн күндүркэйэ, 
Куруук дьоһуннук көстө, 
Куруук уйулҕабын хамсата, 
Куруук үтүөҕэ угуйа
Сырыт даа, тапталым!

* * *
Биһиги уураһа турбуппут
Тулабытыгар 
  туох айылларын
   сэрэйбэккэ.
Бэл 
  аттыбытыгар
   кэлэн түспүт
Күөрэгэйи да
  үргүппэккэ...

Ти´эх суол
И самый грустный все же

И нелепый
Вот этот путь...

Н.Рубцов

Кылабыыһаҕа тиэрдэр суол 
Кырдал устун барара:
Киһи эрэ, үөрэ-көтө 
Хаамыах-сиимиэх айылааҕа.

Бөһүөлэктэн баара-суоҕа 
Биэрэстэттэн ордуга –
Кэмнэнэр дуо, онон эрэ 
Киһи барахсан олоҕун суола?!

Ол буолуоҕа – үйэбэр 
Унньуктаах уһун айаным...
Онно ахсааҥҥа ылыллыбат 
Бүгүҥҥү нэһим, бытааным.

Өлөөрү да сытан, хайаан 
«Өтөхпүн» буларга тиэтэйиэмий?! – 
Таптаан туойбут дойдубун 
Түргэнник хааллара сатыамый?!

Сырдык ыра санаам, син дьэ 
Сирим үрдүгэр хаалыаҕа! – 
Адарай буолбут уҥуох-тириим эрэ 
Аллараа дойдуну булуоҕа...
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Уота суох сэрии маршаллара

Өй-санаа көмүскэлин көөрөттүбүт    
    кириэппэһигэр, 

Иэйии, итэҕэл бүппэт хабыр сэриитин   
    хонуутугар

Билигин да Ленинград блокадата хам   
    хабарҕалыыр, 

Бүгүҥҥү кыргыһыыга Сталинград 
   былдьанаары хаайар...

Биһиги оккураҥ санныбытыгар
Аарыма тэргэннэри ындыы гынан сүгэбит, 
Биһиги харалҕан харахпытынан
Өстөөх генералларын тобулу кыҥыыбыт, 
Биһиги абырахтаах таҥаспыт иһигэр
Боотур куйаҕа, маршал сулуһа кылырҕыыр, 
Биһиги тымныы, кыараҕас хоспутугар
Жуковтар өрөгөйдөөх стратегиялара   

    үөскүүллэр.

Эн, кистэлэҥнээх сэриигэ кыайбыт
Эр санаалаах спецназ полковнига, 
Өрөбүлгэ үһүс түүлгүн көрө сыттаххына
Өрүү сэнии көрөр ыарыһах ыалыҥ – 
Ачыкылаах бэйиэт өлөр-тиллэр түрбүөнүгэр
Алаһа дьиэтин, ийэ дойдутун, эйигин   

    көмүскүүр...

Бу уота суох сэрии хас биирдиибит сүрэҕэр
Күн аайы, түүн аайы илэ-түүл кирбиитигэр  

     барар, 
Бу уота суох сэрии биллибэт боотурдара 
Күн ахсын Матросов подвигын хатылыыллар, 
Бу сэрии туора харахха көстүбэт кыайыылара
Кыра-хара норуот дьылҕатыгар тута биллэр, 
Бу сэрии тыыннаах туоһуларын, хааннаах   

    толуктарын – 
Бэйиэттэри Дантес буолан эрдэ иинниир.

Ааспыт сахтар Сүбэтэй Баатырдарын,   
    Суворовтарын

Пушкин, Ойуунускай диэн киэн тутта   
    ааттыыбыт, 

Урукку кэмнэр сүдү Трояларын, 
    Бородиноларын
«Илиада», «Сэрии уонна эйэ» диэн аахтара  

     билэбит – 
Биһиги, кистэлэҥ кыайыылар маршаллара, 
Биһиги, олох Каталун хонуутун    

    таабырыннара...

Саха таа´а
Саха санаатыныы – кэрэ, сырдык, 
Саха хараҕыныы – ыраас, дьэҥкир, 
Саха сүрэҕинии – уоттаах чаҕыл, 
Саха боотурунуу – бигэ ньыгыл, 
Саха чороонунуу – туйгун тутул, 
Саха булчутунуу – тайҕа ыырдаах, 
Саха үөрүүтүнүү – түгэх саһар, 
Саха дуоҕатыныы – үрүҥ күннээх –
Аан дайды, икки атах
Ааттаахтарын умсугутан
Арылыйа сыдьаайар
Аламай таас – алмаас!

Ол аптаах, хомуһуннаах
Оҕуруо таас таммахтары
Саас-үйэ тухары хам тоҥмут
Саха хараҕын уута дииллэригэр
Улгумнук сөбүлэһэ охсубакка, 
Уйулҕам ханнык эрэ утаҕыгар сөрөммүт
Утарсар, мөккүһэр хаҥыл санаам
Ох саа кирсинии лыҥкыныыр:
Олоҥхо дуолан бухатыырыныы
Самныбат, кылыыны үктээбэт
Саха эрдээх эрээри уйаҕас сүрэҕин
Саргылаах сылааһынан, олоххо тапталынан

ХАБЫРЫЫС ОНДОРООС

«Би´иги, 
кистэлэ² кыайыылар маршаллара...»

Поэзия
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Ириэрбит, үйэлээх тыыннаабыт
Ирбэт тоҥун итии чопчута –
Аан дайды, икки атах
Ааттаахтарын умсугутан
Арылыйа сыдьаайар
Аламай таас – алмаас!

Саха хомуһун таалбыт дьүрүскэнэ, 
Саха кыыһын үйэлээх мичээрэ, 
Саха кымыһын өлбөт мэҥэ амтана, 
Саха дьолуотун үрдүк чыпчаала –
Аан дайды, икки атах
Ааттаахтарын умсугутан
Арылыйа сыдьаайар
Аламай тааһы – алмааһы
Чэҥ муус ортотуттан хостоон ылан
Чэрдээх ытыстарбар
Толору ытыһан тураммын
Тыҥ хатыытын көрсөбүн, 
Тыйыс тохсунньу
Тымныытын аахсыбакка
Дойдум сырдык кэскилин өтө көрөн
Дорҕоонноохтук алгыыбын!

Тыл
 
Тыл баар эбитэ үһү
Тыллыы саҕыллар кэмигэр, 
Тыл тыыннаах хаалыа үһү
Тылбыллыы да үйэтигэр...
 
Тыаллаах күнү чуумпурда
Тылтан уһаараллара үһү
Тылбаас үрүйэтигэр ордуулаах
Тыл ууһа өбүгэлэрим –
Олоҥхо айыы санаатын, 
Олоххо туһалаах алгыһы, 
Ойуун иччилээх тойугун, 
Оонньуулаах чабырҕах өһүн –
Күрүлгэнтэн ордук күүстээҕи, 
Чаҕылҕантан ордук түргэни, 
Сарыалтан ордук кэрэни, 
Очуостан ордук бөҕөнү...
Тыыннаах тылы
Тыаттан, тыалтан, тымныыттан
Араҥаччылаан, бүөбэйдээн –
Айыы сыдьаайынан арчылаан, 
Кырыыс кыырпаҕынан кырыылаан
Ураты эйгэни уһаараллара үһү

Урааҥхай саханы тэһиинниир
Урукку сээркээн сэһэн эһэлэрим...
 
Тыл баара эбитэ үһү
Тыллыы саҕыллар кэмигэр, 
Тыас-уус дуораһыйыан, 
Тыҥ хатыан да иннигэр...

* * *
Маҥнайгы хаар
Маҥан үрүмэччилии кэрэ кыырпаҕын
Ытысчааныгар
Хабан ылаары сырсар кыра кыысчаан
Хас сыл ахсын
Халлаантан түһэр таҥара үрүҥ бэлэҕэ
Кэм-кэрдии
Төннүбэттик ааһар туоһута буоларын –
Хаар баттыыр
Сүдү күүһүн, сокуонун, уодаһынынын, 
Саас ылар, ыгар
Орто дойду тулхайдыйбат кырдьыга
Бу саҥа хаар
Хатыылаах, убуруур кыырпаҕын
Хас биирдии
Мандар ойуутугар иҥмитин билбэт.
 
...Уонна ол кырдьыгы билбэтиттэн
Дьоллоохтук үөрэн сандаарыйа, 
Туналыйар хаар соҕотох кыырпаҕын
Тутан ылаары сырсан туорахтанар.

£кс³кµлээх у²уо±ар санаа
Мас, таас уонна салгын эркиннэрдээх
Маскубаҕа, 
Араас биистэри биир сыарҕаҕа көлүйбүт
Арассыыйа сүрэҕэр, 
Киристиэс бэриниилээх кулуттарын
Кириэстэрэ
Хара тыа маһыныы баһаам элбэхтик
Хараҕаламмыт сирин
Биир кыараҕас кылаабыһатыгар, 
Би´ээллээх тирэх анныгар
Битим тардыбыта.

Бу манна, 
Бу кыараҕас тиһэх үс муннукка, 
Бу үрүҥ уонна хара суоллаахтары тэҥнээбит  

     сиргэ

Поэзия
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Сатыы, атынан, табанан
Саха тылын, саха суолун соноругар
Аан дойдуну аҕыста эргийбит, 
Абааһылыын аргыстаспыт, 
Атаҕын таҥаһын аһылык оҥостубут
Аарыма айанньыт
Сирдээҕи аартыгын бүтэһик суола
Симэлийэр түмүгэ туомтуу баайыллыбыта...

Ол ытык сир кирдээх буоругар, 
Ол сүдү халлаан бороҥ урсунугар
Үктэнэн, 
Үрүҥ хаар чөл ньуурун алдьатан 
Биир бэлиэ Киһи, 
Биир саарын Саха
Уостан баран уот буолан күлүбүрээбит, 
Ууллан баран ньыгыл таас хайаҕа кубулуйбут
Үйэлээх, үрдүк аатыгар сүгүрүйэ, 
Үтүө, сырдык сардаҥалары бэриһиннэрэ
Көҥүл олоҥхо дойдутун
Көмүс дьаралыктаахтара уонна
Куорсуннаах суруксуттара турбуппут, 
Кустук өҥүнэн нүһэр кэскили  ойуулаабыппыт...

Муҥаат сылларга
Муҥҥа-сорго буһан-хатан хатарыллыбыт, 
Үтүмэн элбэх үтүөлэри-мөкүлэри көрбүт,   

     көмпүт, 
Сынаҕа баай омуктары
Сырдыкка, хараҥаҕа сирдээбит
Мас, таас уонна салгын эркиннэрдээх
Маскубаҕа, 
Кыараҕас харахтаах Үһүс Ириим
Кыбычыын үс муннугар, 
Омук ордуктарын уонна
Одьунаастарын ортотугар
Хамсаабат харабыл буолан үйэ-саас тухары
Хаалан тааллаҕа аарыма айанньыт...

16:12:2017 Сергиев Посад

* * *
Хаһааҥҥы эрэ өбүгэм атын уулаппыт байҕала
Хаһаар – Каспий
Хас биирдии эппэҥнии тыыныытыгар – 
Хаҥыл уонна көҥүл халҕаһа долгуннарыгар
Өспүт кэмнэр, тыллар сахтар
Өрөгөйдөөх олоҥхолоро
Богдо омук торҕотунуу суугунуур, 
Боотур тимир куйаҕыныы кырылыыр, 

Куйаар атын туйаҕыныы хабыллар, 
Кураанах хонуу силлиэтинии ытыллар...

Уонна сэһэргиир
Улуу көхсө кыараан, кумуччу туттан
Уот курааннары тулуйарын, 
Хабыр чысхааннарга хам ылларан
Хачыгырыыр муус хандалыналарын, 
Ардыгар
Арҕас долгуннарын адаарытан
Хаайыллыбыт хаатын өрө мөхсөн
Хаардаах хайалар кэтэхтэригэр баар
Ийэтигэр – уһуга суох улуу далайга
Илбиһирэн талаһарын, 
Икки атах илгэлээх олоҕун урусхаллыырын, 
Түөрт атаҕы, үөнү-күрдьэҕини
Түллэр уоҕугар тимирдэн ыйыстарын...
Хаһааҥҥы эрэ өбүгэм атын уулаппыт байҕала
Хаһаарга – Каспийга
Тас биэрэн, 
Таҕайбытым инчэҕэй кумаҕы 
Тириппит ытыспынан, 
Тириим ойуутун – 
Үтүөм-мөкүм бичиктэрин
Үйэлэргэ сотуллубат өйдөбүл гынан   

    хаалларбытым.

04:12:2017 
Сумгаит куорат, Азербайджан

Дьо±ус дьол
Бүгүн аптаах тылга хамначчыттаабаппын, 
Кини талбатын, кэрэтин да наардаабаппын – 
Төбөбөр көҥүл тыал мэниктии сүүрэкэлиир, 
От охсон куһуйарбыттан этим-сииним ыллыыр.

Бүгүн улахан сирдээх кыра норуотум
Кылаан кыһалҕаларынан буолбакка, 
Күннээҕи хара үлэ бүппэт түбүгүнэн 
Чуумпу олоҕум бигэтик хардыылыыр.

Бүгүн Арассыыйа диэн ааттаах аҕа дойдум
Эмиэрикэлиин эйэлэһэр, сороҕор этиһэр
Баараҕай долгуннарынааҕар быдан чугас
Саппыйа саҕа самыырдаах былыт суола.

Бүгүн кыра кыһалҕаларынан тыынарбынан, 
Быстах үөрүүлэртэн сирийэн тиһиллибит 

Поэзия
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Отчут-масчыт орто саха олоҕунан
Дьоҕус эрээри толору дьоллонобун.

Бор алаас
"Бор" – истэргэ, саҥарарга, суруйарга,   

     өйдүүргэ
Боростуой, судургу, сомоҕо, сахалыы да тыл.

Бу тылга баар үс дорҕоону үс саха үс кутун  
     курдук, 

Буулаҕа, баараҕай, биир ньыгыл таас 
     өйдөбүлү
Киһи – суруйааччы, ойууһут, билгэһит 
     иэйиитэ
Киэргэтэн, дириҥэтэн, дэгэттээн, хомуһуннаан – 
Сир аннынааҕы оргуйар уот төлөнүгэр сиэтэн, 
Халлаан аан талҕа булкунугар этитэн-эллэтэн
Үйэлэргэ хаалар өлбөт айымньыны төрөтөр, 
Үөһэттэн ыйаахтаах өспөт дьүһүлгэни айар, 
Ол аптаах айыы уонна ойуу уран тылларынан
Орто дойду олоҕун үрүҥ сүнньүн булларар
Икки атах ардыгар чэҥинэн бүрүллэр сүрэҕин
Ириэрэр, тилиннэрэр, сырдыкка сирдиир   

     эбит...

Бор – дьиҥэр, сир аайы баар быйаҥнаах алаас.
Бор – бүтүн куйаар үрдүнэн хатыламмат   

     чыпчаал!

Таатта кµ´µнэ
Тааттам көмүс күһүнүгэр
Тапталга билинэ эргилинним – 
Талахтан таҥыллыбыт храммар
Талба сиэри толордум!

Хаһыҥ уураан ааспыт
Хатыҥ сэбирдэхтэрин
Ытыһан ардах таммахтарыныы
Ыһыахтана оонньуу, 
Иһийбит үрэҕим холустатыгар
Иэйиим кистэлэҥ күлүгүн
Уран сурааһыннарын 
Уруһуйдуу кэллим
Кииним түспүт сиригэр, 
Киһи-хара буолбут дойдубар.

Оҕус миинэн отун-маһын тиэнэр, 
Отут хонук тохтоло суох
Олоҥхо истэр, 
Ойуунускайдыын
Оҕо саас кырдалыгар кылыйбыт
Сэмэй дьонум
Сэргэх харахтарыгар
Кэлэр кэскил уоттаах сулуһун
Кэрэ сыдьаайын көрөммүн
Сарсыҥҥы кыһалҕам умнуллан
Саҥа төрөөбүт оҕолуу сананным.

Алаас ахсын кэбиһиилээх оттоох, 
Ампаар аайы хаһаас дьэдьэннээх, 
Алла турар арыылаах-сүөгэйдээх
Умсулҕаннаах үлэни күөртээбит
Уйгулаах сайын кэннэ, 
Күлбүт-үөрбүт, тот-холку
Күһүҥҥү дьоммун, 
Ходуһатын, ойуурун быйаҥыттан
Хомоҕойдук күндүлээбит 
Көмүс көстүүмнээх Тааттабын
Көй тойукпунан уруйдуубун...

Саха ааттаах
Санаатын ымыыта буолбут дойдум
Алтан алгыһыттан амсайа, 
Айыллыбыт алааспар сүгүрүйэ
Талахтан таҥыллыбыт храммар –
Талба Тааттабар ыалдьыттаатым!..

Бµтэ´ик бырдах
Күл өҥнөөх байтаһын былыттар. 
Күһүҥҥү сарыал килбик мичээрэ.
Түннүкпүн сэгэтэн сөрүүкүүбүн.

Соһуччу, быйылгы бүтэһик бырдах
Кэриэс тойугун ыллаабытынан
Дорообото суох ыалдьыт буолла.

Аналын толорордуу иэдэспэр түстэ, 
Тумсунан хатанна. Хааннаах уурабыл.
Ытыспар – кыракый илдьиркэй өлүк...

Аллараа этээскэ олорор оҕонньор
Табаҕын хабархай сыта билиннэ.
Күһүн. Бүтэһик бырдах. Тиһэх ырыа.

Поэзия
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Ыал оло±о мэлдьитин дьол аргыстаах уон-
на µµт тураан буолбат. Ол эрээри кинини 

тупсарарга кыhаллыахха с³п. 
Соторутаа±ыта улахан кыыhым Дженна миэ-

хэ: «Кыра эрдэхпинэ эн ийэбин кытта арахсан 
 хаалыа² диэн туохтаа±ар да куттанарым. Ол 
 эрээри, уон икки сааспын туоларбар, ба±ар, 
арахсаллара да ордук буолаарай диэн санаа 
киирбитэ – эhиги куруук этиhэн тахсааччыгыт 
дии!», – диэбитэ. Онтон мичээрдээт, кини: «Т³-
h³тµн да иhин, эhиги иллэспиккититтэн µ³рэ-
бин», – диэн эбэн биэрбитэ.

Кэргэним Кери уонна мин µгµс сыл ыт таах 
куос ка курдук олорбуппут. Аны санаатахха, 
хай дах сатаан холбоспуппутун бэркиhиибин 
– би hиги букатын атын-атын, с³п тµбэhиспэт 
май гылаахпыт. Т³h³н³н уhуннук олоробут да, 
соччонон тыл-тылга киирсибэт буоларбыт, 
тап сыбаппыт элбээн испитэ. Уйгу олох уонна 
аат-суол да  кэлэн олохпутун чэпчэппэтэхтэ-

рэ. Т³тт³рµтµн, ³йд³сп³ппµт дири²иир эрэ этэ. 
Биhиги субу-субу м³ккµhэр буолан, иллээхтик 
бииргэ олорор туhунан санаабат да буолбуп-
пут. Бэйэ-бэйэбитин кытта сотору-сотору ки²ир-
ха²ыр са²арсарбыт. Сµрэхпит тула таас кириэп-
пэс туттан кэбис питтии то²куруун буолбуппут, 
ол иhигэр дууhабыт ыалдьарын кистиир курдук 
этибит.

Му²ур уhукка тиийэн, арахсыы туhунан кэпсэ-
тэр буолбуппут.

Туох баар мунньуллубут иэйии ытыл±ана 
айа²²а сырыттахпына, дьэ, т³л³ барбыта. Те-
лефонунан кыыhырса-кыыhырса этиспиппит 
кэнниттэн, Кери туруупканы бырахпыта. Мин 
тµ³hµм иhигэр аба-сата оргуйара эрээри, сэниэм 
эстибит курдуга, эмискэччи со±отохсуйуу курус 
иэйиитэ саба халыйан кэлбитэ. Му²ур уhукка 
кэлбиппин дьэ²кэтик ³йд³³бµтµм – салгыы ту-
луйар кыа±ым суо±а. 

Атланта куоракка, отельга, баарым. Суунар 

Ричард Пол Эванс

Арахсыыттан быыhаабыт 
абыраллаах биир этии

Ричард Пол Эванс Америка суруйааччыта. Кини 1962 сыллаахха 
алтынньы 11-гэр Юта штатыгар Солт-Лейк-Ситигэ т³р³³бµтэ. 
Суруйааччы романнарын Нью-Йорк Таймс ха´ыат хаста да бест-
селлердэр испии´эктэригэр бастакы нµ³мэринэн киллэрбитэ. 
Ричард 1980 сыллаахха Солт-Лейк-Сити университетыгар µ³рэнэ 
киирбитэ уонна тµ³рт сылынан бакалавр истиэпэнин ылбыта. Онтон 
рекламнай агенство±а µлэлии сылдьан бэйэтин о±олоругар анаан 
«Оро´ооспотоо±у хоппочоон» диэн кинигэни суруйбута. Кини 
биэс о±олоох. Ити кинигэтэ тута киэ² сэ²ээрини ылбыта уонна 
Эванс суруйааччы бы´ыытынан биллэригэр-к³ст³рµгэр улахан 
т³´µµ буолбута. О±олоругар анаан суруйбут бастакы кинигэтэ аан 
дойду µрдµнэн а±ыс м³лµйµ³нтэн тахса ахсаанынан бэчээттэммитэ. 
Сотору кини кэргэнинээн «Оро´ооспотоо±у хоппочоон» диэн 
ааттаах дьиэтэ-уота суох тулаайах о±олору иитэр дьиэни 
арыйбыттара. Билигин ити дьиэ 30 ты´ыынчаттан тахса иитиллээч-
чилээх. Ааптар романнара барыта христианскай сиэри-майгыны 
и²эриммит ис хо´оонноохтор. Эванс кинигэлэрэ 22 омук тылынан 
бэчээттэммиттэрэ, ону та´ынан "Нью-Йорк Таймс" ха´ыат кини 11 
романын бестселлердэр испии´эктэригэр киллэрбитэ.



41Чолбон 5 №-рэ 2018

Тылбаас

сиргэ киирэн турбутум. Харах уутун курдук душ 
сылаас таммахтара иэдэспинэн сµµрэллэрэ. Мин 
«ал±ас ыал буо лан, ... бµттµбµт, сал гыы маннык 
оло руом суох» дии са наабытым. Арахсар туhунан 
санааны кыйдыы сатыыр этим да, бииргэ оло-
рор олус эрэйдээх, му²наах этэ. Кыhыыттан-
абат тан ураты ³сс³ туох эрэ мунаах санаа баа-
ра. То±о Кери биhикки букатын тапсыбаппытын 
кыа йан ³йд³³б³т этим. Кэргэним, дьи²э, µчµгэй 
дьахтар эбээт. Мин да±аны куhа±ана суох ки-
hи бин. То±о, оччо±о, биhиги сыhыаммытын са-
таан к³нн³рб³ппµтµй? Бэйэбиттэн букатын атын 
майгылаа±ын билэр эрээри то±о кэргэн ылбып-
пыный? Кини то±о к³нн³рµнµ³н, эбэтэр, миигин 
³йдµ³н ба±арбатый? 

Тиhэ±эр, мин душ иhигэр муоста±а олорбутум 
уонна хара±ым уутун кыатаммата±ым. Му²кур-
бут дууhабар мотуок дэбилийбитинии: «Эн ки-
нини к³нн³рµ³² суо±а, бэйэ±ин эрэ уларытар 
кыахтааххын», – диэн санаа халыйан киирбитэ. 

Сарсыныгар дьиэбэр кэлбитим. Кэргэним то²-
курууннук туттан ааны арыйан биэрбитэ эрээри, 
мин диэки к³рб³т³±³ да±аны. Ити тµµн, оромму-
тугар кэккэлэhэ сыттахпытына, ардыбыт аппы-
тын хайдах гынан к³нн³р³рµ толкуйдаабытым. 

Сарсыарда буолбута. Уhуктан баран, оронтон 
турбакка эрэ, мин Кери диэки эргиллибитим уон-
на ыйыппытым: 

– Бµгµ²²µ кµ²²µн тупсарар туhугар тугу гы-
набын?

Кери мин диэки кыыhырбыттыы к³рбµтэ: 
–Туох даа?
– Бµгµ²²µ кµ²²µн тупсарар туhугар тугу гына-

бын? – мин хатылаабытым.
– Тугу да буолбатах, — кини быhа баттыыр-

дыы эппитэ. – То±о ыйыта±ыный?
–То±о диэтэххэ, дьээбэлэммэппин, – диэбитим 

мин. – К³нн³рµ, бµгµ²²µ кµнµ² тупсуо±ун, µчµ-
гэйдик ааhыа±ын ба±арабын.

 Кэргэним сµ³ргµлээбиттии одууласпыта:
– Тугу эрэ гыныаххын ба±ара±ын дуо? Бэрт, 

баран куукуна муостатын сууй.
Бука, кини ³hµргэнэн «³ттµкпµн µнтµ тµhэр-

бин» кµµппµтэ буолуо эрээри, туттуммутум. То²-
хох гыммытым:

– С³п.
Тураммын, кыhаллан-мµhэллэн куукуна муос-

татын кылбаччы сууйан кэбиспитим уонна суу-
нан-тараанан баран µлэбэр барбытым.

Н³²µ³ кµнµгэр эмиэ ыйыппытым:

– Бµгµ²²µ кµ²²µн тупсарар туhугар тугу гы-
набын?

–Гаражкын ³р³ тарт, сааhылаа.
Мин дири²ник µ³hэ тыыммытым. Бµгµн, са-

тахха, µлэм олус элбэ±э. Кэргэним миигин кыйа-
хаары, кыынньаары соруйан итинник эппитин 
сэрэйбитим. Кыыhыран тугу эмэ этиэм кэрэх, 
этиhии кµ³дьµйµ³хтээ±э. Ол эрээри, мин:

– Yчµгэй, – диэбитим. Турбутум уонна икки 
чаа  hы быhа гараж иhин сааhылаан, хомуйан, 
бэрээ дэктээн, ыраастаан кэбиспитим. Кери тугу 
да этиэн булбата±а.

Н³²µ³ сарсыарда µµммµтµгэр эмиэ ыйыппы-
тым:

– Бµгµ²²µ кµ²²µн тупсарар туhугар тугу гы-
набын?

– Тугу да гыныма! – диэбитэ кэргэним. – Эн 
тугу да гынар кыа±ы² суох. Баhаалыста, итин-
ник этэргин тохтот.

Мин олохпутун тупсарарга сорук туруорум-
муппун эппитим уонна ³сс³ биирдэ ыйыппытым:

– Бµгµ²²µ кµ²²µн тупсарар туhугар тугу гы-
набын?

– То±о итинник гына±ын? – Кери т³тт³рµ ый-
ыппыта.

– То±о диэтэххэ, эн миэхэ кµндµгµн. Эйигин-
ниин ыал буолан олорорбун урут ситэ сыаналаа-
бат эбиппин…

Сарсы²²ы кµнµ эмиэ ыйытыынан са±алаа-
бытым.

Н³²µ³ сарсыарда эмиэ. Ол сарсыныгар эмиэ. 
Онтон, иккис нэдиэлэ ортотугар, дьикти буол-

бута: ыйыппыппар Кери мин диэки хайыспыта, 
харахтара уунан туолан бычалыйбыттара уон на 
ытаан барбыта. Уоскуйан баран, кэргэним эп-
питэ:

– Бука диэн, итинник ыйытан тохтууру² 
буол лар. Сатаспаппыт т³рд³ эйиэхэ буолбатах, 
миэхэ±э. Миигин кытары олорор ыараханын 
³йдµµбµн. Сатаан санаабаппын, хайдах бач-
чаа²²а диэри тулуйан кэлбиккин...

Мин кинини аргыыйдык сэ²ийэтиттэн ылан, 
харахтарын утары к³рбµтµм:

– То±о диэтэххэ, мин эйигин таптыыбын, – 
 диэни исти²ник сибигинэйбитим. – Бµгµ²²µ кµ²-
²µн тупсарар туhугар тугу гынабын?

– Мин итинник ыйытыах тустаах этим.
– Ыйытыах тустааххын, ол эрээри кэлин. Би-

лигин мин к³нн³рµнµ³хпµн наада. Эн миэхэ хай-
дах курдук кµндµгµн билиэхтээххин.
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Кэргэним т³б³тµн тµ³спэр уурбута:
– Наhаа да сµрдээхтик сыhыаннаспыт эбип-

пин, бырастыы гын дуу…
– Мин эйигин таптыыбын, – диэбитим мин.
– Мин эмиэ эйигин таптыыбын, – диэн кини 

хардарбыта.
– Бµгµ²²µ кµ²²µн тупсарар туhугар тугу гы-

набын?
 Кери мин диэки имэрийэрдии к³рбµтэ уонна 

сµрдээх исти²ник эппитэ:
– Арай, иккиэйэ±ин эрэ бу кµнµ атаардахха? 

Эн уонна мин эрэ. 
Мин мичээрдээбитим:
– Мин с³пс³h³бµн.
Ыйтан ордук кэм устата хас биирдии сарсыар-

да мин ыйытыыбыттан са±аланар этэ. Сы hыам-
мыт биллэ тупсубута. Этиhэн бµппµппµт. М³к-
кµспэт да буолбуппут. 

Онтон кэргэним ыйытар буолбута:
– Мин тугу гыныахпын ба±ара±ын? Хайдах 

 эйиэхэ µчµгэй кэргэн буолабын?
Сµрэхпитин тула туттубут кириэппэстэр-

бит эркиннэрэ сууллубуттара. Биhиги уhуннук 
кэп сэтэр, сэhэргэhэр буолбуппут. Аhа±астык, 
³йд³³н-дьµµллээн – олохтон тугу кµµтэрбитин 
уонна хайдах бэйэ-бэйэбитин дьоллуур туhунан. 
Суох, биллэн турар, туох баар кы´ал±абытын 
барытын биирдэ быhааран кэбиспэтэхпит. Уон-
на хаhан да м³ккµспэт буолбуппут диэн этэрим 
сатаммата буолуо. Ол эрээри, дэ² биирдэ эмэ 
м³ккµстэхпитинэ да±аны урукку курдук кыйа-
хаммакка, кыыhырсыбакка быhаарсар буолбуп-
пут. Хайабыт да дууhа±а бааhы хаалларардыы 
³hµргэтиэн ба±арбат этэ, онон тылбытын кыата-
нарбыт, ³йд³³н-дьµµллээн са²арарбыт. 

Кэм-кэрдии ааhан истэ±ин аайы ³йд³³бµтµм: 
бу кэпсээбит тµбэлтэм ыал буолан олоруу дьоhун 
уруогун кэрэhитэ эбит.

– Бµгµ²²µ кµ²²µн тупсарар туhугар тугу гы-

набын? – диэн ыйытыыны ким барыта бэйэтин 
аналлаа±ар туhаайыан с³п эбит. Дьи²нээхтик 
таптыыр киhи эрэ итинник ыйытыан с³п. Тап-
тал туhунан романнарга эдэр дьон тапталтан 
эрэйдэнэллэрэ к³ст³р уонна тиhэ±эр кини-
лэр «дьоллоох тук уонна уhуннук» олорбутта-
ра диэн буолар. Ол эрээри, «дьоллоохтук уон-
на уhуннук» олоруу атын киhини таптыыртан 
бэйэтэ тиийэн кэлбэт. Дьи²нээх олоххо биир-
гэ олорду² да дьоллоно  ±ун диэн буолбатах, 
до±оргор, кэргэ²²эр, аналгар  ис сµрэхтэн дьолу 
ба±арыахха наада, ардыгар бэ йэ² дьолу² чээрэ-
тинэн толуктанан да туран.

Дьи²нээх таптал диэн атын киhини бэйэ² 
курдук ³йд³³х-санаалаах, эн курдук туттар-
хаптар киhи о²оруу диэн буолбатах. Таптал ис 
дьи²э киhи кыа±ын му²ура суох сайыннара-
рыгар, атын киhи омсолоох да ³рµттэрин тулу-
йар гына µ³рэтэригэр, таптыыр киhи² туhугар 
кыhалларгар сытар.

Кери биhикки олохпут холобура хас биирдии 
эдэр ыалга с³п тµбэhиэ дииртэн туттунабын. Ону 
таhынан, арахсар турукка тиийбит хас биирдии 
ыал дьиэ кэргэнин ити иэдээнтэн быыhыы са-
тыахтаах диэн толору эрэмньилээхтик этиэхпин 
ба±арбаппын. 

 Арай, ол кµн иллэhэр ба±аттан т³б³б³р судур-
гу ыйытыы к³т³н тµспµтµгэр му²ура суох махта-
набын. Мин дьиэ кэргэним µрэллибэтэ±эр уонна 
хас сарсыарда аайы уhуктарбар оро²²о аттыбар 
кэргэним баарыгар махтанабын. 

Билигин да±аны, уонунан сыллар ааспытта-
рын кэннэ, сарсыарда биhигиттэн биирбит:

 – Бµгµ²²µ кµ²²µн тупсарар туhугар тугу гы-
набын? – диэн ыйытта±ына дьол сылаас сµµрээнэ 
саба кууhар. Ити туhугар сарсыарда аайы µ³рэ-
к³т³ уhуктуохха с³п. 

Максим Ксенофонтов тылбааhа
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А±а дойду к³мµскэлигэр фашистскай Гер-
манияны кытары сэриилэ´иигэ кыттыбыт 

саллааттар а±ыйаатар-а±ыйаан испиттэрэ. Оч-
чолорго, 80-с сыллар ортолоруттан, Чурапчыга 
олохтоох араадьыйанан биэриилэри тэрийээч-
чинэн, «Са²а олох» ха´ыат кэрэспэдьиэни-
нэн, кэлин «Маарыкчаан» диэн телерадио-сту-
дия кылаабынай эрэдээктэринэн туруорул лан 
Валерий Петрович Герасимов салалтатынан 
µлэлээбитим.

Ийэбинэн таайдарым Дмитрий Никитич Сис-
син уонна Георгий Константинович Федоров А±а 
дойду Улуу сэриитин кыттыылаахтара этилэрэ, 
сэриини да сэриилэспит дьоннор ахсааннарыгар 
киирэллэрэ.

Улуу Кыайыы µбµ-
лµ³йдээх тµ´µмэ±э ти-
ийэн кэллэр эрэ Чу-
рапчыттан т³рµттээх 
фрон товиктар тµм сэл-
лэ рэ. Биир оннук тµ-
гэ²²э ГеоргийКонстан
тинович Федоровы
ыраах тан к³рбµтµм, дьо-
ну кытары кµ³-дьаа буо-
лан кэпсэтэ туралла-
рын мэ´эйдээмээри чу-
га´аабата±ым.

Георгийы к³рбµппµн таайбар Дмитрий Сис-
си²²э кэпсээбитим.

«Кэлиэхтээх ки´и кэллэ±э... Сэриини да сэ-
риилэспит ки´и буолла±а дии... Ити ки´и т³рµт 
араспаанньата – Сиссин диэн буолуохтаах этэ. 
Ону баара Биирдээхэп о±онньор араспаанньатын 
уларытан кэби´эн, билигин ити дьоннор – Федо-
ровтар буола сылдьаллар...» – диэн бы´ааран 
биэрбитэ.

* * *
Билигин ³йд³³н-санаан к³рд³хпµнэ а±ам 

н³²µ³ Г.К. Федоровы бэрт ³рт³н билэр эбип-
пин. Ол маннык. 1954 сыллаахха би´иги дьиэ-

кэргэн Булу² оройуонун Тумат нэ´илиэгин 
Са±астыырыгар олорор кэммит. О±о эрдэхпит-
тэн ха²ас харахпынан к³рб³т этим. Аны онтум 
ыарыйда±ына у²а харахпар охсоро. Саа´ыары 
кы´ын а±ам Андрей Фомич Поповтуун (айымньы-
ларбар У´ун £нд³р³й) ыт наартатынан Кµ´µµргэ 
тиийбиппит. Быраастарга к³рд³р³р кы´ал±а ти-
рээбитэ. Оччолорго Кµ´µµр – Булу² оройуонун 
киинэ этэ.

Айаммыт ыарахана, тµµннэри-кµннэри курда-
ры айаннаабыппыт. Хара±ым ыалдьар буолан 
µксµгэр утуйан тахсарым. Кµ´µµргэ тиийэн тµспµт 
ыалбыт а±ам билэр дьоно буолан биэрдэ. Дьиэ-
лээхтиин куусту´ан к³рµстµлэр. Ма²ан, б³д³²-
сада² ки´и эбит этэ. Кэргэнэ орто у²уохтаах 
 нуучча дьахтара. О±о баара – биллибэтэ.

Хонук чэй кэнниттэн а±ам аах сµрдээх у´ун-
нук, ахтыл±аннаахтык кэпсэттилэр. Сэрии бы´ы-
лаана эрэдьиэстэнэр бы´ыылаах. А±ам дьулай-
быт куола´ынан, оргууй ыйытар:

– До±оор, кы²аан ытар кыаллыбат этэ дуо?
– Хантан кы²ыы туруоххунуй... Тыын был-

дьа´ыыта буолла±а дии... То±у анньан быыстала 
суох киирэ тураллар ээ... ону саа прикладынан 
сырбатан и´э±ин. Инньэ гымматаххына бэйэ-
±ин былдьатар буолла±ы² дии... илиилэ´эргэ 
тиийэ±ин...

Араа´а, госпитальга дуу, казарма±а, траншея-
±а дуу буолбут хабараан киирсии ту´унан кэп-
сэтэллэр бы´ыылаах. Улахан дьон кэпсэтиитигэр 
мэ´эй-та´ай буолумаары адьас ыраа±ынан сы-
рыттым, хата, дьиэлэрэ кэ²эс буолан абыраата.

У´уннук кэпсэттилэр. Тохтуу-тохтуу табах таан 
унаарыталлар. Санаам батарбакка биир тµгэ²-
²э хо´у ³²³й³н к³рдµм. Дьонум кµ³х тас таах 
кинигэни тутан олорон кэпсэтэллэр эбит. ¥чµгэй 
ба±айы кµ³х тастаах, кы´ыл былаах таах, таанка 
кэнниттэн аптамаат тутуурдаах дьоннор сырсан 
и´эллэрэ ойууламмыта харахпар умнуллубат-
тык олорон хаалбыта, ол, араа´а, к³рµ³хпµн 
ба±арбытым улаханыттан эбитэ буолуо. Ымсыы-
ран ылан к³рµ³хпµн ба±арбытым да, дьулайан 

Сэрии хара²а 
тыынын куоттарбата±а

(Снайпер Г.К. Федоров ту´унан)
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хоско киирбэтэ±им. Сотору кэми нэн сылайбытым 
таайан, утуйан буккураан  хаалбытым.

Дьонум кµ³-дьаа кэпсэтэ олорбуттара, кэлин 
билбитим аймахтыы эбиттэр, онон ахтыспыт да 
буолуохтарын с³п. Ити – 64 сыллаа±ыта этэ.

* * *
Георгий Константиновичка ким ыйан биэртэ 

буолла, Чурапчы бэтэрээннэрин биир суол уоча-
раттаах к³рсµ´µµлэрэ µгэннээн турда±ына, миэ-
хэ тиийэн кэлбитэ. Хардарыта дорооболостубут.

Ол кэнниттэн миигин дьон ортотуттан туора 
тардан та´аарбыта уонна: 

– Сэмэн, эн, Андрей Фомич Попов уола эбик-
кин дии. Оччотугар аймахтыы буолар эбиппит. 
Биирдэ эмэтэ к³рс³н ирэ-хоро кэпсэтиэххэ, 
сэ´эргэ´иэххэ да баар этэ, – диэтэ.

– Георгий Константинович, соло-билэ булуо 
суох бы´ыылаахпыт. Ити турар кураанах хоско 
киирэн сэ´эргэ´э тµспэппит дуо? Биир суолу 
ыйытыахтаах этим, – диэтим тµгэн к³стµбµтµнэн 
ту´анан.

– Мин билигин «Са²а олох» ха´ыакка µлэ-

лии бин. Эн тускунан тугу эмэ суруйуох пун ба-
±арабын, дьи² кырдьыкпын эттэхпинэ, ха-
´ыат тарга тахсыбыт интервьюларгын, сэрии 
сыл ларынаа±ы, фроннардаа±ы ха´ыаттарга 
 су   руйбуттарын ирдэ´эн туран аа±ыталаатым. 
 Бэ йэ±ин кытары кэпсэтиэхпин ба±ар бытым 
 ыраат  та эрээри кµн бµгµнµгэр диэри кыал ла 
илик.

– С³пк³ этэ±ин. Кµн-дьыл эп-элэ²нэс. Саа´ы-
ран, кµн-тµµн ыараан и´эбин. Чопчу тугу ыйы-
тыаххын ба±арары² эбитэ буолла, сэриилэ´ии 
ту´унан буолла±а буолуо...

– Ээ, оннук! £ст³³х снайперын кытары 
дуэлла´ыыга кыайбыта дииллэр эбит. Ол ту´у-
нан истиэхпин ба±арабын.

– Кырдьыгы кэпсииллэр. Быыс булбучча чоп-
чу ол ту´унан сэ´эргиим... Бээрэ, хайдах этэй?! 
– диэтэ бэрт улгумнук Георгий Константино-
вич уонна илиилэринэн тобуктарыгар тайанан 
 олорон, фроннаа±ы оло±ун биир боччумнаах 
уонна суос таах хапсы´ыытын ту´унан кэпсээн 
киирэн барбыта.

Ону мин блокноппар бэлиэтэнэн испитим. Си-
миттэ хайыы барбакка эрдэ да±аны бу курдук 
кэпсэппитим буоллар, элбэ±и истиэм-би лиэм 
хаалла±а... Кэпсэтиибит бµтµµтµгэр Георгий 
Константинович дьиэтин аадыры´ын биэрбитэ 
уонна:

– Тоойуом, Сэмэн, аны билистибит. Дьокуус-
кайга киирдэххинэ дьиэбэр-уоппар сылдьаар... 
Онно µчµгэйдик сэ´эргэ´иэхпит этэ буолла±а, – 
диэбитэ уонна сылайбыт ки´илии то±о эрэ суту-
ругун и´игэр с³т³лл³н ылбыта. 

Бу кэм²э кинини ы²ырбыттара. Т³´³ да саа-
´ырдар ³сс³ да±аны к³н³ к³хс³, аастыйбыт 
баттахтаах т³б³т³ дьон быы´ынан а±ыйахтык 
элэ²нээн хаалбыта. Оччолорго бу кини би´иги 
бастакы уонна ти´эх к³рсµ´µµбµт буолбутун 
хайа-хайабыт сэрэйбэтэ±э бы´ыылаахпыт. Би-
лигин ол кылгас кэпсэтиибэр махтана саныы-
бын, ол кыл тµгэнэ да буоллар тыл-³с бырах-
сан, кэпсэтэн-ипсэтэн хаалбыппынан µйэлэнэн 
сырытта±ым дии. Олоххо µксµгэр да±аны ити 
курдук буолааччы.

* * *
Биир µтµ³ кµн, саа´ыары кы´ын, Дьокуускай-

га киирбитим. Чопчу Георгий Константинович 
дьиэтигэр тиийбитим. Дьиэ аана то±о эрэ сэгэччи 
а´ыллан турара, табах хатан буруота аан боруо-

Уочарка уонна публицистика



45Чолбон 5 №-рэ 2018

гар кэлэн и²нэн турарга дылыта... Дьон кэпсэтэн 
добдугура´ара и´иллэр. Дьиэ±э киирдим. Кууку-
на аанынан к³рбµтµм дьиэлээх уонна норуоду-
най суруйааччы Василий Сергеевич Соловьев–
Болот Боотур ууларыгар-хаардарыгар киирэн 
олорон кэпсэтэн ахан эрэллэр эбит.

Болот Боотур дьµлэйди²и буолан са²ата 
ула хана сµрдээх. Онуоха эбии с³бµгэр «итии-
лээбиттэр» бы´ыылаа±а. Василий Сергеевич 
буо ларын курдук кугас тастаах халы² тэтэрээ-
тигэр тугу эрэ сурунар, µрµт-µ³´э ыйыта-ыйыта 
бэ лиэтэнэр.

Фронтовиктар бэрт ты²аа´ыннаах бы´ыы-
майгы ту´унан кэпсэтэллэр эбит, ³йд³³н-дьµµл-
лээн и´иттэххэ.

– Ээ, оннук... оннук этэ... Иэдээн улахана 
онно этэ... – диэн хардарар Георгий Константи-
нович онуоха.

Сэриилэ´ии ты²аа´ыннаах тµгэнин бары ымпы-
гын-чымпыгын бы´аарсар, чуолкайда´ар курдук-
тара... Фашистар олохтоох нэ´илиэнньэни – о±о-
ну-урууну, о±онньоттору-эмээхситтэри, эмэн да 
дьону иннилэригэр уктан атаака±а киирби ттэрин, 
ону к³р³н олустук хараастабытын, хааннара хам-
саабытын ту´унан кэпсэтэр бы´ыылаахтара... Ки-
нилэр мин киирбиппин билбэтэхтэрэ...

Кырдьа±ас, ытыктыыр дьонум кэпсэллэрин 
бы ́ а тµ´µмээрибин тыа´а-уу´а суох хайдах 
киир битим курдук тахсан барбытым. Ити курдук 
анаан-минээн сэ´эргэ´э диэн тиийэн бараммын 
табыллыбата±ым. Кэлин да кэлэ сылдьар ини-
бин дии санаабытым... Сотору кэминэн аатыр-
быт снайпер Георгий Константинович Федоров 
олохтон барбыт кутур±аннаах сура±ын истэммин 
со´уйуу б³±³тµн со´уйбутум. Оччолорго мин Чу-
рапчыга олорорум.

Т³´³ да±аны ити курдук буолан тахсыбытын 
и´ин, Чурапчыга Георгий Константинович Федо-
ровы сирэй к³рс³н кылгастык да буоллар олус 
исти²ник сэ´эргэспитим, сэриигэ ньиэмэс снай-
перын хайдах суох о²орбутун тус бэйэтиттэн ис-
тэн-билэн хаалбытым билигин  киниэхэ кэриэстэ-
билим бэлиэтинэн буоларыгар тиийдэ±э дии.

* * *
– Тоойуом, Сэмэн, ити эн кинигэ±э аа±ары², 

киинэ±э к³р³рµ² курдук саллаат эрэ барыта 
 кыайан-хотон сылдьааччыта суох. Сэрии диэн бу – 
эрэй, кы´ал±а уонна тµµннэри-кµннэри µлэ. £л³н 
да хаалыаххыт с³п. £л³лл³р³ да±аны. Чэ, мин 

эйиэ хэ бириэмэбит кылга´ынан чопчу биир суолу – 
ньиэмэс снайперын кытары сэрии лэспиппин уонна 
кинини хайдах суох о²орбутум ту´унан кэпсиим. 
Онтон атынын ити этэри² курдук атын фронтовой 
бэчээккэ суруйбуттарын булан ситэриэ² буолла±а 
дии. Бол±ойон и´ит, – кырдьа±ас саллаат ³йµн-
санаатын тµмµнэн, на±ыл-холку ылыннарыылаах 
куола´ынан кэпсээн киирэн барбыта.

* * *
Кµндµ аа±ааччы, мин бу си´илээ´иммин фрон-

товик, аатырбыт снайпер Георгий Константино-
вич Федоров тус бэйэтин кэпсээ´инигэр уонна 
докумуоннар, фроннаа±ы суруналыыстар сурук-
тарыгар-бичиктэригэр оло±уран сэ´эргиибин.

Георгий Константинович Федоров Таатта оро-
йуонун Тыара´а нэ´илиэгин Кыйы диэн б³ ́ µ³-
лэгин Эбэтигэр андылыы сытан 1941 сыллаах-
ха бэс ыйыгар Кы´ыл Аармыйа сэбилэниилээх 
кµµстэрин кэккэтигэр ы²ырыллар байыаннай 
комиссариат су´ал бэбиэскэтин туппута. Кыйы 
б³´µ³лэгин дьоно билигин да±аны снайпер 
Константин Федоров андыга сыппыт тумула ол 
к³ст³р диэн ыйан к³рд³р³лл³р, кини аатынан-
суолунан билигин да±аны киэн тутталлар.

Ити курдук этэн туран, фронтовик Георгий 
Константинович Федоров бойобуой оло±ун сорох 
тµгэннэриниин билсиэ±и², сµнньµнэн тус бэйэ-
тин кэпсээнигэр оло±уран.

* * *
Хотугулуу-Арҕааҥ²ы фронт «За Родину» 

диэн хаһыата 1942 сыллаахха атырдьах ыйын 
8 күнүгэр: «Уһун ардах кэнниттэн халлаан дьэ 
күнүн көрд³рбүтэ. Немецтэр уу ылбыт холло-
роон но руттан, дзоттартан салгылыы тахсыбыт-
тара. Бу кэмҥэ кинилэртэн хас да сүүс метр тэ-
йиччи сиргэ снайпердар Жамбыл Тулаев, Дроз-
денко, Соловьев, Максимов, Федоров уонна да 
атыттар иһийэн, баалларын биллэрбэккэ сып-
пыттара.

Күн бүтүүтэ снайпердар бэйэлэрин ахсаан-
нарыгар 36 өлөрүллүбүт фашист ахсаанын су-
руммуттара. 103 өстөөҕү кыдыйбыт хоһуун снай-
пер Жамбыл Тулаев ити күн 6 ³стөөҕү умсарбыта 
уонна хаһы даҕаны бааһырдыбыта. Соловьев 
уонна Максимов – 5-тии, Федоров – 4, Дрозден-
ко – 2.

Снайпер Замдинов алта чааһы быһа өстөөх 
уоту аһар точката ханна баарын чу²наабыта 
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уонна сэттис чааһыгар тиийэн бүтүн расчету 
суох оҥорбута», – диэн хаһыат суруйбута.

Ити кэпсэниллэр снайпердар ортолоругар – 
украинец Андренко, нуучча Чекунов, бурят Ба-
томунко Дамдинов, саха Георгий Федоров баал-
лара. Өстөөх снайпердарын утары кыргыһар 
бөлөҕү Советскай Союз Геройа, младшай лейте-
нант Жамбыл Ессеевич Тулаев салайбыта.

Замполит Василий Николаевич Округин: 
«Снай  пер буолууга бэйэ мындыр өйө уонна ту -
луу ра наада. Ким өстөөҕү өйүнэн кыайар, ким 
 ту луурунан баһыйар, ол кыайыылаах тахсыаҕа», 
– диирэ политическай үөрэхтээһин кэмигэр.

Георгий Константинович замполит ити бэлиэ 
тылларын дириҥник өйүгэр хатаабыта. Снай-
пердар күн аайы кэриэтэ фронт инники кир-
биити гэр киирэн окуопа хастан сыталлара. 
Аҕы йах бэр гэн ытыынан өстөөххө суоһар ох-
сууну о²орол ло ро. Георгий биир суолу бэлиэтии 
көрбүтэ. Ол маннык этэ. «Русь, обедать будем!» 
– диэн хаһыытаабытынан немецтэр, күнүскү 
аһылык кэ мэ буоллар эрэ, окуопаларыттан 
ойон тахсан брустверга үрдүгэр олоро түһээт, 
аһаабытынан барар үгэстээхтэрэ.

Өстөөх аһаан аралдьыйар түгэнин туһанар 
санааны булуммута. Сэттис рота уолаттарын 
түүнүн өстөөх диэки сүүсчэкэ миэтэрэ иһирдьэ 
киирэн окуопа хаһан биэрэллэригэр көрдөспүтэ. 
Рота уолаттара Георгий көрдөһүүтүн улгумнук 
толорбуттара. Снайпер нөҥүө күнүгэр, өстөөхтөр 
эбиэттиир кэмнэрэ кэлэрин кэтэһэ сытан, саҥа 
позициятыгар көспүтэ. Көстүбэттии-биллибэттии 
саспыта, оттуун-мастыын биир буо ла симэлий-
битэ.

Георгий Константинович, өстөөхтөр кини чу-
гас баарын сэрэйбэттэрин чахчы билэн эрэ ба-
ран, кэтэстэҕин ү´үс күнүгэр «бултуйбута». Ар-
тиллеристарга улахан чыыннаах офицер кэлби-
тэ. Кини картаҕа тугу эрэ ыйа-ыйа биһиги обо-
ронабыт диэки илиитинэн далайан көрдөрөрө. 
Ытыалыыр ориентирдарын ыйар быһыылааҕа. 
Снайпер бу түгэни мүччү туппатаҕа. Офицердар 
фронт кирбиитигэр туох эрэ уларыйыы тахсар 
эрэ буоллаҕына көстөөччүлэр. Оччотугар... Саа 
тыаһа өрө түптэлэнэ түспүтэ. Офицер умса хо-
руйар, ону кытары даҕаспытынан түөрт немец 
тэлгэнэ түһэллэр. Ити снайпер Георгий Констан-
тинович Федоров бэргэн ытыылара этилэрэ.

Бэргэн ытааччы олоҕун бойобуой түгэннэрэ 
итинэн эрэ бүппэтэхтэрэ. Жамбыл Тулаев взво-

дун иннигэр сүрдээх ыарахан сорук турбута.
Кинилэр туһаайыыларыгар өстөөх снайпера 

баара. Элбэх дьону өлөрбүтэ, µгүс иэдээни та-
һаарбыта. Бэйэтэ хантан ытара биллибэтэ. Ба ры 
артиллерийскай, разведкалыыр, полковой кэ-
тээн к³р³р пууннарга өстөөх сытар сирин снай-
пердарга ыйан биэрэллэригэр сорудахтаммыта. 
Ол эрээри өстөөх снайпера хантан ытарын кыа-
йан быһаарбатахтара.

Снайпердар толкуйга түспүттэрэ. Георгий 
Дам диновтыын үс күнү быһа сарсыардаттан 
киэ һээ²²э диэри позицияларын уларыта сыл-
дьан, чуучалалары окуопаттан быктаран, өстөөх 
снайпера хантан ытарын быһаара сатаабытта-
ра. Киһилэрэ үөс-батааска биэрбэккэ ытыалаан 
чуучалалары дьөлүтэ сүүрдэрэ. Буулдьа хайыс-
хата ыраахтан дуу, чугастан дуу кэлэрэ кыайан 
биллибэтэҕэ. Снайпердар уһун күнү быһа чуу-
чалалардыын өрө мөхсөн өлөрдүү сылайбытта-
ра. Сыыһа туттардахха куттала бэрт буолсу. Дьэ, 
манна буолбута өйү үлэлэтии, араас мындыр 
этиилэри сүүмэрдээһин. Кэмниэ-кэнэҕэс Геор-
гий этии киллэрбитэ. Биһиги чараас чуучалала-
ры буолбакка, арай сүрдээх халыҥ чуучаланы 
туруор дахпытына хайдах буолуох этэй?

– Кырдьык даҕаны! Сөпк³ эттэ ээ! – дэһэ 
түспүттэрэ снайпердар блиндажтарыгар түмсэн 
күө-дьаа кэпсэтэ олорон.

Халыҥ фанераттан чуучала оҥорорго быһаа-
рыммыттара. Отучча сантиметр халыҥнаах чуу-
чаланы сүкпүтүнэн Георгий Дамдиновтыын түүн 
үөһүн саҕана позицияларыгар тахсыбыттара. 
Ол сарсыарда бэйэтэ даҕаны сүрдээх  ыраас күн 
үүммүтэ. Туох барыта ытыска уурбуттуу көстөрө. 
Арай өһүөмньүлээх өстөөх ханна саһа сытара 
биллибэтэ.

Снайпердар бэркэ сэрэнэн чуучалаларын 
окуо паттан быктарбыттара, сотору кэминэн не-
мец снайпера үстэ ытан субуруппута. Биһиги 
дьоммут халлаан хараҥарыар диэри окуопала-
рыгар сытан баран, чуучалаларын илдьэ блин-
дажтарыгар кэлбиттэрэ. Чинчийии, көрүү-истии 
буолбута. Халыҥ фанераны дьөлө көппүт буул-
дьалар суоллара чөҥөрүйэн көстөллөрө. Буул-
дьалар аллараттан өрө сыыйан тахсыбыт этилэ-
рэ. Кинилэргэ дьиҥэр, ити наада этэ.

Снайпердар түбүктэрэ итинэн эрэ бүппэтэҕэ. 
Байыаннай специалистары ыҥыртаран буул-
дьалар быһа холоон төһө ыраахтан, ханнык 
хайысхаттан чуучалаҕа кэлэн түспүттэрин бы-
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һаартарбыттара. Быһа холоон эттэххэ икки 
сүүсчэкэ миэтэрэттэн намыһах сиртэн өрө ту-
һаайан ытыан сөп эбит диэн буолбута.

Оччотугар позицияны уларытан кэтииргэ тии-
йиллибитэ. Снайпердар түүн үөһэ туран ити икки 
сүүсчэкэ метр эргимтэлээх сири чу²наабыттара, 
маҥнай утаа өстөөх саһыан сөптөөх сирин бул-
батахтара. Арай биир кэтит чөҥөчөк баарын оп-
тическай прибордарынан чинчийбиттэрэ да мэ-
лийбиттэрэ.

Снайпердар сүбэлэспиттэрин курдук ней-
тральнай кирбиигэ киирбиттэрэ. Окуопа хастан 
сыппыттара. Сарсыарданан били төҥүргэстэрин 
диэки икки киһи кэлбит тыастара иһиллибитэ. 
Туман тугу да көрдөрбөтөҕө. Кэтэһии. Күн көрөн 
сир-дойду ньуура дьэргэйэ түспүтэ. Дьэ, онно 
көрбүттэрэ: били төҥүргэс кэтэх өттө аһаҕас 
эбит. Биһиги позициябыт диэки өттө кур бэ-
йэтэ кубулуйбакка турара. Төҥүргэс силиһин 
көндөйүгэр биир фашист снайперскай бин-
тиэпкэтин уган сытан оптическай приборунан 
кэ тиир, икки киһи аллара хаартылаан ныһыйса 
олороллор эбит.

Дамдиновтаах сүбэлэһэллэр: кини кэтэбил-
гэ сытааччыны, түргэн туттунуулаах Георгий 
хаартылыы олорооччулары туруорбакка эрэ 
«тобоҕолуурга». Куоттара оонньуу сырыттах-
ха дьонноро билэннэр айдааны тардыахтара. 
Оччоҕо бэйэ да тыыннаах хаалара боппуруоска 
туруон сөп. Снайпердар ити быһаарыныыларын 
эҥкилэ суох толорбуттара. Саалара тыаһы мөл-
төтөр оҥоһуулаах (эрэһиинэ глушителлээх) 
 буолан ыппыт тыастара иһиллибэккэ хаалбыта. 
Бойобуой сорудах ити курдук толоруллубута.

– Тоойуом, Сэмэн, бойобуой олоҕум саамай 
илистиилээх түгэнэ ити этэ. Кинилэри «со йуп-
патахпыт» буоллар, төһөлөөх элбэх биһиги 
дьоммут тыыннарыгар туруохтара эбитэ буолла? 
Кинилэр да буоллаллар хара буору уоппутта-
ра. Ити биһиги бойобуой до±отторбут иһин иэс 
ситиһиибит этэ, – диэн Георгий Константинович 
Федоров кэпсээнин түмүктээбитэ.

* * *
Снайпер ити кэпсээбит түгэнэ 1942 сыллаах-

ха от ыйын бастакы күннэриттэн биирдэстэригэр 
буолбута. Кини снайперскай дуэлларга биирдэ 
эрэ киирбэтэҕэ. Георгий Константинович эрэйи-
кыһалҕаны, бойобуой доҕотторо иэйэн-куойан, 
бааһырыыттан сүһүрэн өлүүлэрин элбэҕи көрбүт 

буолан урукку олоҕун ахтан-санаан ыларын 
ыарырҕатара. Төһөлөөх элбэх эрэйи-кыһалҕа-
ны тулуйбута, хайдахтаах тулууру көрдөрбүтэ 
буолуой снайперскай дуэллартан тыыннаах тах-
сар туһугар! Кини тулуурун бэл бэйэтин кыта-
ры тэҥҥэ сылдьыспыт бойобуой доҕотторо сөҕө-
махтайа кэпсииллэрэ. Олус сэмэй, холку-наҕыл 
киһи этэ Георгий Константинович.

Саха снайперын бойобуой олоҕун суола уһун 
этэ. 1942 сыллаахха Сычово дэриэбинэ иһин 
кыргыһыыларга өстөөх ручной пулеметун рас-
четун устан уонна өстөөх 25 саллаатын, итиэн-
нэ офицерын кырган «Хорсунун иһин» мэтээли-
нэн на±араадаламмыта. 1943 сыл олунньутугар 
Рамушево дэриэбинэ иһин кыргыһыыга тус бэ-
йэтэ 8 фриһи өлөрбүтүн уонна рота кимэн кии-
рэр би риэмэтигэр, өстөөх станковай пулеметун 
стройтан таһааран, рота кимэн киириитигэр 
көмөлөспүтүн иһин Кыһыл Сулус уордьанынан 
бэлиэтэммитэ. Днепри туорааһыҥҥа Кыһыл Су-
лус уордьаны иккистээн туппута.

Кыргыһыы хонуутугар түөртэ бааһырбыта, ол 
иһигэр иккитэ ыараханнык.

* * *
Сытыары-сымнаҕас майгылаах, сэрии кэн-

ниттэн сэбиэскэй хаһаайыстыбаннай үлэлэр-
гэ үлэлээбит Георгий Константинович Федоров 
кэр  гэнинээн Мария Игнатьевна Ивановалыын 
Дьо куускайга олорбуттара. Кырдьаҕас снай-
пер от ставкаҕа тахсан олорор генерал-майор              
Г.Н. Шин каренко бэрэссэдээтэллээх 188-с стрел-
ковай дивизия бэтэрээннэрин Сэбиэтин нөҥүө 
бойобуой доҕотторунуун сибээһи тутуһара.

Ол ынырыктаах сэриигэ соҕотох уол оҕолоо-
ҕун былдьаппыт Арҕаа Германияҕа олорор нем-
ка, аатырбыт снайперы, бурят Семен Данило-
вич Номоконовы, хомуруйан суруйбут суруга 
 «Литературная газета» хаһыакка бэчээттэмми-
тин аахпыта. Ол сурукка хардаран: «...Мин 
эһиэхэ сэриинэн киирбэтэҕим. Эһиги бэйэҕит уо-
ран саба түспүккүт, эһиги бэйэҕит сэриинэн ки-
ирбиккит. Кырдьык, мин биир да буулдьаны хал-
тайга ыппатаҕым. Эн Ганскын мин ыппыт буол-
лахпына, куоппатах буолуохтаах. Мин сэриини 
тохтотоору ытарым...» – диэн суруйбута Семен 
Данилович Номоконов.

«...Мин сэриини тохтотоору ытарым», – диэн 
тыллары Георгий Константинович снайпердар 
барыларын ааттарыттан этиллибиттии ылым-
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мыта. Кини эмиэ оннук ытыылары оҥорбута. 
Кини эмиэ сэрии хараҥа тыынын куоттарбатаҕа.

* * *
64 сыллаа±ыта Булу² Кµ´µµрµгэр Георгий 

Константинович Федоров а±абын кытары кэп-
сэтэригэр илиитигэр тутан олорбут кинигэ тин 
ирдэ´эн-тордо´он, Национальнай библиотека 
кы  раайы µ³рэтэр салаатын картотекатынан сир-
дэ тэн, буллардым.

Дьо±ус эрээри оччотоо±у кэм тыынынан су-
руллубут бу 66 страницалаах, графическай 
 ойуу лардаах (уочаркаларга суруллубут дьон-
норун мэтириэттэрэ бэриллибиттэр), тира´а 
оччотоо±у кэминэн к³р³р буоллахха балайда 
улахан эбит. 4000 экземпляр! Кинигэ нуучча-
лыы тылынан суруллубут, 26 фронтовик бойо-
буой сырыыларын, хорсун бы´ыыларын ту´унан 
кэпсэммит. Суру йааччылар Леонид Попов, Исай 
Никифоров, Степан Ефремов суруйбут уочар-
калара бу кинигэ±э бааллар. Бу «Они защи-
щают Родину» диэн аатынан Дьокуускайдаа±ы 
типография±а 1944 сыллаахха бэчээттэммит 
эбит. Фашистскай Германияны утары ³л³-тиллэ 
сэриилэ´ии µгэннээн бара турар кэмэ.

1941 сыл ахсынньытыгар А±а дойдубут дьыл-

±ата Москва аннынаа±ы кыргы´ыыга бы ́ аа-
рыллаары а±ай турда±ына «Сыны Якутии в боях 
за Родину» диэн аатынан сэриилэ´э сылдьар 
 буойуттар тустарынан сэ´эргиир ³сс³ биир ки-
нигэ тахсыбытын ту´унан Г. Попов диэн ки´и 
бу кинигэ киирии тылыгар ыйбыт эбит. Онон бу 
икки кинигэлэр бэйэ-бэйэлэрин историческай 
кырдьыгынан ситэрсэн биэрэллэр.

Бу оччотоо±у олох тылынан-³´µнэн тыынар, 
Ийэ дойду к³мµскэлигэр норуоту ы²ырар ис 
хо´оонноох, фроннартан бы´аччы сибээстээх, 
буойуттар тус бэйэлэрин этиилэриттэн, сурукта-
рыттан, фроннардаа±ы ха´ыаттарга биэрбит ин-
тервьюларыттан тµмµллэн о²о´уллубут кинигэ 
билигин да±аны ки´и сµрэ±ин хамсатар...

Оруобуна 64 сыллаа±ыта чопчу бу кинигэни 
Георгий Федоров тутан олорорун к³рбµт эбип-
пин. Сэриигэ киирэн и´эр танкалар кэннилэ-
риттэн тилэх батта´а сµµрэн и´эр аптамаат ту-
туурдаах буойуттар уонна кинилэр µрдµлэри-
нэн тэлээрбит И.В. Сталин  ойуулаах кы´ыл бы-
лаах  ойууламмыт кинигэ ис хо´оонунуун дьэ 74 
 саас пар билистэ±им, о±о эрдэ±инээ±и ымсыыр-
быт ырабын ситистэ±им µ´µ...

Бу «Они защищают Родину» («Кинилэр Ийэ 
дойдуларын к³мµскµµллэр») диэн кинигэ±э 
«Дружба» («До±ордо´уу») диэн уочарканы Ге-
оргий Константинович Федоров ту´унан Арсений 
Уолбинскай (Арс. Олбинский) диэн Таатта Уолба-
тыттан т³рµттээх оччолорго биллибит-к³стµбµт 
очеркист суруйбут.

Кылгас эрээри бу элбэх информацияны и²э-
риммит уочарка эбит. Онно Георгий Федо ров 
биир дойдулаахтарын Байбал Балановы уон-
на Бµ³тµр Чооруо´абы кытары бииргэ сэриигэ 
ы²ырыллыбыта ыйыллар, бу дьоннор тыын наах 
эргиллибиттэрэ дуу, суо±а дуу билэр кыа±ым 
суох, то±о диэтэххэ, кинилэр 1944 сыллаахха 
диэри тутуспутунан сылдьыбыт курдуктар.

Кэрэхсэбиллээ±э баар – саха µс уола герои-
ческай холобуру к³рд³рбµттэрин бэлиэтээн, ки-
нилэр чиэстэригэр Казахстан Союзнай £р³с пµµ-
бµлµкэтин артыыстара анаан-минээн кэнсиэр 
тэрийэн к³рд³рбµттэр эбит. Онно хардаран саха 
саллаата Бµ³тµр Чооруо´ап «Буойун анда±ара» 
(«Боевая клятва воина») диэн сахалыы ырыаны 
толорбут.

Ол кэнниттэн тылы снайпер Георгий Констан-
тинович Федоров ылбыт. «Мы, – сказал он, – 
вою ем неплохо, так как беззаветно любим Ро-
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дину мать. Для нее мы готовы отдать все и даже 
жизнь свою. Но мы не праве успокаиваться на 
достигнутом. Кровь за кровь! Смерть за смерть! – 
вот наш разговор с врагами», – диэн тыл эппит.

Суруналыыс Арсений Ольбинскай суруйбут 
бу уочаркатыттан кылгас бы´а тардыыны ылан, 
 Георгий Федоров хорсун бы´ыытын билли бэт 
 тµ гэнин кэрэ´элиэхпин с³п эбит:

«...Однажды крупные силы противника пе-
решли в контратаку. В разгаре боя были уби-
ты два пулеметчика. Немцы, воспользовавшись 
этим, пошли на прорыв. В этот критический мо-
мент Георгий Федоров бросился вперед, крикнув 
на ходу одному из красноармейцев:

– К пулеметам! 
Пулеметы заговорили смертоносным огнем. 

Немцы не выдержали и откатились к исходно-
му рубежу. Тогда снайпер Федоров поднялся и 
крикнул бойцам:

– За Родину, за Сталина – вперед! Ура-а!
Преследуя по пятам отступающего врага, со-

ветские бойцы не дали возможности скрыться 
немцам в лесу, полностью уничтожили их. На 
поле боя остались сотни трупов немецких солдат 
и офицеров.

...Подразделение, где снайпером был тов. Фе-
доров, по приказу командования начало штурм 
опорного пункта противника. Оттуда застрочил 
пулемет, преграждая путь нашей пехоте. Снай-
пер Федоров несколькими меткими выстрелами 
уничтожил вражеский расчет, и пулемет замолк. 
В ту же минуту застрочил другой пулемет, взяв-
ший под обстрел снайпера. Федоров быстро и 
скрытно переменил свою позицию. Вскоре пули 
мастера меткого огня вывели из строя и второй 
пулемет противника. За проявленные в этом бою 
храбрость, сметку и отвагу снайпер Федоров был 
награжден боевым орденом.

В последнее время Георгию Федорову дали 
боевое задание – истреблять немецких офице-
ров, «кукушек» и автоматчиков. Враг, попавший 
на его мушку не остается жив. За два месяца он 
убил 90 немецких солдат и офицеров – за что 
награжден медалью «За отвагу» и именной снай-
перской винтовкой.

Его боевые друзья Баланов и Черосов также на-
граждены правительством медалями «За отвагу».

(Кинигэ4344страницалара)

* * *
Суруналыыс Арсений Олбинскай бу бэлиэтээн 

суруйуута, сµнньµнэн ылан эттэххэ, Георгий Кон-
стантинович Федоров миэхэ кэпсээ´инин кытары 
с³п тµбэ´эр. Кини миэхэ Днепр ³рµ´µ туораа ́ ы²-
²а мэ´эйдэспит ньиэмэс пулеметчигын «у´улбу-
тун» ту´унан кэпсээбитэ, онно Кы´ыл Сулус уор-
дьанынан бэлиэтэммитим диэн эппитэ, уочарка ±а, 
араа´а, ити тµгэн суруллубут бы´ыылаах, снай-
пер 1944 сыллаахха этэ диэбитинэн буолла±ына.

Аны билигин казахтар к³рд³рбµт кэнсиэр-
тэ рин бµтµµтµгэр байыаннай чаас хамандыыра 
(сэрии бара турар кэмэ буолан байыаннай чаас 
нµ³мэрэ, хамандыыр аата-суола ыйыллыбатах, 
оччолорго к³рд³бµл оннук этэ) тыл эппит. Бойо-
буой хамандыыра этиитин аа±ыа±ы²:

«В исторической Отечественной войне, – ска-
зал он, – воины-сибиряки заслужили громкую, 
немеркнущую славу. Все трудности и тяготы 
 войны они переносят как герои, как истые пат-
риоты своей Отчизны. Здесь, в нашей части, на-
ходятся достойный сын Бурят-Монголии, Герой 
Советского Союза товарищ Тулаев, славный сын 
Якутии товарищ Федоров. Слава о них гремит по 
всей армии и фронту. На их боевом опыте учатся 
наши бойцы. Красная Армия, имея в своих слав-
ных рядах героев, непобедима. 

Последние слова командира потонули в гуле 
возгласов:

– Ура, героическим сибирякам!»
(Кинигэ–44страницата)

Бу дьо±ускаан уочарка ис хо´ооно ситинник. 
Уочарка±а Георгий Константинович Федоров 90 
ньиэмэс саллаатын уонна офицерын снайперскай 
бинтиэпкэнэн кыдыйбыта кинигэ 44-с страница-
тыгар ыйыллыбыт буолла±ына, кини ити сыыппа-
раны – 116-±а тиэрдибитэ, дуолан кыргы´ыылар 
тобурах буулдьаларын анныларынан ааспыта, ха-
ста да баа´ырбыта, госпитальга эмтэнэн µтµ³рээт, 
сэриигэ хаттаан киирэн испитэ. Онон снайпер 
Георгий Константинович Федоров биир саллаат 
сырыытын сылдьыбыт, фронт бары кы´ал±атын 
уйан, Ийэ дойдутун к³мµскэлигэр бэйэтин кылаа-
тын киллэрсибит би´иги а±а к³лµ³нэ дьоннорбу-
туттан биирдэстэрэ этэ.

Сэмэн Тумат, 
саха норуодунай суруйааччыта

Уочарка уонна публицистика
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– Дмитрий Спиридонович, билигин  ыарыы 
арааһа элбээн, ордук куорат олохтоохто ро 
эрдэ мөлтөөн-ахсаан хаалар курдуктар. Эн 
санааҕар ону тохтотор ньыма баар дуо?

– Киһи барыта ис-тас туругун бэйэтэ кө-
рүнэ  сатыахтаах. Сааһырдым диэн санааны тү-
һэрбэккэ сылдьыахха, дьарыктаныахха наада. 
Холобур, мин нэдиэлэҕэ тугу гынарбын бары-
тын эрдэттэн былааннаан, идиэйэлэрбин, быра-
йыактарбын олоххо киллэрэ сатыыбын. Күн аайы 
сарсыарда биэс аҥаарга, эбэтэр алта чааска ту-
рабын. Уһуктаат, ороммор сытан эрэ төбөбүттэн 
саҕалаан массаастанабын. Ити түмүгэр этим-сии-
ним ньиэрбэтэ барыта уһугуннаҕына туран кы-
ратык хамсанабын, илиибинэн анньынабын. Ол 
кэннэ үксэ үрүҥ аһынан чэпчэкитик аһыыбын. 
Онтон 7-8 чааска спортивнай комплекска тии-
йэн күүс хачайдыыр снарядтарынан икки аҥаар 
эбэтэр икки чаас дьарыктаныы кэнниттэн этим-
сииним тупсан, чэпчээн, көтүөхпүн кынатым эрэ 
суох курдук буолан хаалар. Ол курдук наһаа 
үчүгэй туруктана түһэбин. Нэдиэлэҕэ биирдэ 
хайаан да үчүгэй паардаах баанньыкка сылдьа-
бын. Оччоҕо сылаам ааһан, эрчимирэ түһэбин. 
Санаабар санаа, күүспэр күүс эбиллибит курдук 
буолан, сарсыныгар эмиэ спортивнай комплекс-
ка  тиийэбин. Наһаа үчүгэй.

Мин бэйэм өйдөбүлбүнэн ити курдук дьарык-
таннахпына барыта табыллар, үчүгэй буолар. 
Биллэн турар, биһиги бары тус-туспа санаалаах-
пыт, өйдөбүллээхпит, онон салайтаран сылдьа-
быт. Саамай сүнньэ, киһи олоххо тардыһыылаах 
буолуохтаах.

– Идэҥ туһунан кылгастык кэпсии түһүөҥ 
буолаарай.

– Судебнай приставынан үлэлээн биэнсийэҕэ 
тахсыбыт, 67 саастаах киһибин. Биэнсийэм ый 
аайы кэлэ турар, бэйэбэр сөп буолар. Дьон-
тон ордо сатаабаппын. Сэттэ уонус сылларга 
Хабаровскайдааҕы физкультурнай институту 
бүтэрбитим. Дойдубар Ньурбаҕа физрук да, тре-
нер да этим. Ньурба оройуонугар старшай гос-
инспекторынан үлэлээбитим. 1995 сыллаахха 
оҕолорбун үрдүк үөрэхтээн, ханнык эмэ идэҕэ 
уһуйан атахтарыгар туруорар сыаллаах-сорук-
таах, ыһыллыы-тоҕуллуу кэмигэр дьиэ кэргэм-
минээн Дьокуускайга көһөн кэлбитим. 

Мин баайым-дуолум диэн оҕолорум, сиэннэ-
рим, хос сиэним. Үс оҕолоохпун. Аҕыс сиэннээх-
пин, онтон биирэ хос сиэн.

– Дмитрий Спиридонович, Чурапчытааҕы 
спортивнай оскуолаҕа аатырбыт тренергэ 
Дмитрий Коркиҥҥа дьарыктана сылдьы-
бытыҥ дуо?

«КИҺИ – ОЛ ААТА ОЛОХХО ТАРДЫҺЫЫ»

Хас биирдии киһи доруобай буолуон
баҕарар эрээри, доруобуйатын күн аайы
кэтэнэ, эрчиллэн бөҕөргүтүнэ сылдьыах
тааҕын үгүс түгэҥҥэ умнан кэбиһэр. Тиһэх
уһугар ыарыыхамыллаҕынабиирдэ соһу
йарөмүрэр, күүскэ эмтэнэ сатыыр. Дьиҥэ,
сааһыран эрэр киһи бэйэтин харыста
на, өрүү хамсанаимсэнэ, сөптөөх ньыма
нан дьарыктана сырыттаҕына үйэтэ уһуон,
дьоллоохтук олоруон сөп. Ол туһунан кэп
сээтэчөлолоҕутарҕатааччы,спортбэтэрээ
нэДМИТРИЙСПИРИДОНОВИЧУШКАНОВ.
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– 1969 сыллаахха Куоркун үөрэнээччитэ  буола 
сылдьыбытым. Онус кылааска табаарыс пын Во-
лодя Тыасытовы батыһан тиийэн, биир сыл ту-
стуунан дьарыктанан, оҕолорго уонна улахан 
дьоҥҥо Саха сирин сµµмэрдэммит хамаан датыгар 
киирбитим. 

Улахан дьоҥҥо Казахстан уонна Саха сирин 
матчевай көрсүһүүлэрэ буолбута. Ол дьэ исто-
рическай түгэн этэ. Оччолорго Сойуус күүстээх 
маастардара сµµмэрдэммит хамаанда±а талыл-
лаллара. Куоркун миигин 68 киилэҕэ Капанов 
диэн күүстээх маастарга утары туруорбута. Ки-
ниэхэ очукуонан хотторбутум. Саас хал лаан 
сылыйыытын саҕана спортивнай оскуолабыт 
чөм пүйэнээтэ буолбута. Онно араас улахан ти-
туллаах бөҕөстөр, сойуус призердара, Россия 
кыайыылаахтара эҥин бааллара. Онно 68 кии-
лэҕэ эрэллээхтик бастаабытым. Саамай ула-
хан ситиһиим ол этэ. Сайыныгар Россияҕа 68 
киилэҕэ үһүс буолбутум. 

Онтон оскуолабын бүтэрэн, чугастыы (ыраах 
барарга харчым суох этэ) Хабаровскай куорак-
ка үрдүк үөрэххэ туттарса барбытым. Онно тии-
йэн эмиэ тустубутум. Дьиҥэ 65 киилэлээх уол 62 
киилэҕэ түһэринэн киирсиэхтээх этим буоллаҕа 
дии. Ону баара оннук туруорсар, сүбэлиир үчүгэй 
тренерим суох этэ. Бэйэбин оччотооҕу оҕотук са-
наабар күүс тээх-уохтаах курдук сананар этим. 
Ити кэм ҥэ чахчы кыахтаах буоламмын, «Спар-
так» уопсас тыба сµµмэрдэммит хамаан датыгар 
киирэн, 68 киилэҕэ күрэхтэһиилэргэ кыттарым. 
Ити курдук хаарыан бириэмэм ааһан хаалбыта. 

Куоркун  миигин көрүстэҕинэ, куруутун ис-
тиҥник кэпсэтэрэ. Чурапчытааҕы спорт оскуо ла-
быт дириэктэрэ Константин Сергеевич Постни-
ков оҕолорго мин туспунан: «Дима Ушканов биир 
эрэ сыл дьарыктанан, элбэҕи ситис питэ. Тустуу 
албаһын барытын оҥороро. Оттон эһиги биэс сыл 
устата дьарыктанаҕыт да, сатаан оҥорбоккут», – 
диэн киэн тутта кэпсиир үһү.

– Бэйэҥ төрөппүт оҕолоргун кыра эрдэх-
тэриттэн чөл олоххо уһуйбуту² дуо?

– Санаабын ууран кыра эрдэхтэриттэн уһуй-
бутум. Дьиэ кэргэн диэн бэйэтэ туспа судаа-
рыстыба. Эр киһи онно киһи быһыытынан үтүө 
холобур буола сатыахтаах. Аҕа оҕотун баҕатын 
төһө кыалларынан сайыннарыах тустаах. Төһө 
кыайарынан үчүгэй усулуобуйаны олохтуурга 
дьулуһуохтаах. Ити ирдэбил барыта кыраттан 
саҕаланыахтаах. Бэйэм оҕолорум туһунан эттэх-

пинэ, бары үрдүк үөрэхтээх, идэлээх, дьиэлээх-
уоттаах, оҕолордоох ыаллар. Мин Хабаровскай  га 
үөрэнэ сылдьан ыал буолбутум. 1973 сыл лаах ха 
улахам кыыһым Света төрөөбүтэ. Кэргэн нээх, 
үс кыыстаах. Мин холобурбун батыһан, оҕо ло-
ро спордунан дьарыктаналларыгар үчү гэй усу-
луобуйаны тэрийэ сатыыр. Иккис кыыһа спор тив-
най үҥкүүгэ элбэхтэ чөмпүйүөннээби тэ, били гин 
 буулдьа саанан ытыынан үлүһүйэн  дьарыкта нар. 
Роман биисинэстээх, икки оҕо лоох. Уон сэттэтит-
тэн тустуу га – спорт маастара. Онон быраатыгар 
Димаҕа холобур буолбута. Кини спорка, чопчу 
муай-тайга ча±ылхай ситиһиилэнэригэр улахан 
оруоллаах. Билигин Дима Канадаҕа Оттава ку-
оракка олорор. Кэргэннээх, икки кыыс оҕолоох. 
Итинник барыта бэйэ-бэйэтин кытта ситимнээх, 
үтүө үгэс курдук этэҥҥэ бара турар. 

– Олоххор тутуһар сүрүн өйдөбүлүҥ ту-
һунан тугу этиэҥ этэй?

– Баайым-дуолум, бүгүҥҥүм-сарсыҥҥым диэн 
миэхэ оҕолорум, сиэннэрим. Дьонтон ордо са-
таабаппын. Боростуой дьон сиэринэн, таҥара 
тугу биэрбитинэн олоробун. Көнөтүнэн, аһаҕас-
тык сылдьары ордоробун. Аһаҕас, практичнай 
ки һини сөбүлүүбүн. Дьон туһунан куһаҕаны са-
ҥарбаппын, кими да кэнниттэн үөхпэппин. Ки-
миэхэ баҕарар үтүөнү эрэ баҕарабын. Тус олох-
пор итинник өйдөбүлү тутуһабын. Оҕолорбун 
эмиэ оннук иитэлээбитим.

– Доруобай буолуу кистэлэҥэ эн санаа±ар 
тугуй?

– Улуу омуктар – кытайдар сарсыарда ойон 
ту раат, хамсанан киирэн бараллар. Күнү бы-
һа, киэһэ утуйуохтарыгар диэри үлэлии-хам-
сыы сылдьаллар. Мин эмиэ итинник систиэмэ-
ни тутуһабын. Сарсыарда эппин-сииммин уһу-
гуннараат, ханна да сырыттарбын куруутун 
хамсана, күүспүн хачайдыы сылдьабын. Ис-тас 
туруккун ыһыктынан кэбиспэккэ кэтэнэ, көрүнэ 
сылдьыах тустааххын. Холобур, сорох хайаҕа 
тахсан эрчиллиэ, ким эрэ уулуссаҕа сүүрүө, ким 
эрэ кыһын ойбоҥҥо сөтүөлүө. Ол эрээри, үчүгэй 
ауралаах сири таба тайанан туһаныахха наада. 
Мин айылҕаны таҥара курдук көрөбүн. Ол иһин 
айылҕаттан көрдөһөбүн, алгыыбын, аһатабын. 
Саха сиэрин-туомун тутуһабын.

– Айылҕаны таҥара курдук көрөбүн диэ-
тиҥ. Ити этииҥ суолтатын ааҕааччыларга 
бы һааран биэ риэҥ дуо?

– Айылҕа кэрэтин, көтөрүн-сүүрэрин барытын 
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биһиэхэ таҥара биэрдэҕэ дии. Онон кини киһи 
этин-сиинин, кутун-сүрүн чэгиэн-чэбдик, до-
руобай оҥорорун өйдөөн кэбиһиҥ. Холобур, ити 
Киһилээх хайата чахчы таҥара биэр бит  буолан, 
былыргыттан ытыктанар сир. Он но тиий бит киһи 
эрчим ыларын таһынан, кис тэлэҥ күүстэрэ арыл-
лан-тиллэн кэлиэн сөп. Онтон тирэх ылаҥҥын 
бэйэҥ дьоҕургун, кыаххын сайыннаран киирэн 
барыахтааххын. Хамсаныы хайаан да наада. 
Ким да көрдүн, кыбыстыбакка, эккин-сииҥ ҥин 
эрчийэ сылдьыахтааххын. Оччоҕо  биирдэ сай-
дан, ту ругу² тупсан, тугу² барыта  санаа хоту 
табыллыаҕа. Саамай сүнньэ итиннэ сытар. 

Аҥаардас учуонайдар эрэ билиилэригэр бас 
 бэриммэккэ бэйэҥ эмиэ туспа көрүүлээх буо-
лары² үчүгэй. Хас биирдии киһи санаатын са-
йынна ра сатыырга дьулуһуохтаах. Идиэйэлэр-
бин, бырайыактарбын тиһэҕэр тиэрдэ сатыыр 
мөккүөрдээхпин. Биһиги атын тас дойдуларга 

сахалары саха дэттэрэр курдук бэйэбитин 
биллэрэ сылдьыах тустаахпыт. Мин уолат-
тарым тас дойдуларга сылдьа үөрүйэхтэр. 
Холобур, кыра уолум Дима билигин 35 
 саас таах да буоллар санаатын түһэрбэк-
кэ бо йобуой көрүҥнэринэн дьарыктанар. 
Ка нада, Америка хас да төгүллээх чөм-
пүйүөнэ. Билигин да спортивнай форма-
тыгар сылдьар. Чөл олохтоох киһи. Уопсай 
дьыала туһугар эмиэ кы´аллар – дьону 
муай-тайга, Бразильскай джиу-джиутсуга 
уонна ММА-ҕа эрчи йэр. ММА-ҕа Саха си-
рин саҥа чөмпүйүөнэ Борис Федоров диэн 
саха уола – Димам үөрэнээччитэ. Сааһа да 
эдэр, өссө да бэйэтин көрдөрүөҕэ. 

Сиэннэрим эһэлэрин үөрдэллэр. Мин 
үтүө холобурбар тирэҕирэн сайдыахтара, 
үөһэ тах сыахтара диэн бигэ эрэллээхпин. 
Таҥара көмөтүнэн барыта санаа хоту ба-
ран иһэр. Бириэмэтэ кэллэҕинэ киһи бэрдэ 
буо лан тахсыахтара диэн киһиргээбэккэ 
этэбин. Димам кыыһа спорт, үөрэх өттүнэн 
олус үчүгэй. Канадаҕа да эһэтин, эбэ-
тин үөрдэ сылдьар. Дэлэҕэ даҕаны үрдүк 
таһымнаах оҕо диэн этиэм дуо?

– Инникитин туох былааннардаах-
хыный?

– Былааным элбэх. Быйыл кулун тутар 
бүтүүтэ Америкаҕа силовой троеборьеҕа 
күрэхтэһэ Саха сирин састаабыттан бэтэ-
рээннэргэ мин, эдэрдэргэ Дима Попов ба-

рыахтаах этибит да,  политическай балаһыанньа 
ыараабытынан к³ ²µл биэрбэтилэр. Ол да буол-
лар сатаннаҕына ыам ыйыгар Канадаҕа бары-
ахпыт. Онно бэлэмнэнэн күн аайы дьарыкта-
набыт. Омук дойдутугар тиийэн чахчы үчүгэй 
көрдөрүүнү ситиһэр сыал -сорук туруорабыт. Он-
но бэйэбит кыах пытынан харчы булан барабыт, 
күрэхтэһиигэ эмиэ харчы төлүүбүт. Быраабыла-
та оннук, ону хайыыр да кыах суох. Кулун тутар 
3 күнүгэр 67 сааспын туоллум. Этэҥҥэ сырыт-
тахпына, дьарыктаннахпына бэйэм саастыыла-
ахтарбар тыас таһаарыахпын сөп.

– Билигин тас дойдуларга көһөн тиийэн 
олоруу көҥүл буолла. Ону туох дии саныы-
гыный?

– Демократия, сайдыы биир көрүҥэ буоллаҕа 
дии. Мин таайым кыыһа Мира Ушканова саха кэр-
гэнинээн Даляньҥа олорор. Кытайга 2017 сылла-
ахха «Сыл ки´итэ» аатын ылбыт. Саха кыыһа хас 
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да омук тылын билэр, бэлиитикэ±э, култуураҕа 
уһулуччу сайдыылаах буолан, сахалары Кытайга 
үрдүк таһымҥа таһаара сылдьар. Балта скрипач-
ка Роза Ушканова Канада киһитигэр кэргэн тах-
сан онно олорор, икки оҕолоох.

– Тус бэйэҥ көрдөрүүҥ, ситиһииҥ хай-
даҕый?

– Мин көрдөрүүм тупсан иһэр. Саамай үрдүк 
ситиһиибин 65 сааспар ситистим. «Саха буха-
тыыра» диэн үрдүк ааты аан бастакынан миэхэ 
иҥэрбиттэрэ, биэс көрүҥ түмүгүнэн сертификат 
биэрбиттэрэ. К³рд³рµµлэрим манныктар – сы-
тан эрэ ата±ынан ³р³ анньыы – 900 кг., бэгэччэ-
гинэн ³р³ анньыы – 200 кг., олорон ³р³ анньыы 
– 220 кг., ыарахан сµгэ´эрдээх чохчойон ылыы 
– 450 кг., штанганы санныга диэри к³т³±µµ – 
450 кг. Билигин өссө тупса рыахпын сөп. Таас 
көтөҕүүтүн ымсыы ра көрөбүн да, бэтэрээннэ-
ри онно кытыннарбат тар. Ону хайыыр да кыах 
суох. «Триумфка» буол бут күрэхтэһиигэ дьа-
рыктаабыт уолум уола 25  саастаах Воло дя Фе-
доров силовой многоборье ҕа бастаабыта.

– Саастаах киһи күрэхтэһэрэ доруобуйа-
тыгар охсуулаах буолбатах дуо?

– Куттала суох. Мин итинник тургутууга үөрэ-
нэн хааламмын, аны онто суох сатаммаппын. 
Бас таан санаан көрдөххүнэ сөҕүмэр курдук эрээ-
ри, эт-сиин ону уйуна үөрэнэн хаалан кыһаммат. 
Саастаах киһи ыараханы көтөҕүө  суохтаах диэн 
сымыйа. Ити интэриниэккэ арааһы суруйалла-
рын олох итэҕэйбэппин. Үчүгэйи да, куһаҕаны 
да бэйэҥ өйдөбүлгэр сөп түбэһиннэрэн ылына 
сатыахтааххын. Холобур, Чурапчыга 87 саас таах 
Василий Дорофеев оҕонньор кыһын ойбоҥҥо 
сөтүөлүүр. Кини этин-сиинин сыыйа тымныы-
ны тулуйарга үөрэппит. Ити курдук кыраттан 
саҕалаан ситиһиллэр. Барыта бэйэҕиттэн ту-
тулуктаах. Ис-тас туруккун көрүнэн, санааҕын 
бөҕөргөт. Холобур, мин эрчиллэр буоламмын 
бэйэбэр эрэллээхпин, эрчимнээхпин, санаам 
күүстээх. Миигин билэр дьон: «Эдэргэр түһэн 
хаалбыт курдуккун», – дэһэллэр. Мин онтон 
үөрэбин уонна дьоҥҥо туһаайан: «Сарсыардат-
тан киэһээҥҥэ диэри хамсаныҥ, оччоҕо доруо-
бай буолуоххут», – диэн сүбэлиибин. Бастаан 
кыраттан саҕалаан, онтон сыыйа эбэн иһиҥ! 
Санааҕыт хаһан да түһүө суохтаах.

– Сөптөөхтүк аһааһын туһунан кэпсии тү-
һүөҥ дуо?

– Мин хаһан да тотуохпар диэри аһаабаппын. 
Сахам аһын – сыаны, балыгы, эти, отону, үрүҥ 
аһы сиирбин сөбүлүүбүн. Сарсыардаттан киэһэ 
6 чааска диэри кыра кыралаан аһыыбын. Кү-
нүс тото-хана эттээх миин эҥин иһэбин. Онтон 
киэһэ утах, кефир, мороженай да сөп буолар. 
Куртаҕы ноҕуруускалыыр куһаҕан, чэпчэкитик 
аһыыр ордук. Арыгы диэн олох дьаат. Эдэр сыл-
дьан кы ратык боруобалыы сылдьыбытым. Он-
тон оҕолор бор үтүө холобур көрдөрөөрү олох 
быраҕан кэбиспитим.

Билигин харчы эрэ оҥосто сатаан араас хи-
микаттаах астары дэлэйдик атыылыыр буоллу-
лар. Оннук астан сµ´µрэн өлүөххэ да сөп. Онон 
сахалыы өйдөбүлгэ олоҕуран бэйэ аһын сии са-
тыахха наада. Онтон кµµс-уох ылабыт. 

Доруобуйаны атыылаһан ылбаккын. Онон 
үчү  гэй буолары² туһугар бэйэҥ эрэ кыһал лыах-
хын наада. Мин эдэрбэр муҥурдааҕым ыал-
дьан, тэстэн сытыйбыта. Хаста да эпэрээссийэ 
оҥорторбутум. Тугу² ыалдьарын тутатына эмтэ-
тэ сатыахха наада. Ыарыыларын эрдэ эмтэппэк-
кэ дириҥэтэн кэбиһэн баран кыайан өрүттүбэт 
түгэннэрэ элбэх буолааччы. Дьиҥэ бэйэҥ эр-
дэттэн эмтэнэн, сөптөөх ньыманан дьарыктанан 
доруобуйаҕын бөҕөргүтүнүөххүн сөп. Холобур, 
циркэ гимнаһа Валентин Дикуль сиһин тосту 
түһэн суор±ан-тэллэх киһитэ буолбута. Оттон бэ-
йэтэ хамсаныынан дьарыктанан, үтүөрэн атаҕар 
турбутун таһынан массыынаны соһор күүстээх 
киһи буолбута. Олох итинник күүстээх санааны 
ирдиир. Миэхэ билигин барыта үчүгэй. Куттана-
рым суох буолан холкутук сылдьабын.

Былыр тыыннаах хаалар баҕаттан күүстээх-
уохтаах, чахчы ыараханы тулуйар кытаанах 
майгылаах-сигилилээх этилэрэ. Ол иһин уһун 
үйэлээхтэрэ. Үлэ, физическэй ноҕурууска уон-
на айылҕа киһини күүстээх оҥорорун өйдүөххэ 
 наа да. Кыра эрдэхпиттэн булка-алка, үлэҕэ 
эриллибит киһибин. Булчут оҕото буоллаҕым 
дии. Онон айылҕа, таҥара көмөтүнэн уһуннук 
олорор санаалаахпын.

Кэпсэттэ Иван ОСИПОВ.
Ааптар түһэриилэрэ
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Урааҥхай сахалар түҥ былыргы кэмнэртэн 
ыла икки далайы – Хотугу Муустаах уонна Чуум-
пу акыйааннары ситимнээн, аан дойду үс улуу 
өрүһүн Амыры, Өлүөнэни, Енисейи иитиллэр эбэ 
оҥостон, холооно суох киэҥ сиринэн ыырдам-
мыттара. Өбүгэлэрбит тэлбит бу ыырдарынан 
нууч ча маҥнайгы айанньыттара, чулуу чинчи-
йээччилэрэ суол солоон улуу Россия империя-
тын, модун Сэбиэскэй Сойууһу бөҕөргөппүттэрэ, 
сайыннарбыттара, албан аатырдыбыттара. Кэм-
кэрдии аастаҕын ахсын ол сүдү аартыктар, 
чаҕылхай арыйыылар күлүгүрэн, сыыс отунан 
саба үүнэн иһэллэрэ, историческай кырдьык ум-
нуллара баар суол...

Ону көннөрөр – сахалар олук охсубут, сэргэ 
туруорбут сирдэрин көрдүүр, ийэ дойдубут Рос-
сия сайдыытыгар киллэрбит кылааттарын булар 

«Улуу айаннар суолларынан» бырайыак бы-
йылгы дьыллаахха иккис экспедицията кулун ту-
тар 30 – муус устар 6 күннэригэр Таатта, Томпо 
улуус тарын хабан үлэлээтэ.

«Улуу айаннар суолларынан» экспедицияны 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин Уһук Илиҥҥи федераль-
най уокурукка олохтоох бэрэстэбиитэлэ, быра-
быыталыстыба бэрэссэдээтэлин солбуйааччы Ге-
оргий Никонов салайда, Томпоҕо айаны-сырыы-
ны оро йуон мунньаҕын бэрэссэдээтэлэ Илья Ша-
дрин сүрүннээтэ. Экспедицияҕа Нууч ча геогра-
фическай уопсастыбатын Саха сиринээҕи салаа-
тын бэрэстэбиитэлэ, м.н.д., СӨ үтүөлээх бырааһа 
Егор Борисов, Россия аграрнай партиятын Саха 
сиринээҕи салаатын ситэриилээх кэмитиэтин са-
лайааччы, СӨ тыатын хаһаайыстыбатын уонна 
ас-үөл политикатын министиэристибэтин үлэ-

ТОМПОҔО – 
былыргы уонна аныгы 

аартыктар дойдуларыгар

«Улуу айаннар суолларынан» экспедиция Тааттаҕа, 
Томпоҕо сырыытыттан бэлиэтээһиннэр
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һитэ, СӨ тыатын хаһаайыстыбатын туйгуна Про-
копий Старостин, РНА СС Гуманитарнай чинчий-
иилэргэ уонна хотугу аҕыйах ахсааннаах нору-
оттар проблемаларын институтун Г.П. Башарин 
аатынан академическай наука историятын му-
зейын сэбиэдиссэйэ Илья Васильев, педагоги-
ческай үлэ бэтэрээнэ, кыраайы үөрэтээччи Аким 
Татаринов, «Саха» НКИХ Тааттатааҕы филиалын 
оператора Иннокентий Винокуров, фотограф 
Дмитрий Никонов, суоппардар Андрей Долгов 
уонна Николай Иванов буолан кытынныбыт. 
Экспедиция үлэтигэр Тааттаҕа улуус баһылыгын 
солбуйааччы Мирон Эртюков, «Таатта» уус-уран, 
литература музей-комплексын дириэктэ рэ Вла-
димир Таппыров, Томпоҕо муниципальнай су-
лууспа бэтэрээнэ, кыраайы үөрэтээччи Нико лай 
Ефимов, «Томпо сонуннара-Томпонский вест-
ник» хаһыат редактор-дириэктэрэ Ирина Бод руг 
көмөлөстүлэр.

Экспедиция Таатта улууһун Ытык Күөл, Чы-
чымах, Харбалаах, Чымынаайы бөһүөлэктэрин 
хапта. Чычымахха Дьаам турбазаҕа сылдьан 
Охотскайдыыр сибээс линията уонна айанньыт-
тар Амма өрүһү туоруур сирдэрин көрдө. «Таат-
та» уус-уран, литература музей-комплексыттан 
саҕалаан, Таатта улууһун кыраайы үөрэтэр, 
Амма, Орто Амма уонна Уус Амма нэһилиэктэ рин 
музейдарын көрдө-иһиттэ, матырыйаал хомуй-
да. Таатта уонна былыргы суоллар туһунан анал 
суруйууларбар анаан ахтан аһарыам. Онон бу 
суоллааҕы бэлиэтээһиннэрбэр Томпо оройуонун 
сырдатыым.

Муус устар 1 күнэ
Төһө да көр-күлүү күнэ аатырдар биһиэхэ 

ол дьайбат. Кимтэн да ордук дуоспуруннаах, 
дьоһун дьоммут – «Улуу айаннар суолларынан» 
экспедиция эмиэ айаҥҥа турунна. Бу төрөөбүт 
Тааттабытыгар икки күн нээх үлэ кэнниттэн Том-
по улууһугар айаннаан иһэбит. 

11 чаас диэки Томпо оройуонун киинэ Хаан-
дыга бөһүөлэгэр кэллибит. Төһө да өрөбүл буол-
лар биһигини дьаһалта дьиэтигэр кэтэһэн оло-
рор оройуон мунньаҕын бэрэссэдээтэлэ Илья Се-
менович Шадрины көрүстүбүт. Кинини сирдьит-
тэнэн оройуон соҕуруу өттүгэр баар Дьабарыкы 
Хайа уонна Охотскай Перевоз хайысхатынан 
 айам мыт саҕаланна.

«Халыма» федеральнай аартыктан суол арах-
сыытыгар үктэммиппит кэннэ өр-өтөр буолба-

та Илья Семенович биир үрэххэ массыыналары 
тохтотто. Бу Магаданныыр аартыктан арахсар 
ыыр – Хаандыга – Элдьикээн диэн кыһыҥҥы 
айан суо ла үһү. Ситтэҕинэ-хоттоҕуна бу суол 
Хаандыганы уонна Айааны ситимниэхтээх диир, 
бу быра йыагы олоххо киллэриигэ үгүс сыратын 
биэр бит сирдьиппит. Салгыы киһибит:

– Бу Тыырыы үрэххэ 1743 сыллаахха сержант 
Федор Шарыпов Таатта буолаһыттан төрүттээх 
Истэр диэн сирдьитин кытта Россия үрдүнэн 
аан бастакы көһөҥө көмүһү булбут. Геолог идэ-
лээҕим быһыытынан, көһөҥө көмүс «Неждан ка» 
көмүстээх сириттэн төрүттээх буолуон сөп диэн 
саба ҕалыыбын. Шарыпов үс сылынан өлбүт. 
Кини кэнниттэн Афанасий Митинёв диэн кыһыл 
уонна үрүҥ көмүһү көрдөөччµ геолог кэлбит. 

Таас чоҕунан киэҥник сураҕырбыт Дьабарыкы 
Хайа бөһүөлэгин аһары түһэн Аллан мууһунан 
халыһытан, өрүс үрдүгэр турар Охотскай Пере-
воз бөһүөлэгэр кэллибит. Бу – сахалар, нуучча-
лар, кэриэйдэр олорор кыра нэ һилиэктэрэ. 1939 
сыллаахха Таатта оройуонуттан араарыллан 
саҥа тэриллибит көмүстээх Аллаах Үүн оройуо-
нугар бэриллибит. 2017 сыл туругунан манна 
128 киһи олороро бэлиэтэммит. Н.А. Прокопьев 
аатын сүгэр 9 кылаастаах оскуола, биэлсэр-аку-
шер пууна, почта, культура дьиэтэ үлэлииллэр. 
Олохтоохтор сылгы иитиитинэн, оҕуруот аһын 
олордуунан, булдунан-балыгынан дьарыктанал-
лар. Айылҕа харыстабылын министерствотын 
чэрчитинэн «Куоллума-Чаппаҥда» диэн ура-
ты харыстанар тµ³лбэ саас-күһүн кыта лыктар 
Дьааҥы сис хайатын уҥуордуох иннинэ тох-
тоон ааһар, күүс киллэринэр сирдэрэ баар. Өрүс 
уҥуор эмиэ Охотскай Перевоз дэнэр аҕыйах 
ыаллаах бөһүөлэк турар. Бу – Таатта улууһун 
Амма нэһилиэгэр киирсэр сир. Ол эрээри, олох-
торун укулаатынан уонна дьоннуун-сэргэлиин 
Томпо өттүн кытта биирдэр. Арай Көс Аллан, 
Мас Аппа дьоно ХХ үйэ ортотугар Чычымахха 
көһөрүллүбүттэринэн онно да, манна да аймах-
тардаахтар, 10 көстөөх Амма нэһилиэгин кытта 
ситимнэрэ билигин да син баар.

Экспедициябыт чилиэнэ, кыраайы үөрэтээччи 
Аким Татаринов бигэргэтэринэн, Охотскай Пе-
ревоз XIX үйэ бастакы аҥарыгар үөскээбит Бо-
отуруускай улууһун Аллан нэһилиэгин утум-
нуур. Бу норуот Көс Аллан диэн ааттаабыт нэ-
һилиэгэ 1912 сыллаахха саҥа тэриллибит Таат-
та улууһугар  киирбит, 1930 сыллаахха Таатта 
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уонна Байаҕантай улууһа холбоһууларыгар II 
Аллан нэһилиэгэ аатырбыт, I Аллан нэһилиэгэ 
– билигин да Тааттаҕа баар Уус Таатта сирэ. 
1960-с сыллардаахха бу туһугар эмиэ уратылаах 
нэһилиэк дойду картатыттан суох буолбута.

Илья Семенович сирдээн аан бастаан 1994–
2016 сылларга нэһилиэк баһылыгынан бастаан 
ананан, кэлин талыллан үлэлээбит, сэбиэскэй 
кэмҥэ олохтоох сэбиэккэ бэрэссэдээтэллээбит 
Василий Викторович Ефремов диэн 62 саас таах 
бу дойду сиһэ буолбут киһиэхэ чопчу тиийэн 
кэпсэттибит. Үйэтин тухары төрөөбүт түөлбэ-
тин салайан олорбут, уустук кэмнэри туораппыт 
мын дыр киһи дойдутун историятын куһаҕана 
 суохтук билэр:

– Ити дьиэм таһынан урукку Охотскайдыыр 
тракт ааһар, – диир уонна кырдьык, тиэргэн ин-
нинэн хотоол курдук к³ст³р суолу ыйар, – мин 
бу суолу кытта быһаччы ситимнээхпин. Эһэм, 
Таатта үөрэхтээҕэ Василий Назарович Бур гаев 
өрөбөлүүссүйэ саҕана Атырдьах дьаамыгар 
 диэ ри суолу көрөр-истэр эбит. Оччолорго 2000 
тиийэр аттаах обуостар кэлэллэрэ үһү. 

Уҥуор икки оскуола баарыттан биирэ сахалыы 
этэ. Саха холкуоһа баара. Ону 1960-с сылларга 
Чычымахха көһөрбүттэрэ. Элбэх кытай, кэриэй 
дьоно олорбуттара. Ол туоһута билигин да кэ-
риэй кылаабыһата диэн ааттаах сирдээхпит. Бу 
омуктар көмүс сууйбуттар. Мас Аппаҕа бүтүн 
бөһүөлэк турбута. Элбэх киһи көһөн Хаандыгаҕа 
олохсуйбуттара. 

Аҕа дойду Улуу сэриитигэр биһигиттэн элбэх 
киһи барбыта. Чопчуламмытынан 229 киһини 
аахтыбыт. Өссө да көрдүүр үлэ барар. Түөрт 
«Ал бан аат» уордьаннаах белорус Иван Ильич 
Околович Охотскай Перевозтан Кыһыл армия 
кэккэтигэр ыҥырыллыбыт. 

Билигин Охотскай Перевозка 136 киһи оло-
рор. Сайынын уунан суолланабыт. Оҕуруот аһа 
үчүгэйдик үүнэр. Сэбиэскэй кэмҥэ ону уунан 
хоту таһаллар эбит. Кыталыктар ааһар аартык-
тара биһиги сирбитин таарыйар. 

Урут биһиги дьоммут баайдык-тоттук олорбут-
тара. Көмүс сууйар бобуллар эрээри тутар киин 
балайда ³р үлэлии турбут. 

Онон Василий Викторович төрүт киһи төрүөҕэ 
буолан биэрдэ. Эһэтэ Баһылай Бурҕаайап – Таат-
та улууһа тэриллиитигэр үгүс сыратын-харатын 
биэрбит, улуус быраабата тэриллиитигэр быы-
барынай кулубанан талыллан Оонньуулаах Уй-

бааны кытта бииргэ үлэлээбит-хамнаабыт киһи. 
Кини удьуордара сэбиэскэй былаас олохтомму-
тун кэннэ кырыы сирдэргэ сыҕарыйыыларын 
түмүгэр бу Ефремов дьоно Охотскай Перевозка 
олохсуйдахтара...

Культура киинигэр нэһилиэнньэни кытта 
көрсүһүү кэнниттэн дьоҕус эрээри уурбут-туп-
пут курдук оҥоһуулаах Н.А. Прокопьев аатынан 
оскуолаҕа эбиэттээтибит. Оскуола дириэктэрэ 
Галина Николаевна Тен диэн кэриэй дьахтарын 
кытта кэпсэттибит. Кини 1981 сыллаахха Узбе-
кистантан учууталынан ананан кэлэн олохсуй-
бут. Идэтинэн нуучча тылын уонна литерату-
ратын учуутала. Үлэтигэр аан бастаан вертоле-
тунан көтөн кэлбитин ахтар. Оччолорго Теплай 
Ключтан Охот скай Перевозка диэри вертолет 
нэдиэлэҕэ биирдэ сылдьара. Оччолорго оскуола 
40-ча үөрэнээччилээх буоллаҕына күн бүгүн 12 
оҕо үөрэнэр. Галина Николаевна олохтоох нууч-
ча уолугар кэргэн тахсан билигин үс оҕолоохтор. 
Дьабарыкы Хайаҕа көһөн олоро сылдьан баран 
төннөн кэлэн бу дириэктэрдии сылдьар үһү. Саҥа 
оскуоланы сүүрэн-көтөн, тэрийэн туттарбыт. 
Баржанан кэлбит оскуола тутуллар матырыйаал-
ларын нэһилиэк эр дьоно түмсэн сүөкээбиттэрин 
олус махтанан уонна киэн тутта кэпсиир.

Биһигини кэлиэхпититтэн ыла арыаллаабыт, 
атаҕын эмтэтэн баттыгынан сылдьар Василий 
Ефремовы дьиэтигэр тиэрдэн баран 18 чааһы 
ааһыыта айаҥҥа турдубут. 

19:15 мµнµµтэ±э таас чоҕунан сураҕырбыт 
Дьабарыкы Хайа куораттыҥы көрүҥнээх бөһүө-
лэгэр кэллибит. Илья Семенович кэпсииринэн, 
1940 сыллаахха тэриллибит бөһүөлэк, ирбэт 
тоҥноох сиргэ турар буолан сир аннынааҕы 
уута, тууйар гааһа суох табыллыбыт шахта үһү. 
Олохтоохторо үксэ Украинаттан төрүттээх дьон. 
Билигин 3000 кэриҥэ киһи олорор. Аким  Кон-
стантинович этэринэн, 1960-с сылларга диэри 
шахтер саха элбэх эбитэ үһү. 

Дьабарыкы Хайа таас чоҕун хостооһун 1939 
сыллаахтан саҕаламмыт. Билигин Дьабарыкы 
Хайа шахтата атыыламмыт «Якутуголь» нө ҥүө 
«Мечелгэ» бас бэринэн олорор. Сангаар шах тата 
сабыллыаҕыттан батарар ыыра өссө кэҥээбит. 

Шахтердар былырыыҥҥы былааннарын то-
лорбуттар үһү. Билигин сыанатын үрдэтимээри 
үрдүттэн хостооһун ньымата туттуллан хаачыс-
тыба кыратык түстэ дииллэр. 1993 сыллаахха 
1000300 тонна таас чоҕу хостообуттар, түөрт 
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омук дойдутугар, ол иһигэр Голландияҕа тиийэ, 
атыылыы сылдьыбыттар.

Экспедицияны кытта көрсүһүү культура кии-
нигэр буолла. Культура эйгэтин үлэһиттэрин 
сэргэ, бөһүөлэк кырдьаҕас олохтоохторо сырыт-
тылар. Хойутуу баһылыктара Владимир Эдуар-
дович Пудогин кэллэ. Кини 1984 сыллаахтан 
ыла манна шахтаҕа үлэлээбит, 2014 сыллаахха 
шахтердар идэлээх сойуустарын салайааччыты-
нан, 2017 сылтан Дьабарыкы Хайа бөһүөлэгин 
баһылыгынан талыллан үлэлии сылдьар. 30 сыл 
ыстаастаах шахтер Владимир Эдуардович:

– Горбачев саҕана дьон шахтаҕа хамнаһа          
 суох үлэлиир кэмнээҕэ. Ол эрээри, өрөспүүбү-
лүкэ ни таас чоҕунан хааччыйыы тохтооботоҕо, 
коллектив ыһыллыбатаҕа. Шахта кэтэх бас би-
лиигэ барыаҕыттан туруктаах олох суох буолла, 
хамнас кыччаата. «Мечел» социальнай хайыс-
ха ҕа үп укпат, – диэн бэлиэтиир. Кини «Мечел» 
оннугар «Колмар» кэлэригэр баҕарарын этэр, 
үчүгэй тэрилтэ кэлэригэр үрдүкү салалта эмиэ 
интэриэстээх буолуохтааҕын санатар уонна ман-
на сатаан ханна да барар кыаҕа суох эрэ дьон 
хааллылар диэн суланар.

Икки хаһааҥҥыта эрэ бырааттыы дойдулар 
Россия уонна Украина быыстарыгар баар би-
лиҥҥи Донецкай уонна Луганскай норуот өрөс-
пүүбүлүкэлэрэ диэн сирдэртэн тардыылаах 
тыыл бэтэрээнэ Мария Антоновна Заец Дьаба-
рыкы Хайаттан пенсияҕа тахсаат, өссө сэбиэ-
скэй кэмҥэ, көһөн барбытын, ону 2003 сыллаах-
ха кыыһа төттөрү көһөрөн аҕалбытын таҥараҕа 
бэлэҕин курдук кэпсиир уонна: «Мин төрөөбүт 
дойдум билигин тэргэнинэн дапсыллар сир…» – 
диэн сонньуйар…

Муус устар 2 күнэ
Бүгүн Хаандыгаҕа үлэ лиэхтээхпит. Оройуо-

нун кии нин кытта билсиһиибитин Томпо улууһун 
баһылыга Яков Иннокентьевич Степановы көрсөн 
сэһэргэһииттэн саҕалаатыбыт. Георгий Дмитри-
евич «Улуу айаннар суолларынан» бырайыак 
туһунан билиһиннэрдэ. Тахсан истэхпитинэ Яков 
Иннокентьевич: «Арба эйиэхэ кинигэ бэлэхтиэх 
буолтум дии», – диэн Дьокуускай көрсөн эппит 
үлэхпин санатта уонна урукку Үөгэн нэһилиэгин 
туһунан кинигэни бэлэхтээтэ.

Онтон Хаандыга бөһүө лэгин баһылыга, нууч-
ча дьахтара Любовь Алексеевна Корнеева лыын 
билистибит. Хаандыгаҕа 7, 5 тыһыынча киһи, 

46 омук бэрэстэбиитэлэ олорор үһү. Сүрдээҕин 
оройуон историятын, ким үөрэппитин билэр са-
лайааччы буолан биэрдэ. Былырыын Хаандыга-
ҕа кыраайы үөрэтэр музей тэриллибитин кэп-
сээтэ. Ол кэннэ Илья Семенович уонна Любовь 
Алексеевна сирдьиттээх бөһүөлэк бэлиэ миэстэ-
лэринэн экскурсияҕа бардыбыт.

Хаандыганы төрүттээбит «Дальстрой» трест 
суолу көрдүүр экспедициятын начальнига, 
ИДьНК майора Михаил Константинович Кар-
пов мэ ҥэ өйдөбүнньүгэр сырыттыбыт. Хаанды-
га бө һүө лэгин бүтэһик үбүлүөйүгэр Иркутскай 

уобаласт ан сиэннэрэ кэлэн ыалдьыттаан бар-
быттара диэн Илья Семенович кэпсиир. 

Хаандыга бөһүөлэгэ 1939 сыллаахха, Таатта 
оройуонун Ыҥа нэһилиэгин сиригэр Магадан-
ныыр суолу тутааччылар базаларын уонна би-
риистэннэрин быһыытынан олохтоммут. Аан 
бас  таан суол Кириэс Халдьаайынан ааһыах таа-
ҕа эрээри, балысхан сүүрүктээх Томпо үрэ ҕи 
туоруур уустуктардааҕын иһин, Карповтаах Ал-
дан өрүһүнэн 80 биэрэстэ өрө тахсан билиҥҥи 
бөһүөлэк турар сирин сөбүлээн талбыттар. Саха 
АССР салалтата бу бөһүөлэги 1941 сыллаах-
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ха эрэ билиммит. Бастакы кэмҥэ суолу тутаач-
чылар, геологтар, харабыллар, хаайыы лаахтар 
«Дальстрой» трестэн тутулуктаах Алланнааҕы 
 суо лу тутар управлениенан, коммунист уон-
на комсомол ячейкалара Таатта райкомунан, 
райкомолунан салаллан олорбуттар. 1954 
сыл лаахха Томпо национальнай оро йуонугар 
тирэҕирэн бөдөҥ промышленнай оро йуон тэрил-
лиитигэр Таатта саха нэ һилиэктэрин кытта саҥа 
ад министративнай тэриллиигэ бэриллибит уонна 
оройуон киинэ  буолбут.

Томполор Аҕа дойду Улуу сэриитигэр аналла-
ах комплекс туппуттар. Ол тул лар тутааҕынан, 
Байаҕан тай нэһилиэгиттэн төрүттээх улуу сэ-
рииһит, номоххо киир  бит бэргэн ытааччы, Сэ-
биэскэй Сойуус Геройа Федор Матвеевич Ох-
лоп ков мэҥэ өйдөбүнньүгэ буолбута киһини 
ас тыннарар. Ону тэҥэ Томпо бөһүөлэгэр стра-
ховкаҕа бул гахтерынан үлэлээбит Сэбиэскэй 
Сойуус Ге ро йа Владимир Лонгинов, Дьабары-
кы Хайа шахтатыттан фроҥҥа аттаммыт «Албан 
аат» уордьан түөрт төгүллээх кавалера, белорус 
Иван Околович ааттарын киэн тутта ахталлар.

Хаандыганы төрүттээччилэргэ анаммыт стел-
лаҕа «Томпо сонуннара–Томпонский вестник» 
диэн икки тылынан тахсар хаһыат редактор-
дириэктэринэн саҥа анаммыт, урукку «Саха 
сирэ» хаһыакка бииргэ үлээбит кыыспын Ири-
на Бодругу көрсөн соһуйдум. Кини дойдутугар 
Мэҥэ Алдаҥҥа оскуола дириэктэрин иитэр үлэҕэ 

солбуйааччынан үлэлии олордоҕуна оройу-
он хаһыатыгар ыҥыран аҕалбыттар эбит. Биир 
идэлээхпэр саҥа үлэтигэр ситиһиини баҕаран 
алҕаатым.

10 чааска сытыы өйдөөх норуот быһыы көрөн 
«Тэриэлкэ» диэн ааттаабыт Оҕону искусствоҕа 
уһуйар кыһа±а киирбиппитин каравайдаах 
көрүстүлэр. Баһылык Любовь Корнеева уруй-
дуур тыллар кэннилэриттэн: 

– «Улуу айаннар суолларынан» экспедиция-
ҕа саҥа чахчылары буларгытыгар баҕарабын. 
Биһиги онно төһө сатыырбытынан көмөлөһө са-
тыахпыт, – диэн баҕа санаатын биллэрдэ.

10:20 диэки Петр уонна Павел апостоллар 
ааттарынан Хаандыга таҥаратын дьиэтигэр ки-
ирэн Вячеслав аҕабыттыын кэпсэттибит. Бу 
таҥара дьиэтин киинэ Хаандыгаҕа түспүт, Таат-
та оройуонугар төрөөбүтэ диэн туоһу суруктаах 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин иккис президенэ Вячес-
лав Анатольевич Штыров туттарбыт. 

Аҕабыыт кэпсииринэн, оройуон бастакы та-
ҥаратын дьиэтэ урукку Байаҕантай улууһун III 
Байаҕантай нэһилиэгэр Кириэс Халдьаайыга 
турбут. Ону таһынан, Бараайы үрэҕэр көс эбээн 
аҕа уустарыгар аналлаах чочуобуна турбут. Бы-
йыл Тополинай баһылыгын кытта ол чочуобуна-
ҕа экспедиция оҥорор былааннаахтар үһү. Өссө 
бу дойдуга – Магадан суолун анныгар, ирбэт тоҥ, 
түҥкэтэх хайа, маар быыһыгар ыар олох торун 
түмүктээбит ГУЛАГ сиэртибэлэригэр аналлаах 
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мэ ҥэ өйдөбүнньүгү туруорар ыра санаалааҕын 
Вячеслав аҕабыт кистээбэт. Экспедициябыт чи-
лиэнэ Аким Константинович эбэн этэринэн, өссө 
биир чочуобуна Ааллаах Үүҥҥэ турбут. Бас-
таан Ытык Күөл, онтон Чычымах таҥара дьиэ-
лэриттэн тутулуктааҕа үһү. «Бу чочуобуна төһө 
да билигин Уус Маайа сиригэр турдар Томпону 
кытта эмиэ ыкса ситимнээх», – диэн кыраайы 
үөрэтээччи чопчулуур.

Эбиэт иннинэ Томпо гимназиятын үөрэнээч-
чилэрин уонна Хаандыгатааҕы хайа-геология 
тех никумун устудьуоннарын кытта көрүстүбүт. 
Гимназия дириэктэрэ Петр Викторович Нов-
городов диэн эдэр саха уола. 209 оҕо үөрэнэр 
үһү. Көрсүһүүгэ 9-11 кылаас үөрэнээччилэрэ 
50-ча оҕону түмпүттэр. Оройуон мунньаҕын бэ-
рэссэдээтэлэ Илья Семенович гимназия саҥа 
дьиэтэ тутулларыгар бу сылга 260 мөллүйүөн 
көрүллүбүтүнэн үөрэнээччилэри уонна учуутал-
лары эҕэрдэлээтэ. 

Техникум дириэктэрэ Михаил Александро-
вич Неустроев Нерюнгрига «Колмар» тэрилтэ ҕэ 
выпускниктарын үлэҕэ киллэрэр боппуруос ка 
мунньахтыы олорон тахсан көрүстэ. 400-чэкэ 
устудьуоннаах техникум улахан куурус оҕолоро 
практикаҕа барбыттар, онон 20-чэ 9-с кылаас 
кэнниттэн киирбит оҕолордуун көрүстүбүт.

Хайа-геология техникумун иһинэн музейы 
үйэтин тухары геологынан үлэлээбит Клавдия 
Мюксярова салайар эбит. Хайа араас боруода-
лара, үрүҥ, кыһыл көмүстээх таастар, эҥинэ бэ-
йэлээх минераллар, уу оҕуһун курдук былыргы 
харамайдар дьардьамалара дьаргыллана сытал-
лар. Ааллаах Үүннээҕи хайаны чинчийэр экспе-
диция архыыба эмиэ бу музейга хараллыбыт.

Эбиэттээн баран киин библиотека ҕа кыраа-
йы үөрэтээччилэри, кырдьаҕастары кытта көр-
сүһүүгэ кэллибит. Биһиги экспедициябыт салай-
ааччыта, өрөспүүбүлүкэ Уһук Илиҥҥи федераль-
най уокурукка олохтоох бэрэстэбиитэлэ, быра-
быыталыстыба бэрэссэдээтэлин солбу йааччы 
Георгий Никонов Хаандыгаҕа төрөөбү  түн бу эрэ 
көрсүһүүгэ истэн соһуйдум. Аҕата Ал ланнааҕы 
хайа техникумун кэнниттэн били²²и Томпоҕо – 
оччотооҕу төрөө бүт Таатта оройуонугар киирэр 
сиргэ ананан кэлэн геологынан үлэлээбит эбит. 

Георгий Дмитриевич аҕатын кытта сопхуос-
ка бииргэ үлэлээбитим диир Байаҕантай нэһи-
лиэгиттэн төрүттээх, 88 саастаах Иван Иванович 
Павлов:

Былыргы аартык Хаадьыманан кэлэрэ. Ак кыы-
рай аартыга Бүөр алааһын көрбүтүнэн киирэр. 
Урут Хаандыга үрэҕэр баар Лобоҕу Дьаар баҥа 
диэн сиргэ Баайаҕаттан кэлэн эргинэллэрэ үһү. 

Кириэс Халдьаайыга Магадан суолун тутуу-
тугар «Дальстрой» дьоно кэлэн дьиэ-уот туттан 
олорбуттара. Бастаан суол манан ааһыахтаах 
эбит да, Томпо үрэх күүстээх сүүрүгүттэн сал-
лыбыттар. ССРС ИДьНК наркомун солбуйааччы 
Карповка саҥа суолу көрдүүргэ сорудахтаа-
быт. 1940-50-с сылларга хаайыылаах бөҕө этэ. 
Дьахтар уонна эр дьон лааҕырдара баалларын 
өйдүүбүн.

Сибээс эйгэтин бэтэрээнэ Геннадий Иванович 
Васильев диэн нуучча оҕонньоро Хаандыгаҕа 
1963 сыллаахха балаҕан ыйыгар үлэлии кэлби-
тин, бастаан монтерунан, электромеханигынан 
үлэлээбитин, техниктэн саҕалаан инженергэ, 
на чальникка тиийэ үүммүтүн кэпсээтэ. Үлэлии-
үлэлии кэтэхтэн үөрэнэн Дьокуускайдааҕы си-
бээс техникумун бүтэрбит. Кырдьаҕас: «Мин 
кэ  лэрбэр Томпо–Хаандыга сибээһэ мөлтөх этэ, 
ол оннугар Томпо–Дьокуускай киэнэ куһаҕана 
суоҕа. 1969 сыллаахха үс каналлаах тиһик хол-
боммута, 1974 сыллаахха кабель тиһигэ кэлби-
тэ», – диэн күөгэйэр күннэрин Томпо сиригэр 
сибээс сайдыытыгар анаабытын ахтар.

Киэһэлик Хаандыга кыраайы үөрэтэр музе-
йыгар ыалдьыттаатыбыт. Бу музейы гимназия 
учуутала, бэйэтин «удьуор историкпын» дэ-
нэр Том по оройуонун эдэр патриота Александр 
Ни ко лаев көҕүлээн, туорсан, сүүрэн-көтөн 
тэрий бит. Онон музей анал муннук булан саҥа 
оҥоһулла, си тэ-хо то сатыыр эрээри, хайыы-үйэ 
палеонтология ҕа, «Дальстрой» историятыгар, 
өрөспүүбүл үкэ иккис президенэ В.А. Штыровка 
анаммыт бэр тээхэй экспозициялардаах. Экспо-
нат хомуйар µлэ күн ахсын барар. Александр 
көрбүт харчылара үксэ итиибэр бара турар диэн 
суланар эрээри, сөптөөх хайысханы булан му-
зейы атаҕар туруоруом диэн эрэллээх. Эдэр эн-
тузиаст дьоһун саҕалааһына үтүө түмүктэрдээх 
буоллун!

Муус устар 3 күнэ
Экспедициябыт биир чилиэнэ Егор Егорович 

бөлүүн 1:30 кэлбит. 8 ч. ааһыыта көстүүнэйтэн 
хомунан таҕыстыбыт. Бүгүн ыырбыт киэҥ, сыал-
быт улахан – Тополинайга тиийэн хонуохтаахпыт. 
Халлаан сылаас эрээри былыттаах. Айаннаан 
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иһэн көрдөххө хотугу саҕахха халлаан күөх өҥө 
кылбачыйар. Саас кэлбитин туоһута туллуктар 
көтөн сарыкынаһаллар. «Хаар уостубут» диэн 
бэлиэтиир мындыр Илья Семенович. Кини кэп-
сииринэн, Теплый Ключ уонна Хаандыга икки ар-
дыларыгар баар «Дальстрой» атын лааҕырдарын 
аһынан-таҥаһынан, туттар тэрилинэн хааччы йар 
түһүмэх базалар үһү. Туруорсан суол атты наа-
ҕы үрэхтэргэ төрүт ааттарын хайдах бэрдэрбит-
тэрин кэпсиир уонна: «Өбүгэлэрбит ыраах айаҥ-
ҥа сылгыны идэһэ оҥостон өйүөлэнэн, тылыттан 
саҕалаан кутуругар диэри үссэнэ-үссэнэ ону сир 
аатыгар биэрэн айанныыллар эбит. Бу «Халыма» 
аартыгы быһа охсор үрэхтэр бары оннук ааттаах-
тар», – диэн сөхпүтүн биллэрэр.

Хаандыга уонна Теплай Ключ икки ардыгар 
баар Бордой диэн күөл урукку сахалыы аата 
 Кустаах диэн эбит. Бу «Бордой» диэн аат «Даль-
строй» саҕана иҥмит. Уос номо±ор кэпсэнэринэн, 
Ленинград биллэр актрисата дьахтар лааҕырыгар 
олорон «Бордо» диэн операны оонньоон уос 
номоҕор киирэн, ити хос аат иҥмит. Кэлин кини 
чиэһигэр бу сир сахаты йан «Бордой» аатырбыт… 
Манна эр дьон уонна дьахтар лааҕырдара күөл 
уҥуор-маҥаар турбуттар. Инньэ гынан хаайыыла-
ах дьахталлар күөлү хар баан туораан эр дьону 
кытта көрсөллөрө үһү. Оҕо үөскээтэҕинэ хаайыы-
лаах дьахтар чэпчэки үлэҕэ тиксэр, оҕолонноҕуна 
устунан босхоло нуон да сөп буолан, кинилэ-
ри айылҕаларынааҕар олох иһин охсуһуу күүһэ 
кымньыылаатаҕа...

Кутуу суолунан дьулурҕатык айаннаан 9:30 
Теплый Ключ нэһилиэгэр кэллибит. Нэһилиэк 
сорҕото Аэропорт мантан биир биэрэстэлээх, он-
тон Развилка бөһүөлэгэ быдан ыраах – 130 биэ-
рэстэлээх сиргэ, Өймөкөөн быыһыгар баар. Раз-
вилка уруккута 1000 нэһилиэнньэлээх, толору 
хааччыллыылаах дьиэлэрдээх туспа бөһүөлэк 
эбит. Билигин 47 киһи пропискалаах эрээ ри 
дьиҥнээх олохтооҕо 17 эрэ киһи үһү. «Кинилэр-
гэ эрэ анаан бүтүн дизельнэй хочуолунай үлэлии 
турар», – диэн чыпчырынар хаһаайыстыбаннай 
үлэҕэ миккиллибит, оройуон үбэ-харчыта хайдах 
тыырылларын µчµгэйдик билэр киһи Илья Семе-
нович...

Графиктан бүгүн эрдэлээтибит. Эмиэ Шад риҥҥа 
сигэннэххэ бөһүөлэк 1941 сыллаахха ахсын-
ньы 5 күнүгэр төрүттэммит. Алта ки һилээх бөлөх 
балааккаҕа хонон баран сарсыарда таһырдьа тах-
сыбыттара иннилэригэр сыккыс сүүрэн чырылыы 

сытар үһү. Онтон ыла бу сир «Теплый Ключ» диэн 
ааттаммыт. Манна барыта 28 кыһыннары тоҥмот 
сыккыс баара сорҕото олохтоохтор оҕуруот сирэ 
оҥостоннор бүөлэммит. 

Оройуон сүрүн бырааһа Иван Оконешников 
кэлин кэпсээбитинэн, «Полиметалл» диэн Санкт-
Петербург олигархтарын кытта ситимнээх тэрил-
тэ сабыллыбыт Нежданкатааҕы хайаны байытар 
комбинаты атыылаһан кыһыл көмүс хостооһунун 
сөргүтэн эрэр эбит, ону тэҥэ Дьааҥы–Томпо быыс-
тарыгар эмиэ үрүҥ көмүһү, сибиньиэһи хостуур 
үлэни саҕалаабыт. Манна даҕатан кыбыттахха, 
Нежданка көмүстээх сиригэр баар сир аннынааҕы 
сыккыстар эмтээх ууларын учуонайдар «Боржо-
ми» уутугар тэҥнээх дииллэр үһү.

Теплай Ключка билигин «Халыма» федераль-
най аартык управлениета түһүүлэнэн олорор. Ба-
һылыгы солбуйааччы Евгений Атаков диэн икки 
миэтэрэ кэриҥнээх бааһынай уола көрүстэ. Бэ йэтэ 
Ыҥаа нэһилиэгиттэн төрүттээх үһү. Атаков этэри-
нэн нэһилиэнньэ – 870 киһи. Оскуола 120 миэстэ-
лээх, онно билигин 87 оҕо µ³рэнэр. Дириэктэри-
нэн Амматтан төрүттээх эдэр сала йааччы Марина 
 Николаевна Охлопкова үлэлиир. Онтон учуутал-
лар үгүстэрэ – нууччалар, коллектив барыта да 
– кэлии дьон. Илья Семенович: «Бу оскуолаҕа 4-с 
көлүөнэ суол тутааччылар үөрэнэллэр», – диир. 
Оҕо саада 240 миэстэлээх эрээри, оҕото били-
гин аҕыйах буолан, сороҕо музей буолан турар. 
Оскуола оҕолорун көрсөн баран бөһүөлэк музей-
ыгар киирэн кырдьаҕастары кытта кэпсэттибит. 
Музей үлэһитэ Мария Михайловна Крестедино ва 
экскурсия оҥордо. Бөһүөлэк холунан, Магадан-
ныыр аартыгы тутуу, «Дальстрой» туһунан маты-
рыйааллары, экспонаттары түмпүттэр.

Аэропорт бөһүөлэгэр сырыттыбыт. Томпо оро-
йуонун аэропорда билигин уруккута буолбатах. 
Күнэ ордук күһүн, саас эрэ тахсар, кэлин кы-
һынын Нежданка сөргүтүллэн көмүсчүттэри таһар 
дьарыктаммыт. Бу бөһүөлэктэн Неждан каҕа ди-
эри 200-чэкэ километры бастаан федеральнай 
аартыгынан, онтон тайҕа суолунан айан ныыллар 
үһү. Бу аэропорт Аҕа дойду Улуу сэриитин сылла-
рыгар Аляска–Сибиир салгын  суолун биир түмүк 
тохтобула этэ. Илья Эдуар до вичтыын, оччотооҕу 
 тутуулары көрдөөтүбүт – ол саҕанааҕыны сана-
тар дьиэлэр син ала-тала көстөр курдуктар...

13:30 Тополинай диэки айаҥҥа туруннубут. 
Чаас аҥарын кэриҥинэн суоппардар «Нулевой» 
диэн ааттыыр сирдэригэр тии йэн, «Халыма» фе-
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деральнай аартыгыттан арахсан Баатаҕайга, 
салгыы Депутатскайга, Ха һаач чыйаҕа, Булуҥҥа 
 тиийэр өрөспүүбүлүкэ та һымнаах, Дьааҥы сис 
хайаларын уҥуордуур аартык саҕаланар төр-
дүгэр тохтоон ыллыбыт. Ыйынньыктан көр дөххө 
Тополинайга диэри 189, Баатаҕайга диэри 900 
километр диэн. Илья Семенович бу сиргэ урут ге-
ологтар түөлбэлэнэ сылдьыбыттарын, эрдэ  са йар 
уратылаах күөллээҕин кэпсиир. Билигин манна 
аҕыйах сылтан бэттэх чайной үлэлии турар.

Мэҥкүлэ диэн үрэххэ тохтоотубут. Мантан Ну-
левойга диэри 79 километр. Ким да суох иччитэх 
дойдута диэбиппит икки аҕам уонна эдэр эбээн-
нэр күрбэни ыраастаан киккирийэ сылдьаллар. 
Аҕам саастааҕа Павел Иванов Илья Семенович, 
билэр киһитэ буолан таҕыста.

Мэҥкүлэ үрэххэ күрбэни 1951 сыллаахха ма-
һын утарылаһыннары тутуу ньыматынан оҥо-
рбуттар. Тиит мастан. 1984 сыллаахха сөх сү-
түллэ сылдьыбыт. 2008 сыллаахха, биһиги сир-
дьиппит Шадрин баһылыктаан олордоҕуна, 
ре конструкциялаабыттар, мууһу тохтотор ти-
мирдээбиттэр. Тутааччылар мрамор ки риэс ту-
руорбуттар. Бу сиргэ булчут Егор Егорович улар, 
курупааскы, бэдэр суолларын көрбүт. Онтон бэ-
йиэттэр халлааны уонна хайалары эрэ одуулуур 
буоллахпыт…

Маарыын Уулаах диэн тарыҥнаах, хайа тэл-
лэҕэр турар сиргэ тохтоон ааспыппыт. Тута хайа 
чэбдик салгына биллибитэ... Медицинскэй нау-
ка доктора Егор Егорович этэринэн тустууктар 
физиологическай туруктарын сайыннарарга ха-
йалаах сир бэртээхэй үһү. Илья Семенович оннук 
базаны тэрийэн испиппит диир, спорт миниисти-
рэ Балакшиҥҥа тиийэ кэлэн биһирээн барбыттар 
эрээри базаны Аллан куоратыгар туппуттар. 

Тополинайга диэри 80 километр хаалбыт. Аара 
суолга нэһилиэк баһылыгын На деж да Васильевна 
Кладкина-Клышейко ны көр сөн кэпсэттибит. Хоту 
дойду хоһуун хотуна бөөлүүн  Эбээн Бытантайтан 
Хотугу улуус тар оонньууларыгар кыттан, хама-
андатын 3-с  миэстэ оҥорон кэлбит уонна өйүүн 
буолар таба бырааһынньыгын дьаһалыгар Хаан-
дыгалаан иһэр эбит. 

19:33 Улахан Уолчааны уҥуордуур аартык-
ка кэллибит. Маарыын Аччыгый Уолчааны аа-
спыппыт. Илья Семенович этэринэн «Уолчаан» 
диэн эбээннии «эркин» диэн тылбаастанар үһү. 
Бу эргин хайалар байҕал таһымыттан 1300 метр 
үрдүктээхтэр.

Билигин бу кыһыҥҥы суол үгэннээн тилли-
бит кэмэ. Таһаҕас тиэммит «ураллар», «камаз-
тар» уонна омук массыыналара моҕотой кур-
дук тиһигин быспакка суксуруһаллар. Дьааҥы 
сүнньүн улуустарыгар, Булуҥҥа тиийэ сырыы-ай-
ан оройо, бакаа, аһаҕас.

21 ч. ааһыыта Томпо улууһун уһук хотугу 
нэһилиэгэр, эбээннэр түөлбэлээн олорор сирдэ-
ригэр – Томпо нэһилиэгин Тополинай бөһүөлэ гэр 
үктэннибит. Экспедицияны олохтоох дьаһалта 
үлэ һитэ Наталья Харина көрүстэ. «У Петровича» 
диэн ааттаах балаҕан быһыылаах кафеҕа мук-
суун мииннээх, таба соккуойдаах а´аан баран хо-
нук сирбитин буллубут. Билигин бириэмэ 22:14. 

Муус устар 4 күнэ
Сарсыарда хоммут балыыһабытыгар сытар эбэ-

эн эмээхсинэ, 75 саастаах Лилия Михайловна По-
годаева кэлэн кэпсэттэ. Сахалыы бэркэ саҥарар. 
Ааллаах Үүҥҥэ төрөөбүт, үөрэҕэ суох. ССРС су-
даарыстыбаннай бириэмийэтин лауреа та, Ленин 
уордьанын кавалера, аатырбыт та баһыт Петр 
Егорович Погодаев балта үһү.

– Аҕам Хабаровскайынан, Уус Маайанан тии-
йэ эргийэ сылдьара. Икки саастаахпар Хаба-
ровскайга сылдьыспыт үһүбүн. Бурдук, кэм-
пиэт диэни билбэтэҕим. Наар курупааскынан 
аһыырбыт. 80, 100 саастаах оҕонньор-эмээхсин 
элбэх этэ. Оҕо сылдьан кинилэргэ хамса таба-
ҕын хататынан уматан биэрэрим. Кырдьаҕастар 
 махтанан дэлби сыллыыллара. Талаҕы таба 
үүтүгэр булкуйан сиирбит. Хаайыылаахтартан 
куттанар этибит.

Эдэрдэр аньыырҕаабаттар. Ол иһин таба эһин-
нэ. Таба муоһун быһыллыа суохтаах. Хаана 
бардаҕына төрүөҕэ суох буолар. Икки уоллаах-
пын, биир кыыстаахпын. Кыыһым учуутал. Петр 
Погодаев сэрииттэн кэлбитин өйдүүбүн. Кини 
кэлэн табаһыттар олохторун көннөрбүтэ. Уба-
йым кэлбитэ 7 сыл буолан баран биһигини ман-
на аҕалбыта. Ол иннинэ Аллаах Үүҥҥэ от охсон, 
сүөһү ииттэн олорбуппут. Таһаҕас таһарбыт. 
Тимири тиэй да тиэй. Табаны ырыарымаары 
эбиэһинэн аһатарбыт. Көмүсчүттэр табаларын 
көрөрбүт. Нууччалар ас-таҥас, олорор дьиэ биэ-
рэллэрэ. Сэтинньиттэн ыам ыйыгар диэри үлэ-
лиирбит. Сайынын оттуурбут. Нууччалар аттары-
гар, сүөһүлэригэр анаан.

Сонун кэпсээннээх, сытыы тыллаах кыр дьа-
ҕаһы кытта кэпсэтэ түһэн баран таһырдьа тахсы-
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быппыт түүн кыраһалаабыт, күн чаҕылыччы ты-
гар эрээри дьиэлэммит, салгын ырааһа сүрдээх. 

Сарсыардааҥҥыбытын аһаан баран дьаһалта 
дьиэтигэр кэлэн бөһүөлэк кии нин көрдүбүт-
иһиттибит. Онтон Наталья Харина уонна оскуола 
историяҕа учуутала, кы раайы үөрэтээччи Марфа 
Копырина нэһилиэк музейын көрдөрдүлэр. Топо-
линайы төрүттээбит, номоххо киирбит Үлэ Геройа 
Василий Кладкиҥ ҥа, ССРС судаарыстыбаннай 
бириэмийэтин лауреата, Ленин уордьанын кава-
лера Петр Пого даевка, көҥүл тустууга Аан дой-
ду икки төгүллээх чемпиона Виктор Лебедевкэ 
аналлаах хостору,  эбээннэр этногра фияларыгар, 
бөһүөлэк исто рияты гар сыһыан наах экспози-
циялары көрдүбүт. Бэр тээхэй саха ууһа охсубут 
батыйата, эбээннэр сарыы таҥастара, тириини 
таҥастыыр, бултуур-алтыыр тэриллэрэ, эргэ Том-
по бөһүөлэгиттэн аҕалыллыбыт мал-сал баал лар. 
Холобур, Саха ууһа охсубут батыйатын эргэ Том-
по бөһүөлэгиттэн булан аҕалбыттар үһү.

Марфа Афанасьевна Копырина – аҕатын са-
ҕаттан кыраайы үөрэтиинэн дьарыктаммыт пед-
династия бэрэстэбиитэлэ. Онон нэһилиэк ис то-
риятын балайда дириҥник хорутан билэрэ ты-
лыттан-өһүттэн өтө көстөр:

– Дьааҥы сис хайатыгар, Бараайы үрэҕэр то-
ҥус кинээһэ Чимаада туттарбыт чочуобуната ту-
рар. Кинээс 1906 сыллаахха өлбүтүн уонна ки-
ни кэнниттэн утуу-субуу суох буолбут дьиэ кэр-
гэнин чочуобуна аттыгар Санкт-Петербург тан 
аҕалыллыбыт мэҥэ тааска ааттарын-суолларын 
суруйан көмпүттэр. Бу сиргэ өрөбөлүүссүйэ инни-
нэ көс эбээннэр түмсэн мунньахтыыллара, өлбүт-
төрөөбүт дьону бэлиэтэттэрэллэрэ, эр-ойох ыл-
саллара үһү. Гражданскай сэрии са ҕа на чочуобу-
на турар сириттэн ырааҕа суох хайаҕа кыһыллар 
окуопа хастан пепеляевецтары тоһуйбуттар да 
үрүҥнэрэ кэлбэккэ кыргыһыы буолбатах. Бу эҥэр 
Аҕа дойду Улуу сэриитин сылларыгар Аляска–Си-
биир салгын суолунан айанныыр саахалламмыт 
көтөр аал сэмнэҕэ эмиэ сытар үһү.

Онон били Вячеслав аҕабыыт кэпсиир чочуо-
бунатын историятын кыратык да буоллар сэгэт-
тибит.

Культура киинигэр нэһилиэнньэни уонна үр-
дүкү кылаас оҕолорун көрүстүбүт. Биир эбээн 
эмээхсинэ туран: «Кыһыл көмүс – биһиэхэ кы-
рыыстаах таас! Көмүс көстөн Эбээн автономнай 
национальнай уокуруга эстибитэ, кини оннугар 
Магадан уобалаһа үөскээбитэ. Мин аҕам Нико-

лай Якутскайы Томпо–Өймөкөөн быыһыгар илдьэ 
сылдьыбыта. Аҕам этэрэ: «Ити «Көмүстээх үрүйэ» 
айымньытыгар биһиги туспутунан суруйбут». Ал-
лаах Үүн нэһилиэгэ урут Томпо н а циональнай 
оройуонугар киирэрэ», – диэн этиҥ нээх ардах 
курдук күлүмэхтик тыл эттэ.

Оскуола музейын салайааччыта, кырдьаҕас 
педагог Евдокия Васильевна Семенова кэпсии-
ринэн, нэһилиэк сиринэн икки былыргы айан 
суола – Тукулаан-Сартаҥ туһаайыытынан Дьаа-
ҥылыыр аартык уонна Томпо үрэҕинэн өксөйөн 
Өймөкөөннүүр суол ааһаллар. Уйана – Тукулан-
ский переезд диэн сиргэ улахан кириэс турар. 
Манан 1636 сыллаахха Постник Иванов этэрээтэ 
ааһыаҕыттан ыла бу сиринэн үгүс экспедиция-
лар, айанньыттар таарыйан ыырдаммыттара. 

Василий Васильевич Голиков II-Чимаада диэн 
кинээс чочуобуна туттарбыт. 1931 сыллаахха 
Байаҕантай улууһун оннугар Томпо националь-
най уонна Таатта оройуоттара тэриллибиттэр. 
Томпо оройуонугар Мэмээл-Годникан, Тукулаан-
Бараайы (Парайя), Адыачча-Нэлгэһэ, Суонтаар-
Сүдүгү, Ааллаах Үүн диэн биэс нэһилиэк баар 
 буолбут. Оройуон киинэ – уруккута чочуобуна 
турар сирэ Коммунар бөһүөлэгэ диэн ааттаммыт. 
Ааллаах Үүн 1939 сыллаахтан ыла Томпоҕо киир-
бит, Суонтаар өттө билигин Өймөкөөҥҥө барбыт.

14:35 Тополинайтан Хаандыгалыыр суолу ту-
тустубут.

15:30 Улахан Уолчааны уҥуордуур аартыкка 
тохтоон аастыбыт.

Чаас кэриҥинэн Тополинайтан барыыга 125 
километрдаах тохтоон урукку ГУЛАГ «Дальстрой» 
треһигэр киирэр биир лааҕыр сэмнэҕэ көс төр си-
ригэр тохтоотубут. Илья Семенович бу лааҕырга 
тиит маһы көҥдөй гына дьөлөн канализация 
 турбатын о²орбуттарын кэпсээтэ. 

Бу урукку Магадан аартыгыттан арахсар 
уон на Тополинайга тиийэр суолу Сталин дьа-
һалынан, «Дальстройга» бас бэринэр «Янстрой» 
диэн тэрилтэ хаайыылаахтара туппуттар. Былаан 
быһыытынан бу суол 900 биэрэстэлээх Баатаҕайга 
диэри адаар хайалары, ыт мунна баппат ыркый-
даах тайҕаны, киэҥ нэлэмэн маардары, хайа 
барылҕан үрэхтэрин уҥуордаан тии йиэхтээх, ол 
аата Саха сирин Арктика эргимтэтигэр сытар улу-
устарын сылы эргиччи айан суолунан ситимниэх-
тээх эбит. Ол сорук Сталин өлөн, ГУЛАГ тиһигэ 
үрэллэн, «Дальстрой» сабыллан сиппэтэх. Бу 
суол кытыытынааҕы лааҕырда ры үгүстэрин анал 
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хамыыһыйа уоттаабыт эрээ ри, сорох тутуулар би-
лигин да ордуталаабыттара ала-тала көстөр. То-
полинайтан салгыы бу  суолунан бардахха бүтүн 
туруктаах лааҕырдар өтөхсүйэн тураллар үһү.

23:15 Хаандыгаҕа кэллибит.

Муус устар 5 күнэ
10 чаастан дьаһалтаттан Илья Семеновичпы-

тын уонна экспедицияҕа бүгүн холбоспут, Томпо 
оройуонун икки тылынан тахсар хаһыатын редак-
тор-дириэктэрэ Ирина Бодругу ыллыбыт.

«Халыма» федеральнай аартыгынан Дьокуус-
кай куорат туһаайыытынан айаннаан, Алланы 
у²уордаан, Мэҥэ Алдан нэһилиэгин иһинэн өрүһү 
өссө төгүл туораан, 11:30 Байаҕантай нэһи лиэгин 
киинигэр Кириэс Халдьаайыга кэллибит. Биһигини 
дьа´алта ба´ылыгын солбуйааччы Сардаана Фе-
доровна Колесова көрүстэ. Бу үс бөһүөлэктээх 
1763 киһилээх нэһилиэк билигин сахалар түөл-
бэлээн олорор биир улахан түөлбэлэрэ. Онуоха 
Аҕа дойду Улуу сэриитин чулуу снайпера Федор 
Охлопковы, аатырбыт Аллан көмүһүн арый быт 
Михаил Тарабукины, ССРС уонна Россия судаа-
рыстыбаннай бириэмийэтин лауреаттара артыыс 
Ефим Степановы, П.А. Ойуунускай аатынан су-
даарыстыбаннай бириэмийэ лауреата, биллии-
лээх суруналыыс Дмитрий Кустуровы, СӨ искус-
ствотын үтүөлээх деятелэ, худуоһунньук  Михаил 
Старос тины эптэххэ Байаҕантай нэһилиэгэ ытык 
сир буоларын туо´улуур. 

Кириэс Халдьаайы бөһүөлэгиттэн чаас аҥара 
айаннаан 15 биэрэстэлээх билиҥҥи Арыы Толо-
он бөһүөлэгэр, уруккута Эһэ нэһилиэгин сиригэр 
үктэннибит. Аара суолга хайаттан тар дыылаах, 
Аллаҥҥа түһэр Улукуччу үрэҕи туоруур күрбэ 
оҥоһулла турарын көрөн аастыбыт. Арыы То-
лооҥҥо билигин 120 киһи олорор. Онтон 2005 
сыллаахтан ыла ССРС суруйааччылар сойуус-
тарын чилиэнэ Анастасия Саввична Сыромятни-
кова аатын сүгэр оскуола 25 оҕолоох, дириэк-
тэринэн Валерий Аммосов диэн эдэр киһи үлэ лии 
олорор.

Түөлбэ ытык кырдьаҕаһа Роман Семенович Ба-
ланов:

– Былыргы айанньыттар бу кылаабыһа суо-
лунан, Мөҥкөнөн, Улукуччуну туораан, Үөгэҥҥэ 
түһэллэр, Уйана үрэххэ тахсаллар. Хоту диэ ки 
Күндүлгэ тиийэллэр, иккис симиэбийэҕэ тохтуул-
лар. Онтон от суох сиригэр табалаах томпо-
лор утары кэлэллэр. Ол симиэбийэлэргэ от-мас 

баар буолар, саха-тоҥус көрсөн дэлби хаарты-
лыыллара үһү. Алланы мас тыынан туорууллар, 
арыыттан арыыга түһэн. Уҥуор Таатта өттүгэр, 
Дьаарбаҥ тааһа диэн сиргэ, атыыһыттар кэлэн 
эргиэн тэрийэллэрэ дииллэр. Саамай улахан 
 муостаны Кырбаһааҥкын туттарбыт Буойа муо-
стата диэн ааттыыллар. Ол Таатта Уолбатын сирэ.

1922 сыл эргин, эбэм кэпсээнинэн, кыһыл-
үрүҥ саллаата бөҕө кыһыннары-сайыннары 
төт төрү-таары айаннаабыт. Нууччалыы билбэт 
дьон иһиттэҕинэ арай «Пепеляев-Пепеляев», 
«Ракитин-Ракитин» дэһэллэр үһү. Кыһын дьиэ-
ни толору саалаах дьон бөҕө кутуллара үһү. Бэ-
йэлэрэ өйүөлээх буолаллар диирэ. Аан Аппанан, 
Мөгүччүнэн, Лэкэ бэтэрээ өттүнэн Тааттаттан 
дьон кэлэр. Биэс сыл устата барыы-кэлии бөҕөтө 
буолбут. Дьоммут кыһыл кэллэҕинэ кыһыл, үрүҥ 
кэллэҕинэ үрүҥ буолан олорбуттар. Аҕатын 
 биир дэ кыһыл саллаата ытаары гыммытын хаман-
дыыра буойан тохтоппут…

Биир олохтоох киһи бурдук манньаҕа кы һыл-
ларга саа тутарга сөбүлэспитин ийэлээх аҕата: 
«Уҥа хараҕыҥ эргэлээх, хайдах көрүөххүнүй?» 
– диэн кини оннугар быраатын биэрэн ыыппыт-
тар. Ол быраата 1923 сыллаахха өлөн тиэллэн 
кэлбит…

Индигиирискэйи Байаҕантай депутата Миис-
кэ Дьөгүөрэп күрэппит. Кинини саха кыахтаах-
тара, үөрэхтээхтэрэ «Северный союз спасения» 
диэн тэрилтэ тэринэн, Дьокуускайтан дьааһыкка 
уган күрэппиттэр. Кириэстэн кыһыллар эккирэтэн 
түспүт ыалларыгар тиийбиттэрэ оһох оттуллан 
турар, олоппоско бөрө тириитэ саҕынньах, осту-
олга кыһыл көмүс «Павел Буре» чаһы сыталлар 
үһү. Биир кыһыл көрдөҕүнэ хотонтон сүөһү сиһин 
үрдүнэн саа уоһа быган турар эбит, ол иһин сал-
лан саҥарбатах… Онтон салгыы Өймөкөөҥҥө 
буолбут өрө турууга мантан Степанов диэн 
таһаҕасчыт киһи кыттыбыт.

Дьонум холкуостааһын иннинэ биир үөр сыл-
гылаахтара уонна бурдук ыһан үчүгэйдик олор-
буттара.

Ааллаах таһаҕаһа диэн мантан соҕуруу 
 Охот скай Перевозка бараллара. Холкуос тү-
һээни нэн. Айанньыттар саас сыарҕа хаара кэл-
тэйдээ һи нэ, ыам ыйыгар биирдэ төннөллөрө. Сы-
рыыта  ыарыттан ким да иннинэн буолан барыан 
баҕарбата үһү.

15 чааска Кириэс Халдьаайыга төнн³н Сэбиэс-
кэй Сойуус Геройа Ф.М. Охлопков аатынан кы-
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раайы үөрэтэр музейга кэлбиппит сала йаач чы 
Любовь Севастьянова, Светлана Матаркина са-
ламаатынан, сүөгэйдээх алаадьынан, үүттээх 
чэйинэн айах тутан көрүстүлэр. Чаас кэриҥэ му-
зейы көрдүбүт.

Онтон кулуупка нэһилиэнньэни кытта көр-
сүһүү буолла. 20-чэ киһи мустубут. Саха нэ-
һилиэктэригэр өрүү буоларыныы, иһитиннэрии 
кэнниттэн мөккүөр, куолу аҥардаах сэһэн-
тэппэн аана тэлэччи арылла түстэ... Герой уола, 
кыраайы үөрэтээччи Александр Охлопков, биир 
метеоролог идэлээх киһи, атын да кырдьаҕастар 
сороҕор бэйэ-бэйэлэрин икки ардыгар мөккүһэн 
ыла-ыла, ситэрсэн-хоторсон биэрэ-биэрэ Лаа-
мылыыр аартык ханан ааһарын туһунан өр, ым-
пыктаан-чымпыктаан кэпсээтилэр.

18 чаас саҕана көрсүһүүттэн дьэ, босхолонон 
энтузиаст киһи, кыраайы үөрэтээччи Прокопий 
Ефимов тэрийбит нуучча доҕотторо «таастары 
кытта кэпсэтэр киһи» диэн сүрэхтээбит, Кулаар 
көмүһүнэн арыйбыт, Ленин уордьаннаах Гав-
риил Петрович Ефимов аатынан Томпо оройуо-
нун геологиятын музейыгар ыалдьыттаатыбыт. 

Прокопий тэрийбит музейа сахалар, олохтоох 
омуктар геологияҕа сыстыыларын уонна хаал-
ларбыт суолларын-иистэрин үөрэтиигэ дьоһун 
холобурунан буолар. Томпо оройуонун уонна 
Байаҕантай нэһилиэгин сахаларын геологичес-
кай үгэстэрэ Аллан кыһыл көмүһүн арыйбыт 
 Михаил Тарабукинтан саҕалаан күн бүгүҥҥэ 
 диэри салҕанарын туоһулуур матырыйааллар 
кэнчээри ыччакка киэҥ аартыгы арыйа, аҕа 
саас таахтарга бэйэни сэнэнэр санааны киэр 
кый дыы, атын омуктары сөхтөрө, өйдөтө дьоҕус 
эрээ ри дьоһун музейга сыа-сым курдук тутуллан 
 тураллар. 

Киэһэ истиҥ көрсүһүүттэн астынан, эҕэ-дьэгэ 
буолан, боротуоха устун типтэрэн истэхпитинэ, 
Илья Семенович Аллан өрүскэ Кириэс Халдьаа-
йы диэки «Байаҕантай переката» диэн күһүҥҥү 
ааллар арыычча батар кыбычыын сирдэрэ баар 
диэн кэпсээтэ.

Муус устар 6 күнэ
Бүгүн экспедицияҕа сирдьиттиэхтээх Нико-

лай Егорович Ефимовы ылан Саһыл нэһилиэгэр 
айаннаатыбыт. Николай Егоровиһы Өймөкөөҥ ҥө 
буолбут Байаҕантай ыһыаҕыттан ыла билэбин. 
Оччолорго кини улуус социальнай харалтатын 
управлениетын начальнига этэ. Билигин муни-
ципальнай пенсияҕа тахсан кыра үлэҕэ баар-

бын, хата общественнай дьарыгым элбэх диир. 
10 чааһы ааһыыта Саһыл нэһилиэгин киинэ 

Кэскил бөһүөлэгэр кэллибит. Дьаһалта баһы лы-
га Степан Семенович Яковлев уонна олохтоох 
активистар, кырдьаҕастар чороонноох кымыс-
таах, дьэдьэннээх алаадьылаах көрүстүлэр. Аҕа 
дойду Улуу сэриитин кыттыылаахтарыгар анам-
мыт мэҥэ өйдөбүнньүккэ гирлянда уурдубут.

Саһыл нэһилиэгэ – Саһыл Бытык уонна Саһы-
лыкаан Мөндүкээн удьуордарын дойдута. Бы-
лыргы аартык төрдө – Ньукулай Кырбаһааҥкын, 
Манньыаттаах Уола курдук I гильдиялаах атыы-
һыттар сылдьан, эргинэн, хонон-аараан ааспыт 
сирдэрэ. Ол туоһута «Никифоров ыскылаата», 
«Никифоров переката» диэн ааттаах сирдэр күн 
бүгүҥҥэ диэри бааллар. Нэһилиэги 2000, 2001 
сылларга Аллан сааскы халаана ылан улахан-
нык эмсэҕэлэппит. Бастакы дьылыгар муус таах, 
иккиһигэр хара уу. Ол кэмҥэ элбэх ыал дьиэ 
сертификатын ылан Хаандыгаҕа, Дьокуускайга 
көспүттэр. Онон дьа´алтаҕа тиийэн истэххэ аара 
суолга өтөхсүйбүт дьиэ үгүс. Эдэр ыаллар дьиэ-
лэрин тыа диэки туттан бөһүөлэк «сыҕарыйбыт» 
үһү. Билигин Саһылга 568 киһи олорор. 

Кырдьаҕастар Георгий Дмитриевиһы көрө-
көрө: «Никонов уола» дэһэллэр. Аны Федор 
Ни  колаевич Охлопков диэн бииргэ оонньообут, 
үөрэммит уола көһүннэ... Федор Николаевич кы-
раайы үөрэтиинэн дьарыктанар эбит:

– Бөһүөлэк турар сиригэр Манньыаттаах  Уолун 
ыскылааттара турбуттара, манна уунан аҕа-
лан баран акка, табаҕа ындан хоту таһалла ра. 
Бөһүөлэктэн соччо ырааҕа суох сиргэ чочуобуна 
турбута, – диэн кэпсиир.

Нэһилиэк ытык кырдьаҕаһа Анна Петровна 
Бул дакова:

– Саһыл сиригэр улахан туос ураһа сэмнэҕэ 
баа ра. Кытыл учаастагар тимир уһаараллара 
үһү. Суол тутааччылар дүлүҥү хаһан таһаар-
быттарыгар муос оноҕостор көстүбүттэрэ. Кы-
тылга тутуу ыытаа ры хаһа сылдьан үрүҥ көмүс 
үүн булбуттара, – диэн уруккуттан тугу өйдүүрүн 
ахтар.

80 саастаах Никита Лазаревич Тарабукин:
– «Никифоровский склад» диэн ылтаһын 

су руга хойукааҥҥа диэри сыппыта. Үүрүпчү 
диэн сиргэ баайдар сүөһүлэрин үүрэн аҕалан 
түмэллэрэ. Бу сир урукку аата. Ыскылаат бу-
лууһугар биһиги пилорама туруорбуппут. Мас-
таах диэн сири кэлин «Саҥа Никифоровскай» 
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диэн ааттаан сүөһүнү түмэр буолбуттара.
Карповтаах улахан баҕайы картаны остуол-

га тэлгэтэн сытан мин эһэбиттэн сирдэр аат-
тарын ыйытан суруналлара. Эһэм нууччалыы 
билбэт буолан холкуос бэрэссэдээтэлэ Роман 
Никифорович Тарабукин тылбаастыыра. Ити 
Хаандыга диэни «Хаан тыгар» диэнтэн тахсар 
дии саныыбын. Кырдьык, хааннаах үрэх – са-
йын дьаратыйдаҕына аннынааҕы тааһа кытаран 
көстөр буолара. 

Хонон ааһар нууччалар луук, килиэп өйүөлээх 
буолаллара. Онтуларыттан би һиэхэ, оҕолорго 
бэрсэллэрин өйдүүбүн. Охотскайдыыр суол диэн 
биһигинэн өрүһүнэн устан ааһаллара. 

83 саастаах Мария Ивановна Матаркина кэр-
гэним ордук билэр диэн кэмчиэрийдэр да сэһэнэ 
киэҥ:

– Хомустаахха холкуос бөһүөлэгэр 20 ыал 
дьукаахтаһан олорбуппут. Киэһэ аайы хо но-
һолоох буоларбыт. Арай иһиттэххэ, нууч чалар 
«Ма гадан-Магадан» дэһэллэрэ, онтон сахалар 
Өймөкөөннөөн иһэр буолаллара. Кыраһыабай 
баҕайы нуучча кыргыттара, мааны-чараас та-
ҥастаах буолаллара. Сороҕор аара суолга өлбүт 
дьоннорун тиэйэн кэлэллэрэ. Тугу бэрсэрбитин – 
үүтү, сүөһү иһин ылан сирбэккэ-талбакка сиил-
лэрэ. 

Таатта Ытык Күөлүттэн Аммаҕа түһэн Ноху 
төрдүнэн бараллара. Матааркыннар онно си-
миэбийэҕэ олорбуттар. Түүн аайы дьон кэлэрэ 
үһү. Түөрт уоллаах оҕонньордоох эмээхсин ол 
симиэбийэҕэ олорон чэй өрөллөрө, ат көрөллөрө. 
Кыра хамнас туомнаахтар үһү. Отторун айан-
ньыттар бэйэлэрэ тиэ йэн кэлэллэрэ. Амма, Таат-
та – бары киин оройуон дьоно. 

Никииппэрэп ыскылааттара 1940 сыллаахха 
диэри турбуттара. Ыскылаат омооно билигин да 
көстөр. Үрүҥ көмүс үүн тимирэ онтон көстүбүтэ.

Эбиэт кэннэ Манньыаттаах Уолун ыскылаат-
тара турбут сирин Федор Николаевич Охлоп-
ков сирдээн илдьэн көрдөрдө: ыскылаат ылбыт 
иэнин, булууһа ханан баарын, ындыылаахтар 
барар суолларын омооно, далаһалара баар үрү-
йэлэрин ыйда. 

Бүгүн графиктан чаас аҥара хойутаан Мэҥэ 
Алдан нэһилиэгэр кэллибит. Илья Семеновичпыт 
санаата буолбакка Кириэс Халдьаайыттан ман-
на элээрдэн кэлэн хайыы-үйэ кэпсээн-ипсээн 
хата ырааппыт. Көрсүһүү народнай суру йаач-
чы Егор Петрович Неймохов аатынан кы раайы 

үөрэтэр музейга буолла. Сүүрбэччэ эр дьон, 
дьахтар, оҕонньор-эмээхсин, оскуолата оҕото – 
нэһилиэнньэ бары араҥата түмсүбүт.

Библиотекарь Галина Васильевна Никифоро-
ва иннибитигэр балайда обургу тирии бүрүөһүн-
нээх хоппону ууран кэбистэ уонна: «Бу – абаҕам 
 Николай Васильевич Аммосов диэн киһи хоппо-
то», – диэн быһаарда. Кини салгыы кэпсиири-
нэн:

– Өрөбөлүүссүйэ саҕана кыанар киһи барыта 
кэриэтэ атыыһыттыы сатыыра үһү. Элбэх буо лан 
түмсэн барар үгэстээхтэр эбит. Айааҥҥа тиийэ 
бараллар. Суоллара Ааллаах Үүнүнэн буолуо. 
Американецтар куопсук түһэрэн хараабылга 
таһааран хардарыта эргинэллэрэ үһү. Былаас 
уларыйан бүтэһик кэлиилэригэр бииргэ эргинэр 
дьоннорун анаан аһатан-маанылаан арахсы-
быттар. Абаҕам 1923 сыллаахха Айаан тан төн-
нөн иһэн Пепеляевы кытта аргыстаспыт.  Генерал 
таһаҕаһы тэҥҥэ сүксэрэ-көтөхсөрө үһү. Ол 
иһигэр бу хоппону эмиэ. Абаҕам кинини: «Үтүө 
киһи» диэн ахтара. Пепеляевтан арахсан баран 
кыһылларга түбэһэн эрэйи-муҥу көрсүбүт…

Галина Васильевна чопчулуурунан абаҕата 
Николай Аммосов 1900-1956 сылларга олорбут. 
Кини чахчы американецтары кытта эргиммит 
туоһута дьоҥҥо «Эмэрикээн сүгэтэ» диэн ааты-
нан биллибит, «made in USA» диэн суруктаах 
сүгэлээҕэ үһү.

Николай Иванович Кривошапкин, 80-тан тахса 
саастаах:

– «Сырдаабыт» холкуос сиригэр 10 ыал буо-
лан олорбуппут. Бу хоппоттон туох тахсарын, 
угулларын билэр этим. Бу чымадаан иччитэ –
таһаҕасчыттар бэриэччиттэрэ. Кини тыллаах-
өстөөх буолан инники сылдьар эбит. Кэнники 
күүстээх-уохтаах дьоно батыһаллар. Бастаан 
бил сэр дьонун кытта, кэлин түбэһиэх наймылам-
мыт дьону сылдьан халаһыы, албыннаһыы диэни 
барытын билбит-көрбүт киһи. 

Неймохов музейыгар уран оҥоһуулаах хаҥха 
ыҥыыр, батыйа, токур хотуур, чорооннор, тими-
ринэн уһаныыга сыһыаннаах экспонаттар харал-
лан сыталлар.

17 чааска «Улуу айаннар суолларынан» экс-
педиция Томпоҕо үлэтин түмүктээн Дьокуускай-
дыыр суолга таҕыстыбыт…

Гаврил АНДРОСОВ, 
Нуучча географическай уопсастыбатын чилиэнэ

Уочарка уонна публицистика
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Билигин 1-кы, 2-с Дьіппін тыалара – Нуочаха, Салаа, Кµіл Онно, 
КуруІ, Чаппараайы, ДьаІыл, Ытык, Боотулу, о.д.а. ібµгэ дьоммут олорон 
аас пыт ытык сирдэрэ оччотоо±у олох историятын кистээн, иґийэн сыттах-
тара. Би лигин онно чуумпу, киґи-сµіґµ суо±ун кэ риэтэ. Хаґан эмэ булт 
суолун сонордоон биир эмэ булчут µктэнэр, ол кэннэ а±ыйах сылгыґыт 
кыстаан ааґар. Са йынын кылгас кэмІэ отчуттар тахсан ты раахтар, мас-
сыына тыаґынан иґийбит чуумпуну уйгуурдан ылаллар. 

Дьэ бу КуруІунан, Салаанан Хаа диэн балачча киэІ а±а ууґа – Ми-
хайловтар µіскээн, тэнийэн, µлэлээн-хамсаан олорбуттар. Салаа былыр 
1-кы Дьіппін тыата эбит. Ону 1939 сыллаахха 2-с ДьіппіІІі биэрэннэр, 
Михайлов аймах 1-кы Дьіп піІІі кіґін олох-дьаґах тэриммиттэр. 

Бу дьо±ус ахтыыга мин бµтµн айма±ы буолбакка, 1889 сыллаахха 
тіріін оччотоо±у олох ытыл±ан сылларын этинэн-хаанынан билбит, 
муударай сылык ійдііх а±ам, Баґылай Ыстапаанабыс Михайлов
туґунан сэґэргииргэ сананным. Мин кини лаппа сааґырбытын кэннэ, 63-тээ±эр тіріібµппµн. Ону-
маны доло±ойбор тутар, кини сэґэргиирин бол±ойон истэ сатыыр кэммэр о±онньор номнуо кыр-
дьан олорор кэмэ этэ. Бу сиргэ а±ам 92 сыл олорон ааспыта. Ки ни эрэйдээх-буруйдаах, тµґµµлээх-
тахсыылаах оло ±ун кэпсиир тірµітэ, оло±ун хас кэр диис кэмэ дойду историятыгар буолан ааспыт 
бэлиэ тµгэннэри кытта ситимнээх. Маны µрµІµ, кыґылы арааран билбэт тµІ тыа±а олохтоох, мас 
кіні саха киґитин сыґыанын кірдірір толкуйтан суруйдум.

ТµІ тыаны то±у кэґэн µрµІ-кыґыл 
тиийэрэ… 

Хара кіліґµннэринэн µлэлээн-хамсаан, аар 
тай±аттан аґаан олорор оттоо±ор намыґах, 

сымыыттаа±ар бµтэй мас кіні саха дьонун оло-
±ун 1921-1923 сыллардаахха буолан ааспыт 
гражданскай сэрии улаханнык дьалкытан ааспы-
та. Ити кэмІэ а±ам бастакы кэргэнинээн, Аниси-
мовтар (Мілійдір) кыыстарынаан Ааныстыын, 
КуруІІа олорбуттар. Убайа Кууґума ойо±унаан 
онно дьукаах эбиттэр. 

Кинилэртэн ыраа±а суох ЈІіс диэн сиргэ 
µрµІнэр, онтон тойонноро  Баабылап Кµіл Он-
нугар баар Куомалап дьиэтигэр ыстааптанан ай-
гыраан олорбуттар. Биґиги а±абытын µрµІ этэ-
рээтигэр холбоон сал лаат оІостоо ру КуруІтан 
ыІыртаран ылбыттар. А±абыт ыс таапка кэлиэн 
иннинэ хата Куомалабы кірсін: «Мин уруттаан 
иэдэйэн сылдьабын. Саллаат  буолар кыах суох. 

ИККИ СЭРИИ ТЫЫНЫН 
БИЛБИТ ТЫА САХАТА

Онуоха туоґу буолаар...» – диэн кірдіґір. Куо-
малап – Баабылап кынна  эбит. А±ам ыстаапка 
киирбитигэр Баабылап тойон ту та ы±арыйа, 
ыххайа кірсµбµт. «Дьэ тииІи харахха тµґэ рэр 
булчут µрµІ этэрээтигэр киир!» – диэбит кµ-
ґэйэр, модьуйар быґыынан. А±ам: «Саллаат 
буо лар кыах хантан кэлиэй, урут таан нэґиилэ 
³к ч³²н³³н сылдьабын», – диэн тута аккаас биэр-
бит. Онуоха хата били Куомалап тµбэґэ тµґэн 
ірµ ґµйэн ылар. 

А±ам ЈІіскі диэри иґин туттубутунан иэ±эІ-
нээн тиийэр. Сис тыаны туо раат дьэ сµµрµµнэн 
КуруІар тэбэн кэлэр. Ити кыґын Балыктама диэн 
сиргэ кыстык угун са±а быыкаа бала±ан туттан, 
тимир оґо±унан оттунан саґан кыстыыр. Ол бµгэ 
сытан дьонугар куо бах, мас кітірµн бултаан 
аґатан кыґыны туо раппыт. Кыґал±алаах кэмІэ 
тµірт о±о, олортон биир чап курдук саІарар 
тµірт саастаах кыыс «тіннііхтіібµтµн» а±ам 
аґыйа ахтара. 

Уочарка уонна публицистика
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ТµІ тыа±а бµгµн µрµІ, сарсын кыґыл этэрээт-
тэрэ охсуллан ааґаллар эбит. А±абыт, ити бул-
куурдаах кэмІэ хайаларыгар да саа-саадах туп-
патах. 

Кµіл Оннугар ТоІус ураґата диэн сиргэ µрµІ-
нэр сэттэ кыґыл саллаатын ытыалаан баран 
биир ииІІэ кімпµттэр, олор истэригэр ревко-
мовец Максимов диэн Німµгµ киґитэ баара µґµ. 
Урут кыра бааматынньык дуома баар этэ да, 
эмэ±ирэн, кµн бµгµн имниин сµппµт. 

Бу дьулаан быґыыны оІорбут µрµ²нэр кэ-
лин со±урууттан иґэр Каландрашвили этэрээ-
тигэр тоґуурга кыттыбыттар. Били сэттэ киґини 
кыдыйбыт сирдэригэр, Кµіл Оннугар, БатаІа 
Кµілµн таґыгар охтубут тиит кіІдійµттэн олох 
хойут, Вадим Петрович Адамов диэн 2-с Дьіппін 
киґитэ туоска сууламмыт наганы уонна «Смит-
Бессон» диэн бэстилиэти булан ылан музейга 
туттарбыттаах. Букатын дьэбин сиэбэтэх, олох 
бэйэлэринэн сылдьаллара диэн кірбµт дьон 
сі±іллірі.

Иккис сэрии ыар содуллара 

Дьон-норуот нус-хас олоххо тиийэн, санаала-
ра кіті±µллэн, саІа оло±у тута сырыттахтары-
на аны А±а дойду Улуу сэриитэ ада±ыйар. Ону 
мэІэстиґэ уот кураан сатыылаан сут-сутур±ан, 
аччыктааґын ыар кэмнэрэ µµнэллэр. А±ам баста-
кы кэргэниттэн сµтэрбит тµірт о±отун кэнниттэн 
утуу-субуу Миитэрэй, Боруонньа, Бааска диэн 
уолаттардаммыта. 

Сэрии кэмигэр а±ам биэс уонун аґаран эрэр 
саастаах, хара±а да трахомалаах буолан бэбиэс-
кэ туппатах. Суруналыыс Егор Львович Яковлев 
а±абытын µчµгэйдик билэрэ. Кини «Јбµгэттэн – 
ыччакка» диэн кинигэтигэр а±абыт туґунан бэрт 
истиІник ахтар. Борокуоппай Ньыыкантап диэн 
о±онньордуун іліІ, куґа±ан сири кµІІэ 1 гаа-
ны, ол аата 10 кµІІэ 10 гааны охсоллорун олус 
сіхпµт.

Сут сылларга хоргуйуу олус элбэ±э. Евдокия 
Прокопьевна Александрова–Уґун Дьэб дьиэй  
хоргуйан ілµіх дьону эґиги а±а±ыт куобах 
 бэр сэн тыыннаах хаалбыппыт диэн махтана-
ра. 1942–1943 сылларга хоргуйуу-аччыктааґын 
ор дук сытайбыта. Сааґыары Салаа±а олорор 
биир а±а ууґуттан тірµттээх Семен Николае-
вич Михайлов–Кыґыллаан кэргэнэ Ааныстыын, 
хоргу йан ілбіт инниттэн ыксаан, бэйэлэрин би-

элэрин ілірін сиэхтииллэр. Ону хайалара эрэ 
донуос таан, бу эрэйдээхтэри НКВД-лар тахсан 
тутан  киирэллэр. Саатар о±олоох дьоІІо ийэни 
хаалларбат дьэ тыйыс дьµµллээх былаас эбит! 
Ол оннук барбыттарынан, иккиэн сура±а суох 
сµппµттэрэ...

Ґс о±олоро тулаайах тула эргийэн хаалбыттар. 
Ол кэмІэ улахан уоллара СэллэІкэ Миитэрэй, 
арааґа, далгычыакка µлэлии барбыт кэмэ эби-
тэ дуу, суо±а µ´µ. Мария диэн кыыс (драматург 
Семен Ермолаев–Сиэн Јкір ийэтэ) кылгас кэмІэ 
мин а±ам аахха хаалбыт. Кэлин кинини Данил 
Васильевич Киприянов кэргэнэ, Михайловтартан 
тірµттээх Саппыкы кыыґа Настаа иитэ ылбыт. 
Кыра уоллара Юра Кууґума о±онньордооххо ха-
алар. Бу уол 1-кы ДьіппіІІі интернакка оло-
рон сэттиґи бµтэрэр, эдэригэр сітіл ыарыыттан 
ілбµтэ. 

Мария Семеновна Ермолаева(Михайлова) кэ-
лин µірэх-идэ ылан, кэргэнинээн Никон Ми-
хеевич Ермолаевтыын Дьіппін интернат-оскуо-
латыгар 1962–1964 сылларга µлэлээн ааспыт-
тара. Уолаттара Сашалаах Сеня ол са±ана олох 
кыра дьон этилэрэ. Мария Семеновнаны саха 
аа±ааччыта уран тыллаах поэтесса, драматург 
быґыытынан эмиэ ійдіін хаалбыт буолуохтаах-
тар. Мария Михайлова диэн аатынан суру йара. 
Пьесата саха театрыгар тура сылдьыбыта. Ай-
мах-билэ дьоно онтон µірэр, киэн туттар буолар-
быт. Кини дьиэ кэргэнин кытта 1964 сыл лаах-
ха са йыныгар тіріібµт алааґын, киинэ тµспµт 
 иэримэ дьиэтин кірі Салаа±а тахса сылдьыбыт-
тара. Ол кэмІэ дьонун дьиэтэ бµтµн тураахтыы-
ра. Билигин ол онтон чороІ со±отох ба±ана эрэ 
ордон хаалбыт.

1944 сыллаахха а±абыт Ньыыка Леонтьев   
 диэн о±онньордуун кыттыґан бултууллар. Ол 
сыл дьан ыраах тыа±а, бэбиэскэ тутан баран 
кµрµµ сылдьар Ондооґоп диэн тоІус киґитин 
кірсі биэрэллэр. Бу киґи Сиидэрэп диэн 
киґилиин Ка линин холкуос сылгытын сиэґиІІэ 
уорбалана сылдьар кэмэ эбит. ДьиІэр, Сиидэ-
рэп бэйэ тэ дьаґайан баран Ондооґобу кыттыгас 
курдук кірдірµµ биэрэ сылдьара µґµ. Уорба±а 
киирбит Ондооґоп хара тыаны кэтэ сылдьан 
Мундуруччу µрэ±эр о±онньоттору кірсін кытты-
гас бултуур. О±онньоттор биир µксµн куттанан 
да кытыараллар. Эмээхситтэрин соруйан, ордук-
чорбох таІаґынан киниэхэ ичигэс таІас тиктэ-
рэллэр эбит. Чэй, табах, бурдук бэрсэллэрэ µґµ. 

Уочарка уонна публицистика
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Ондооґоп биир инбэлиит уоллаа±а арай олох 
кістµбэт буолан хаалбыт. Олус бо±уу буола-
рыттан ыктаран, бэйэтэ дьаґайбыт буолуохтаах 
диэн дьон сэрэйэллэрэ µґµ. Саґа, куота сылдьар 
киґиэхэ улахан кыґал±а буолуо. Дьэ оннук кыт-
тыгастаах бултаан кыґыны туораабыттар... 

Сааґыары а±ам бииргэ бултуур киґитинээн 
сэндэІэ тыаны быґа туораан истэхтэринэ, ыы 
муннуларыгар µс НКВД µлэґитин уонна Соххор 
Ньукучаан диэн ЈІіскі олорор киґи уолун, іссі 
кинилэри кытта, арааґа, сирдьитинэн барсан 
иґэр Кукумаат Дьігµіссэни кірсі тµґэллэр. Ол 
дьон, хата, Ондооґоп туґунан тугу да ыйыта-
ласпакка ааґа турбуттар. Аара Куудагыттан 
Дьос пой о±онньору тутан барбыттар.

Ити кэмІэ ирдиир киґилэрэ Ондооґоп Мунду-
руччу µрэ±эр балаакканан олорбут. Дьон кэлби-
тин ыта хойутаан биллэрэн, тута утарылас пакка 
хаалбыт. Биирдэ эрэ ытан хаалбыт, ол буулдьа±а 
НКВД-лартан нуучча уола табыллан ілбµт. 
Онуо ха икки киґи аптамаатынан ба лаакканы 
то±у сиидэлээн ытан баґыгыраппыттар. Иґир-
дьэ олорооччу иґийбититтэн Соххор Ньукулайы 
кии рэн кір диэн ыххайбыттар. Киирэн кірбµтэ 
киґилэ рэ бµттэтэ суох ытыллан, тµірт тарбах-
тарын ыраа±ар  тµірт буулдьаны кыбыппытынан 
ілін сытар эбит. ДьиІинэн эрдэ кіспµтэ буол-
лар тутуллуо суо±а хаалбыт. Табатын суолунан 
сирдэтэн булбуттара µґµ. НКВД-лар били ілбµт 
уолларын кытта Ондооґоп тібітµн быґан, таба 
сыар±атыгар тиэйэн киирэллэр.

Бу баран иґэн аара биґиги а±абытын доппу-
руостууллар. «Ондооґоптуун бииргэ бултаан 
аас пыккытын иґиттибит. Бу кыыл тириитин кини 
биэрдэ±э буолуо», – диэн баайсыбыттар. Кэргэ-
нин Ааныґы чараас таІаґынан таґырдьа аспыт-
тар. Бу эрэйдээх онтон сылтаан сотору тымны-
йан ілбµт. Ондооґопко букатын сыґыана суох, 
дьукаах олорор Кууґуманы эмиэ ыххайбыттар. 
Кууґума ойо±о, Унаар кинээс кыыґа Мотуос 
сµрдээх хорсун эбит. НКВД-лары утары остуолу 
охсо-охсо аахсыбыта µґµ.

Мотуос а±ам огдообо хаалбытын кэннэ, кыра 
уолу, Баасканы, бµібэйдиирэ, таІаґын-сабын 
бэрийэрэ µґµ. Бу эмээхсин 1956 сыллаахха Улуу 
Сыґыыга ілбµт.

Дьэ ити сырыыларыгар НКВД-лар биґиги а±а-
бытын, Баґылай Михайловы, ону кытта Ньыы ка 
о±онньору, Нуочахаттан Бµітµр Анисимов–Ондоо 
диэн киґини эмээхсининиин бииргэ тутан илдьэ 

киирэллэр. Бу киґи Он дооґоптуун эмиэ биир-
гэ бултаспыттаа±а µґµ. Бу дьыаланы ХандаІІа 
олорбут Куонааскы диэн киґи уола, силиэдэ бэ-
тэл Ньукулай Сиидэрэп кірбµт. Тірді тыа, буруй-
га тардыллыбыт дьону µчµгэйдик билэр  буолан 
кімµскµµр, дьыаланы чэпчэтэр іттµгэр охтубут. 
Ньµкэн, хараІа, µлэни эрэ ірі туппут буруйа 
суох дьон диэн иккилии эрэ сылга тµбэґиннэрбит. 
Оччотоо±у кэмІэ ити улахан чэпчэтии. 

Дьоммутун биир сыл хаайа  сытыараллар. Ити 
кэмІэ А±а дойду сэ риитэ  кыа йыынан тµмµктэнэн, 
арааґа амнистия±а тµ бэґэн, болдьо±ун инни-
нэ босхоломмуттар. А±ам тахсан µс уолунаан 
кыґал±алаах тык олорорун билэн, итиэннэ сэ-
риигэ икки уолун сµра±а суох сµтэртээн, бииргэ 
тіріібµт эдьи йэ Сµікµлэ, орто уолу, то±устаах 
Боруонньаны иитэ ыларга кірдіґір. Уолаттарын 
оннугар кірі сылдьаары буолаахтыа. А±ам бэрт 
кыґал±аттан  биэрэн ыытар. Сµікµлэ уолу дойду-
га киллэрэн кірін-харайан, 91 сааґыгар уІуох 
кітіхтірін бу дойдуттан арахсыбыта. 

Боруонньа кэргэнинээн Мариялыын биэс  уолу 
тіріппµтэ, убайын Миитэрэй кыыґын ииппи тэ. 
Миитэрэй Горнайтан тірµттээх дьахтары ылан 
биэс о±оломмута, бастыІ механизатор этэ.  Ґс о±о-
ломмуттара. Кыра уол Ба ґылай бэйэтиттэн лаппа 
балыс Мария диэн кыыґы ылан µс о±о ломмутта-
ра. Сорсуннаах булчут – билигин 80-наах ытык 
кырдьа±ас. Тохтоо дии иликкэ уурайбат кэрээ-
бэт кэпсээннээх, сээркээн сэґэнньит. Былыргыны 
ійдµµрµн сі±ібµт, дьон аатын, сылын, кэмин олох 
дьэІкэтик ійдітілµµр. Тап тыыр Нуочахатыттан 
харыс халбарыйбакка билигин да оттуур-мас-
тыыр, сылгы иитэр. Бу ахтыыны а±ам дірµн-дірµн 
кэпсээн ааґарыттан уонна убайым ону эбии дьэІ-
кэр дэн биэриититтэн таІан суруйдум.

А±ам барыга дэгиттэр дьо±урдаа±а

1946 сыллаахха а±абыт Хачыкаат Буотаматыт-
тан ті рµттээх, Лепчиков кинээс кыра кыыґын, 
биґиги ийэбитин Ааныґы, кэргэн ылбыт. Ийэ-
бит Семен Куонаанабыс Кузьмин диэн уоллаа±а. 
Дьоммут биэс о±ону тірітіллір. Сааґыран µлэни 
 кыайбат буолуохтарыгар диэри холкуоска, кэ-
лин сопхуоска сµіґµ бі±ітµн кірін, бэйэлэри-
гэр бырыґыаІІа оттоон сыра бі±ітµн кірбµттэ-
рэ. Сайын аайы о±олор онно кіміліґін, хотуур, 
 кыраабыл туппутунан сайылыырбыт.

А±абыт маґынан бэркэ уґанара, убайынаан 

Уочарка уонна публицистика
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Кууґумалыын Салаа µрэ±ин диэки іссі тимир 
уґаараллара µґµ. Дуобаттыырын сібµлµµрэ. 
Ки ни сэбиэскэй былааґы сирбэт этэ. Ол эрээри 
былыргы баайдары баттыгастаахтар дииллэрин 
ылыммакка міккµґэрэ. «Сайдыы илин диэкит-
тэн кэлиэ±э…» – диэн тыллаа±а. Ону то±о инньэ 
 диирин оччотоо±у о±о дьон, кір, токкоолоспок к о 
хааллахпыт. Ис-иґиттэн муударай толкуйдары 
этэн хаалбытын билигин кэлэн ійбір-санаабар 
бэрийэ сатыыбын.

Хара тыа хаґаайына «бэйэ киґитин» 
тэІэ ылыммыттаах

А±абыт олох сааґыран баран дуогабарга 
бултуура. Ол са±ана тииІ, куобах, кырынаас, 
солоІдо дэлэй этэ. Куґу-хааґы этэ да барыл-
лыбат. Оло±ун хайа эрэ тµгэнигэр кµннээх хара 
саґылы ілірбµтµн, кірµіхтэн эриэккэс кыталык 
µІкµµтµн кірбµтµн олус иэйэн олорон ахтара. 

Сааґын тухары тµІ тыа±а олорбут киґи 
айыл±алыын, баай хара тыа олохтоохторунуун 
араастык алтыспыта элбэх буолла±а. Олортон 
биирэ, хойуу отонноох биир укка тыатаа±ылыын 
отоннообутун туґунан кэпсэлэ, номох тэІэ дьон 
уоґуттан тµспэт.

Сааґыран, харах-кіс мілтіін да сырыттар, 
µлэтэ-дьарыга суох сатаммат о±онньор Кµіл 

Онно диэн сиргэ оттоон баран киэґэлик ЈІіс 
сис тыатыгар тохтообут. Аччыктаан отонноон 
сии сылдьыбыт. Кірді±µнэ, тэйиччи эмиэ хайа-
лара эрэ отонноон сии сылдьара µґµ. «Кірі, 
ити о±онньор іссі киґини кытта кэпсэппэт 
да±аны дуу…» – диэн харааччы буспут, минньи-
гэс амтанын куппут отону итигэстээн сии сыл-
дьан и´игэр м³±µттµбµт. Харал±ан хара±ынан 
кыІастаста±ына, ити отонноон сии сылдьар сµµ-
нэ ки´и Ньукулаайап о±онньор Кураан Ньуку-
лай а±ата буолуон сіптµІµ. А±ам кэтэґэ са таан 
баран бэйэтинэн тиийэн кэпсэтэргэ санаммыт. 
Санныга тайаныахча чугаґаан кірбµтэ, до±оор! 
Хара тыа хаґаайына илэ бэйэтинэн олорор эбит. 
Улуу дьаалы соґуйан, икки ата±ар туран кэлбит. 
Чочумча ол курдук утары кірсін турбуттар. А±ам 
кутталыттан эт-этэ саласпыт. Тыатаа±ыта оргууй 
тµірт ата±ар тµґэн, хойуу лааІкы диэки дьаа-
дьыйбыт. Кір, оннук мµччµргэннээх тµгэннэргэ 
кытта илэ-чахчы тµбэґитэлии сылдьыбыт.

Тигинэс олохтоох дойду сиргэ тэґийбэт, чуум-
пу тыа сириттэн олох муудараґын иІэринэн, 
а±абыт Баґылай Ыстапаанабыс Михайлов 92 
сааґыгар диэри бу олоххо µлэни эрэ µІэр таІара 
оІостон чуумпутук, дьоґуннук олорон ааспыта. 

Матрена Скрябина (Михайлова)
ХаІалас улууґа, 1-кы Дьіппін нэґилиэгэ

Уочарка уонна публицистика
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Сахалар бэрт былыргыттан дьо²²о-сэргэ±э 
ытыктанар, µтµ³-мааны дьоннорун, ³бµ-

гэлэрин ааттарын µрдµктµк туппут ыччаттарын 
«т³рµт киhи т³рµ³±э, ытык киhи ыччата» диэн 
аат тыыллара. Ол оннук киhинэн мин µ³рэ-к³т³ 
у´ун сылларга бииргэ µлэлээбит бэ йэм кэллиэгэ-
бин, учуонайы, суруйааччыны Сардаана Плато-
новна Ойуунускайаны ааттыам этэ. 

Биллэрин курдук, Сардаана Платоновна биhи-
ги литера ту рабыт классига, уhулуччулаах бэ-
йиэт, про заик, драматург, б³д³² уопсастыбаннай 
диэ йэ тэл П.А. Ойуунускай кыыhа этэ. Кини а±ата 
Москва±а аспирантура±а µ³рэнэ сырытта±ына, 
1934 сыллаахха бала±ан ыйын 6 кµнµгэр кµн 
 сирин к³рбµтэ. Сардаана т³рµ³н иннинэ Ойуу-
нускайдарга Сар гылаана диэн кыыс о±о 1931 
сыл лаахха т³ р³³ бµтэ. Платон Алексеевич 1930 
сыллаахха ыал буолаат, кэргэнин Акулина Ни-
колаевна Муся диэн кыыhын илдьэ, Москва ±а 
µ³рэх хэ барбыта. ¥³рэ±ин бµтэрээт, лин гвис ти-
ческэй нау каларга хандьыдаат учуонай истиэ-
пэнигэр диссертациятын ситиhиилээхтик к³ мµс-
кээн дойдутугар эргиллэн кэлбитэ уонна Тыл 
уонна култуура институтун ди риэктэринэн µлэ-
лии  олорон, айар уонна научнай µлэтин сал-
±аабытынан, са йыннарбытынан барбыта. Онтон 
ССРС Yрдµкµ Сэбиэтин депутатынан талыллан 
1937 сыллаахха Москвалыыр буолбута... 

Оччолорго Сардаана µс эрэ саастаа±а. А±атын 
кытары атаарбыт дьоллоох о±о сааhын дьо-
нун эрэ кэпсээннэриттэн ³йдµµрэ. Дьэ, итинник 
о±олоро кыра саастаахтарыгар Платон Алексее-
вич репрессия ыар ытарчатыгар тµбэhэн, алаhа 
дьиэтин аанын эргиллэн кэлэн аспата±а, к³мµс 
чыычаахтарын тµ³hµгэр тутан ыга кууспата±а. 

Сотору «норуот ³ст³³±µн кэргэттэрэ» диэн 
дьаралык суостаах сµгэhэрэ дьиэ хаhаайкатын 
Акулина Николаевна уонна са²а улаатан эрэр 
кыргыттар дьарамай сарыннарын ыга бат-
таа быта. Ийэлэрин µлэ±э ылбаттара, «норуот 
³с т³³±µн кэргэнэ» буоларынан олуйсан. Олус 
быс тыах, дьа дайыах дьону, хата, Николай Нико-
лаевич Пав лов–Тыаhыт диэн суруйааччы абы-
раабыта. Билигин Сардаана Платоновна бэ йэтэ 
ахтары нан, Тыаhыт: «Yс кыра о±олоох, «норуот 

³ст³³±µн» кэргэнин таптаан, Ойуунускайы кэ-
риэстээн, кини о±олорун иитээри кэргэн ылар» 
(С.154). 

Онтукалара баара Николай Николаевич хара 
балыырга тµбэhэн, сэбиэскэй былааhы уонна са-
лалтаны утарда диэн 1942 сылтан 1945 сыллар-
даахха диэри эмиэ хаайыыга ууруллубута. Аку-
лина Николаевна барахсан икки т³гµл «норуот 
³ст³³±µн» кэргэнэ аатырар. Ити кэмнэргэ ийэлэ-
рэ ты²атынан ыараханнык ыалдьан ³р ба±айы 
балыыhа киhитэ буолар. Ойуунускай даах кыр-
гыттара ИДьНК детприемнигар киирэллэр, он-
тон ийэлэрэ балыыhаттан тахсан, о±олорун 
дойдутугар Чурапчыга к³h³р³р. Ол са±ана Чу-
рапчыга уот кураан этэ. Ол кэмнээ±и Чурапчы 
дьонун-сэргэтин туhунан Сардаана Платоновна 
кэлин маннык махтал исти² тылларынан ахтар: 
«Т³h³ да ыарахан кэмин иhин биhигини олус 
иhирэхтик к³рсµбµттэрэ. Ойуунускайы хары-
стаан, сири аннынан сибигинэйэн кэпсэтэллэ-
рэ, ким да са²арбат, сирэй-харах анньыбат  этэ. 
Сахалыы харыстаан сыhыаннаhаллара... Ийэм 
аймахтара бары киhилии майгылаах,  ыраас суо-
бастаах, аhыныгас, уйан дууhалаах дьон. Кы-
hал±алаах сылларга баардарынан-суохтарынан 
к³м³л³спµттэрэ» (С.154).

Ол эрэн репрессия тымныы тыына бу дьиэ 
кэргэни ³сс³ т³гµл хаарыйан ылбыта. Ол кур-
дук кииринньэ² а±алара Николай Николаевич 
Павлов–Тыаhыт 1949–1950 сыллардаахха ик-
киhин хааллыбыта. Бу сырыыга кинини «но-
руот ³ст³³хт³р³» буолбут националистическай 
тыы²²а сутуллубут суруйааччылары к³мµскµµр, 
Чурапчы дьонун хоту к³h³рµµнµ утарыласпы-
та, дьон хоргуйан ³л³н эрэр диэн сымыйанан 
ай даарар диэн ааттаан буруйга-сэмэ±э тарды-
быттара. Буруйдуур да ыстатыйалара суоhа-
суодала бэрдэ, билигин санаатахха, ону кини 
хайдах тулуйаахтаабыта буолла: икки т³гµл 
РСФСР ХК 58 ыстатыйатын 10 пуунунан буруй-
даммыта. Бу ытылларга ууруллааhын этэ. Нико-
лай Николаевичка Сардаана Платоновна маннык 
махтал тылларын этэрэ: «Мин... ииппит а±абын 
Н.Н. Павлов–Тыаhыты героическай быhыыны 
о²орбут киhи дии саныыбын... Кини биhигини 

А±атын дьыалатын сал±аан
(С.П. Ойуунускайа ту´унан)

П.А. Ойуунускай т³р³³бµтэ 125 сылын к³рс³
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П.А. Ойуунускай т³р³³бµтэ 125 сылын к³рс³

³й³³н-убаан, µ³рэттэрэн, дьон буоларбытыгар 
к³м³л³спµт киhи» (С.141).

Сардаана Платоновна Чурапчыга олорбут уон-
на µ³рэммит кэмнэрин бэрт исти²ник, иhирэхтик 
санаан ахтара. Манна µ³рэнэ сылдьан кинилэр 
пионерга ылыллыбыттара, хомсомуол кэккэти-
гэр да киирбиттэрэ. Кинилэргэ а±атын µ³лээн-
нээхтэрэ кырдьа±ас бартыhааннар – Дмит рий 
Николаевич Дьячковскай, кини кэргэнэ тетя 
Поля, учууталлара Александра Ильинична Ге-
расимова уо.д.а. амарах, аhыныгас санаа-
лаахтарын, ³йд³³х, µтµ³ майгылаахтарын мэл-
дьи мах таллаахтык Сардаана Платоновна санаан 
ааhара. 

Чурапчы сирэ Сардаана Платоновна±а дьолун 
т³рдµн тµстээбитэ. Кини манна орто оскуола-
ны бµтэрэн, ситии-хотуу аттестатын ылан олох 
киэ² аартыгар µктэммитэ. Кэлин оло±ун до±оро, 
о±олорун а±ата буолбут Сергей Соловьеву эмиэ 
манна аан бастаан к³рсµбµтэ, бииргэ оскуола±а 
µ³рэммиттэрэ. Ол сайын 1954 сыллаахха Сар-
даана Ойуунускайа (оччолорго то±о эрэ кинини 
Тася диэн ааттыыллара) со±уруу медицинскэй 
институкка, киирии эксээмэнин µчµгэйдик тут-
тарбытын µрдµнэн, µ³рэххэ ыыппатахтара. Оч-
чолорго «ириэрии» тыына са²а биллэн эрэрэ, 
ол µрдµнэн баартыйа обкомун «сэргэх чунуо-
бунньуктара» «норуот ³ст³³±µн» о±отун ыраах 
ыытартан туттуммуттара. 

Билиигэ-к³рµµгэ ба±алаах, µчµгэйдик µ³рэм-
мит Сардаана Ойуунускайа он тон тохтоон, чу-
гуйан хаалбата±а. Кыратык ийэ тигэр к³м³л³h³н 
µлэлии тµhэн баран, 1957 сыллаахха Саха уни-
верситетын нуучча тылын салаатыгар µ³рэнэ 
киирбитэ. Манна сылдьан кини «Сэргэлээх уот-
тара» диэн литературнай холбоhук кыттыылаа±а 
буолбута. Ол куруhуокка сылдьааччылар бэйэ-
бэйэлэрин хоhооннорун ырыталлара, хардары-
таары сµбэ-ама бэрсэллэрэ. Билигин Сардаа-
на Ойуунускайа оччотоо±у кэрэ кэмнэрин бэрт 
иhирэх тылынан ахтан ааhара. Билигин норуо-
дунай бэйиэт буолбут Рафаэль Ба±атаайыскай 
Сардаана Ойуунускайа айар µлэтин бастакы 
хардыыларыттан билэр ки hи быhыытынан ман-
нык бэлиэтиирэ: «Y³рэрим баар, Сардаана по-
эзия алыптаах эйгэтиттэн тэйбэккэ кэллэ. Бэй-
этин сэмэй майгытын курдук, уу-чуумпутук 
сылдьан элбэхтик тµбµгµрдэ. Аас пыт ³ттµгэр, 
араас сылларга хаhыаттарга, сурунаалларга – 
кµhµ²²µ ньургуhуннуу соhуччу к³стµтэлиир со-

нун хоhоонноро бэчээттэммиттэрин к³тµппэккэ 
аа±арым. Мин санаабар, кини хоhоонноро, 
аа±ааккын кытта тута би´ирэтэн барбаттар, 
сыыйа нµ³лµйэн дьайаллар... Салгыы толкуй-
даталлар... Быhаччы этэбин: µµммµт, сайды-
быт! Кини поэзията быйа²наах кµhµнµ санатар, 
хоhоонноругар олох муудараhа к³с т³р» (С.5). 
Бу санааларын норуодунай бэйиэт Рафаэль Ба-
±атаайыскай Сардаана Платоновна «Хоочу гур 
уола Былатыан» диэн дьµhµйµµ поэ матын уонна 
«Дойдум, Таатта, дорообо!» диэн тойугун аа±ан 
баран суруйбута. 

Сардаана Платоновна 1962 сыллаахха Саха 
судаарыстыбаннай университетын бµтэриэ ±ит-
тэн, а±ата П.А. Ойуунускай т³рµттээбит науч-
най-чинчийэр институтуттан харыс да хал ба-
рый бакка, µтµ³ суобастаахтык уонна µрдµк 
та hаа рыылаахтык µлэлээн кэллэ. Гуманитар-
най чинчийиилэри ыытар бу Саха сирин биир 
кыр дьа±ас институтугар ³сс³ кини а±ата                 
П.А. Ойуу нускай баарыттан А.Е. Кулаковскай-
га, А.И. Софроновка, Н.Д. Неустроевка уо.д.а. 
б³д³² суруйааччыларга анал фондалар баал-
лара чинчийэр µлэни ыытарга т³hµµ кµµс, ти-
рэх буолаллара саарба±а суох. Оттон баччаа²-
²а диэри µгµс  объективнай биричиинэлэринэн 
П.А. Ойуунускайга аналлаах фонда суо±а бил-
лэр-к³ст³р итэ±эс буоларын, институт дириэк-
тэрэ, бэрэпиэс сэр В.Н. Ива нов с³пк³ сыанала-
ан, бу Фонданы салайан тэри йиини Сардаана 
Платоновна±а сµктэрбитэ. 

1988 сылтан литература отделыгар  П.А. Ойуу-
нускай хаалларбыт баай научнай уонна ли-
тературнай нэhилиэстибэтин бэчээк кэ бэлэм-
ниир эппиэттээх уонна уустук µлэни кини то лор -
бута. Ол курдук 1992 сыллаахха П.А. Ойуу  нус кай 
«Хоhоонноро уонна поэтическай дра малара», 
онтон «Кэпсээннэрэ. Сэhэннэрэ. Драмала ра» 
(1993), «Русско-якутский термино-орфогра фи -
ческий сло варь» диэн сыhыарыылаах «Са ха ты -
ла уонна кини сайдар суола» (1993) µлэлэр µс 
томунан бэ чээттэнэн киэ² аа±ааччы дьµµлµ гэр 
тах   сы бытта ра. Маны таhынан «П.А. Ойун ский 
«Крас ный шаман» диэн научнай отчуо та кµн си-
рин к³рµ³хтээх. Улуу суруйаач чы П.А. Ойуу  нус-
кай т³р³³бµтэ 110 сылынан да ±атан С.П. Ойуу -
нус кайа, Фолькло рист П.Н. Дмит риевтыын П.А. 
Ойуу  нускай «Дьулуруйар Ньур гун Боо тур» оло²-
хотун бэчээккэ бэлэм нээн таhаарбытта ра. Бу 68 
бэчээтинэй лиис тээх улуу айымньыны  кинигэ 
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о²оруу – сыра-сылба баранар уустук уонна 
кытаанах µлэ этэ. Биhиги µ³рµµбµтµгэр, бу ай-
ымньы суруйааччы µбµлµ³йµгэр хойутаабак-
ка  уонна кичэллээхтик бэлэмнэнэн тахсыбыта. 
Кини  гэ сµрµн научнай эрэдээктэринэн бэрэ-
пиэссэр В.Н. Иванов буолбута. Маннык улахан 
µлэни та hы нан суруйааччы И.Е. Федосеевтыын 
«Мин аатым ааттаныа» диэн П.А. Ойуу нускай 
туhунан ахтыы кинигэни таhаарбыттара. Ман-
на хай±аллаа±а баар биhиги сµдµ улахан суру-
йааччыларбыт, учуонайдарбыт: Амма Аччыгы-
йа, Кµннµк Уурас тыырап, А.Е. Мординов, Суорун 
Омоллоон уо.д.а. ахтыылара  киирбитэ. Маны 
таhынан Сардаана Платоновна нууччалыы ты-
лынан «П.А. Ойунский и якутский театр» диэн 
4, 18 бэчээтинэй лиис тээх бэрт сэргэх кинигэни 
эмиэ таhаартарбы та. 1995 сыллаахха С.П. Ойуу-
нускайа уонна Л.Д. Нес терева суруйбут научнай 
отчуоттарыгар оло ±уран, Г.П. Башарин аатынан 
наука музейын дириэктэрэ и.н.к. Р.В. Шелехова 
«П.А. Ойунский – директор научно-исследова-
тельского института языка и культуры при СНК 
ßАССР (1935-1937)» диэн кинигэтэ бэрэпиэссэр 
В.Н. Иванов эрэдээксийэтинэн 9, 18 б.л., эмиэ 
П.А. Ойуунускай µбµлµ³йµнэн сибээстээн, бэ-
чээккэ тахсан, кэрэхсэбили ыла сылдьар. 

Бу маннык киэ² µлэни та´ынан Сардаана Пла-
тоновна бэйэтин кинигэтин – «А±ам сырдык аата» 
диэн кинигэни бэчээттэтэн таhаарбытын аа±аач-
чы бэркэ кэрэхсээн к³рсµбµтэ. Ити кинигэлэри 
суруйуунан, бэчээттэтиинэн эрэ му²урдаммак-
ка, Сардаана Платоновна мэлдьи аа±ааччылары 
кытта  к³рсµhµµлэргэ ы²ырыллара, а±атын айар 
уонна научнай µлэтин киэ² маасса±а тиэрдэрэ, 
ордук эдэр ыччат к³hµтµµлээх кµндµ ыалдьыта 
буолан киэ² Сахабыт сирин араас оскуолалары-
гар, µ³рэ±ин кыhаларыгар сылдьара. 

Учуонай µлэтэ диэн хаhан да бµппэт, ³р³бµлµ, 
уоппусканы билиммэт уустук уонна умсугутуу-
лаах µлэ. Ол курдук Сардаана Ойуунускайа бэ-
йэтин кэллиэгэлэрин кытта «Литература Якутии 
на современном этапе. 1980-1990-е гг. Очерки» 
уонна «Литература Якутии ХХ века» диэн кол-
лективнай µлэлэргэ кыттан кэли²²и сылларга 
µлэ оргуйар µ³hµгэр сылдьыбыта. Маны таhынан 
араас сурунаалларга, хаhыаттарга ыстатыйа су-
руйуута, научнай конференцияларга, «т³гµрµк 
остуолларга» кыттыы – бу барыта кини µлэтин 
ааhан иhэр кµннээ±и тµбµктэрэ этэ. 

Бу Сардаана Платоновна литературовед бы-

hыы тынан µлэтин ити бэрт кылгастык кэпсээн 
аhардым. Дьи²инэн кини институкка аан бас-
таан кэ лиэ ±иттэн фольклорист быhыытынан 
биллэ рэ. Кини уопуттаах учуонайдар Г.У. Эр-
гис уонна Н.В. Еме льянов салайыыларынан ³р 
кэм²э тах сыылаахтык уонна дьаныардаахтык 
µлэлээн «Саха остуоруйалара», «Саха народ-
най ырыа лара» диэн 1976, 1977, 1979 тахсыбыт 
кини гэлэри бэчээккэ бэлэмнээhи²²э кыттыы-
ны ылбыта. Маны таhынан бэйэтэ «Саха таабы-
рын на ра» уонна «Саха народнай тойуктара» 
диэн  хо муу рунньуктары бэчээккэ бэлэмнээбитэ. 
Маны тэ²э бµтµн Сойуус µрдµ нэн бил либит «Па-
мятники народов Сибири и Дальнего Восто ка» 
диэн сиэрийэ±э µлэлэспит дьоллоох. Кини он  но 
«Кыыс Дэбилийэ» уонна «Модун Эр Со±отох» 
диэн оло²холору тыл баастаспыта. Сардаана Пла-
тоновна айар µлэтин биир ча±ылхай ³ттµнэн ки-
ни нуучча тылын дэгэтин µчµгэйдик билэр, ты-
лын саппааhа баайа буолан, фольклор айымньы-
ларын курдук уустук искусство к³рµ²µн сатаан 
нууччалыы са²ардара буолар. Маннык дьарыгы 
µ³рэхтээх эрэ барыта кыай бат. Бу айыл±аттан 
айдарыыны, мындыр, сылык буолууну, нуучча 
тылын бэрт µчµгэйдик би лиини эрэ йэр дьо±ур. 
Бу ³ттµнэн ылан к³рд³хх³ Сардаана Платонов-
на ойуччу дьо±урдаа±а ³сс³ кини эдэр сылдьан 
саха норуотун таабырыннарын туhунан µлэ су-
руйа сырытта±ына биллибитэ. С.П. Ойуу нускайа  
– «Якутские народные загадки: Специфика жан-
ра» диэн научнай монография ааптара. Бу ти-
эмэтинэн кини Алма-Ата±а наука хандьыдаатын 
истиэпэнигэр бэрт ситиhиилээхтик диссертаци-
ятын к³мµскээбитэ. Дьэ ити курдук, Сардаана 
Платоновна айар уонна научнай µлэнэн 40-тан 
тахса сыл уоскула²ы билбэккэ µлэлээн-айан 
ааспыта. Онон а±атын са±алаабыт дьыалатын 
сал±аан наука, литера тура эйгэтигэр бэ йэтин 
дьоhуннаах кылаатын киллэрбитэ. 

Биллэн турар, улуу киhи о±ото буолуу киниэ хэ 
ула хан эппиэтинэhи сµктэрэн, дьаныардаах, ту-
луурдаах, ону ааhан эр санаалаах буолууну эрэ йэн 
эрдэхтэрэ. Ону барытын биhиги бары сµ гµрµйэр 
киhибит, ытыктыыр кэллиэгэбит, µтµ³ до±орбут 
чиэс тээхтик толорбута. Ол туhунан Сардаана Пла-
тоновна бэйэтэ маннык диирэ: «Yтµ³ киhи о±о-
то буоллаххына, кини курдук буолуох тааххын. 
Мин санаабар, биhиги а±абыт аатын тµhэн биэр-
бэтибит, µчµгэйинэн ааттата сырыттыбыт... А±ам 
кэриэhигэр µлэлиир ытык иэhим» (С.155). 
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руйааччы Болот Боотур сотору-сотору биһиги 
институппутугар кэлэн, үлэлиир хоспут аанын 
сэгэтэн туран: «Били мин кийиитим Сардаана 
Платоновна барахсан баар дуо?» – диэн бэрт 
сымнаҕас куолаһынан ыйытарыгар, оҕонньор 
сиэн быраатын, техническэй наука хандьыдаа-
та Сергей Петрович Соловьев кэргэнин, биһиги 
Сардаанабытын, ытыктыыра, таптыыра саҥатын 
дорҕоонугар даҕаны биллэн ааһара. Ити курдук, 
Сардаана Платоновна сылаас, амарах дууһатын 
уотугар иттэн бэйэтин да, кэргэнин да дьоно-
сэргэтэ Соловьевтар-Ойуунускайдар диэн ыалга 
кэлэ-бара тураллара. Элбэх аймах-билэ оҕолор 
үөрэнэллэригэр, олох суолун сөптөөхтүк талал-
ларыгар тирэнэр, моральнай да, материальнай 
да өттүнэн өйөбүлү ылар Дьокуускай куорат 
дьоһун-мааны ыаллара этилэр.

Мин Соловьевтар-Ойуунускайдар оҕолоро, 
сиэн нэрэ дьоннорун уонна улуу эһэлэрин 
аатын-суо лун үрдүктүк тутан, ийэлэрэ, эбэлэ-
рэ төрөөбүт норуотугар уонна литературатыгар 
чиэ һинэйдик, айымньылаахтык үлэлээн ааспыт 
олоҕун чиэс тээхтик салҕаан илдьэ барыахтара 
диэн эрэнэбин.

Дьэ ити курдук кэрэ санаанан сыдьаайа сыл-
дьар доҕорбут, кэллиэгэбит Сардаана Плато-
новна туһунан ахтан-санаан олорон, кини сыр-
дык кэриэһигэр анаан, биһиги, кинини ытык-
тыыр-убаастыыр дьон, «Сырдыгынан сыдьаа-
йан...» диэн кинигэбитин бэчээккэ таһаарабыт. 
Кинигэҕэ аймахтара, кэллиэгэлэрэ, доҕотторо, 
табаарыстара суруйбут үтүө өйдөбүллэрэ, ах-
тыылара түмүлүннүлэр.

Үтүө-мааны доҕорбутун, Сардаана Платонов-
наны, эрдэ сµтэрбиппит да и´ин кинигэ киэҥ 
ааҕааччыга туһаайыллан, саха норуотун чулуу 
уола, бөдөҥ суруйааччы уонна уопсастыбаннай-
политическай диэйэтэл П.А. Ойуунускай кыыһа 
С.П. Ойуунускайа олоҕун, үлэтин хайа эмэ өт-
түнэн сырдатарга ананан сурулунна.

Дора Васильева, 
филологическай наука дуоктара
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Хас биирдии киhи оло±о µлэтинэн эрэ му²ур-
даммат. Сардаана Платоновна улахан дьиэ кэр-
гэн ытык-мааны ийэтэ, эбэтэ, туллар тутаа±а, 
эргийэр киинэ этэ. Кини тапталлаах кэргэни-
нээн Сергей Петрович Соловьевтуун уhун уонна 
баай ис хоhоонноох оло±у олорбуттара. Иккиэн 
наука алыптаах эйгэтигэр куустаран (биир дэрэ 
гу манитарнай, биирдэрэ техническэй наука-
ларга айымньылаахтык µлэлээн), тµ³рт уон ча 
сыл биир гэ олорбуттарын Сардаана Плато новна 
кµлµм гынан ааспыт дьоллоох тµгэн быhыытынан 
сылаас, исти² тылларынан ахтан ааhара. Кини-
лэр итии тапталларын суоhугар угуттанан икки 
кыыс, биир уол о±о т³р³³нн³р Ойуунускайдар, 
Соловьевтар ааттарын µйэлэргэ ааттата туруох-
тара. Кинилэр µрдµк µ³рэхтээх специалистар, 
со±уруунан-хотунан µлэ µ³hµгэр сылдьар дьон. 
Оттон сиэннэр – бу П.А. Ойуунус кай – олох-
хо хаалларбыт тыыннаах утумнара, удьуорун 
уhа тар, ууhатар эрэллээх кэскиллэрэ. Ол иhин 
да ийэлэрэ Акулина Николаевна барахсан саа-
май с³пк³ бу курдук диэбит: «Уhулуччу ³й д³³х, 
улуу киhи  Ойуунускай кэргэнэбин, киниттэн 
икки о±олоохпун, сиэннэрдээхпин... Куhа±ан 
ум нуллар, µтµ³ хаалар (бу репрессия суос-
таах-суодаллаах кэмнэрин этэр – Д.В.)... Ойуу-
нус кай о±олорун улаатыннардым, µлэлэрин та-
hаартардым... Тыыннаах буолартан ордук дьол 
суох. Дьоллоохпун!» (С. 154). 

Тµмµкпэр, Саха £р³спµµбµлµкэтин култуура-
тын µтµ³лээх µлэhитин, Россия Суруйааччыла-
рын со йуу´ун чилиэнин Сардаана Платоновны 
киhи быhыытынан биhиги кэллиэгэлэрэ, до-
±отторо олус µрдµктµк сыаналыырбыт, ытыкты-
ырбыт. Улахан киhи о±ото буоларын санатыа ба-
ара дуо – олус сэмэй, киhиэхэ барытыгар наhаа 
алама±ай, µтµ³ санаанан сыдьаайа сылдьар, 
сылаас дууhалаах, сахалыы куттаах-сµрдээх, 
киhилии сиэрдээх-майгылаах саха норуотун 
биир ытык-мааны кыыhа, далбар хотуна этэ. 

Оттон аймах-билэ дьоно кинини истиҥник 
ытыктыылларын, убаастыылларын мин илэ ха-
рахпынан көрөр-билэр этим. Норуодунай су-
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Кэриэстэбиллээх кµннэр

1

Мин Василий Семеновиһы аан бастаан 1992 
сыллаахха «Саха сирэ» хаһыакка кэрэспэ-

дьиэннии сылдьан көрсүбүтүм. Оччолорго кэп-
сээннэрим өрөспүүбүлүкэ киин хаһыаттарыгар 
хотоойутук бэчээттэнэн эрэллэрэ. «Ыйдаҥалаах 
киэһэлэр» диэн саҥа кэпсээммин «Чолбон» су-
рунаал эрэдээксийэтигэр тиийэн биэриэхпин 
баҕарарым эрээри, онно проза салаатын сэбиэ-
диссэйинэн үлэлиир, бар дьоҥҥо сөбүлэппит 
«Дьикти саас» сэһэннээх, «Тулаайах оҕо» ара-
мааннаах В.С. Яковлев–Далаҥҥа көрдөрүөхпүн 
толлор буолан барбакка сылдьыбытым. Биир 
үтүө күн ол туһунан биир дойдулаахпар, ытык-
тыыр учуонайбар Гавриил Васильевич Поповка 
быктарбыппар тута Далаҥҥа:

– Василий Семенович, мин билэр уолум эйиэ-
хэ бэйэтин кэпсээнин көрдөрүөн баҕарар, – диэн 
төлөпүөннээн соһуппута. Кинилэр ыкса доҕор-
дуу эбиттэрин онно билэн, хайдах эрэ кыбыс-
та быһыытыйбытым. Киһим миигин үөс-батаас 
биэр бэккэ, кус оҕотунуу батыһыннаран «Кинигэ 
дьиэтин» үһүс этээһигэр баар «Чолбон» суру-
наал эрэ дээксийэтигэр илдьибитэ. Биллиилээх 
суруйаач чы үлэлиир хоһугар киллэрэн, миигин 
кинини кытта билиһиннэрбитэ уонна:

– Чэ, салгыы бэйэҕит кэпсэтиҥ. Мин ыксыы-

бын, үлэбэр бардым, – диэт, соругун толорбут 
киһи сиэринэн суһаллык тахсан барбыта. 

Дьэ ити курдук, Гавриил Васильевич бэрт 
су дургутук, мин инники дьылҕабын быһаарар 
көрсүһүүгэ сирдээн аҕалбыта. Василий Семе-
новиһы кытта утары олорон сэлэһии миэхэ, про-
за±а саҥа холонон эрэр эдэр киһиэхэ улахан 
өйөбүл буолбута, санаабын көтөхпүтэ. Омос 
көрдөххө көрөрө-истэрэ кы таа наҕын иһин, саха 
литературата сайдарын ту һугар ис сүрэҕиттэн 
кыһаллара, эдэрдэргэ болҕомтолоохтук сыһыа н-
наһара тута биллэрэ.

– Ханна үлэлиигиний? Туох кэпсээннээххи-
ний?

– «Саха сирэ» хаһыат кэрэспэдьиэнэбин. Са ҥа 
суруйбут кэпсээммин көрдөрө аҕаллым.

– Эһиги, эдэр дьон таптал эрэ туһунан су-
руйуунан муҥурданаҕыт. Билиҥҥи буола турар 
быһыыны-майгыны, демократия уонна сэбиэс-
кэй систиэмэ киирсиитин олох көрдөрбөккүт, – 
диэн баран тугу ситэ-хото өйдөөбөккө сылдьар-
бын бэрт ылбаҕайдык быһаара охсон биэрбитэ.

Кэпсээммин көрбөккө да, сүрүн ис хоһоонун 
таайбытын сөҕө санаабытым. Муҥар, көрдөрө 
аҕалбыт кэпсээним табыллыбатах таптал ту-
һунан этэ. Сыыһабын уот харахха этиттэрэн тос-
пун ылбыт киһи быһыытынан кэри-куру туттан, 
сүбэтин-аматын иһин махтанан баран, тахсаары 
өндөҥөлөөн эрдэхпинэ:

– Бээрэ, эн саҥа айымньы аҕаллым диэбитиҥ 
дии. Хааллар, көрүөҕүм, – диэбитигэр кыбы-
ста-кыбыста кэпсээммин утары ууммутум уонна 
түргэн үлүгэрдик тахсан барбытым.

Ардыгар биир көрсүһүү киһи олоҕор улахан 
сабыдыалы оҥорор кыахтааҕын онно билби-
тим. Дириҥ билиилээх бөлүһүөк суруйааччы 
хас биир дии тыла-өһө дууһабар дириҥник өтөн 
киир  битэ. Айымньыларым хайысха ларын хат-
таан көрөн, уларытан биэриэхтээх пин өйдөөбү-
түм. «Буурҕа» диэн сэһэммин кытта са ҥа ылсан 
 эрэрим. Хараҕым аһыллыбыт киһи быһыыты-
нан, билиҥҥи уонна урукку кэм хатыйсыыларын 
көрдөрүөхпүн баҕарбытым. 

Василий Семеновиһы кытта бастакы кэпсэ-

ДАЛАҤҤА МАХТАНА САНЫЫБЫН
(БИЛЛИИЛЭЭХСАХАНОРУОДУНАЙСУРУЙААЧЧЫТА
В.С.ЯКОВЛЕВ–ДАЛАНТӨРӨӨБҮТЭ90СЫЛЫГАР)
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тиим кэнниттэн үс ый буолан баран, арай үлэм 
төлөпүөнэ тырылаабытын ылбыппар: «Иван 
Оси пов–Ойуурап», – диир Далан куолаһын сүр-
дээҕин соһуйа, муодарҕыы истибитим. Оттон 
салгыы киниттэн били «Ыйдаҥалаах киэһэлэр» 
диэн табыллыбатах таптал туһунан кэпсээним 
«Чолбон» сурунаалга бэчээттэммитин, өссө го-
норар ылыахтаахпын билэн үөрэ түспүтүм. Туох 
эрэ улахан уларыйыы буолуохтааҕын сэрэйбит 
курдук буолбутум. Арааһа, литература эйгэтин 
тутустахпына сатаныыһык дии санаан ылбытым. 

Далан «Тулаайах оҕо» диэн сабыс-саҥа тах-
сыбыт кинигэтин СГУ филологическай факуль-
тетын үһүс кууруһугар үөрэнэ сылдьан, ата һым 
Пашка Пермяковка түбэһэн көрбүтүм. «Доо, 
оһуобай арамаан!» – диэн баран тойон эрбэҕин 
көрдөрбүтэ. Ол иһин, кинигэ маҕаһыыныттан 
атыылаһан олус таттаран, умсугуйан аахпыт 
күннэрбин умнубаппын. Оттон хаһыат үлэтин 
быыһыгар-ардыгар «Тыгын Дархан» диэн бэр-
тээхэй арамаанын аахтахпына, тоҕо эрэ тө-
рөөбүт Сахам сиригэр тапталым күүһүрэрэ уонна 
урааҥхай саха буоларбынан киэн туттуох санаа 
киирэрэ. Баҕар ол да иһин буолуо, хантан эрэ 
миэхэ күүстээх иэйии кутуллан киирэн, олоххо 
тугу көрбүппүн-билбиппин бар дьоммор кэп-
сээн-ипсээн өлбөт-сүппэт айымньылары айыах-
пын баҕаран кэлэрим. Иннибэр туох эрэ кэрэ, 
дьикти кэтэһэн турарыныы күүскэ долгуйан, 
илиибэр уруучука уонна кумааҕы ылан, төбөбөр 
туох көтөн түһэрин барытын суруйан дуоһуйуу 
ылар идэлэммитим.

2
1993 сыллаахха «Саха сирэ» уонна «Советы 

Якутии» хаһыаттарга улахан уларыйыы-тэлэри-
йии буолбута. «Советы Якутии» олох да сабыл-
лан, оттон «Саха сирэ» ыстааттарын сарбыйан, 
мин үлэлиир и´итиннэриигэ салаабын бүтүннүү 
үрэйэн кэбиспиттэрэ. Үлэтэ суох хаалбытым 
кыһыылаах этэ. Таах олоруохтааҕар кинигэ 
атыылаан эргинэ эҥин сылдьыбытым. Хаһыат 
эйгэтигэр сэттэ сыл үлэлээбит киһини син сыа-
налаатахтара буолуо, Саха Өрөспүүбүлүкэ-
тин Ис дьыалаҕа уорганын министиэристибэ-
тин пресс киинигэр сахалыы салаа сэбиэдис-
сэйинэн ыҥырбыттара. Онно үлэлиэхпин соччо 
баҕарбатарбын да, кыһалҕаттан сөбүлэспитим. 
Генерал-лейтенант Валерий Сергеевич Федоров 
үлэҕэ ылабын диэн илии баттаабытын кэннэ, 

медхамыыһыйа түмүгэ соҕуруу тиийэн бигэргэ-
нэн кэлэрин кэтэһиэхтээҕим. Иллэҥ бириэмэлээх 
киһи «Кээчэ» диэн кэпсээммин туппутунан «Чол-
бон» сурунаалга тиийбитим. 

Ол кэмҥэ «Чолбон» сурунаал биир сүрүн 
үлэһитэ Иван Егоров–Сүгэһэрдээх соһуччу өлөн 
хаалан, Урсун икки салаа ииччэх-бааччах кур-
дук илиинэн суруллубут үгүс матырыйаалла рын 
соҕотоҕун көрөрө. Аны Эрчимэн ыалдьыбы тын, 
онон саҥа үлэһиккэ наадыйалларын, суру наал 
кылаабынай эрэдээктэринэн Далан буол бутун 
билбитим. Онон боруобалаан үлэ көрдөһөн кө-
рөргө быһаарыммытым. Ылбатахтарына да, Ис 
дьыа ла уорганын пресс-киинигэр үлэлиэҕим 
диэн бөҕөх санаалааҕым. Тугу да сүтэрэрим 
суох буолан, хорсуннук туттан Василий Семе-
нович кэбиниэтигэр киирбитим. Миигин билэн 
илии тутуһан дорооболоспута, кэпсэппитэ. Эдэр 
киһи сиэринэн үлэ көрдөһө кэлбиппин быһаччы 
эппиппэр туох да олуура-моһуога суох, биир ый 
бэрэбиэркэлээн көрөр болдьохтоох «Уочарка 
уонна публицистика» салаатын сэбиэдиссэйинэн 
ылабын диэн үөрдүбүтэ. 

Дььылҕа Хаан обургу онон-манан эргитэн-
урбатан, 1994 сыллаахха «Чолбон» сурунаалга 
сирдээн аҕалбыта. Манна В.С. Яковлев–Далан, 
Е.П. Шестаков–Эрчимэн, И.Е. Федосеев–Доосо, 
П.Д. Аввакумов уонна Н.Е. Винокуров–Урсун 
курдук саха ааҕааччыларыгар биллэр, ытык-
танар улахан суруйааччылары кытта бииргэ 
үлэлиир буолбутум миэхэ, айар үлэнэн дьарык-
танан эрэр эдэр киһиэхэ наһаа үөрүүлээх суол 
этэ. Күн аайы санаам көтөҕүллэн, дууһам сыр-
даан үлэлиир тэрилтэбэр кэлэрим. 

Хаһыакка кэрэспэдьиэннии сылдьыбыт буо-
ламмын дьоҕус дьоппуонускай диктофоннаах, 
өҥнөөх хаартыскаҕа түһэрэр кыра фотоаппа-
рааттаах уонна харчыбын мунньунан атыылас-
пыт саҥа «Урал» матасыыкыллаах этим. Оччо-
лорго өҥнөөх хаартыскаҕа түһүү муодата кэ-
лэн эрэр буолан киһи үксэ сонургуу, күндүргэ-
тэ көрөрө. Ол да иһин буолуо, сурунаал уонча 
үлэһиттээх кэлэктиибин түһэрбит өҥнөөх хаар-
тыскаларбын, бэрт түргэнник атыыласпытта-
ра. Оттон дьоп пуонускай диктофоммунан Эрчи-
мэнтэн, Вла димир Федоровтан уонна Егор Алек-
сеевтан ылбыт интервьюларым бэрт кэбэҕэстик 
сурунаалга бэчээттэммиттэрэ. Аатырбыт бэйиэт, 
суруналыыс, кириитик Доосо: «Эдэр киһи диэх 
курдук, аныгы тэриллэри баһылаабыт эбиккин, 
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маладьыас», – диэн хайгыыра. Биирдэ «Урал» 
матасыыкылбынан үлэбэр тырылатан кэлбиппэр 
Далан түбэһэ көрөн:

– Үнүргэттэн эн матасыыкылынан көтүтэ сыл-
дьаргын ымсыыра көрөбүн ээ. Мин сааһыран 
массыынаҕа да олорсорбун ыарырҕатар буо-
лан эрэбин. Дьэ дьаабы, – диэн баран туора ха-
йыспыта. Чочумча буолаат: «Кэргэннээх, оҕо-
лордоох инигин», – диэбитин истибэтэх курдук 
аһа ран кэбиспитим. Кини да салгыы туоһулаһа 
барбатаҕа...

Дьиҥэр, ыал буола сатаабыт кэмнээҕим эрээ-
ри, табыллыбакка отут биэс сааспар диэри ойо-
ҕо, оҕото суох сылдьар этим. Хата манна кэ лэн 
машинкаҕа бэчээттиир Сибиэтэни сөбүлүү кө рөн 
билсибитим. Биһиги холбоһон ыал буолан, утуу-
субуу уоллаах кыыс оҕолонон, ийэ-аҕа буолуу 
үөрүүтүн билбиппит. Далан онтон сүрдээҕин 
үөрбүтэ, дьоллоохтук олорорбутугар алҕаабы-
та уонна биһигини өйүү таарыйа, биир түгэҥҥэ 
харчы тэбэн биэрбитэ. Оччолорго сакааһынан 
ыстатыйа, уочарка суруйтарыы үөдүйэн эрэ-
рэ. Көрбөттөр уопсастыбаларын бэрэссэдээтэлэ 
уруккута инкассаторынан ситиһиилээхтик үлэ-
лии сылдьыбыт, кэлин көрбөт буолан хаалбыт 
бэтэрээнин туһунан уочарка суруйтаран «Чол-
бон» сурунаалга бэчээттэтиэн баҕаран, Далан-
тан суруналыыста булан биэр диэн көрдөспү-
тү гэр  миэ хэ этэн суруйтарбыта. Ботуччу гоно-
рар биэрэннэр, ол харчыбынан «Дружба» эрбии 
атыы ласпытым. Онтум, Павловскайга са йын 
аайы кыра оҕолорбун илдьэн сайылыыр аҕам 
өтөҕөр саҥа гараас туттарбар олус абыраабыта.

Далан аҕа саастаах улахан суруйааччы бы-
һыытынан, миэхэ өрүү сүбэ-ама биэрэрин сө-
бүлүүрэ. Биирдэ кэбиниэтигэр:

– Дьэ, Уйбаан, эйигин үс сылынан Суруйаач чы 
сойууһугар ылыахпыт. Онон билигин сылайдым, 
уурайабын диир Суруйааччылар сойуустарын 
профкомун бэрэссэдээтэлэ Уйбаан Иннокентьев 
оннугар эн буоларга сөбүлэҥҥин биэр. Биһиги 
эйигин үлэлиэ дии саныыбыт, өйүөхпүт. Бачча 
туруу эдэр киһи биһиги өйөбүлбүтүнэн туһанан, 
тигинэччи үлэлээн буһан-хатан хаалыаҥ этэ, – 
диэн Далан ылыннырыылаахтык эппит тылла-
рын үөрэ истибитим. 

Суруйааччы буолар баҕам туолуон сөп курдук 
эбит дии санааммын, күн аайы айымньы айар 
абылаҥар ылларбытым. Сотору буолаат, «Чол-
бон» сурунаалга үлэлиир киһи сиэринэн, ту-

туу былдьаһан «Буурҕа» уонна «Ньургун» диэн 
саҥа сэһэннэрбин утуу-субуу бэчээттэппитим 
кэнниттэн, биир күн Василий Семенович күнүс 
дьиэтигэр илдьэн эбиэттэппитэ. Онно аһыы оло-
рон бастакы сэһэммин ситэтэ суох диэбитэ. От-
тон «Ньургун» сэһэммин сэҥээрбитэ. «Бэркэ 
саҕалаабыккын. Маны салгыы суруйан арамаан 
оҥор», – диэн сүбэлээбитэ. 

Даланы кытта бииргэ үлэлиир сылларбар 
мин кинини киэҥ билиилээх, ылсыбыт дьыала-
тыгар эппиэтинэстээх, үлэһиттэригэр ирдэбил-
лээх салайааччы быһыытынан билбитим. «Чол-
бон» сурунаалы саха ааҕааччылара сөбүлээн 
ааҕалларыгар ис сүрэҕиттэн кыһаллара. Ол ин-
ниттэн эдэр дьоҕурдаах суруйааччылары, суру-
налыыстары анал тиэмэҕэ суруйарга көҕүлүүрэ, 
кыаҕа тиийэринэн өйүүрэ.

– Биһиги мөлтөөн-ахсаан иһэбит. Онон эһиги 
сотору биһигини солбуйуоххут. Олох сокуо-
на оннук, – диэн этэр буолара. Кини Валерий 
Луковцев, Борис Павлов, Иван Ушницкай уон-
на Иван Николаев суруйууларын кэтээн көрөр, 
интэриэһиргиир эбит этэ. Инникитин сытыы 
бөрүөлээх эдэр дьону түмэр баҕалааҕа. Кинит-
тэн үтүө сүбэ-ама ылаары Иван Мигалкин, Олег 
Сидоров, Софрон Осипов, Владислав Доллонов, 
Иван Иннокентьев, Михаил Дьячковскай–Көлбө, 
Валерий Шадрин кэлэн көрсөн, сэһэргэһэн асты-
нан, сүргэлэрэ көтөҕүллэн бараллара.

Сэбиэскэй былаас үрэллэн, дэмэкирээтийэ кэ-
лэн, киһи үксэ былаастан куттаммакка аһаҕас-
тык саҥарар-иҥэрэр буолан эрэрэ. Кэммиэр-
чэскэй, чаа һынай тэрилтэлэр баар буолбуттара. 
Дьо куускайга эргиэмсик кытайдар кэлитэ лээ-
биттэрэ. Далан ити саҥа кэм уларыйыы тын-
тэ лэри йии тин уруйдуу-айхаллыы көрсүбүтэ. 
Урук ку сэ биэскэй өйтөн-санааттан босхолонон, 
дэмэки рээтийэ сайдар суолун тутуһан, уопсас-
тыба олоҕун уларытар тыын боппуруостарын 
быһаарсыы га орооһуон, бэйэтин санаатын бар 
дьоҥҥо тиэрдиэн баҕарар буолан, олоххо кө-
рүүтүн бэчээкк э, араадьыйаҕа, тэлэбиисэр-
гэ аһаҕастык үллэстэрэ. Ол курдук өрө күүрэн 
үлэлиир үгэстээҕэ.  Сорохтор ону сөбүлээбэк-
кэ: «Бу Далан диэн туох ааттаах культлич ность 
 буолбут суруйааччы  ный! Араадьыйаҕа, тэ лэ-
биисэргэ, хаһыаттарга ба рытыгар кини баар. 
Бэйэтин Тыгын Дархан курдук сананар бы-
һыылаах», – диэн хараарда сатаан быһа-хото 
саҥараллара да баара. 
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3
Биир сарсыарда Далан миигин кэбиниэтигэр 

соҕотохтуу ыҥыран ылбыта.
– Доҕоор, эн сарсыҥҥаттан ыла Ил Түмэн 

сессиятыгар сылдьыаҕыҥ. Мин көҥүл ыллым. 
Урут барыта кистэлэҥ буолан, биһиги онно 
туох кэпсэтии буолбут ис дьиҥин билбэккэ 
хаа ларбыт. Хаһыаттар тугу суруйбуттарынан 
эрэ муҥурданарбыт. Билигин атын кэм кэл-
лэ. Суруйааччылар эмиэ ити процесска кыт-
тыах тустаахпыт. Эн бастакынан кинилэр са-
быылаах ааннарын аһан, мунньахтарыгар тугу 
дьүүллэспиттэрин сурунаалгар сырдатар чиэскэ 
тиксэр буоллу². Кэлин суруйааччылар да дьо-
кутаат буолар күннэрэ кэлиэҕэ, – диэн баран 
илиитин ууммута. Мин кылаабынай эрэдээктэ-
рим этиитин соһуйа истибитим эрээри, тугу да 
утары саҥарбатаҕым. Улгумнук «ээх» диэбиппин 
кулгааҕым эрэ истэн хаалбыта.

Сарсыныгар сорудаҕы толороору көстүүм нээх, 
маҥан ырбаахылаах, хаалтыстаах Ил Тү мэҥҥэ 
дьокутааттар үлэлэрин көрө-истэ тиийбитим. 
Кис тээбэккэ эттэххэ, аһара уһун-киэҥ, сылаа лаах 
мунньахтарыгар саҕаланыаҕыттан бүтүөр диэри 
олорон сылайан, төбөм ыалдьан кэһэйбитим. 
Саас барахсан кэлэн, айылҕа уһуктан, туох ба-
рыта дьиктилээхэй күүһүнэн т ыынан турар кэмэ 
этэ, онон өрөспүүбүлүкэ тыын боппуруостарын 
туруорсуу тыҥааһына, саҥа сокуоннары ылы-
ныы күүрээнэ, дьокутааттар тыл тылларыгар ки-
ирсибэккэ мөккүһүүлэрэ, ардыгар кыыһырсан да 
ылыылара бастаан утаа миигин салыннарбыта, 
тыыммын-быарбын ыкпыта. Онтон үс-түөрт хо-
нугунан сыыйа үөрэнэн, дьиҥ балаһыанньаны, 
мөккүөрдээх дьыала ис хоһоонун, суолтатын 
өйдөөн бэлиэтэнэн испитим суруйарбар олус 
көмөлөспүтэ. Далан Ил Түмэн мунньахтарыттан 
бэйэм тус санаабын сурунаалбар таһаартарбыт 
ыстатыйабын ааҕан баран:

– Биһиги дьоммут кэм буолуохтара. Ити хол-
кутук да быһаарыллар боппуруостарга мөк кү-
һэн уһатан-кэҥэтэн, устунан таах хаалларан кэ-
биһэллэрэ чахчы кыһыыта бэрт ээ. Эн ону бэркэ 
бэлиэтии көрөн бэйэҥ санааҕын эппитиҥ үчүгэй. 
Дьэ, кытаат, салгыы мунньахтарыгар сылдьан,   
бу курдук суруйан ис, – диэн сорудахтаабыта. 

Онон Ил Түмэн мунньахтарыгар эмиэ сыл-
дьан барбытым. Сыыйа дьокутааттар майгыла-
рын-сигилилэрин, ким тугу этиэхтээҕин сэрэ-
йэр буолан испитим. Ону баара Далан ыалдьан 

балыыһаҕа киирэрэ үксээн, аны суукка тиэс-
тэрэ элбээн мин Ил Түмэҥҥэ сылдьарым уурай-
быта. Василий Семенович үйэтэ уһаабыта буол-
лар бу саҕалааһыммыт силистэнэн-мутуктанан 
барыахтааҕа уонна кини суруйааччы дьоку таат 
буоларын бастакы бэрэсидьиэҥҥэ М.Е. Ни  ко-
лаевка тиийэ туруорсар баҕата олоххо кии-
риэхтээ ҕэ хааллаҕа.

Далан улаханнык ыалдьарын биллэрбэт буо-
ла сатыыра. Кистиирэ да диэххэ сөп. Биирдэ 
үлэлиир кэбиниэтигэр киирбиппэр: «Сүрэҕим 
ыал дьан тулуппат буолла. Кэнникинэн үлэбэр 
хааман иһэн, эмискэ охтон түһэн, өлөн хаалы-
ам диэн толло саныыр буоллум», – диэбитэ са-
наарҕаабыт, уйадыйбыт куолаһынан симиктик 
уонна бүк түһэн саҥата суох олорбута.

Билигин сааһыран баран санаатахпына кини 
дэмэкирээтийэ суолунан бигэтик айаннаан, бар 
дьонугар, норуотугар олорбут олоҕун кырдьы-
гынан этэн-тыынан хаалыан баҕарбыт эбит. Ол 
да иһин олоҕун тиһэх сылларыгар киниэхэ саба 
түһэр саҥаны-иҥэни, атаҕастабылы саҥата суох 
иһигэр саба тутара. Бэйэтин санаатын айым-
ньыларыгар, ыстатыйаларыгар уонна аһаҕас 
эфир гэ этэрэ. Дэмэкирээтийэ кыайарыгар бүк 
эрэ нэр буолан, харахтара ардыгар үөрүү төлө-
нүн уотунан умайан кэлэллэрэ, хойуу хаастара 
өрө күөрэс гына түһэллэрэ.

Далан эдэр эрдэҕинэ «Башарин дьыалаты гар» 
эриллэн эрэпириэссийэҕэ түбэһэ сылдьыбыт 
буо лан, сэбиэскэй былаас сыыһаларын дьэҥ-
кэтик өйдүүрэ уонна кырдьыктаах сыанабылы 
биэрэрэ. Ол көрүүлэрин «Дьылҕам миэнэ» диэн 
эссе-арамааныгар суруйбутун кэнниттэн кини-
ни сымыйанан күтүрээһиҥҥэ буруй даан, саба 
түһүүлэр саҕаламмыттара. Ол айдаан тиһэх 
уһугар суукка тиэрдибитэ. «Бичик» кинигэ кы-
һатын сµрµн эрэдээктэрэ Валерий Луковцев уон-
на мин Далан уолаттара курдук сананар этибит. 
Онон ытыктыыр аҕа саастаах суру йааччыбы-
тын көмүскэһэн, дьону түмэн миитин тэрийэн 
ыытыыга көхтөөхтүк кыттыбыппыт. Оттон Да-
лан доҕотторо М.С. Иванов–Багда рыын Сүлбэ 
уонна Е.Е. Алексеев суукка уоттаах-төлөннөөх 
тыл-өс эппит сыралара-сыылбалара халтайга 
хаалбатаҕа. Куорат суутугар Василий Семенович 
кыайыы үөрүүтүн билэн, кэри-куру сылдьыбыт 
бэйэтэ сэргэхсийэ түспүтэ, ыалдьарын да умнан 
ылбыта быһыылааҕа. Биһиэхэ улаханнык мах-
таммыта: 
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– «Дьэ, уолаттар! Хотторон да хаалыахпытын 
сөп курдук этэ да, биһиги кыайдыбыт!», – диэ-
битэ. 

Ол эрээри сууттаһааччылар куорат суу-
тун быһаарыытын ылыммакка утарсан, Үрдүкү 
Суук ка үҥсэн-харсан, эмиэ хаттаан ууга-уок-
ка түһэрэн киирэн барбыттара. Ону ыалдьан 
мөлтөөн-ахсаан сылдьар чулуу суруйааччы 
сүрэҕэ кыайан тулуйбатаҕа. Оттон Василий Се-
менович өлбүтүн кэннэ сүрдээх уһуннук, илис-
тиилээхтик барбыт иккис суукка утарсааччылар 
кыайан тахсыбыт этилэрэ. 

4
1996 сыллаахха, сэтинньи хабараан тым-

ныы күнүгэр Саха Өрөспүүбүлүкэтин баста-
кы бэрэсидьиэнин уонна бырабыыталысты ба-
тын дьаһалынан норуодунай суруйааччыны 
В.С. Яков левы–Даланы тиһэх суолугар атаа-
рыы  Суорун Омол лоон аатынан Опера уонна 
балет тыйаатырыгар  буолбута. Бырастыылаһа 

элбэх киһи кэлбитэ. Улахан айымньылары ай-
бытын сөҕөн, салайааччы,  учуонай уонна киһи 
быһыытынан үрдүктүк сыаналаан үгүс үтүө тыл 
этиллибитэ. Онно Саха сирин Суруйааччыла рын 
сойууһун бэрэссэдээтэлэ, норуодунай бэйиэт 
Савва Тарасов:

«Киһи сырыттаҕына сылдьар, киһи олордоҕуна 
олорор. Ол былаһын тухары – төһө да кылгас-
тык, төһө да уһуннук олордун – кини өрүү Гам-
лет боппуруоһун быһаарар: «Киһи буолуохха 
дуу, кии буолуохха дуу?» – диэн эппитэ.

Биһиги кэккэбититтэн бэрт суһаллык бар-
быт саха билиҥҥи көлүөнэ саамай талааннаах, 
бөдөҥ суруйааччыта В.С. Яковлев–Далан ити 
ыйытыы  га харданы эдэр эрдэҕиттэн – сэрии ыар 
сылларыттан, тус бэйэтин эрэйдээх-буруйдаах 
олоҕуттан, үгүс норуоттар үөрүйэхтэриттэн сиэт-
тэрэн, эрдэ быһаарбыта. Ол быһаарыыта халба-
ҥа суох  чуолкай этэ. Киһи буолуохха! Ол да 
иһин кини айар үлэһит, суруйааччы быһыыты-
нан киһи олоххо ылар миэстэтин, кини лич ность 
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быһыыты нан хайдах буһан-хатан тахсыахтаа -
ҕын туһунан айым ньыларыгар уустаан-уран-
наан, мындырдык суруйбута. Кэнники үгүс 
сыл ларга ки ни өрү күнэйэр, саҥаттан саҥаны 
көр дүүр өйүн биир санаа үүйэ-хаайа туппута, 
ай маабыта. Ол биһиги бары үтүктүспүт курдук 
бо роҥ, сиэрэй маасса буолан сылдьыа суох-
таахпыт,  общество сүөгэйэ буолуохтаахпыт диэн 
этэ. Кини этэр  буолара: «Общество элитата буо-
лар дьону  иитэн таһаарыахтаахпыт, кинилэр 
кэлэр кэмнэр гэ, үүнэр үйэлэргэ норуоттарын 
баһылаан-көһү лээн иһэр дьонноро, лидердэрэ, 
сирдьиттэрэ  буолуохтаахтар», – диэн.

Оннук дьону иитэн таһаарар кыах үөскээтэ. 
Күн-дьыл алтыһыыта, олох хаамыыта ол диэ-
ки туһаайылынна диэн олус үөрэрэ уонна ³р³с-
пµµбµлµкэ±э демократическай уларыта тутуу-
лар киириилэригэр, бырааптаах судаарыстыба 
 суо лугар үктэниигэ, суверенитет сүһүөҕэр ту-
руу тугар, итиэннэ экономичес кай, политичес кай 
өттүнэн тутулуга суох ³р³с пµµбµлµкэ±э хайаан 
да бэрэсидьиэн салалтатыгар киирэрин туһугар 
дьаныардаахтык турууласпыта...

Кини бастакы бөдөҥ айымньыларын суру-
йаа тын кытта хаһааҥҥыттан эрэ иитиллэн сы-
тар  айалар киристэрэ: «Дьэ, кэллиҥ ээ», – диэн 
күүтэ сыппыт курдук, дыыгыныы түспүттэрэ. Ки-
ни тула идэмэрдээх, иҥсэлээх ырбалар иһии рэн 
барбыттара... Билигин саха литературатын чу-
луу  айымньыларын ахсааныгар киирбит арама-
аннар рукопистарын ааҕаат, олор үр дүлэригэр 
кутаа уоту оттубуттара... Бэл сабыы лаах 
рецензияҕа: «Ааптар этин өссө аһыта түһүөххэ, 
судаарыстыба бэлэм хааһытын сиэ тиэххэ», – 
диэн сааныы лаах тыллары кытта суруйбуттара. 
Ити тыллар урут сталинскай репрессия диэн 
тугун этинэн-хаанынан билбит киһиэхэ дэлэ-
лээх ыарахан тыллар эбиттэрэ  буолуой? Онон 
тохтообок  ко үҥсэр суруктар партия обкому-
гар, партия КК сэкирэтээригэр, Политбюро чи-
лиэнигэр Е.К. Ли гачевка тиийтэлээбиттэрэ. Ол 
тэрээһиннээх суруктар ис хоһоонноро Даланы 
личность, суру йааччы, киһи быһыытынан хам 

баттыырга, тэпсэргэ туһаайыылаахтара  чуол кай 
этэ. Бэл тии йэ сатаан 1986 сыллааҕы собы-
тиелары Далан  айымньылара күөртээтилэр, 
өскө Киин Кэмитиэт киниэхэ суһал дьаһал 
ылбатаҕына, Саха сиригэр туох-ханнык ал-
дьархай тахсара биллибэт диэн Киин Кэмитиэти 
«куттаабыттара».

Оттон Василий Семенович ити бэрт ыарахан 
буруйдааһыннары эрдээхтик тулуйбута, өссө 
тэптэн саҥаттан саҥа айымньылары айбыта. Ол 
кини киһи уонна суруйааччы быһыытынан мо-
ральнай кыайыыта, оттон биһиги, ааҕааччылар 
дьолбут этэ диэн дириҥ ис хоһоонноох  этиитин 
долгуйа, бэккиһии, астына истибиппит.

Мин ытыктыыр суруйааччыбын, сµрµн эрэ-
дээктэрбин аһыйан: «Василий Семенович барах-
сан аһыныгас сүрэхтээх үтүө киһи этэ», – диэн 
харааста саныы туран, санньыйан кумуччу тут-
тан, аччыы быһыытыйбыт хара таҥастаах Далан 
огдообото Яна Викторовна күндү эрэ бу сиртэн 
букатыннаахтык барбытыттан муҥаты йан аймах-
тарын, оҕолорун, сиэннэрин ортоту гар олох ку-
барыйа өһөн олорорун көрбүтүм. Кини ни кууһа 
түһэн уоскутуохпун уонна Далан туһу нан үтүө 
тыллары этиэхпин баҕарбытым, ол эрээри элбэх 
киһи баарыттан кыбыстан туттуммутум. Ол кэн-
ниттэн биһиги көмүс уҥуоҕун көтөҕөн, төрүт бу-
орун булларбыппыт. 

Онтон ыла сүүрбэ икки сыл ааһа оҕуста. Эдэр 
сааһырда, саастаах кырыйда. Элбэх уларыйыы-
тэлэрийии буолла, үгүс киһи өлөн умнулунна, 
олохтон сотулунна, суола-ииһэ суох сүттэ. Ол 
эрээри үчүгэй киһи, чулуу суруйааччы үтүөнү 
оҥорбута үйэлэр тухары умнуллубат. Ол да иһин 
Далан мин өйбүттэн хаһан да сүппэт, кини миэхэ 
өрүү тыыннаах. Василий Семенович эппит олох-
тоох тыла-өһө, мындыр сүбэтэ-амата, аҕалыы 
дьоһуннаах куолаһа арахсыспат аргыс буолан, 
олох иһин охсуһуубар, айымньыларбын айарбар 
сырдык сирдьит буола сылдьар.

Уйбаан ОЙУУР, 
Россия Суруйааччыларын сойуу´ун чилиэнэ

Кэриэстэбиллээх кµннэр
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КИҺИ – БҮППЭТ ЫРЫА

Ыам ыйын 12 кµнµгэр поэт Василий Саввин 
т³р³³бµтэ 80 сылын туолла.

Биир дойдулааҕым, талааннаах поэт, Саха 
£р³спµµбµлµкэтин Суруйааччыларын сойуу´ун 
чилиэнэ, Дүпсүн нэһилиэгин бочуоттаах олох-
тооҕо Василий Саввин «Ыра – ырыам ымыыта» 
диэн хоһооннорун хомуурунньугун олус соһу йа, 
сэҥээрэ аахпыппын күн бэҕэһээ курдук өйдүү-
бүн. Элэс гынан ааспыт сыллар усталары  гар 
 «Иэйиим сырдык сыдьаайа», «Киһи – бүппэт 
ырыа» (2008 с.), «Олох таабырын кэриэтэ» 
(2013 с.)  диэн хоһооннор, анабыл хоһооннор, 
поэт туһунан ыстатыйалар, ахтыылар, био биб-
лиографичес кай ыйынньык түмүллүбүт хомуу-
рунньуктарын абылата, киэн тутта аахпытым. 

2008 сыллаахха муус устар 9 күнүгэр Васи-
лий Саввин үөрэммит Дүпсүнүн орто оскуола ты-
гар улуустааҕы «Төрөөбүт дойдубар тапта  лым» 
диэн литературнай ааҕыылары поэт олоҕун, 
айар үлэтин үөрэтиигэ, үйэтитиигэ туһаайан 
ыып пыппыт. Бу сыллар усталарыгар олохтоох 
су руйааччылар айымньыларын ааҕыы нөҥүө, 
«Төрөөбүт дойдубар тапталым» үөрэтэр-иитэр 
бы райыак чэрчитинэн, оскуолабытыгар кылаас 
таһынан ааҕыы уруоктарыгар, кылаас таһынан 
дьарыктар га («Чинчи», «Тобуллаҕастар», «Уран 
ааҕыы», «Ыл лаа-туой, баян!») Дүпсүнтэн тахсы-
быт суруйааччылар олохторун, айар үлэлэрин 
үөрэтэн, дор±оонноохтук ааҕан, ыллаан, ыры-
тан, чинчийэн, иитэр үлэҕэ туһанан, үйэтитэн 
кэллибит. Онтон ыла сүүрбэттэн тахса сыл ааһа 
охсубут. Дьыл-хонук дииллэрэ кырдьык да эбит. 
Ол сыллар усталарыгар төһөлөөх элбэхтэ кини 
хоһооннорун, суруйааччылар, доҕотторун ах-
тыыларын аахпытым буолла... Ол ахсын поэт 
олоҕо хайдах эрэ бу баар курдук көстөн кэлэргэ 
дылы гынар, олоххо мунар-тэнэр, туоххаһыйар, 
эмиэ да санаам көтөҕүллэр түгэннэригэр хаба 
тардан Василий Саввин кинигэлэрин ааҕан 
ылабын. Оччоҕо хоруй булбуттуу салгыы саҥа 
 тыыннаан олохпор, иитэр-үөрэтэр үлэбэр кини 
поэзиятын туһанабын.

Поэт айар үлэтин туһунан филологичес кай на-
ука доктора, профессор П.В. Сивцева «Олох таа-
бырын кэриэтэ...» ыстатыйатыгар Ва си лий Сав вин 

хоһоонноругар олох чахчыларыттан, күннээҕи 
түгэннэртэн үөскүүр санаа кистэлэҥнэрин, киһи 
уйулҕатын, дууһатын ураты туругун дьүһүйэрин, 
ааҕааччыны толкуй датар, олоҕу, тулалыыр эй-
гэни сыаналыыр, анаарар хабааннаахтык хо һу-
йарын туһунан си һилии ырыппыт. Оттон поэт Ур-
сун Василий Саввин хоһооннорун но руот поэ та 
Сэмэн Данилов тылларынан бэлиэ тиир «В. Сав-
вин туох да халбаҥа, туох да эбиитэ-көҕүрэтиитэ 
суох дьиҥ-чахчы сиппит поэт буолбут. Суруйа-
ра, образтара, тыла-өһө дьэҥкэтэ, поэтическай 
логикатын күүһэ, түмүктээһиннэрин эрчимэ, 
ыйыллаҕаһа... Биһиэхэ киниэхэ тэҥнээх суоҕа, 
билигин да суох...» 

Бүгүн мин Василий Саввин айар үлэтин ыры-
тыы оҥорорбор ааптар бэйэтин хоһооннорун 
тылларынан саҕалыыбын:

Бу аан ийэ дойдуга
Ханнаный мин киэн туттуум?
Хаһан эрэ этиэм дуо:
Хоһооннорум – киэн туттуум, 

– диэн эппитэ туолла. Кырдьык даҕаны, Васи-
лий Саввин хоһоонноро, кини ырыалара үйэ-саас 
тухары саха поэзиятыгар туһунан арылыйа угу-
йар ыллыктаах, туспа суоллаах-иистээх, бэлиэ 
буочардаах хаалыахтара. Кини оҕолоро – хо-
һоонноро – олох дьолун кута-сүрэ буолан сир 
олоҕор сириэдийэ, үйэлэри ситимнии туруохтара. 

Василий Саввин саха поэзиятыгар киллэр   бит 
кылаата, ураты суола-ииһэ туохханый? Бас та -
тан туран, Василий Саввин – психолог- поэт. 
 Поэт иэйиилээх психологическай лирикатын сү-
рүн  темалара манныктар:

Киһи уйулҕатын, дууһатын, санаа кис тэ-
лэҥ  нэрин ураты туругун поэт олоҕун туһунан 
 хо һоонноругар нарыннык, уус-ураннык дьүһү-
йүү   лэр, бэргэн тэҥнээһиннэр нөҥүө арыйар. Ол 
поэт олоҕун айанын сонуннук уобарастаан «кы-
ра хараҥаччыга» кубулутан хоһуйбутугар  да 
көстөр: 

Халыан да сырыылааххын, 
Кыра хараҥаччы, 
Ханна тиэтэйэҕин? –
Эн айаныҥ эрчимэ, 
Эн инники дьулуһууҥ

(Поэт Василий Саввин т³р³³бµтэ 80 сыла)
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Санаталлар тугунан эрэ
Миэхэ поэт олоҕун...

Манна сөҕүүнү, кытта сүгүрүйүү бииргэ этил-
либит ыйытыыта, ситэриллибэтэх санаа буолан, 
иэйии абылыыр күүһэ холбонон, айар баҕа са-
наатын үрдүк күүһүн кытта быстыспат ситимнэ-
нэн поэт олоҕун дьолунан буолалларын бигэргэ-
тэн хоһуйбут. 

Кы´ын н³²µ³ олус даҕаны сөптөөх, бэйэтин 
модун тулуур даах олоҕор, ураты туругар дьүө-
рэлии, ис хо һоонун арыйар, сүдү уобараһы 
 айбыт: 

Сахам сирин кыһыныныы
Уһаатын мин кыһыным...

Онтон олоҕун дьоллоох күнүн олоҥхо буха тыы-
рыгар «Ньургун Боотурга» тэҥнээн күүстээхтик 
хоһуйар:

Олоҥхо ахсым атын
Тэһиинин да туппатарбын, 
Арыт Ньургун Боотурдуу
Дуоланнык сананабын –
Иэйиим киирбит күнүгэр.

«Айан» диэн хоһоонугар айар үлэтин түмүгүн 
көрүөн баҕарар кистэлэҥ санаатын «айан ха-
раабылыгар» тэҥнээн арыйар, «сүүрүгү өрө 
өксөйөр» «айанын хараабыла» этэҥҥэ биэрэгэр 
тиксиэн, уһун үйэлэниэн, таптыыр ытыктыыр 
бар дьонугар көлүөнэттэн көлүөнэҕэ олох күндү 
өйдөбүлүнэн буолуон баҕарарын уус-ураннык 
хоһуйар. 

Таптал туһунан хоһоонноро санаа түһүүлээх, 
соҕотохсуйуу дьүһүлгэннээх, сырдык сыдьаай-
даах буоланнар дууһа туругун арыйыыны ордук 
уйан, истиҥ оҥороллор:

Сэгэриэм, эйигин санаабытынан, 
Сир үрдүттэн сүтүөҕүм.

Онон Василий Саввин психологическай дьү-
һүйүүлэрин лирикатыгар санааны арыйыы сүрүн 
суолталанара көстөр. 

Василий Саввин – бөлүһүөк-поэт. Кини 
олох бары түһүүтүн-тахсыытын, эриирин-муску-
урун этинэн-хаанынан билбит буолан философ-
скай лириката күүстээх, мындыр. Кини фило-
софскай лирикатыгар киһи-аймах былыргыттан 
быһаара сатыыр олох туһунан анаарыыларын, 
кини сыалын, ис хоһоонун, дьол-соргу, дьылҕа 

ис айылгытын, өлүү туһунан боппуруос тарын 
 таарыйар. 

Василий Саввин олоҕу бэлэх быһыытынан 
көрөр, үлэни, дьолу, күнү, оҕону кытта ситим-
нээн дьүөрэлээн дьүһүйэр. Олох киһиэхэ биир-
дэ эрэ бэриллэрин, ону үөрэ-көтө, туһалаахтык 
олорорго поэт ааҕааччытын үөрэтэр: 

Бэлэх курдук буолбат дуо
Бэйэтэ да, доҕоор, Олох!

* * *
Күн тэмтэйэ ойуутуттан
Күннээҕи олох саҕаланар, 
Тулаҥ ыллыыр, айар, 
Тутар, тиэтэйэр-саарайар.

* * *
Дьоннор, өлбөт үйэлэринэн
Олоруҥ, бука бары!
Оҥоруҥ, тутуҥ, айыҥ –
Олоҕу туругурдары!
Үлэнэн өлбөт тыыннааҥ
Үйэбитин, эһиги!
Көлүөнэттэн көлүөнэҕэ
Хамсатыҥ көмүс биһиги!

Кини философскай хоһоонноро ааҕааччыга 
дьолу бэлэхтиир, сүбэ, тирэх түстүүр, мунчаар-
быкка кынаттаах үөрүү, мөлтөөбүккэ кытаа-
нах үктэл буолар аналлаахтар. Хайдах курдук 
иитэр-өйдөтөр суол талаахтарый олохпутугар бу 
хоһооннор:

Куруук өйдүөххэ, умнумуохха –
Киһи сирдээҕи аналын:
Кэрэни, сырдыгы ыһыахтааҕын, 
Куһаҕаны киэр кыйдыахтааҕын.

* * *
Киһи сиргэ төрөөн баран, 
Хайаан да айа сатыахтаах, 
Хайаан да арыйа сатыахтаах, 
Хайаан да тута сатыахтаах!

* * *
Баай буолума эн үбүнэн, 
Баай буол эн үөрүүнэн.
Төрүт быстар дьадаҥы буол
Киһиэхэ өһүөнүнэн.

Бука, кытаатан баай буол!

6. Зак. №117
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Баай буол истиҥ дууһаҕынан –
Уһуйар, угуйар, ыҥырар
Улахан олоҕунан!

* * *
Олоҕуҥ саамай чыпчаал түгэннэрин
Өрө тута сатаама мэлдьи.
Кини түһүүлэрин, тахсыыларын
Ким тулуйар – дьиҥнээх киһи!

Кини иитэр-үөрэтэр тосхоллоох афоризм-
наах, ох тыллардаах бэргэн философскай хо-
һоон но ро Олох – Киһи – Санаа тула сайдал-
лар. Поэт  бу  темалары хоһоонноругар эрги-
тэ сылдьан бэйэ тин олоххо сыһыанын, олоххо 
тардыһыы тын, олох хо тапталын, олох, киһи 
ту һунан ура ты суолта лаах түмүктээһиннэрин, 
философ скай кө рүүлэ рин дьоһуннаахтык су-
руйан хааллар быта. 

Василий Саввин – гражданин-поэт. Поэт 
гражданскай лирикатын сүрүн темалара ман-
ныктар:

Төрөөбүт алаһатыттан, балаҕаныттан, түбэ-
титтэн саҕалаан, Алданыгар, Чэриктэйигэр, Дүп-
сүнүн томторугар, Тэкэрээттэтигэр, бүтүн Са-
хатын сиригэр, Ийэ дойдутугар тапталын иэйии-
тин хоһуйар:

Ким үөскээбит муннугун
Күүскэ, истиҥник таптыыр –
Кэтит Ийэ дойдутун
Күндүтүк кэрэтик саныыр.

Саха алааһын ураты айылҕатын, саха оло ҕор 
суолтатын көрдөрүү. Саха киһитигэр төрөөбүт 
дойдуга таптал, сүгүрүйүү төрөөбүт алаастан 
төрүттээҕин поэт сиһилии анаарар: 

Алааһым, эн үөрэппитиҥ миигин
Айылҕа оҕото буоларбар:
Күнү кытта уһуктарбар, 
Күөрэгэй ырыатын кэрэхсиирбэр.
Алааһым, эн үөрэппитиҥ миигин
Аҕа дьоннору ытыктыырбар, 
Аарыма тииттэр күлүктэригэр
Айан аттарын сынньатарбар.
Алааһым, эн үөрэппитиҥ миигин
Аал уоппун манна уматарбар.
Аҕа дойдубун эйигиттэн
Анаарарбар, таптыырбар.

Саха киһитин олоҕун, майгытын, өйүн-

санаатын ойуулааһын. Кини олоҕун саамай сү-
рүнэ – таптал: олоххо таптал, айылҕаҕа таптал, 
дьоҥҥо таптал... Саха буоларынан киэн туттуу:

Сахалыы саҥабыттан
Саатыам суоҕа ханна да!-
Сиргэ саха омук баарын
Санаттын мин бу ырыам да!

Василий Саввин гражданскай лирикаты-
гар ки һи туһунан хоһооннор бэлиэ миэстэни 
ылал лар. Ол курдук поэт бу олоххо күндүттэн 
күндү, сүдүт тэн сүдү көстүүнэн киһи буоларын 
быһаарар:

Дьоннор – сир алмаастара:
Кинилэртэн ордук күндү, 
Кинилэртэн ордук күлүмнүүр
Күн сиригэр туох да суох!

Поэт киһи өлбөт үйэлээх буолуутун анааран 
тиэрдэр сүбэтэ билиҥҥи олоххо олус наадалаах:

Киһи барахсан арыллар күн ахсын
Саҥаттан саҥа страница буолан, 
Өлбөөдүйбэт олоҕун суолун
Үйэлэргэ хаалларан.

Василий Саввин гражданскай лирикатын биир 
уратыта – элбэх анабыл хоһооннордоох. Кини 
үгүс хоһооннорун ийэтигэр, аҕатыгар, тап тыыр 
киһитигэр, төрөөбүт дойдутун дьонугар, үлэ 
ки һитигэр, доҕотторугар, суруйааччы дьоҥҥо 
 анаабыта. 

Кини гражданскай лирикатыгар сэрии уон-
на эйэ тематыгар суруйбут хоһоонноро эмиэ 
кии рэллэр. Поэт сураҕа суох сүппүт аҕатын 
уобараһа, сэрии ыар кэмэ, сэрии кэмин оҕото, 
тус бэйэтэ кыра сааһыттан этинэн-хаанынан 
би лэн улааппыт сэрии суостаах сылларын, сэ-
рии кэннинээҕи кэм тыыннаах хартыыната хо-
һоонноругар ойууланар. 

Василий Саввин үгүс хоһоонноро олох дьолун 
үлэни кытта ситимнээн дириҥ санааны тиэрдэл-
лэр. Холобур:

Дьолго тиэрдэр соҕотох суол –
Дьаныардаах, тулуурдаах үлэ.
Дьиктини булуоҕа, эрэбил, 
Доҕотторуом, ону ким көрдүүр эрэ.

Аны айар үлэ туһунан хоһооннорго тох-
тоон ааһыаҕыҥ. Поэт айар үлэни сонуннук гео-
лог идэтигэр дьүөрэлиир. Көрдүүр кини ол «кы-
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Кэриэстэбиллээх кµннэр

лаатын» – таптыыр кыыһын хараҕар, доҕор 
киһитин олоҕор, дууһатыгар... 

Кини үлэтэ:
Санаа сырдыгын, тыл мүөтүн, 
Көмүһүн, алмааһын көрдөөммүн, 
Күннэтэ түөрэбин, хаһабын, 
Суорабын сүрэҕим хайатын.

Василий Саввин тус олоҕун уонна айар 
үлэтин сүрүн дьүөрэлэһэр өрүттэринэн кыр-
дьык буолар. Кини олоҕун ханнык баҕарар кэ-
мигэр кырдьыгын өрө тутан, кырдьыгын туһугар 
туруулаһан кэллэ. Василий Саввин кырдьыгы-
нан сылдьарын олоҕун кыайыытын быһыытынан 
 сиэрдээхтик сыаналыыр. Ол да иһин поэт ман-
нык суруйар толору бырааптаах:

Мин олох кырдьыгын булабын –
Мунчаарар даҕаны кэммиттэн, 
Көрдүүбүн кинини – ааспыттан, 
Күүтэбин кинини – кэлэртэн.

Василий Саввин үгүс хоһоонноругар до ҕорго, 
бэйэ олоҕор бэриниилээх буолуу чулуу холобу-
рун көрөбүн. 

Поэт хоһооннорун төрөппүт оҕо лоругар дьүө-
рэлии тутан, аатын ааттатар, кэриэс буолар 
сыр дык аналларыгар итэҕэйэр. Ол курдук саха 
 литературатын сүүс бастыҥ айымньытыгар 
 киир   бит хоһооно, ааҕааччыларга олоххо суол-
дьут  сулус буоланнар, дьон-сэргэ, кэнчээри 
ыччат дууһатын иэйэ-куойа ыллата, долгута ту-

руохтара, салҕанар аналлаах буолуохтара диэн 
эрэнэр: 

Төрөөбүтүм – мин бу сиргэ 
Төлкөлөөх олоҕу олороору, 
Түөрэккэй олох бэйэҕиттэн
Тутулуктаах диэн этээри.

Төрөөбүтүм – тус дьолбор
Түөһэлэспэт айылгылаах, 
Тутуура суох бу дойдуттан
Төннөр ыраас санаалаах.

Төрөөбүтүм киһи аналын
Түһэн биэрбэтэх ыралаах, 
Төһө күүһүм кыайарынан
Туругурдар эрэ баҕалаах!

Күннэтэ дьикти айыллар
Күммүт сирин үрдүгэр:
Киһи – ааһар хомолто, 
Киһи – бүппэт ырыа.

Кырдьык даҕаны, биир дойдулааҕым, киэн тут-
тар талааннаах поэппыт Василий Саввин олоҕо 
ырыа буолан тиллэр, хоһоон буолан салҕанар... 

Ньургуйаана Сивцева, 
Уус Алдан улууһун И.Н.Жирков аатынан Дүпсүн 

орто оскуолатыгар дириэктэри үөрэх-
методическай үлэҕэ солбуйааччы, 

СӨ µөрэҕириитин туйгуна. 

6*
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Билигин саха литературатыгар саҥа тиэмэни, 
жанрдары, геройу, хайысханы көрдүүр, саҥа 
саҕахтары арыйар быыһык кэмҥэ үктэнэн сыл-
дьабыт. Онуоха бу кэнники кэмҥэ айар куттаах 
юрист дьон литератураҕа хото киириилэрин тус-
па литературнай тиэмэни сырдатар, ураты уус-
уран хайысха, литературнай көстүү быһыытынан 
сыаналыахха сөп. 

Юрист идэлээх суруйааччылары биир эйгэ 
түмэр – кинилэр уустук үлэҕэ-хамнаска эрил лэ 
сылдьар, олох араас көстүүтүн эттэринэн-хаан-
нарынан билбит, кырдьыгы-сымыйаны, үрүҥ-ха-
ра дэгэтин, олох-өлүү кирбиитин ³й дµµр дьон. 
Ону ааһан ааспыт үйэ 90-с сылларын,  бµ тµн 
куль турнай формация, өй-санаа, олох-дьа һах 
эстиитигэр түбэспит буолан, ыарахан со циаль-
най-политическай бала´ыанньаҕа хата рыллан, 
буһан-ситэн сылдьар дириҥ уопуттаахтар. Бу 
ураты хаачыстыба айар үлэлэрин тиэмэтин, 
уоба  растарын, сюжет хаамыытын, айым ньы па-
фо һын, идеятын барытын, ол аата, уопсайынан, 
истиилин быһаарар суолталанар, онон даҕаны 
атын суруйааччылартан биллэр дик ураты бэли-
элиир диэххэ сөп.

Маны тэҥэ а±ыйах сылтан бэтэрээ аныгы кө ҥүл 
кэм долгунугар сөп түбэһэн, араас төрүөтүнэн 
 ахтыллыбатах урукку сабыылаах  тиэмэни сэ-
гэтэр, конфлигы сырдатар сорук турар. Онон 
суруйар киһи куолаһа көҥүл тыыннааҕа уон-
на тус бэйэ сыанабылын тиэрдэр субъективнай 
көрүүлээҕэ харахха быраҕыллар. Айымньы-
ларга Мин диэн категория күүһүрүүтүн, ааптар 
куолаһа сытыырхайыытынан бэлиэтиир сөп.

Иннокентий Лукин–Лэгэнтэй Тыын Харбас 
2015 cыллаахха «Кыым» хаһыакка тахсыбыт 
«Уус-уран тыл уонна юристар» ыстатыйатыгар 
бэрт оруннаахтык бэлиэтээбитин курдук, биһиги 
литературабыт хара төрүттэниэҕиттэн юрист 
идэлээх саха айар интеллигенциятын кытта ыкса 
ситимнээх этэ. В.В. Никифоров-Күлүмнүүр, В.Н. 
Леонтьев, С.А. Саввин–Күн Дьирибинэ курдук 
сырдык толкуйдаах, талааннаах дьон литера-
тура эйгэтигэр үлэлээн, саҥа сонун хайысханы, 
жанры сэгэтэн, сайыннаран ааспыттара.

Суруйарга холонор юрист идэлээх дьон ор-
толоругар прозаны да, поэзияны да хайысха 
оҥостон суруйар-айар, араас-араас тиэмэҕэ үлэ-
лиир, балачча биллэр да суруйааччылар, саҥа 
холонооччулар да бааллар. Юрист суруйааччы-
лар айымньыларын тиэмэ араастарынан наарда-
ан маннык бөлөхтөргө араарар сөп.

Бастатан туран, поэттар Е.П. Пестряков-Дьө-
гүөр Түбэ, А.П. Илларионов, М.Е. Иванов–Чуона 
Мэхээлэ, Л.Г. Прокопьева-Уйулҕаана, А.С. Кон-
стантинова-Дархаана уо.д.а. поэтичес к ай айым-
ньылара. Поэттар хоһооннорунан үгүс ырыа су-
руллан ылланар. Бу айымньыларга форма, жанр, 
уобарас тиһигин уратыта эмиэ анал ырытааччы-
ларын күүтэр. 

Иккис бөлөх. Булт-алт тиэмэтигэр кэп сээн-
нэр, сэһэннэр. Май Прокопьевич Емелья нов 
«Би  чик» кинигэ кыһатыгар таһаарбыт «Соһуч чу 
көрсүһүү», «Бүтэһик ботуруон», Лэгэнтэй-Тыын 
Харбас «Солдаты-охотники», Николай Уус «Булт 
ыарахан тыына», «Түүн үүтээҥҥэ», «Ытыллыбыт 
буулдьа» кинигэлэригэр киирбит кэпсээн нэ рэ 
били²²и саха прозатыгар омук менталь най ура-
ты толкуйун бигэргэтэр булт-алт туһу  нан  туспа 
жанр сайдыытыгар төһүү буоллулар.  

Салгыы кэлэр бөлөхтөрү бу дьон саха лите-
ратуратыгар саҥа хайысханы, суут-сокуон тиэ-
мэтин киллэрэллэринэн юрист идэтин иһиттэн 
сырдатар, бу уустук эйгэни толору арыйар ³ттµн 
сиһилии соҕус ырытар наада дии саныыбын.

¥´үс бөлөх айымньылар историческай бө-
дөҥ жанрга үлэлэһэр суруйааччылар айымньы-
лара. Докумуоннарга олоҕурар буолан, бу жанр 
юрист-суруйааччыга балачча кыаллар, чугас 
жанр диэххэ сөп. Ол туоһутунан Иннокентий Фе-
дотович Семенов «Тимир чуумпуур» сэһэнэ, Ни-
колай Уус «Быһылааннаах былыргыга» романа, 
Иннокентий Андреевич Иванов «Чуумпу Бүлүү» 
романа буолаллар. 

Николай Федорович Борисов-Ньукулай Уус 
«Олох чорооно» (2004), «По криминальным сле-
дам золотого Дальстроя» (2003), «Тусклый от-
блеск алмазов» (2005), «Манчаары Баһылай 
— юрист көрүүтүнэн» (2012) айымньыларыгар 

Юрист идэлээх суруйааччылар 
айымньыларын уус-уран уратыта

Кириитикэ уонна библиография
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юрист идэлээх киһи кыраҕы көрүүтэ бэлиэтэнэр.
Үс чаастаах «Быһылааннаах былыргыга» ро-

мана билиҥҥи кэмнээҕи саха литератураты  гар 
биир интэриэһинэй хайысхаҕа, историчес кай 
жанр киэбинэн, суруллубут. Саха норуо тун дьыл-
ҕатын биир уустук бала  һа кэмин уустаан-уран-
наан ойуулааһыҥҥа, чопчулаан эттэххэ,  нуучча 
хаһаахтара Саха сирин хоту өттүн, Дьааҥы, Ин-
дигиир, Халыма тар дыыларыгар тиийиилэрин, 
олохтоох омуктары кытта сыһыаннарын, дьаһаах 
хомуйуутун, Зашиверскай куорат олоҕун уус-
уран анаарыыга анаммыт. 

Ол курдук роман ойуулуур кэмин – герой дар 
ураты мөссүөннэрин ааптар саха, хотугу омук-
тар үһүйээннэрин, номохторун матырыйаалыт-
тан халбарыйбакка ситэрэн-хоторон ойуулууру-
гар, ону роман тиһигэр табыгастаахтык киллэри-
итигэр көрөбүт.

Ааптар уобарас тиһигин, сюжет сайдыытын 
са ха үһүйээннэринэн эрэ буолбакка, хотугу дой-
дуну чинчийбит үөрэхтээхтэр суруйууларыгар, 
ыраахтааҕы ыйаахтарыгар, нуучча хаһаахта-
рын суруктарыгар, «челобитнай грамоталарга» 
 оло ҕуран сырдатар, салайтарар. 

Николай Уус роман кыаҕын туһанан саҥа те-
маны сырдатыыта кэскиллээх, саха омук олоҕун, 
дьылҕатын туһунан араас оруннаах толкуйга 
аҕалар сүрүннээх. Сүүһүнэн сылларга хотугу 
сиргэ бииргэ олорон кэлбит омуктар эндир дээх, 
эйэ-дэмнээх сыһыаннарын ойуулааһын олох, 
дьылҕа, норуот туһунан ураты бөлөһүөктээһиҥҥэ 
кубулуйар.

Билиҥҥи саха историческай романа былыр-
гы кэми тема оҥостон, билиҥҥи, кэлэр кэмҥэ 
норуот дьылҕатын, киһи аналын туһунан мын-
дыр толкуйдарга салайар. Поэтиката күүстээх, 
саха, хотугу төрүт олохтоох омук киһитин мен-
талитетын арыйар дьиктилээх, сонун темалаах 
Николай Уус «Быһылааннаах былыргыга» ро-
мана ааҕааччыны да, чинчийээччини да умсугу-
туохтарын умсугутар, саҥаттан саҥа ырытыыны, 
көрүүнү үөскэтэр кыахтаах, билиҥҥи саха лите-
ратуратыгар бэлиэ айымньы буолар.

Атын историческай тиэмэҕэ үлэлэһэ сылдьар 
Иннокентий Андреевич Иванов «Күрүлгэн», 
«Чол бон» сурунааллар хас да нүөмэрдэригэр 
 тахсан ааҕааччыны сонурҕаппыт «Чуумпу Бү-
лүү» романыгар эмиэ детективнэй сюжет сүрүн 
 суолталанар. Суруйааччы роман ис кыаҕын то-
лору туһанан, көмүс, алмаас Саха сиригэр ба-

стакы көстүү түн туһунан таабырыннаах сюже   ты 
балачча улахан роман матырыйаалыгар кил   лэ-
рэн, маастарыстыба лаахтык ойуулуур. Бу ал-
маа´ы булуу идеята роман былаһын тухары 
иилиир идея буолан, тыҥаан-тыҥаан баран, 
омос көрдөххө, күндү таас эккирэтиһиитигэр 
сы  һыаннаах көн нөрү авантюрнай сюжеттан кэ -
ҥээн, киһи олоҕун күндүт үн туоһута буолан, 
алмаас ка-көмүскэ тэҥэ суох ураты өйдөөх-са-
наалаах дьон дьылҕатын бэлиэтиир уус-уран 
сим волга кубулуйар. 

Роман аата да – таайтарыылаах, тыҥааһыннаах 
ситуацияны сэрэтэр концепт. Ол курдук «чуум-
пу» концепт быһыытынан Бүлүү эбэни характе-
ристикалыыр тылтан кубулуйан, айымньы кон-
цепциятын бүтүннүү туомту баайбыт оксюморон 
быһыытынан өйдөнүөн сөп. «Чуумпу» көннөрү 
нус-хас буолуу, уоскуйуу эрэ буолбакка, ки-
ри йии, саһыы, мунуу, куттал иэйиитин тиэр-
дэр,  элбэх кистэлэҥи, таабырыны иҥэрэн сытар 
Бүлүү эбэ уобараһын дириҥэтэн көрдөрөр фило-
софскай суолталанар. Ромаҥҥа үс көлүөнэ эр 
дьон – төрүттэрэ Сыгынах, кини уола атыыһыт 
Тэ рэ пиин Павлов, ол кэннэ гражданскай сэрии 
саҕа на со±уруу²²у повстанческай этэрээт ха-
мандыы ра Бүөтүр Тэрэпиинэбис Павлов – ол 
аата хас да балаһа кэмҥэ саха эр киһитин дьыл-
ҕа та ойууланар. Роман хабар балаһа кэминэн, 
географическай далааһына киэҥинэн, уус-уран 
көрүүтэ дириҥинэн ааҕааччыга сонурҕатар аны-
гы литература биир күүстээх айымньыта буолар 
кыахтаах. 

Т³рдµс бөлөх тиэмэ. Документальнай ма-
тырыйаалга оло±уран суруллубут, силиэстийэ 
уус тук күннээҕитин сиһилиир уус-уран айым-
ньылар.  

Виталий Власьевич Слепцов «Хаарга тохту-
бут хаан таммахтара», Май Прокопьевич Еме-
льянов «Буулдьа суола» кинигэлэрэ аа±ааччы-
га биһирэппиттэрэ. Манна ааптардар олохто-
рун сүрүн хайысхатынан буолбут милииссийэ 
уус тук үлэтин түгэннэриттэн уустаан-ураннаан 
сэ hэргииллэр. Маннык айымньылар үгэстэри-
нэн, си лиэдэбэтэл, өлөрµ³хсµт, сиэртибэ, туо´у 
пер сонажтара сонуннук таҥыллан киирбиттэр. 
Сиһилээһин үксүн «мин» диэн бастакы сирэйтэн 
кэпсэнэр. Бу эмиэ туспа уус-уран ньыма буолан, 
ааҕааччыны быһылаан арыллыытыгар балачча 
чугаһатар, айымньы ис эйгэтигэр өтөн киириини 
хааччыйар буолуон сөп.  
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Кэнники кэмҥэ Виталий Михайлович Егоров 
«Адыаччинская трагедия», «Воздаяние мон-
стру», Леонид Прокопьевич Диодоров «Крова  вый 
отблеск пламени», Алексей Михайлович Ефи мов 
«Право и народ. Вехи жизни» кинигэлэрэ дьиҥ 
буолан ааспыт түбэлтэлэргэ олоҕураллар, дьон 
өйүн аймаабыт улахан быһылааннары ойуу-
луул лар. Ити буолан ааспыт иэдээннээх быһыы-
майгы хатыламматыгар ыҥырар сырдык ис хо-
һоонноохтор. Бу ааптардар бэйэлэрэ билбит-
көрбүт, баҕар толору докумуоҥҥа олоҕуран да 
буоллун, урукку түбэлтэни, быһылааны, атын-
нык эттэххэ криминальнай историяны эргитэн, 
эридьиэстээн, уус-уран матырыйаалы эбэн, бэ-
йэлэрин тус уус-уран көрүүлэрин (авторское Я) 
киллэрэн суруйалларын бэлиэтээн этэр сөптөөх. 
Онон бу айымньылары документальнай, уочар-
ка, ахтыы эрэ бы´ыытынан буолбакка, толору 
уус-уран айымньы диэн сыаналыыбыт.

Уопсайынан, литератураҕа урукку буолан аас-
пыты идэлээх ки´и µ³рµйэ±эр тирэҕирэн суру-
йуу атын литератураларга да балачча көстөр. 
Ол курдук Америка биллэр юриһа Винсент 
 Буг лио  зи элбэх дьону өлөртөрөн айдааны тарды-
быт уонна үйэтин тухары хаайылларга уураах-
там мыт Чарльз Мэнсон диэн б³р³стµµпµнньµк 
дьыала тын силиэстийэлиири түмүктээн баран, 
бу туһу нан «Hеltеr Skеltеr» диэн кинигэни су-
руйан 1974 сыллаахха бэчээттэппитэ. Ол кинигэ 
матыыбынан үстэ төхтүрүйэн киинэ уһуллубута, 
японскай манга уруһуйдаммыта. Маныаха Егор 
Неймохов «Сайсары күөлгэ түбэлтэ» сэһэнин 
2015 сыллаахха экранизациялаан «Сахафильм» 
үгүс наҕараадаҕа тиксибитинэн сыаналаатах-
ха, олоххо буолан ааспыт дьиҥ быһылааны ой-
уулуур  айымньы обществоҕа интэриэһи тар-
дарын, иитэр-үөрэтэр ис хоһооно күүстээҕин 
итэҕэйэбит.

Бэ´ис бөлөх суруйуулар. Ити этэн аһарбыт 
суруйааччыларым биһиги литературабытыгар 
соччо кэҥии илик детектив жанрын сайыннарар 
кыахтаах дьон диэн сыаналыыбын. 

Детективнэй айымньылары Чурапчыга уһун 
кэмҥэ судьуйанан үлэлээбит Михаил Данило-
вич Попов хото суруйара. Кини «Бытыылка лаах 
 харчы», «Түрүлүөн» айымньыларын канону-
нан суруллубут ыраас детектив жанрдаах тар 
диэн сыаналыыллар. Михаил Попов талаан наах 
суруйааччы Дмитрий Таас кэнниттэн умнуу га 
 хаалбыт детектив сонун тиэмэтин сөргүтэн, хор-

сун-хоодуот герой уобараһын айан, ааҕааччы 
сэҥээриитин ылбыта.

Бу детектив жанра дэбигис үрдүттэн сыана-
лааһыҥҥа чэпчэки, аралдьытар (развлекатель-
най) литература жанрыгар киллэриллэр. Ол 
 эрээ ри саха литературатыгар сыһыаннаан эт-
тэххэ, дьоһун жанр буолар кыахтаах. Тоҕо диэ-
тэххэ  норуот национальнай майгытын дьэҥ-
кэрдэр булт, тыа сирин, мистика темаларын кыт-
та дьүөрэ лии хайысхалаах буолан, саха киһитин 
толкуйун уратытын арыйар, саха бытаан, би-
риинчиктээн өйдүүр, олохтоох толкуйугар, мэ-
йиитин олоруутугар барсар тиэмэ буолуон сөп 
курдук.

Детективнэй, авантюрнай, мµччµргэннээх хро-
нотопка олоҕурбут айымнылар ХХ үйэтээҕи са ха 
литературатыгар дэҥҥэ көстөллөр.

Детективнэй айымньы бэйэтэ суруллар ньы-
малардаах, быраабылалардаах. Ол курдук де-
тективнэй сюжет арылларын хааччыйар, ааҕаач-
чыны айымньы бүтэһигэр тиийэ интэ риэ  һиргэтэр, 
этэргэ дылы «сиэтэ» сылдьар, аван тюраҕа кил-
лэрэр ньыма баһылыыр. Суру йааччы дьикти 
дьылҕалаах геройдарын ту һунан сиһилииригэр 
интэриэһинэй, умсугутар түбэлтэлэри таҥара – 
кини сатабыла буолар. 

Айымньыга жанровай ураты быһыытынан мүч-
чүргэннээх сырыы, эриллэҕэс сюжет, соһуччу 
арыллар фабула барыта бэлиэтэнэр. Муммут, 
саспыт герой киэҥ эйгэҕэ тахсыыта, арыллыыта 
эгэлгэ психологическай ньыма көмөтүнэн арыл-
лар. Быһылаан хамсааһына, уларыйара «эми-
скэ», «соһуччу», «арай», «биирдэ өйдөөбүтэ» 
диэн формулаларынан сирдэтэр, айымньы аван-
тюрнай кэмҥэ олоҕурар. 

Айылҕа, тулалыыр эйгэ уларыйыытын ааптар 
герой ис эйгэтэ хамсааһынын кытта дьүөрэлии 
тутара аймньы психологизмын күүһүрдэр. Бу 
ньыма детективнэй жанр эмиэ биир бэлиэтэ буо-
ларын ааһан саха киһитэ айылҕаны кытта ыкса 
ситимиттэн төрүт ылар литературнай ньыма диир 
эмиэ оруннаах.

Юрист идэтэ олох үтүө, мөкү өрүттэригэр, 
олох, өлүү кирбиитигэр чугас буолан, дьон май-
гытыгар сымыйа-кырдьык дэгэтин таайар са-
табылы илдьэ сылдьар айар үлэҕэ олус чугас 
идэ эбит. Онон психологическай араас түгэни 
таа йар, табар дьоҕурдаах юрист киһи уус-уран 
үрдүк таһымнаах уобараһы айарыгар биһиги бүк 
эрэнэбит.  
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Билиҥҥи литератураҕа уһулуччу биһирэ-
биллээх герой суох диэн сыаналыыллар. Ол 
курдук общество олоҕун уларыта тутуу кэми-
гэр тэбис-тэҥҥэ сэбиэскэй кэмнээҕи литерату-
ра үтүөкэннээх уобарастара: кыһыл бартыһаан, 
 пионер оҕо, коммунист уобараһа – сүтүүлэрин 
кытары литератураҕа муммут кыра герой уоба-
раһа үөскээбитэ. Ол кэннэ саха литератураты-
гар, нуучча да литературатыгар общество сыан-
настарыгар сөп түбэспэт герой инники күөҥҥэ 
тахсыыта бэлиэтэнэр. 

Холобура, Федор Постников–Сүө дэр Арчы 
«Өрүс бөрөтө» (2009) романа, Дылбаны «Харах 
уулаах таптал» (2009), Уйбаан Ойуур «Аймах-
тар» сэһэннэринэн романа аныгы литература 
биир интэриэһинэй көстµµтүн — омсо лоох герой 
уобара´ын арыйар. 

Муммут, соҕотох, олоҕун оҥкулун булбатах 
киһи уобараһа нуучча литературатын билиҥ-
ҥи ситуациятыгар эмиэ баарын чинчийээччилэр 
 ыйаллар. Араас үрдүк таһымнаах литературнай 
бириэмийэ хаһаайыннара буолбут суруйааччы-
лар Захар Прилепин «Санькя», Андрей Рубанов 
«Патриот» романнарын персонажтара – халбаҥ 
үйэ бэрэстэбиитэллэрэ – предпринимателлар, 
 хаайыылаахтар, бандьыыттар. Биирэ – радикаль-
най у²а патриоттуу сойуус актыбыыһа, нуучча 
эдэр революционера Санькя. Иккиһэ – олоҕор 
табыллыбатах, банкрокка барбыт, айымньы ту-
хары Донбасска баран сэриилэһэр мучумааҥҥа 
ылларбыт саастаах эр киһи.

Уонна бу түгэҥҥэ сыһыаран, хас да сэрэхэ-
чийиллиэн сөптөөх түгэни ыйан ааһар сөп дии 
саныыбын. 

Кэнники кэмҥэ нуучча литературатыгар олус 
сайдыбыт детектив жанрыттан арахсан, туспа ха-
йысхаҕа кубулуйан эрэр «криминальное чти во», 
ол эбэтэр криминальнай проза үксээбитин чинчи-
йээччилэр бэлиэтииллэр. Бу – детектив нэй сю-
жета да суох, б³р³стµµпµнньµктэр био гра фияла-
рын эридьиэстээһин быһыытынан су руллубут, 
кини лэр көҥүлгэ, хаайыыга олохторун ура тытын 

уруй даан, киэргэтэн ойуулуур айымньылар.
Бу кинигэлэр персонажтара – судаарыстыбаҕа 

ыҥырыы бырахпыт дьон, киллердэр, уголовнай 
авторитеттар, араас группировкалар кыттыылаах-
тара. Айымньылар бандьыыт олоҕун ро мантика-
лаан көрдөрөр соруктаахтар. Билигин Россия±а 
үлэ лиир үгүс-элбэх кинигэ кы ́ алара ырыынак 
үйэтин ирдэбилинэн дьон ха маҕатык атыылаһарын 
туһанан, арааһа, атыы лаһааччытын элбэтэр сыал-
тан, «Эксмо» «Вне закона», «Аст» «Обожженные 
зоной», «Крылов» «Воровской закон», «Я – вор 
в законе» диэн  сериялары олохтоон, бэркэ тэни-
йэн бэчээттии тураллара дьиксиннэрэр диэххэ 
сөп. Бу харчыны хамсатар, ааҕааччы доруобайа 
суох интэриэһин көбүтэр, дьиҥ литератураҕа, сэ-
мэй саха киһитин майгытын сэһэргиэхтээх саха 
литературатыгар ханан да ханыыта суох таһыччы 
 ыраах айымньылар. 

Манна даҕатан, саха литературатыгар детек-
тивнэй жанр саҥа геройу арыйыан сөп диэн 
эрэлбитин биллэрэбит. Оннук аныгы кэм геройа 
юрист-суруйааччылар айымньыларыттан үүнэн 
тахсар кыахтаах.  

Ити аата арҕааҥҥы да, нуучча да детекти-
ви гэр майгыннаабат, хаһаайкалар куукунаҕа 
оло  рон ааҕар, аралдьыйар литератураларыт-
тан таһыччы атын, саха киһитин булчут май-
гытын тилиннэрэр, сонордьут, кыраҕы харах-
таах айылҕа оҕотун үлүһүтэр интеллектуальнай  
жанр, сырдык идеялары өрө тутар, дьиҥнээх 
саха эр киһитэ сүрүн геройдаах, үрдүк эсте-
тикалаах литература к³рµ²э үөскээн, сириэди-
йэн тахсарыгар эрэниэҕиҥ. Онно бу юрист-су   ру-
йааччылар олох-өлүү уустук тиэмэтин сиһилиир, 
дьиҥ олохтон тыыннанан тахсыбыт айымньыла-
ра төһүү буолуохтара диэн бигэ санаалаахпыт. 

 
Саргылана Ноева, 

филологическай наука кандидата, 
РНА СС Гуманитарнай чинчийии уонна 

аҕыйах ахсааннаах хотугу омуктар проблемаларын 
үөрэтэр институт научнай үлэһитэ
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К³мµлµ³к иннигэр оллоонноон олорон 
сэ´эргэ´иигэ бµгµн кэллэ: ГАВРИЛ ГАВРИ-
ЛЬЕВИЧ АНДРОСОВ – Россия Суруйааччы-

ларын сойуу´ун сэкирэтээрэ, Саха сирин 
Суруйааччыларын сойуу´ун солбуйар бэ-

рэссэдээтэлэ, “Чолбон” сурунаал сµрµн эрэ-
дээктэрин солбуйааччы, Нуучча Географи-
ческай уопсастыбатын чилиэнэ, С£ Ыччат 

бырабыыталыстыбатын чилиэнэ, С£ култуу-
ратын туйгуна, талааннаах поэт, публицист, 

уопсастыбаннай диэйэтэл. 

– Гаврил Гаврильевич, бииргэ µлэлиир 
ки ́ и к³рµµбэр, эн олус элбэх эбээ´инэ´и 
сµгэ сылдьа±ын. Эппиэттээх дуо´унастары 
та´ынан, хас эмэ уопсастыбаннай тµмсµµлэ-
ри салайа±ын, чэ бы´ата, биир бэйэ² биэс  
сыар±аны со´он и´э±ин. Дьэ итини барытын 
хайдах саба тутаргын с³±³бµн. Ону та´ынан 
хайа, тус айар µлэ±эр эмиэ та´аарыылаахтык 
µлэлээн, т³´³ эмэ ки нигэлэнни².

– Бэйэм бµгµ²²µ отут µс сааспар оннук элбэ±и 
о²ордум, кыайдым-хоттум диэн санаммаппын. 
£с с³ кэми куоттардым дуу диибин. Чуолаан айар 
µлэ±э тохтоон, тэ²нэбилгэ эрдэтээ²и поэт тары 
ылан к³рµ³х. Ча±ыл±ан бастакы кинигэтэ 18-гар, 
ик ки´э 21-гэр, µ´µс хомуурунньуга 23 саа´ыгар 

 

История мунаах суолларын 
сонордьута

(Поэт, салайааччы, кыраайы µ³рэтээччи 
Гаврил Андросовтыын сэ´эргэ´ии)
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эр-биир тахсыталаабыттар. Аны Бэс Дьараа´ыны 
ылан к³рµ³х. 26-лаа±ар µс жанрга тэ²инэн, 
“Олох лабаата” (пьесалар), “Хара сир” (кэп-
сээннэр), маны та´ынан хо´оонун хомуурунньу-
га эмиэ 1928 сыллаахха тахсыбыт. Биир сылга 
– µс кинигэ.  ¥йэтэ у´аабыта буоллар т³´³л³³±µ 
айан-суруйан хаал ларыа эбитэ буолла... Кини 
баара-суо±а 32-гэр олохтон туораабыта.

Ол эрээри хас биирдии кэм ураты тэтимнээх. 
Атааннаах-м³²µ³ннээх, сытыы утарыта турсуу-
лаах, кы ́ ал±алаах кэм эдэр ыччата ³йд³рµн 
эрдэ туталлар. Олох эдэр саастарыгар уопсас-
тыба оло±ун бары м³ккµ³рдэрин бы´аарсыыга 
хам сатар кµµс, норуот лидерэ буолаллар. 25 эрэ 
сыл оло рон ааспыт Михаил Лермонтов, 30-тан 
эрэ тахсан и´эн суорума суолламмыт Сергей Есе-
нин айым ньылара µйэни н³²µ³лээн билигин да 
ол кэм тыынын, кµµрээнин биэрэр кµµстээхтэр. 
Оннук кµµрээннээх кэм соттуга да ыар буо-
лар. Онон да, эрдэттэн ³йд³рµн тутан, чыпчаал 
 айымньыларын айан, бу олохтон эрдэлээн бар-
дахтара...

Били²²и биир кµдьµс ортолдьун кэм²э т³-
р³³бµт ки´и ³йµн-санаатын сайдыыта бытаар-
бытын, эт-хаан ³ттµнэн ситиитэ кытта хойутаа-
бытын наука дьоно бэлиэтииллэр.

Онон кэммин кытта тэ²²э хардыылыыр буо-
луох пун эмиэ с³п.

– Киэ² билиигэ-к³рµµгэ тарды´ар, уоп-
састыба оло±ун оргуйар µ³´µгэр сыл дьар 
ыччаты иитэн-такайан та´аарбыт т³ р³п-
пµттэргин кылгастык били´иннэрэн аа´а-
ры² буоллар... 

– Ийэм Раиса Николаевна Андросова µйэтин 
тухары биир о±о саадыгар – иитээччи. £р кэм-
нээх сырата сыаналанан С£ µ³рэ±ин туй гуна 
буолбута. А±ам Гавриил Софронович Андросов – 
идэтинэн киномеханик. Бэйэтин кэми гэр оройуон 
басты² киномеханига этэ. Нэ´и лиэкпитигэр сир 
реформатын ыытыспыт ма²найгы землеустрои-
тель, нэ´илиэккэ тµ³лбэнэн хамсаа´ыны эмиэ 
олоххо киллэрсибитэ. Бар дьоно ытыктаан “Граж-
данскай килбиэн” бэ лиэнэн на±араадаламмыта.

Т³р³ппµттэрим иккиэн нэ´илиэк ту´угар олус 
кы´аллар дьон. Иккиэн сэбиэскэй кэм²э нэ-
´илиэк сэбиэтин депутатынан талылла сылдьы-
быттар. Ийэм эдэригэр хомсо муол сэкирэтээри-
нэн µлэлээбит.

Билигин иккиэн бочуоттаах сынньала²²а оло-
роллор. Тыа сирин орто ыала. Мин кинилэргэ 

со±отох о±обун. 
Би´иги дьиэ кэргэн кинигэни кµндµ баай тэ²э 

к³р³бµт, о±о эрдэхпиттэн т³р³ппµттэрим мин 
интэриэспинэн к³р³н дьиэтээ±и библиотекала-
рын араас литературанан байыталлара. Хо´оон 
суруйар идэбин, кыраайы µ³рэтэр дьарыкпын 
урут да, билигин да ³йµµллэр, к³±µлµµллэр. 
Усту дьуоннуур сылларбар ый аайы кэриэтэ 
дьаа´ыгынан кинигэни атыыла´ар буоларым. 
Ол биллэн турар, дьонум устудьуон ки´иэхэ 
а´аа, наада±ар тутун диэн ыытар харчыларынан 
атыыла´ыллара.

Ийэбинэн э´эм Николай Иванович Кустуров 
диэн. Хомойуох и´ин, бу муударай, мындыр  ки-
´ини баттаспата±ым. 1980 сыллаахха ³лбµт. 
Идэтинэн учуутал эбит. Нэ´илиэк сэбиэтин бэ-
рэссэдээтэлинэн µлэлээбит. Э´эм сурунан ха-
алларбыт хас да кµннµк-тэтэрээттэрин д³рµн-
д³рµн арыйта лаан аа±арбын с³бµлµµбµн. 

Кини кырдьык диэн ³йд³бµлµ ³р³ тутарын, 
кырдьыктан ха´ан да халба²наабата суругут-
тан к³ст³р. Бу олоххо тахсар бы´ыыны-майгыны 
 ди ри²ник ырытан, араас ³ттµттэн анааран к³р³н 
дьи² кырдьыгынан сыана бы´ар эбит. Онуо-
ха гражданскай ³йµнэн-санаатынан салайта-
ран тугу, то±о ылымматын бэлиэтээ´иннэрэ 
интэриэ´инэйдэр.

– Таатта Баайа±ата диэни и´иттэрбин эрэ, 
Андросов диэн араспаанньа ³йг³ охсулла 
тµ´эр.  Биир а±а уу´уттан тахсыбыт халы² 
аймах дуу, эбэтэр сорох сирдэргэ курдук 
к³нн³рµ араспаанньалара эрэ биир тус-
ту´унан дьон дуу?

– Ыар±а а±атын уу´уттан биир т³рµттээхпит 
эрээри, кэлин хас да ийэ уу´унан арахсыбыппыт. 
Игидэй буола´ын кинээстэриттэн биирдэс тэрэ 
Ондороос диэн ки´иттэн Андросов диэн арас-
паанньа µ³скµµр. 18-с µйэ±э бу удьуор аймах-
тан Байа±антай улуу´угар кулуба буолан олор-
бут хас да ки´и баар. Нэ´илиэккэ да кинээстии 
сылдьыбыттар. Бу дьон улахан баай да буолба-
таллар, сэниэтик олорбуттар. Ондороос удьуор-
дарыттан оло²хо´уттар, сээркээн сэ´энньиттэр, 
дьылдьыттар µ³скээн сылдьыбыттара биллэр. 
Матта±а Кынаачайа диэн сир тµннµгэ ки´и Сэ´эн 
Ардьакыаптыын до±ордо´о сылдьыбыт. Ман-
ньыаттаах Уолугар телохранитель курдук сыл-
дьыбыт Мамыйык Тµмэппий оччотоо±у номоххо 
киирбит Кµµстээх Уйбааны кытта тэ² кµµстээ±э 
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µ´µ. Кини быраата Иван Андросов-Муос Уйбаан 
Аан дойду сэриитигэр ба±а ³ттµнэн барбыт, µс 
Георгиевскай кириэ´и ылбыт.

Аны Георгий Михайлович Андросов диэн А±а 
дойду сэриитин иннинэ эрэ, 1941 с. бэс ыйыгар 
Москва±а Фрунзе аатынан байыаннай академи-
яны бµтэрээт, тута Ленинградтаа±ы фронт раз-
ведкалыыр салаатыгар сулууспалыы сылдьан 
билиэ²²э тµбэспит кы´ыл хамандыыр, идэтий-
бит разведчик ки´и баара. Фашистар “Авбер” 
диэн байыаннай разведкаларыгар ³т³н киирэн 
разведчик бы´ыытынан µлэлии сырытта±ына 

арыллан, иккистээн концлаа±ырга 
быра±ыллыбыт. Онтон кµрээн Бель-
гиянан, Пари´ынан эргийэн, гене-
рал Драгун ССРС-тан т³рµттээхтэри 
т³нµннэрэр миссиятыгар µлэлээн 
баран кэлбитин 1945 сыл лаахха 
МГБ-лар тутан ылаллар. Ийэ дойду-
ну та²нарыыга буруйдаан 25 сылга 
сууттанан 10 сыл хаайыыга олорон 
тахсар. Онтон Смоленскай уобалас 
Сычевка диэн куоратыгар олорон, 
50-ча саа´ыгар ³лбµт.

Кэли²²и Андросовтартан Егор 
Дмитриевич Андросов диэн худуо-
´унньук идэлээх, саха былыргытын 
билэр сээркээн сэ´энньит баара. 
 Суорун Омоллоону, Мандар Уу´у 

кытта ыкса алтыспыт,  ³й-санаа µл-
лэстиспит ахан ытык кырдьа±ас.

– Дьэ кырдьык да±аны, 
ча±ылхай, улахан бэлиэ дьон-
ноох, анаан кэлбит аймах эбит. 
Оччо±о ити Ондороос диэн т³рµт 
³бµгэ² аатын ааккар сы´ыары 
тутта±ы². Бастакы хо´ооннору² 
Айастаан Айаарыскай диэн аап-
тарыстыбанан тахсыбыттар. 
Псевдонимнанар толкуй санны-
гар тайаныталыыр бы´ыылаах...

– А±ам: ”Би´иги эйиэхэ биэр бит 
ааппыт и²эн сылдьыахтаах”, – диэн 
санаатын туту´ан, псевдонимнанар 
тол куйу оло±урда иликпин. Ба ±ар, 
кэлин...

– Бастакы хо´оо²²ун бастаан 
т³´³л³³хх³р суруйбуккунуй?

– Алталаахпар айбыт “Ма²найгы хаар” диэн 
хо´ооммун ийэм тэтэрээккэ устубута билигин 
баар. Эрдэтээ²²и “айымньыларбын” эдьии-
йим магнитофо²²а устубутун и´итиннэрээччи. 
Хо´оону суруйуохпун с³п эбит диэн санаа ма²най 
сэттискэ µ³рэнэ сырыттахпына ма²най киирби-
тэ. Тохсус тан уон биирискэ диэри тµ³рт уопсай 
тэтэрээти хо´оонунан толорбутум. Оччолор-
го  Алампаны, Ойуунускайы, Арбитаны умсугу-
йан аа±арым. Кинилэр поэзияларыттан и²э рим-
мит санааларым оччотоо±у ситэ илик толкуй  бар 
оло±уран, т³л³ биэрэн тахсыталаатах тара.  Онон 

Дьокуускай куоракка олорор биир дойдулаахтарын, 
баайа±алары кытта

Л¥-02 б³л³х уолаттара учууталларын кытта. (2007 с.)
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бэйэм µ³рэнии хо´ооннор диэн сыаналыыбын.

– Саха поэттарыттан ордук ким хо´оон-
норо ³йг³р-сµрэххэр чугастарый?

– Саха классиктарын барыларын с³бµлээн 
аа±абын. Кэмиттэн, турукпуттан тутулуктаах. 
Биир кэм²э ³йб³р-сµрэхпэр Алампа хо´оонноро 
олус дири²ник ³т³н киирэ сылдьыбыттара...

– Гаврил, эн тустаах µлэ±иттэн уонна 
 поэзиянан дьарыккыттан ураты ³сс³ Саха 
сирин историятыгар ситэ сырдатылла илик 
кэми: гражданскай сэриини, ³р³б³лµµс-
сµ йэ иннинээ±и саха оло±ун, автономия-
ны  ылыныыны, судаарыстыбанна´ы олох-
тоо´ун урук ку саха интеллигенция тын 
ту´унан сыныйан µ³рэтэ±ин, онуо ха саа-
май сµрµнэ, тус бэйэ² чинчийээччи бы-
´ыытынан баар чахчыны тµгэ±эр тии йэ 
хасы´а±ын. Хаар ма²ан баттахтаах кы-
раайы µ³рэтээччилэр эйигин кытта санаа 
атаста´а, сµбэлэ´э кэлэллэрин µгµстµк тµ-
бэ´э к³р³бµн.

– Кыраайы µ³рэтиигэ кэлиибиттэн са±а лыах-
ха. Суруналыыс бы´ыытынан Н.Д. Неустро-
ев ту´унан ыстатыйаны суруйбуппун аа±аач-
чыларым уонна чуолаан учууталым Ю.И. Ва-
сильев–Дьаргыстай сэргээбиттэрин биллэрбит-
тэрэ. Онтон “Эллэй суруктара” экспедицияны 
тэрийэн Ха²аласка тахса сылдьыбытым. Ити 

кэнниттэн улам кыраайы µ³рэтии 
уонна история хайысхаларыгар 
ыл лардар ылларан барбытым. 
Суруналыыстыкаттан кыраайы 
µ³рэ тиигэ тиийбитим. Кэ лин са-
наан к³рд³хпµнэ, ос куола±а Та-
тьяна Игнатьевна Ан дросова 
са  ла йар кыраайы µ³рэтэр куру-
´уогар дьарыктаммытым тирэх 
буолбут.

Суруналыыс уонна дьарык-
танар буоламмын Саха сирин 
µгµс кыраайы µ³рэтээччилэрин 
кытта алты´абын, до±ордо´о-
бун. Били²²и суруйааччылартан 
 Ойу ку, Харысхал, Куорсуннаах, 
Сэмэн Тумат кыраайы µ³рэтиинэн 
дьарыктаналлар. Илья Колосов, 
Прокопий Ноговицын, Панкратий 
Петров, Тамара Васильева, Вла-
димир Попов, Николай Аржаков 

диэн а±а саастаах до±оттордоохпун.
Интэриэ´иргиир дьарыгым – ру ническай су-

руктар, саха су даарыстыбанна´ын история та, 
боотурдар, тимир уустара, эр дэтээ²²и интелли-
генция ис то рията, гражданскай сэрии. Итинтэн 
сиэттэрэн  интеллиген ция, судаарыстыбаннас ту-
´у нан суруйууларым дири²ээн публицистика±а 
киирбит эбиппин. 

– Бэйэлэрин кэмнэригэр араас т³рµ³-
тµнэн ааттара хараардыллан, умнулла 
бы´ыытыйбыт саха дьонун аатын µйэ-
титиигэ суруйааччы Ба´ылай Харысхал 
утум наахтык µлэлээн кэллэ. Хас да пьеса-
та саха театрыгар турбута. Оттон эн исто-
рия ханнык кэрдиис кэмигэр олорон ааспыт 
саха интеллигенциятын оло±ун чинчийэр 
ба±алааххыный?

– Мин ордук 1880 сылларга т³р³³бµт Саха си-
рин интеллигенциятын оло±ун интэриэ´иргии-
бин. Кинилэр кылгас кэм и´игэр ситэ-хото охсон 
саха норуотун сарсы²²ытын турууласпыттара. 
Онтон Олунньутаа±ы революция демократичес-
кай сыаннастарын ³р³ тутан, олоххо киллэрэн 
испиттэрэ. Ол сэбиэскэй былаас олохтонон, 
бассабыыктар былаа´ы ылан тохтоон хаалбыт. 
Инньэ гынан кыахтара ситэ арыллыбакка ре-
прессия, гражданскай сэрии сиэртибэлэрэ буол-
буттара. Мин бу к³лµ³нэ дьон ааттарын тириэ-

К³мµлµ³к сылаа´а

АЯОНУ бэрэссэдээтэлэ Г.С. Ефимов ³т³±³р. (2012 с.)
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риэхпин ба±арабын. Судаарыстыбанна´ы олох-
туурга  тыыннарын да толук ууралларын кэрэй-
бэккэ охсуспут оччотоо±у саха норуотун нацио-
нальнай лидерин бы´ыытынан Дµпсµн улуу´ун 
µ³рэхтээ±э Василий Васильевич Никифоров-
Кµлµмнµµрµ бастакынан ааттыахпын с³п. Кини 
1906 сыллаахха ”Сахалар сойуустарын” уонна 
1912 сыллаахха туспа урдус (инородцы) сахалар 
Сийиэстэрин салайбыта. 1917–1919 сылларга 
Саха уобаластаа±ы Земскэй управаны (били²-
²и олохтоох салайыныы курдук) уонна Саха на-

циональнай кэмитиэтин тэрийэн бэрэссэ-
дээтэллээбитэ. 

– Кµлµмнµµр оло±ун, ити кэмнэргэ 
тэрийбит µлэтин, сыратын сэ´эргиир 
документальнай киинэни Дмитрий 
Бястиновтыын устуугутун дьон-сэргэ 
сµрдээ±ин би´ирии к³рбµттэрэ. 

– Бу кэккэ±э ³сс³ киллэрэбин Россия 
дьыл ±атын бы´аарыахтаах Учредительнай 
мунньахха саха уобала´ын дьоку таатынан 
талыллыбыт Гавриил Васильевич Ксе-
нофонтовы уонна Саха федералистарын 
µлэ´ит сойуу´а баартыйа бэрэссэдээтэ лин 
Алексей Дмитриевич Широки±ы, автоно-
мияны туруорсан “саагыбары тэрийиигэ” 
буруйдаммыт Ро ман Иванович Оросины, 
1922 сыллаах ха Чурапчыга тэриллибит 
Быстах кэм нээх Саха уобала´ынаа±ы но-
руот салалтатын (ВЯОНУ) бэ рэссэдээтэлэ 
Георгий Семенович Ефимовы, 1927 сыл-
лаахха µ³с кээбит “Младоякутская нацио-
нальная советская социалистическая пар-
тия середняцко-бедняцкого крестьянства 
(конфедералистов) генеральнай сэкирэ-
тээрин Павел Васильевич Ксенофонто-
вы. Бу саха саарыннара судаарыстыбан-
наспыт сай дыытыгар улахан суолу-ии´и 
хаал ларбыттара.

Автономия боппуруостарын сэбиэс кэй 
кэм²э аан бастаан к³т³хпµт ки´инэн б³-
д³² политичес кай деятель, у´улуччулаах 
чинчийээччи Гавриил Ва сильевич Ксено-
фонтов буолар. Кини 1920 сыллаахха Ир-
кутскайга буолбут мунньахха «Саха сири-
гэр национальнай, культурнай автономия 
наадатын» ту´унан тыл к³т³хпµт. 

Бу к³лµ³нэ дьон дьыл±аларын, олохто-
рун ин тэриэ´иргиибин.

– Эн “Боотур холото» (2007), «Кэґэх» 
(2016) хоґоон кинигэлэрдээххин, «Јбµ-
гэ лэрбит суруктара-бичиктэрэ» (2012)         
С.Р. Попов–Сиэдэрэй Сэмэнниин кыттыгас 
кинигэлээххит , ону кытта публицистика±а 
«Туомтуу тардыы» (2015), кыраайы µ³рэ-
тиигэ «ХаІалас хайысхата» (2016) дьо-
ґун µлэлэрдээххин. «Туомтуу тардыы» 
кинигэ±э Саха сирин судаарыстыбанна´ын 
туґунан балай эмэ суруйуулардааххын. Саха 

К³мµлµ³к сылаа´а

Россия Суруйааччыларын сойуу´ун ма²найгы 
сэкирэтээрэ Геннадий Ивановы кытта. (Москва, 2015)

Россия Суруйааччыларын сойуу´ун сэкирэтээрдэрэ 
Василий Поповы, Вадим Дементьевы, Василий 

Дворцову, Григорий Шуваловы кытта. (Москва, 2017)
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баґылыктара уонна интеллигенцията Рос-
сия салайааччыларын кытары кір сµґµµлэрэ 
дьоґун миэстэни ылар. 17-с µйэттэн са±алаан 
Сахабыт сиригэр туох сµрµн уларыйыылар 
буолбуттарын чинчи йэн киллэрбиккин. Эн 
µлэІ-хамнаґыІ аны «Улуу айаннар суол-
ларынан» диэн быра йыагынан дьэ эбии 
кэІээн турда дии. Уґук Илин регионнарга 
СЈ Бастайааннай бэрэс тэбиитэлэ Георгий 
Ни конов са±алаабыт ити бырайыагын туґу-
нан кылгастык били ґиннэрдэргин… Быйыл 
кыґын дьэ айан бі±ітµгэр сылдьыстыІ.

– Бу бырайыак Россия Азия хотугулуу-илиІІи 
эІэринээ±и сирдэри уонна Чуумпу акыйаан кы-
тылын баґылааґыныгар, бу дойдуларга бигэтик 
олохсуйарыгар норуот араас араІата, ол иґигэр 
тірµт олохтоох омуктар, чуолаан Саха сирин 
олохтоохторо µтµілэрин-іІілірµн уонна суол-

таларын  µірэтэр, история умнуллубут ірµттэрин 
сіргµтэр аналлаах. Мин сылдьыбыт экспедиция-
ларым бэ´ис, алтыс айанынан буолаллар. Бу 
иннинэ 2016-2017 сылларга µс экспедиция Уус 
Маайаттан АйааІІа, Јймікіінтін Охотскайга, 
Хабаровскайтан Николаевск-на-Амуре куора-
тынан Советскай ГаваньІа уонна Хабаровскай-
тан Комсомольск-на-Амуре куоратынан Уктур 
станция±а диэри айаннаабыта. 

Бу бырайыагы Нуучча географическай уоп-
састыбата уонна кини президенэ, Россия Обо-
ронатын миниистирэ Сергей Шойгу, СЈ быра-
быыталыстыбата уонна Ил Дархана Егор Бори-
сов ійµµллэр, Нуучча географическай уопсасты-
батын Саха сиринээ±и салаата, іріспµµбµлµкэ 
 наукатын, култууратын бэрэстэбиитэллэрэ, су-
ру йааччылар, кыраайы µірэтээччилэр, суруна-
лыыстар быґаччы кыттыґан µлэлэґэллэр.

– Дьэ Гаврил, бу экспедиция-бырайыак 
эн билиигин-кірµµгµн эбии хаІатта±а. Уґун 
айан баар – киґи санаатын сааґылааччы, 
саІа былааннары µіскэтээччи. Јйгір-
сµрэххэр сонун толкуйдар иитиэхтэнэн 
эрдэхтэрэ диэн сэрэйэбин. Кэпсэтиибит 
са±аланыытыгар биэс сыар±аны тэІинэн 
соґон иґэ±ин диэбитим. Бээрэ оттон, ки-
нигэттэн, кумаа±ыттан сынньанан ылар 
кэм нээххин дуо? Саха эр дьоно бачча-
ларга айыл±а±а тардыґыылара кµµґµрэр. 
Кус кыната куґугуруу тыаґыырын, омун-
наах іттµлэрэ тµµллэригэр кытта истэн 
«ґук»диэн олоро биэрэн эрдэхтэрэ. Тыа 
о±ото куска, булка тіґі сыста±аскыный?

– Улахан булчуппун дэммэппин эрээри, саас 
баччаларга айыл±а±а тардыґабын. Кустууру, ба-
лыктыыры син саха бары эр дьонун курдук кэ-
рэхсиибин. 

– Чэ, Гаврил, далааґыннаах µлэІ µтµі 
тµмµктэрдээх буоллун. Айар уонна чинчи-
йэр µлэлэргэр ситиґиилэри ба±арабын.

Сэґэргэстэ Анна Варламова–Айысхаана

К³мµлµ³к сылаа´а

Татарстан Суруйааччыларын сойуу´ун 
бэрэссэдээтэлэ Данил Салиховы, Тµµр 

тыллаах эдэр суруйааччылар норуоттар 
икки ардыларынаа±ы тµмсµµтµн бочуоттаах 

бэрэссэдээтэлэ Акбер Гошалылыын.
(Баку, 2017)
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– Иннокентий Иннокентьевич, ма²най бэ-
йэ² тускунан били´иннэрэ тµ´µ³² этэ.

– Мин М³²µрµ³н нэ´илиэгэр т³р³³н, улаа-
тан, 1997 сыллаахха оскуолабын бµтэ рбитим. 
Бас таан орто µ³рэххэ киирэн, ювелир-технолог 
идэтин ба´ылаабытым, онтон Саха судаарысты-
баннай университетыгар µ³рэнэн, «ювелирнай 
о²о´ук инженер-технолога» диплом ун ылан, 
«Сахаювелир» хампаанньа±а маастарынан 12 
сыл устата µлэлээбитим. Ол кэнниттэн 2012 сыл-
лаахха би´икпин ыйаабыт сирбэр кэлэн, дой-
дум дьонун ³й³бµлµнэн ба´ылыгынан талыллан, 
µлэбин са±алаабытым. Кэргэннээхпин, икки о±о-
лоохпун.

– Нэ´илиэнньэни кытта хайдах µлэлэ ́ э-
±ин?

– Мин иннибинэ µлэлээбит ба´ылыктар Ин-
нокентий Федотович Кычкин, Иннокентий Ин-
нокентьевич Находкин мэлдьи сµбэ-ама буо лан 
к³м³л³´³н олороллор, онон да балачча хамсаа-
´ын та±ыста диэн бэлиэтиэхпин ба ±арабын. 
«Кыр  дьа±а´ы хаа´ахха сµгэ сылдьан сµбэлэт» 
диэн ³бµгэлэрбит олох с³пк³ эппиттэр эбит, ки-
нилэри ³рµµ бол±ойон истэбин. Онон биир сµ-
бэнэн, нэ´илиэкпит иннэ диэн туту´ан сылдьа-
быт. Ыарыр  ±атар кэммэр кинилэргэ сµ бэлэтэбин.

Ба´ылыгынан талыллыбыт бастакы сыллар-
бар «¥тµ³ дьыала» программа чэрчитинэн тµ³рт 
кыбартыыралаах уопсай дьиэ, ФАП, ба´аарынай 
депо, саха бала±ана тутуллуутугар µлэлэспи тим. 
Уулуссаларбытыгар лаампа ыйаабыппыт, тупсар-
быппыт. Ону та´ынан, Дмитрий Семенович За-
харов диэн «Якутпроекка» ³р сылларга µлэлээ-

бит биир дойдулаахпыт эрдэ о²орбут «Ийэ скве-
рэ» диэн бы райыагын с³х сµтэн, са ²ардан олоххо 
киллэрди бит, манна ОДьКХ ми нис тиэ ристибэ  тин 
граныгар тик сэн тэтим нээх тик ситэрди бит. Дьэ, 
ол сквербитигэр ге рой ийэ лэр, ону та´ынан саас-
та рыттан тутулуга суох биэс о±о лоох ийэлэр аат-
тарын кил лэр  дибит. Дьон б³ ±³ мустан, мас олор-
дон бэрт кµр  гµ³мнээхтик, ³р³ к³т³±µллµµлээхтик 
а´аммыт, олохтоохтор да, ыалдьыттар да асты-
нан, билигин нэ´илиэкпит биир тарбахха батта-
нар кэрэ-бэлиэ миэстэтинэн буолла.

– М³²µрµ³н нэ´илиэгэр меценат баар дуо?
– Оскуолабыт Егор Дмитриевич Кычкин  аатын 

сµгэр, кини уола Александр Егорович Кычкин ат 
сµµрдµµтµгэр мэлдьи спонсордыыр. Ат сµµрдэр 
ипподроммутун Дмитрий Николаевич Кычкин 
иилээн-са±алаан тутуспута. Ил Тµмэн депутатта-
ра Владимир Романович Кычкин, Руслан Юрье-
вич Шипков уонна нэ´илиэк к³м³л³³н ипподро-
му олоххо киллэрбиттэрэ. 

– М³²µрµ³н нэ´илиэгэ ат сµµрдµµтµгэр 
µтµ³ µгэстэрдээ±инэн биллэр. Били²²и да, 
урукку да ат баайааччылар кимнээхтэрий?

– Урут да, билигин да, М³²µрµ³н сиригэр ууту-
йан олорбут Кычкыннар аймах бары кэриэтэ ат 
баайыытынан дьарыктаналлар. Акка сµгµрµй-
бµт аймах. Урукку кэм²э биллэр ат баайааччы-
лар И.С. Свинобоев, Д.Д. Андросов, Д.Р. Бочка-
рев, М.А. Кычкин, А.Н. Кычкин буолаллар. Би-
лигин Иван Иванович Кычкин, Иван Петрович 
Кычкин, Василий Дмитриевич Кудинов, Ларион 
Иванович Кычкин, Семен Семенович Кыч кин, 
Константин Константинович Кыч кин, Николай 

М³²µрµ³н ба´ылыга: "КЫРДЬА¡АСТАН 
АЛГЫ´ЫН, ЭДЭРТЭН ЭРЧИМИН"

£р³спµµбµлµкэ улуустарыгар, нэ´илиэктэригэр эдэр, эрчим
нээхба´ылыктардьонту´адиэнµлэлиихамсыысылдьалларын
ки´иµ³рэхайгыык³р³р.Минсоторутаа±ытаМэ²эХа²аласулуу
´ун М³²µрµ³н нэ´илиэгин эдэр, кэскиллээх ба́ ылыгын, Инно
кентийИннокентьевичАндросовыкыттакэпсэттим.
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Дмитриевич Андросов ат баа-
йаллар. Бу со торутаа±ыта, кулун 
тутар 24 кµнµгэр, Нам улуу´угар 
буолан ааспыт ат сµµрдµµтµ-
гэр µс ат барбы тыттан биирбит 
60 биэрэстэ±э сµµрэн, ик кис 
миэстэ±э тахсыбыта. Онон Кы тай 
тыраахта ра би рии´и ыл быппыт, 
биирбит т³рдµс  миэс тэ буолбута. 

– Инники былаа²²ын кэп -
сии тµстэргин...

– Биир улахан былааммы-
нан Матта±а 50 миэс тэлээх кыр-
дьа±астар пансионаттарын ары-
йыы буолар. Онно µлэлэ´э сыл-
дьабыт. Бу пансио нат эбэ µрдµгэр 
туруо±а, толору хаач чыл лыылаах 
таас тутуу буо луо. Туох баар ба ры ирдэбилгэ эп-
пиэттиир гына о²оруохпут. Со±отох хаалбыт дьон 
манна кэлэн сынньанан, эмтэнэн баралларын кур-
дук усу луобуйа тэри йиэхтээхпит. Бу бырайыак-
пыт µлэ±э киирдэ±и нэ, нэ´илиэккэ сэргэхсийии 
буолуо, µлэ миэс тэтэ тахсыа, дьонун ахсаана да 
элбиэ диэм мит кµµскэ ылсан µлэлии сылдьабыт. 

– Быйылгы дьарыктаах буолуу сылыгар 
туох µлэни са±алааты²?

– ¥лэтэ суох буолуу икки ³рµттээх дии са-
ныыбын, билигин ³р³спµµбµлµкэттэн, улуустан 
да±аны, нэ´илиэктэн да к³м³ элбэх, урукку кур-
дук буолбатах, ки´и бэйэтэ ба±арыан эрэ наада. 
Онтон ба±алаах ки´ини мин ³рµµтµн ³йµµбµн. 
¥лэлээх буолуу сылыгар эдэр дьону ³й³³н бэ-
йэ дьыалаларын тэриниигэ бол±омтобун уура-
бын. Холобур, эдэр ыал а±ата Арка дий Ар-
кадьевич Сивцевкэ бэйэ дьыалатын тэринэри-
гэр сµ бэлээбиппит. Ыччат министиэристибэти гэр 
Ил Дархан грана баар, онно кыттан, к³мµс кээн 
³й³ бµлµ ылбыта, билигин тимиринэн кµрµ³, ыс-
камыайка, о.д.а ту´алаах маллары о²оруунан  
дьарыгыран, ата±ар туран эрэр. Иван Михайло-
вич Захаров диэн уолбут миэбэл о²оруутунан 
дьарыктана сылдьар. Билигин улууспутугар биз-
нес-инкубатор арыллан, предпринимательство 
³ттµгэр сити´иилээхтик µлэлэ´э±ит диэн толо-
ру тэриллээх хос биэрдилэр. Ону та´ынан ав-
тосервис арыллан эрэр, быйылгыттан уу ыраас-
тыырбытын µлэлэтиэхпит. Аны нэ´илиэк кµтµ³тэ 
Егор Николаевич Егоров аныгылыы сауналаах, 
ол и´инэн прачечнайдаах баанньык µлэлэтэр. 
Быйыл Владимир Николаевич Куличкин кэтэх 

ха´аайыстыба арынарыгар грант ылла, киниэхэ 
хотон к³²д³й³ биэрдибит, ону ситэрэн µлэлиир 
ба±алаах. Билигин нэ´илиэкпитигэр эдэр дьо²-
²о «µлэтэ суох олорор» диэн дьарылыктаах ки´и 
суо±ун кэриэтэ.

– Оло±у-дьа´а±ы тупсарыыга туох µлэ о²о -
´у лунна? 

– Нэ´илиэк 70 % ититэр ситим²э хол боон оло-
робут. ¥ксµбµт толору хааччыллыылаах дьиэ-
ни тэриннибит. О±обут саада, оскуолабыт, ба-
лыы´абыт эмиэ толору хааччыллыы лаах усу-
луобуйа±а µлэлии олороллор. ¥лэлиэн ба ±а-
лаах ки´иттэн, Гаврил Семенович Гурьевтан 
с³  бµлэ²ин ылан, фекальнай массыыналаахпыт. 
Бу массыына ыаллыы Уус Алдан Бэйди²э, Арыы-
лаах нэ´илиэктэрин эмиэ хааччыйан оло рор. 
Та тьяна Владимировна Протодьяконова соцкон-
тракт н³²µ³ дьо±ус бэкээринэ ылан, чугас сытар 
нэ´илиэктэри килиэбинэн хааччыйар. 

Дьэ, ити курдук Мэ²э Ха²алас улуу´ун М³-
²µрµ³н нэ´илиэгин эдэр ба´ылыга кыр дьа-
±астар тан сµбэлэтэн, эдэрдэри ³й³³н,  нэ ́ илиэк 
µбµн-хар чытын с³пк³ тыыран, сатабыллаахтык 
дьа ́ айан олорор. Онон дьонун-сэргэтин ытыкта-
былын  ылыан ылбыт. Иннокентий Андросов би-
лигин т³р³³бµт дойдубун сайыннардарбын диэн 
санаанан салайтаран, кэскиллээх дьыалалары 
олоххо киллэрэргэ дьулу´ар. 

Кэпсэттэ Россия Суруналыыстарын сойуу´ун 
чилиэнэ Ньургуйаана Скрябина



96 Чолбон 5 №-рэ 2018

Кэриэстэбил

Дора Егоровна ВАСИЛЬЕВА
 (1938–2018)

Саха литературата сайдарын туґугар би лиитин-кірµµтµн, сы-
ратын-сылбатын харыс таа батах биллиилээх литературовед, ки-
риитик, филологическай наука дуоктара, Россия уонна Саха 
£р³спµµбµлµкэтин култууратын µтµілээх µлэґитэ, Казахстан өрөс-
пүүбүлүкэтин «Алаш» литературнай бириэмийэтин лауреата, Рос-
сия Суруйааччыларын сойууґун чилиэнэ Дора Егоровна Васильева 
79 сааһыгар сылдьан, ыарахан ыарыыттан, биһиги кэккэбититтэн 
муус устар 13 күнүгэр өлөн туораата.

Дора Егоровна 1938 сыллаахха Бµлµµ куора тыгар µлэґит дьиэ 
кэргэІІэ төрөөбүтэ. Ос куола±а пионер дружинатын сэбиэтин бэ-
рэссэдээтэлэ, хомсомуол активиґа этэ. Кини оччолортон лите-
ратор буо луон баҕарара. Кыралаан хо´оон, кэпсээн да суруйара. Онус кылааһы бµтэрэн, 
Иркутскайдаа±ы омук тылын институтугар а±ата модьуйсан барбыта уонна ситиһиилээхтик 
бµтэрэн дойдутугар кэлбитэ. Бастаан биир сыл Дьокуускайга ³рµс училищетыгар, үс сыл По-
кровскайга учууталлаабыта, онтон икки сыл Саха телевидениетигэр о±олорго аналлаах биэ-
рии эрэдээк тэринэн µлэлээбитэ. Онно «Саха суруйааччылара о±олорго» диэн циклы ыыппыта. 
Филологическай наука дуоктара Евдокия Иннокентьевна Коркина сүбэтинэн Тыл, литература 
уонна история институтун аспирантуратыгар туттарсан киирбитэ. 1971 сылтан улаханнык ыал-
дьыар диэри Гуманитарнай чинчийиилэр институттарыгар сµрµн научнай сотрудникка тиийэ 
үүнэн үлэлээбитэ. Талан ылбыт идэтин олус сібµлµµрэ. 

Биґиги сурунаалбыт бастыҥ ааптарын Дора Егоровнаны улахан литературовед уонна ки-
риитик бы´ыытынан сыаналыыбыт. Кини «Саха суруйааччылара – оҕо лорго», «Далан», «Вре-
мя и судьбы», «Дорогой борьбы и труда», «Проза Софрона Данилова» диэн дьо´ун µлэлэр аап-
тардара. Саха биллиилээх суруйааччыла рын бідіІ айымньы ларын ырытарын, µгµс ах сааннаах 
ыстатыйа ла ры суруйарын та ґы нан, литератураны саІа µірэтэр ыч чаттарга кімі буоларга, 
сµбэ-ама биэрэргэ ірµµтµн кы ґаллара. Саха сирин Суруйааччыларын со йууһун бары тэ рээ-
һиннэригэр көх төөх түк кыттара, эл бэх суруйааччылары кытта билсэрэ, доҕор до һоро. Холобур, 
норуодунай суруйаач чылары Даланы уонна Софрон Даниловы кытта уґуннук алтыґан, кини-
лэргэ кыа±а тиийэринэн к³м³л³спµтэ, элбэ±и суруйбута. Ити курдук атын да  суруйааччылары 
кытта эйэ дэмнээхтик µлэлээбитэ. БилиІІи айар дьо±урдаах суруйааччылартан Айысхаананы, 
Уйбаан Ойууру, Куорсуннааҕы, Умсуураны, Галина Нельбисованы, эдэрдэртэн Семен Маисовы, 
Гаврил Андросовы литература±а дьоґуннаахтык кэлбиттэрин бэлиэтиирэ. Литературоведтар-
тан Лидия Николаевна Романованы уонна Мария Николаевна Дьячковскаяны улахан бэлэм-
нээх, ли тератураны сатаан ырытар дьон быґыытынан сыаналыыра. Эдэрдэртэн Саргылана Но-
еваны, Тамара Самсонованы, Николай Рыкуновы чорботоро.

Күндү доҕорбут, биир идэлээхпит уонна ааптарбыт сырдык мөссүөнэ биһиги сүрэхпитигэр 
өрүү тыыннаах буолуоҕа!

«Чолбон» сурунаал эрэдээксийэтэ


