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Суруйааччы колонката

Ы´ыах – ³бµгэлэрбит хууннар (кµннэр) са±аттан 
кµн бµгµнµгэр диэри илдьэ кэлбит µтµ³ µгэспит. 
Былыргы сахалар ¥рµ² Кµ²²э – А±а Та²ара±а 
сµгµрµйэллэрэ. Саха былыргы та²арата – ¥рµ² 
Аар Тойон, ол эбэтэр кµн. Оттон халлааны бы-
лыргылар Та²ара диэн ааттыыллара. Хал лаан 
сырдыытын та²ара саараабыт дииллэрэ. Саха 
³йд³бµлµнэн аан дойду халлаана то±ус хаттыга-
стаах. Ол чыпчаалыгар, µ³´э ¥рµ² Аар Тойон 
– кµн олорор. Кини эр ки´и. £²³ µрµ², ма²ан. 
Орто дойдуга оло±у биэрээччи, ол и´ин – А±а. 
Сир – аллара, ³²³ хара, µ³скэтээччи, т³р³т³³ччµ 
- Ийэ. Аан дойду – олох, µрµ², хара былаа´ыга. 
Ки´и-хара буол диибит. Ол аата эр ки´и –  атыыр 
уонна дьахтар дьайсаннар о±о µ³скµµр, т³рµµр. 
Оло²хо±о ол и´ин этэллэр айгыр-силик Аан 
ийэ дойду диэн. Айгыр казахтыы атыыр сыл-
гы. Оттон силик – са²а ситэн эрэр, ийэ буолар-
га аналлаах кэрэ кыыс. Ити икки тыл былыр гы 
³йд³бµлµн умна да бы´ыытыйдарбыт, хас ал-
гыс аайы кµннэтэ туттабыт. Кырдьыга да, олох 
а±аттан (са±ааччы, са±алааччы) уонна ийэттэн 
(µ³скэтээччи, т³р³т³³ччµ) улахан тутулуктаах.

Ы´ыах – ыс, µрµ² илгэни ы´ыахтаа диэнтэн тах-
сыбыта дииллэр. Ол эрээри чугас урууларбытыгар 
итиниэхэ майгынныыр изех диэн тыл эмиэ баар. 
£йд³бµлэ – ытык. Онон олус судургутук, бы´аччы 
ыс, ы´ыах диэнтэн та´аарбакка, ытык, ытык тут-
тар (сµгµрµйэр) диэ²²э ордук хабааттар курдук.

Ы´ыах кэмэ – кµн сиргэ му²утаан чуга´ыыр 
кэмэ. Ол урут саха Са²а дьылыгар с³п тµбэ´эрэ. 
Бастакы ы´ыах ыам ыйыгар эбир ы´ыах диэн 
ааттанан ы´ыллара. Дьэ ол и´ин урукку аа±ыынан 
ыам ыйа бастакы ый аатырара. Алтынньы – ал-
тыс ый. Били²²и ³йд³бµлµнэн ы´ыах саа´ы, са-

йыны к³рс³р µ³рµµлээх кµн.
Бэс ыйын 21-с кµнµн саха бастакы президе-

нэ М.Е. Николаев Национальнай быраа´ынньык 
кµнµнэн биллэрбитэ. Ити кэм, дьи²эр, му²утуур 
у´ун кµн уонна кылгас тµµн Улуу ы´ыах кэми-
гэр с³п тµбэ´эр.

Ы´ыах сµрµн ³йд³бµлэ, хомойуох и´ин, идео-
логиянан хаарчахтаммыт – урукку у´ун кэм-
²э ³р³ тутуллубатах ¥рµ² Аар Тойо²²о ананар. 
Атын иччилэр ончу да ахтыллыбат, кинилэр-
гэ сµгµрµйµллµбэт, чорботуллубат буолара. Ол 
ту´унан улуу £кс³кµлээх тылбаасчыта, нуучча 
у´улуччулаах суруйааччыта Владимир Солоу-
хин ы´ыах сыччах сайы²²ы быраа´ынньыкка, 
миити²²э, отчуокка кубулутуллубутуттан хомо-
йон суруйбуттаах. Итини би´иги к³лµ³нэ илэ-
бааччы билбит дьоммут. Олох уларыйыытыгар, 
уларыта тутууга с³п тµбэ´иннэрэн, саха ы´ыа±а 
национальнай уратытын, ¥рµ² Аар То йо²²о сµ-
гµрµйµµ ³ттµн, алгы´ын, µгэстэрин с³р  гµппµппµт 
µ³рµµлээх. Ы´ыах ыалдьыттара, омук дьоно, ити-
ни чорботон к³р³р, сыана лыыр, хайгыыр буоллу-
лар. Ол гынан баран, мин санаабар, аныгы (ордук 
Дьокуускай  куорат киэнэ) а´ара дай±арах, айгы, 
шоу ³ттµгэр улахан охтуулаах, сатала суох элбэх 
ки´илээх (оччо элбэх ки´ини былыргы ы´ыах-
тар га курдук) а´атар-сиэтэр кыах суо±уттан ас 
атыы лаах (ону то±о эрэ былыргы нуучча тылыт-
тан тардыылаах хорчуоппа диэн табыга´а суох 
ааттыыллар), ону аа´ан ы´ыахха сы´ыана суох 
мал-сал атыыланар дьаарба²катыгар кубулуй-
да. Сатаан дьа´амматаххына, бэйэ² дьиэ±иттэн 
³йµ³ а±алымматаххына букатын да хам-аччык 
т³нн³р куттал баар. Му²ар ханна да тиий, ба-
рыта уочарат, анньы´ыы. Босхо астаах былыргы 
ы´ыахтары ахтан-санаан, силгин эрэ ыйыстыах-

Былыргы 
уонна 
аныгы 
ы´ыахтар
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хын с³п. Аны ты´ыынчанан ки´и хааман ааспыта, 
аалы²наспыта, кµ³х кырса тэпсиллэн, ³рµкµйэн 
олорор кµдэн, мааны та²а´ы² киртийэр, куоп-
па´ырар. Саатар мал-сал ³ттµн ы´ыах иннинэ 
туспа атыылыыр, дьаарба²калыыр кыах, ама, 
суох дуо? Ы´ыахха ас-µ³л, дьи²нээх кымыс (хар-
чытыгар да буоллун) дэлэй буолуохтаа±а. Ы´ыах 
аналынан иччилэргэ сµгµрµйµµ, кµµс-уох ылы-
ныы, илии-атах оонньуута, ат сµµрдµµтэ, оло²хо-
тойук, о´уокай тµ´µлгэтэ буолуохтаа±а. Аныгы 
эстрада±а охтуу, а´ара дарбыйыы, µ²кµµ-битии 
а±ыйыах тустаах. Наар µчµгэй, сырдык, алгыс 
³тт³ сµргэни к³т³±µ³хтээх. Былыргы ы´ыахтарга 
ку´а±ан тыыннаах диэн бэл ыты баайар, кил-
лэрбэт µгэс баара. Онтон µ³скээбитэ ³с хо´ооно 
«Ы´ыахха баайыллыбыт ыт курдук». Би´иэхэ 
дьону кытта ыттарбыт тэ²²э сылдьаллара, аны 
ким да хара±ын аалбат буолбут.

Кэлин дьон-сэргэ сахалыы та²а´ы сайбаччы 
кэтэн, дэйбиирдэнэн, саха дьахталлара илин-
кэ лин кэби´эрдэнэн, ³бµгэ µгэ´инэн баттахта-
рын хомунан, баанан, кистээн, б³±³хт³н³н, µрµ² 
к³мµс ытар±аланан кэлэллэрэ к³р³рг³ т³´³л³³х 
µчµгэйий?! Ол быы´ыгар аныгы шортигынан 
кылба²на´ар (бука, атахтарын к³н³тµнэн ³²н³р 
кы´ал±алаахтар), баттахтарын арбаччы ыспыт 
эдэрчи кыргыттар сылдьаллара, мин к³рµµбэр, 
толоос. Аны оло²хо ы´ыа±ын этэ да барыллыбат, 
улуу ы´ыахха айыы бухатыырдарын утары хара 
та²астаах абаа´ылар арба²на´ан, ардьа²на ́ ан 
киирэллэрэ, ки´иргээн кири²нэ´эллэрэ, дьалаа-
на суох тутталара-хапталлара с³п µ´µ дуо?! Ох-
су´уу, кыргыс, кырыыс ы´ыахха оннуттан суох 
буолуохтаах этилэр дии?!

Арыт улахан ы´ыахтарга (холобур, Дьаа²ыга 
буолбукка) са²а ситэн эрэр, µнµгэс о±олор 
к³стµбэтэх му²нара дуу, саа´ырбыт, ийэ буол-
бут дьахталлар, алгысчыт битии´иттэрэ буо-
лан,  киирбиттэригэр биир бэйэм улаханнык 
со´уйбутум. Оттон аатырар Сунтаар кµ´µ²²µ 
ы´ыа±ар сэттэ дµ²µрдээх кыра уолаттар кутуран 
(ал±аска да буоллар) кутуллан турбут улахан чо-
роонноох кымы´ы то±о к³т³н, онтубут дьон к³р³н 
олордо±уна, холдьугуруу тохтон хаалбыта. Кии-
рэн чороону к³нн³р³р, кымыс кутан биэрэр ки´и 
к³стµбэтэ±э. Дьи²эр ким да, эгэтин эрэ эдэр о±о, 
ончу дµ²µрдэниэ, былаайахтаныа суохтаа±а. Ити 
– улахан сыы´а, аньыы! Ы´ыа±ы, µгэс курдук, 
дµ²µрэ, былаайа±а суох айыы ойууна (алгыс-
чыт, жрец) алгыахтаа±а.

Былыргы ы´ыахтары баайдар, кыанар дьон тэ-
рийэн, кэлбит дьону барыларын тэ²нээн, дьада²ы 
диэн атааннаабакка, сылга биирдэ босхо тоторо 
а´атан, оонньотон-к³рµлэтэн, µ³рдэн-к³тµтэн 

атаараллара µ´µ. Ол кинилэр ааттарын-суолла-
рын µрдэтэр биир ньымаларын курдук к³стµбµтµн 
да и´ин, дьи²эр, бу Орто дойдуга, ки´и барыта 
тэ² буолуохтаа±ын кэрэ´элиир ки´илии бы´ыы, 
сырдык ³тт³ быдан ба´ыйара эбитэ буолуо. Ол 
³бµгэ µтµ³ µгэ´э, ыалдьытымсах бы´ыыта этэ. 
Онон да ы´ыах олус кµµтµµлээ±э, кµндµтэ.

Мин биирдэ дойдубар, Таатта Т³рдµгэр, тµ³л-
бэнэн б³тµ³нµнэн кымыстаах, таачыканан икки 
ки´и к³т³±³н а±алар буспут эттээх уйгу-быйа² 
сопхуос ы´ыа±ар сылдьан, босхо а´аан турабын...

Ы´ыах ити уратыта, били²²и дэлэй олоххо 
у±арыйбатар, дьи² дьон-сэргэ кэтэ´эр, ба±аран 
туран тµмсэр кэрэ тµгэнэ, сомо±оло´уута аны 
да буола турдар ханнык! Дэлэ±э да би´иги илии 
илииттэн эрэллээхтик туту´ар, ии курдук эрги-
чийэр э´иэкэйбит сэтэрэн туран сириэдийэр, аан 
дойдуга хай±анар, тµмсµµгэ, биир санааланыыга 
ы²ырар µтµ³ тµ´µлгэ бы´ыытынан ³р³г³йдµµр кэ-
мэ-дьыла кэллэ±э эбээт! Оттон ха´ан эрэ «Кыым» 
курдук партийнай ха´ыакка б³д³² шрибинэн 
«Э´иэкэйи э´иэххэ, о´уокайы охсуохха!» диэн 
кэрээнэ суох хампаанньа ыытылла сылдьыбыт 
кэмнээх этибит.

Биири то´о±олоон этэбин – били²²и кэм²э 
 олус дэлэйбит ы´ыахтарбытын аччата тµ´µ³±µ²! 
 Этэр гэ дылы, хаар хайдыа±ыттан сайын ортото 
аа´ыар диэри ы´ыахтыыр µгэстэннибит. Сорох-
тор онно астыммакка, кµ´µ²²µ ы´ыахтары тэри-
йиэ ±и² дэ´эллэр. ¥чµгэй а±ыйа±а, дьо´уна ордук. 
Олус элбээтэ±инэ бэл ас амтана сым сыыр диэн 
эмиэ баар. Сорох тэрилтэнэн, уруунан-айма±ы нан, 
тµ³л бэнэн, ким эрэ µбµлµ³йµнэн ы´ыахта ры а±ы-
йатыа±ы². Ол оннугар былыргы лыы Улуу тунах 
ы´ыахха ордук бол±омтону ууруо±у². Ырыа  ±а 
ыпсарыллар, хо´оо²²о хо ́ уллар, кэрэ кэп сээ²-
²э киирэр кэрэ ы´ыахтар кэк кэлэрин кэ ²этиэ±и². 
Былыргы курдук, дьыл хайдах кэлэриттэн к³р³н, 
улуу туму´ахтарга, ааты рар алаастарга айгыр- 
силик айыл±а ортотугар (ол сир тыынын и²эри-
нэр курдук) ы´ыахтыа±ы². Оччо±о, урукку кур-
дук, ол сирдэр дьон-сэргэ ³йµгэр хатанан, «Ы´ыах 
ыспыт» диэн ытыктабыллаахтык ааттана туруо 
этилэр. Биир сиргэ тµ´µлгэлээбэккэ, ула рыта сыл-
дьан, айыл±абытын харыстаан, сойу тан, ч³лµгэр 
тµ´эр кыах биэрэн, кэскиллээх тик тэриниэ±и². 
«¥с хаты²», «Орто дойду» кур дук µлтµ тэпси-
бэккэ, олус элбэх ки´илээх, ай гы, к³л³ттµгэс, 
оонньууга-к³рг³ эрэ охтуулаах, атыылаах-ку-
туулаах ы´ыахтары ы´артан тутту нуо±у²! Ийэ 
айыл±абыт, тус бэйэбит туругун тупса рыа±ы²!

Николай Винокуров–Урсун,
 П.А. Ойуунускай аатынан

судаарыстыбаннай бириэмийэ лауреата

Суруйааччы колонката
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Самыырап куоракка үлэлиир. Таһыттан көрдөххө, кэлбит-бар-
быт, курбалдьыйбыт, күөгэйэр күнүгэр сылдьар сытыы-хотуу киһи. 
Кини урукку өттүгэр, бэйэтэ кэпсииринэн буоллаҕына, дуоһунаһа 
даҕаны, хамнаһа даҕаны хоп курдук эбитэ үһү. Хо нооһой Самыы-
рап биир дьыбардаах сааскы сарсыарда хотунан ааннаах, үрдүк са-
райдаах, саҥа аанын тоҥсуйбакка да эрэ аһан, тымныы күдэригин 
уонна айа±ыттан аҥылыйар арыгы сытын кытта тэбис-тэҥҥэ көтөн 
түстэ. Дороо болосто. Хонуохтаах хоноһо киһи быһыытынан тас 
таҥаһын устан ыйаата. Ыраахтан кэлбит, тымныыттан киирбит 
киһи үгэһинэн үрүт-үрдүгэр ыччалаамахтаата. Ытыһын-ытыһыгар 
эпсэри туттан сууралаата, кытарбыт муннун сөмүйэтин көхсүнэн 
аалынна.

– Дьэ, бу, нэдиэлэҕэ икки өрөбүллэнэн, дьоммор-сэргэбэр 
күүлэйдии, хоно-сүтэ, дуоһуйа кэпсэтэ, холобура, былыргыны 
санаһа та±ыстым,— диэтэ. Бүк-тах барбыт хаалтыһын көннөрүнэ 
сатаата даҕаны, онтуката өтөрүнэн көнөн биэрбэттии мыччыстыбыт 
этэ. Былыргылыы тигиилээх, өтөрүнэн өтүүгү билбэтэх бүрүүкэтин 
анна, хардыылаата±ын ахсын, бүгүн сууйулла илик муоста быы-
лын сото сырытта.

– Көрсүбэтэх да өр буолла! – дьиэлээх киһи Хонооһойго ыга хаа-
ман тиийдэ, илиитин биэрдэ. – Олорон кэбис. Хайа бу, уларыйбытыҥ 
бэрдэй? Уруккугунааҕар быдан синньээбиккин. Уонна... – диэн и´эн 
Уйбаан Харытыанап ситэ саҥарбата. Кини үөлээннээҕэ Хонооһой 
сылтан эрэ ордук кэм устатыгар онон-манан мыччыста охсубут си-
рэйин, уолбут сэҥийэтин, испит, сабыччы түспүт хартаһаларын, 
соччо бөрөкµтэ суох таҥаһын балай эрэ өр аһыммыттыы одуулаан 
турбахтаата.

– Кырдьык даҕаны, Афоня, сүрдээҕин хотторбуккун, ыалдьаҕын 
дуу, тугуй? – Уйбаан Харытыанап кэргэнэ эдэркээн бэйэлээх, 
үтүөкэн к³рµ²нээх Тося ыйыта охсор.

Исай Никифоров

Хоммотох 
хоно´о 
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– Эс, суох. Тоҕо ыарыйдамый, – Самыырап 
киэр хайыһар, сирэйин-хараҕын кистиирдии тут-
тар.

– Чэ, куорат киһитэ, олорунан кэбис,– Хары-
тыанап төгүрүк остуол аттыгар кэтэхтээх олох 
маһы хостон таһааран уурар, олох мас сирэ-
йин ытыһын тилэҕинэн «лап» гыннара охсон 
кэбиһэр. – Министерство ки´итэ, солунна-нуо-
маста кэпсээ. Бүгүн өрөбүл дии...

– Па, мин министерствоҕа үлэлээбэппин ээ, – 
Хонооһой олох ма´ыгар хамсаамахтаан ылар.

– Тоҕо?
– Сатаспатаҕым. Отделбыт начаалынньыга 

адьа һын адьарай уола. Бырыынчыга, лэбэйэ, 
иҥин нэр эрэ, сымала курдук сыстан баран, арах-
пата бэрт. Уонна оттон хонтуораҕа күнү бы´а 
хонойон олорорбун с³бµлээччим суоҕун бэйэҥ 
билэҕин. Миэхэ сибиэһэй салгын, сырыылаах 
үлэ наада. Хата, билигин бэрт үлэҕэ түбэстим, – 
Хонооһой хара±а хаҥас диэки ыскаапка түбүгүрэ, 
тыаһыы-ууһуу сылдьар Тосяттан арахпат.

Хонооһой Самыырап уонна Уйбаан Харытыа-
нап иккиэн Тимирязев аатынан академия вете-
ринарнай факультетыгар үөрэнэллэрин саҕана, 
хас да сыл биир хоско олорбут, үгүстµк бодо-
руспут дьоннор. Үрдүк µ³рэх бµтэриллибитэ. 
Хонооһой тыа хаһаайыстыбатын министерство-
тын биир сүрүн отделыгар үлэлии хаалбыта, Уй-
баан куорат таһынааҕы сопхуоска кылаабынай 
ветвраһынан анаммыта. Онон бу икки үөлээннээх 
дьон көрсүһэн кэпсэтэ олордохторо ити.

– Даа, – Харытыанап киһитин сирэйин-ха ра-
ҕын одуулаһар, – доҕоор, оччоҕо эн ол туох бэрт 
үлэтин булан ыллыҥ? – итиэннэ сөмүйэтинэн 
остуол сирэйин тоҥсуйан тобугуратар.

– Доппуруостуугун дуу, доҕоор? Остуолу тоҥ-
суйума, оччоҕо эрэ эппиэттиэм.

Уйбаан хап-сабар илиитин остуолтан ыла ох-
сор. Уолаттар иккиэн күлсэллэр. Самыырап кэ-
тэҕэр саба түспүт, оргул курдук үүммүт хара 
баттаҕын тарбаҕын ыырааҕынан өрө анньым-
махтыыр, уоһун иэх-маах туттар.

– Мин үлэм дуо?.. Мин үлэм быс да сыа, бас 
да хоргун үлэтэ. Куоракка, сүөһү өлөрөр сиргэ 
– буойунаҕа эккэ бэчээт уурабын. Онон бүтэр. 
Уонна оттон, манна диэн эттэххэ, хамнаһа төһө 
даҕаны кыратын иһин саптарабыан-саптарабын. 
Оннук источниктар элбэхтэр.

– Даа! – диэн унаарытар Уйбаан Харытыанап 
итиэннэ үөрэнэн хаалбытынан, сөмүйэтин току-

тан, остуол сирэйин тотугуратыахча буолан иһэн 
тохтуур. – Ол кыра хамнаһы тугунан саптараҕын, 
доҕоор, туох источниктары буллуҥ? Фельдшер 
эбэтэр лаборант дуоһунаһыгар сылдьар эбиккин 
буолбат дуо?

– Фельдшерэ билбэт, үбэ билэр, – бу сырыы-
га Хонооһой Самыырап, аҕала сатыы-сатыы, аат 
эрэ харата күлэн сыһыгыраата.

– Оттон ол өлгөм үбүҥ-аһыҥ искэр иҥпитэ, 
тас кар килэйбитэ эмиэ биллибэккэ дылы дии? – 
Харытыанап быһа-бааччы ыйытан кэбистэ.

Уйбаан Харытыанап Тимирязевкаҕа да үөрэнэ 
сылдьан өтөрү-батары тыллааҕын, энчини иһит-
тэр эрэ аахайбакка аһарбат идэлээҕин Самыы рап 
Хонооһой бэркэ билэр этэ. Ол иһин буолуо, соч-
чо өрөлөһө барбакка, сэһэнин салгыы  олордо:

– Эйиэхэ диэн, кырдьыгы эттэххэ, Ваня, мин 
куоракка кэлин кэмҥэ ыал-ыал аайы ыҥы рыы га, 
ааттаһыыга, улахан бочуокка сылдьар киһи буо-
лан турабын. Үгэскинэн: «Тоҕо?» – диэн ыйы-
тыаҥ. Куоракка кэтэх сибиинньэлээх ыал элбэх. 
Олор ыалдьыбыттарын эмтиир, аттанар күннэрэ 
тирээтэҕинэ, аттыыр киһи наада. Дьэ оччоҕо 
миигин көрдөөн сүүрэллэр-көтөллөр. Мин тус-
пар таҥараҕа эрэ кириэстэммэттэр. Итиэн  нэ 
мин сүөһүнү аттыыр инструменнарбын эрэ ыл-
ларбын арыгы, харчы субу манан буола түһэр, 
– Хонооһой испит хартаһалаах харахтарынан 
быһыччы көрөн олорон, уҥа илиитинэн уолугун 
туора быһа соттон кэбистэ.

– Киһи түһэр да буолар эбит, доҕоор. Хотой 
үрдүктүк көтөр. Оҕуттаҕына... – Харытыанап 
үрүт уоһугар саҥардыы бытыгыраан эрэр быты-
гын сөмүйэтин төбөтүнэн имэринэр.

– Оҕуттаҕына өлөн түһэр диэри гынаҕын дуо? 
– Хонооһой, хаҥас диэки көрөрүн кубулуппакка 
олорон, өһүргэниэх курдук силбиэтэнэр.

– Суох, суох. Өлбөт. Ыарыылаахтык түһэр 
диэн этэбин. Арыгыны, харчыны эккирэтии ха-
һан үтүөҕэ тиэрпитэ баарай? Арай ол кэтэх 
сибиинньэлээхтэриҥ төлөөбөтүннэр. Харчыны 
хаас саҕа киллэрэбит диэтиннэр. Хайа уонна ве-
теринарнай быраабыла, суобас диэн баар буо-
луохтаах эбээт.

– Буоллун! Төлөөбөтөхтөрүнэ ветеринар бэ-
чээтин сыҥаахтарыгар уоптары ууруом.

Тося хаҥас диэки остуолга ас бэлэмнээтэ, 
дьоннорун чэйгэ ыҥырда.

– Иэдээн буолбут, доҕоор, – Уйбаан Хары-
тыанап итии чэйдээх чааскыттан маҥан күдэрик 
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тахсарын туора үрэн кэбиһэр. – Чэ, ити хааллын. 
Афоня, хата, үнүрүүн бэркэ түбэһэммин лааппыт-
тан сылгы ойо±оһун ыламмын... Бэҕэһээ киэһэ 
Тося буһарбыта, сойутан уурбута... ¥тµ³кэннээх 
аһылык...

Хонооһой остуолу эргиччи көрөр. Бытыылка 
даҕаны, үрүүмкэ даҕаны ууруллубатах. Ыалдьыт 
тоҕо эрэ курус-ирис буолар. «Сатаатар биир эмэ 
µрµµмкэ арыгылара суох баҕайылар дуу?» диэн 
санаа кини төбөтµгэр элэс гынан ааһар.

– Наһаа даҕаны дьадайбыккын, доҕоор! Вет-
врач киһи, хайа, сатаатар илии суунар испиириҥ 
суох дуу? – Хонооһой сымыйанан-кырдьыгынан 
күлбүтэ буолбутугар, тиистэрэ хагдарыйбыт сэ-
бирдэх курдук к³´µннүлэр.

– Афоня, дьиэҕэ арыгыны туппаппыт ээ. Уон-
на Ваня сарсыарда туран эрдэ сылгыһыттарга 
барыахтаах. Сылгыга укуол оҥорор кэм кэллэ, – 
Тося кэргэнин диэки эйэлээх баҕайытык көрөн 
олордо.

– Ол укуоллуур фельдшер үлэтэ буолбат этэ 
  дуо? Киһи түһэр да буолар эбит, доҕоор, – Са мыы-
рап «Уйбааны бэйэтин тылынан бэйэтин охтор-
дум, кыһыылааҕын булан тарбаатым быһыылаах» 
 дии санаата, ³йдө³бүттүү күлэн күһүгүрээтэ.

– Саас ахсын үлэ элбэх. Специалистар тиий-
бэттэр. Эһиги курдук аналлаах үөрэхтээхтэр 
куо рат сибиинньэлээх ыалларын сыҥаахтарыгар 
бэчээт уура сырыттаххыт. Манна таҕыс, бииргэ 
үлэлиэх, – ити тыллары Харытыанап тоҕо эрэ 
кыыһыран-абаран олорон этитэлээтэ. 

Хонооһой эли быһан ылан биилкэ төбөтүгэр 
иилбит сыалаах этин тыастаахтык тэриэлкэҕэ 
төттөрү бырахта. Чэйин тобоҕун иһэн соҕотохто 
күөрэс гыннаран баран, «бүттүм» диэбиттии, 

чааскытын бүлүүһэтигэр умса ууран кэбистэ. 
Соччо ырааһа суох былаатынан муннун-уоһун 
сотунна, ханна эрэ атын сиргэ барыах курдук 
эргичиҥнээтэ. Онтон:

– Били Бүөтүр ханна олороруй? –диэн ыйыта 
оҕуста.

– Хайаларын эттэҥий? – Тося кими ыйытарын 
билбэтэ.

– Хайдах, сатаатар кинини билбэккит дуо? 
Били, саҥардыы оскуола директорын кыыһын 
ылан, сыбаайбалаабыт киһи, – Хонооһой чуол-
кайдыы олордо.

– Ээ, Балбаара эмээхсин оҕотун этэр эбиккин 
дуу. Сити, н³²µ³, шифер сарайдаах дьиэҕэ оло-
рор. Тоҕо ыйыттаҥый?

– Үнүрүүн көрс³н наһаа ыҥырбыта. «Тахсыба-
таххына хоргутуом, хайаан да сырыт» диэбитэ. 
Онно сылдьыыһыкпын.

– Афоня, ол-бу диэмэ. Олор, сынньан, киэһэ 
киинэ±э барыахпыт. Бэртээхэй хартыына буо-
лар үһү, – дьиэлээх киһи, Харытыанап Уйбаан, 
к³рдөһөрдүү үөлээннээҕин диэки кылап-илэп 
көрүтэлээн ылла.

Суох. Самыырап эппитэ этириэс киһи. Олоп-
поһуттан тура эккирээтэ, таҥна оҕуста, ааны 
тыас таахтык сабан тахсан бара турда. Дьиэлээх-
тэр сирэй-сирэйдэрин көрсөн кэбистилэр.

– Ити аата тугуй? – Тося ыйытар.
– Ити аата дуо?.. Ити аата Афоня иһээччи 

 буолбут. Сылгы ойо±о´ун оннугар чааскыга ары-
гы кутан баран, хара килиэби быһан уурбутуҥ 
буоллар, хонуох этэ. Хаарыан үөрэх, – Харытыа-
нап Уйбаан дири²ник үөһээ тыынан кэбистэ.

«Хотугу сулус» 7-с "№-рэ. 1970 с.
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15. Саратай дьылҕатын    
  торумнааһын

Икки бастыҥай тахсан барбыттарыгар Турар 
ис-иһиттэн дуоһуйа күллэ. Хайдах курдук ки-
нилэр тус туһунаннарыттан. Биирэ кырдьаҕас 
эрээри оҕо курдук омуннаах, сэргэх сирэйигэр 
санаата барыта сурулла сылдьар. Кистиир сирэ 
суох. Кини өйүн баайар уустуга суох. Иккиһэ 
адьас оҕо эрээри сымарыттыбыт таас курдук. 
Иһигэр тугу тута сылдьарын таһыттан тургуп-
паккын. Суолтата суохха саҥарбат, кыра аайы 
ымырыттыбат сааһырбыт киһи курдук. Ийэтин 
хаана буоллаҕа... Ити эмиэ олох үгүс дьалхаа-
нын туораан кэлбит улуу уустан төрүттээҕин бэ-
лиэтэ быһыылаах. Олор сүпсүлгэннээх кэмнэри 
баһылаан утарааччыларын да кэйгэллээбиттэрэ, 
бэйэлэрэ эмиэ кэйгэллэммиттэрэ. Ол иэстэбили-
гэр киэҥ кэйээргэ төһөлөөх ыһыллыбыттара буо-
луой... Ону Айбыт эрэ билэн эрдэҕэ.

Тугу да билбэт киһи туораттан көрдөҕүнэ 
баһылыктар тугу барытын талбыттарынан ай-
бардаан дьаһайар кыахтаах курдуктар. Дьиҥэр 
отой оннук буолбатах. Киһи барахсан тутул 
тутааҕар кубулуйдаҕына, киһи аатыттан ааһан 
сэп-сэбиргэл буолан, бэйэтин баҕатынан дьа-
һанан олоҕун оҥостор кыаҕын сүтэрэр. Оттон 
кини дьаһалын толорор, тарҕатар эргимтэтэ 
эмиэ оннук буоларыгар тиийэр. Ситим киһини 

Николай Лугинов

Уларыйыы кэмэ
Түөрэҥ кэм

Үһүс сэһэн

(Салгыыта. Иннин сурунаал 5-с нµ³мэригэр к³р)

чыынынан-солонон оҕуурдаан ылан тутул бары 
ирдэбилин толорор уонна толотторор баһа суох 
сэпкэ-сэбиргэлгэ кубулутар...

Оччотооҕуга Уһуман саархаан этиитинэн, кини 
баҕатынан илиҥҥи тардыы уруутуттан сиэн кыыс 
Майа Хотун Арсаҥҥа бастакы уонна бү тэһик кэр-
гэнэ буолбута. Эдэркээн кыыс бэ йэтэ ураты ты-
йыс уонна кытаанах майгылааҕа. Киниттэн иги-
рэ уолаттар – Акуол уонна Баабыр төрөөбүттэрэ. 
Баабыр ол аймахтарын батан быһыылаах, эмиэ 
оҕотуттан дьэбир, быстахха ымыттыбат. Кини-
ни иннигэр туох-туох кэтэһэрин ким би лиэй? 
Бука үгүс уустар дьылҕаларын быһаарар да-
лааһыннаах суоллар да буолуохтарын сөп.

Сороҕор киһи ытырыктатар. Акуол быраатыт-
тан букатын атын. Оттон мин курдуктар тус бэ-
йэлэрэ анал дьылҕата суох дьоммут, наар үрдүк 
аналлаахтарга көмө, ытаһа, үктэл буолабыт. 
Үөһээҥҥилэр биһигинньиктэри тус ааппытынан 
буолбакка, ахсааммытынан саба тарыйан эрэ 
билэн эрдэхтэрэ. Кинилэрдиин эҥээрдэһэр – ыар 
дьылҕа, тоҕо диэтэххэ үрдүк анал аһыытын-ньу-
луунун тэҥҥэ амсайарга тиийиллэр. Арай тиһэх 
биэтэккэ тиийдэххэ Айбыт урутаан кинилэртэн 
хоруй көрдүө буолуо.

Биһиги бэйэбит баҕабытынан оҥорботохпут, 
дьаһалы толорбуппут диэн аһарыныахпытын 
сөп. Миигиттэн туох да тутулуга суох этэ диир 
саарбах соҕус саатааһын да, хайыаххыный? 
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Ким да куруутун сөпкө дьаһанабын диир кыаҕа 
суох. Ордук сэриигэ сыһыаннаах өттүгэр. Күүһү 
туттуу сэрии сүрүн ньымата эбээт. Күүһүнэн 
чаҕытаҕын, бас бэриннэрэҕин, сыһытаҕын. 
Онто суох табыллыбат. Ханна киһилии кэпсэ-
тии кыайбатаҕын, күүс эрэ быһаарар кыах-
таах. Үгүс сөбүлэһиини аһаҕастык куттаан эрэ 
ситиһэҕин. Өрөлөһүү содула хайдах буолуон 
өйдөөтөхтөрүнэ тута уодьуганнаналлар. Аны 
тылынан кэпсэтиинэн өйдөөбөттөр. Сүүстэ исти-
биттээҕэр биирдэ көрбүт тиийимтиэ диэн хабыр 
илиигин көрдөрөҕүн. Ол кэнниттэн ыһыыта-
хаһыыта суох сибигинэйдэххинэ да, хаптас гы-
ныахтара. Аҕыйаҕы толук туттан, үгүс тыынын 
харыстыыгын.

Кэмигэр сөпкө туһаныллыбыт күүс, тутултан 
төлөрүйэн аһары барыыны хааччахтыыр. Үрдэ 
суох үтүө, олох сүнньүн хамсатан иэдээҥҥэ 
 тиэрдиэн сөп.

* * *
Эрдэттэн туох да кэпсэтиитэ, сэрэтиитэ суох 

Саратайга соһуччу саба түһэн иэһи күүһүнэн 
ирдээһини Турар соччо иһигэр киллэрбэтэр 
да, саархаан дьаһалын уталыппакка толорорго 
 тиийэр. Тоҕо диэтэххэ хайы-үйэ бу сорук түмүгэ 
ил тутулун, ситимин сорҕото буоллаҕа. Бу хаҕыс 
дьайыыны атыттар кыраҕытык кэтээн олорол-
лор. Турар Киин ордууга бу дьаһалы ылыныы-
га кыттыспыта буоллар, баҕар, атын быһаарыы 
тахсыа этэ. Оттон билигин үөһэттэн тугу диэбит-
тэрэ булгу толоруллуохтаах. Кини төбөтө хайдах 
толорору эрэ быһаарыахтаах.

Сааһыран анараа дойдуга аттанан Айбыт ин-
нигэр турара чугаһаатаҕын аайы, киниэхэ дьо-
ну аһынар санаа кэлэр курдук. Билигин Сара-
тайга киирбит саалаах-сэптээх дьон хайдах 
дьаһаныахтарын санаан өрө тыынна. Чэ иэһи 
куттаан, кыһайан-күһэйэн хомуйуохтара. От-
тон кэлин хаалбыт олохтоохтор хайдах буолал-
лар? Дойду бэйэтин дьаһанар ситимэ алдьам-
мытын кэннэ, кэлин? Баайдара барыта кимиэхэ 
да бас бэриммэт халабырдьыттар сур бөрөлүү 
үөрдэрин бас билиитигэр киириэ, оччоҕо хайдах 
өрүттүөхтэрэй? Кинилэри уодьуганныыр уустук-
таах. Халааһын туоһуларын тыыннаах хааллар-
баттар. Онон түөкүттэри тутаҥ²ын да сэрэйэн 
көрөн дьууктаатаххына, улахан аҥаара буруйа 
суох буолуо. Ити баар... Оччоҕо өрүү буолары-
ныы дьиҥнээх буруйдаах куотар. Буруйу оҥорон 

баран саспыт киһи оннугар түбэһиэх буруйа суох 
түбэһэр. Итинниккэ сүрүн дьаһалы биэрээччи – 
сөгүн. Ол аата сүрүн буруйу сүгээччи эмиэ кини. 
Биллэн турар сибилигин ким да кинини буруй-
даабат. Барыта өйдөнөр курдук. Ол эрээри саар-
бахтыыр санаа Турар кутун түгэҕэр куутуйала-
на мустар. Кэлин дьон да, Таҥара да иннигэр бу 
иһинэн-таһынан туттуу ирдэбилэ суох хаалбата 
чахчы.

Саратайга дьиҥинэн атыннык, арыый сытыа-
рытык да дьаһаныах баара. Иччэ үлүгэр сэ-
риини иһирдьэ киллэрбэккэ да эрэ барыта 
быһаарыллыах этэ. Баһылыгынан бэйэ киһитин 
оҥорон, өйүүр бөлөхтөөн, кыаҕырарыгар көмө-
лөһөн атаҕар туруоруохха. Иэстэрин кэлин 
сыы йа төлөһүө этилэр. Аттыгар мэччирэҥнээх 
сир гэ аҕыйах сүүнү хааллардахха сөп оҥоруох 
этэ. Дьиҥэр түһээни ирдээһин курдук дойду ис 
тэрээһинигэр орооһуу, сэрии соругар киирбэт да 
диэххэ сөп эрээри, хайыаҥый? Эн кими ыйбыт-
тарын харабыллаа, эбэтэр халаа диэн. Сэрии 
диэн дьарыйар илии буоллаҕа дии. Кини уһуну-
киэҥи ырытар анала суох. Саратайдар бу дьал-
хааннаах кэмнэргэ дойдуларын, бэйэлэрин орун-
наахтык салайынар кыахтара суоҕа өтө көстөр. 
Түмэр, холбуур баһылык көстүө дуо? Букатын 
ыһылларга тиийиэхтэрэ. Ким ылыныай? Киһи 
көстөрө саарбах. 

Хата эмискэ урут Саратайга баһылык буола-
рыгар көмөлөспүт киһитин өйдөөн кэллэ. Бэйи 
аата ким этэй?.. Отор... Суох... Окун! Сөп-сөп, 
Окун! Ханна тиийбитэ буолла. Син ону-маны 
оҥорон олохторун оннун булларан иһэн, туохтан 
эрэ сылтаан үүрүллүбүтэ. Көрдөтүөххэ баар этэ. 
Тыыннаах буоллаҕына туһаныахха сөп. Буккуур-
даах кэмҥэ, бутуурдаах дойдуну итинник киһи 
эрэ салайыан сөп. Сороҕу алы гынан албын-
наан, угаайытыгар киллэрэн, бодоҥноохтор дуун 
бодоруһан, кэмэлдьилээхтэрдиин кэргэннэһэн 
туох эрэ тула дьону түмүөн сөп.

16. Саратай олохтонуута

Урут Саратай туһунан истибит да ахсааннааҕа. 
Үрэх үрдүгэр турар буолан, сэдэх айанньыт-
тар эрэ хонон-өрөөн, көлөлөрүн сынньатан 
ааһаллара. Уонча эрэ ыал баара.

Онтон дьэ маннык буолбута... Бу быстах 
 кэмнэргэ көҕөрөн ылаттыыр кураайы кумах- 
таас дойдуга хаһан да дьон олохсуйбатаҕа. Үйэ 
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аҥарын анараа өттүгэр манна Кытайга олус 
күндүтүк сыаналанар сыа таас баара биллибитэ. 
Олус бөҕө гынан баран кыһыллар таастан оҥоһук 
иччитигэр дьолу тардар диэн ³йд³бµл былыр-
гыттан баара. Онтон Кытайга баҕалаах үксэ таас 
сыанатын омооно суох үрдэппитэ. Байар туһугар 
туохтан да толлубат күүстээх санаалаахтар тута 
көстүбүттэрэ. Кинилэр тааһы хаһан таһаарар 
ыарахан үлэҕэ хамначчыттары аҕалбыттара, 
дьиэлэри тутан олохсуйар сири тэрийбиттэрэ. 
Төһө баҕарар таас атыыга барар кыахтааҕыттан 
төгүрүк сыллаах ындыы суолун аспыттара.

Маҥнай аҥаардас сыа тааһы көрдөөн сири 
сүргэйбиттэрин сэттис сылыгар үрүҥ көмүһү 
булбуттара, онтон икки сылынан ыһылла сы-
тар кыһыл көмүстээх сиргэ түбэспиттэрэ. Ол 
туһунан сонун ча±ыл±анныы тарҕаммыта. Ону 
кытта түргэнник байа охсуон баҕалаах эҥин бэй-
элээхтэр халҕаһалыы анньан кэлбиттэрэ. Баара 
эрэ икки-үс сылынан Саратай киһи билбэт гына 
улааппыта, уларыйбыта. Киһитэ элбээн хайалар 
быыстарыгар сүүрбэччэ сиргэ дьон олохсуйбу-
та. Кэлээччилэр үгүстэрэ олохторугар табыл-
лыбатахтарынан маарыннаһар дьылҕалаахтара, 
үүрүллүбүт, ким ыар буруйу оҥорон бэйэтэ 
куоппут, төрүт силистэриттэн быстыбыт, хан-
на-туохха баҕарар хап гына хатана түһэр эрэт-
тэр этилэр. Өрө-таҥнары барбыт дьалхааннаах 
быһылааннар саҕаламмыттара.

Олус барыыттан быыһанаары сиэрдээх сы-
һыан майгытын олохтоору харабыллыыр, кэтиир, 
дьүүллүүр тэрилтэлэр олохтоммуттара. Маҥнай 
олохтоохтору сэбилээн харабыл оностубуттара 
табыллыбатаҕа. Кинилэр ньэҥнийэргэ, тутарга-
хабарга көҥүл ылаат, баҕарбыттарынан айбар-
даан киирэн барбыттара, сыыйа көмүскүөхтээх 
дьонун бэйэлэрэ халыыр урдустарга кубулуй-
буттара.

Тиһэҕэр баһы-баһылыгы билиммэт, кими да 
истибэт буолбуттара. Бу олус кутталлааҕа. Ону 
бас бэриннэрэргэ, эбэтэр саатар ыһарга Сара-
тай таһыттан, туора көс уустарыттан анал кэп-
сэтиинэн, ботуччу төлөбүргэ сэрии ыҥыран 
аҕалбыттара. Бу дьон хата хорсун, толоругас, 
эрэллээх, санаммыттарын ситиһэр буолан биэр-
биттэрэ. Сотору дойду олоҕо сүнньүнэн оннун 
булбута. 

Бастакы кэмҥэ маннааҕы баһылыгы аҕы йах-
тыы сылынан түҥнэрэн уларытар буоллахтары-
на, кэлин оннук сыл аайы тахсар буолта. Биир 

оннук түгэҥҥэ түбэһиннэрэн салалтаҕа Окун 
диэн хууннар бэйэлэригэр сыһыаннаах киһини 
таһаарбыттара. Дьиктитэ диэн Турар бу киһини 
бэркэ билэр этэ. Кини хантан эрэ хотулуу-
арҕааттан көскө кэлбит уустартан төрүттээҕэ. 
Эрдэ дьонуттан арахсан мэнээк баран, таһаҕас 
та´ааччы ындыыһыттары кытта үгүс сири кэ-
рийбит, айаны-сырыыны да, дьону да билэр 
сытыы киһи этэ. Биир кэмҥэ Турар сэриитигэр 
кэлэн  сыстыбыта. Бастаан сирдьиттээбитэ, он-
тон сэ риини хааччыйар салааҕа ас-үөл атыы-
ла һааччынан анаммыта. Ол эрээри сотору кэ-
минэн кини, уот үрдүгэр олорор киһи, маннык 
быһылаана суох олохтон хал буолбута уонна 
босхо ыыталларыгар көрдөһүү түһэрбитэ. Дьи-
ҥинэн кини курдук киһи баҕарбыта буоллар су-
раҕа суох сүтэн да хаалыан сөп этэ.

Ити көрдөһүү оҥорон, күрээн буолбакка, кө-
ҥүллэтэн барбыта кэлин бэйэтигэр туһалаах 
буолан тахсыбыта. Ол маннык этэ. Сэриит-
тэн  уурайан баран кини эмиэ ындыыһыттары 
арыаллаан ыраах-чугас айаннаспыта. Дьэ бу 
сылдьан Саратайга тиийэн тохтообута. Ман-
на сытыы-түргэн өйүнэн, үгүс тылы уонна сы-
рыыны билэринэн ити кэмҥэ олорор баһылык 
итэҕэлигэр киирбитэ. Онтон манна буоларын 
курдук бу баһылыгы утарааччылар өрө туран-
нар түҥнэрбиттэрин түмүгэр сонун, кими да 
атаҕастыы илик киһини Окуну баһылыгынан та-
лаллар. Онон кини хаан тохтуулаах иирсээннэр 
үөстэригэр оройунан түһэр... 

Итинниккэ кэннигэр көмµскүүр мэктиэ күүһэ 
суох сатаммаккын. 

17. Саратай урукку        
       баһылыктарыттан биирдэстэрэ

Окун киһи хараҕар хатаммат дьүһүннээҕэ. 
Хатыҥыр, уҥуоҕа намыһах, биир сиргэ түптээн 
олорбот адьынаттааҕа. Санаатын кылгастык 
тута өйдөнөр гына кыайан эппэтэ. Ол эрээри 
хайдах эрэ гынан болҕомтону тардар, итэҕэтэр 
дьоҕурдааҕа. Ити гынан кини бу Саратай эрэ 
курдук сиргэ – олохсуйбут үгэһэ суох, саарбах, 
түөрэҥ олохтоох, иннэ-кэннэ биллибэт, төрүт 
олохтооҕо суох, наар быстах кэлбит дьонноох 
дойдуга баһылык буолуон сөбө.

Төрдүн-ууһун кытары ситимин быспатах киһи 
төрүөҕүттэн үөскээбит түөлбэтигэр кимэ-ту-
га биллэр, кини кимтэн кииннээҕинэн, хантан 
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хаан нааҕынан майгыта-сигилитэ өтө көстөр. 
Ону ааһан кини кэлин хайдах-туох буолуоҕа 
эрдэттэн биллэр, утум тардыытынан ким туохха 
дьоҕурдааҕын, туох итэҕэстээҕин быһаарыахха 
сөп.

Оттон Саратайга букатын атын. Манна көҥүл-
босхо барбыттар көччүйэр дойдулара этэ. Урук-
ку-хойукку диэнэ суох, манна ким да кими да 
түбүлээн билбэтэ. Хас биирдии киһи тус бэйэтин 
көрүнэрэ, ким да кимиэхэ да иэһэ суох, ким да 
кимиэхэ да көмөлөһөр санаата суох. Табылын-
наххына өрө күөрэйэн кыаҕырыаҥ, табыллыба-
таххына сиргэ тэпсиллэн сытыйыаҥ. Түргэнник 
байар туһугар туохха барытыгар бэлэм буолуох-
тааххын. Туохха барытыгар... Тоҕо диэтэххэ, бу 
туһугар дьон урукку олохторун хаалларан, ман-
на баай-талым саҥа олоҕу саҕалаары кэлбиттэ-
рэ, ону ким да туорайдаһарын тулуйбат санаа-
лаахтара. Табыллыбатахтар дойдуларыгар төннө 
сатаабаттара, үгүстэр сураҕа суох сүтэллэрэ эбэ-
тэр манна букатын олохсуйа хаалаллара.

Манна бэл саҥа үлэһити ылалларыгар кини 
хайдаҕын билээри төрдүн-төбөтүн түөрэн ыйы-
тар сатамньыта суоҕунан ааҕыллара. Сибилигин 
сирэйин-хараҕын олоруутуттан, тутта-хапта сыл-
дьарыттан, тылыттан-өһүттэн уонна сүнньүнэн 
төһө таһаарыылаах үлэтинэн быһаараллара. Ол 
эрээри манна туохтан да ордук баай-дуол ытык-
танара. Ол төһө көмүһү-тааһы буларгынан кэм-
нэнэрэ. Кыра да баайы муспут киһи кыраҕытык 
кэтэнэригэр тиийэр. Алҕаска да аппайан биэр-
дэххинэ, ааһан иһэн албынныахтара. Хан на 
эмэ харыстанаргын умуннаххына, халыырга 
со рунуохтара. Олор эн соторутааҕыта эйэ-дэм-
нээхтик сэлэспит билэр дьонуҥ да буоллаҕына 
соһуйбаккын. Хайыр таас эркиннээх, хаайыы 
курдук дьиэ туттан бүгэргэ тиийэҕин. Манна 
ба йан дьоллоохтук үйэтин моҥуур киһи суох. 
Саарбах төрүттээх, суһаллык үөскээбит баай – 
быс тах дьылҕалаах. Удьуордаргар да хаалбытын 
иһин, хаҥыырдааҕар күдэҥҥэ көтөрө кэбэҕэс.

Ити сылдьан тастан ыҥырыллыбыт сэрии 
сыы йа олох оннун булуутугар өҥөлөрө быһаа-
рыылаах буолан испитэ. Кинилэр эрдэттэн кэп-
сэтии быһыытынан дойду тутулун уонна дьон 
баайын-дуолун харыстыыртан ураты туох ха 
да буккуспаттара. Ол тутуһулларын бары кы-
раҕытык кэтииллэрэ. Олохтоохтор кэлиилэр аһа-
ры баран, барытыгар буккуһан күөнтээн киирэн 
барыахтара диэн, оттон кэлиилэр кинилэри кэп-

сэтиигэ сыһыана суохха сөрөөн туһана сатыах-
тара диэн. Төгүрүччү сөбүлэҥинэн уоруйахтары, 
түөкүннэри, содур быһыыны таһаарааччыла ры, 
халабырдьыттары кытаанахтык уодьуган  наан 
барбыттара. Түбэспиттэри элбэх дьон мусту-
бут сиригэр дьүүллүүллэрэ. Төһө ыар буруйут-
тан көрөн тарбахтарын, илиилэрин, атахтарын, 
төбөлөрүн быһаллара.

Сэрии дьоно ыар буруйу оҥорбуттарга олус 
хабыр сыһыаннаахтара. Ханнык да алы гыныы-
ны ылымматтара. Кэпсэтиигэ киирбит хал-
баҥнаабакка толоруллуохтааҕа.

Холобура, биирдэ түүҥҥү халааһын кэмигэр 
түбэспит биллэр баай уолун быыһаары аҕата 
ботуччу харчыны толук биэрэ сатаабытын ылба-
тахтара. Бэл оччотооҕу салалтаҕа сыһыаннаах 
дьон көрдөспүттэрин үрдүнэн буруйдаах кытты-
гастарын кытта баһа быстыбыта.

Итинник быһыыларын олохтоохтор өйөө-
бүттэрэ. Түргэн уонна холус, хабыр дьаһайыы 
үгүс халабырдьыттары сотору уодьуганнаабы-
та. Оттон аҕыйах сыл урутаан байан хаалбыт 
түөкүттэр билигин кыаҕыран, түспэтийэн, Са-
ратай сис ыалларыгар кубулуйбуттара. Аны 
кинилэр дьону аһаҕастык талаан буолбак ка, 
көлөһүннээн, балыйан байар ордугун өйдөө-
бүттэрэ. 

18. Саратайы төгүрүйүү

Турар Саратай дьонун аймаабакка эрэ маҥнай 
төгүрүччү өттүлэриттэн ытарчалыы ылан эрэ ба-
ран иһирдьэ киирэллэригэр дьаһайбыта. Ол иһин 
ордук-хоһу сүпсүлгэн оҥорумаары сэрэнэн, Баа-
быр бэйэтин мэҥэнин Саратай сиригэр кыалла-
рынан ыкса чугаһатан, соҕурууттан-арҕаа ааһар 
айан сырыытын аартыктарын быһан, тоһуурдары 
туруортаата.

Оттон Батамай төттөрүтүн арҕаалыы-хотуттан 
соҕуруу диэки мэҥэнин иилии тэнитэн, эрдэттэн 
көрүллүбүт сирдэринэн Саратайга икки аҥаар 
көс чугаһаан тохтоото.

Хата бииргэ табылыннылар. Саратайдары 
ха рабыллыыр сэриилэрин сүүнэ кэннилэригэр 
 таска хаалбыт, оттон улахан аҥардарын түөрт 
сүүн киһини саастан күһүҥҥэ диэри дойдула-
рыгар ыыппыттар эбит. Соһуччу көрсүбүттэ-
рэ  буол лар хайа-хайалара быһаарсыахтарыгар 
 диэ ри хаан тохтуулаах дэҥ-оһол да тахсыан 
сөбө. Хата бу барахсаттар быһыыны-майгыны 
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билэр дьиҥ сэрииһиттэр буолан, омуннурбакка, 
уолуйбакка дьиппиэнник көрүстүлэр.

Ити киэһэ хараҥарыыта Батамай кинилэр 
сүүнэйдэрин кытары сырай көрсөн туох-ханнык 
быһыы-майгы буолбутун быһаарсаары ыҥыт-
тарбытын, анараа киһи тута сөбүлэһэн аара 
тоҕойго көрүстүлэр.

Кэлээччи Батамай саастыыта буолан сырыы-
ны сылдьыбыт, олоҕу билбит киһи эбит. Кө-
һүппэтэҕэр түбэһэн уустук мучумааҥҥа ыллар-
быта көстөр.

– Быһылаана суох аасыһыаххайыҥ. Эһиги 
хоту дойдулуургутун туорайдаспаппыт.

– Ити табыллыбат. Кыһалҕалаах кэмҥэ куоп-
путтар диэн, биһиги үтүө ааппыт алдьаныа, 
тас өстөөхтөн көмүскүүр кэпсэтиибитин хайдах 
кэһиэхпитий?

– Биһигини кытта киирсэн туһа суох. Дьоҥҥун 
уган биэрэн мээнэҕэ кыргыллыаххыт.

– Оннугун билэбин да, кэпсэтэн, көмүскүөх 
буолан баран, туораан биэрэрбит сатаммат.

– Кэпсэтии итинтэн атын эмиэ өрүттээх. 
Биһиэхэ, Саратайдар, кэпсэтиилэрин толорбокко 
иэстэрэ олус улаатта. Хаста эмэ сэрэппиппитин 
истибэтэхтэрэ. Сыллата хостообут баайдарын 
барытын таска таһаара олороллор, биһиэхэ иэс-
тэрин онтон төлөөбөттөр.

– Ол эһиги кэпсэтиигит. Биһиги кэпсэтиибит 
туһунан. Биһиги ону тутуһуохтаахпыт.

– Биһиги сэриилэрбит иһирдьэ киирбиттэрэ, 
– Батамай сымыйалаата. – Онон аны кэлэн туох 
диэн утарылаһаары гынаргытын өйдөөбөппүн. 
Туһа суох эбээт! Биһиги эһигиннээҕэр быдан 
элбэхпит, күүстээхпит. Хууннары ким да өрө 
көрбөт.

– Истэн, билэн...
– Кураанахха толук барыы туох көдьүүстээх 

буолуоҕай?
– Аны кэлэн ону хайыахпытый? Кэпсэтии он-

нук. Тыл барда, бас барда.
– Оттон ол кэпсэтиигит төлөммөтөҕө буолбат 

дуо? Кэпсэтии икки өттүттэн тэҥҥэ толоруллуох-
таах. Өҥөҕүт төлөнөн иһэр дуо? Бу эн кэпсэтии-
гэ биэрбит тылгын тутуһан дьоҥҥун өлүү айаҕар 
угарга бэлэм тураҕын. Оттон кинилэр эһиэхэ 
өҥөҕүтүн төлөөтүлэр дуо?

– Суох... Сылтан ордукка иэстээхтэр. Ол 
эрээри маннык түгэҥҥэ ылсан баран кыһалҕа 
тирээбитигэр көмүскүүртэн батынар хайдах 
эрэ... – сүүнэй ыксаан тэпсэҥнээн ылла, сүүһүн 

көлөһүнэ бычыгыраан тахсыбытын сотунна.
– Ханна даҕаны кэһиллибит кэпсэтии туту-

һуллубат, – Батамай үөлээннээҕин аһынна. – Би-
һиги даҕаны манна, халаары буолбакка, иэспи-
тин хомуйа кэллибит, бүттүбүт да, барабыт. Эн 
иэскин эбии ирдээн ылан биэриэҕим. Уолаттар-
гар төнүн. Тэйиччи тохтоон биһигини кэтэһиҥ. 
Сарсын-өйүүн быһаарыллыаҕа.

– Син биир хайдах эрэ соччото суох...
– Чэ, эн саараама, итэҕэй. Кэһиллибит кэпсэ-

тии дьиҥэ суоҕунан ааҕыллар. Баарынан хаал-
ларан ханна баҕарар барар кыахтааххын. Икки-
үс күнүнэн иэскин толору аҕалыахпыт. Бар.

* * *
Хаан тохтуулаах тутуһуу тахсыан сөптөөх 

бы һыыны дьалбарытан баран Батамай, өрө 
 тыы ныан оннугар киниэхэ сүктэриллибит сору-
гу таһынан тутуннум дуу диэн, саарбахтыах са-
наата кэллэ. Бэйэтин иэһин таһынан аны бу дьон 
төлөбүрдэригэр иэстэрин эбии булуу кыаллара 
биллибэт эбээт. Оттон эрэннэрбит тылгын төттө-
рү ылбаккын. Бастатан Саратай хааһынатын бы-
һа тутуохха, салгыы көстөн иһиэ. Аҥардас кыһыл 
көмүһүнэн, күндү сыа тааһынан эргинэр дойдуга 
аҕыйах үп баар ини?

Сарсыарда эрдэ Саратайга киирэллэригэр кы-
ра да айманыы баара биллибэтэ. Кинилэри бэ-
йэбит урдустарбыт сылдьаллар диэн кыһамматы-
лар быһыылаах. Дьаһалта күрүөбүлүгэр аһаҕас 
 аанынан киирэн харабыллары бэриннэрдилэр. 
Бу олохтоохтортон таҥыллыбыт сүүрэлэс харах-
таах көлөөх дьон утарылаһа сорумматылар. Хата 
дьонуҥ саҥа тойотторго көмөлөһөргө улгумнук 
сөбүлэстилэр. Төһө да саарбахтарын иһин, дьо-
ну, ким ханна олорорун, туох баайдааҕын би-
лии олус суолталаах. Ол эрэ инниттэн кинилэри, 
 быстах кэмҥэ туһанар эрэ туһуттан, тулуйарга 
тиийиллэр. Маннык албыннара-көлдьүннэрэ бэл 
тас быһыыларыгар-таһааларыгар өтө көстөр 
түөкүттэргэ холоотоххо хуун сэриитин ньыха-
лара адьас атыттар, чиҥнэр, бигэлэр. Буолуму-
на, кинилэр тэрээһиннээх дуулаҕа күүс сорҕото 
 буоллахтара. 

Олохтоох харабылларга ох сааттан ураты сэп-
тэрин илдьэ хаалалларын көҥүллээтилэр. Ах-
сааннара сүүн сүүрбэ үс эбит. Биир да ат суох. 
Аҕыйах тэбиэннээхтэр уонна уонча өсүөллээхтэр. 
Онон куотар-хайыыр кыахтара суох. Манна са-
тыы киһи сир өппөт дойдута.
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Батамай соччо эрэммэтэр да, кинилэри Са-
ра  тай дьаһалтатын тойотторун хомуйан аҕа-
лаллары  гар сорудахтаан ыыталаата. Хата, 
со һуйуон иһин, дьонноро бары төнүннүлэр уон-
на ыбылы куттаммыт тойотторун түүрэйдээн 
аҕаллылар. Ханна баҕарар курдук көннөрү киһи 
хайдаҕын да иһин олоххо көмүскэллээх буолуу-
ну ордорор. Ол иһин саманнык сиикэй-түлэкэй 
кэмҥэ киһи кыаҕа харчынан эбэтэр чыынынан-
солонон буолбакка, саҥа дьаһалтаҕа чугаһынан 
кээмэйдэнэрин илэ көрөн бэркиһиигин эрэ. 

Бу күннэргэ үйэтигэр билбэтэх улахан сору-
гу ситиһиилээхтик толорон эрэриттэн Батамай 
уҥуоҕа хамныар диэри үөрдэ, астынна. Онтун 
көс сөгүҥҥэ тиэрдэ охсуон наһаа баҕарда эрээри 
быыс суох. Батамай барыта санаа курдук баран 
иһэриттэн астынан сөгүнү ыҥыттарда. Ол сыл-
дьан аҕалтарбыт тойотторун сирэйдэригэр ту-
туу-хабыы суолун көрөн харабылларын бары ис-
тэллэригэр сэмэлээтэ уонна Саратайы дьаһайар 
дьону ким да уурата илигин, онон кинилэргэ 
үрдүк сололорун ытыктаан сыһыаннаһалларыгар 
эттэ. Онтон хамнастарыгар ылар иэстэрэ төһөтүн 
ыйыппытыгар дьоно эрэннэрбит төлөбүрдэрэ кэ-
лиэ диэн үөрэн күө-дьаа хардардылар.

Ити кэмҥэ арыалдьыт сүүнүн кытары көс сөгүн 
кэллэ. Кини баарыгар хаһыналаах хаппахчыла-
рын аспыттара кубус-кураанах буолан биэрдэ.

– Бу хайдаҕый? – Батамай бастакынан соһуй-
да, суоттаммыта табыллыбатаҕыттан кыһыйан. – 
Хайдах бүтүн дойду ончу хара күнүгэр хасааһа 
суоҕуй?

– Буолуон сөп... – кыыһырбыт сөҥ куолаһынан 
Турар хардарда, ылы-чып чуумпуран турар то-
йоттору кэрийэ көрөн иһэн. – Өскөтүн дойдуну 
уоруйахтар салайар буоллахтарына.

Сүрүн хааһына тойоно ыгыллан-ыгыллан ба-
ран илибирэс куолаһынан арыычча саҥа та-
һаарда:

– Биһиги соторутааҕыта Кытайга сүүстүү тэ-
биэннээх уон икки ындыыны тэрийэн көмүһү уон-
на атын баайы ыыппыппыт. Сотору харчы уонна 
таһаҕас илдьэ төннүөхтээхтэрин кэтэһэбит.

– Эйигин итэҕэйиэхпин төһө да баҕардарбын, 
тоҕо эрэ саарбахтыыбын, – диэтэ Турар.

– Оччоҕо бу дьону хайыыбытый? – Батамай 
тойоно баарыгар кэнэнник ыйытта.

Сөгүн иҥиэттэн кэбистэ. Онтон санаар ҕаа-
быттыы эргиллэн дьылҕалара хайдах буолуон 
билбэккэ, тыыммакка да турар тойотторго эттэ:

– Миэхэ эһигиттэн үс сыл төлөөбөтөх иэски-
тин хомуйарбар соруйбуттара. Хааһына кураа-
нах. Буруйдаахтар бу тураҕыт. Дьэ хайыы-
бытый? Сорудах толоруллуохтаах. Маннык 
дьаһайабын. Урут бастаан туһааннаах буруй-
даахтар уонна кинилэр аймахтарын хаһаастарын 
ньэҥньийэбит. Онтон тиийбэтэҕин атын баай-
дартан хомуйабыт. Төһө түргэнник айдаана суох 
хомуйарбыт эһигиттэн тутулуктаах. Ол кэмҥэ 
бары босхолоноҕут. Бары ааҥҥытын барытын 
аһан биэриэхтээххит, чэ, саҕалааҥ.

– Атыыһыттары сахсыйыах баара? – Батамай 
ыйытта.

– Кинилэртэн бэйэлэрэ биэрэллэринэн хо-
муйуохпут. Дьону кинилэр аһатан, таҥыннаран, 
тэрилинэн хааччыйан олороллор. Эргиэн тох-
тоотоҕуна барыта айгырыа. Онон кинилэри тыы-
тымаҥ.

Батамай кураанах хааһынаны санаан кыһы-
йан кэллэ. Кэлии сэрии иэһин ирдээн ылыах 
буо лан биэрбит тылын толороро өссө уустугур-
да. Дьон маннык сирэйэ-хараҕа суох иҥсэтин 
илэ бастаан көрөн бэркиһээтэ.

Көҥүлэ суох кэпсэппитин, кэтэмэҕэйдээн ба-
ран, сөгүҥҥэ барытын кэпсээн биэрдэ. Турар 
толкуйдуу түһэн баран:

– Биллэн турар, биэрбит тыл толоруллуохтаах. 
Саархаан соругун толорбут кэнниттэн эрэ эбии 
үбү хомуйаҕыт. Ону бэйэҥ дьаһайыаҥ.

– Эн эттиҥ! – Батамай дьэ уоскуйан санаата: 
«Бэрт. Тылбын толотторор туһугар ити түөкүн 
тойоттортон тириилэрин да сүлүөм».

19. Саратай бэринэр

Кэмниэ кэнэҕэс Саратай олохтоохторо хуун-
нар илиилэригэр киирбиттэрин дьэ билэн, хайа-
ҕас курдук түннүктээх куттал кэмигэр саһарга 
анаан тутуллубут таас дьиэлэригэр бары ыга ха-
танан кэбистилэр. 

Хас биирдии дьиэ уоннуу-сүүрбэлии, кыах-
таахтара өссө элбэх тус харабыллаахтара билин-
нэ. Быстах күүскэ бэринэр санаалара суох эбит.

Хууннар маннык кыараҕаска сэриилэһэр үөрү-
йэҕэ суохтарыттан хайдах гыналларын быһаара 
сырыттахтарына, хата хааһына харабыллара: 
«Итини биһиэхэ сүктэриҥ», – диэн бэйэлэрэ тыл-
ланнылар. Хууннар үөрүүнэн сөбүлэстилэр.

Дьэ, манна харабыллар балай да сатабыл-
лаахтарын көрдөрдүлэр. Хата олус үлүһүйээри 
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гыммыттарын тохтотор кыһалҕаланнылар. Дьэ 
бу биир дойдулаахтарыгар, бэҕэһээҥҥи то-
йотторугар харысхала суох хабыр сыһыаны 
көрдөрдүлэр. Соторутааҕыта кинилэр суолларын 
сиппийэ сылдьыбыттара эбээт.

Турар маннык дьон удьуорун бэркэ билэр. 
Кинилэр өрөлөспөккө, бэринэр эрэ дьоннору-
гар кырыктаахтар. Үйэлэрин тухары үүрүллэ 
сылдьыбыт абаларын таһаараллар. Санаалара, 
быһыылара олус чычаас. Тыал түстэҕинэ ман-
на бастакынан долгун үөскүүр. Дьон көрүүтүгэр 
эрэ дьорҕооттор. Дьиҥнээх куттал суоһаатаҕына 
дьулайан өйдөрүттэн тахса уолуйаллар.

Маннык дьон сүрдэрэ сөрүөстүгэс, куттара ку-
раанах. Олоххо харыстыыр күндү өйдөбүллэрэ 
суох. Киһилии сиэр диэни билбэттэр. Ол иһин 
сөгүн дьаһайыытынан кинилэри бас-баттах 
ыыппат курдук Батамай бэйэтин дьонун кэ-
тииргэ, салайарга сыһыарбыта. Онто суох бу-
катын да кыыллыйан барыах эбиттэр. Ону, 
улаханнык сөбүлээбэтэллэр даҕаны, истэллэр. 
Баһыйтаралларын билинэллэр. Оттон кини-
лэр эрэллээх буолууларын туһунан тыл тахсы-
бат... Мөлтөөбүккүн биллэхтэринэ аһыыларын 
көрдөрүөхтэрэ. Сытыган ис туруктара оннук. 
Төрүккүттэн алдьаммыт баҕайылар.

Бу үрэй-сарай үөмэхтэһии, сиикэй-түлүкэй 
кэмҥэ туһанан түүҥҥү халабырдьыттар күөрэйэ 
түспүттэрэ. Онтон көмүскүүргэ олохтоохтор 
хуун нартан көрдөспүттэрэ. Сонно түүнү туһанан 
күлүкүччүһэр кэрэдэхтэри тута-тута дьон кө-
рүүтүгэр лабааларын быһыталаан испиттэрэ. Өр 
сыллар тухары манна талбыттарынан айбардаа-
быт түөкүттэри итинник түргэнник дьакыйыыны 
күүппэтэх олохтоохтор уоскуйан, хууннары атын 
харахтарынан көрбүттэрэ. Манна тугу гына кэл-
биттэрин быһаарбыттарыгар итэҕэйэн, иэһи бэ-
йэлэрэ хомуйан биэрэргэ тылланнылар. 

Дьиктитэ – үс хонугунан хомуйдулар. Олус 
баай дьон элбэх эбиттэр. Хомуллубут үпкэ Ба-
тамай кэлии сэриилэр Саратайы туран биэрбит-
тэригэр эрэннэрэбит иэһэ эмиэ киирдэ. Бары са-
наалара туолла. Бүтэн арахсаллара кэлбитигэр, 
олохтоохтор сиэрдээх харысхал диэн хайдаҕын 
дьэ билэннэр аны быраҕан барбаттарыгар 
көрдөстүлэр. Хууннар бэйэлэрэ туһунан сорук-
таахтар, манна күн аайы көмүскэл буолар кыах-
тара суох.

Кырдьаҕас сөгүн сэрии киһитин быһыытынан 
итини сатыырынан быһаарда. Ол кэннэ олох-

тоохторго бэйэлэригэр быстах кэмҥэ сала-
йар дьаһалта тэрийтэрдэ. Дьон олоҕун аймыыр 
кутталлаах дьону барытын араас ыар буруйга 
күтүрээн бэйэлэринэн уураах таһаартаран дьа-
кыйтаран кэбистэ. Соччо бэрдэ суох дьайыы 
 буолуо да, талымастыыр суох. 

Салалтаҕа сыһыаннаах сололоохтору мунньан 
саҥа баһылык ананыар диэри суол-суол араар-
таан тус үлэлэрин толороллоругар дьаһайда, 
төннөн иһэн көрүөх буолла. Аны мантан инньэ 
олус бас-баттах барбыттары тута төбөлөрүн бы-
һар уурааҕы ылыннарда. Онтуттан иһигэр саа-
раата: ыар быһыылаах дьайыыны оҥоттордум 
дуу диэн. Ол эрээри итинтэн атыннык сатаммат 
диэнтэн санаата чэпчээн айаннаата. Биир сүрүн 
соругу толордо: Саархаан сорудаҕын ситистэ 
уонна бэйэтин дьонугар сүтүк таһаарбата.

Саратай олохтоохторун Турар аһына көрөр. 
Манна баһыйар үгүстэрэ кыһалҕа обургу кы-
һайан, баҕар түргэнник байа охсон антах ки-
һилии дьоллоохтук олорор туһугар кэлэн 
ус ту нан тэлэһийэн, этэргэ дылы, бастара сал-
лай даҕа, кутуруктара купчуйдаҕа. Ити дьакыл-
лыбыт да сордоохтор уруккуттан итинник буо-
лан төрөөбөтөхтөрө чахчы. Олох кэрээннэриттэн 
таһааран кыыллыттаҕа эбээт. Ити сордоохто-
ру аны тугунан да манньалаан көннөрбөк күн. 
 Кыыллыйбыт киһи киһилии киэбигэр төннү бэт. 
Кинилэри тыыннаах хаалларар сатаммат... Онон 
эрэй аҕыйаҕына эрдэ дьакыллыбыттара көнө.

Саратай олохтоохторун киһи аһынар. Манна 
түптээх олох суох уонна өтөрүнэн оҥоһуллар 
чинчитэ да биллибэт. Хата бэйэлэрэ ону 
өйдөөбөттөр. Ол үчүгэй... Син сирдээх-дойду-
лаах курдук сананаахтыыллар эрээри... Сир 
баар – кыһыл, үрүҥ көмүһүнэн, күндү тааһынан 
толору... Оттон ол сири кинилэр дойду оҥосто 
сатыыллар. Сири эн уһуннук олорон биэбэйдээн, 
хас да сүһүөх оҕону төрөтөн киһи гыннаххына 
биирдэ дойду буолара дуу?

Аны туран манна бука бары хаамаайы дьон 
ыраахтан кэлбит буоланнар кими даҕаны төр-
дүн-ууһун билбэккин. Бука бары оннуктар. Дьэ 
ол дьону эн хайдах гынан Саратай диэн биир 
дойдулаах, биир өйдөөх-санаалаах оҥоруоҥуй? 
Дэлэҕэ будун диэн бүтүн диэн тылтан үөскээбит 
өйдөбүл буолла±а. Тус-туһунан бытарыйа сыл-
дьары холбуу кутан бүтүн оҥоруоҥ дуо? Бэрт са-
арбах. Онуоха манна көнөөрү дьулуһан кэлбит 
дьон да, көмүс-таас көстүбүт сирэ да буруйдара 
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суох. Оччоҕо тоҕо кинилэр кэрэгэй кэскиллээхтэ-
рий? Онуоха чопчу харда суох. Манна кэлбит 
 дьону барыларын биир дьаллык холбуур – иҥсэ, 
түргэнник байар баҕа. Кэлин олохторо сүнньүн 
буллаҕына кинилэр да киһитийиэхтэрэ турдаҕа, 
оччоҕо баҕар бу сир кинилэргэ төрөөбүт дойду, 
ийэ сир буолуо. 

20. Төннүү

Кэм модун сүүрүгэ тугу да тулуппат. Бэл сир-
дойду киэлитин, киһи билбэт гына уларытар. 
Улуу Кытай саарыстыбалара саас-үйэ тухары 
тулхадыйыа суох бэйэлэрэ ити айыланнылар. Ол 
биир киһи диэн.

Урут барыта дьикти курдук этэ. Кыраттан да 
сүргэ көтөҕүллэрэ. Эдэр сылдьан дьиэҕэ төннүү 
үөрүүтэ диэн баара. Дьыл уларыйыыта:  саастан 
– сайын, күһүҥҥүттэн – кыһын кэлиитэ барыта 
сонун курдуга.

Оҕо бастаан ийэлэр, онтон үгүс элбэх аймах 
тапталыгар көччүйэр. Онтон ситэн истэххинэ ол 
сыыйа уҕарыйар. Ийэлэргиттэн арыый тэйэн, 
аны ойохтор тапталлара солбуйар. Сааһырдахха, 
ону сиэннэри көрүү үөрүүтэ барытын үтүрүйэр.

Иэйии ис хоһооно эмиэ уларыйар. Эдэр эрдэх-
хэ барыта сытыы, чаҕылхай, күлүбүрэс эрээри, 
чычаас, кылгас, татым. Онтон кэм аастаҕына 
 сыыйа уоскуйан, дуоспуруннанан, дириҥээн он-
нун булар. Толору уулаах өрүс кэтит үөһүн са-
натар. 

Саархаан сүрүн соругун толороннор сорох-
тор таһаҕаһы кытта төннөр буоллулар. Сөгүн 
төннөргө баҕалаахтары барытын ыытарга бы-
һаарда. Оннук дьон ахсаана сэрии түөрт гыммыт-
тан үһэ буолла. Кинилэр тута таһаҕасчыттары 
кытта дьиэлээтилэр. 

Хаалбыттар ханна да ыксаабат кырдьаҕастар 
уонна көҥүл бултуон, балыктыан баҕалаах 
эдэр уолаттар. Кинилэр киһи мээнэ сылдьыбат 
хайа быыстаах сиринэн арҕаа-хоту айаннаа-
тылар. Сүрүн соруктара бу сырыыга аттарын 
аһылыктаах сирдэргэ мэччитии, сынньатыы. От-
тон дьоннор баҕалара батарынан бултуохтара, 
балыктыахтара. Мантан ордук дуоһуйуу сэрии 
киһитигэр суох.

Батамай хаалааччыларга төһө да ымсыыр-
дар, тоҕо эрэ дойдулуурун талбыта. Турар 
үөлээннээҕин күлэн этэринии – эмээхситтэрин 
ахтан эрдэҕэ. Кырдьаҕас сөгүн бэйэтин үгүс ах-

сааннаах дьиэ кэргэнин санаан сонньуйан иһэн 
манньыйан барда. Сиэннэрин ахсаана бэйэтэ 
түөрт уон уонна оччо түбүк. Сиэннэр тоҕо эрэ 
оҕолордооҕор чугас буолаллар эбит. Оҕолоро 
хайдах улааппыттарын бу диэн өйдөөбөт да кур-
дуга. Оттон ордук бу тулаайах хаалбыт сиэннэ-
рин кыра да кыһалҕаларын барытын билэр уон-
на өйдүүр курдук. 

Бу уолаттар ийэлээх аҕалара бааллара буол-
лар, кини арыый атын буолуох этэ. Билигин 
кыһалҕалаах хараҕа суох Акуол туһунан өрүү 
саныыр, эрэйдэнэр. Кутугар-сүрүгэр күннэтэ 
аалар оспот баас баарын курдук. Оттон этэҥҥэ 
хараҕын далыгар сылдьар кыра уолга соччо 
 анаан такайар диэни билбэт.

Сэрии олоҕо бэйэтэ уолаттары дьиҥнээх эр 
киһи буола улааталларыгар көмөлөһөр, үгүс 
айаҥҥа-сырыыга үөрэнэллэр. Этэҥ²э сылдьар 
оҕону талымастаабакка наһаа була сатаан та-
кайа сатаабат ордук. Хууннарга дьиҥнээх эр 
ки һи – сэрии киһитэ. Оттон сэриини дьаһайаач-
чы лар утумнара удьуордаан бэриллэр курдук. 
Бас ты ҥай буолуу диэн эмиэ эрэй аҥардаах. Су-
дургута суох анал. 

Сэриини дьаһайыы уустук дьарык, бары 
өрүтүн бэйэ этинэн-хаанынан эрэ буолбакка, 
дьарык оҥостон, иҥэн-тоҥон, сатаан ырытан 
өйдүүр эрэ киһи бастыҥай буолан таба дьа-
һайар. Итиннэ оҕону кыратыттан иитээччи-
тэҥсик сөпкө талыллыбыта улаханы быһаарар. 
Тэҥсиктэр оҕо улаатан истэҕин аайы улары-
йыахтаахтар. Бастакытынан, хас да киһи би-
лиитин-көрүүтүн иҥэринэригэр, иккиһинэн, 
биир киһиэхэ наар убана үөрэммэтиннэр, 
олохто ругар элбэх дьону кытта алтыһыахтара 
диэн. Киһи барыта уратылаах. Дьону кытары дэ-
бигис өйдөһөн быһылааннаах түгэннэри бииргэ 
быһаара үөрэнниннэр. Бэйэ бастыҥайга бас бэ-
ринэри уонна атыттары эмиэ бас бэриннэрэри 
сатыахтаахтар. Тумнубаты тулуйар, ыарахантан 
саллыбат, чэпчэкини сэнээбэт үтүө тыыннаах, 
киэҥ көҕүстээх дьон тахсыахтара диэн.

Кыргыттар олохторун оҥоһуута туспа. Кини-
лэри иитиинэн эбэлэрэ, ийэлэрэ, эдьиийдэрэ, 
саҥастара дьарыктаналлар. Оттон олохторун 
аналын – ким кэргэн буоларын талыыны – 
 эйиэ хэ сүктэрэллэр. Кэмэ кэллэ, чэ, кытаат диэн 
буолар. Аны туран эһэлэрэ бу чыычааҕы көрөн 
биллэҕинэ үөрүү... Ханнык киһиэхэ кэргэн биэ-
рэри быһаарыы – ыарахан сорук. Дьахталлар 
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төһө да бэйэлэрэ сабаҕалаан эппиттэрин иһин, 
бүтэһик тылы эйигиттэн эрэйэллэр.

Уруулаһыы-аймахтаһыы табылыннаҕына дьиэ 
кэргэн, хаан аймах, уус, бүтүн ил дьылҕатыгар 
дьайар, кэскиллээх хардыы. Төһө да кийиити 
саҥа сиргэ тулаайахсыппатахтарын иһин, эр-
ойох киһилии сыһыаннара хаалар эбээт. Табыл-
лымыан эмиэ сөп... Уолаттарга судургу – кэргэт-
тэрэ элбэх. Кыыска – соҕотох.

Олоххо табыллыы, Айбыт биэрбит аналын то-
лоруу – дьол. Ол көнньүнэн тахсыбат. Барытын 
кыраҕытык кэтээн, болҕомтоҕун ууран, кэмигэр 
сөптөөх хайысханы талан истэххинэ эрэ барыта 
санаа курдук тахсар. Киһи талбытынан кыыл, 
үөн курдук иссэн салҕанар буолбатах. Киһи 
үөһэттэн айдарыылаах, оҥоһуулаах, ол иһин 
көҥүлэ күөмчүлэнэн эрдэҕэ.

Билигин дьиэтигэр-уотугар үгүс күннээҕи тү-
бүктэр кинини кэтэһэн турдахтара. Онтон сор-
ҕото кэмигэр быһаарыллыбакка кыһалҕаҕа 
кубулуйара эмиэ баар. Сотору илдьиттэринэн 
күннээҕи сонуннар быыстарыгар кыбыллан, 
олор таайтаран биллиэхтэрэ.

Суох – суох... Бу сырыыга Турар итиннэ бэ-
риммэт, сынньалаҥын быспат санаалаах. Дьиҥэр 
кини кэтэҕэр наар Акуол туһунан сураҕы кэтэһэр. 
Атына барыта сылтах.

Сайын бүтүөр диэри өлгөм мэччирэҥнээх 
сөрүүн мырааннар эниэлэригэр сылдьан кэтэһиэ. 
Тугу эмэ иһиттэр, мантан ханна баҕарар тиийиэ. 
Табыллыа дуо? Аны Саархаан ыҥыттарыан эмиэ 
сөп... Туох баҕарар буолуон сөп... Ону таайбак-
кын. Онон сүгэ түһүөр диэри дүлүҥ сынньанар.

21. Ойоҕостон көрдөххө

Саратай олохтоохторун кытта быһаарсан ба-
ран санаатахха, кинилэр сигилилэрэ хууннар-
га тэҥнээтэххэ адьас атынын ааһан, букатын 
киһи дьүөссүнэ суоҕун курдуга сөхтөрөр. Төһө 
да хууннар уустарынан уратылаахтарын иһин, 
бука бары бэйэ икки ардыгар олус көрсүө, сэ-
мэй, истигэн майгылаахтар. Ол эрээри кыһалҕа 
тирээтэҕинэ кинилэр саҕа суоруллубат ньыгыл 
сымара таас курдук кытаанах суох. Бэйэ инни-
гэр буолбакка, бар дьонуҥ туһун санааттан ол 
тахсар. Уруккуттан оннун булбут олох төрдө ии 
курдук барытын тутар. Ону уолҕамчытык улары-
тыы олус кутталлаах. Кэлиҥҥи кэмҥэ, уруккуга 
тэҥнээтэххэ баай-талым дэлэйбитэ дьиксин-

нэрэр, ол ханан ханарыйан тахсара биллибэт. 
Дьиктитэ баар – кыһалҕа чиҥэтэр, оттон кыах 
куту кээрэтэр. 

Бүгүн кинилэр үгүс чычаас дьон айхаллыы-
рыныы кыаттарыыны билбэт күүстээхтэр. Са-
нааларынан, сатабылларынан, сүрдэринэн хуун 
сэриитэ билигин барыларын баһыйар курдук. 
Ол билигин. Оттон кэлин?.. Атыттары сабыры-
йар кыах диэн уста-уларыйа сылдьар турук ээ. 
Хомойуох иһин ол букатын бэриллибэт. Бүгүн 
баар – сарсын мэлийиэн сөп. Тутулуга үгүс. Саас 
хайдах кэлэриттэн, сайын хайдах ааһарыттан, 
кытайдарга үүнүү хайдаҕыттан, мэччирэҥ төһө 
өлгөмүттэн... Сорохтор бардам санааларыгар 
быстах кыһалҕаҕа кыһарыйтарбыт ыаллыы 
омуктарын сэнии көрөллөр. Сарсын дьыл-күн 
тубустаҕына ону кытары кинилэр эмиэ көнөн 
кыа ҕыран кэлиэхтэрэ дии. Сэнээбиккиттэн сэт-
тэҕин ылыаҥ диэни умналлар.

Үтүө сирдэри былдьаһыыга ким сөбүн тиһэх 
быһаарааччы – сэрии. Хууннар сэриилэрэ уһун 
кэм устата чугас эргин барыларын баһыйар. 
Ити үгүс сүһүөх ааттара биллибэт сылгыһыттар, 
мас, тимир уустарын, баһылыктарын, сэрии 
бастыҥайдарын, кэскили сатаан көрөр дириҥ 
өйдөөх саархааннар салалталарынан үгүс дьыл-
лаах ахсаабат үлэлэрин түмүгэ.

Сэрии күүһэ тэрээһинтэн. Оттон ким таба 
дьаһанар, ол күүстээх. Онон биһиги таба 
дьаһанарбыт иһин барыларынааҕар өйдөөхпүт 
уонна кыахтаахпыт дэнэр кэрэгэй ини.

Хууннар, хууннар... Ыраас, көнө, үтүө са-
наалаах, сиэрдээх сыһыаннаах, барыны итэ-
ҕэйимтиэ, өс киирбэх омук. Барыларын куруутун 
баһыйыахпыт диэн сэрэхтээх санаа. Олох эрэйин 
умнан, атыттары сэнээн, бэйэлэрин үрдүктүк са-
нанан барбыттара кутталлаах. 

Биир алы гынар. Кинилэр оннуларыгар атын 
хайа да омук син биир оннук буолуо этэ диэн. 
Итинниккэ киһи барахсан ычата кыра. Бары-
ларыттан чулуу буолар баҕа баһыйдаҕына тугу 
баҕарар токурутуо, көстөр да суолу түөрэ эрги-
тиэ...

Тоҕо сорох омуктар бүгүҥҥү күҥҥэ кыаҕа 
 суохтарый? Баҕар, киһи курдук сааһын моҥоон, 
ыамын кэмэ ааһан бокооро кырдьыбытыттан 
дуу, эбэтэр аттыгар сиэнэ ситэ илик ньуолдьа ҕар 
эдэриттэн дуу? Бу ыччат сиһин этэ ситтэҕинэ, 
иэстэһэргэ сананара саарбаҕа суох.

Олох кыһалҕатын барытын кылыһынан кыай-
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баккын. Олоххо көстөрүнэн кылыс быһаарбыта 
уһун үйэтэ суох. Аһары барбыттар хаһан эрэ Ай-
быт иннигэр турар кэмнэрэ кэлиэ. Итини киһи 
кэм аастаҕына эрэ өйдүүр. Уон сэттэ сыл ааста, 
Турар уола Арсан Саламан саархаанныын суору-
ма суолламмыттара...

Хууннарга ол ыарахан түгэн этэ. Бу тугуй: 
түбэһиэх дуу, оҥоһуу дуу диэн. Үөһээ айыы-
лартан көрдөһөн, аллараа дойду ыар тыы-
нын бэлэҕинэн бүөлээн, илин байҕалтан арҕаа 
байҕалга диэри, соҕуруу хайаттан хоту хайаҕа 
диэри сиэр-туом бөҕөтө толоруллубута. Итин-
ник бүтүн улуу ил тутулун тутар дьон бытархай 
суоллартан харысхаллаах да буолуохтарын сөп 
курдуга.

Туох эрэ улахан сиэри-туому кэһии таҕыстаҕа 
дуу диэн уорбалыы, дьиксинэ санаабыттара, 
тугу да булбатахтара. Сиэр диэн хас биирдии 
хууҥҥа биллэр курдук да... Дьиҥэр сиэр киһи 
атыллаан ааһар сурааһына буолбатах. Хас 
 биирдии киһи бэйэтэ быһаарыахтаах суола. Ити-
ни быһаарыы олус уустук. Баара эрэ 17 сааста-
рыгар киһи үөмэн тиийбэт үрдүк солотун ылбыт 
оҕолор бэйэлэрин кыана туттан, кэтэнэ, хаач-
чахтана сылдьарга быһаарыммыттара уонна ол 
туһунан чугас эргимтэлэригэр эппиттэрэ чахчы-
тын хас эмэ киһи бигэргэтэн тураллар... Ол эрээ-
ри син биир туох эрэ баар. Уолаттар барахсаттар 
аҕа диэни билбэккэ улаатан эрэллэр. Эһэлэрэ 
сатыырынан иитэ-такайа сатаата. Арай аҕа ты-
лын ким кинилэргэ кэпсиэй, тириэрдиэй? Сэрии 
эҥэрдээх олох кэлтэгэй буолара үгүс. Хууннар-
га тулаайах үгүс. Кини сиэннэригэр аҕаларын 
ким да солбуйбатаҕын иһин кинилэргэ саатар 
эһэлээхтэр. Оттон атыттарга ол да суох...

Киһи дьиҥнээхтик түөрт уонугар эрэ ситэр. 
Онуоха диэри төһө да үрдүк чыыны-хааны си-
тиспитин иһин, үөрэтиитэ-такайыыта бүппэт. 
Куһаҕанын талан эттэххэ, эһэлэрэ анараа дой-
дуга арай билигин аттаннаҕына сиэннэрэ  адьас 
тулламай, эргиччи тулаайах хаалалларыгар 
 тиийэллэр. Онон да аҕыйах сыл хачымахтаһыах 
баара. 

Сэрии киһитэ үксүгэр сааһын толору моҥообот. 
Дьарыга оннук. Билигин Арсан баара буоллар 
сааһа отут түөрдэ, түөрт уонугар тиийиэ алта сыл 
хаалыаҕын суох буолта уон сэттэ сылга тиийдэ. 
Ол тухары ааспат-арахпат ыарыылаах оспот 
баас кутугар олохсуйан харах уутунан  суунар. 
Олус эрдэ өлөн оҕолоро аҕаларын аһыйан суох-

туур да диэни билбэттэр. Куруутун барытыгар 
эһэлэригэр эрэнэ улааттылар. Аҕа кыһата, аҕа 
таптала адьас атын эбээт...

Аҕалара баара буоллар Баабыр сэриигэ 
ситиһиититтэн төһө үөрүө, астыныа, туһалаах 
сүбэлэри биэриэ этэй... Баҕар Акуол аҕата ат-
тыгар баара буоллар ханна да кэриимнии ба-
рыа суоҕа этэ... Бииртэн биир салҕанар... Арсан 
баҕар өссө элбэх оҕолонуо этэ. Ол суох... Элбэх 
суох. Тарбах быстыбыт сиринии таарыйтарбак-
ка хаан оҕуолуур, нүөлүйэр, баҕарбатаххына да 
санааҥ онтон арахсыбат.

Арай оччотооҕу моһолу мүччү түстүннэр? Оч-
чоҕо билигин Арсан Саламанныын ама киһи 
дураһыйбат модун санааларын барытын сити-
һэн сахсаан бөҕөтүн таһаарбыт буолуох эти-
лэр. Оч чоҕо кэйээр олоҕо букатын атын буолара 
саарбаҕа суох. Ол үтүөнэн үрүлүйүө эбитэ дуу, 
кыһалҕанан кыһарыйыа хааллаҕа дуу? Ону ким 
да билбэт. Биир саарбаҕа суох: элбэх хаан тох-
туох этэ... Билигин ити Кытай сахсаанын да кур-
дук...

Туох буолуохтааҕын Айбыт эрэ билэн эрдэҕэ. 
Кини санаатын таайа да сатыыр аньыы... От-
тон биһиги: «Уолаттар оһолу мүччү түһэн 
быыһаныахтар этэ», – диэн судургутук саныы-
быт. Дьиҥэр, Оҥоһуу, Анал, Дьылҕа буоллаҕа. 
Барыта ол хоту түмүктэнэр. Итинник санаа ама 
киһи аһыытын мүлүрүтэр эбит.

Биһиэхэ орто дойду харамайдарыгар Айбыт 
дьайыытын ырыта саныыр табыллыбат. Аньыы. 
Киһи кыаҕын, аналын уһуга-кырыыта, күрүөтэ 
көстүбэтэҕин иһин, ханан баара биллэр. Ол 
таһыгар тахсыахтааҕар онно чугаһыа да суох-
тааххын. Үгүстэр тоҕо эрэ ону өйдөөбөттөр. 
Онтон сылтаан киһи олоҕор баар өйүнэн бы-
һаарыллыбат эрэй-муҥ бөҕө үөскүүр. 

Киһи эрэйдээх сороҕор үөһэттэн кэлэр сэрэ-
тиилэри сэргэ эҥин диэн бэлиэлэри сөпкө то-
йоннуу сатаан муҥнанар. Айбыкка үҥэр-сүктэр 
айыылар араҥаччылыылларыгар көрдөһөр. Ити 
икки хараҕа суох Акуолга хантан киһи өйүгэр 
баппат ханна эрэ кый бырах Ытык сирдэри кэ-
рийэр айаҥҥа чуо кини турунуохтааҕын туһунан 
санаа киирбитэй? Оччотугар атын Айыы күүстэр 
араҥаччылыах, көмөлөһүөх тустаахтар буолба-
тах дуо?!

Кырдьаҕас сөгүн үйэтин тухары сэрии эгэлгэ-
тин тэрийии, кыргыһыы бөҕөтүн дьаһайда ини, 
дьаһайбата ини. Арай манна кэлэн мах барда. 

2 Зак. №153
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Киниттэн туох да тутулуга суох, кини бэйэлээх 
бэйэтин сиэнигэр тугунан да көмөлөһөр кыаҕа 
суох.

Хайыай. Бииринэн сүдү сэриини дьаһайар мо-
дун кыахтаах курдугун иһин, манна кыаҕа тиий-
бэт. Киһи итэҕэйиэ суоҕун курдук, илэ олоҕун 
устатын тухары маннык, бэйэтин баһыйтарар 
түгэҥҥэ түбэһэ илик. Билигин кини хайыыр да 
кыаҕа суох. Киһи барахсан кыайбаттаах, кини 
эмиэ. Туох эмэ алҕаска тахсыбыт түбэлтэ ба-
рытын түҥнэриэн сөп. Аны ким да онно көмөлө-
һөр кыаҕа суох. Ону санаатаҕына куһаҕан буо-
лар. Били үкчү түүлүгэр курдук бачча сааһыгар 
 диэ ри куттанар диэни билбэтэх бэйэтэ ханна 
эрэ  ыраах балайданан иһэр сиэнин санаатаҕына 
уҥуоҕа хамсыыр.

– Үҥэн-сүктэн көрдөһөбүн, сиэним көрсөр ал-
дьархайдарын алы гын. Иэдээни, оһолу-моһолу 
туора үтүрүй. Санаммытын ситиһэригэр көмөлөс 
дуу...

Кини ааҕыытынан, айанньыттар төннөр кэм-
нэрэ кэллэ. Аара балайда уһун сиринэн  иилээн 
турар кэтэбиллэр уолаттар тустарынан туох эмэ 
сибики билиннэҕинэ тута биллэриэхтээхтэр. 
Баччааҥҥа диэри үс ый тухары туох да билли-
бэтэ.

Туох баҕарар буолуон сөп...
Үтүөнэн аҕаабат хара дохсун санаалаахтар 

аартык тоҕойугар түбэһиэхтэрэ. Эбэтэр ардай 
аһыылаахтар аара көрсүөхтэрэ... Аһары куйаас-
ка утатан, олус тымныыга тоҥон, сылайбытта-
рын тулуйбакка быстыахтара.

Туох баҕарар буолуон сөп.
Уонна итинник эрэлэ суох сирдьиттээх... Киһи 

көрөөт саарбахтыыр оҕото. Хайдах эрэ өрүү 
салыҥнаах санаатын кистэнэр курдук. Итин-
ник дьон түргэнник таҥнараллар, күлүмэх баҕа 
күүһүгэр бас бэринэн эбэтэр кыра да куттал 
суоһаатар барыахтара...

Дьэ иэдээн... Арай быраҕан бардын? Хантан 
булаҕын? Буолар буолтун кэннэ ирдээн да диэн.

Билигин хайыыр да кыах суох, кэтэһэргэ эрэ 
тиийиллэр. Дьэ эрэй... Тугу да гынар кыах суох. 
Эйигиттэн туох да тутуллубат.

22. Хотугу тыаллары утары

Саархаан сүктэрбит соруктарын этэҥҥэ то-
лорбут киһи быһыытынан, Турар баар сэриитин 
сөрүүн мэччирэҥнээх хайалар хоту тэллэхтэрин 

диэки салайда. Иккилии көс буола-буола тула 
өттүлэригэр туох буоларын ситиминэн киниэхэ 
ыытар чуҥнуур-кэтиир харабыллары хааллар-
таата. Аны кини соҕотох кыһалҕата – сиэнин 
 булуу.

Манна хайдан наарданнылар. Үгүстэр ор-
дууттан дьиэ кэргэттэрин ыҥыттаран аара са-
йылыы хааларга тылланнылар. Сорохтор Бата-
май мэҥэнэйдиин дойдулаатылар. Туох, ханнык 
сырыы буолбутун Саархааҥҥа толору кэпсиирин 
киниэхэ соруйда, Батамай улахан итэҕэлгэ киир-
бититтэн сүргэтэ көтөҕүллэн дьиэлээтэ.

Кырдьаҕас сөгүн киин ордууга тиийэҕинэ ки-
нини ханна да ыыппаттарын билэр буолан, сиэ-
нин көрдүү таарыйа манна босхо сылдьа түһэргэ 
быһаарынна. Олус сүтүктээтэхтэринэ син биир 
ыҥыттарыахтара. Этэргэ дылы, сүгэ түһүөр диэ-
ри дүлүҥ сынньанар.

Оттон бу дойдуга эчи бэрдин. Барыта талбыт 
курдук үтүө. Уута элбэҕэ, ото хойуута, салгына 
сөрүүнэ – ат мэччийэригэр, киһи көччүйэригэр 
анаммыт. Итии кумах тугу да тулуппакка куур-
дар-хатарар, тыыны хаайар суоһа кэннилэригэр 
оргуйа хаалла.

Биллэн турар, төгүрүк сыл уларыйбат үтүө 
айылҕалаах сир диэн суох. Оннооҕор кумах ку-
йаар кылгас кэмҥэ саас, сороҕор күһүн эмиэ 
дьэрэкээн сибэккилэринэн тыллан ылар кэмнэр-
дээх. Кыһына кыскыар тыалланарыттан, алла-
раа налыыларга хорҕойоҕун. Ити кэмҥэ аһаҕас 
сир барыта аргыардаах.

Сэрии киһитэ, бэл бу Турар курдук, төһө да 
уһуннук олордоҕуна, бэйэтэ талбытынан сын-
ньанар түгэнэ ахсааннаах. Ол баҕаҥ хоту тү-
бэспиччэ табыллыбат. Суох да диэххэ сөп. Онон 
маннык буолбута баат, дьол. Сындалҕаннаах 
айан кэнниттэн манна эрдэ күн тахсыаҕыттан, 
киэһэ кии риэр диэри күн аайы той түһүлгэтин 
курдук. Киһи маннык үтүө дойду баарын илэ 
көрбөтөҕө буоллар итэҕэйиэ да суох курдук.

Сэрии киһитэ барахсан бэйэтинэн куруук кут-
таллаах хайысханы бүөлээн үйэтин моҥуур. Ол 
үксэ киһи талымастыырыгар сөбө суох иччитэх 
кытыы сир буолар. Аны быһылааҥҥа бэлэмнэ-
нэн хаһан да нус-хас буолбакка наар күүрэ, 
кэтэнэ-манана сылдьаҕын. Киһи сонньуйар 
– оннук турук олоҕуҥ аргыһа буолан атыны 
ылыммаккын, хаһан эмэ быстахха сынньанар 
түгэн көһүннэҕинэ да онтон өтөр сылайаҕын. 
Ханна эрэ барыах-кэлиэх, тугу эрэ бүтэрэ ох-
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суоххун баҕарар курдук кэтэх санааттан босхо-
ломмоккун.

Идэ обургу кими баҕарар сигилитин, олоҕуҥ 
быһыытын-майгытын уларытан бэйэтигэр бас 
бэриннэрэр. Билигин кырдьаҕас сэрииһит олор-
бут олоҕун атын хараҕынан көрдөҕүнэ – сэ-
билэммит киһи бу орто дойду туллар тутааҕа, 
сүрүн быһаарар күүһэ эбит... Бииринэн ити сөп. 
Кини эрэ дойдутун үрүлүйэр илгэтин атыттар-
тан көмүскүүр, араҥаччылыыр. Кини мөлтөөтө – 
өстөөххө кыайтаран көҥүллэрэ быстан, хабалаҕа 
киирэн, тиһэҕэр букатын быста эстэргэ тиийэр.

Ити итинник да... Биир өттүттэн куһаҕаны эрэ 
таллаххына тугу баҕарар хой баһыгар тиэрдиэҥ. 
Сэрии киһитин дойдутун көҥүлүн көмүскээтин 
диэн өрө туталлар. Дьэ ол эрээри дойду көннө-
рү олохтоохторо – сиргэ үлэлээччилэр, сүөһү 
кө рөөччүлэр, оҕо төрөтөн иитээччилэр өрүү кү-
лүккэ хаалаллара эмиэ соччото суох.

Оччоҕо... Батас барытын быһаарбат, олох-
хун кининэн тэриммэккин. Олох эгилитэ-бугу-
лута элбэх. Киһи үгүскэ баҕарар. Ону барытын 
биилээҕинэн хааччыйбаккын. Күүһүнэн өттөйүү 
уһун үйэтэ суох. Этэллэринии босхо тиксибит 
буоһаабат. Түргэнник туман буолан уостар.

Дьон киэҥ араҥата үлэлээн эрэйдэммэккэ бэ-
лэми былдьаан хааччынарга үөрэннэхтэринэ ас-
таҥас таһаарар, саҥаттан саҥа сэрии эрэйиллэн 
киирэн барар. Ити сатаан уһуннук салҕаммат. 
Хайа баҕарар сэрии аньыы-хара эҥэрдээҕин 
быһыытынан төһө да атыннык ааттанаммытын 
иһин, кыайыылааҕы кэрбиир күлүк өттүлээх. Бу 
олус иччилээх, идэмэрдээх дьарык. Итини санаа-
таххына саҥа аллайыаххын баҕараҕын: «Оо, 
Айбыт Айыы Тойон Таҥарам! Бу дьарыгы мин 
бэйэм баҕабынан талан ылбатаҕым. Уһуктаахха-
биилээххэ баҕарбатаҕым. Барыта анал, ыйаах, 
дьаһал хоту сылдьыбытым». 

Күүһүнэн өттөйүү, бардамсыйыы аанньанан 
туолуйбат – мантан бүтүн омук майгыта-сигили-
тэ кэхтэр. Олус кыаҕыран наһаа барыах кэриэ-
тин арыт кыайтарбыт ордук курдук. Мөлтөөбүт 
кэмҥэр хаптайан биэрэн, санаа сааһыланан, 
күүһү мунньунан, ыһыллыбыты хомунан, кэ-
лэр кэм күнэ тахсарыгар бэлэмнэниэх баара. 
Ону баа ра кими да өрө көрдөрбөккө, хайаан да 
наар кыайыахтаахпын диэн санааҕа хууннар 
үөрэнэн хаалыллар. Кирис быстан сир үрдүттэн 
симэлийэ бит дуу?

Орто дойду олоҕо уларыйымтыа. Сииктээх 

салгынынан илгийэн сир үрдэ сибэккинэн си-
мэниэ, көрөрүҥ тухары күөх нуолур от, кыыл-
сүөл көҥүллүк көччүйэр, балык арааһа оон-
ньуур... Киһи итиннэ иһэ да, хараҕа да туолбат, 
санаата туохха да сөп буолбат, өрүү маннык 
салҕаныахтааҕыныы көччүйэр эрээри, мантан 
дьолломмута эмиэ да көстүбэт, төттөрүтүн, май-
гыта-сигилитэ алдьанан, алларыйан барар.

Ол эрээри кыһын обургу тымныынан хаары-
йан, хаарынан көмөн, тохтообот тыалынан сук-
куйан кыһарҕан эгэлгэтинэн суту аҕалыа. Киһи 
ону тулуйар, онуоха үтүө быһыы, хардарыта 
көмөлөсүһүү олоҕу салгыыр. Дьиктитэ баар, 
ыарахаттартан киһи ытаан-соҥоон ыһыктынан 
кэбиспэт, хата төттөрүтүн, атыттары өйдөөн 
көмөлөһөргө дьулуһар. Тоҕо эрэ кыһалҕалаах 
кырыымчык олох киһини ырааһырдар, чэбди-
гирдэр.

Тоҕо эрэ олус кыһалҕата суох баай-тот олох-
тон киһи, төттөрүтүн, куһаҕан кэмэлдьитэ уһук-
тар. Кытайы көрдөххө киһи бэккиһиир. Сэттэ 
саарыс тыба кыһалҕалаах да буоллаллар бэрт 
эйэ лээхтик олорбуттара, онтон үтүө кэмнэр эр-
гийэн байан-тайан кыаҕырдылар да, майгы-си-
гили тос ту уларыйан иирсээн эрэ дьарыктаах 
 буолбуттара ити алдьархайга тиэртэ. Кинилэр 
саҕа көнө, көрсүө үлэһит, тэрээһиннээх омук 
суоҕа. Ол бэйэлэрэ дьэ ити алдьархайга тиий-
дилэр. Тоҕо?

Төһө да өйдөөҕүмсүй, саҕах кэннигэр саспыты 
сатаан булан көрбөккүн. Кэлэн иһэри эрдэттэн 
билэр баҕа киһиэхэ өрүү баар. Аны билбитиҥ 
иһин таба өйдөөн сөпкө туһанарыҥ саарбах. 
Кыра ычалаах, күннээҕи кыһалҕатыгар батыл-
лыбыт кэнэн киһи иннигэр туох тоһуйарын эр-
дэттэн биллэҕинэ олоҕун отуора хамныыр ини. 
Онто суох киһи барахсан кыратык кыаҕырда да, 
бэйэтин барытын быһаарар аһары кыахтаах Ай-
быкка тэҥнэнэн, аньыыга киирэн алдьархай аа-
нын аһыа.

Киһи аймах өрө-таҥнары түспэккэ эрэ кыа-
йан сайдыбат быһыылаах. Кини обургу кыаҕы-
баайы эрэйгэ кубулутан, эҥэринэн тэлэн бачча-
ҕа кэллэҕэ. Мантан инньэ дьэ өйдөнөр ини да, 
саарбах.

Турар маннык санаалар киниэхэ үөскүүллэрин 
сөҕөр. Урут итинник дириҥ силистээх санаалар 
сыттара да суоҕа... Хайдаҕын да иһин, бу кэ-
лин отуора хамнаан сылдьар, ордук хараҕа суох 
сиэнин дьылҕатын санаатаҕына сүрэ хамсыыр. 

2*
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Акуол туохха эмэ түбэстэҕинэ хайыыр? Хайдах 
буолар?.. Тугу гынарын бэйэтэ да билбэтиттэн 
түүлгэ баттаппыттыы этэ-сиинэ салыбыраан ба-
рар... Иэдээн... Айыы Таҥарам! Эйиэхэ эрэ эрэ-
нэбин...

23. У Хуан – сөгүн     
 көмөлөһөөччүтэ

Түүнү быһа өҥ ардаҕа илгийдэ. Сарсыарда 
халлаан дьайҕарыыта күн көрбүтүгэр олус ку-
раайан испит айылҕа тиллэн кэллэ. Сэбирдэх ах-
сын таммахтар араас өҥүнэн чаҕылыҥнастылар. 
Итини көрө туран сөгүн сиигэ суох кыйыттар 
куйаас кумах куйаары өйдөөн кэллэ.

Түгэҕэ биллибэт ити дойдуга кини күндү сиэнэ 
сураҕа суох сүттэ... 

Хантан булан, хайдах көмөлөһөр?
Бу киһи өйүгэр баппат баламат сырыы дии 

– хаһан эрэ Таҥара таарыйбыт ытык сирдэрин 
кэрийэ барыы диэн... Ол туох туһалаах сырыы-
ный? То йон Таҥара хараҕа суох уолчаан кэрийэн 
үҥэрин-сүктэрин кэтэһэр дуо? Оччоҕо тоҕо? Туох 
иннигэр? Орто дойду олоҕун сүрүн ис хоһооно 
биһиэхэ биллибэт. Онон билбэккин тойоннуу 
сатаабатыҥ ордук.

Оттон айан ыарахан. Оннооҕор анаан бэ-
лэмнэммит, үгүс харабыллаах, сэрии сэптээх, 
хаһаас астаах, субурҕа көтөллөөхтөр сураҕа 
суох сүтэллэр. Үгүс сыл ааспытын кэнниттэн 
уҥуохтарын кумах типпитэ арыллан кэлэр.

Оҕолор төһө бэйэлээх астарын, ууларын сүгэ 
сылдьыахтарай? Уонунан көс тухары иччитэх 
итии кумах өрүкүйэр...

Акуол биир-икки ыйынан төннүөх буолта, 
он туката үс ый ааста, болдьох туолбата, эһэтэ 
сэмээр кэтэһэр, арай ким да суох. Сүүһүнэн кэ-
тэбил кураанах тураллар. Оччоҕо тугу гынар?! 
Хайдах буолар?!

Саҥата суох кэтэһэр дуо? Арай астара, уулара 
бүппүтэ ырааттаҕа... Бу эргиннээ±и үгүс хала-
бырдьыттар илиилэригэр киирдилэр дуу?

Ол эрээри туга да суох уолаттары халабыр-
дьыттар тыытымыахтарын сөп этэ. Итинник эрэт-
тэр туһаналларыгар эрэ тохтууллар, атыылыыр-
га дуу эбэтэр атастаһарга дуу. Арай хараҕа суох 
уол хууннар сөгүннэрин сиэнэ диэн биллиннэр? 
Арай онно өйдөрө тиийиэ дуо? Баҕайылар мээ-
нэ көр оҥостон да өлөртөөн кэбиһиэхтэрин сөп. 
Туох да туппат дьоно...

Турар киирэр ааҥҥа киһи күлүгүн көрөн дьик 
гына түстэ: кини санаатын кытта соҕотохпун дии 
саныыра. Бу У Хуан эбит. Кини тыаһа суох, бил-
либэккэ сыбдыйан киирэн аттыгар соһуччу баар 
буолары сатыыр. 

– Эмиэ туох буолла? – сөгүн кыйаханан ыйыт та.
– Ээ, суох...Көннөрү...
– Мин эйигин ыҥыттара иликпин.
– Хайдах эрэ миигин сүтүктээтэ дуу диэн 

 кэллим.
– Сүтүктээтэхпинэ ыҥыттарыам. Тоҕо ону таа-

йа сатаатыҥ? Үөмэн киирэҥҥин киһини со һут-
туҥ. Айыы киһитин сырыыта биллэр. Он нооҕор 
көтөр кыната тыастаах. Арай абааһы эрэ ылы-
чып сыбдыйар.

– Ээ, мэһэйдээмээри... Аралдьытыахпын ба-
ҕар баппын.

– Эн хаамар тыаскын иһиттэхпинэ да, улахан 
эбит.

– Аны итинник гыммаппын өйдөөтүм.
– Чэ, сөп, эбии туох этэрдээххиний?
– Баабыр эйигинниин көрсөн кэпсэтиэн баҕа рар.
– Соторутааҕыта манна кэлэ сылдьыбыта дии. 

Туох да диэбэтэҕэ. Уонна тоҕо эн нөҥүө көр дө һөр. 
Быһаччы этиэн, мин киниэхэ сөгүнүм таһынан 
эһэтэ этим буолбат дуо? – Турар түүлүгэр атын 
сиэнэ: «Эн мин эһэм буолбатаххын, хара суор-
гун», – диэбитин санаан сонньуйда.

– Кини ким да суоҕар бүөмнээн кэпсэтиэн 
баҕарар.

– Ким да суоҕар? – Турар соһуйда да, үөрдэ 
да: бүччүмнүүр үчүгэй, кэлин наар тойонун эрэ 
курдук кэпсэтэр – туттуна, кылгастык... Ордук-
хоһу тыла суох. 

– Тугу эрэ сүбэлэһээри гынар быыһыылаах.
– Ити үчүгэй, – Турар дуоһуйан өрө тыынна 

уонна кырдьаҕас доҕорун кыҥначчы көрөн ту-
ран ыйытта: – Эн санааҕар туох туһунан кэпсэ-
тээри гынара буолуой?

– Хантан билиэхпиний?.. – У Хуан мух-мах бар-
да. – Мин көннөрү киһи буоллаҕым. Оттон кини 
эдэр да буоллар сэрии бастыҥайа – мэҥэнэй.

– Куотунума. Эн көннөрү киһи буолбатах хын, 
сөгүн көмөлөһөөччүтэҕин. Солоҥ быһыытынан 
эл бэҕи билиэх-өйдүөх тустааххын: чэ эт, эн са-
нааҕар туох туһунан кэпсэтээри гынара буолуой?

–Биллэр буоллаҕа, инитин Акуол туһунан. Он-
тон ордук туох кэлиэй.

– Сэрэйэҕин эрэ дуу, эбэтэр тугу эмэ билэҕин 
дуу?
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– Суох... Көрүөхтээҕэр сэрэйбит ордук диэ-
биккэ дылы...

– Дьэ?
– Көрөбүн ээ... Олус муунтуйар, санааргыыр. 

Соторутааҕыта Куньулуун эргин сирдэри би лэр 
дьону мунньа сылдьыбытыттан, онно барарга 
оҥостор быһыылаах диэн сэрэйбитим.

– Сөпкө этэҕин. Оннугар тахсар. Эн эт, кэллин. 
Мин онуоха диэри тугу гынары толкуйдуом...

У Хуан барбытыгар сөгүн санааҕа түстэ: хай-
дах дьаһанабыт?

Син биир тугу эрэ дьаһаннахха сатанар. Суу-
ланан баран олоруохпут дуо? Ол эрээри бу 
үлүгэр киэҥ сирдэри, кумах куйаардары хайдах 
сиидэлиэҥий? Туохтан саҕалыыбыт...

Көрдүүр хайысхалары быһаарыахха. Бас таан 
барбыт суолларын хайыахха. Онон төн нүөхтэ-
рин сөп. Ити санаатахха оннук. Ол эрээри сир-
дьит бутуурдаах төбөтүгэр туох көтөн түһэн хайа 
 диэки халыйыахтарын ким да билбэт.

Атын киһи дьайыытыттан иҥнэр олус кы-
һыылаах буолааччы, оттон Хойгур курдук төн-
нүбүт төрүөхтэн тутулуктанар, оннооҕор хас эмэ 
төгүл абалаах.

Үйэтин тухары олорон кэлбит олоҕор эгэлгэ 
түгэннэр бааллара. Сороҕор төһө да ыараханын 
иһин төрдө-төбөтө син биир өйдөнөрө. Кини ку-
руук хуун омук күөнүн тутар сэрииһит ньыха-
ларын уонна саархааннар икки ардыларыгар 
 быыс-арыт буолан, хайа хайаларын дьайыыла-
рын холбоон түмэн кэллэ.

Оттон билигин манна биир түктэри киһийдэх-
тэн тутулуктанна. Күнү-түүнү быһа төһө да өрө-
таҥнары сыымайдаабытыҥ иһин, ити нэгэйтэн 
кэлэн иҥнэр: тутта сылдьарыттан, быһыытыттан, 
тылыттан-өһүттэн көстөн турар алдьархайы хай-
дах да гынан халбарытар, бэл уталытар кыаҕыҥ 
суох... Кыах суоҕа баар эбит, кини хаһан да бил-
бэтэх туруга.

24. Дьиэ кэргэн баһылыга

Уустук санааларыгар уйдаран, бу билигин буо-
лартан тэйбит курдук сырыттаҕына сурт таһыгар 
эрчимнээх атах тыаһаабытыгар: «Ким кэллэ?» – 
диэн иһэн, сиэнэ буоларын таайан, киирэн кэл-
битигэр эдэр эрээри балай да улахан эппиэттээх 
сололооҕо биллэрин бэлиэтии көрдө.

– Аас... Истэбин.
– Тоҕо кэлбиппин билэҕин.

– Билэн. Бэйэм кутум көтөн сылдьар. Уум да 
кэлбэт. Куттал сабардыыра хайдаҕын дьэ бил-
лим.

– Мин манна эһэбэр буолбакка, сөгүҥҥэ ини-
бин көрдөтө ыытарыгар көрдөһө кэллим. Кэми-
гэр төннүбэтэ.

– Сөпкө этэҕин. Куньулуун диэки утары баран 
көрдөөн көрүөххэ.

– Мин эмиэ итинник диибин. Ол эрээри мин 
төрүөтэ суох баҕарбыппынан баран хаалар кыа-
ҕым суох. Төрүөт буолуох туох да суох курдук.

– Эмиэ сөпкө этэҕин. Мин көдьүүстээх төрүөтү 
булан олоробун.

– Дьэ дуо? – Баабыр сымарыттыбат сирэйэ 
сырдаан кэллэ, оҕолуу мүчүк гынна.

– Манныкка тиэтэйэн халахайданар табыллы-
бат: тугу да умнубат, сыыһа хамнаммат туһугар 
сиһилии бэлэмнэнэр ордук. Куйаас намырыйда 
даҕаны кумах куйаар сойоро ыраах – күһүҥ ҥү ар-
дахтар тэйиччилэр. Ыксаама. Толорутук сиһилии 
бэлэмнэниэхтээххит. Куйаар куйааһа бү тэ илик. 
Күһүҥҥү ардахтар саҕаланыахтара эрдэ. Аны 
сорук туһунан. Икки сорудах баар. Бас такыта. 
Окун диэн Саратай урукку баһылыгын булуох 
баара. Кини тыыннаах буоллаҕына ханна эрэ 
бүгэн олордоҕо. Иккиһэ эргиэн суолунан ын-
дыылаах таһаҕасчыттары халааччылар ситим-
нэрин булан, силистэрин түөрэн суох оҥо руу. 
Со торутааҕыта истибиппинэн Кытайга баран 
иһэр айанньыттарга күүстээх харабыллаахтарын 
үрдүнэн хастыыта эмэ саба түһүтэлээбиттэр. Ик-
кини халаабыттар, үһүс нэһииччэ куотан быы-
һаммыт. Онон Саратайдар тыыннара кылгаабыт.

– Өйдөннө. Окуну тыыннаах буоллаҕына бу-
луом. Оттон халабырдьыттары оннук аһаҕастык 
бөлөҕүнэн сылдьар буоллахтарына соһуччу саба 
түһэн кыргар судургу.

– Дьэ ким билэр... Түөкүттэр сэрэхтэрэ сүр. 
Куттал суоһуурун сэрэйдилэр да саһан, бүгэн 
хаалааччылар.

– Оччоҕо хайдах гынабыт? 
– Бааллары эһии кыра. Силистиин-мутук-

туун тиллибэттии түөрэр инниттэн маҥнай бэр-
кэ сэрэнэн ханна ордууланалларын, кимнээх 
хантан, тугунан хааччыйалларын, булбут баай-
дарын кистиир сирдэрин, аймахтарын чуҥнаан 
быһаарыахха, онтон эрэ дьаһайыахха.

– Аймахтара баҕас онно туох буруйдаахтарый?
– Урут халабырдьыттарга түбэспит дьон дьыл-

ҕатын санаа. Онно ким буруйдааҕый? Хала-
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быртан тэптэрэн үгүс элбэх дьон, бүтүн уустар 
олохторо көммөттүү огдолуйар. Ону тохтотор 
туһугар халабырдьыттар аһыныгаһа суохтук, 
кырык таахтык суох оҥоһуллуохтаахтар. Оттон 
түөкүттэр аймахтара бэйэлэрэ халаабатахтарын 
иһин, көмөлөһөн былдьаммыт баайы үллэстэ 
олордохторо.

Баабыр соторутааҕыта өрүкүйбүтэ уостан бар-
да. Сэбэ-сэбиргэлэ суох дьону хайдах дьакый-
талыан санаата хоппото. Турар сиэнэ ити соч-
чото суох кэтэхтээх соруктан сүр баттатарын 
биһирии санаата. Ити аата билиҥҥиттэн үтүөнү-
мөкүнү, аньыыны-хараны араарар эбит. Ол 
үчүгэй. Итинниги эмиэ билиэхтээх, хайыай, олох 
уһуга-кырыыта элбэх... Букатын да итиннэ кы-
тыннарыа суох этэ да, инитин көрдүү тэринэн 
сэриитин илдьэ барарыгар атын төрүөт суох.

«Бээрэ, маннык гыныахха сөп эбит, – эһэтэ 
санаа тобулла. – Баабыр халааһыҥҥа сы һыан-
наахтары барыларын булан дириҥ омуһахха 
хаа йар. Онон бүтэр. Тутуллубуттар дьылҕаларын 
быһааттара Батамайы ыҥыттарыа. Биллэн турар, 
эрдэ ыҥырыллыбытын маҥнай сөбүлүө суоҕа да, 
кэлин дьылҕа быһаарааччынан ананнаҕына хата 
астыныа, ол биллэр».

– Чэ, сөп. Эн буруйдаахтары уонна онно сы-
һыаннаахтары булан уҥкучахха ук. Билигин ки-
чэйэн тэрин. Мэҥэнҥин сүүрбэттэн тахса бөлөххө 
арааран, туора харахха көстүбэккэ айан аартык-
тарын, үрэх туорааһыннарын кэтэбилгэ ылыҥ. 
Баҕар убайгын көрдүөҥ, таарыйа халабыр-
дьыттар ис ситимнэрин, ханна хор ҕо йоллорун 
быһаарыаҥ. Кытаатан сэрэхтээхтик дьаһаныҥ.

– Бу Акуолу көрдүүргэ олус тоҕоостоох түгэн. 
Айан суола арҕаалыы-хотунан ааһар. Уолаттар 
ону син биир ханан эрэ быспыттара буолуо. 
Суолу кыйа дьон түөлбэлээн олохсуйбута чах-
чы. Онно кинилэри хайаан да ким эрэ көрбүт 
буолуохтаах. Хаһан, хайа диэки барбыттарын 
туоһулаһыахха сөп. 

– Мин хайаан да булуом, эһээ.
– Кыһанан көр. Кинилэр сүүһүнэн көһүнэн 

уһуннук тайаан сытар Кунньулууҥҥа ханан бар-
быттарын булар уустук. Аны биһиги кинилэр 
 тиийиэхтээх Ытык сирдэрэ ханан баарын бил-
бэппит.

– Тугу да көрбөт киһи суол хайысхата ханан 
барарын чопчу билэрэ дьикти, – Баабыр эһэтигэр 
бу маннык аан бастаан кэпсээтэ. – Адьас кыра-
тыттан сирдьитэ мэһэйдэр быыстарынан суолу 

дэхситин эрэ көрдүүрэ. Оттон айаннарын хайыс-
хатын Акуол ыйан иһэрэ, тиийиэхтээх аартыкта-
рын көрөн турардыы тылынан ойуулаан биэрэрэ. 
Хантан итиннигий?

– Биһиэхэ ити биллибэт... – кырдьаҕас сөгүн 
сиэнин диэки санаарҕаабыттыы көрөн ылла. – 
Бу орто дойдуга киһи билбэтэ, өйдөөбөтө элбэх. 
Олору эн таайа сатаан өйгүн сынньыма, көннөрү 
төбөҕөр хатаан ис. Итинниккэ олус иһигэр кии-
рэр көннөрү киһиэхэ кутталлаах. Кэмэ кэллэҕинэ 
баҕар бэйэтэ арыллыа.

– Оҕо сылдьан Акуол көрбөт диэн санаабат да 
этим. Барытыгар тэҥҥэ оонньуурбут. Саһа оон-
ньуурга мин ханнык таас кэннигэр саспыппын 
куруук таба этэрэ.

– Кини Айбыты өрүү түһээн көрөр, кинини 
 кытары ураты сыһыаннаах быһыылааҕа... Ол 
иһин кини сылдьыбыт ытык сирдэрин анаан кэ-
рийэ, үҥэ-сүктэ бардаҕа.

– Миэхэ адьас өйдөммөт. Тоҕо Таҥара ол сир-
дэри хараҕа суоҕунан кэрийтэрдэ? – Баабыр 
оҕолуу соһуйбутугар, эһэтэ бэйэтин ис мучу-
маанын таба эттэрэн эргичиҥнии түстэ: кырдьык 
тоҕо? Туох иһин? Туох туһугар?

– Дьэ билбэтим. Биири билэбин: ол сирдэри 
кэрийэн үҥэр дьоннор урут да бааллара үһү, би-
лигин да дэҥ бааллар быһыылаах. Оттон биһиги 
сэрии дьоно онтон туора туруохтаахпыт. Мин 
итин тэн үтүө кэлиэ дии санаабаппын. Биһиэхэ 
 барыта  судургу уонна эгилитэ-бугулута суох 
чопчу өйдөнөр буолуохтаах. Үөһэттэн кэлэр дьа-
һаллары толоруу уонна толорторуу. Онтон атын 
өйдөммөт суолларга аралдьыйбаппыт ордук.

– Хайыахпытый?.. Таҥараҕа эрэ эрэнэргэ тии-
йэбит, – тоҕо эрэ Баабыр ыараханнык өрө тыын-
на. – Оттон Окуну буллахпытына хайыыбыт? Ки-
нини Саратай баһылыгынан оҥоробут дуо?

– Ону саархаан быһаарыа. Эһиги суолга сэ-
рэхтээх буолуҥ... Тоһоҕолоон этэбин. Туох 
аанньа киһи халабырдьыт буолуой? Кинилэр 
киһи өйдөөбөт дьоно. Ханна да батан сыл-
дьыбатах устугас, тугу да гыналларын кэрэй-
бэт баҕайылар. Саба түһүөхтэрэ диэбитиҥ 
– саһаллар, көмүскэниэхтэрэ диэбитиҥ – куотал-
лар. Ииччэх-бааччах иилистибит сигилилээхтэр, 
түҥнэстибит түөрэх кэмэлдьилээхтэр. 

– Сөп.
– Мин анараа дойдуга айанныырым уолдьас-

пыта ыраатта да, Айбыт тоҕо эрэ ыларга ык-
саабат. Ол эрээри син биир мин кырыйдым. Онон 
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дьиэ кэргэммитин, ууспутун көрөр-истэр тирэх 
киһинэн аны эн буолаҕын. Эдэргин, толору ситэ 
иликкин да, өйдөө – мин кэннибиттэн хаалар-
га чыыҥҥынан-солоҕунан бары өттүгүнэн сөп 
түбэһэр киһи эн эрэ бааргын... Өйдөөтүҥ?!..

– Өйдөөтүм, эһээ... Эн эттиҥ...
– Аны Окун туһунан маннык. Кинини хайаан 

 да булуохтаахпыт диэн наһаа үлүһүйэн көрдөө-
мөҥ. Буллаххытына үчүгэй, ол эрээри түбэһэргит 
саар бах. Кинини көрдөөһүн тас сылтах эрэ. Уон-
на дьиҥинэн Окун аныаха диэри тыыннааҕа 
да саарбах. Өстөөхтөрө иэстэһэннэр хайы-үйэ 
дьаһайбыттара буолуо.

* * *
Баабыр барбытын кэнниттэн Турар саҥата 

суох сөҥүдүйэн олордо.
Оҕолорум барахсаттар... Хайдах маннык түгэн 

ахсын уларыйа турар уордаах, арыт аһыыта 
килбэҥниир адьырҕа дойдутугар кинилэр сал-
гыы олох олороллор?

Хууннар аныаха диэри бараммат баайдаах 
улуу Кытайдыын ыаллаһан үгүс үйэлэр тухары 
нэмнэрин билсэн, хардарыта өйдөһөн, ылсан-
бэрсэн олорбуттара.

Турар кинилэргэ үгүстэ сылдьыбыта. Эҥин 
кэмҥэ, эҥин туруктааҕын көрбүтэ. Үгүс үүнээйи 
олордуллубут нэлэмэн хонууларын, хайа эниэ-
лэрин хаһан, кирилиэстии иилээн, хайдах нүөл-
сүтэн, угуттаан ириис үүннэрэллэрин сөҕө, 
салла көрөрө. Оттон маска иитэр торҕо сабын 
оҥорор хахтаах үөннэрэ!.. Дьиҥнээх улуу, киһи 
эрэ сөҕөр улуу омуга.

Билигин ол ыһыллан-тоҕуллан, аччыктааһын 
буолбут дииллэрин киһи итэҕэйиэ суох курдук. 
Ити баар, ис иирсээн алдьархайга тиэрдэрэ. 
Хайдах улуу омук бэйэтин икки ардыгар биир 
 тыл булбатый? Дьэ булбатахтар. Итэҕэйэргэ 
 ыарахан.

Хууннар атыттары күүстэринэн баһыйалла ра 
Таҥараттан бэриллибитин курдук уонна ол хаһан 
да уларыйыа суоҕун курдук саныыллар. Кини-
лэр уйгулара баара-суоҕа сылгы сиһиттэн тирэх-
тээх ат туругуттан тутулуктаах. Биир куйаас- ку-
раан сайын, тымныы-тыаллаах кыһын бу кыаҕы 
соҕотохто сотон барыан сөп. Күүс өһүллэрэ, сүр 
тосторо, саргы самнара өртөн  буолбат.

Кытай баайын сиртэн сомсорунан күүстээх. Ону 
киэмсийбит баһылыктар бэрт былдьаһан көрүөх 
бэтэрээ өттүгэр күдэҥҥэ көтүттүлэр. Тулуурдаах 
үлэһит дьонун аас-туор турукка тиэртилэр.

Турар Кытайга сырыыларыгар аһары  уойан 
дьоҥҥо көтөхтөрө сылдьар сатаан хаампат 
баһылыктар баалларын олус сүөргүлүү көрөрө. 
Түмүгэ ити... Ыар өйдөбүл ыга кууһар. Эдэр чэ-
гиэн Ци сөгүнэ Су Ху барахсан көмө көрдөөбүтүн 
батан кэбиспитэ дии. Эрэл кыыма умуллан 
күлүнэн көмүллэн эрэр харахтара бу баарга ды-
лылар. Хаарыан ыччат.

Билигин кини тиһэх кыргыһыытыгар охтубута 
буолуо. Буруйданар санаа кыһыл чохтуу Турар 
кутун дьөлө сиир...

Аны түүлүгэр баттаттаҕына, Ци саарыстыба-
тын эдэр сөгүнэ Су Ху уу көрдүүрүн биэрбэккэ 
кумах тумул кэннигэр хаалларан, ханна эрэ, 
киэҥ куйаарга, атах балай куотар...
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Саха уус-уран литературатыгар туспа суол у-
ии´и хаалларбыт биллиилээх суруйааччы биир 
дойдулаахпын Василий Васильевич Яковлевы 
мин аан бастаан 1974 сыллаахха, сайын армия-
ҕа сулууспалыы сылдьан уоппускаҕа кэлэ сыл-
дьаммын, таайбынаан, Аҕа дойду Улуу сэриитин 
кыттыылааҕа, суруйааччы, учуутал Алексей Спи-
ридонович Бродниковтыын Дьокуускай куоракка 
көрсөн турардаахпын.

Василий Яков левы кытта билсэн бараммын, 
кини туһунан миэ  хэҕэ, олус үчүгэй үтүө өйдөбүл 
хаалбыта. Бэрт үтүө майгылааҕа үөрэн мичи-
лийэ сылдьарыттан, тас көрүҥүттэн, мааны та-
ҥаһыттан-сабыттан, туттарыттан-хаптарыттан ту-
та киһи хараҕар быраҕыллара.

Мин, биллэн туран, сааспыт да улахан араас-
таһыытыттан уонна суруйааччылар диэн олох 
ураты дьоннор, мээнэ киһи кинилэр та һым на-
рыгар тиийбэт диэн өйдөбүллээх эдэр киһи буо-
ламмын, Василий Яковлевы кытта ыкса алтыспы-
тым уонна билсибитим диэн этэр кыаҕым суох. 
Арай биирдэ эмэтэ таайым аахха, Алексей Спи-
ридоновичтаахха, көрсөн ааһар этим даҕаны, 
улаханнык кэпсэппэт этибит. Кэлин олоҕун ти һэх 
 сылларыгар, иккитэ хаста уруккуттан бил сибит 
 дьон быһыытынан, аҕыйахта  истиҥ ник-иһирэх тик 
олох-дьаһах туһунан кэп сэ тэн турар даахпыт. 
Ону кэлин хаһан эмэ сыр датан кэпсиэҕим (су ру-
йуоҕум).

Мин ордук эрдэ көрсүбүт түгэннэрбиттэн, 
1984 сыл сайын атырдьах ыйыгар, поэт Алек-
сей  Бродников дьиэтигэр көрсүһүүнү умнубап-
пын. Ити түгэҥҥэ Василий Яковлев 50 сааһын 
бэлиэ тээри сылдьар кэмэ эбит этэ. Онно кини 
олоҕун бэлиэ күнүгэр анаан-минээн, Саха си-
рин кинигэтин издательствотын үлэһиттэрин кө-
ҕүлээһининэн (ред. Татьяна Ивановна Румянце-
ва). «Тыа салгына» диэн бэртээхэй ис хоһоонноох 
кэпсээннэрин хомуурунньуга сабыс саҥа бэчээт-
тэнэн тахсыбытын, убайын курдук истиҥник са-
ныыр биир идэлээҕэр, айар үлэҕэ эн-мин дэһэн 
уһуннук үлэлээбит киһитигэр, Чурапчыга саха-
лыы уус-уран литература сайдарыгар элбэх сы-
ратын биэр бит поэт Алексей Спиридоновичка 
уонна кини кэргэнигэр Мария Харлампьевнаҕа 

көрдөрө, бэлиэтии аҕалбыт этэ. Ити кэмҥэ мин 
таайым аахха баар этим, Алексей Спиридонович 
ис-иһиттэн үөрэн-көтөн туран Баһылайы саҥа 
кинигэтинэн эҕэрдэлээбитэ. Инникитин даҕаны 
аҕарымнаабакка айар үлэнэн утумнаахтык дьа-
рыктанарыгар, дьон-сэргэ сөбү лүүр кинигэлэ-
рин бэчээттэтэ турарыгар үтүө баҕатын эппи-
тэ, аҕа саастаах киһи быһыытынан алҕаабыта. 
Саҥаһым Мария Харлампьевна эмиэ ис-иһиттэн 
үөрэн, ас-үөл бөҕөтүн остуолга дэлэччи тардан 
биһигини ыҥырбыта. Кинилэр үчүгэйдик саныыр 
ки´илэригэр, биллэр-көстөр улахан суруйааччы-
га, элбэх истиҥ тыллары эппиттэрэ, бэйэлэрин 
аат тарыттан истиҥ сүбэ-ама биэрбиттэрэ.

Василий Васильевич олоҕун биир бэлиэ, үтүө 
күнүгэр, сааһын тухары алтыспыт айар кут таах 
дьиэ кэргэн дьоно, истиҥник көрсөн, остуол бас-
тыҥын тардан бырааһынньык тэрийбиттэригэр 
махтанан, ис-иһиттэн сырдаан мичилийэ олор-
бута, долгуйан хараҕыттан уу-хаар бычалыйбы-
та. Онтон үөрүүтүн тэҥҥэ үллэстибиттэри гэр 
махтанан саҥа кинигэтин бэлэх ууммута. Он-
но маннык истиҥ тыллар суруллубуттар этэ: 
«Үөлээн  нээ ҕим курдук саныыр, үгүс сыл өйөһөн 
сыл дьыбыт үтүө убайбар Өлөксөйгө уонна маа-
ны майгы лаах – Маша саҥаспар. Автор Баһылай. 
15.08.84 сыл». Итиннэ ааранан мин эмиэ кинигэ-
ҕэ тиксиби тим. «Ув. Павел Петрович! От всей 
души. Автор В. Яков лев. 15.08.84 сыл. Чурапчы 
күөлүн үр дэ» диэн официальнай соҕустук сурул-
лубут кини гэни ылан олус үөрбүтүм. Чурапчы 
күөлүн үрдүгэр диэни быһааран биэрдэххэ, таа-
йым аах дьиэлэрэ олох Чурапчы күөлүн өҥөйө, 
кэрэ көстүүлээх сиргэ турара. Бырааһынньык 
кэмигэр кэпсэтии гэ мин үксүн саҥата суох ис-
тээччинэн олорбутум, биирдэ эмэ аҕыйах тылы-
нан сэҥээрэр эрэ этим. Икки улахан суруйааччы 
олох туһунан дириҥ ырытыылаах кэпсэтиилэрэ, 
ордук айар үлэ судургута суоҕун туһунан са-
наалара  миэхэ элбэх өйү-санааны укпут буолуох-
таах дии саныыбын.

Кэлин ааҕан билистэххэ, Василий Яковлев «Тыа 
салгына» диэн кинигэтэ чахчы ураты, ааҕаач-
чы га элбэҕи биэрэр, толкуйдатар ха бааннаах 
эбит. Кинигэ саҥа бэчээттэнэн тахсаатын кытта, 

СУРУЙААЧЧЫ ДЬОЛО – 
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сахаҕа киэҥник биллэр прозаик, литературнай 
критик, Петр Денисович Аввакумов «Кэпсээн-
ньиттэргэ туһаайан эттэххэ...» диэн ыстатыйа-
тыгар: «Холобур, быйыл Василий Яковлев «Тыа 
салгына» диэн кэпсээннэрин халыҥ кинигэтэ 
бэчээттэнэн таҕыста. Суруйааччы билиҥҥи тыа 
сирин олоҕун-дьаһаҕын бэргэнник таба көрөн 
киэҥник, холкутук, ардыгар психологичес кай 
тыҥааһыннаахтык ойуулаан суруйар. Кини бу 
кинигэтигэр «Өрүстэр кир биилэригэр» диэн ро-
маныгар көстүбүт эпическэй талаана ураты кы-
раасканан чаҕылыйан көстөр. Василий Яковлев 
бу кинигэтигэр киирбит кэпсээннэрин үчүгэйдик 
көрөн ырытар, сыана лыыр наада. Кэпсээннэр 
би һиги бүгүҥҥү прозабыт сайдан иһэр уратыла-
рын хайдах көрдөрөллөрүн быһаарарга тугу эмэ 
этэр буолуохтаахтар.

Василий Яковлев прозаҕа талаанынан сүһүө-
ҕүн бигэтик булуна сылдьара ити «Тыа салгы-
на» диэн кинигэтигэр чуолкайдык көстөр дии 
са ныыбын. Кини кэпсээннэрэ эмискэ суруллуба-
тахтара, балачча уһун кэми хабан көрдөрөллөр. 
Онон хас биирдии кэпсээн киниэхэ туох эрэ бэлиэ 
санаалары этэригэр ол кэм тыына, уратыта уус-
ураннык көстүбүттэрэ чахчы». 

Саха биир бастыҥ суру йааччыта Петр Авва-
кумов барахсан, кинигэ саҥа тахсаатын кытта 
хайдахтаах курдук дьоһун, ураты ис хоһоонноох 
сыанабылы биэрбит эбит ий. Онтуката төһөнөн 
дьыл-хонук, бириэмэ ааһан истэҕин аайы өссө 
дириҥээн, киэҥ өйдөбүллэнэн иһэр.

Мин биир бэйэм бу кинигэни ааҕаат, хайдах 
эрэ олус сөбүлээн дэриэбинэ дьонун (олохтоох-
торун) туһунан нуучча литературатыгар саҥа 
көрүүнү киллэрбит, ойуччу ураты айар буочар-
даах, биллиилээх кинорежиссер, артыыс, суруй-
ааччы Василий Макарович Шукшин улуу айым-
ньыларыгар дьүөрэлии көрөммүн олус астынан 
турардаахпын. Ол курдук, «Миэстэ аналынан» 
диэн кэпсээҥҥэ, андыга саалана киирбит Лука 
маҕаһыынтан сабыс саҥа атыыласпыт аатырбыт 
ТОЗ-34 маркалаах, өссө эбиискэтигэр эжектор-
даах саатын: «Булда суох сатана эбит. Сыттын, 
сыттыын!» – диэн андылары сыыһа ытан баран 
дурдатын иннигэр ууга быраҕан кэбиһэрэ, эбэтэр 
«Быстах түбэлтэ» диэн кэпсээҥҥэ, кыра оҕо суу-
йуутугар анаан бэрт дьикти ыҥырыы открытканы 
туппут учуутал Софья Егоровна, сыыһа өйдөөн 
атын ыалга бэлэхтээх-туһахтаах тиийэ сыл-
дьыыта. «Көмүү» диэн ураты психологическай ис 

хоһоонноох кэпсээҥҥэ Дарыбыан Маскыбыытын 
баар-суох таптыыр оҕотун, кыра кыыһын сүтэрэн 
баран хайдах, ханна таһааран уҥуох тутарын ту-
һунан суруйуулара киһиэхэ, ааҕааччыга бары-
тыгар ураты тыынынан илгийэн киирэн дьайар 
күүстээхтэр.

Онтон «Салгын сии...» диэн кэпсээнин ааҕан 
баран, Василий Васильевич өссө бу кэпсээниттэн 
саҕалаан «Кэрэхтээххэ» («Хотон») диэн рома-
нын суруйарга эрдэттэн былааннаммыт эбит диэн 
санааҕа кэлэҕин. Ол курдук, кэпсээн геройа, 
кырдьаҕас зоотехник Илларион Захарович Моч-
кин, соҕуруу тыа хаһаайыстыбатын тутуутун ин-
женеригэр үөрэнэр уолугар механизированнай, 
толору хааччыллыылаах ферманы ту та сылдьар 
сирдэригэр илдьэн, хайдах хотугу сиргэ, тыа си-
рин үлэһит дьоно-сэргэтэ кыһыннары сүөһү лэ-
рин көрөллөрүгэр чэпчэтии оҥоһуллуохтааҕын 
туһунан кэпсиир уонна эдэр специалист үөрэҕин 
бүтэрэн кэлэн онно быһаччы көмөлөһүөхтээҕин 
туһунан этэр. Хомойуох иһин, ити сытыы боп-
пуруос билигин даҕаны биһиги олохпутугар со-
тору кэминэн быһаарылла охсоро биллибэт бы-
һыылаах. Дьэ, ол даҕаны иһин буоллаҕа буолуо, 
оччолортон суруйааччы Василий Яковлев кыра 
кэпсээниттэн, улахан айымньытыгар тиийэ ыра 
санаа оҥостон бу кыһалҕаны тула уус-уран ты-
лынан кэпсэтиини сытыытык саҕалаабыт эбит.

Уопсайынан даҕаны ылан көрдөххө «Тыа сал-
гына» кэпсээн кинигэтигэр оччотооҕу партия 
олус күүстээх, мээнэ энчини истибэт кэмигэр 
суруйааччы куттаммакка олох кырдьыгын хай-
дах баарынан ойуулаан көрдөрөрү ситиспитэ 
диэн этиэҕи баҕарыллар. Биһиги ону «Буурай 
от» диэн кэпсээҥҥэ салалта сыы´а дьаһайыытын 
түмүктэрэ үлэ киһитин, Сөдүөт Никифоровы, 
астыннарбатын аһаҕастык көрөбүт. Сылын аайы 
былааны эккирэтиһии кыһалҕатыгар угуллубут 
сиилэс туһата суох хааларын, онно үксүн бо-
ростуой үлэһит киһи аата хаарылларын туһунан 
олус кырдьыктаахтык суруллан айымньыга киир-
битэ оччотооҕу тыа сиригэр үлэлии-хамсыы сыл-
дьар дьону улаханнык астыннарбыта.

Итини таһынан, атын даҕаны кэпсээннэргэ: 
холобур, «Үрэх баһыгар» субан сүөһүнү кө рөн 
кыс таан олорор дьон, колхоз сүөһүтүн тыытыах-
тарын илиилэрэ барбакка, суобастара кө-
ҥүллээбэккэ хоргуйан өлөллөрүн. Эбэтэр «Тэ²²э 
кырдьыбыт тэҥкэ тиитим» диэн кэпсээнигэр, са-
халыы сиэр-туом тутуһуллуута олоххо улахан 
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тутулуктааҕын туһунан дириҥ ис хоһоонноохтук, 
кырдьыктаахтык уонна сытыытык суруллан киэҥ 
ааҕааччы дьүүлүгэр тахсыбыттара бэйэ тин кэ-
мигэр улаханнык биһирэммитэ. Ол түмү гэр, 
саха биир бил лиилээх суруйааччыта, про заи-
га Василий Яковлев «Өрүстэр кирбиилэригэр», 
«Сардаҥа ар даҕа», «Уот иитиитэ», «Кэрэхтээх-
хэ» диэн бөдөҥ айымньыларын сыаналыырга, бу 
кинигэ эбии бөҕө тирэх буолан, киэҥ санааны 
үллэстэргэ улахан кыаҕы биэрбитэ.

Түмүккэ, суруйааччы Василий Яковлев оло-
ҕун тиһэх күннэригэр суруйбут «Кэрэхтээххэ» 
диэн улахан романыгар, сүрүн геройун Намы-
йаан  Модунов тылынан-өһүнэн, поэт Г.И. Мака-
ров–Дьуон Дьаҥылы «Уһун тиһик уоттар субуһа 
олорол лор» хоһоонунан сирэйдэнэн маннык 
тыллары этэр: «...Ити гынан баран, олох-олох 
диэхтиибит да, киһи олоҕо бэрт дуона суохтан 
тутуллан тураахтыыр. Бүгүн бааргын, сарсын 
суоххун. Дьуон Дьаҥылы бэйэтин дьоло төһө да 
быһыннар, суруйан хаалларбыта бу биһигини 
үөрдэ, мөккүһүннэрэ, ол аата дьоллуу сырыттаҕа 
дии. Кини дьоло – суруйуутугар», – диир.

Чахчы даҕаны суруйааччы дьоло – кини су-
руйуутугар, кинигэтигэр буолара саарбаҕа суох. 
Онон, биһиги киэн туттар суруйааччыбыт Ва-
силий Яковлев айымньылара баарын тухары 
дьонугар аата ааттана, үйэтитиллэ туруоҕа диэн 
бигэ эрэл лээхпин.

* * *

Ол 1984 сыллаа±ы самаан сайын, Чурапчы 
күөлү үрдүгэр биллиилээх лирик поэт Алексей 
Бродников ытык дьиэтигэр-уотугар суруйааччы 
Василий Яковлев «Тыа салгына» кэпсээннэрин 
кинигэтин бэлиэтээн аһарбыппыттан ыла хайыы-
үйэҕэ отуттан тахса сыл ааһа охсубут эбит. Онтон 
ыла та баһаам элбэх күн-дьыл муҥха хотоҕоһунуу 
субуллан аастаҕа.

Василий Яковлев, биир биллэр-көстөр улахан 
айымньытын, «Кэрэхтээххэ» романын сүрүн геро-

йа: «...Кини дьоло – суруйуутугар» – диэн эти-
тиитэ улахан дири² ис хоһоонноох эбит дии са-
ныыбын. 

Ол курдук, кини кэпсээннэрин хо муу рунньу-
гар киирбит «Тэ²²э кырдьыбыт тэҥкэ  тиитим» 
диэн философскай дириҥ ис хоһоонноох кэпсээ  -
ни гэр олоҕуран, Москватааҕы Норуоттар икки 
ар дыларынаа ҕы 40-с Киинэ фестивальга «Са-
хафильм» айар коллектива «Тойон Кыыл» 
(«Царь-птица») киинэлэринэн ситиһиилээхтик 
кы  тын нылар. Киинэ фестиваль саамай үрдүк на-
ҕа  раадатын Гран-Прины ыланнар, «Кыһыл көмүс 
Сибэтиэй Георгий» статуэткатын туттулар.

Дьэ бу буолар «Суруйааччы дьоло – кини су-
руйуутугар» диэн – ³р кэм устата аата умнулла 
быһыытыйбыт Василий Яков лев «Тэ²²э кыр дьы-
быт тэҥкэ тиитим» кэпсээнэ сөптөөх сыа набылы 
ылан Аан дойду таһымыгар доргуччу ааттанна.

Ол иһин мин бу киинэ уһулларыгар дьаныһан 
туран үлэлээбит, саха биллии лээх драматуру-
гар, киинэ сценаристка Семен Ермолаев–Сиэн 
Өкөр гө, киинэ режиссеругар Эдуард Новиков-
ка, продюссер – «Сахафильм» дириэктэрэ Дми-
трий Шадриҥҥа, киинэҕэ сүрүн оруоллары 
толорбут артыыстарга Зоя Поповаҕа, Сте пан 
Петровка уонна бу айымньы киинэ буолан тах-
сарыгар быһаччы сыһыаннаах, биир бастакынан 
киэҥ эйгэҕэ  кэпсэтиини таһааран кыым сахпыт 
киһиэхэҕэ, £р³спµµбµлµкэтээ±и лицей дириэк-
тэригэр, Ил Түмэн депутатыгар Иван Шамаевка 
дириҥ махталбын биллэрэбин.

Мин бу ыстатыйабын биир дойдулаах суру-
йааччыбыт Василий Яковлев 75 сааһын көрсө, 
улуус тааҕы «Саҥа олох» хаһыакка атырдьах 
ыйын 18 күнүгэр, 2009 сыллаахха бэчээттэтэн 
та һаартарбытым. «Суруйааччы дьоло – кини 
суру йуутугар» ыстатыйа «Чолбон» литературнай 
сурунаалга кылгатыллан таҕыста. 

Павел Федоров–Сомоҕо,
суруйааччы, Саха £р³спµµбµлµкэтин 

култууратын үтүөлээх үлэһитэ 
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Василий Васи льевич Яковлев (22.08.1934–26.01.1994) – поэт, прозаик, 
тылбаасчыт.

Оччотооҕу Чурапчы оройуонун Ха тылы нэһилиэгэр (Буор Ураһаҕа) 
тө рөөбүтэ. 1942 сыллаахха Кэбээйигэ кө һөрүүгэ барбыта, он но бас-
такы кылааска киирбитэ. Онтон кэлин алын кылааһы Болтоҥоҕо, сэттэ 
кылааһы Кытаанахха бүтэртээбитэ, орто оскуолаҕа Чурапчыга үөрэм-
митэ. 1953–1958 сылларга Омскайдааҕы тыа хаһаайыстыбатын институ-
тугар үөрэнэн, инженер-мелиоратор идэтин ылбыта. Чурапчыга идэтинэн 
үлэлээн, Моторнай-тракторнай станция дириэктэригэр тиийэ үүммүтэ.

1970 сыллаахха ССРС Суруйааччыларын сойуу´угар ылыллыбыта. 
1971–1973 сылларга Москубаҕа А.М. Горькай аатынан Литература инсти-
тутун ¥рдүкү литературнай куурустарын бүтэрбитэ. 1976–1980 сылларга 
– «Хотугу Сулус» сурунаал сүрүн эрэдээктэрин солбуйааччы. 1980–1994 
сылларга Чурапчы, Таатта улуустарыгар идэтинэн үлэлээбитэ.

«Утары саһарҕа кыыһар» диэн хоһооннорун бастакы хомуурунньу-
га 1963 сыллаахха тахсыбыта. 1967 сыллаахха «Өрүстэр кирбиилэрэ» 
диэн киэҥник биллибит бастакы романа «Хотугу Сулус» сурунаалга бэчээттэммитэ, кэлин туспа 
кинигэнэн тахсыбыта (1969). «Сардаҥа ардаҕа» сэһэнигэр (1970), «Уот иитиитэ» романыгар (1979) 
билим-техника сайдыытын түмүгэр дьон олоҕор, сыһыаныгар үөскүүр уустук көстүүлэри, быһыыны-
майгыны, киһи айылҕаны айгыратыытын сытыытык дьүһүйбүтэ. Тыа сирин олоҕун уларытыылаах 
кэрдиис кэмҥэ ойуулаан көрдөрбүт, кыайан түмүктэммэккэ хаалбыт «Кэрэхтээххэ» диэн романа 
1994 сыллаахха туспа кинигэнэн бэчээттэммитэ.

Василий Яковлев

Тэ²²э кырдьыбыт
тэҥкэ тиитим

Былыргы икки улуус ыпсыыта буолан, 
ыдьырыйа сабардаан сытар арҕас систэр кыр-
бааттарын быыһынааҕы, аата-суола биллибэт 
биир кыракый үрүйэ хонноҕор, баай хара тыа 
бары отуттан-маһыттан соҕотоҕун уһулуччу 
чорбойон, үтүө бэйэлээх, баараҕай улахан 
тэҥкэ тиит, халлаан уорҕатын таары йар кур-
дук, ыраахтан көстөн, бэлиэ баҕайытык үүнэн, 
хоройон турара.

Тэҥкэ тиит анныттан, кыстык угун саҕа кы-
ракый балаҕан элээмэтиттэн бу кинини кыта-
ры үрдүгү былдьаһан, куоталаһа сатыырдыы, 
тохтоло суох, күөх буруо өрө хоройон тахсан, 
күһүҥҥү халлаан чэбдик уорҕатыгар тэнийэ, 
симэлийэ тарҕанар.

Онтон атын, чугастааҕы биэс-алта көс 
иһинэн, киһи xapaҕap быраҕыллар, атын туох 
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эмэ бэлиэ ни, икки атахтаах баар сибикитин бул-
баккын.

Икки атахтаахпыт да диэхтээн, бу балаҕан 
сыыһыгар иккиэйэхтэр – Собо уола Микииппэр 
оҕонньор эмээхсининээн.

Оҕонньор, сомоҕо олоппоско балтараа чиэп-
пэрдээх уһун молойо быһаҕын умса баттаан оло-
рон, талах уктаах, саары буолан хаалбыт эргэ 
игиитин дуомунан аалан мүлүктүүр. Эмээхсин, 
сып-сап курдук туттан, хаҥас диэки иһит-хомуос 
бэлэмниир, кыл күлбү´эҕинэн обургу соҕус ча-
раас чугууннааҕын сууйан эргичиппэхтиир.

– Чэ, мин тиҥэһэбин уулатан тахсыым, – диир 
оҕонньор бэрт наҕыллык, холто буолбут сарыы 
сонун иһин түгэҕинэн кутаччы курдана-курдана. 
– Тоһуйа, иһиккин-хомуоскун тahaapaap. Сүгэни 
кытары... Иккиэннэрин, – диэн, ааны аһан ту-
ран, эргиллэн эбэн эттэ.

Бүгүн халлаан дьэ тымныйбыт. Өҥөйө адаа-
рыһан турар куула тииттэр быыстарыттан ып-
ыраас күн тырымныы оонньоон тахсан иһэр. Бу 
иннинэ, бэҕэһээ-иллэрээ күн, кыстык хаар саҥа 
түстэ. Онон былыттаах нуһараҥ күннэр турбут-
тара. Бокуруоп ааспыта түөрт-биэс хонно, ол ту-
хары кыстык, дьэ, бу саҥа кэллэҕэ. Дьыл бы йыл 
хойутаата, онон мантан антах тымныйара буо-
луо. Собо уола оҕонньор эмээхсининээн бүгүн 
ол иһин идэһэлэрин өлөрөргө быһаарыннылар.

Уулаабыт cүөhү хаана кэлимтиэ буолар, онон 
өлөрүөх иннинэ идэһэни уулатан таһаарар ор-
дук. Тиҥэһэлэрэ быйыл үчүгэй аҕай, онон сөп 
соҕус идэһэ буолар ини, куобах быыстарайдаа-
тахха. Бу аҕыйах сылтан бэттэх сэрии туран, 
дьыл-күн уларыйан, аны бэйэни кэтэнэ соҕус 
аһаан-таҥнан олордоххо табыллар. Сэрии сут-
кураан содуллаах диэн былыргылар этэр буо-
лаллара.

Оҕонньор, санаатыгар аралдьыйан, ойбонун тэ-
һэн, ыраастаан, тиҥэһэтин уулатан тахсан иһэн, 
кыбыытын кэтэҕэр турар тэҥкэ тиитин са ҥа са наан, 
көрөн ылла. Көрөөт соһуйан, дьик гына түстэ.

Били кыыла эмиэ кэлэн олорор. Эмиэ кини 
таптыыр тиитин төргүү мутугар кэлэн түспүт. 
Хайдах ааспат-арахпат баҕайыный ити? Бары-
маары гынар буоллаҕа дуу? Булбута син хас да 
хонно эбээт. Бүгүн үhүc күнэ дуу? Кини киһи бы-
лыкка-хаарга баттатан, сөҥөн олордоҕо дии са-
наабыта. Бүгүн баҕас бачча ыраас халлаан күн 

кини аттаныан сөп этэ, дойдулаах киһи дойдутун 
диэки. Toҕo муодатай, ити?

Көтөр-сүүрэр барбыта быдаарыйда. Кини ба-
рыахтаах кэмэ ааһан эрдэҕэ. Туллук өйүөлэнэн, 
туллугу кытары аргыстаһан айанныыр диэччи-
лэр, онтукалара Бокуруоп иннинэ төннөн аас-
пыттара.

Оҕонньор олбуорун баҕанатыгар тиҥэһэтин 
баайа туран, кэннин хайыһан, кыылын эмиэ 
көрөн ылла. Кини далтан сүөһүтүн таһаарарыгар 
олороро эбитэ дуу, кэнниттэн кэлэн түспүтэ дуу? 
Киһиттэн толлубат баҕайы дуу, тугуй?

Дьиэттэн эмээхсинэ, иһит-хомуос тутуур-
данан, таҥкынаан тахсыбытыгар өс саҕа буолла:

– Хайа, бу тоҕо сыгынньаҕын сарайан таҕыс-
тыҥ, тутан биэрбэккин дуо?

– Кэбис-кэбис! Бэйэҥ да оҕус ээ, баҕанаҕа 
сөрүү тардан бapaҥҥын, – дии-дии, эмээхсинэ 
дьиэтигэр дьөгдьөрүйдэ.

– Күтүр өстөөх... Хайа туһалаахха... Урут ту-
тара ээ. Быйыл туох буолтай? – диэн, эмээхси-
нин мөҕө-мөҕө, оҕонньор сүөһүтүн охторуохха 
сөптөөх caҥa сир көрдөөмөхтөөтө.

Күрүөҕэ сыһыары турар кыайары, хантаччы 
туттарбакка эрэ, соҕотоҕун сатаан таба охсо-
ро биллибэт. Урукку эбитэ буоллар, син да этэ. 
Урукку эбитэ буоллар, икки сүгэлэнэн-хайаан 
тарбачыһыа суоҕа этэ. Эт эттиир сүгэтинэн тос 
гыннаран кэбиһиэ этэ. Билигин оҕонньор он-
тун астыммакка, маска туттар сүгэтинэн, арыый 
улахан дуу дии санаан, охсор санаалаах. Били-
гин урукку буолбатах, урукку аны ааһан эрдэҕэ 
 эбээт!

Оҕонньор, олбуорун xaҥac диэки ааныгар тии-
йэн, сүллүгэстэрин түһэртээн баран, эт эт  тиир 
сүгэтинэн тоҥ буору сиритэ-хайыта дайбаан, 
 чугуун олордор оҥхойун таһаарда. «Саатар, тах-
сан, иһит-хомуос сыҕарытыспат буол  лaҕa үhү!» 
– диэн саныы-саныы, чугуунун, хо бордооҕун 
аҕалтаата.

Тиҥэһэтин сиэтэн кэлэн, баһын томторук-
туу эрийэ көтөн ылан баран, баҕанаҕа аҕалан, 
 моонньун сөрүөһүннэри кирис өтүүнэн ыбылы 
тардан кэбистэ. Toҕo эрэ туой дубук-дабык тут-
тар, аҕылыыр, ыгылыйар...

«Туох үөдэн буоллум, оҕолоор?» – диэн кы-
ратык уоскуйа түһэн баран, хап-сабар, идэһэтин 
эмискэ сүүскэ саайар. Тиҥэһэ эрэйдээх икки илин 
атаҕынан сөһүргэстии түһэр, охтуо эбит да быа-
та ыыппат, хантаччы тута сылдьар. Оҕонньор, 
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лаппыйан, иккистээн саайар, быатын төлөрүтэр. 
Cүөhү кырыытынан түһэн, түөрт атаҕын түүрэ 
тартаран, аҕыйахта салгыны хаһыйбахтаан 
 хаалар.

Хаана чугууҥҥа балачча сүүрбэхтээбитин кэн-
нэ эмээхсин, дьэ таҥнан, алтан олгуйдаах, хо-
муостаах-тойдоох тахсан кэллэ.

– Дьэ, ити туох буолаҥҥын, кыыс оҕоҕун кил-
лэрэҥҥин, дьиэҕэ сүүрэ сылдьаҕын? – диэтэ 
оҕонньор.

– Күтүөр, оттон сааһыран истэҕим аайы кэби-
рээн иһэбин. Тулуйан көрбөт буолан хааллым. 
Чыычаахтарбын аһынарым, таптыырым да бэрт, 
доҕор, оҕо туттан кэбиһэбин быһыылаах.

Микииппэр оҕонньор илиитин салааһына кэм 
да баар эбит, имигэс-имигэстик туттумах таан, 
бокуойа суох салыкынатан, начаас үлүгэр сүө-
һүтүн иһин хостуу охсон кэбистэ. Арай, биирдэ 
алҕас туттан, ханнын быһах уһугунан таарыйан 
кэбиһэн, эмээхсиниттэн мөҕүллэн ылла.

Ол туран, тоҕо эрэ, санаата били тиититтэн 
арахпата. Иккитэ-хаста, кэннин хайыһа охсон, 
көрөн ылаттаабыта, кыыла кинилэр диэки харах 
буолан баран хамсаабакка сөҥөдүйэн олорор.

Ону бэлиэтии көрөн, эмээхсинэ эмиэ сэмэлээтэ:
– Хайа үөдэн буолан элэпэччийэн хаалла, оҕо-

лоор? Тугу маныыгын, итиннэ?
Микииппэр туох диэҕин булбакка, мух-мах 

бар бахтаан баран, өй ылан:
– Ээ, Баһырҕаспын көрөбүн ээ. Ханна түһэн 

хаалла? – диэтэ.
– Күтүөр, оттон дьиэҕэ хаалбатаҕа дуо?! Би-

лигин тахсыһаары гыммытын таһаарбатым. 
Кү түр, түөһэйээри гыммыт дуу, оттон быһах 
сы тыылыырыҥ саҕана, соторутааҕыта бэркэ тап-
таһан, кэпсэтэн эрэргит дии.

– Ээ, арба, оннук этэ дуу... – диэтэ оҕонньор 
быһаарыыта суох. – Хата, киирэн таһаарбаккын 
ээ, манна сээкэй илии-атах салаһыа этэ, бачча 
астан-үөлтэн.

Оҕонньор, аны тула көтө сылдьан, атахтарын 
иҥиирдээн дьырылатта, сүһүөхтэрин быста-
лаата, ол туран, биирдэ, сындааһын иҥиирин 
быһа анньан кэбиһэн, эмээхсинин хаһыытатта. 
Бэйэтэ да аһыйда. Аны, субатын ыытымаары 
киччириһэбин диэн, тириитин хас эмэ сиринэн 
бааһырдан кэбистэ. Онон эмиэ санаата алдьа-
нан барда. Хайдах буолан, бүгүҥҥү хамсаныыта 
наар илии таһынан буола турарый? Ыгылыйара 
бэрт. Туохтан бу айылаах ыгылыйарый, бу кини?

Баһырҕас тахсан, ээр-сэмээр кэтэһэ сылдьан, 
икки иччитэ туох быстаҕы-остоҕу быраҕан биэр-
биттэрин харайа сырытта. Тотто да быһыылаах, 
кэнникинэн салбана-салбана, сытынан кэбистэ. 
Ханныларын сааҕын, маҥырыырын эҥин олбуор-
дарын таһыгар быраҕаттаатылар. Оҕонньор оло-
ру биир сиргэ чохчолоото.

Эмээхсин иһин ырытан бүтэриитэ, оҕонньор 
сүөһүтүн астаан бүтэрэн, ампаарын иһигэр са-
быс-саҥа сыа хаары кылбаччы кутан баран, 
этин миэстэ-миэстэ салаасканан тиэйэн илдьэн, 
тарҕата быраҕаттаата. Төбөтүн, тириитин, ту-
йахтарын харайталаата. Истэрин үксүн дьиэ ҕэ 
киллэрдилэр, үчүгэйдик, уу сылытан-хайаан, 
на ҕылыччы ыраастаатылар.

Ол икки ардыгар эмээхсин, үөc тардары 
уган, кыра күөһүн уокка уура оҕуста. Оҕонньор 
таһырдьа тэлгэһэтин ыраастаата, ол-бу хааны-
сиини, куһаҕаны хомуйталаата, иһити-хомуоһу 
дьиэҕэ таһыталаата. Ол сылдьан, хараҕын тии-
титтэн араарбата. Кыыла хам-түм төбөтүн хамса-
тан, тумса килбэс гынан ыла-ыла, олорор.

Киирэн, оччо саҥата-иҥэтэ суох, уку-сэки 
соҕус ahaaтылар. Күн киэһэрэргэ барда. Онон 
оҕонньор тиэтэйэ-саарайа далыгар тахсар, 
сүөһүлэрин уулатар, эмээхсин иһин өрүсүһэр, 
сууйар-тарыыр буолла.

Оҕонньор тахсыах буолта – ааныгар Баһыр-
ҕаһа кэлэн, кэннинэн ыга анньыллан олорор эбит. 
Ону мөҕө-мөҕө, халҕанынан курулаччы үтү рүйэн, 
таһырдьа тахсыбыта, арай ыта aтaҕap сөрүөстэ 
сылдьар, кутуругун кумуччу туттубут, иһиллэр-
иһиллибэт гына иһигэр ыйылаамахтаан ылар.

– Баҕайы, хайа үөдэн буолтуй, доҕоор? Дэлби 
ону-маны маҕыйан, иһэ адаарыйдаҕа дуу, тугуй? 
– дии-дии, аанын сэгэтэн баран, ытын атаҕынан 
үтүрүйэн, иһирдьэ анньан кэбистэ.

Чигдитигэр аҕыйах атылы oҥopooт, cohyйан, 
чохчорус гына түстэ. Олбуорун хаҥас өттүттэн, 
хаар бөҕөнү сахсыйбытынан, күтүр бэйэлээх 
көтөн быластаан тахсыбат дуо?

– Оо, айыым таҥарам! Бу күтүрү, бу күтүрү! 
– дии-дии чохчорус гына-гына, икки илиитинэн 
өттүгүн таһыйа турар эбит, Микииппэр оҕонньор 
биирдэ өйдөнөн кээлтэ.

Һуу! Сүрэҕэ мөхсүбүт, уйулҕата хамсаа-
быт да эбит. Бу туох айылаах буолан бачча 
соһуйдаҕай, уолуйдаҕай? Бачча сааһыгар диэ-
ри урут маннык дьаабыламмытын өйдөөбөт этэ 



30 Чолбон 6 №-рэ 2018

эбээт! Туох эмэ битэ-билгэтэ буолуох бэйэтэ 
дуо?.. Пахайбын да! Үтүө көтөр ааттаах буолан 
баран, аны элиэҕэ-тураахха дылы, киһи бырах-
пыт куһаҕанын хомуйса сылдьар дуу? Күтүр, 
туох аанньа кэмэлдьилээх баҕайы сылдьар үhүө, 
итинник буоллаҕына... Оо, айыым таҥарам! 
Аанньаҕа өҥөйбөтө быһыылаах, бу хара түөкүн, 
мин  тиэргэммин! Аанньанан арахсан биэримээ ри 
булла быһыылаах!

Оҕонньор, аҕылыы-аҕылыы, олбуорун ааны-
гар өйөнөн турда.

Ол икки ардыгар тойон кыыла ырааппакка 
сан ньы көтөн нэлимнээн кэлэн, иннин күөйбүт 
кур дук, далга барар суолун чэригэр дагдас гына 
олоро түстэ.

«Бу күтүрү, доҕоор! Ити хайдах-хайдах буо-
лар быһыытай?» – дии санаата оҕонньор, ону 
көрөн туран. «Аны, у²уох туттараары, сыҥалана 
сылдьар баҕайы эбит буолбаат!»

Былыр инньэ диэни истэр этэ. Ол онтон, хай-
дах эрэ, арыый чэпчии быһыытыйда. «Бэйи, ити 
буоллаххына, хайыыр эбиккиний, мин эйиэ-
хэ оргууй чугаһаан көрүүм. Оттон сыҥаланан 
олорор күннээх буоллаххына, саабын таһааран 
көрүөм буоллаҕа».

Микииппэр оргууй сүллүгэс быыһынан кы-
быллан, олбуорун аанын тахсаатын кытта, кы-
ыла  саараабыт курдук дугдуҥнаамахтаан баран, 
көтөн налыҥнаан тахсан, били, урукку тиитин 
төргүү мутугар тиийэн, суодас гына хатана түс-
тэ. Уонна моонньун ньыкыччы тардан, төбөтүн 
бүтүннүү көхсүгэр эргитэн баран, хамсаабакка 
кинини одуулуу олордо.

«Бөрүкү, уҥуох туттарарга кыһаллыбат тойон 
ээ, быһыыта...» – диэн саныы-саныы, оҕонньор 
далыгар тиийэн, cүөhүлэрин таһаартаата. Кы-
быы иһигэр, аҥаар муннукка долборук оҥорон, 
онно тутан турар, миинэр атын сиэтэн таһааран, 
ойбон диэки сукуҥнаата.

Атын уулатан тахсан иһэн көөртө, көтөрө 
мааҕын түспүт мутугар хамсаабакка олорор. Киһи 
чугаһаан иһэр диэн бэрт кыһаллыах быһыыта 
биллибэт. Кыбыы иһигэр киирдэххэ, тиитэ онтон 
чугас, саа эрэ тэбиитэ бадахтаах да, дьэ, кини 
ол курдук кыһаллыбат. Ньылбыйыаҕынан ньыл-
быйан баран, лыксыйан олорор. Атыгар кыратык 
от быраҕан биэрээри, оҕонньор атырдьаҕынан, 
санаатыгар, куттанар эбит дуу, суох дуу диэн, 
холуон соҕустук хамсаныталаан ылла да, ана-
раа та дьигис да гынан көрбөтө. Үөһэ баҕайы са-

раадыйан тахсыбыт атырдьахтаах да от кинини 
куттаабата. Ол курдук, тойон кыыла олорбут си-
ригэр олорон хаалла.

Оҕонньор сүөһүлэрин киллэрэн, баайта-
лаан баран, балаҕаныгар ааһан, саҥата суох, 
кэ тэҕиттэн тардыстан, оронугар сыппахтаата. 
Эмээх синэ хаан кутан, буһара охсоохтообут.

– Хайа, оҕонньоор, ыарыйдыҥ дуу, тугуй? Дьэ, 
баар суох дьоро киэһэбитигэр тоҕо тылгыттан 
маттыҥ? – диэн эмээхсин аһыы олорон, санаата 
батарбакка ыйытта. – Этэҥҥэ олорор буоламмыт, 
син бэйэбитин көрүнэн, сүөһүлээх-астаах ааты-
ран, бу идэһэ өлөрүннэхпит диэн, бу киэһэни 
быһа испэр үөрэ сылдьабын. Бээ, быйыл ыал эрэ 
идэһэлэммэт дьыла буоллаҕа буолуо, бука.

– Сол! Мээнэ саҥарбакка, сүгүн олор! Бар, 
хата, уоккар аста биэр! – оҕонньоро быһаарыыта 
суох хадьыаскаланан кэбистэ.

Киэһэ оронун эрдэ булла. Эмээхсинэ утуйа-
рыгар ытын таһаараары гыммытыгар бардьыгы-
наан тоҕо барда:

– Хоннун дьиэҕэ! Таһаарыма!
– Анньыа-аньы! Күтүр, утуйан оҥторбокко сы-

тар эбит дуу, аныаха диэри. Бу үйэҕэ таһырдьа 
хонор этэ дии, оттон. Эккин-аскын барытын 
харайбытыҥ буолбат дуо? Баҕайы, хайа-хайа 
үөдэн буолтуй, оҕолоор? – дии-дии, эмээхсин 
аанын хатаан халыгыратта.

* * *
Сарсыныгар Микииппэр оҕонньор эрдэ тур-

да. Аанньа утуйбакка, эт-этэ бүтүннүү көһүйбүт, 
төбөтө дьалкыҥнас. Уотун оттон, чэйин өрөн 
баран, тахсан хонук маһын эрбээтэ. Тымныы 
күүһүрбүт, тыас-уус уорааннаммыт. Сулустар 
дьиримнэстэр. Халлаан сырдыыра буолбут, Үргэл 
apҕaa тыа төбөтүгэр санньыйбыт. Ити аата, бу 
унньуктаах, аҕыс ыйдаах кыһыҥҥы хонуктан 
эмиэ биир хонугу көҕүрэттэхтэрэ. Ол устатын ту-
хары эмиэ хонук ааҕан кылахтаһар, ыйы, сулуһу 
кэтиир-маныыр дьарыгар түһүөхтэрэ буоллаҕа. 
Ыарыыга-сүтүүгэ, ол-бу дьаллыкка ылларбакка, 
быйыл кыһыны этэҥҥэ туорууллара буоллар...

Баҕайы кыыл бөлүүн ханна эмэ дьүгэлийдэ 
буолла, суоҕа дуу?..

Оҕонньор, хонук маһын салааскаҕа соһон 
аҕа лан, балаҕанын аанын тэлэччи аһан туран, 
иһирдьэ тамнааттаата. Дьиэ иһэ туман оргуйда. 
Эмээхсин, туран тэмтэриҥнээн кэлэн, ол хар-
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даҕастары ohox кэннигэр кыстаста.
Суунан-тараанан, хаһан аһаан-сиэн бүтүөх-

тэригэр диэри халлаан күндээриччи сырдаата. 
Caҥa xaap түһэн, бу тыа ыалыгар caҥa түбүгү-
садьыгы үөскэттэ. Оҕонньор отун-маһын тиэйиэ, 
сохсотун туруоруо, туһахтарын бэрийиэ, эмээх-
син хотонун сыбыахтааҕа. Онтон да атын, син 
тус-туһугар үлэ-хамнас тиһигэ суох күөдьүйэн 
тахса турдаҕа эбээт, бачча кыстык кээлтин кэннэ 
таах олорор диэн кэлиэ баара дуо?

Оҕонньор таһырдьа тиитин көрбүтүнэн тахсы-
быта, кыыла олорор. Туох сатананый, доҕоор! 
Баатыгарын, итиннэ олорон эрэ, чөккүйэн хаал-
быт буоллаҕа дуу? Чуҥнаан, били, бэҕэһээ 
идэһэлэрин куһаҕанын быраҕаттаабыт чөмөҕүн 
тиийэн көрбүтэ, туох да суох гына имири со-
тон кэбиспит. Суолуттан көрдөххө, сарсыарда 
дьаһайбытыгар сөп. Баһырҕас эрэйдээх онно 
чугаһаабатах даҕаны.

Собо уола оҕонньор, ону көрөн, бу кыыл кини 
ордуутун барбат гына булбутун биллэ.

Далыгар тиийэн, сүөһүлэригэр от тарҕатан 
баран, оҕонньор дараҕар муостаах, ала оҕуһун 
миинэн мас тиэйэ таҕыста. Кэнниттэн Баһырҕаһа 
батыста, иллэҥ кыайар тугу гыныай? Балаҕана, 
күрүөтэ-хаһаата көстүбэт буолтун кэннэ, сол 
курдук тиитэ барахсан куолутунан сайыһа, атаа-
ра хаалаахтаата.

Ити курдук, бу Микииппэр оҕонньор киһини 
билэр буолуоҕуттан сэттэ уончата буолуор диэ-
ри, кинини хас төгүллээн атаарбыта, эҕэрдэлии 
көрсүбүтэ буолуой, ол баараҕай улахан тэҥкэ 

тиит? Ол тухары сааһырбыта, кэхтэ барбыта 
биллибэт. Син биир чэбдигин курдук чэбдик, кэ-
рэтин курдук кэрэ.

Бу лиҥкир сис ортотугар соҕотоҕун үөскээбит, 
соҕотоҕун киһи-хара буолбут кырдьаҕас киһи 
аата-ахса суох элбэх тииттэртэн ол соҕотох 
тиити таптыы, доҕор тутта үөрэнэн хаалбыт. 
Урут, эдэр кэмигэр, ыраах нэһилиэккэ, айаҥҥа 
эҥин сылдьан, уһаан-тардыллан баран, төннөн 
иһэн, аан бастаан ол маһын көрдөҕүнэ, чэпчии, 
сүргэтэ сылаанньыйа түһэрэ: ол аата дьиэтэ-
уота, кэргэнэ бары этэҥҥэ буоллахтара, этэҥҥэ 
олордохторо. Ол туһунан ыраахтан далбаатыы, 
үөрэ кэпсиир курдуга тиитэ барахсан. Туохтан 
эмэ хараастар, мунчаарар күннээх буоллаҕына, 
санаатыгар, тиитигэр үҥсэрэ, аһыытын-абатын 
суланара. Оччоҕо кэҥээн, сэргэхсийэн кэлэрэ.

Бу аар тайҕа ортотугар бэйэ-бэйэбитин өй-
дөһөр ибис-иккиэйэхпит диэн, санаатыгар, тии-
тин ымыы оҥосторо.

Ханнаный онто билигин? Тойон кыыл дугуйда-
нар тиитэ буолан хаалла. Бу үс-түөрт хонуктан 
бэттэх, арай кини туһунан өйдөөн кэлиэ эрэ кэ-
рэх, хайаан даҕаны даҕаспытынан тойон кыыл 
туһунан санаа киирэр.

Хайа дойдуттан кэлбит баҕайы буолла? Айан-
наан иһэн, хойутаан хаалан, быстарбыт баҕайы 
эбитэ дуу, ыалдьан кэлэн олорор дуу? Кинилэр 
да ыалдьар эттээх үөдэттэр инилэр? Бэйэбэр 
дылы, кырдьан, моорук буолбут кыайар эби-
тэ дуу? Оччоҕо, кырдьыбыт кыыл, yҥyox тутта-
рыахтаах этэ диэн буолар...

Чэ, ханныгын да иһин, чугастааҕы көтөр буол-
батар сөп. Бу эҥээр Аабылаан сиһигэр биир уйа 
баарын билэр да, бу олортон буолбатах. Быйыл 
олор биир оҕону көтүттүлэр быһыылааҕа. Олор 
бу көтөрдөөҕөр быдан дьоҕуска дылы буолан 
көстөллөрө.

Бу кыыл, дьэ муода, моһуоктаах кыыл буо-
лар буолла. Аны кэлэн, бачча тымныыга ылла-
ран баран, барбат. Соруйан, булаары булла дуу? 
Былыр, бэрт өрдөөҕүтэ, биир ыалы буулаан, 
ыттары-мааскалары, сүөһүлэри-бэйэлэри имнэ-
ри эспитин туһунан аҕата оҕонньор кэпсиир 
буо лара. Оттон адьас соторутааҕыта, өссө кини 
төрөөбүтүн кэннэ курдук, Бадаам уола Мап-
пый оҕонньор таайа ааҕы буулаан, үстээх кыыс 
оҕолоохторун харахтарын ортотугар былдьаа-
бытын, уончалаах уоллара тартарар ыарыынан 
ыалдьан өлбүтүн туһунан истэрэ. Оо, оннук эрэ 
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буолбатын. Туох айыыны-буруйу оҥорон, кыр-
дьар сааһыгар билигин кэлэн, оннукка түбэһэр 
үhүө кини?

Собо уола оҕонньор ити санаатыттан бэйэтэ 
куттанна, иэнэ саласпахтаата.

– Буулуур кыыл түбэспэтэх буоллар үчүгэй 
этэ. Айыым таҥарам! Оннук эрэ буолбатын... – 
диэмэхтээтэ.

Биир суон куруҥаҕы охторон, бысталаан, 
бүгүн иккитэ кырынна. Үсүһүн тахсыа эбит да, 
ордук хараҥаҕа ылларыыһыбын диэн, итиэннэ 
этэ-хаана дэлби көһүөркээн, оҕонньор буол-
бата, иһигэр кыылыттан да сибиэркии санаата 
быһыылаах.

Киэһэ күөс буһарын күүтэ, уотун иннигэр 
саҥата суох аргынньахтыы олорбохтоон баран, 
эмээхсинэ хотонуттан ынаҕын ыан тахсыбыты-
гар, көхсүн этиппэхтээн баран, сөҥ куолаһынан:

– Эмээхсиэн, тугу билэн-көрөн олороҕун? – 
диэтэ.

– Суох! Атын күтүр! – диэн эмээхсинэ соһу-
йан, татыаккалыы түстэ. – Тугу биллэрээри-көр-
дөрөөрү гынныҥ? Бу күтүр хайдах-хайдах буо-
лар, оҕолоор! Хата, киһини куттаатаҕа үһү! Туох 
буолан дэлбэритэ ыстана олорор?

– Ити кыбыыҥ кэтэҕэр баар улахан тиити 
өйдөөн көрөҕүн дуо?

Эмээхсин, оҕонньорун дьиктиргээн, балачча 
саҥарбакка гынан баран, оонньуу оҥостубатын 
билэн, хоруйдаата:

– Билэн. Онно туох баарый?
– Тойон кыыл арахпат буолла ээ, эмээхсиэн, 

онтон.
– Тойон кыыл да? – эмээхсин, эмиэ соһуйан, 

хаһыытыы түстэ.
– Кэлэн олорбута бүгүн төрдүс күнэ бүттэ.
– Бу симиэт оҕонньоро уон араас буолан эрдэҕин 

көр эрэ! Иирээри гыммыт дуу, киһинэн оонньуур 
дуу? Бу бачча кыс хаар ортото ол хантан кэлбит 
кыыл олорбут үhүө?! – эмээхсин оҕонньорун мөҕөн 
кутаалаамахтаан баран, кэлин сымнаата. – Сорох 
күнү быһа киирэр-тахсар да, суох, көрбөппүн дии. 
Хайа, хараҕыҥ иирэрэ буолаарай?

Оҕонньор эмээхсинэ этэрин истибэт курдук 
кэпсии олордо:

– Барбат кыыл булбут быһыылаах. Санаа-оноо 
бөҕөҕө баттаттым. Түүн аанньа утуйбат буоллум. 
Түүл-бит да бөрөкүтэ суох. Хайдах-хайдах кыс-
таан туораахтыырбыт буолла быйыл?

– Айыыны caҥapбa, күтүөр! Эн биһигиттэн, 

аны кэлэн, туохпутун булан сиэри, манаан оло-
рор үһүө? Барардаах-кэлэрдээх буоллаҕына, ба-
раа-кэлээ ини.

Онтон киэһэ оҕонньор муннунан да, айаҕынан 
да тыыммата. Арай утуйарыгар таһыттан Баһырҕа-
һын ыҥыран киллэрдэ. Аанын хатыы туран:

– Күнүс киһи cyoҕap, сэрэнэн, далгар харах-
хын быраҕа сылдьыаҥ этэ. Ытыҥ хааллаҕына, 
ыккын эмиэ көрө сырыт, – диэтэ. – Уонна, бaҕap, 
түбэстэххинэ, куттуу, дьаҕарыйа, боотурҕа´а 
сылдьаайаҕын... Бу икки атахтан кини күлүгүн 
быһа хаампыт суох буолуо. Дэлэҕэ, көтөр кы-
наттаахтар ыраахтааҕыларынан аатырыа дуо? 
Сырыттын, талбытынан. Биһигини бэйэбитин 
эрэ тыыппатын. Сүөһүбүтүн-аспытын аймаабата 
буол лар, абырыа этэ.

 
* * *

Сарсыныгар Микииппэр оҕонньор эрдэ лээн, 
атах тардыстаары, атын көлүнэн, сохсо ту руора 
тахсан баран, хараҥа буолтун кэннэ ыкса киэһэ 
киирдэ. Өссө тыа быыһынан балаҕана элэҥнээн 
көстөр сиригэр кэлээтин, оһоҕун үөлэһин 
 одуулуу сатаата да, тоҕо эрэ, кыым кытыастыбат. 
Түннүккэ даҕаны уот-күөс баар сибикитэ билли-
бэт. Ону төһө да атыҥырыы санаа тар, сыарҕатын 
туруохтаах сиригэр, кыбыытын айаҕар, аҕалан 
тартарда. Атын сыбыдахтаата, тиистээх кым-
ньыытынан кырыатын соппохтоото. Ол туран, 
тиитин көрбөхтөөтө да, xapaҥa буолан, хараҕа 
тугу да быһааран араарбата.

Дэлби дьагдьайан, тиэтэйэ-саарайа, дьиэтин 
ааныгар тиийэн, үгэһинэн, кырыатын илбим-
мэхтээн, ыт үтүлүгүнэн сыарҕаҕа кэтэр сыл-
гы тыһа этэрбэһин тэбэммэхтээн, «таарк» гына 
сыыҥтаамахтаан баран, атын сэбин-сэбиргэлин 
туппутунан, дьиэтигэр тарыллаҥнаан киирби-
тэ, дьиэтин иһэ хабыс-хараҥа, дьар курдук. 
Оҕонньор сүрэҕэ мөҕүллэҥнээн ылла. Баҕыаран 
хаалбыт тарбахтарынан оһоҕун чанчыгын хар-
быалаан, сыпсы булан, чох тарыйбахтаата. От-
туллубута быдаарыйбыт, аҕыйах кыһыл туо-
раахтаах күл эрэ хаалбыт. Илиитин иминэн кыс 
муннуктан хардаҕастары ылаттаан, ohoҕop уур-
талаан эрдэҕинэ, эмээхсинэ оронугар эргийэр 
тыаһа суугунаата.

– Хайа, дьэ кэлээхтээтиҥ дуу? Өр да буоллуҥ! 
– диэтэ, ынчыктыы-ынчыктыы. – Мин бу мааҕын 
күнүс охтубуппунан сытабын. Сэниэм суох, бу-
катын. 
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– Ол аата тyox буоллуҥ?
– Били кыылбыт сүрэхпин хайытан өлөрө сыс-

та. Сарсыарда ээр-сэмээр көрүөлээн көөртүм да, 
ол балайданаммын таба көрү³м дуо, суохха дылы 
этэ. Өссө барбыт буоллаҕа диэх курдук санаа-
бытым. Күнүс, чэйбин иһэн баран, сүөһүлэрбин 
уулата үүрэн киллэрбитим, арай ойбонноругар 
чугаһаан баран тураллар. Сиргэммит курдук 
үмүөрүһэллэр. Туох буоллахтарай диэн тии-
йэн көөртүм, доҕоор, били кыылбыт бэйэ лээх 
бэйэтинэн ойбон бүүрүгэр олорор аҕай эбит 
ээт. Сүөһүлэргэ боотурҕаан, түөһүн өтөтүөҕү-
нэн өтөтөн баран, айаҕын аппаҥнатар. Бэрт 
кэбэҕэстик туораан биэриэ суох быһыылаах. Бу 
күтүрүҥ айаҕа киэҥин! Уонна кып-кыһыл, бука-
тын тугу барытын биирдэ ыйыстан кэбиһиэх айы-
лаах. Мин соһуйаммын ханна баарпын-кээлпин 
билбэт буолан хааллым. Арай, биирдэ өйдөнөн 
кээлтим, кылана аҕай турар эбиппин. Кыылым 
оол курдук көтөн намсыҥнаан тиийэн, били, эн 
этэр тииккэр олорунан кэбистэ.

Мин уҥуох-уҥуоҕум халыр босхо, сүрэҕим 
эппэҥнэс, уолукпун тахсан бүөлээри хаайар. 
Төбөм буоллаҕына, хайа бараары, үллэҥнэс, 
мэйиим дэлби эргийэр. Сэниэм эстэн хаал-
быт. Ойбоммун нэһиилэ сүүрдээн, сүөһүлэрбин 
 уулаппыта буолан, баайталаан баран, бу кэлэн 
охтубутум да, оннук сытабын. Аны сүрэҕим дэл-
би өлөхсүйэр. Утатан ыксаан сытабын, чэ, уута 
аҕала тарт, ыл!

Чаанньыктан тымныы уу кутан аҕаалтын, 
 эмээхсинэ биир тыынынан түһэрдэ. Илиитэ сап-
салҕа лас, эт-этэ илибирэс. Өссө көрдөөн ылан истэ.

– Һyy! Абыранным даҕаны. Көхсүм кэҥээтэ 
даҕаны, – диэмэхтээтэ хаста эмэтэ. – Туох сор-
доох кыыла булла буолла? Сүөһүгэ бэриниэ суох. 
Өссө кыра сүөһүгэ боотурҕаан да турдаҕына 
көҥүлэ буолсу, мантан антах. Дьэ уонна бу өйүн-
мэйиитин эн көрүөҥ! Ойбоҥҥо уу баар диэн би-
лэн, apaaha, уу иһэ киирбит быһыылаах. Эн 
тэһэн баартыҥ кэннэ, балачча тоҥмут ээт, мин 
сүүрµүнэн нэһиилэ алдьаттым. Көр эрэ, ону 
икки-хас сиринэн тумсунан тобулута охсубут. 
Apaaha, уулуу олордоҕуна сүөһүлэр тиийдилэр 
быһыылаах. Бу өйүн-мэйиитин! Төрүт киһи кур-
дук баҕайы сылдьар быһыылаах. Оо, уолуйдум, 
куттанным даҕаны! Адьас илэ сиэхсит кэлэн 
олорорун курдук санаатым. Туох үлүгэрин ити 
мин харахпар оннук сүрдэнэн-кэптэнэн көһүннэ 
 буолла? Ыарахан тыыннаах баҕайы сылдьар ээ, 
быһыыта. Ону кыайан уйбаккабын, бу айылаах 
кэбилэнним ини бүгүн...

Уот тигинэччи умайбытын кэннэ, эмээхсин 
нэһиилэ саллаҥнаан туран, ынахтарын сыппайа 
таҕыста. Урут тымтыгын бэйэтэ уматан киллэрэн, 
хотон тулааһынын хайа барбытыгар кыбытан, 
сырдатынар буолара. Бу сырыыга оҕонньоро 
батыһан киирэн, тутан биэрдэ.

– Ыл эрэ, оҕонньоор, өйдөөбүччэ, ити Сал-
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бырҕаскын бигээн көр эрэ. Өрүү иэппэт буолан 
хаалла. Уолаары гынна дуу, хайа үөдэн, – диэ-
тэ, бастакы ынаҕын ыан бүтэрэн, иккиһигэр 
көһөрүгэр. – Мин күн аайы талкыйабын да, 
өрүү билиннэрбэт. Тыыллан да биэрэр, кутайан, 
эмээх син киэнэ, матаҕата да улахана бэрт.

Оҕонньор, тымтыгын баҕанаҕа кыбытан, са-
ҥата суох, ыаммыт ынах иһин, тиийэн, бигээмэх-
тээн көрдө.

– Һa! Бүөрдээбит дии.
– Э-һээ! Айылааҕа оннук буоллун. Ол иһин 

быйыл эрдэ соҕус буолуохтаах этэ, – эмээх-
син үөрэ түстэ, чэпчээбит курдук буолла. – 
Соморойуҥ, дэлби кылгыахтаан, аанньа уулаа-
бат. Apaaha, тииһэ кылыа буолбут дуу, ханнык 
эрэ. Көрөн, аалан биэриэҥ этэ.

– Ээ, ол былырыыҥҥыттан кыайан уулаа-
бат. Оҕонньор кырдьаахтаатаҕа даҕаны. Аны 
саас арыый кыайар-хотор эрдэххэ, кунаны 
айаа һаныллыа этэ. Оччоҕо үйэбитигэр тиийэр 
оҕустаныа этибит.

– Маҥаас кунанчааны дуо? Маҥаас кунанчаан, 
дьэ, оҕус бөҕө буолан тахсыа, доҕор!

– Соморойу аны сайыҥҥыттан кур ыытыах-
пыт. Дьыл-уот үчүгэй буоллаҕына, икки-хас сыл 
 уотуохпут.

Ити курдук ону-маны баллыгыраһан, кии-
рэн чэйдээтилэр. Бүгүн ньыха киэһэ – эт сиэбэт 
киэһэлэрэ.

Эмээхсин, оҕонньоро кэлэрин кытта балачча 
кэҥээн, дьэгдьийэн, тыл-өс киһитэ буола түстэ. 
Аны, хотон иһинээҕи кэпсэтиилэрин салҕаан, 
аттарын сааһын, ыттарын сааһын ырыттылар, 
быһаарыстылар.

Түмүгэр, саҥата суох олорбохтоон баран, 
эмээх  син үөһэ тыынан ылла:

– Эрэйдээхтэр бааллара, төһө сылга-хонукка 
бараарыбыт, баайбыт-дуолбут сыыһын барытын 
ырыттахпыт үhү. Киһи да күлэр ээ. Бүгүн, оттон 
ити биир кыыл дьүһүнүн көрөөрү, сиргэ охто 
 сыстым буолбат дуо, мин. Уонна баран, ханна 
уһун уоппун оттуох баҕайыбыный бу?

– Чэ, бээ, алыс айманыма! – оҕонньор эмээх-
сини намыратардыы оргууйдук саҥарар. – Кини 
даҕаны айыы кыыла ини, баҕар, айыынан 
арахсыаҕа. Таҥара да кыыла буоллаҕына, күн 
таҥара көрөн-билэн олорор ини. Туохпут инни-
гэр атаҕастатар-баттатар үhүө!

– Бэйи эрэ, оҕонньоор! – эмээхсин, туох эрэ 
өй киирэн, оҕонньорун диэки сыҕарыс гынна, 

аны ким эмит истиэ диэххэ айылаах, сибигинэ-
йэн киирэн барда. – Хайа, аны, кыылбыт манньа 
дуу, толук дуу эрэйэр кыыл сылдьара буолаа-
рай? Биир эмэ кырдьаҕаһы ыҥыран, сүбэ-таҥха 
оҥостон көрдөхпүтүнэ? Баҕар, көннөрү үтүө да 
тылы ылынаарай?

– Ким билэр, доҕоор! Чэ, бэйи, туох-ханнык 
буолан иһэр? Көрүллүөҕэ! – диэтэ оҕонньоро, 
толкуйдаан, балачча олорбохтуу түһэн баран.

Сытан баран, эмээхсин утуйан биэрбэтэ, быһа 
ынчыктаан, айалаан-дьойолоон таҕыста.

– Төбөм аҕай!.. – диэмэхтиир, этэ уот курдук 
да, – ычча да ычча!.. – дии сытар.

Оҕонньор уотун дэлби отунна, була сатыы-са-
тыы, эмээхсинин барынан бары үллүйдэ, төбөтүн 
кэлгинэ сылдьар былаатын, тымныы ууга илитэн 
аҕалан, ыга тардан көрдө. Күттүөннээх көмө 
 буолбата.

Оттубут уоттара бараныыта, эмээхсин  арыый 
нухарыйыах курдук буолан иһэн, аны батта-
тан киирэн барда. Тоҥолохтуу-тоҥолохтуу, 
оҕонньоро ыҥырбытыгар нэһиилэ уһугунна. 
Онтон эмиэ өр утуйбакка эрэйдэннэ. Чэй аҕал-
таран истэ, аны тиритэн, уу чаккырас буолан, 
үллүктэрин барытын ыллылар.

Ол курдук сытан, оҕонньор утуйан хаал-
быт. Биирдэ эмээхсинэ өлөр хаһыытын хаһыы-
таабытыгар уһукта биэрдэ.

– Һуу! Бу туох үлүгэрэй! Туох накааспын 
на каастаата! Бар дьон абырааҥ! Оҕонньоор! 
 Оҕон ньоор! Һуу! Һуу! – дии-дии, илиитинэн дал-
баатана-далбаатана, хаһыытыы, өрө мөхсө сы-
тар эбит.

Оҕонньор эргиллэ баттаан, эмээхсинин илии-
тин хам кууһан ылла уонна суос бэринэн бар-
дьыгынаан тоҕо барда:

– Бэйи, аргыый! Туох үлүгэрэй, бу! Акаары 
киһи киэнэ барыта киһиттэн таһынан... Чэ, утуй 
булгуччу!

Эмээхсин, тоспун ыллым ээ диэххэ айылаах, 
ньим баран хаалла. Оргууй илиитин төлөрүтэн, 
аҕылыы-аҕылыы, харбыйан хаалбыт түөһүн 
имэриммэхтии сытта.

Онтон эмиэ, түүн төһөтүгэр эбитэ буолла, ый-
хай буолан уһугунна:

– Оҕонньоор, ыл, абыраа! Оҕонньорум оҕотоо, 
өрүһүй! Бу илэ сиэхсит, илэ-бодо кэлэн, тыым-
мын ылаары гынна. Ыл да-а, тура тарт! Уоккун 
отто оҕус! Һyy!

– Бээ-бээ, оргууй! Бардым-бардым, – оҕонньор 
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эрэйдээх, этиттэрбэккэ даҕаны, атах сыгынньах, 
баркынан эрэ, оһоҕор сүүрэн бадьаалаата.

Тиийэн, тугу эрэ ботугуруу-ботугуруу, сал-
ҕалас илиитинэн уот оттон хачыгырайда.

Эмээхсинэ биир кэм, тыынын былдьаһан өрө 
хаһыҥырыы-хаһыҥырыы, эппэҥнии, өрө уһуутуу 
сытта:

– Һyy! Бу тыыммын-быарбын ыган, бу сордоон 
эрдэҕин көрбөккүөт! Ээй! Киэр! Киэр буола тарт! 
Һyy! Һyy! Оҕонньоор, уоккун-уоккун!

– Отуннум-отуннум. Оргууйдаа! – оҕонньор, 
холумтаныгар умса түһэн сытан, уотун үрэн си-
рилэппэхтээтэ, ол быыһыгар бэйэтэ бэйэтигэр 
ботугуруур. – Өлүү эбит, доҕоор! Моһуогураары 
гынна эбээт, бу эмээхсин.

Уот умайбытыгар эмээхсин оронугар туран 
олордо. Бураллан хаалбыт баттаҕын, төбөтүн 
кэлгиэтин иһигэр симмэхтээн, көннөрүммүтэ 
буо ла сатаата.

– Һyy! Хараҕым, дьэ, арыый сырдаатаҕа үhү. Бy 
күтүр өстөөх илэ-бодо кэлэ турар буоллаҕа үhү. 
Бэрт аанньанан араҕыа суох кыыл быһыылаах. 
Эчи, ааспата-арахпата да бэрт, харахпын сим-
нэрбин эрэ кэлэ турар. Ыл эрэ, оҕонньоор! Эр 
киһи дуома буоллаҕыҥ, туох алгыстаах, туом-
наах этигиний? Эһэҕин, айах тутан, ааттаһан-
көрдөһөн көрбөккүн ээ?

Собо уола Микииппэр оҕонньор, туллаххай 
этэр бэһин быатын соспутунан сылдьан, чохообул-
лаах арыыны кытта лэппиэскэ тооромоһун аҕалан, 
холумтаҥҥа уурда, онтон ohox кэн нинээҕи мунну-
гу хасыһан-хасыһан, сылгы сиэлин сүүмэҕин бу-
лан аҕалла. Бэйэтэ, оһоҕун хаҥас чанчыгар талах 
oлоппоһу тардынан, уотун иннигэр умса нөрүйэн 
олорон, алгыс алҕаан ботугураабыта буолла.

– Аал уотум иччитэ Бырдьа Бытык, Сээр-
кээн Сэһэн, Хатан Тэмиэрийэ тойон, – эһэтин 
үс хара бараан күлүгэр сүһүөхтээх бэйэтинэн 
сөһүргэстээн, хоолдьуктаах төбөтүнэн хоҥкуйан, 
үҥэн-сүгүрүйэн туран көрдөһөр.

Иэримэ дьиэтин иччитин иэнигиттэрбэтин, 
аал уотун амньыраттарбатын, үрүт өттүттэн 
үргүөрү биллэрбэтин, алын өттүттэн аргыа ры 
таһаарбатын, сымыыттааҕар бүтэйдик, балык-
тааҕар кэлэҕэйдик, уу нуураллык олорбут уһун 
олохторун уйгуурдубатын, дьаҥы-дьайыҥы таа-
рыйтарбатын, ыарыыны-сүтүүнү ыалла һын нар-
батын диэн тойон эһэтиттэн тобуктаан, тоҥхойон 
олорон, тулаайах бэйэтэ көрдөһөр-ааттаһар. 
Айах тутан айхаллыыр:

– Аһаан-сиэн, сырдаан тур! Үөрэн-көтөн, 
мүчүйэн тур! Уруй буоллун! Тускул буоллун!

Инньэ диэн баран, уотугар Микииппэр оҕон-
ньор үс сиргэ ас биэрэр, сиэл быраҕар.

Онтон үөттүрэҕин ылан, оронун иннинэн сири 
үс төгүллээн күөйэ көтөн баран, дьэ, нус-хас 
 буолбут курдук сананан, сытынан кэбистэ. Уй-
гууран хаалан, онтон сарсыарда утуйбата да ҕа-
ны, эмээхсинэ, уһукта-уһукта нухарыйан, арыый 
намыраан, кэм сынньаммыт курдук буолла.

Дьэ, ити курдук, түүннэрин бэрт кыһалҕа-
лаахтык, кыбыстыылаахтык туораатылар оҕон-
ньор доох эмээхсин.

* * *
Эмээхсинэ, кэм арыый сэргэхсийэн, атаҕар ту-

ран, хотонун үлэтин бэйэтэ көрөр буолан хаалла. 
Кыыллара арахсыбата. Арахсыахтааҕар, эбии эр 
ылан, киһиттэн өрүү да күрэммэт буолан истэ. 
Күрдьүктэн арахпат. Сээкэй ас тобоҕун, уҥуох-
иҥиэх тооромоһун таһааран тохтохторуна, ма-
наан олорон, тута көтөн сабдыйан кэлэн, харах-
тарын ортотугар тоҥсуйбутунан барар буолла.

Онон иккиэн сүбэнэн, дойду сиртэн киирэн, 
биир эмэ кырдьаҕаһы көрдөһөн таһаарарга кэп-
сэттилэр.

Аҕыйах хонукка оҕонньор, эмээхсинин ыарыы-
лыы-ыарыылыы, хас да хонуктаах отун-маһын 
бэлэмнэнэн баран, биир сарсыарда эрдэ туран 
нэһилиэктиир гына тэриннэ.

Oҕонньop атын көлүйэн бэлэмнээн, барар та-
ҥаһын таҥнан баран, суорат сии олорон, эмээх-
синигэр эттэ:

– Чэ, эмээхсиэн, үчүгэйдик олор. Сарсын киэ-
һэ эргиллэн кэлэ сатаан көрүллүө. Ньахсаан 
оҕонньору көрдөһөн көрөр санаалаахпын. Таба 
тутабын дуу, суох дуу?

– Оо, ол Ньахсаан кырдьаҕас буолунан кэлиэ 
үhү дуо? Уонна, хайа, ойууннаан уурайбыт аат-
таах этэ дии, былырыын бассабыыктартан дьа-
рыллан.

– Уурайбат. Киһи ырбаахыны устан быра-
ҕарын курдук бэрт дэбигис босхоломмот дьыа-
лата буолуо эбээт. Наай гыннар, дүҥүрүн 
бы рахта ини. Хайа, оттон бииргэ үөскээбит 
үөлээннээҕим буоллаҕа дии, тылбын ылынар 
ини. Кинини элбэхтик мискийбит урут суох... 
Хата, бээрэ, кыайыах буолларгын, борооску-
ларгын дьиэҕэ аһатыаҥ-уулатыаҥ этэ. Таһырдьа 
таһаарбатаргын ханнык. Ити баҕайы, киһи бар-
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бытын биллэҕинэ, тугу-тугу оҥороро биллибэт. 
Талах иһиккин абырахтаабытым, кууран-хатан, 
дьэ бэрт буолбут. Ыккын дьиэҕэр тут, наадатын 
эрэ эттэҕинэ, таһаара сырытыннараар. Уонна 
утуйаргар, оронуҥ иннигэр сыпсыгын ууран хо-
ноор, ымыы буолуо этэ.

Микииппэр оҕонньор, ити курдук «кэриэһин 
этэн», көлүйэтигэр киирэн, бэлэмнии таарыйа 
ойбонун тэһэн, атын уулатан баран, үрүйэтин 
таҥнары, мас тиэйбит суолун устун, айаннатан 
курулата турда.

Ол суола сотору туоруур, онтон ыла икки-үс көс 
курдугу бу кыс хаарга саҥа суол таһаарыахтаах. 
Дьон сылдьыталаатылар ини. Халлаан сыр-
дыа билигин да балачча быһыылаах, хараҥата 
сүр. Сырдыга эбитэ буоллар, билигин кэннин 
хайыһан, тиитин көрөн хаалыа этэ. Ол тумус 
сыыр эргиириттэн ыла көстүбэт буолар. Онту-
гар билигин баараҕай лабааларын быыһыгар, 
тымныыттан саһан, туора дойду кыыла «дьиэ» 
оҥостон олордоҕо.

Систэри быһыталаан, тыаттан киирэн истэх-
хэ, оо, тэҥкэ тиит барахсан ыраахтан да көс-
төөхтүүрэ. Оол курдук сис оройуттан одуулаа-
тахха, үрэх тардыытыгар, бары тииттэртэн 
чорбойон, соҕотоҕун кини дьыраллан турар буо-
лара. Сарсыарда тахсар күн аан бастаан кини 
нуоҕай төбөтүгэр оонньоон тахсара, киирэр күн, 
саһан баран, саамай кэнникинэн кини чыпчаа-
лын кытардан симэлийэрэ.

Саас көҕөрдөҕүнэ көрүөҥ! Быһата, ийэ хатыҥ 
курдук лаглайара. Чугастан көрдөххө, бу киис-
тэтэ уһунун, бөдөҥүн! Үтүө үүнүүлээх бурдук 
киис тэтин курдук буолара. Аны сайыныгар туо-
раах анньыа турар. Бу элбэҕин көрүөҥ этэ, тэтэ-
рэн түһэн – дьэдьэни саба ыһан кэбиспит курдук.

Кыһынын хаар хатаҕалаан, кинини ордук 
үллүйбүт курдук буолара. Аны сааскы күһүҥҥү 
тыалларга бу суугунун оҕотун! Сир-дойду кини 
суугуна буолан дуорайан иһиллэргэ дылыта.

Оҕонньору, оҕо эрдэҕиттэн билиҥҥэ диэри, 
хараҕын саба баайан баран, хара тыа бары да 
маһын аайы тохтотон ыйыталлара буоллар, кини 
суугунун, чыпчылыйыы да түгэнэ мунааран 
көрбөккө таайыа этэ.

Ол курдук, сылтан сыл аайы, Микииппэр оҕон-
ньор өйдүөҕүттэн күн бүгүнүгэр диэри. Кини 
аҕатын, эһэтин, баҕар, хос эһэтин саҕана кытары 
буолуоҕа. Тэҥкэ тиит бу күн сиригэр төһө сыл-
хонук үүнэн силигилээн турарын ким да билбэт.

Араас сир силигэ чыычаахтартан, мас кө-
төрдөрө – саадьаҕай тоҥсоҕойуттан хара ула-
рыгар тиийэ, туох куртуйахтары, курупааскы-
лары этэ да барбакка – бары тэҥкэ тиити быһа 
ааспат буолаллара, тохтоон, сынньанан, таала-
лыы, оонньуу-көрүлүү түһэн ааһаллара. Иэгэ-
йэр икки атахтаахтан бу эҥээрдээҕи баай хара 
тыа соҕотох баһылыга буолбут, эдэр сааһыттан 
эмэҕириэр диэри ааттаах сааһыт аатырбыт Собо 
уола Микииппэр тэҥкэ тииккэ кэлэн түспүт биир 
эмэ тылбыйар кынаттаахха, төһө да биирдэ айах-
ха угар эт наада буолбут кэмэ буолтун иннигэр, 
саатын уоһун туһаайбытын өйдөөбөт. Көр, ол 
курдук ытыктыыра бу сир үрдүгэр тэҥҥэ үөскээн 
ааһан эрэр тэҥкэ тиитин.

Арай оҕонньор бачча сааһыгар диэри урук-
ку өттүгэр тэҥкэ тиитигэр тылбыйар кынат таах 
бииһин ууһуттан тойон кыыл кэлэн түспүтүн 
өйдөөбөт. Дьэ, онто, ити, быйыл кэлэн түстэҕэ. 
Түһээри түһэн арахсыбат гына түстэ. Тэҥкэ тии-
тин ол кыылга былдьатта оҕонньор аны!

Бу, төһө даҕаны тиитэ барахсан туһунан 
уйаҕас, истиҥ ахтыынан иэйэ ахта истэр, 
дууһатын түгэҕэр тыбыс-тымныынан атын санаа 
хаарыйар: ол онно билигин хотой олордоҕо диэн 
санаа.

Саҥа хаары тыыран, сыарҕата тыаһа-сыма 
суох ньылбырыйар. Оҕонньор атын тиэтэппэт. 
Иннигэр түөрт көстөн ордуктаах, күннүктээх 
айан тоһуйа сыттаҕа.

* * *
Нөҥүө күнүгэр киэһэ Микииппэр оҕонньор, 

нэһилиэк дьонуттан чып кистэлэҥинэн, санаа-
лаах кырдьаҕаһын Ньахсаан ойууну аҕалла.

Саҥата-иҥэтэ суох кэлэн, сыарҕатыттан түһэн 
баран, кырдьаҕаһа таба саҕынньаҕын тэбэм-
мэхтии туран, хараҥата бэрт буолан, туох да 
көстүбэт этэ, ол-бу диэки олоотоомохтоон баран, 
кыбыы кэтэҕинээҕи тыа диэки туһаайан, хатан 
баҕайытык суордуу кыламмахтаан ылла. Онтон, 
сүрдээх үлүгэрдик үөһүн тартара-тартара, хас-
та даҕаны ис-иһиттэн кимиэллээхтик хотойдуу 
чыҥырҕаамахтаата. Ол аата, тойон кыылга, мин 
кэллим диэн биллэрбитэ дуу, дорообо биэртэ 
дуу эбэтэр мантан антах бу тиэргэн, бу дьиэ-уот, 
бу баараҕай хара тыа – бары мин дьаһалбын 
истэҕит, мин бас билиибэр киирдигит диэн caҥa 
аллайбыт быһыыта буолара дуу, биллибэт. Ки-
ниттэн ким, утары көрөн, ону ыйытыай?!
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Дьиҥэ, Көстөкүүн кырдьаҕас, айыы кэмигэр 
киһилии ама аата инньэ диэн, ити саҥатыттан 
кыйыһыйан, үөрэн-көтөн, дьалкыһыйан киирдэ. 
Сотору-сотору уҥуохтapa тахса сылдьар уһун 
кубаҕай сыҥааҕын иннигэр анньан, ол-бу диэ-
ки көрөн олопоччуйар, элбэх-элбэхтик ону-ма-
ны саҥаран, ол-бу сонуну-сэһэни ыһан-тоҕон 
көбдьүгүрүүр. Ол аайы саннын байаатынан ох-
суллар, иилистэн хаалбыт ыас хара баттаҕа 
дьулаан баҕайытык силир гына хамсаамахтаан 
ылар.

Оппуос эмээхсин, кырдьаҕас кэлбититтэн 
үөрэн, ыарыытын да умнан, букатын эдэригэр 
түспүт курдук, кэлэ-бара, ас тардан элэстэнэ сы-
рытта. Сыалаах эти адьырыччы буһаран бэлэм-
нээбит, алаадьы оҥорбут-хайаабыт.

Остуолга олорбуттарыгар, Көстөкүүн кырдьа-
ҕас кэпсээнин быыһыгар түбэһиннэрэн, Микиип-
пэр оҕонньор эмээхсинигэр тыл бырахта:

– Хайа, доҕоор, били кыылбыт?
– Оо, дьэ баар ахан. Ханна барыа диэтэххи-

ний? Биһиги баспыт уҥуоҕа баарын тухары, хата, 
арахсыа суох быһыылаах. Арай көмөлөстөххүнэ, 
Көстөкүүн кырдьаҕас, эн көмөлөһүүһүгүн, абы-
раатаххына эн абырыыһыгын! Биһиги, бу ман-
на ойдом үрэх баһыгар олорор дьон, туохпуту-
нан да кыайан көмүскэниэхпит суох. Биир-биир 
сүөһүбүтүн-аспытын барыыһы, мантан кыһын. 
Көр, бэҕэһээ ыппар түһэн көрдө ээ, бу баҕайыҥ. 
Күнүс таһаараммын, yҥyox-иҥиэx тобоҕун ку-
тан биэрбиппин, тиниктэһэ сытаахтаатаҕына, бу 
күтүр өстөөҕүҥ баара, кэллэ ээ, дьэ сараадыйа 
сытыйан! Кэллэ да боруоста үрдүгэр түстэ! Дал-
лахачыйан түһэн, бу баҕайыҥ бөдөҥүн-садаҥын, 
бу хамсаннаҕын күүһүн-күдэҕин?! Сапсынар 
тыаһа биир кэм сип-силликинэс. Ытым эрэй-
дээх, ньахчас гынан, сытан биэрдэ. Хата, сыыһа 
харбаан бистэ. Бу тыҥырахтарын сараадыппы-
тын көpүөҥ! Кыһаннаҕына, тугу барытын хайа 
тардыыһы, оннооҕор бөтүүк алтан олгуйу хайа 
тэбэр ааттаах. Aaha түһэрин кытары ытым эрэй-
дээх, ыстанан туран, миэхэ сүүрэн куймукуччу-
йан кэлээхтээтэ. Мин ааным тутааҕын хар-
баан баран турабын. Ыппын өрүһүйэр кэлиэ 
дуо, хайыыр да кыаҕым суох. Били баҕайы, ол 
aaha харбаат, эргийэ баттаата да, кэлэн, ытым 
оннугар түһүнэн бистэ уонна, тохтоло суох, 
көрдөрбүтүнэн олорон, аһаабытынан барда. Дьэ, 
саат-суут суох баҕайыта. Адьас кэрээниттэн тах-
сыбыт. Өссө сүрдэнэн иһиэ буоллаҕа!

Онтон өй ыламмын, били иллэрээ киэһэ ириэ-
рэ киллэрбит куобахпыттан бысталаан, араас 
истээн-үөстээн, хобордооххо уган бараммын, ол-
буорум ааныгар илдьэн уурбуппун, кэннибиттэн 
кэлэн, начаас икки ардыгар уҥуохтары-байдары 
охсон кэбиспит этэ. Дьэ, бөҕө куртахтаах кыыл 
быһыылаах. Бүгүн, таһааран иһэрбин көрөөт, 
уун-утары көтөн сабдыйан кэллэ эбээт! Уолу-
йаммын тугу гыныахпын булбакка турдахпына, 
өйдөнүөм икки ардыгар уонча хаамыы кэлэн, 
хаарга олорунан кэбистэ. Мин, хобор доохпун 
сиргэ быраҕаат, төттөрү тэбинним. Дьиэбэр кии-
рэн иһэн, кэннибин хайыһан көрбүтүм, ээ, кэ-
лэн, хайыы үйэҕэ тоҥсуйан эрэр. Дьэ, көр он-
нук! Саҥарыан тыла эрэ суох дууһа сыл дьар 
быһыылаах. Көрдөрбүтүнэн туран, куттаан, 
туох путун барытын былдьаан-талаан ыллаҕына, 
кө ҥү лэ буолсу.

– Онон дьэ, Көстөкүүн кырдьаҕас, туох сүбэ-
таҥха, күүс-көмө буолаҕын? Абыраа! Көрдө-
һөбүт-ааттаһабыт! – Оппуос эмээхсин, кэлин 
тылларын этэригэр куолаһа титирэстээн, ытам-
ньыйан ылла.

Көстөкүүн кырдьаҕас, ити кэпсээни истэн ба-
ран, салгыы оҕонньордоох эмээхсинтэн хотойдо-
рун туһунан атын тугу билбиттэрин-көрбүттэрин 
барытын ыйыталаста. Оҕонньортон бу эргин 
 уйалаах кыыл баарын дуу, суоҕун дуу, ону аан 
бас таан хас сыллааҕыта көрбүтүн, төһө сото-
ру буола-буола көрөрүн, саамай кэлин хаһан 
көрбүтүн, туох бэлиэ хамсаныылаахтарын, кини 
көрөрүгэр тугу гына сылдьар буолал ларын эҥин 
сиһилии сураһан дэлби кэпсэтиннэрдэ. Онно 
сыһыаннаах урут бэйэтэ билбитин-көрбүтүн 
эмиэ кэпсээтэ.

Киэһэни онон, ирэ-хоро кэпсэтэн, билбэк-
кэ атаардылар. Көстөкүүн кырдьаҕас, сир 
 ыраах, суол да куһаҕан диэн уонна төннөрүгэр 
үөлээннээҕин, бэйэтэ да моһуокка ылларбыт 
киһини, хос-хос түбүгүрдүмээри, бэйэтин аты-
нан кэлбитэ. Онон утуйалларыгар Микииппэр 
оҕонньор икки аты илдьэн аһатан баран, таа-
рыччы xoнoho утуйар таҥаһын кытта хааһахтаах 
малын кыбынан киллэрдэ. Xaahaxтaax малын 
кырдьаҕас ohox кэннигэр уурдарда. Утуйар 
таҥаһын сылыттаран, yҥa ороҥҥо кыл сөрүө 
үрдүгэр, дьиэлээхтэртэн эһэ тэллэх эбии уурда-
ран, сылаас, сымнаҕас таҥаска тиэрэ түстэ да, 
утуйан хаһыҥыраан хаалла.
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* * *
Сарсыныгар Ньахсаан ойуун, соччолоох кэп-

сэппэккэ-хайаабакка кэтэҕиттэн тардыстан ба-
ран, күннүктээн, уҥа ороҥҥо тиэрэ түһэн сытан 
таҕыста. Таһырдьа кыһалҕатыгар эрэ иккитэ-
хас та тахса сырытта.

Киэһээҥҥи уот оттуллубутугар туран, уот ин-
нигэр умса нөрүйэн баран, саҥата суох, өөр ар-
гынньахтаан олордо. Оҕонньордоох эмээхсин, 
хам-түм ботур-ботур тыл бырахсан ыла-ыла, 
бэйэлэрин түбүктэригэр сырыттылар.

Тоҥ күөс быстыҥа бадахтаах олорон баран, 
ойуун биирдэ дьааһыйда. Онтон хос-хос дьаа-
һый да дьааһый буолан киирэн барда. Онтун 
быыһыгар, сотору-сотору:

– Ычча! – дии-дии этин тартаран, дьиги һий-
бэхтээн ылаттаата. 

Ол олорон, соҕотохто өрө уһуураат, ыстанан 
турда да, икки илиитин даллаппытынан, ohox 
кэннигэр түһэн хаалла.

Утаакы буолбата, кыырар таҥаһын-сабын кэ-
тэн, дүҥүрүн тутан, дьүһүн-бодо бөҕө буолан, 
сирэйэ ханньастан, хараҕын үрүҥүнэн көрөн, 
баттаҕа бураллан ахан тахсыбат дуо!

Таҕыста даҕаны, тохтоло суох кыыран илгис-
тэн киирэн барда. Эмиэ даҕаны дэгэрэҥ ойон 
дьэргэстэннэ, сиргэ олоро түһэн лаҕырҕайдаата, 
сүһүөҕүн үрдүгэр сөһүргэстээтэ, олоппоско оло-
рон умса булкулунна, эмиэ даҕаны уорҕатынан 
оонньоото, иэнинэн чиэстэннэ. Көҥдөй күөмэ йин 
көхсүн иһиттэн лөҥкүнэтэн, кыаһаанын тыаһа кы-
лырҕаамахтаан, дүҥүрэ лөҥ-лөҥ тыа һаа махтаан 
кыыран сахсылынна, кутуран куо ҕайыктанна. 
Кү лэн алларастаата, ытаан ньы рылаата, ытыр-
дан дырдырҕатта, сөтөллөн күп  сүй бэхтээтэ, дьаа-
һыйан аппаҥнаата. Ол быы һыгар суордуу кы-
ламмахтаата, мохсоҕоллуу чаа чыгыраамахтаата, 
өксөкү кыыл буолан ча ҥырҕаамахтаата.

Бастаан утаа үөрдэрин-сүүрүктэрин ыҥыр-
таан, абын-хомуһунун уккуйан, иччилэрин аат-
таһан-көрдөһөн, көрүү көрүүлэнэн эрэрэ баара, 
ол икки ардыгар, суол аанын тыырар, суонда 
хаан бэйэлээх, суор кыыл буолан, суһуктуйар 
халлааҥҥа супту сурулаан таҕыста, онтон сал-
гыы, моонньугар мойбордоох мохсоҕол кыыл буо-
лан, кыырай халлааҥҥа кылыбырайа көтө турда, 
ол көтөн, сүүрэр атахтаахтар, көтөр кынаттаах-
тар айбыт аҕаларыгар, үҥэр таҥараларыгар, 
үрдүк сууттарыгар Үрдүк Айыы тойоҥҥо тиийэн, 
үҥcүү түһэрдэ, көрдөһүү киллэрдэ, ааттаһыы 

ааттаста. Анараа оҕонньор туох диэбитин, туох 
дьүүлү-дьүһүнү түһэрбитин уоһунан эппэтэ, 
«истэрбин иһиттим, ситиһэрбин ситистим» диэ-
тэ да, сир ийэтигэр, силлиэҕэ оҕустарбыт сэбир-
дэх курдук, тэлбээрэн кэлэн, тэлгэһэтин иһигэр 
дэгдэс гына олоро түстэ да, yҥa диэки ортоку 
түннүгүнэн дьиэҕэ ньим гынан хаалла.

Ойуун бэйэтэ бэйэтинэн буолан баран, бу кур-
дук диэн, киһилии саҥаран оҥсолуйда.

– Үөдэн көтөрүн кытары өксөкү кыыл буо-
ламмын өлөрсө тахсаары гыммытым кыаллыба-
та. Үрдүк Айыы тойон умса көрөн олорор буо-
лан, хотоҕойбун хомунаары хамсаатарбын эрэ, 
көхсүм тэһиинэ көтүрү бараары гынар. «Айыы 
аймаҕын абааһы бииһиттэн араҥаччылыах 
буолан, ап-хомуһун ылан, алгыс тылбын ис-
тэн бараҥҥын, аны, айыы көтөрүн араабылаа-
ры гынныҥ дуо, анаҕас баара!» – диэн анараа 
оҕонньор дьаҕарыйда.

Онон, суолум аанын, суор кыыл буолан тыы-
ран бараммын, мохсоҕол көтөр буоламмын, 
муҥурун нэһиилэ буллум.

Дьэ, убайдаатар убайым, доҕордоотор доҕо-
рум! Бииргэ үөскээбит үөлээннээҕим! Үрдүк 
Айыы тойон оҕонньор эйиэхэ кырыктаах олорор 
эбит. Оҕо сылдьаҥҥын, оту-маһы кумалыыр, от-
томо суох оонньуулаах эбитиҥ үһү. Сир-дойду 
иччилэрэ инньэ диэн үҥсэллэрэ эбитэ үһү. Эдэр 
сылдьаҥҥын, эргэнэ хара тыаҕын кэрийдэххи-
нэ, икки атахтаахтан иннибэр түһүөх ким баар 
буо луой диэн элэк-күлүү тыллаах буолар эбитиҥ 
үhү. Ону Үрдүк Айыы тойон бэйэтэ истэрэ үhү. 
«Бэйиккэй!» – диэн сааммыта өр буолта үhү. Бы-
йыл буоллаҕына, бу маннааҕы уйалаах көтөр-
дөр, сүбэлэһэн баран, эмиэ киниэхэ тиийбит-
тэр. Кы ра сылдьаҥҥын, уйаларын тыытаҥҥын, 
онтука ларын алын өттө халтаҥ буолан хаалан, 
сылын аайы иккилии-үстүү сымыыты баттыыл-
лар үhү да, кэлиҥҥи кэмнэргэ наар биирдии эрэ 
оҕону көтүтэр буолтар үhү.

Онон Үрдүк Айыы тойон, буруйгун-сэмэҕин 
мунньан муунталаан, ити эйиэхэ соруйан ыып-
пыт кыыла сылдьар үһү.

Ону тахсан, ити мин үҥэммин-сүктэммин, 
ааттаһаммын-көрдөһөммүн, тылын төттөрү 
 ылыах буолла. «Толугун бэйэтэ биллин!» – диир. 
Этэр: «Үрдүк халлаан көтөрдөрүн атаҕастаабы-
тын быһыытынан, мэҥэ халлаантан төрүттээх 
Дьөһөгөй оҕолоруттан туттуо этэ: хара маҥаас 
сылгыны. Ол гынан баран, оннук сылгы киниэхэ 
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суоҕун билэбин, онон булуох буоллаҕына, оннук 
дьүһүннээх ынах да сүөһүттэн тутуннун. Чэ, бэ-
йэтэ биллин!» – диэн.

– Оо, ол харыстыыр кэлиэ дуо! – диэтэ оргууй-
дук Микииппэр оҕонньор, ытамньыйа сыһа-сыһа.

Ньахсаан ойуун, инньэ диэн баран, дьирэл-
дьийэн туран, ohox кэннигэр тиийэн, арбаҕаһын 
устан, бэйэтэ бэйэтинэн буолан, тахсан кэллэ.

– Дьэ, ону туох диигин, үөлээннээҕим Микиип-
пэр оҕонньор?

– Туох диэхпиний? Хаччаҕай маҥаас кунан-
наахпыт. Онтубутун туттан көрөө инибит, – диэх-
тээтэ оҕонньор буруйдаах киһи быһыытынан. 
– Ол, оҕо сылдьан, оту-маһы тыытар кэмнээх 
буолуо дуо? Уолҕамчы да санаа ханна ба рыай, 
эдэр эрдэххэ. Арай, ити, уйалаах кыыллары 
 муокастаабыппын отой өйдөөбөппүн. Ымыччы! 
Ити хайа үөдэн баҕайы эбитэ буолла?

– Баҕар, адьас кыра эрдэххинэ, оҕолору 
батыһан, сылдьыбытыҥ буолуо.

– Дьэ, баҕар, буолуо. Ону барытын өйдүүр кэ-
лээхтиэ дуо?

– Сарсыарда күн кылахачыйа тахсыыта ол то-
лук биэрэр сүөһүгүт нохтолоох тойон сүрэҕин 
кытары хайҕaxтaax хара быарын таһааран, то йон 
сэргэҕит үрдүгэр ууруоххут. Мин буоллаҕына, 
улуу көтөргө бэйэтигэр Ypдүк Айыы тойон ил-
дьитин тиэрдэн, эмиэ ааттаһан-көрдөһөн көрүөм.

Ол кэнниттэн, күн арҕаа диэки санньы тар-
дыстыар диэри, биир даҕаны тыынар дууһалаах 
дьиэ даҕаны, хотон даҕаны иһиттэн быгыа суох-
таах.

Улуу көтөр бэйэтэ, санаата кэлэн, ол бэрикки-
тин ылар буоллаҕына – ылыа, суох буоллаҕына 
– суох. Ыллаҕына, аны үс хонон баран, эмиэ 
күн кылахачыйа тахсыыта тус соҕуруу бэйэ-
тин дойдутун диэки көтөн күпсүйүөхтээх. Ол 
үс хонук иһигэр эһиги кинини тугунан даҕаны 
араабылаамаҥ! Аскыт-үөлгүт тобоҕун, ууну-хаа-
ры даҕаны, таһырдьа тоҕумаҥ! Кинини тамты 
көрбөтөх-билбэтэх курдук туттуҥ! Ол сүөһүгүтүн 
көтөргүт көрбөт сиригэр acтaapыҥ. 

Сарсыарда оҕонньордоох эмээхсин эрдэ ту-
ран, били оҕус гыныах буолар мaҕaac кунан-
чааннарын, ohox сырдыгар дьиэҕэ киллэрэннэр, 
cүүhүн охсон сүлэн, астаан кэбистилэр.

Этиллибитин курдук, күн кылахачыйа тахсыы-
та сүрэхтээх быарын, алтан хобордооххо ууран, 
бастыҥ сэргэлэрин үрдүгэр анньан кэбистилэр.

Ньахсаан ойуун, кыырар таҥаһын-caбын кэ-

тэн, уотун айах тутан баран, тахсан, хотой оло-
рор тэҥкэ тиитин диэки хайыһан туран, кыыран 
илгиһиннэ, араастаан ааттаста-көрдөстө. Онтон 
уотугар киирэн, үрүҥ тунах аһын кута-кута, ал-
гыс алҕаан намылытта. Тиһэҕэр, аан таһыттан 
кэтэҕэриин орон диэки түөрэх быраҕан кыы-
ратта. Дьолго, оҕонньордоох эмээхсин кэлтэгэй 
хамыйахтара, хойуостаҥнаан тиийэн, олоро түс-
тэ, мунньах-ханньах хамсаамахтаан баран, тох-
тоон хаалла. Үөрүү-көтүү буолан, ойуун үлэтэ-
хамнаһа итинэн бүттэ.

Аны, күн ортото ааһыар диэри дьиэттэн бык-
пакка, улуу көтөр бэриги ыларын дуу, ылбатын 
дуу, күүтүү буолла. Ол эрээри, саҥардыы кэтэһэ 
санаан эрдэхтэринэ, алтан хобордоох тоҥ чигди-
гэ сууллан лаҥкыныыр тыаһа иһилиннэ. Ким да 
тугу да диэбэккэ, истибэтэх кулгаах буоллулар, 
оҕонньордоох эмээхсин күлүктэригэр имнэнсэн 
кэбистилэр.

Күн ортото ааһыыта, тахсан көөртөрө: хобор-
доохторо эрэ түөрэ түһэн сытар, уурбут астарыт-
тан тооромоһу да хаалларбакка, көтөрдөрө ба-
рытын мэлитэн кэбиспит.

Сарсыныгар Ньахсаан ойуун махталы кытары 
дойдулаата. Дьиэлээхтэр кыра эт, арыы биэрэн 
ыыттылар. Араас кэпсээн тарҕаныа, саат-суут 
буолуо диэн кырдьаҕастара ханна да кэпсээн 
оҥостуо суох буолан барда.

Оҕонньордоох эмээхсин дьэ сэк буоланнар, 
алдьархайтан быыһаммыт курдук санананнар, 
санаалара көнөн, аны, болдьохтоох үс хонукта-
рын күүтэр аатыгар бардылар. Ол устатыгар то-
йон кыылларын көрдөллөр да көрбөтөҕө буолан, 
ханна барарын-кэлэрин кыҥастаспакка, дьөрү 
кини туһунан ахтыһан да көрбөккө, бүтэйдии, 
бэйэ-бэйэлэриттэн санааларын кытары кистэһэ 
сырыттылар.

* * *
Үс хонуга туоларын сарсыардатыгар Микиип-

пэр оҕонньор, аһаан-сиэн эрдэ бүтэн баран, күн 
тахсарын күүтэн, чаархааннарын бэрийбитэ буо-
лан, соруйан таһырдьа тахсыбата. Муус түннүгү 
күн уотун тымныы сарадахтара күндээрдэ са-
лаа махтаан эрэллэрин оҕонньор төһө да көхсү-
нэн сэрэйдэр, тахса охсубакка, бэйэтэ бэйэтин 
 кытары мөккүһэн, чиҥээн биэрэ сатыы олордо. 
Ол улуу көтөр aйaҥҥa аттаныытын көрбөтөх да 
син, аны урут-хойут тахсан, кыл мүччү үргүтэн 
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кэбиһэн, өлүү буолуо. Кинилэргэ ол улуу дьаа-
лы, санаата кэлэн, мантан салалыннын эрэ.

Оҕонньор үлэтин бүтэрэн, тахсаары таҥнан 
баран, аны өр баҕайы, аҕала сатыы-сатыы, та-
бахтаан бусхатта. Онтон, дьэ, куобах чомпойун 
оройугар уурунан, токуччу тарда сылдьар тор-
бос үтүлүгүн ылан, аанын оргууй аһан, аа-дьуо 
тахсан барда.

Дьаралытан, тымныы гынан баран, бэрт ыраас 
күн үүммүт эбит. Күн тиит төбөтүттэн арахсыбыта 
ырааппыт. Оҕонньор, ону-маны көрө турбахтаан 
баран, бу хас да хонукка ыга баттаан муҥнаабыт 
ыар сүгэһэрин дьэ хаалларан, бэрт чэпчэкитик 
сананан, холкутуйан үөһэ тыына-тыына, аа-дьуо 
таптыыр тиитин диэки дуоһуйбуттуу хайыста.

Хайыһаат, сүрэҕэ «парк!» гына түстэ, бу са-
ныы турбут туох баар бары үтүө санаата, буо-
рах уота күлүм гынарыныы, эмискэ мэлис гынан 
 хаалла. Ол оннугар төбөтүн иһэ бүтүннүү хабыс-
хараҥа буоларга дылы гынна, ол хараҥаттан, 
бэл, кулгааҕа чуҥкунаата. Өйдөнөн, иккистээн 
көөртө – алҕаһаабатах. Кыыла буолуохсут, «мин 
бэйэлээҕи ханна үтэйээри гынаҕыт?!» диэбит-
тии, өтөччү туттан, күн уотун түөһүгэр түһэрэн, 
дьоһуннаах баҕайытык дьохсоллон олорор эбит.

Микииппэр оҕонньор турбахтаан, тэпсэҥнээ-
мэхтээн баран, балаҕаныгар төттөрү киирдэ.

– Эмээхсиэн, дьэ табыллыбатахпыт, кыылбыт 
барбатах.

– Туох даа? – диэн эмээхсинэ истээт, соһуйан 
өрө халаатыы түстэ.

– Барбатах диибин. Олорор. Күн үөһэ ойон 
ырааппыт.

– Оо, муҥ да буолар эбит, оҕолоор! Ол хай-
дах баҕайыный? – эмээхсин, мускуйа олорбут 
куобаҕын тириитин ньилбэгэр ыһыктан, оҕон-
ньорун сирэйин-хараҕын көрбөхтөөтө.

– Хайдах баҕайыный диэн... Барбатах буол-
лаҕа, онон бүтэр! – оҕонньор, сохсурҕаланан 
кэбиһэн баран, аан таһыгар турар олоппоһу ohox 
чанчыгар coho тардан ылан олорон кэбистэ.

Ол курдук, бүк түһэн саҥата суох олордо.
– Туохпут табыллыбатах буоллаҕай? Толук-

путун астымматаҕа буолуо дуо? – диэтэ кэмниэ 
кэнэҕэс, үөһэ тыынан ыла-ыла.

Эмээхсинэ онно тугу даҕаны хардарбата.
Олорбохтуу түһэн баран, оҕонньорун ыххай-

быта буолла:
– Чэ, оттон, итиннэ олоруоҥ дуо? Таҕыс! Үлэ-

ҕин үлэлээ!

Оҕонньор, кырдьык да оннук диэбит курдук, 
хап-сабар таһырдьа тэп гынан хаалла.

Ити күнтэн ыла Собо уола Микииппэр оҕон-
ньордоох эмиэ хат эрэйгэ бардылар. Кыылла-
ра күрдьүктэн арахпат буолла. Киһини көрдөр 
эрэ, аны, тиититтэн ыһыктынан кэбиһэн баран, 
утары көтөн нэмилийэн кэлэр идэлэннэ. Эбэтэр, 
оҕонньор киирэн ойбонун тэстэр эрэ, кэнниттэн 
тиийэн, онно олоро түһэр. Баһырҕаска ханнык да 
аһы таһырдьа бэрдэртэрбэт, кэлэн былдьаан ылар.

Сис былыт кэлэн, эбии хаардаан, төһө да 
тымныы хото түһэ илигин иһин, оҕонньордоох 
 эмээх син куттананнар, сүөһүлэрин далга та-
һаар  бат буол лулар. Борооскуларын букатын да 
таһырдьа быктарбатахтара ыраатта, дьиэҕэ уула-
тал лар.

Кыылларын сылдьар сирэ диэн күрдьүк, ой-
бон уонна тиитэ. Дэҥ курдук, кыбыыга түһэн 
олорор буолар. От сыалаан сиир быһыылаах. 
Онтон атын ханна да сыҕарыйбат. Күннэри-
түүннэри үксүн тиитигэр олорон тахсар. Бэ-
йэтэ бултаабыта  буолан, кутуйахтаан, куобах-
таан айах булунар туһунан өйүгэр оҕустаран да 
көрбөт быһыылаах. Дьиэлээхтэргэ найыламмыта 
саарбаҕа суох  буолла.

Онон бу кыыл аччыктаан ыксаан, торҕон-
ноотоҕуна, киһини-сүөһүнү былдьыа диэн, оҕон-
ньордоох эмээхсин сүбэлэһэн баран, албын-
наһан, кыра-кыралаан, сэргэ төрдүгэр таһааран, 
эмиэ ас биэрэр буолан бардылар. Аны кэнни-
кинэн топпотоҕуна тиитигэр көппөккө олору-
нан кэбиһэр үгэстэннэ. Эбии ас таһаардахха, 
киһиттэн күрэнэн, көтүөн сүрэҕэлдьээн, икки 
кынатын даллаччы быраҕан баран, ойуокка-
лаан, кыратык сыҕарыйан эрэ биэрэр буолла.

Микииппэр оҕонньор, айыым-харам таа йан, бу 
үөһээ дойдуттан соруйтарыылаах үрдүк  ыйаахтаах 
кыыл соруйан буулаата диэн, санааҕа баттатан, 
аанньа аһаабат-сиэбэт буолан, биллэ хотторон 
барда. Ол гынан баран, ол кинилэр обургулар 
уйа ларын хаһан моһуоктаабытын өйдүү сатыыр да 
букатын туох даҕаны киирбэт. Арай бара са таан, 
балыыр буолуо диэх курдук санаталаан ылар. 
Ону, хаттаан, ол дойдуга тахсан, быһаарсан, 
көлбөрүтүһэн көрөр кэлиэ дуо – суох буоллаҕа.

Аны, кыһалҕатын оҥорон, сохсотугар куобах 
аанньа киирбэт, айатыгар таптарбат, кылыы-
тын көрөр-хайыыр буолан хаалла. «Байанайым 
кытары хадьырыйда, аанньа буолбат ыал буол-
лубут», – диэн биир муҥатыйыы үөскээтэ. Кы-
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рынаастыыр эҥин, атын түүлээхтиир кэлиэ дуо 
– мэлигир. Оҕонньор куобаҕын да быраҕыа этэ 
да, эбиискэ гынаары ол муҥа.

Кыыллара моҕуһа да сүрдээх. Биирдэ эмэтэ 
куобах биэрдэххэ, барытын мэлитэн кэбиһэн ба-
ран, топпокко көрөн олорор буолар. Дьылларын 
саҥардыы саҕалаан эрэллэр да, тиҥэһэлэрин 
аҥаара чугаһаата.

– Манан буоллаҕына, биһиги биэс-алта сүө-
һүбүт сыыһын сааскыга диэри мэлитииһи, – 
диэн эмээхсинигэр этэн көрөр да, анарааҥҥыта 
эрэйдээх тугу гыныа баарай, бэйэтэ нэһиилэ 
хачыгыраһан сылдьарыгар махтал.

Оҕонньор хас от-мас тиэйэ бардаҕына, тыаҕа 
сохсотугар, айатыгар таҕыстаҕына, күннүктээн 
санаата дьиэтигэр буолар – хайдах эрэ олорду-
лар буолла, туох да алдьархай тахсыбата ини 
диэн. Тардыллан, хойутаан хааллаҕына, сүрэҕэ 
итийбэхтии-итийбэхтии, оһоҕун үөлэһин кэ тиир 
– кытыаста олорор кыым тахсарын көрө охсоору, 
уруккутун курдук, эмиэ чоҕо бараммыт, оһохтоох 
дьиэҕэ тиийимээри.

Кэтэнии-мананыы бөҕөнөн олорор ыал буол-
лулар.

* * *
Сэтинньи ый эргэтин диэки, күүстээх тым ныы-

лар түһүтэлээтилэр. Аар тайҕа аҕылас гына тоҥно.
Биир ыйдаҥалаах сарсыарда, халлаан сыр-

дыан иннинэ, эмээхсин, таһырдьа тахсаары, өлөр 
хаһыытын түһэрдэ. Оҕонньор муҥнаах оһоҕун 
отто туран, онно ойон тахсыбыта, эмээхсинэ ох-
тон балаҕанын сабараанньатыгар быардыы түһэн 
баран тураары ырычаахтаһа сатаан эрэр эбит.

Сап-салыбырас буолбут киһини оҕонньор 
нэһиилэ өйөөн киллэрэн оронугар сытыарда. 
Эмээхсин эмиэ уруккутун курдук, сүрэҕэ хам-
саан, эрэй бөҕөнү көрөн, үс-түөрт хонукка 
суорҕаҥҥа-тэллэххэ лип сытан турда.

Бастаан утаа наар:
– Балаҕаным үрдүттэн... – эрэ диирэ.
Кэлин арыый кэҥээн баран кэпсээбитэ, били 

кыыллара балаҕаннарын үрдүгэр хоммут эбит, 
сэрэйдэххэ, үөлэс сылааһыгар тартаран буолуо, 
халҕан тыаһыттан cohyйан, балаҕан үрдүн хаа-
рын бүтүннүү суулларан, эмээхсин үрдүнэн бу 
көтөн барыйан тахсыбыт. Онтон уолуйан, эмээх-
син сиргэ умса баран түһээхтээбит.

– Адьас, бу баҕайы сиэри, манаан олорон, 
үрдүбэр түстэ дии санаатым, – диэх тиир cap-

cыҥҥытыгар, тыгыластыы-тыгыластыы. – Оо, эчи, 
хас муҥун! Сүрэх да баа´а буолан өлүүһүбүт.  Хор, 
саатар, кини киһини соһуппат гына сылдьыан бэрт 
буоллаҕа, күнүс да куттуура сөп этэ, киниэхэ...

Микииппэр оҕонньор олоҕун барытын эр-
гитэ санаата, бу күннэргэ. Ийэтэ сүүрбэ ик-
китэ оҕоломму та үhү. Онтон иккиэйэх эрэ ор-
дон хаал тара. Балтынаан. Балта туспа улууска 
эр гэ тахсан барбыта быдаарыйда. Сураҕа, 
аҕыйах сыллааҕыта өлбүт курдук этэллэр. Хас 
да оҕолордоох үһү, бадаҕа. Ийэлээх аҕата Ми-
кииппэр отучча саастааҕар, ыал буолбутун кэн-
нэ, биир сылынан быысаһан өлбүттэрэ. Ол аата 
түөрт уонча сыл буоллаҕа. Онтон ыла бy өтөххө 
эмээхсининээн иккиэйэҕин олороллор.

Бy дойдуга, үрүйэ-харыйа быыһыгар, от эл-
бэхтик үүнэр. Онон, үлэни-хамнаһы кыайар 
эрдэҕинэ, урут үгэннээн, кыралыын-улахан-
ныын сүүрбэччэҕэ чугаһыыр сүөһүлэнэ сыл-
дьыбыта. Бу билигин, аччаан, алта-сэттэ сүөһү 
 хаалан турар. Кыайбат-хоппот дьоҥҥо ол да сөп. 
Сааһыгар бэдэрээккэ да киирбэтэҕэ, бэдэрээк-
кэ киһи кэпсэппитэ да суох. Бэйэтин бэйэтэ хоп 
курдук көрүнэн, баччаҕa кэллэ.

«Caҥa былаас кэллэ, хамначчыттар былаас-
тара!» – дэһэ-дэһэ сүпсүгүрэллэр. Ол Микиип-
пэр оҕонньорго туох буолуой – кини хам-
наччыт таабатах киһи, кини былааһа буол батах. 
Былырыын сайын, нэһилиэккэ киирэ сы рыт-
таҕына, ыҥыран ылан, саҥа тойоҥҥо киллэрэ 
сылдьыбытта ра. Онтукалара, Торулла уолун 
уола Намыын эбит этэ.

– Оҕонньоор, баайдартан үчүгэй сирдэрин 
былдьаан ылан, кыра-хара дьоҥҥо түҥэтэн эрэ-
бит. Эйиэхэ сир наада дуо, хайа баҕарар алаас-
тан, хочоттон биэриэ этибит, – диир.

Ол сирдэрин ылан, кини тугу гыныай, xahaн 
кыайан оттоору дуу, хайаары дуу? Киниэхэ бэ-
йэтин сирэ элбэх. Бэйэтин иннин көрүннэҕинэ, 
ол да сөп киниэхэ, кырдьаҕас киһиэхэ.

Онто кыайтарымаары гынна быйыл ити. 
Taҥapa – атаҕастаабыта дуу, хайаабыта дуу – 
оҕону киниэхэ анаабатах. Эмээхсинэ урут үстэ 
оҕолоно сылдьыбыта, үһүөн өлбүттэрэ. Оо, кэн-
ники оҕото үчүгэй да барахсан этэ...

Онон эмээхсининээн, кинилэр, өллөхтөрүнэ, бу 
өтөх эстэр. Таҥара, оннук атаҕастаан баран, онто 
итэҕэс буолан, бу туора дойду кыылынан накаас-
татан эрдэҕэ. Ити кыыл, бачча булан баран, хайаан 
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даҕаны тугу эрэ оҥорон apaҕapa буолуо. Эмээхси-
нин ити, куттаан икки соһутан икки, суорҕан-тэл-
лэх киһитэ оҥорон эрэр. Бэйэтин, оттон атаҕастаа .
быт буруйдаах кини ааттаах дии, хайдах дьаабы-
лыыр. Тыыннаахтыы тобулута тоҥсуйан өлөрөр 
дуу,  ха йыыр?.. Оо, киһи эрэйдээх, олордоҕуна 
оло рор. Кырдьар-буорайар сааһыгар маннык эрэ 
өлүүгэ-чааска тиксиэм диэбэт этэ.

Ити кыыл буулаабатаҕа буоллар, туох да 
муҥа-таҥа суох, нам бааччы олоруох дьон...

Биирдэ, күн киириитэ, оҕонньор атын аһата 
сырыттаҕына, тойон кыыла, хайдах эрэ дьигис 
гынан хамсаан ылла, үөһэнэн балаҕан диэки, 
биир сири тонолуппакка, иҥсэлээх баҕайытык 
тобулу көрөн олорбохтоото, онтон биирдэ «дук» 
гынан баран, олорор мутугуттан, кынатын са-
раппытынан, соҕотохто аллара ыһыктынан кэ-
бистэ, сиргэ чугаһыах курдук гынан иһэн, өрө 
охсон ылла уонна ол курдук, үөһэлээбэккэ эрэ, 
көтөн налыҥныы турда. 

Oҕонньор өйдөөбүтэ, кыыла балаҕантан 
эмээх син кини киэһээҥҥи аһылыгын уура тах-
сыбы тын көрөн, ону кэтэһэн олорон, киниэхэ 
утары көппүт эбит.

Хотой босхолообутугар өрүсүһэн, Микиип-
пэр оҕонньор, тоҥуу хаары кэһэн, тэҥкэ тии-
тигэр тиийдэ. Өөр одуулаан турда, тэйиччинэн 
тула эргийдэ. Бу өйдөөн көрдөҕүнэ, кырдьыбыт, 
баараҕадыйбыт да эбит тэҥкэ тиитэ. Лабаалара 
бадьырыттан, бу суоннарын, бу модорооннорун!.. 
Бэйэтэ, хайдах эрэ, өлбөөрөн, өһөн хаалбыт кур-
дук, көмнөххө баттатан, бэл, нүксүйбүккэ дылы 
буолбут. Урут, оо, сыбыдыал, намчы, нарын да 
курдук саныыр этэ. Кырдьыыга кини эмиэ бэ-
ринээхтээбит. Тойон кыыл ол иһин буллаҕа ки-
нини. Көһүөркээбитин, баараҕадыйбытын иһин, 
уруккутун курдук дьылыгыр, имиллэҕэс эбитэ 
буоллар, кинини булуо, сөрүөстүө суоҕа этэ.

Собо уола Микииппэри эмиэ кырытыннаран, 
атаҕастаан кэлэн олордоҕо, бу тойон бэйэлээх 
кыыл. Эдэрин, эрчимин үрдүгэр сылдьара эбитэ 
буоллар, ону билиэ, толлуо, торуллуо этэ.

Оо, кырдьаахтаабыккыт, Собо уола Микиип-
пэр оҕонньор, тэҥкэ тиит доҕоргунаан иккиэн!

– Кытта кырдьыбыт тэҥкэ тиитим!.. – оҕон-
ньор, иһиллэр гына ботугураан баран, аа-дьуо, 
умса туттан, кыбыытын диэки саллаҥнаата.

Ити курдук, оҕонньордоох эмээхсиҥҥэ, күүс 
өртүнэн үөһээ халлаантан түһэн кэлэн, хос 
айах адаҕата соҥнонон кэбистэ. Аны, бу сиэмэх 

кыылы бу дойдуттан ыыта сатыыр туһунан са-
наабакка, хайдах эмэ гынан этэҥҥэ кыстатар, 
өлүүнү-алдьархайы таһаарбата буоллар диэн, 
ол кыбыстыытыгар ыллардылар. Онон, эттэ-
рин-астарын харыстаабакка, ааттаһар-көрдө-
һөр икки, айах тутар икки аатыгар бардылар. 
Көтөрдөрө ол аайы эр ылан, киһиэхэ кыһаммат, 
бэл диэтэр, аска иҥсэрдэҕинэ, дьиэ ааныгар 
кытта кэлитэлиир буолан истэ.

* * *
Ахсынньы ый аан тумарык тымныыта, сы-

лаас хааннаах бииһин ыбылы харбаан, тиийэн 
кэллэ. Хотойдоро түүнүгэр үөлэс төрдүн сылаас 
тыыныттан арахпат буолла. Киэһэ-сарсыарда 
аһыырыгар, киһи эрэ буоллар, били, урукку бэ-
йэлээх дохсун, хоноҕор көрүҥэ уурайан, аччаан-
түүрүллэн, төбөтүн саннын иһигэр ныкыччы 
тардынан, илибирии-салыбырыы олорор буолан 
хаалла.

Эмээхсин ону көрдөҕүнэ, сэтэрии саныырын 
быыһыгар, ханна эрэ ыраах, дууһатын түгэҕэр, 
бэйэтиттэн да кистээн, аһыныы кыыма кылам 
гынан aahap. Оттон тэйдэр эрэ, «син киһиттэн 
ордуга суох, холоон да эрээригин...» диэх кур-
дук абалаах санаата хат күөдьүйэн киирэр.

Ол эрээри, оҕонньордоох эмээхсиҥҥэ ол 
хорсун кыыл бэйэтин yhуннук сэнэттэрэ бар-
батаҕа.

Куолутунан, эмээхсин биирдэ сэргэтин төрдү-
гэр кыылын киэһээҥҥи аһылыгын илдьэн  ууран 
баран, муус уурар лаабыһыгар барыан инни-
нэ, улахан мууһу көтөҕөн киллэрээри, урут 
балаҕанын аанын тэлэччи аһан, бэлэмнээн кэ-
биспитэ. Онуоха тойон кыыла көтөн сабыкыч-
чыйан кэлэн, аһылыгар кыһаммакка, балаҕан 
иннигэр сабдыс гына олоро түспүтэ уонна икки 
кынатын токуруччу өрө ыйаан таһаарбытынан, 
сүр баҕайытык моонньун уһатан умса дьүккүйэн 
баран, тиэтэл үлүгэринэн түөрэ-маары үктэм-
мэхтээн, ahaҕac аан диэки дьулуруйбута. Икки 
кынатын уһугунан дьиэ сабараанньатын таары-
йыахча буолан иһэн, онтуларын хомуйа тардаат, 
икки атаҕынан тэҥҥэ ортотугар биирдэ дугунан 
ылаат, аан модьоҕотугар тиийэн лып гына олоро 
түспүтэ. Аҕыйах чыпчылыйыы түгэнэ дьиэ иһин 
эриличчи көрөн ылаат, кини бэйэлээх, кынатын 
сараппытынан балаҕан ортотугар биирдэ ыста-
нан кэбиспитэ – оҕордук даллайбытынан туран 
эрэн, атаҕын үрдүгэр чээчэлээн, дьиэ иһин сы-
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ныйан көрөрдүү, аа-дьуо биир эргиири оҥорбута, 
онтон толору оттуллубут көмүлүөк ohox уота, 
өрө бургучуйа олорор туман курдат, уҥа орон 
сыҥаһатын сырдаттаҕа буолуо – «мин аналлаах 
миэстэм бу баар эбит» диэбиттии, таҥара олоҕун 
аннынан, ол үрдүгэр ойон тахсыбыта. Сонно 
тута, эргичис гына, уот диэки хайыспыта уонна 
баҕыырдаах тумсун үөһэ соҕус туһаайан, көрөн 
эрилиҥнэтэн кэбиһэ-кэбиһэ, хамсаабакка ол 
курдук, соруктаах аханнык олорунан кэбиспитэ.

Эмээхсин тута кыылын кэнниттэн сүүрэн кии-
рэн, аанын сабаат, ohox чанчыгар тымтык тыы-
ра олорбут оҕонньорун кэннигэр түһээхтээбитэ. 
Микииппэр оҕонньор, эдэр эрдэҕинэ, тыа 
кыы лын кытары эт илиитинэн киирсэр, киһи 
сорсуннааҕа, сүрэҕин иҥиирэ билигин да баар 
эбит, өлөр-хаалар күҥҥэ үс бүк киирбэтэ, дьэ, 
ити буоллаҕына, хайабыт буолар диэн, уһун мо-
лойо быһаҕын бобо харбаабытынан өттүк батта-
нардыы, сутуругун ньилбэгэр ыга баттаан, умса 
нөрүйбүтүнэн, итини барытын сүүһүн аннынан 
саҥата суох одуулуу олорбута.

Баһырҕас, сааһын үгэнигэр сылдьар ыт, тайа ҕы 
даҕаны, эһэни даҕаны куттаммакка үрэр бэйэ тэ, 
бу тыҥырахтаах дуоланыттан этэ салаһан, ос туол 
анныттан ойон тахсан, иччитигэр сөрүөстүбүтэ. 
Онтон эр ылбыт дьүһүнэ буолуо, арҕаһын түү-
түн адаарытан, ньылбыйыаҕынан ньылбыйан, 
оргууй сыбдыйан, caҥa «ыалдьыкка» чуга´аан, 
ыраахтан туран, моонньун ууннара-ууннара, 
сытырҕаан көрбүтэ. Онуоха анарааҥҥыта, кини 
диэки хайыһан да көрбөккө эрэ, хантайбытынан 
олорон, баһын хамсаппытыгар, кутуругун кумуй-
бутунан, ohox кэннигэр түһэн хаалбыта.

Ол курдук, бу дьиэ иһигэр ким да тугу да гым-
макка, таалан, бэйэ-бэйэни кэтэсиһэн, балачча 
кэмҥэ бары хамсааһын тохтоон хаалбыта.

Кэмниэ кэнэҕэс оҕонньор, сибигинэйэ соҕус гы-
нан баран, кытаанахтык эмээхсинин соруйбута:

– Бар эрэ, таһаарбыт аскын киллэр!
Эмээхсин тугу диэн булбакка, мээнэнэн чу-

гуруҥнаамахтаан баран, кэннин хайыһа-ха йыһа, 
таһырдьа дьөгдьөрүс гыммыта. Ити икки арды-
гар хам сыста охсубут хобордоохтоох ahын кил-
лэрэн, оҕонньоругар уунан баран, саҥата суох, 
күүтэн турбута.

– Ити курдук тутан туруоҥ дуо, ириэр!
Оҕонньор аа-дьуо хамсатыгар табах уурунан 

барбыта. Хататын сардырҕатыан саараатаҕа 
буо луо, туран, тымтык ылан, табаҕын онон ума-

тыммыта. Олоппоһугар төттөрү олорон баран, 
эмээхсинин диэки хайыспакка эрэ:

– Хайа, ирдэ дуо? Ирбит буоллаҕына, көтөргөр 
илдьэн биэр! – диэбитэ.

Эмээхсин, хобордоохтоох аһын түөһүгэр ыга 
тардан, таах салҕалыы турбута.

– Аҕал эрэ, ыл! – диэн оҕонньор, быһаҕын 
этэрбэһин айаҕар анньан баран, хобордооҕу эһэ 
охсон ылан, күөйэ соҕус хааман, тойон кыыл ин-
нигэр илдьэн, оргууйдук остуол атаҕын аттыгар 
сиргэ уурбута.

Тойон кыыл, хап-сабар ыстанан түһэн, аһаа-
бытынан барбыта. Биэрбит астара маҥаас кунан-
чаан этэ этэ. Мээнэ маҕыалаабакка, кыра-кыра-
тык быһыта тыытан, бэрт чэбэрдик, өр аһаабыта. 
Сотору-сотору тохтоон, иһиллээбит курдук буо-
лара, туох эмэ тыаһы иһиттэҕинэ, ол диэки то-
нолуппакка, өр одуулаан олорон баран, ол тыас 
хос хатыламматаҕына, оччоҕо биирдэ аһаан 
барара. Бүтэн баран, оннугар ойон тахсан оло-
рунан кэбиспитэ, кичэллээх баҕайытык тумсун 
ыраастаммыта. Онтон түүтүн сахсатан кэбиһэн 
баран, моонньун быкыччы туттан, ohox үрдүн 
одуулаабытынан, тугу эрэ тойоннуур курдук, өр 
хамсаабакка олорбута.

Оҕонньордоох эмээхсин, ботур-ботур кэпсэ-
тэн, уҥа диэки кэлбэккэ, киэһэ аһылыктарын 
хаҥас диэки ahaaбыттара. Ahыахтара баара дуо, 
истэригэр ас барбатаҕа. Утуйалларын саҕана, 
кыылларын тахсаарай диэн, кэтэһэ санаан көөр-
төрө да, онтукалара, хата, тахсар диэки санаа-
бакка олорор быһыылааҕа. Хам-түм турулус 
гы на көрөн кэбиһэ-кэбиһэ, утуктаабыт курдук, 
бэрт нам баач чы олороро. Хайыахтарай, ол кур-
дук, көтөр кынаттаах сиэмэҕин кытары биир 
дьиэҕэ утуйан туралларыгар тиийбиттэрэ. Дьиэ-
лээх ааттаах дьон, тахсан биэриэхтэрэ дуо, ама, 
төһөтүн да иһин. Ол гынан, ааннарын хатаан 
кэбиспиттэрэ. Утуйар таҥастарын хаҥас ороҥҥо 
көһөрөн, онно утуйбута буолтара. Оҕонньор, өй 
булан, халыҥ тымтыкка туос кыбытан бэлэм-
нээбитэ, ыксал тирээтэҕинэ уотунан куттаары, 
быһаҕын сыттыгын анныгар уктубута – онтон 
атын көмүскэнэллэрэ туох кэлээхтиэй? Ынах 
ыырдаахтара, ат аһатардаахтара – ол курдук ба-
рыта хаалбыта.

Түүн хайалара да харахтарын симмэтэхтэрэ, 
утуйан хаалбыт кыылы, аны, уһугуннаран, уй-
гуурдан иэдээн буолуо диэн кэпсэппэтэхтэрэ, та-
бахтаабатахтара даҕаны.
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Сарсыарда оҕонньор эрдэ баҕайы оһоҕун от-
тубута. Көтөрдөрө, бэҕэһээ киэһэ хайдах олорон 
хаалбытай да, ол курдук олорор эбит – сылайар, 
көһүйэр диэни билбэт баҕайы буоллаҕа буолуо.

Аһыылларыгар ас биэрэн көөртөрүгэр кы-
һаллыбатаҕа. Киирии-тахсыы буолтугар да, бэрт 
долгуйбатаҕа. Онон, ити курдук, дьиэттэн төрүт 
быкпакка күннэри-түүннэри манаан олоруох 
баҕайы дуу диэн, ордук чаҕыйа санаабыттара. 
Киһи баарыгар-суоҕугар, хотонноро, сатаан бар-
дахха, дьиэлэрин кытары силлэһи, онно киирэн, 
сүөһүлэри аймаан турдаҕына көҥүлэ. Ону ма-
наан, таһырдьа быкпаттарыгар тиийэллэр.

Онон, бэркэ саарыы, мунаахсыйа олордох-
торуна, дьиэ иһэ күндээрэ сырдаабытыгар 
көтөрдөрө, арай, хайдах эрэ, көрөн-истэн хам-
саан киирэн барбыта. Оҕонньор ону бэлиэтии 
көрөн, тиийэн, дьиэ аанын тэлэччи аспытыгар 
кыыллара, сулбу ыстанан түһэн, даллайа-дал-
лайа, эмиэ хаадьараҥнаан, таһырдьа тахсан 
барбыта. Тахсаат, ахтыбыт курдук, тиитигэр тии-
йэн, хатана түспүтэ. Күн тахсыыта, сарсыарда 
аһылыгын таһааран биэртэрин уруккутун кур-
дук, көтөн кэлэн, охсон кэбиспитэ.

Онтон кыһын тойон кыыллара бэйэтэ олохтоо-
бут ити үгэһин кэспэтэҕэ. Киэһэ, лоп курдук, бо-
рук-сорук буолуута, бэйэтэ кэлэн, ааны астаран, 
дьиэҕэ киирэн хаалара, онно киэһэ аһылыгын 
аһыыра, сарсыарда, халлаан сырдаатаҕына, са-
наатынан, тахсан барара. Атына диэн, бастакы 
күнүн курдук, даллараҥнаабакка, көнөтүк тут-
тан баран, иҥнэр-таҥнар түһэн, бэрт көһүүннүк 
да буоллар, аа-дьуо хааман бадьаалыыра. Дьиэ-
ҕэ туох да мөкүнү оҥорбото. Арай, хас да күн 
устата, уу иһиэн баҕарарын өйдөөбөккө, икки 
өттүттэн кыра моһуогуруу буола сылдьыбыта 
уонна уҥа ороҥҥо ууруллубут эргэ кыл сөрүөнү 
тобулута тоҥсуйан бараабыта – туохтан эбитэ 
буолла, кылын дэлби үргээн сиирэ.

Истэ-истэ сураҕыттан куттана сылдьыах таа-
ҕар, өлүүнү бэйэтин утары көрбүт ордук. Оҕон-
ньордоох эмээхсин бастакы кутталлара мү-
лүрүйэн, кыыллара дьорҕойботун билэн, сыы йа 
аргыый кэргэнниһэ быһыытыйбыттара. Ха йа, 
уонна бэйэлэрин кэм аһатан, көрөн олорор дьон 
курдук сананан баартара.

– Үтүө төрүттээх кыыл, бэйэтэ да ону аахсар, 
өйдөөн сылдьар ини, – дэһэллэрэ.

Ол да буоллар, ханныгын да иһин, хаҕыс соҕус 
«дьукаах» ыалласпыта.

* * *
Оҕонньор биир суолтан ордук дьулахачыйа 

саныыра – саас диэки, халлаан сылыйыыта, 
 муунтугуран, торҕонноон, киһи биэрэр тоҥ ahын 
астыммакка, сылаас xaaҥҥa суудайыа диэн.

Сахалар итэҕэллэрин быһыытынан хотой 
ыалы аанньаҕа буулаабат. Өлөр, быстар ыалы 
буу луур. Онон бу кыыллара, оҕонньордоох 
 эмээхсини тутатына, быйыл кыһын дуу, саас дуу, 
тобулута тоҥсуйан, тырыта тыытан барбатаҕын 
иһин, кини бу ыаллаһыыта кэнэҕэһин син биир 
таа йыах тустааҕа. Онон Собо уола аах, биир-
икки хонугу этэҥҥэ туораатахтарына, үөрсүбүт 
курдук буолаахтыыллар да, көхсүлэрэ бүтэйдии 
сэрэйэ сылдьаахтыыр – уһун оту оттообот, аны 
сириэдийбэт ыал буолбуттарын. Наай гыннар, 
икки-үс сыл бараахтыыллара дуу, суоҕа дуу!

Куһаҕан ыарыыга булларбыт киһи ыарыы-
тын дьонтон кистээн муҥнанар. Син ол тэҥэ 
оҕонньордоох эмээхсин бу дьаабыланан олорор-
бутун туора дьон билбэтэллэр диэн, ол эрэ йигэр 
ыллардылар. Аны алҕаска ким эмэ тиийэн кэлэн, 
тыл тарҕанан бу өлөргө-быстарга ууруллан, бүтэн 
баран сылдьар муҥнаахтар диэн туо ра хаамыах-
тара турдаҕа – син биир куһаҕан өлүүнэн өлбүт 
дьон тыыннаахтарыгар быстах, уларсыкка туран 
сылдьаахтыылларын курдук. Уонна тыҥырахтаах 
кыылга буулатан өлүү диэн сахаларга саат-суут, 
бэйэ симиэрдигэр өлүү буол батах. Кырыыстан 
өлбүт тэҥэ. Үйэ тухары дьон сибигинэһэн, кэп-
сээн оҥосто сылдьыахтара турдаҕа.

Онон, оҕонньордоох эмээхсин биир эмэ хо-
ноһо-ыалдьыт тиийэн кэлиэ диэн аны ол кыбыс-
тыытыгар бардылар. Оччоҕо «дьукаахтарын» 
хайдах кистииллэрэ, туох диэн, тугунан толунан 
куоталлара биллибэт.

Хата, ону, дьолго, сааскыга диэри бу үрэх 
баһын ким да өҥөйбөтө. Сааһыары, ыаллыы 
улуус тарыттан сылдьар, биир сылгыһыт киһи 
чэйдээн ааспыта, тиэтэйэн, хоно сорумматаҕа. 
Онон, оттон-мастан тардыһан, ичигэс буолууту-
гар биллибэккэ-көстүбэккэ тиийээри гынныбыт 
диэн эмиэ үөрээхтииллэрэ.

Саас, тымныы арыый уҕараабытын кэннэ, Ми-
кииппэр оҕонньор Аабылаан сиһин биир аппаты-
гар caahын аайы куйуурдуур кыракый тыымпы 
оҕолооҕор сүрэҕэ батарбакка тахсан, биир ой-
бону тэһэн, биирдэ-иккитэ сиир ньаҕара балыгы 
ылан, киэһэлик дьиэлээн иһэн, сыарҕатын сытар 
маһы үрдүнэн ыытаары, адарайын быыһынан 
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биир мутук хорос гынан, куйуурун тоҕо тардан 
кэбистэ. Абаккатыгар оҕонньор, төннөн тии-
йэн, ол мутугу тосту үктээри гыммыта, мутуга 
көрдөххө синньигэс, хаппыт гынан баран, бөҕө 
буолан биэрдэ, тыыллан биэрэ турар.

Оҕонньор үктээн көрдө да туһа тахсыбата.
– Туох сатананый, доҕоор, оннооҕор хотой... – 

диэн иһэн, ол санаатыттан соһуйан, чиккэс гына 
көнө түстэ, «бэйи, мин бу туох буоллум?» диэххэ 
айылаах, сирин-уотун эргиччи көрбөхтөөтө, он-
тон мутугун хаалларан, эргим-ургум көрөн ба-
ран, тииккэ өйөннөрө уурбут куйуурун быраҕан, 
сыарҕатыгар олоро түстэ да, атын муоһатын ил-
гиэлээбитинэн барда.

Муус анньан-хайаан тиритиэр диэри үлэлээн 
 баран, cыарҕaҕa олорон, дьагдьайа быһыытыйан 
испитэ – билигин бүтүннүү уу билик буола охсу бут. 
Оҕонньор, чомпойун быатын сүөрэн, бэргэһэтин 
сэгэччи аста, хаста да сөрүүкүү сатаан, салгыны 
эҕирийэ-эҕирийэ, үөһэ тыыммахтаата.

Уу, быданнааҕы да суолу киһи өйө төбөтүгэр 
хатаан сылдьар буолар эбит. Кини уончалаах 
уол эрдэҕинэ дуу, өссө кыра эбитэ дуу, саас, 
ылааҥы буолбутун кэннэ курдук өйдүүр, аҕатын 
батыһан, эмиэ бу тыымпыга куйуурдуу кэлсэ 
сылдьыбыта. Онно баран иһэн этэ дуу, кэлэн 
иһэн этэ дуу, сэрэйдэххэ, бу суол буоллаҕа буо-
луо, аҕатынаан дьиктини көрөн тураллар.

Ханан эбитэ буолла, билигин өйдөөбөт, тыат-
тан ыла быллаардардаах сыырдаах биир үрү-
йэни өҥөс гыныыларыгар үрдүлэригэр халлаан 
хайа барарга дылы гыммыта да, оччотооҕу кини 
са наатыгар, этиҥ этэрин курдук сүрдээх тыас 
таҥнары сатыылаан түспүтэ. Хантас гынан көрө 
биэртэрэ, биир сүүнэ улахан көтөр, кынатын кып-
тыыйдыы туттан баран, тааһы бырахпыт курдук, 
аллара ыһыктынан түһэн иһэр эбит этэ. Үрүйэ 
быллаарыгар бэрт аҕыйах лабаалаах, чаллах 
баҕайы, хаппыт тиит турара. Ол тиит биир төргүү 
мутугар били көтөр кэлэн, кини көрдөҕүнэ, кы-
тах түөһүнэн кэтиллэн, мутук нэһиилэ уйан, өрө 
биэтэҥэлии түспүтэ. Көтөр, хаттаан өрө көтөн 
тахсан, үүт-үкчү мааҕыҥҥытын курдук мээчик-
тэнэн түһэн, эмиэ түөһүнэн саа йылларын кы та-
ры, мутук тостор тыаһа сүрдээх хатаннык  «лас!» 
гыммыта. Санньыс гынан түһэн испит сүҥкэн-
нээх мутугу кытаахтаата кытаахтаабытынан сүү-
нэ көтөр, ыарырҕатан, кынаттарынан харса  суох 
далбаатанан силлигинэтэн, санньы cоҕyc тус ар-
ҕаа диэки көтөн бидилийбитэ.

Ону көрөн кини, аҕатын кэннигэр сыарҕаҕа 
олорон, хаары суруйа испит быыкаа чыпчахха-
йынан өрө даллах гыммыта. Кыайыа суох буо-
лан гыммыта дуу, киниттэн үргүбүтэ дуу – көтөр, 
мутугун ыһыктан кэбиһэн баран, туһулаан испит 
сирин диэки көтөн быластыы турбута.

Аҕата кини дьээбэлэммитин көрбөтөҕө.
– Хотой! Уйа туттаары сылдьар быһыылаах. 

Онно илдьээри гынан баран, кыайбата ити. Оо, 
үтүө көтөр, барахсан! Дьэ, кэлин интигэтин со-
рунан илдьэр оҕо буолуо. Хайаан да илдьиэҕэ. 
Биһиги эрэйдээхтэр, тылбытынан араастаан 
 чууп-чаап диэн сылдьаахтыыбыт да, ити көтөр 
caҕa суохпут ээ. Дьэ, туох киһитэ ити үлүгэрдээх 
суон мутугу тоһутуой? Оо, сүрдээх өй-мэйии, 
доҕор! – диэбитин өйдүүр.

Хор, онтун, төһө үлүгэрдээх сыл ааспытын 
кэннэ буолуой, ити куйуурун тоҕо тартарбыт му-
тугун кытары астаha туран өйдөөн кэллэҕэ үhү. 
Киһи эҥин-эҥин буолар!

Көр эрэ, ону өйдөрүгэр туппут эбит буоллахта-
ра. Оо, өрдөөҕүнү да умнубат кыайардар буолал-
лар эбит! Чахчы олор-олор! Аабылаан сиһинээҕи 
уйа бу суолтан чугас. Онно, ити аата, саҥа тутта 
сылдьаахтаабыт эбит буоллахтара. Алта уонча 
сыллааҕыта. Оо, бэйэбэр дылы, кырдьаҕас, ытык 
көтөрдөр эбит. Чээн, барахсаттары да! Саҥа 
ыал буолан, саҥа дьиэ-уот тэринээри оҥосто 
сырыттахтарына... орой мэник уол... Кырдьык, 
буруйдаах эбиппин. Баҕap, кырдьык, уйалара 
табыллыбакка, сылын аайы биирдии эрэ оҕону 
көтүтэллэрэ буолуо. Хомойуохтарын хомойоох-
тууллар. Мин эмиэ бүччүм сиргэ саҥа балаҕан 
туттубутум буоллар, бaҕap, оҕолорум тыын-
наах буолуо этилэр. Аҕам оҕонньор, бу дойду 
наһаа өтөхсүйдэ, саҥа сиргэ саҥа дьиэтэ-уотта 
тэрин диирин истибэтэҕим. Ол айыы көтөрдөрө 
барахсаттар үҥсүөхтэрин үҥсээхтииллэр. Бу-
руйдаахпын эбит. Чэ, ол, оҥорбут буруйбун-
айыыбын, боруоһанан көрүүм, оттон. Оҥорбут 
суолбар эппиэттэтэн эрэллэр эбит. Сөп! Тоҕо 
оту-маһы тумнубат, оройбунан харахтаах буолан 
үөскээбиппиний! Саамай сөп!

Собо уола Микииппэр оҕонньор, итинник са-
ныы-саныы, ытамньыйа истэ.

Оҕонньор эмээхсинигэр уота-күөһэ умуллан, 
сүргэтэ тостон тиийдэ...

– Дьэ, эмээхсиэн, күн-хаан кэлбит, үтэһэм 
туолбут эбит. Үөлээннээҕим Ньахсаан ойуун 
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кыр дьаҕас, билэн-көрөн, кырдьыгын этээх-
тээбит эбит. Ону бу, бүгүн кэлэн, caҥa өйдөөн 
быһа сытыйдым. Быыкаа oҕo сылдьаммын, бу 
улуу көтөрдөр уйа тутта сылдьалларыгар түбэ-
һэммин, кырдьык, кинилэри моһуоктаабыт эбип-
пин. Ол иһин да, үөһээҥҥи Үрдүк Айыылар 
ал ҕаһыахтара баара дуо! Билэн-көрөн олордох-
торо эбээт! Онон, бу кыылбыт үөһээҥҥилэр со-
рудахтарынан биһиэхэ адаҕыйбыта чахчы эбит. 
Бачча булан баран, хайаан даҕаны, өһүн-сааһын 
ситиһэн арахсара буолуо. Буруйдаах-айыылаах 
киһини миигин сорсутар ини... Эн кытаат, өлбүтү 
үтүктүбүт суох, санааҕын хамсаппакка сатаан 
көр...

Сapcыҥҥы күнүгэр оронуттан турбата. Бы-
йыл кыһын, урукку дьыллардааҕар, тосту быһа 
түспүт кырдьаҕас киһи, ыараханнык оҕутта. Аһы 
аһаабат, тоһоҕолоон, онто-манта быһа-хайа ба-
ран ыалдьара эмиэ биллибэт. Көннөрү төбөтө 
дыҥ курдук буолар уонна сэниэтэ букатын суох, 
илиитэ-атаҕа нукаай курдук. Онуоха, киһи дьик-
тиргиирэ диэн баар, тугу да гыныах санаата кэл-
бэт, аһыы түһүөн, кыратык сэргэхсийэн, олорон 
ылыан, таһырдьа да кыратык эмэтик тахса сыл-
дьыан букатын баҕарбат, сытыан, маннык тугу 
да гыммакка, туохха да кыһаллыбакка, туох да 
туһунан санаабакка, сиртэн-халлаантан арахсан 
сытыан, сытыан эрэ баҕарар.

Аҕыйах хонук иһигэр Микииппэр оҕонньор 
киһи билбэт гына уларыйда, нэһиилэ таһырдьа 
кыһалҕатыгар эрэ өйөнөн-тайанан тахса сыл-
дьар киһи буолан хаалла.

Биирдэ оронугар эмээхсинин ыҥыран ылла:
– Дьэ, эмээхсиэн, Оппуос! Дьэ, хайдах буо-

лаҕын? Отуҥ-маһыҥ бүтэрэ кэллэ. Мин аны 
өрүттүбэт киһи буоллум быһыылаах. Ити улуу 
көтөр санаатын ситэр буолла. Кини дьиэҕэ киир-
дэр эрэ, икки көхсүм xapaҕa тобуллан түһээри 
гыналлар. Түүннэри итиннэ манаан олорон, 
мин көхсүбүн дьөлө одуулуур дуу, ханнык эрэ. 
Мин  тыыммын иһиллээри бу дьиэҕэ дугуйдам-
мыт  эбит, быһыыта... Сүөһүгүн-аскын, истэри-
тас тары, бэйэҥ көрөн, аны ол үрдүгэр миигин 
 ыарыылаан, сатаан сааһаабат буоллаҕыҥ, ман-
тан саас... Дьэ, туох сүбэтин булабыт? Үөлээн-
нээххэр Настыайа эмээхсиҥҥэ киирэ сылдьарыҥ 
дуу. Били, тыла суох уолларын до ҕор биэрэллэрэ 
буоллар... Толугун, оттон, сыл таһааран баран, 
биир бургу наскын биэрэн көрөө инигин. Биитэр, 

мин балтым дьонугар тиийэн көрөрүҥ дуу?..
– Чэ, бээ-бээ, oҕонньоор! Мээлэ ону-маны 

тыллаһыма. Баҕар, таҥара көмөлөһүөҕэ. Мантан 
антах, халлаан итийэн бардаҕына, бэлэм оту-
маһы, кыра-кыралаан, бэйэм да таһынаа ини-
бин, – диэн эмээхсинэ буолуммата.

Биирдэ, тымныы иккис мyoha тостубутун кэн-
нэ бастакы ылааҥҥы күннэртэн биирдэстэригэр, 
эмээхсин күнүс сүөһүлэрин уулатан таһааран, 
баайталаан баран, таһыттан, хайдах эрэ эгди 
буо лан, айманан киирдэ:

– Оҕонньоор, таһырдьа, ити, сэргэбит үрдүгэр 
туох маҥана сытарый? Эн тахса сылдьан 
көрбөтөҕүҥ ини?

– Суох, – дии түстэ оҕонньор, хайдах эрэ ис-
иһиттэн сэҥээрэн.

Төттөрү тахсыбыт эмээхсинэ сотору таһыттан 
биир мyyc мaҥaн кырынааһы салыбыратан кил-
лэрдэ.

– Хайа, бу кырынаас дуу? – диэн, оҕонньор 
соһуйан олоро түһээхтээтэ. Кырынааһы, төбө-
түттэн өрө ыйаан олорон, кубархай, уҥуох илии-
тинэн түүтүн таҥнары имэрийбэхтээтэ. – Чээн, 
бу барахсаны! Сып-сылаас сылдьаахтыыр. Бу, 
көтөрбүт аҕалан уурдаҕа дии. Көр эрэ, биир да 
сиринэн, тэһэ харбаан, хаан таһаарбатах ээ...

Оҕонньор көмүскэтин иһигэр быһаҕас түспүт 
харахтара чаҕылыҥнаан, сирэйэ-xapaҕa сыр-
даан, кэтэҕиттэн тардыстан баран, балаҕанын 
үрдүн одуулуу сытта.

Дьэ, итини хайдах өйдүөххэ сөбүй? Ити аата, 
туох буолар быһыытай? Аһаппыккыт, көрбүк күт-
истибиккит манньатын диэн харда биэрэр быһыыта 
буолуо дуо, ама? Оннук буолуо дуо? Тоҕо сүрэй? 
Эбэтэр сылаас хааҥҥа суудайан  сиэри бултаан 
аҕаалта эбитэ дуу? Аны, онтун иэстээн, кыыһыран 
туран, дьэ, алдьархайы оҥорор дуу?

Микииппэр оҕонньор, төһө да таайа сатаатар, 
мунаардар, ити иккиттэн бастакыта буолуон олус 
баҕарда. Уонна ис-иһиттэн, тоҕо эрэ сүрдээҕин 
долгуйда, үөрдэ...

Тойон кыыллара ити түүнүгэр дьиэҕэ хоммо-
то. Өһүpгэттэхпит дуу диэн, биир санаа буолла. 
Аны, баран хаалла дуу диэн, хайдах эрэ суох-
туох курдук буолан, сарсыарда тураат, тугу да 
гыныах иннинэ, кинини көрүү буолла. Көтөрдөрө 
тиитигэр суодаллан баран, эр-луҥха олорор.

– Барахсаны көр эрэ! Ити аата, кыһыҥҥы тым-
ныы хонуктары аһардым, сылаас кэмҥэ тиийдим, 
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түксү сөп буолла, эһигини мэһэйдээмиим диэн 
санаатынан тахсан биэрдэҕэ дуу? – оҕонньор 
быһа үөрдэ-көттө, була сатыы-сатыы, тойоннуу 
сатаата.

Киһи эрэйдээххэ кыра да ирдэнэр – Микиип-
пэр оҕонньор кыылын итинник быһыытыттан са-
наата көннө, сүргэтэ көтөҕүллэн, кыра-кыратык 
миин иһэр, таһырдьа чэччилии түһэр буолла. 
Арыый буолаат, санаата батарбата, күүһүнэн кэ-
риэтэ туһахтарын кэрийэ таҕыста.

– Сохсобун кыайан өндөтөрүм суох. Оттон, 
бачча турбут киһи, ат сыарҕатыгар олоро сыл-
дьан, хандаалары баҕас көрөө инибин, доҕор. 
Туох кыраатаҕай! Хата, аара, Аҥхай аппатыгар, 
бэрт орохторго түбэһэн, үнүр хас да экчиргэни 
бырахпытым. Онтубун кыайан кэрийэрим саар-
бах. Ээ, ол иҥнибит да буоллахтарына, суор 
 обур гу туруорбатах кыыл буолуо.

Тымныйбат гына ыгыччы таҥнан, сүһүөҕүм 
хамсыыр диэн, сыарҕатыгар эрдэ лаҕыччы оло-
рон баран, атын эмээхсининэн ыыттаран, оҕон-
ньор тыатыгар тахсыбыта баара, арай сотору 
баҕайы төннөн киирдэ.

Эмээхсин, балбаах балбаахтыы сылдьан, ону 
көрөн куттанан, кыбыыга утары сүүрэн тиийдэ.

– Хайа, туох буоллуҥ?
– Төннөн киирдим, эмээхсиэн. Чэ, ол ханда-

алаах куобах, эспит да буоллаҕына, ханна ба-
рыан, туран көрдүн. Үөн-көйүүр тыыппат кини-
ни, – оҕонньор, атын баайан баран, сыарҕатын 
диэки ыйда. – Көр эрэ, итини.

Эмээхсин көрө түспүтэ, сыарҕаҕа тыыннаах 
куобах, харааччы көрөн баран, кэлгиллэ сытар 
эбит.

– Ыы, бу эрэйдээҕи! Эмиэ тоҕо муҥнаатаххы-
ный да?

– Саҥарба! – диэтэ онуоха оҕонньоро, сүр 
таайтарыылаах баҕайытык. – Аҥхайым аппа-
тыгар тиийэрбин кытары бу чэрэллэн олороох-
туур эбит. Бэйэбиттэн тыаһырҕаан туран иҥиннэ 
быһыылаах. Били көтөрбүт баар ини? Сылаас 
«миин» иһиэ этэ буоллаҕа, кини даҕаны.

Оҕонньордоох эмээхсин, куобахтарын кыбы-
нан, кыбыыларын эргийэн, тэҥкэ тииттэри  гэр 
чугаһаатылар. Тойон кыыллара, дьиктиргээ-
бит курдук, таҥнары көрөн эрилиҥнэтэ олордо. 
Оҕонньор, эмээхсини тэйиччи, тыа өттүн күөйтэ-
рэ ыытан баран, сыһыы диэки хайыһыннаран, 
куобаҕын ыһыктан кэбистэ.

Kyoбaҕы көрөөт, тойон кыыл соһуйбут курдук, 

дьүккүс гына түстэ. Онтон көрдө көрбүтүнэн ор-
гууй төбөтүн өрө өндөттө, ол кэнниттэн супту 
одуулаабытынан, соҕотохто таҥнары ыһыктынан 
кэбистэ.

Куобах муҥнаах, бастаан ойуолаан чыраах-
таһан иһэн, хотой түһэн иһэрин көрдө да, ньы-
чаахтас буолан хаалла. Хотой буоллаҕына, 
түһүөхчэ буолан иһэн, тоҕо эрэ, өҕүлү баттаата 
да, куобаҕы эккирэппэккэ, оҕонньор чугаһыгар 
кэлэн олоро түстэ. Саараабыттыы, дугдуҥнуу-
дугдуҥнуу куобах диэки, оҕонньор диэки 
көрбөхтүү олордо.

– Ыл, тут-тут! Харбаа! Эккирэт! – диэн, оҕон-
ньор, ыйа-ыйа, куобах кэнниттэн сүүрбүтэ буолла.

Онуоха хотой обургу, даллах гына түстэ да, 
сиртэн соччолоох өндөйбөтө даҕаны, аҕыйахта 
ыстаҥалаан дабыкыччыйан тиийэн, куотан 
ньохоолообута буола сатыыр куобах муҥнаах 
үрдүгэр хатана түстэ.

– Ыы, бу барахсаны, көр эрэ! Ыйытар, кө ҥүл-
лэтэр курдук гынар ээт, – диэн баран, Микииппэр 
оҕонньор икки тойон эрбэхтэрин сү һүөҕүнэн хар-
дары-таары хараҕын соттумахтаан ылла.

Хотой аҥаар атаҕынан куобах сирэйин бүүрэ 
харбаан ылла, аҥаарынан агдатын батары хар-
баата. Куобах эрэйдээх «ньаах!» да диэбэк-
кэ хаалла. Бэйэтэ буоллаҕына, икки кынатын 
саратан, кутуругунан сиргэ тайанан, айаҕын 
кып-кытаччы атан, тылын чороччу таһааран ба-
ран,     ол курдук хам саабакка, эт-этин барытын 
күүр дэн, кыбдьыгырыы-кыбдьыгырыы олор до. 
Харахта ра уодаһыннаах өс-аас уотунан ки лэ-
пэчиһэ умайдылар.

Ол да гыннар, куобаҕа тыынан көбүөхтүү, 
атаҕынан тырах-тырах тэбиэлии сытта. Хотой 
агдакатын харбаабыт атаҕын сыҕарыс гыннаран 
лаппыйан харбаата, онтон астыммата быһыылаах, 
ол атаҕынан тэбэн саайда. Онтун тыаһа күүскэ 
баҕайы «лас!» гынна, куобах ибигирии түстэ. 
 Сиэмэх иккистээн тэбэн «лас!» гыннарда.

Оҕордук өр баҕайы тыҥаабытынан олор-
до. Куобаҕа кэм даҕаны тыынан бычыахтыыр. 
Хотой онуоха хос-хос иккитэ субуруччу тэбэн 
лаһырҕатта. Куобах, дьэ, ол эрэ кэнниттэн на-
лыйда.

– Хайдах өлөн биэрбэт баҕайыный, доҕоор? 
– диэтэ Микииппэр, төҥкөйө-төҥкөйө, хотой хас 
биир хамсаныытын болҕойон көрө туран.

Булда өлбүтүгэр тойон кыыл, сыҕарыс гынан, 
икки атаҕынан үрдүт тэн үктэннэ, быластаабыт 
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кынатын, холкутатан, кумуйа соҕус 
хомуччу тарта, түөһүн өтөтөн, кэтэҕин 
түүтүн адаарыччы туруоран баран, 
кырыктаах үлүгэрдик сабыччы көрө-
көрө, халлаан диэки хантайан олорон, 
хас та да субуруччу хатан үлүгэрдик, 
кимиэллээх баҕайытык чаҥырҕаан 
ылаттаата.

Суох, бу бэҕэһээҥҥи, тоҥон иби-
гирии-ибигирии, күрдьүгү кэрийэр, 
быртах майгылаах кыыл буолбатах, 
букатын атын кыыл – бэйэтин күүһүн-
кыаҕын билинэр, хорсун-хоодуот бэй-
элээх, үтүө, боччумнаах сэбэрэлээх, 
көтөр кынаттаах бииһин сиэмэх ата-
маана олороро.

Хотой, ол курдук олорбохтоон баран, 
кынатын хомунан, төҥкөс гынан, куо-
бах төбөтүттэн түү туура тардан ылла. 
Оҕордук, кини булдун үргүү, астыы хаалла. Мики-
иппэрдээх дьиэлэригэр бардылар.

– Оо, дэлэлээх үчүгэй буолуо дуо, киниэхэ, 
сибилигин өлбүт, сып-сылаас эти сиир? Аһылыга 
ол буоллаҕа, киниэхэ. Син биир биһиэхэ алаа-
дьы минньигэһин тэҥэ, – диэтэ оҕонньор, бэйэтэ 
бэйэтигэр этэр курдук.

* * *
Онтон икки-хас күн былытыран, хаардаата. 

Оҕонньор, тибии-хаһыы буолаары гынна диэн 
ыксаан, мөлтөх да буоллар, биир сарсыарда от 
тиэйбитэ буола барда.

Эмээхсин күнүскү чэйин чэйдиэх курдук буола 
сырыттаҕына, арай, таһырдьа Баһырҕас иккитэ-
үстэ «моҥ-моҥ» диэтэ. Сотору буолаат, таһыттан 
икки бөтөҥкөлөспүт уолаттар, бүтүннүү хаар- 
сиир буолан, көтөн түстүлэр. Биирдэһин эмээх-
син биллэ, Тараҕай Силип уола Дьарааһын оҕо 
эбит.

Уолаттар айаас атынан кэлбиттэр, онон ап-
пыт илиһиннэ, мантан киэһэ төннөбүт диэннэр, 
от сураһан, аттарын кыбыыга илдьэн аһаттылар. 
Оппуос эмээхсин, эт ыһаарылаан, ыалдьыттарын 
чэйдэттэ.

Кэпсээн-ипсээн, сонун бөҕөлөөх ыалдьыттар 
буолан биэрдилэр. Оҕонньору сурастылар, бэ-
йэ лэрин комсомолецтарбыт диэн атыннык аат-
таннылар. Сүрүн соруктара диэн, ат айааһыы 
таарыйа, оҕонньорго биир илдьити аҕалбыттар. 
Ону, аны, дьахтар эр киһини кытары тэҥ бы-

рааптаммытын быһыытынан, эмээхсиҥҥэ этти-
лэр. Биһиги улууска эрэ буолбакка, Саха сирин 
бүтүннүүтүн үрдүнэн хотон балаҕантан арахсан 
эрэр үhү. Онон нэһилиэк ревкомун (кинээстэ-
рин аныгы аата буоллаҕа ини) сорудаҕынан үс 
сис олохтооҕо Муоскун Микииппэр Кынаачайап 
(ити Собо уола аах сурукка киирэр ааттара буо-
луохтаах), быйылгы күһүнү ааспакка, хотонун 
балаҕаныттан араарыахтаах. Ол сорудаҕы кини 
толорбот күннээх эбит буоллаҕына, ыстараапка 
тардыллыахтаах.

– Чэ, быһата, эмээхсин, оҕонньоргор ити кур-
дук тириэрт, – диэтилэр.

Онтон да атын элбэх-элбэҕи, дьон-сэргэ оло-
ҕун-дьаһаҕын эҥин кэпсээн, кутан-симэн, кум-
хам аһаан баран ыалдьыттар, баһыыбалаан-
мах  танан, халлаан тибээри гынна диэн ай  ма нан, 
та һырдьа тэп гынан хааллылар. Оппуос эмээх-
син, өй булан, сорох ыаллары сурас пакка да 
 хаалла.

Арай, онтон утаакы буолбата, Дьарааһын oҕo 
икки хараҕын өрө көрөн, аҕылаан-мэҥилээн, 
сүүрэн киирдэ.

– Эмээхсиэн, таһырдьа, далгыт кэтэҕэр, хотой 
кыыл кэлэн, түһэн олорор. Оҕонньор саата хан-
на баарый?

Балаҕаны эргим-ургум көрөн элэпэччитээт, 
сэбэргэнэҕэ анньыллан турар оҕонньор сынта-
раалкатын, талах олоппоско салҕанан, батаран-
таастары-байдары сулбу элитэн ылла.

– Хантан кэлбит кыыл буоллаҕай? Баччалар-
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га, соҕуруу дойдуттан көтөн кэлэн, уйатын хаар-
даан барааччы дииллэрэ. Онтукалара кырдьык 
буоллаҕа дуу? – Дьарааһын oҕo, саа быылын 
үрэн бурҕас гыннаран, булгу баттаан, иһин өҥөс 
гынан көрөөт, элэс гынан хаалла.

Оппуос эмээхсин, туох диэҕин булбакка, тэп-
сэҥнии туран хаалаахтаата.

Сотору саа тыаһа сатараата. Өр буолба-
та, уолат тар тойон кыылы тутан нэлибирэтэн 
киллэрэн, эмээхсиҥҥэ көрдөрөн, үөрэн-көтөн, 
оҕонньор саа тын хайҕаан таҕыстылар. Чуучала 
оҥорон баран (ол аата туохтара буолла?), улуус 
киинигэр, ханнык эрэ суукка киллэрэн биэриэх 
буолаллар.

Эмээхсин, үөрүөн даҕаны, хомойуон даҕаны 
билбэккэ, харааччы мунан хаалла. Бастаан утаа, 
алдьархай буолла, бу орой мэник уолаттар үрдүк 
халлаантан ыйаахтаах улуу кыылы өлөрдүлэр, 
айыыны оҥордулар, таҥара кырыыһыгар түбэһэр 
уолаттар буоллулар диэн санаа баара... Аны, 
ону эппэтэх, сэрэппэтэх, саа биэрбит кини бэ-
йэтэ буолан хаалла... Сааны тоҕо биэрбиккиний 
диэн оҕонньоро кэлэн мөҕөр буолуохтаах... Аны, 
ол бары булкуур санаатын умна охсон, көтөрүн 
аһыйан быһа сытыйан барда. Төһөтүн да иһин, 
быһыыта, куһаҕан санаата суох, туһалаппытын 
өйдүүр, үтүө көтөр барахсан...

* * *
Собо уола Микииппэр оҕонньор, сыра-хара 

бөҕөнөн, быыкаа чөкөөнү сыарҕатыгар ууран, 
Соморой оҕуһун ойоҕолуу миинэ лаҥкырдатан 
иһэн, уолаттары дьиэтиттэн чугас соҕус көрүстэ. 
Айаас ат сүгүн туран биэриминэ, аанньа кэпсэ-
тиннэрбэтэ. 

– Сорудаҕы эмээхсиҥҥиттэн баран иһит, – 
диэн буолла.

– Оттон төннөҥҥүт, наҕылыччы соҕус, ону-ма-
ны сэһэргии түһэн барбаккыт дуо?

– Ээ, суох, кэбис! Суолбутун хайыы үйэ тибэн 
эрэр дии. Бу көлөбүт аны, ыран хаалан, иэдээни 
оҥоруо. Сырдыгы баттаһа, үчүгэй суолга тиийэн 
хаалларбыт, – диэн баран, уолаттар айаннатан 
хоноҥолото турдулар.

Оҕонньор барбахтаан баран, ыраахтан, суол-
га туох эрэ хараара сытарын көрдө. Уолаттар, 
кыайардар, туохтарын эрэ түһэрдэхтэрэ диэн 

тиийбитэ, мэлдьитин хоодуоттук хоноччу тутта 
сылдьыбыт, ким даҕаны, туох даҕаны иннигэр 
сааһыгар төҥкөтөн көрбөтөх, удьурхайтан чочул-
лан oҥohyллубут курдук хаарыан бэйэлээх киил 
төбөтүн, киһи хомойуох, куһаҕан баҕайытык 
бүк быраҕан, кыната бурал-сарал баран, суолга 
умса түһэн, кини хотойо өлөн сытара...

Ол киэһэ Микииппэр оҕонньор тойон кыы лын 
өбүгэлэрин уҥуохтарыгар таһааран, кэнники 
көм пүт оҕотун кытары кэккэлэһиннэри, киһини 
кистиир курдук буор хаһан, хатырыгынан суу-
лаан көмөн кэбиспитэ. Маһынан суоран, оҕотун 
киэниттэн эрэ намыһах гына кыракый кириэс 
сыыһын туруорбута.

Саллар сааһын хара тыа булдун эккирэтии-
тигэр бараабыт, сүүрэр атахтаах, көтөр кы-
наттаах хаана бөҕөнү тохпут кырдьаҕас бул-
чут ханнык даҕаны тыынар тыыннаах өлүгэр 
маннык сүгүрүйбүтүн, маннык хараастыбытын 
өйдөөбөт.

Булчут киһи мындыр хараҕа, өлөн сытар то-
йон кыылы аан бастаан илиитигэр ылаат тута 
сэрэйбитэ – улуу көтөр, сааһыран, бары түүтэ-
өҥө убаан, киһи сөҕүөн курдук, кытаатан, ти-
мир чыллырыыт буолбут, кэтэҕин аһыттан бүл-
гүнүгэр тиийэ сап-саһархай гына ыыстыйан 
хаалбыт этэ; моонньо, кэлин өттүнэн, саралаан, 
сарыы буолбут тириитин мыччырыттаҕаһа, киһи 
этэ тардыах, ынырык баҕайытык ыйдаҥара 
сылдьара. Көтөр кынаттаах бииһин биир улуу, 
аарыма кырдьаҕаһа Собо уола Микииппэр 
оҕонньор үрдүк аатыгар, кини доҕор туттан 
үөскээбит кытта кырдьыбыт тэҥкэ тиитин хах-
хатыгар, өйөбүл, тирэх көрдөөн кэлэн, тыынын 
уһата сатаабытын кини өйдөөбүтэ.

Оҕонньор, үлэтин бүтэрэн баран, сыырын 
түспэккэ туран, таптыыр тиитин көрөн ылбыта.

Тэҥкэ тиит барахсан, сааскы тыалтан бүгүн 
көмнөҕүн түһэрэн, «төһө даҕаны айылҕа со-
куона кэхтэргэ, уурайар олохтоох буоларга 
уураах таатар, өссө даҕаны силлиэ сипсиэрин, 
хаар кыыдамын, бэйэ-бэйэбитин өйөһөн, эн би-
һикки уйбахтыыр кыахтаахпыт» диэн кинини 
тэптэрэн биэрэр курдук, буһуруктуйбут халлаан 
кыһыалыгар бэйэтин чиккэ төбөтүн көнөтүк ту-
тан эҕэрдэлии турара.

Проза

4 Зак. №153
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Кириһээн Кириһээнэбис утуйар уута ыһыл-
лыбыта нэдиэлэ буолан эрэр. Сааһырбыт киһи үксэ 
да оннук моһуоктааҕа буолуо эрээри, Кириһээн, 
сүнньүнэн, үлэтэ табыллыбатыттан эрэйдэнэр. Со-
рох дьон кини үлэтин үлэнэн да аахпата буолуо, ол 
гынан баран оҕонньор, тус бэйэтэ, олоҕун анаа быт 
дьарыга буолан оннук сыанабылы ылыммат. 

Мээнэ киһи ырыа суруйбата чахчы. Нуоталары 
билэргин ааһан, барытын наардаан, мелодияны 
чочуйан, ырыа тылын кытта дьүөрэлээн, дорҕоон 
дьон кулгааҕар киирэн баран, сүрэҕин-быарын 
ортотунан ааһарын ситиһэр диэн уустуктан уустук 
үлэ. Орто дойдуга сэттэ эрэ нуота баар диэн буо-
лар, ол гынан баран ити сэттэ нуотаны намтатар, 
үрдэтэр ньыма туттуллар, үөһээ биитэр аллараа 
тональность диэҥҥэ көһөрүөххэ сөп, ону таһынан 
биир нуотаны тыаһын уһатан дуу, кылгатан дуу, 
ол-бу рулаада оҥорон киэргэтиэххэ сөп. Аны 
ырыаны ханнык ырыаһыт, хайдах куоластаах, 
таҥастаах-саптаах, дьүһүннээх-сэбэрэлээх тахсан 
норуот иннигэр толороруттан эмиэ тутулуктаах. 
Дэлэҕэ, идэтийбит бэйиэттэр ырыа тылын сип-
пит-хоппут айымньынан ылыммат буолуохтара 
дуо? Бары ситимэ сиппит эрэ буоллаҕына ырыа 
айымньы аатын ылар. Аныгы оҕолор тыас-уус, 
уот-күөс күүһүнэн бэйэлэрин саастыылаахтарын 
сүрэхтэрин аҕыйах кэмҥэ сүүйэллэр эрээри, ол 
барыта тыаһы кытта ааһар, сүтэр. Эбиитин ырыа-
ларын тыла-өһө мөлтөҕө атахтыыр, дьон-сэргэ 
уоһугар иҥмэт буолан сүтэн иһэр.

Кириһээн Кириһээнэбис оҥостон олорон ырыа-
ларын ахсаанын ааҕан-суоттаан көрбөтөҕө эрээ-
ри, син биэс сүүсчэкэ ырыа баара буолуо. Олор-
тон уончатын күн бүгүнүгэр диэри саха дьоно 
уостарыттан түһэрбэккэ ыллыы сылдьалларын 
кырдьаҕас мелодист бэркэ диэн билэр, киэн туттар. 
Айар куттаах киһи онно сөп буолан олорон хаал-

бата чахчы. Кириһээн Кириһээнэбис айыах таах 
айымньытын чыпчаалын өссө даҕаны ситэ  илик 
киһинэн бэйэтин ааҕынар. Холобура бу суруйа 
сатыыр ырыата түүлүгэр киирэн моһуоктаабыта 
нэдиэлэ буолла. Түһээтэҕинэ наһаа үчүгэй муусу-
каны оонньуур, ырыатын ыллыыр, дууһалыын чэп-
чиир. Онтон уһуктан баран ол ырыатын өйдөөбөт. 
Баяныгар оонньоон көрөр даҕаны, түүлүгэр кэл-
бит мелодията сатаан илэ тахсыбат. Бэл, кэргэнэ 
Изольда кытары эрэйдэннэ, бадаҕа...

Нэдиэлэ анараа өттүгэр Кириһээн Кириһээнэбис 
уһук сиргэ сытар биир түҥкэтэх дэриэбинэҕэ гас-
троллаан кэлбитэ. Урут үөрэппит оҕото төлө-
пүөннээн гастролга ыҥырбытыгар быһа гым ма-
таҕа. Үөрэнээччитэ барар бөлөх кыттыылаахтарын 
ааттаталаабытыгар, син тыыппалаах оҕолор мус-
тубуттарыттан үөрэн, кырдьаҕас артыыс өйүүр гэ 
 санаммыта. Тыа дьоно кинини ытыгылаан кэн-
сиэр гэ кэлиэхтэрэ уонна кини салайан аҕалбыт 
оҕоло рун сэҥээриэхтэрэ диэн бүк эрэллээх айаҥҥа 
турум мута.

Табыллан айаннаабыттара, доҕуһуоллара са-
танан бэркэ гастроллаабыттара, ыллаабыттара, 
туой буттара. Кулууп иһэ ыы-быччары көрөөччү-
нэн туолан ытыс тыаһа хойуута сүрдээх этэ. 
Артыыс тарга онтон ордук наҕараада суох диэн 
буолар. Эбиитин кэнсиэртэн киирбит харчы айан-
нарын ороскуотун сабан ырыаһыттар көтүөхтэрин 
кынаттара эрэ суох курдук этэ.

Кэнсиэр бүппүтүн кэннэ, төттөрү айаннаары хо-
муна сырыттахтарына, Кириһээн Кириһээнэбиһи 
көрдөөн сыана кэннигэр орто сааһыгар чугаһаабыт   
биир киһи тиийэн кэлбитэ. 

– Кириһээн Кириһээнэбис, мин Чооруоһап Ми-
кииттэ диэммин. Баҕар аҕабын билэриҥ эбитэ буо-
луо – былыр син биллэр мелодист этэ. Эмиэ Чоо-
руоһап диэн, Куома. 

Анатолий Слепцов

БЕКАР* БЭЛИЭТЭ
Бу кэпсээн – санаа эрэ оонньуута. Баҕар олоххо баар чахчыларга майгынныыра 

буолуо – ол с³п тµбэ´ии эрэ, соруйан о²оруу буолбатах...

*Бекар – муусука нуотатын суруйууга альтерация бэлиэтэ, ол эбэтэр, нуотаҕа инники суруллубут, дорҕоону 
үрдэтэргэ дуу, намтатарга дуу (диез, бемоль) модьуйар бэлиэни суох оҥорор, ыраас нуотаны мелодияҕа төнүннэрэр 
бэлиэ. Биир такт устата туттуллар.
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– Ээ, билэн бөҕө буоллаҕа дии! Сүрдээх та-
лааннаах киһи этэ. Соһуччу суох буолбута хомол-
толоох.

– Оттон, оннук. Мин кини өлөрүгэр үстээх эрэ 
этим, ол иһин аҕабын киһи быһыытынан өй-
дөөбөппүн даҕаны. Ол да буоллар, кэриэстээн, 
кини ырыаларын устубут виниловай пластинка-
ны саҥа ньыманан компакт-диискэҕэ уһултардым 
 уонна бу эйиэхэ бэлэх уунуохпун баҕарабын. Би-
лигин былыргы проигрыватель диэн тэрил сүт-
тэ, ол оннугар ханнык баҕарар саҥа цифровой 
техникаҕа истиэххин сөп.

– Ээ, барҕа махтал, доҕоор! Хата бу үчүгэй буо-
лаарай!

– Уонна бу бэйэм ону-маны суруйар идэлээх-
пин. Ол кэпсээннэрбин эмиэ бэлэхтиибин.

– Сөөп, доҕоор! Айар утум салҕанара киһини 
үөрдэр эрэ буоллаҕа дии!

Кириһээн Кириһээнэбис онно илии тутуһан 
эдэр киһиэхэ махтаммыта, үөрбүтэ-көппүтэ буол-
бута. Ама, кини киһи Куоманы умнуо үһү дуо? 
Өйдөөн бөҕө буоллаҕа дии. Арай ол Чооруоһап бу 
дэриэбинэҕэ үөскээбитин умнубут эбит...

* * *
Партия обкомун пропаганда отделын хоһугар 

көтөн түһэн Кириһээн сэбиэдиссэй остуолун диб-
дийбитинэн барбыта:

– Эһиги хайдах буола олороҕут?! Чооруоһабы 
Ленинградка ыытан эрэр үһүгүт дии! Биир даҕаны 
нуотаны билбэт, бемоль да, диез да диэни ара-
арбат киһини онно ыытаҥҥыт тугу ситиһээри 
гынаҕыт? Бу бүтүн саха омук култууратын сирэйэ 
буолар суолталаах тэрээһин дии! Ама биир даҕаны 
атын ырыа айааччыбыт суох үһү дуо, ол? 

Сэбиэдиссэй, Бииктэр Дьөгүөрэбис, ачыкытын 
өрө анньыммыта:

– Бэйи, Кириһээн, тохтоо! Уоскуй! Эйиэхэ со-
торутааҕыта эрэ партия бириэмийэтин анаабып-
пыт, ол иһин бу сырыыга атын киһи өйөбүлү 
ылыахтаах буоллаҕа дии. Уонна үөһээттэн кэлбит 
дьаһалга норуот фольклорун тарҕатар айымньыы-
лардаах киһи диэн этэ.

– Ол куолай да, хабарҕа ырыатын ыллыыр буол-
ла даҕаны фольклор аатырдаҕай! Ити Чооруоһап 
хас ырыалааҕый? Сүүрбэни кыайар дуу, кыайбат 
дуу? Бэйэтиттэн ураты киһи ыллыырыгар наһаа 
уустук ырыалардаах, ама оннук ырыаны но руот 
иҥэриниэ үһү дуо? Сэбиэскэй Сойуус үрдүнэн 
биир баар-суох соҕотох грамзапись фирматыгар, 
ырыатын нуотатын атын киһиэхэ суруйтарар, нуо-
та грамотата диэни билбэт киһини ыытан эрэҕит. 

Анараа баар музыканнарга кини мелодиятын хай-
дах быһаарар, саха ырыата уратытын хайдах ти-
риэрдэр? Кини ырыалара, мин билэрбинэн, оту-
маһы туойуу, айылҕа көстүүтүн хоһуйуу. Партия 
туһунан ырыалардааҕын билэҕин дуо?

– Оттон, бу түгэҥҥэ анаан, ырыа суруйбут су-
рахтааҕа...

– Ким ол ырыаны истибитэй? Мин партия туһу-
нан ырыам бүтүн норуокка биллэр, уостан түспэккэ 
ылланар!

– Чэ, Кириһээн уоскуй! Эн эдэргин, маннык 
түгэн өссө даҕаны эйиэхэ үүнүө буоллаҕа дии. 
Чооруоһап, сааһыран эрэр киһи, баран кэллин 
ээ. Табыллыбатаҕына бэйэтин ночоото. Табыл-
лыннаҕына ол пластинкатын өссө дьон төһө 
атыылаһара биллибэт...

– Итинник саарбаҕалыы-саарбаҕалыы ыыппа-
тах киһи баар ини... Чэ, көрөн иһиэхпит! Мин да-
ҕаны баар буолуом... – диэн баран Кириһээн ааны 
хайа быраҕан тахсан барбыта.

* * *
Куоракка төннөн иһэн Кириһээн Кириһээнэбис 

били бэлэхтэппит компакт-диискэтин истээри мас-
сыына суоппарыгар холботторбута. Арай, түөрт 
уонтан тахса сыл анараа өттүгэр орто дойдуттан 
күрэммитин мэлдьэспит курдук, Куома куолаһа 
бу баардыы массыына иһин толорон кэбиспи-
тэ.  Ырыатыгар хоһуйбут кэҕэтэ, тыыннаахтыы 
чоргуйан, кыһыҥҥы тыа быыһынан баран иһэр 
массыынаҕа тэҥҥэ олорсон айаннаабыта. Эрдэ 
күө-дьаа буолан, күлэн-салан кэпсэтэ испит эдэр 
оҕолор уоска бэрдэрэн, чуумпуран, хаһан даҕаны 
истибэтэх ырыаларын истэннэр, кулгаах иччитэ 
буола түспүттэрэ.

– Кириһээн Кириһээнэбис, бу ким ыллыырый? – 
диэн кэмниэ-кэнэҕэс ыйыппыттара.

– Бу, мин саҥа ырыаһыт буолан эрдэхпинэ, 
аатырбыт мелодист Куома Чооруоһап диэн. Биир 
даҕаны нуотаны билбэт, ханнык даҕаны ин-
струмеҥҥа сатаан оонньообот, сүрэҕэ таайарынан 
ырыа суруйар киһи этэ. Айбыт ырыатын биир му-
зыкант үөрэхтээх доҕоругар ыллаан иһитиннэрэн, 
нуотаҕа түһэртэрэрэ үһү, онтуката, сороҕор, олох 
атын мелодия буолан тахсан моһуоктуура үһү. Ки-
ни ырыаларын дьиҥ философиятын мин билигин 
саҥа өйдөөн эрэбин. Холобура, ити кэҕэ туһунан 
ырыата, мээнэ көтөр харамайы туойуу буолбатах 
эбит, олох салҕаныытын туһунан дии. Толорорго 
уустук соҕус ырыалардаах, уу сахалыы куолай-
даах эрэ киһи толорорго холонуон сөп. Иһиттэххэ 
судургу курдук даҕаны, толорон көрөөрүҥ эрэ... 

Проза
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Биир бэйэм сааһыраммын, тыыным кылгаан, били-
гин кыайбатым буолуо. Бэл, бэйэм даҕаны ырыа-
ларбын ыарырҕатабын, баянынан бэйэбэр сатаан 
доҕуһуоллаабат буолбуппун...

– Ол оччо былыргы ырыалары хайдах күн 
бүгүнүгэр диэри маннык ыраастык харайан аҕал-
быттарый?

– Оччолорго Москубаттан түһээн түһэрбиттэр 
этэ: норуот ырыатын ыллыыр киһини «Мело-
дия» фирмаҕа ыытаҥҥыт уһултарыҥ диэн. Онно 
таба тайанан Куома виниловай пластинкаҕа 
уһул лубута. Суос-соҕото±ун, хаһан даҕаны 
сылдьыбатах дойдутугар, Ленинградка тиийэн, 
тыа сахата нуучча баяниһыгар ырыатын тэти-
мин, тутулун быһааран уһуллубут. Бу иһиттэххэ 
доҕуһуола кытары сахалыы кылыһахтыыр кур-
дук дии. Атын омук киһитин итинник умсугута-
ры сатыахха наа да. Түүннэри усталлара үһү, 
били, трамвай, мет ро сырыыта тохтообутун кэн-
нэ, хос тыас-уус мэһэйдээбэтин диэн. Ол иһин 
дорҕоонноро ыраас. Куома ол Ленинградка ба-
ран кэлээт уһаабатаҕа, пластинкатын илиитигэр 
туппута эрэ, суох эрэ...

– Оттон тоҕо бу ырыалара билигин иһил ли-
бэттэрий?

– Араадьыйаҕа биирдэ эмэтэ биэрээччилэр ээ, 
эһиги, эдэр дьон, араадьыйа диэҥҥэ кыһаммаккыт 
оҕото сыттаҕа. Куома пластинкалара Саха сири-
гэр кэлээт даҕаны бүппүттэрэ эрээри, билигин ол 
виниловай пластинканы оонньотор тэрил мэлийдэ 
дии. Хата ити кыра уола, аҕатын ырыатын суолта-
тын өйдөөн, пластинканы оцифровкалаппыт.

Ити курдук, Куома ырыатынан доҕуһуоллатан, 
артыыстар куоракка кэлбиттэрэ. Кириһээн кэп-
сээнигэр аралдьыйан ол ырыалардаах бэлэҕин 
массыынаҕа умнан, хаалларан кэбиспит этэ. Арай 
Микииттэ биэрбит чараас кинигэтэ мал быыһыгар 
сыппытын Кириһээн бу аҕыйах хонуктааҕыта 
хос тообута. 

Баҕар ол табыллыбыт гастролтан үөрэн дуу, 
төннөн иһэн эдэр оҕолорго уруккуну-хойуккуну 
ахтан, өйүн-санаатын аймаан дуу, биитэр Куо-
ма ырыаларыттан тэптэрэн дуу – дьиэтигэр кэл-
бит түүнүгэр дьикти ырыаны түүлүгэр ыллаан 
Кириһээн уһукта биэрбитэ. Онтон ыла бу – утуйар 
уута айманан, аһыыр аһа да иҥмэт буолуор диэри 
сордонор да – ол түүл ырыата тахсыбат. Кириһээн 
мелодист быһыытынан аатырда ини, аатырбата 
ини, ырыа үтүмэнин суруйда ини, суруйбата ини...

Кириһээн баянын туора ууран баран Микииттэ 
кинигэтин ылан арыйан көрдө. Тыа дьоно барах-

саттар ол-бу араас кыдьыктара элбэх буолааччы. 
Этэргэ дылы оту-маһы туойан, буолары-буол-
баты, көрү-нары тиһэн баран «суруйааччыбын» 
дэнээччилэр. Кириһээн Кириһээнэбис олоҕун ту-
хары оннук таһымнаах бэлэҕи элбэхтэ туппу-
та. Ол эрээри, Микииттэ кинигэтин кэпсээннэрэ, 
сүрдээх судургу тылынан суруллубут да буоллал-
лар, ис хоһооно туох эрэ кистэлэҥ этиилээх, олох-
хо ураты көрүүлээх курдуктар эбит. Кириһээн 
улам ылларан, сатамматах айымньытын умнан 
туран, күнү быһа Микииттэ кинигэтин илиититтэн 
ыһыктыбакка аахта, ырыҥалаата. Киэһэлик, дьэ 
ааҕан бүтэн баран, кинигэни туора уурда...

«Куомыа, Куома! Дьэ кыайдыҥ ээ, эн миигин! 
Хаһан да бэйэ бэйэбитигэр утары турбатахпыт 
эрээри, бу санаатахха, мин олоҕум устата наар 
эйиигин кытта күрэстэһэн кэлбит эбиппин... Аат-
суол мааныта, дьиэ-уот эгэлгэтэ буолан олордох-
пуна, ол тыыннаах киһи сиппэт сириттэн олохпун 
көрдөрдүөҥ... Былыргы кэм «муодатынан» нуучча 
кэргэннэнэммин кэннибэр туйах хатарааччым суох 
эбит... Оҕолорум нууччалар... Онно кими даҕаны 
буруйдаабаппын эрээри, мин оҕолорбор олоҕум 
сыралаах үлэтэ туох даҕаны суолтата суох, мээ-
нэ кыдьык эрэ курдук көстөр. Миигин кытта мин 
дьоҕурум сүтэр, арай ырыаларым эрэ ыллана сы-
рытталлар...»

Кириһээн Кириһээнэбис суруйан испит нуота тын 
лииһин илиитигэр ылла. Эмискэ, тугу эрэ өйдөөн 
кэлэн, харандааһын харбыалаһан халахайданна, 
булан, илиитигэр ылан  баран, суруйбут нуота-
тыгар хас да сиргэ бекар бэлиэтин туруортаата. 
Сөхпүттүү ол бэлиэтин көрөн балайда олоро түстэ 
– ырыа суруйбутун тухары, кини бу бэлиэни хаһан 
даҕаны туттубакка кэлбитэ. Ол эрээри билигин 
ити бэлиэ нөҥүө, айар ырыатыгар ыраас нуотаны 
төнүннэрэн, били туттарбакка сордообут мелодия-
тын сүрүн дорҕоонун дьэ таба тайанна! Кириһээн 
илиитигэр баянын ылан нэдиэлэни быһа түһээбит 
ырыатын оонньоон түүҥҥү чуумпуну аймаата, 
түгэх хоско утуйа сытар кэргэнин уһугуннарда. Бу 
баар эбит кини олоҕун устата айбакка сылдьыбыт 
ыллыахтаах ырыата, айар үлэтин биир баар-суох 
соҕотох чыпчаала! 

Ыраас дорҕооннордуун дьүөрэлэһэ саҥа айыл-
лар ырыа тыллара, Кириһээн хоммут уоһун өһүлэн, 
куорат биир таас дьиэтин чуҥкуйбут хоһун сэргэх-
ситэллэр, тула сатыылаабыт чуумпуга дьиэрэйэл-
лэр...

07.01.2018 с.

Проза



53Чолбон 6 №-рэ 2018

СҮРЭХ ЫРЫАТА

Ааһаллар дьоннор
  бириэмэ күдэнигэр уоста...
Арай айбыт ырыалара хаалар
  уостан – уоска...

Бу баардыы киирэн кэлэр
Билэр киһиҥ нэлэччи үктэнэн,
Уйгуурбут ууҥ аанын сэгэтэн:
– Умнубатыҥ ини... – диэбитинэн.

Ырыа тилиннэрэр, өйдөтөр-санатар,
Ырыа – сүрэх ырыата эрэ.

Биһи көлүөнэ өйбүтүн иҥэринэр,
Бары сортон ордор кини эрэ –
  Сүрэхтэри кэрийэр,
  Сүрэхтэргэ уйа туттар.
  Ситтэрбэт, муҥурдаммат
   олоҕу кини эрэ олорор –
    Сүрэх ырыата!

КУОТТАРЫМА!

Кэрэтин тиһэх күлүмүгэр
Кистэнэ сатыыр дьахтардыы,
Көмүс күһүн күлүбүрүү күндээрэр
Күлүмэх көстүүтүнэн абылыы!

Билэбин ээ, бу кэрэ эйгэ
Бүгүҥҥүлээх-сарсыҥҥылаах эрэ буоларын.
Билэбин, өйдүүбүн кэрэ эйгэ
Бу чаҕыла аны хаһан да хатыламматын...

Кэрэни, үйэлээҕи санаан хаалыахха,
Күһүҥҥү кутааланарын куоттарымыахха,
Баҕардар ол көстүбүт дьикти санаа –
Бүтүн үйэҥ тухары курдары тыгыа...

Куоттарыма күһүн кутааланарын,
Куоттарыма уһаарыллыы, уларыйыы
    кирбиитин,
Кини хаһан да хатыламмат чаҕылын!

«Ааһаллар дьоннор 

бириэмэ күдэнигэр 

уоста...»

Сэмэн Тумат, 
саха народнай суруйааччыта

Поэзия
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КЫРДЬЫК ТУҺУНАН

Кырдьыгы толору аспаккын,
Кылаан уһугар тиийбэккин.
Онтуҥ тугунан диэлийиэн,
Уо, киммит, хайдах сэрэйиэй?!

Кырдьыкка үҥэҕин эрэ,
Кырдьыгынан куйахтанаҕын эрэ,
Кырдьыкка чугаһыыгын эрэ,
Кырдьыгынан кырдьыгы көбүтэҕин эрэ...

Онтуҥ даҕаны илистиилээх,
Онтуҥ даҕаны киирсиилээх...
Кырдьыкка дьулуһа сатаа – 
Билиэҥ кимҥин-туоххун өлө-тиллэ...

ИККИ ӨРҮТ, ИККИ УҺУК

Сэгэриэм, үрүҥ-хара өрүтэ суох
Сыанабылга турбаккын,
Үрүҥ-хара өрүтэ суох
Үтүөнү үрүлүппэккин.

Икки өрүт, икки уһук
Инникигин түстүүллэр,
Икки өрүт, икки уһук
Итэҕэтэр күүстээхтэр.

Оччоҕуна эрэ ситэҕин,
Оччоҕуна эрэ киһи дэтэҕин.
Икки өрүккэ, икки уһукка
Иҥнэн, кыбыллан хаалбакка!

БАҔАРДАР КЭЛИН ӨЙДҮӨҔЭ

Дорҕоонноох аартыгы арыйсыбыт
Доҕотторбут улам-улам аҕыйыыллар,
Эрэйи-муҥу тэҥинэн тыырсыбыт
Эйэлэрэ күн-түүн сойдор-сойор...

Түмүк санаа этиллибэккэ хаалар,
Туманнаах аартыкка уорастыйар,
Түлэй түүн хараҥа уорҕатыгар
Төннүбэттии түҥкэлийэ саһар.

Тэтимин ылбыт олохпут
Туспа-туора чаҕаарар...

Уруккуттан баар курдук
Уҥа-хаҥас далбаатанар.

«Чэ, көрүлээтин!»– диэххэ биһиги,
Итиччэ да баарыгар үөрүөххэ.
Ама, доҕоор, бигэммит биһигин
Аһа аастыйыыта, баҕардар, саныаҕа!..

* * *

Кэрэ – сиэртибэтэ суох буолбат.
(Норуот туттар тылыттан)

Олус да сөпкө, бэргэнник эппиттэр
Ол улуу сиэртибэлэр тустарынан өбүгэлэр!

Кырасыабай дьахталлар
Кынталдьыйан аастахтарына
Тулам сырдыырга, кэҥииргэ
   дылы буолар.
Түөһүм көҥдөйө сылааһынан
   туолар...
Оннооҕор мин... Тоҕо?!
Ону этиим ол улуу сиэртибэлэр
 тустарыгар хараҕым уутун тоҕо...

Кинилэр эрэ олоҕу хамсаталлар,
Кулан бэртэри сыһыталлар,
Улуу бэйиэттэри, чулуулары тобуктаталлар,
Уран, нарын иэйиинэн
Уйгуурда, иэтэ –
Туҥуй тапталларын суоһугар...
Төлөбүрэ да онту²
Туһугар олус ыарахан –
Бэйэлэрэ онно толук буолан
Буруота суох умайаллар...

Кинилэр дьоллорун уораллар үйэлэр,
Кинилэр сордорунан киэркэйэллэр үйэлэр.

ӨБҮГЭМ ХОДУҺАТЫГАР САНАА

Уо, өбүгэм ходуһата!
Уу харахпынан көрөр
Күннээх эбиппин ээ...
Көлүөс-бэлиэс дьону²
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Үүнүүнү үлүмнэһэ
Үөрэ-көтө түмсүбүттэрин!

Көрөр күннээх эбиппин ээ
Кыйдаммыт, кынчарыллыбыт,
Ытыллыбыт, түүрэйдэммит,
Ыһыллыбыт, үүрүллүбүт
Биһиги хаарыан өбүгэлэрбит,
Биһиги үтүөкэннээх төрүттэрбит
Тускуллаабыттара туолбутун –
Туруу-бараан дойдубутугар
Туйгун көлүөнэ атаҕар турбутун.

Итини этэн эрдэхтэрэ
Инникини өтө көрөн:
«Хаан – хаалбат!» – диэн,
«Төҥүргэс кыымнаах!» – диэн...

Сити курдук саныы турдум
Сэттэ уон түөртээх оҕонньор...
Сити курдук иэйдим-куойдум
Өбүгэм ходуһатыгар, өбүгэм олоҕор...

Кыраабыл тутуурдаах талбаатанан киирдим.
Күөхтэн, быйаҥтан мин да тииһинним.

Хатылы, Таатта ходуһата.
атырдьах ыйа, 2017 с.

БӨРҮӨ БУОЛАН БАРАН...

Сурдурҕаччы суруйар бөрүө барахсаны
Саарыстыба киэргэлэ уонна
Сүрэх илдьитэ диэн түҥ былыргы

Дьон олус да табатык,
Дьиктитик, дьоһуннаахтык
Хоһуйбуттар эбит ээ...
Өй уонна Тыл дьүөрэтэ – эгэлгэ!

Кырдьык. Бөрүө барытын кыайар:
Кырыыска туруорар. Соргуну ыйар.
Кырдьыгы кылбатан таһаарар...
Ардыгар бөрүө иэдээн эҥэрдэнэр,
Амырыый алдьархайы бүрүнэр:
Ытар-ыйыыр. Симэлитэр.
Ыйааҕынан, өлүүнэн тибиирэр...

Бөрүө барахсан үтүмэн үйэлэри
Бэрийэр, ситимниир тилэри...
Кини эрэ үйэлэр түҥ түгэхтэриттэн
Кимҥин-туоххун күөрэтэн, итэҕэтэн
Уйаҕас тапталгын тырымнатыа
Уйан сүрэхтэри абылыы, ытата...

Ону бөрүө эрэ кыайар-хотор,
Ону бөрүө эрэ сууйар-сотор...
Бөрүө барахсан суоҕа эбитэ буоллар
Бу сир олоҕо олус да чуҥкук буолуох этэ...
Кини үйэлэр өйдөрүн иҥэриммэтэҕэ буоллар
Киһи аймах сорун солбонутар
Күүс-күдэх хантан кэлиэх этэй?!

Бөрүөҕэ эрэнэн айан эрдэхпит – 
Бөрүөлүүн үөрүүнү, эрэйи үллэстэбит,
Бөрүөнэн айыллыбыкка сүгүрүйэбит.
«Бөрүө баар тыыны уһатар», – диэхпит.
Бөрүө – Үрдүк Өй арахсыспат сорҕото!

Бөрүөнү ол иһин Убаастыыбын,
Бөрүөҕэ ол иһин Махтанабын!
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ДОЙДУМ, 

ТҮБЭЙ БАРАХСАН
(Түбэй нэһилиэгэ төрүттэммитэ 175 сылыгар)

Ырааттарбын – чугаһыыр,
Уҥуор уота тырымныыр,
Сааһырдарбын – уйарҕыыр
Оҕо буолан сыҥырҕыыр

Дойдум, дойдум барахсан,
Долгуйдахпыан, көрсүһэн,
Тилэх сылаас иминэн
Сыллаан ыллым, эргиллэн.

Буруйдаахпын билэбин:
Буруолаабат үөлэһим,
Күүтэн суолу маныыртан
Күлүгүрбүт түннүгүм.

Ол да буоллар, баалаама,
Кииним түспүт кырдала!
Эн эрэлиҥ сулуһа
Сирдиир миигин, угуйа.

Үрдүүр-намтыыр кэмнэрбэр
Өрө тардан уоскутар,
Үтүө-мөкү күннэрбэр
Өрүү өйбөр охсуллар

Түһүлгэлээх Түбэйбин
Төлкөлөөбүт өбүгэм
Дьоллоох дьуохар оонньуутун
Эстэн сүппэт эрчимэ.

Махтанабын Эн бааргар,
Ытык-мааны Эн ааккар,

Куппун-сүрбүн байытар
Аптаах чэлгиэн салгыҥҥар.

Хотун Бүлүүм айанын
Иэйэ-куойа батыһан,
Кынаттаммыт санаабын
Сырсыбытым бу мантан,

Ийэм, аҕам алгыһын
Сүрэхпинэн аһаран
Төрүт буорум күдэҕин
Ылыммытым аһыллан.

Муостаах сылгы номохтоох,
Сэлэ тарпыт бэлиэлээх,
Өрүс уута биһиктээх
Өрөгөйдөөх дойдулаах,

Түҥнэстибэт түөрэхтээх
Түбэй дьоно буолабыт,
Тирэҕэттэн тирэхтээх –
Бүдүрүйүө суохтаахпыт.

Дойдум, дойдум барахсан,
Долгуйдахпыан, көрсүһэн,
Тилэх сылаас иминэн
Сыллыы туруом, эргиллэн.

«Кµн санаа оло±у 

хамсатар...»

Сайа
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КҮН СҮРЭХ

Тэбэн-тэбэн тэмтэйэн,
Кыыһан-кыыһан кылбайан,
Күлүмүрдээн күүһүрэн
Күнүм тахсар, күөрэйэн!

Улуу куйаар сүрэҕэ,
Уорай халлаан тимэҕэ,
Уоттаах күнүм, эҕэрдэ!
Уохтаах уруй эйиэхэ!

Аһардыбыт биир түүнү,
Аймаатыбыт биир түүлү,
Болдьоон үүнэр үөрүүнү –
Көрүстүбүт бу күнү.

Орто дойду ыйаахтаах –
Олох күнтэн тутаахтаах.
Оттон киһи сүрэхтээх –
Нохтолооҕор уот күннээх.

Быыкаа сүрэх мин түөспэр
Күн тэтимин үөскэтэр,
Тэбэн, тэбэн тиэтэтэр,
Көстүбэккэ күүһүрдэр...

СУЛУС ХААРА

Оҕо сааһым онно хаалбыт –
Кырыа түннүк кэннигэр.
Сылга биирдэ сырдаан кэлэр
Санаам дьоллоох муннугар. 

Онно олох остуоруйа
Киирии тыла кэпсэнэр,
Уонна уоттаах күөх харыйа
Аптаах ойууртан кэлэр.

Онно ийэм мичээриттэн
Өрүү сылаас тыыннаах дьиэ,
Онно аҕам оһоҕуттан
Үллэр дьоллоох уһун буруо...

Онно хаардыыр сулуһунан
Ханна эрэ баар халлаан,
Онно тиийэр санаатынан
Тэһийбэтэх биир кыысчаан...

Уоттаах түннүк баарын иһин
Умсулҕаным уурайбат,
Олох дьэбир буолтун иһин
Оонньуур кыыма уостубат.

Сулуһунан хаардыыр халлаан
Абылаҥа миэхэ баар,
Остуоруйа түүнүн салҕаан
Айар турук кэлэр наар.

Сылга биирдэ оҕо сааспар
Кырыа түннүк угуйар,
Санныбыттан баттаан турар
Дьылым – Дьолго кубулуйар. 

ХАЛЛААН ҮРДҮҮР КЭМИГЭР

Бу да халлаан көҕөрөн...
Ону-маны санатан.
Дьоһун олох сиэриттэн
Туоруур суолга угуйан...

Тэбэнэттээх санаанан
Тэһэ кэйдэ эбээт, саас...
Мэндээриччи мэлдьэһэн
Эргилиннэ эдэр саас.

Тоҕо маннык тыҥаабыт
Иэйии киирэн туттаҕай,
Биэс уон хаары уулларбыт
Бэлиэлэрбин соттоҕой?

Халлаан үрдүүр кэмигэр
Халаан уута халыйар,
Санаа оонньуур кэмигэр
Саҥа ырыа айыллар...

Хаҥас диэки халыйбыт
Хаарга суолум хааллаҕа,
Халлаан онтон манньыйбыт
Ыйын туоһу гыннаҕа.

Буруйдаахпын дэммэппин –
Сааскы халлаан кикпитэ.
Тутуллуоҕум диэбэппин –
Сарсын ууллар хаар этэ.
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ТЫЛ ТЫЫННААХ ЭРЧИМЭ

Тимир да эллэнэн кытаатар,
Ис санаа этиллэн күүһүрэр.
Тыл буолан тыыннанан тахсыбыт
Күн санаа олоҕу хамсатар.

Саһыма, иччилээх бу санаа,
Салгыҥҥа да буоллун, сатараа!
Дорҕооҥҥо тобуллан өй-санаа
Илдьитэ буолаҥҥын, кылбаҥнаа.

Билэбин, тыл тыыннаах эрчимэ –
Бар дьонум туругун эмчитэ.
Тылынан сулуһу уматар
Ким эрэ – бар дьонун эрэлэ.

Оо, санаа! Эгэлгэ да санаа!
Сахаҕа үөскээҥҥит өһөҕүт...
Тымныйбыт уостарга сөҥөҥҥүт
Төннүбэт сиргитин булаҕыт...

Тыл буолан санаабыт тыалырдын,
Ыар тыыннаах былыты киэр ыстын...
Ыччаты ыраахха ыҥырдын,
Баай буолан кэнэҕэс барҕардын!

СААС-2017

Тугу этиэн быһаарбакка
Туран хаалла ааммар саас.
Быйыл маннык сэрэппэккэ
Кэлбититтэн саатта саас.

Хайыай, хаары ириэрдэҕэ,
Сыарҕа суолун алдьаттаҕа,
Буруй үөһэ буруй бөҕө –
Сыалаах хаһаас буорайдаҕа.

Былыттартан инчэҕэйдии
Хаарын тэбии сатаата,
Халандаарга атын ыйдыын
Балыйсыаҕын баҕарда.

Саҕынньаҕы устубакка
Сааһы биирдэ көрсүбүт

Саха дьоно өйдөөбөккө
Саамылаһа хаамтыбыт.

Күн-дьыл маннык сэрэппэккэ
Эбэн иһэр эбээт, саас.
Уонна барар төннүбэккэ
Ханна эрэ эдэр саас...

Билбит киһи, хаһан эрдэ,
Хаһан хойут туох буолуон,
Саҕынньаҕы устар кэрэ
Сааһым халтай ааһымыан...

2017, кулун тутар.

* * *

Таптарда сүрэҕим. Таптаата.
Эн кимэн киириигэр хоттордо.
Эн далла мэндэйэн кыҥаабыт
Хараҕыҥ уотугар таптарда.

Муус куйах, таас куйах буолуохтаах
Сүрэҕим, кэбирэх сэбирдэх!
Биир күннээх тыл аайы ууллаҥҥын,
Оонньуулаах биир тыалтан сууллаҥҥын
Эмиэ бу уйарҕыы ыллаатыҥ,
Тэһииркээн, ханыыгын көрдөөтүҥ...

Cэрииттэн кыайыылаах эргиллэр
Эр киһи түөһүгэр иилиллэр
Уордьан дуу буолаҥҥын умайа,
Дьолгуттан өйө суох ымайа
Мин үүннээх тэһииммин билиммэт –
Төһө өр сэргэтиэҥ биллибэт...

Көстүбэт күүс кэлэн көтүттэ,
Көҥөнөр күрүөбүн көтүрдэ,
Көҥүлгэ баҕабын сүтэрдэ...
Сүрэҕим барытын сүүйтэрдэ –
Эмиэ ол ыарыыга хаптарда,
Таптыа суох буолбутун таҥнарда.

Ыарыыттан ырыаны төрөтөр
Айылҕам эбэтэр ыҥырар,
Хоһоонноох хонууга хос тыллар
Сибэкким тапталтан уһуктар.
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Поэзия

ТОЙОН СЭРГЭ

Эргэрдим эбээт мин, эмэҕирдим,
Бэрт бэйэм, бэлиэр мин бэрдийдим,
Хатан бэйэм хайыы-үйэ хараардым,
Хайыта бардым, куурдум-хаттым,
Чоруун бэйэм сотору соҕус да
Сорсуйа быһыытыйдым, чуохайдым.

Өбүгэм дьоно өлбүттэр ээ, бадаҕа,
Оҥойо оспут өтөхтөрүн онно,
Кэлиҥҥи дьоно көспүттэр, быһыыта,
Көстүбэт күрүө-хаһаа:
Унаарбат тунуйа түптэ буруота,
Чуопчаарбат үөрэн оҕо саҥата,
Сайдыыр хаһыы иһиллибэт,
Саха баара көстүбэт...

Үйэ турдум...
Үгүс сыл-хонук
Толон ардаҕын санныбар түһэрдим,
Үтүмэн дьыллар көмүк хаардарын
Үрдүбэр бүрүннүм.
Өөр көһүттүм… Мэлийдим.
Күн диэки иҥнэйдим,
Сир диэки сиҥнээри иэҕэйдим.
Ол эрээри, көр, турабын тулуһан,
Буор сиртэн тутуһан,
Ыйдаҥалаах түүн күлүкпүн түһэрэ,
Хараҥаҕа харабыл буолан барыйа,
Бэлиэ буолан бэрийэ – 
Оспут өтөх иччитэ,
Кэм-кэрдии кэрэһитэ,
Эрэл төрдө –
Тойон сэргэ!..

Сэнии көрөр буолумаҥ,
Үтэн-анньан көрүмэҥ,
Охсон-тэбэн ааһымаҥ – 
Иэйиэхситтэн этиттэриилээхпин,

«Эрэл төрдө – Тойон сэргэ!..»

Сир Быта

Айыыһыттан алгыстаахпын,
Иччилэртэн иҥэттэриилээхпин
Бука диэн умнумаҥ...
Оҕуннахпына да соһумаҥ,
Сууллар күммэр сүгүмэҥ – 
Син биир буор сирим кууһуоҕа,
Күнүм сыдьаайынан сыллыаҕа,
Сүмэбин сүһэн, илгэбин иһэн
Олох син биир чэлгийэ туруоҕа!..

* * *
Аҕынным эйигин,
Айманным алыһын…
Айаннаан тиийиэхпин,
Аттыгар буолуохпун,
Эн түөскэр туймаара
Төбөбүн ууруохпун,
Сэгэриэм, мин бүгүн
Олустук даҕаны баҕардым.

Илиигин сүрэхпэр
Мин бигии тутуохпун,
Иэйиитин эйиэхэ
Этээри тэбэрин
Кистээн дуу, сэрэнэн
Сипсийэн этиэхпин,
Сэгэриэм, бүгүн мин
Олустук даҕаны баҕардым.

Уоскута кууһуохпун,
Уоскуттан ууруохпун, 
Уйаҕас сүрэҕиҥ
Тэбэрин истэммин
Уйгуурбут уйулҕам
Уоскулаҥ булуоҕун,
Сэгэриэм, мин бүгүн
Олустук даҕаны баҕардым.

* * *
Ичигэс эйгэбэр, 
Сүрэҕим аттыгар,
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Бүк сирбэр, бүөм сирбэр –
Кут сылаас биһигэр,
Түһэҕим үрдүгэр,
Мин күөнүм иһигэр
Оҕобун эйигин
Оччугуй бэйэҕин 
Хомуйа кууһаммын,
Хам күөйэ тутаммын
Олоро тустэрбиэн,
Оройуҥ оҕотун
Оргууйдук сэрэнэн
Сыллаан дуу, ылларбыан,
Бу олох дыргыйар,
Минньигэс сытыттан
Ыймахтыы тыыннарбыан...

ЭН УОННА МИН

Эҕэрдэ, тэтиҥчээн!
Эйигин көрсөөрү,
Бөҕүөрбүт илиигин
Илиибэр ылаары,
Ириэрэ тутаары
Мин кэллим ыраахтан,
Бу хайа эниэтин
Дабайан таҕыстым.

Эн уонна мин – 
Хаан-уруу эбиппит:
Төрөөбүт дойдубут,
Үөскээбит үрэхпит,
Бигэтэр биһикпит – 
Бу сирбит – Ийэбит!

Мин уонна эн – 
Ини-бии курдукпут!
Биир буолар бэлиэбит
Ситимин буламмын,
Утаҕын тутаммын
Ис сүрэхпиттэн
Кутуллар тыллары
Эйиэхэ туһаайан
Бу этэн эрдэҕим.

Ортолообут олоҕум
Ордубут тобоҕун – 
Умсулҕан баҕатын,

Абылыыр амтанын,
Уйгулаах утаҕын
Утата суоһааммын
Ыймахтыы иһиэхпин
Тиэтэтэр буолума – 
Тэтиҥчээн ыксаама.

Эн уонна мин – 
Төрөөбүт дойдубут,
Үөскээбит үрэхпит
Унаарар урсунун,
Тайаарар таһаатын
Таала-талбаара,
Тумнаста-туймаара,
Хайдах эрэ харааста,
Туохтан эрэ уйадыйа,
Тоҕо эрэ олус долгуйа
Одуулуу туруохпун
Тиэтэтэр буолума –
Тэтиҥчээн, баалаама...

Мин
Көмүскэм уута
Көҥүл барбытын,
Хараҕым уута 
Халыйан куоппутун
Эн
Соһуйа көрүмэ,
Тохтото этимэ – 
Билбэппин,
Туох иэйии кууспутун,
Хантан кэлэн 
Хатыйа көппүтүн,
Хам туппутун...

Табан булбат,
Таайа сатыыр 
Тапталлара эбитэ дуу,
Дьон сураһан,
Сонордоһон көрдүүр
Дьоллоро диэн эбитэ дуу…

Билэрим биир,
Этэрим эмиэ экчи: 
Хайдах даҕаны
Бэйэлээх буолларбын
Бу хайа үрдүгэр буолуоҕум,
Тэтиҥчээн, эйигин, булуоҕум....
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Көр, бу харыйа 
Үүммүтэ үрдүгүн,
Турбута көнөтүн,
Көрүҥэ өсөһүн,
Дьүһүнэ бу күөҕүн!

Эн, хоһуун харыйа,
Хорсуннук талаһа
Турбут сириҥ – тоҕой үрдэ,
Тэбиммитиҥ – эмпэрэ,
Тирэммитиҥ – сир ийэ.

Тоһуттар тымныыны,
Дьыбары, чысхааны,
Анысхан аргыары,
Сымната, сыһыта
Айаным аргыһа
Албаннаах харыйа
Соҕотох эн эрэ
Өҕүллүбэт өһөскүн – 
Өрө уунар өргөскүн
Хампа күөх тураҕын,
Өрөгөйдүү этэҕин,
Олоҕу туойаҕын.

Олоҕум сайына
Саһара санньыйда,
Күнүһүн күлүмэ
Бүдүккэ күрэннэ,
Күһүнүм күһэйдэ,
Күлүгүн түһэрдэ,
Хаар хаһыҥ кырыата
Чанчыкпар туртайда –
Ол эрэн арахпат
Биир санаа батарбат...

Үрүҥ күн анныттан
Күрэнэр күннэрбэр,
Ийэ сир ньууруттан
Сүтэр ол кэмнэрбэр
Үрэҕим үрдүгэр,
Эмпэрэ буоругар
Мин эмиэ эн курдук
Харыйа буоламмын,
Харбаһан тахсаммын,
Нөрүйэ үүнэммин,

Нөргүйэ тураммын
Өлүүттэн даҕаны мин
Өрөгөйү буллум диэх этим!

Хатыҥчаан балтыгын
Хаххалыы кууһаҥҥын,
Үөт мас инигин
Бүөбэйдии көрөҥҥүн
Олоҕум доҕоро
Толуу мас харыйа
Хомпу үрэх үрдүгэр,
Тоҕой түбэ сиригэр
Үүнэ тур үрдүктүк,
Тур өрүү туйгуннук.

Сытыы кылаан чыпчаалыҥ,
Өһөс үрдүк өргөһүҥ
Үрдүтүнэн сыдьаайан
Чолбон сулус умайа
Турдун өрүү угуйа.

АҔАМ

Аҕам, аҕам барахсан,
Аламаҕай аҕаккам,
Модун күөҥҥэр куустаран
Ыга сыстан ылыам дуо,
Түһэхтэргэр ыттаммын
Көтөхтөрө түһүөм дуо,
Тойон сүрэҕиҥ тэбиитин
Аны истэр буолуом дуо?

Аҕам, аҕам барахсан,
Аламаҕай аҕаккам,
Умса түһэн түһэххэр
Нухарыйар аны суох,
Халыҥ чэрдээх ытыскын
Аны булан тутар суох,
Сэҥийэҕэр, иэдэскэр
Сигэнэ түһэр аны суох...

...Аҕам, аҕам барахсан,
Аламаҕай аҕаккам,
Үөһэ, үөһэ көтөҥҥүн
Айыыларга тиийдэҕиҥ,
Ахтылҕаммар хааллаҕыҥ.



62 Чолбон 6 №-рэ 2018

Уочарка уонна публицистика

Саха сирин Суруйааччыларын сойууһа хара 
тэриллиэҕиттэн атын омуктар литературалары-
гар интэриэстээҕэ, тардыылааҕа. Ол үтүө ха-
йысха оҥкулун саха литературатын төрүт тээбит 
Өксөкүлээх £л³кс³й, сойуус бастакы бэрэссэдээ-
тэлэ Былатыан Ойуунускай охсубут тара. Ор-
дук бу интэриэс сэбиэскэй кэмҥэ сай дыбыта: 
«Ли тературалар доҕордоһуулара – норуоттар 
доҕордоһуулара» диэн лозунг дьиҥ нээх тик олох-
хо баара. Хардарыта тылбаас, литера туралар 
күннэрэ, айаннар – барыта киэҥ да лаа һын наах-
тык тэриллэрэ, былаас өт түттэн өйө нүллэрэ. Бу 
литература сайдыытын үтүө кэ ми гэр ордук ай-
махтыы түүр омуктарга тар дыһыы бэлиэ этэ – 
биһиги да өттүбүтүттэн, кинилэртэн даҕаны.

Татаардары ылар буоллахха өссө 1968 сыл-
лаахха Габдулла Тукай оҕолорго аналлаах ос-
туоруйалара Макар Хара тылбааһыгар тахсы-
быттара. Онно Шурале диэн ойуур иччитин, уу 
иччитин уонна козалаах бараан туһунан остуо-
руйалар киирбиттэр. Ойуутун-бичигин биллии-
лээх худуоһунньук Ефим Шапошников оҥорбут. 
Ол кэннэ Тукай биирдиилээн хоһооннорун тыл-
бааһа хаһыаттарга, сурунаалларга үбүлүөй-
дээх түгэннэргэ син тахсыталаабыттара. Татаар 
омук биир аатырбыт поэтын Муса Джалиль айар 
үлэтигэр, дьылҕатыгар саха суруйааччыларын 
өттүттэн болҕомто улахан этэ. Кини хоһооннорун 
Семен Данилов, Михаил Тимофеев элбэхтэ тыл-

баастаабыттара, кинигэ оҥорон таһаарбыттара.
Саха литературатыгар атын омук литература-

ларын кытта сибээһи бөҕөргөтүүгэ саамай күүскэ 
үлэлээбит киһинэн саха народнай поэта Семен 
Данилов буолар. Кини  Москваҕа Үрдүкү Литера-
турнай куурустарга үөрэнэ сылдьан элбэх омук 
поэттарын кытта доҕордоспута, бодоруспута. Ол 
доҕордоһуу уһун сылларга салҕаммыта. 1967 
сыллаахха Семен Данилов араас омук поэтта-
рын хоһооннорун тылбаастаан туспа «Ырыаһыт 
доҕоттор» диэн кинигэ оҥорон таһаарбыта. Си-
тинник көстүү кэлин саха литературатыгар ха-
тылана илик.

Биһиги көлүөнэ суруйааччылар сойууспут, 
убай дарбыт үтүө үгэстэрин салҕаан, 2017 сыл-
лаах ха аныгы татаар поэзиятын антология-
тын таһаарбыппыт. Онон ситим салҕана турар. 
«Үрүҥ хаар алгыһа» диэн аан дойдутааҕы поэ-
зия фес тивалыгар 2015 сыллаахха эдэр татаар 
суру йаач чылара Ленар Шаехов уонна Рустем 
Галиул лин кэлэ сылдьыбыттара. Ленар Шаехов 
– кинигэ издательствотын сµрµн эрэдээктэрэ, 
Рус тем Галиуллин ол саҕана тыл уонна литера-
тура инс титутун учуонай сэкирэтээрэ этэ, бы йыл 
«Казань уоттара» диэн улахан литературнай 
суру наал сµрµн эрэдээктэринэн ананна. 2017 
сыллааҕы фестивальга татаардартан Рифат Са-
лахов кыттыбыта. Бу эдэр суруйааччылар биһи-
ги эдэрдэрбитин кытта бодору һан, сибээстэһэн, 

Каза²²а, 

Тукайга сµгµрµйэ
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тылбаастаһан тыыннаах ситим салҕанарыгар 
эрэли үөскэтэллэр. 2016 сыллаахха Казаҥҥа мин 
хоһооннорум кинигэтэ татаардыы тылбаастанан 
күн сирин көрбүтэ. Ити барыта аймахтыы түүр 
омукпутун кытта литератураҕа сибээһи өссө са-
йыннарарга көҕүлүүр.

Ол да иһин, быйыл саас Габдулла Тукай тө-
рөөбүт күнүгэр анаммыт поэзия быраа һын ньы-
гар Казаньтан ыҥырыы кэлбитигэр, мин үөрэ-
көтө айаҥҥа туруммутум.

Бастатан туран, мин уруккуттан билсэр до-
ҕотторбун, Татарстан народнай поэттарын Ре-
нат Хариһы уонна Роберт Миннуллины көрсөө-
рү. Бу иккиэн норуоттарыгар киэҥник бил лэр, 
дьо һун дьон. Татарстан Госсоветыгар хаста да 
де путатынан талылла сылдьыбыттара, ик киэн 
Гос совет бэрэссэдээтэлин солбуйааччынан үлэ-
лээбиттэрэ. Онон Татарстаҥҥа литератураҕа 
сыһыаҥҥа, сойууһу үбүлээһиҥҥэ, бириэмийэлэ-
ри наардааһыҥҥа олук уурсубут биллэр-көстөр 
суруйааччылар. Кинилэр быһаччы былааска 
 бааллара, тылларын-өстөрүн тиэрдэллэрэ татаар 

литературатын сайдыытыгар уонна суруйааччы-
лар сойуустарын балаһыанньата бөҕөргүүрүгэр 
улахан суолталаах буолуохтаах. Ренат Максу-
мовичтыын Россия Суруйааччыларын сойууһун 
элбэх тэрээһиннэригэр, айаннарыгар бииргэ ал-
тыспыт дьоммут. Араспаанньабыт биир бууку-
баттан саҕаланар буолан үксүгэр биир купеҕа 
түбэһэрбит. Нуучча доҕотторбут киэһэ биһиэхэ 
мусталлара: «Татаардыы ыыһаммыт эт, саха-
лыы тууһаммыт балык сытын ыллыбыт», – диэн 
күлсүү буолара... Былыргы түүрдэр үйэлэр 
түгэхтэриттэн кэлбит кэһиимсэх уонна үтэтэ суох 
айаҥҥа туруммат идэлэрин иккиэн тутуһар быт. 
Ренат Харис – бөдөҥ поэт, кини ону таһынан 
театрдары кытта үлэлэһэр, историческай тема-
ларга суруллубут либреттолар ааптардара. Рос-
сия национальнай суруйааччыларыттан билигин 
соҕотох кини, Ренат Харис, Россия Судаарысты-
баннай бириэмийэтин лауреата.

Роберт Миннуллины кытта мин Турцияҕа поэ-
зия фестивалыгар билсибитим. Элбэх саҥата 
суох, кытаанах соҕус көрүҥнээх киһи. Онно эбии 
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аргыһым башкир поэтессата Факия Тугузбае-
ва: «Улахан тойон, Татарстан Госсоветын сол-
буйааччы бэрэссэдээтэлэ», – диэн куттаабыта. 
Ол гынан баран айаҥҥа, көрсүһүүлэргэ, хоһоон 
ааҕыытыгар Роберт Мугаллимовиһы кэтээн кө-
рөн баран, кини чиновнига баһыйбатаҕын, 
дьиҥ нээх поэт буоларын билбитим. Татарстаҥҥа 
кини оҕо поэтын быһыытынан киэ²ник биллэр, 
бэл диэтэр, Г.Х. Андерсен анал мэтээлинэн оҕо 
литературатын сайыннарыыга кылаатын иһин 
аан дойду таһымыгар бэлиэтэммит киһи. Роберт 
Миннуллин лириката да олус чараас, истиҥ...

Өссө биир Казаҥҥа талаһар кистэлэҥ са-
наам – бу мин доҕорум Лондоҥҥа олорбут Ра-
виль Бухараев төрөөбүт, улааппыт куората. 
Кини – татаар дар билинэр улахан поэттара, фи-
лософ тара этэ. Билигин тапталлаах Казаныгар 
көмүллэ сытар... 

Эдэр доҕотторум Казаҥҥа миигин эмиэ үөрэ-
көтө кэтэһэр сурахтара иһиллэр этэ. Онон хай-
дах да эргит Казань мин туспар дьонунан, суру-
йааччыларынан күндү дойду.

Мин бу иннинэ татаардар суруйааччыларын, 
издательстволарын күүскэ өйүүллэрин элбэхтик 
истэрим. Ол гынан баран элбэхтэ истэрдээҕэр 
биирдэ көрбүт быдан ордугун өйдөөтүм.

Быйыл, 2018 сылга, Габдулла Тукай, төрөөбүтэ 
132 сылын туолбут. Судургутук өйдөөтөххө, 
көннөрү, улаханнык бэлиэтэммэт да даата кур-
дук. Дьэ, оннук буолбатах эбит. Габдулла Тукай 
личноһа, кини поэзиятын сабыдыала, ис хоһооно 
олус күүстээх эрэ буолан буолбатах. Норуот поэ-
тын ылынара, ытыктыыра оччо. Ол гынан баран, 
норуот төһө да сүгүрүйбүтүн үрдүнэн, Татар-
стан президенэ Рустам Минниханов бэйэтинэн 
бу тэрээһиннэргэ кыттара элбэҕи этэр.  Поэкка 
сүгүрүйүү, национальнай идея курдук өрө ту-
туу былаастан улахан тутулуктаах. Минниханов 
суруйааччыларын кытта быһа сибээстээх, чугас 
киһилэрэ эбит. Тукай пааматынньыгар сибэкки 
дьөрбөтүн ууран баран, кэлэн кэпсэттэ, ыал-
дьыттары кытта билистэ. Миэхэ: «Биһиги хотугу 
түүр аймахтарбыт!» – диэтэ. Итиҥник истиҥник 
этиллибит тылы истэргэ да үчүгэй! Болуоссаттан 
хомуллан бары Муса Джалиль аатынан опера 
уонна балет театрыгар киирдибит. Онно Татар-
стан президенэ Рустам Минниханов Габдулла 
Тукай аатынан Судаарыстыбаннай бириэми йэ-
лэри туттарда. Ол кэннэ поэзия миитинэ буол-
ла. Күн-дьыл ардахтаах, тыаллаах этэ да, дьон 

тарҕаспакка Тукай пааматынньыгын аттыгар 
икки чаас курдук хоһоон иһиттилэр.

Татарстан Суруйааччыларын сойууһун бэрэс-
сэдээтэлэ Данил Салихов ол кэннэ сойуус дьиэ-
тигэр ыалдьыттата ыҥырда. Дьэ, килиэ-халаа, 
мааны уораҕай диэтэҕин! Бу былыргы атыыһыт 
дьиэтин өрөмүөнүн, көрөн-истэн олоруутун, 
 араас коммунальнай кыһалҕатын барытын бюд-
жет, култуура министерствота уйунар эбит. Ман на 
жанрдарынан мустар кыра хостор, көрсүһүүлэ -
ри тэрийэр улахан саала, Тукайга анаммыт ме-
мориальнай саала, литератураҕа анаммыт музей 
сорҕото бааллар. Данил Салихов кэпсээнинэн 
сойууска улахан көмөнү нефтяниктар оҥороллор 
эбит – өрөмүөҥҥэ, массыына атыылаһыытыгар 
кинилэр үп-харчы биэрбиттэр. Бюджет народ-
най суруйааччыларыгар ый аайы 10 тыһыынча 
солкуобай эбии төлөбүр оҥорор, эдэрдэргэ эмиэ 
туспа стипендиялар бааллар эбит. Дьэ, бу лите-
ратура сайдыытын дьиҥнээх өйөөһүн!

Сойууска буолбут приемҥа элбэх үтүө тыл 
этилиннэ. Башкортостантан народнай поэт Ра-
виль Бикбаев, Чувашия народнай поэта Вале рий 
Тур гай, Азербайджантан кэлбит Фарид Хусейн, 
Палестинаттан сылдьар Абдулла Исса эттилэр-
тыыннылар. Манна ыалдьыттары маанылааһын 
быыһыгар Ренат Харис мин туспунан: «Наталья 
Харлампьева – одна из ведущих поэтесс нашего 
тюркского мира, ее книга издана на английском 
языке в Лондоне и привлекла внимание читате-
лей разных стран», – диэбитин долгуйа иһиттим. 
Улахан омук сыанабыла да ботуччу!

Иккис күммүтүгэр Тукай төрөөбүт-үөскээбит 
сирдэринэн сырыттыбыт. Кини  оҕо эрдэҕинэ ту-
лаайах хаалан, сору-муҥу эҥэринэн тэлбит, хас 
да ыалга иитиэххэ сылдьыбыт. Кушлавыч диэн 
кыра дэриэбинэҕэ – төрөөбүт сиригэр – музей-
най комплекс баар. Биир дойдулаахтара Тукай 
аатыгар сүгүрүйэр, үрдүктүк тутар эбиттэр. 
Онтон чугас Кырлай диэн дэриэбинэҕэ, Тукай 
 иитиэххэ кэлэн, үтүө санаалаах дьоҥҥо түбэһэн, 
арыый бэттэх кэлбит сирэ. Мэлдьи үтүө тылы-
нан ахтара дииллэр. Манна улахан музей баар. 
Орто оскуолаҕа көрсүһүү тэрийдилэр. Мин саа-
май сөхпүтүм: Тукай төрөөбүт тылын туһунан 
хоһоонноох, ол ырыа буолбут. Ону ким да ыл-
лаатын – аатырбыт артыыс биитэр оскуола оҕото 
– бары атахтарыгар туран ыллаһаллар. Гимн кэ-
риэтэ. Бу, мин санаабар, норуот улуу поэтын ум-
нубатын туоһута!

Уочарка уонна публицистика
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Киһи долгуйан ылар, уйадыйар түгэнэ бу 
айаҥҥа элбэх этэ. Бу кылгас бэлиэтээһиннэргэ 
барытын киллэрбэккин... Төрөөбүт тыл туру-
гун туһунан хомолто амтаннаах кэпсэтиилэр, 
эдэр ыччат төрөөбүт литературатыттан тэйэрэ 
түргэнин туһунан санаалар... Россия эбэ хотун 
быттыгар-хонно±ор олорор аймахтыы омуктар 
кыһалҕабыт үксэ биир.

Хайа баҕарар айан аргыстаах, доҕордоох 
буоллаҕына ордук тупсар, киэркэйэр. Хайа 
 ба ҕарар үтүө дьыала дьон истиҥ сыһыанна рыт-
тан, кыттыгас ырыалартан саҕаланар.

...Казаньтан арахсар күммэр сарсыарда эрдэ 

гостиницаҕа Ленар Шаехов кэлэн, миигин из-
дательствотыгар ыалдьыттата илтэ. Дириэктэр-
дэрин Ильдар Сагдатшины кытта билистим, 
дьиэ лэрин-уоттарын көрдүм. Ленар миигин атаа-
рыста, Дьокуускайга баар доҕотторугар эҕэрдэ, 
кэһии ыыталаата. Ол аймахтыы истиҥ сыһыан  
инникитин ситиммит салҕанарын мэктиэлиир 
дуу диэн санаалаах мин Казаньтан араҕыстым. 
Ол аата саҥа кинигэлэр, саҥа тылбаастар, саҥа 
көрсүһүүлэр баар буолуохтара!

Наталья ХАРЛАМПЬЕВА,
саха народнай поэта

Уочарка уонна публицистика
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Холкуостааһын иннинэ, сµµрбэґис сылларга, 
Куома Чааскын ийэлээх аҕатын кытта Уолбат-
тан сэттэ биэрэстэ хоту Таатта үрэҕин үрдүгэр 
сытар Нал диэн аҕыйах ыаллаах сайылыкка 
балыгынан, булдунан дьарыгыран олороро. 
Байанайа мичик гыннаҕына, чугастааҕы ыал-
ларыгар түҥэтэн уос-тиис үллэстэн аһаан-сиэн 
олорбуттара. Кини бултуур-алтыыр сирдэригэр, 
Аллан, Таатта үрэхтэрин тардыыларыгар Налга, 
Кэл тээкигэ, Хоту, Соҕуруу Лампаларга, Бүөр, 
Элэһин диэн сирдэр хойуу мастаах ойуурдары-
гар, хас да бултуур, хонор-сүтэр үүтээннэрдээҕэ. 
Онон күһүн кырпай хаар түһүүтэ тайҕаҕа тахсан 
баран Налыгар кыһын оройо тохсунньуга эбэтэр 
олунньуга эргиллэрэ.

Арай биирдэ балай да бултуйан баран олун-
ньу ортотугар өйүөтэ бүтэн, сарсыарда эрдэ ту-
ран кэтит булт хайыһарын кэтэн тоҥуу хаары-
нан үс көстөөх сиргэ баар дьиэтигэр айанныыр. 
Кыһыҥҥы кылгас күн өр-өтөр буолбат, сотору 
хараҥаран барар. Куома бу дойду отун-маһын 
ааҕа билэр буолан, Тааттаҕа түһэр үрүйэ баһыгар 
тиийэн кэлбитин сэрэйэн, дьиэм чугаһаата диэн 
үөрэ саныыр. Бу үрүйэ өрүү үрдүк дулҕалаах, 
икки өттө ыарҕа талаҕынан саба үүнэн турар, 
мантан ыла салгыы кэҥээн, нэлэйэн сыыйа хо-
нууланан барааччы, онон хаамарга чэпчэки. Ити 
икки ардыгар халлаан лаппа хараҥаран арҕаа 
саҕахха им сүтэн киирэн барар. Ол да буоллар, 
айанньыт хаамар тэтимин бытаарпат…

«Бай, ол тугуй? – диэн арай иннигэр тэйич-
чи сэлэлиир мастар сырдаан көстүбүттэригэр 
соһуйа быһыытыйар. – Бээрэ, хайа үөдэн ба-
ҕа йыный? Ый сырдыга буолбатах. Билигин 
дьиҥинэн эргэ ый киирбит, оттон саҥа ый көстө 
илик кэмэ  эбээт...» – дии санаан тохтоон, чомпой 
бэргэһэтин устан, хараҕын кырыатын сотто-сот-

то, одуулуур. Онтон чочумча буолбат, иннигэр 
сандаарбыт тыа диэкиттэн умайа сылдьар уот, 
хамсыы-хамсыы, түргэн баҕайытык утары иһэрэ 
көстөр. Сотору булчут иннигэр уонча хаамыы-
лаах сиргэ кэлэн, хорус гына тохтуу түһэн ба-
ран, үөһэ-аллара үллэҥнээн көстөргө дылы буо-
лар. Аны сылааһын, суоһун оннугар чысхаан 
тымныынан аргыйарга дылы гынар.

«Оо дьэ, хара тыам иччитэ илэ бэйэтинэн кэ-
лэн суолбун бүөлүү түстэҕэ дуу? Саатар сарсыар-
да тиэтэйэн оһохпун аһатаахтаабатахпын. Ха-
йыах баҕайыбыный?» – диэн булчут бу тµгэІІэ 
араастаан мунаара, элбэ±и эргитэ санаан ылар.

Аатырбыт ото´ут Куома Чааскын т³р³³бµтэ 140 сылыгар
Байа±антай ы´ыа±ын к³рс³

АЙЫЫ ОЙУУНУН ЭТТЭТИИТЭ
(«Айыылартан айдарыылаах Куома Чааскын» 

документальнай сэ´энтэн бы´а тардыы)
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Уота туоруох быһыыта биллибэт. Уҥа-хаҥас 
өттүнэн тоҥуу хаарынан тумнан бараары гы-
нарын аһарбат. Арай уот сыдьаайар сарыалыт-
тан чугас турар көмнөҕү бүрүммүт суон тииттэр 
хамсаан кэлэн субу саба баттыахтыы хараара 
нөрүһэллэр. Куома ол курдук суола бүөлэнэн 
өр туран тоҥо, дьагдьайа быһыытыйар. Бу уот 
айыы буолбатаҕын, атын айылгылааҕын дьэ сэ-
рэйэн, дьулайан ийэ-хара көлөһүнэ сарт түһэр, 
этин сааһа аһыллар, көхсө атыйар, куйахата 
кµүрэр. Өйүгэр араас санаа барыта киирэн тах-
сар: «Бу хаар-муус дойдуга тоҥон өлүөх муҥум 
буоллаҕа». Онтон эмискэ, ким эрэ этэн биэрби-
тинии, баар-суох элэ-была тылынан ааттаһан-
көрдөһөн барар:

Баай хара тыам иччитээ, 
Байанайым маанылааҕа, 
Догдоон тыам дурдалааҕа, 
От үрэҕим ордуулааҕа,
Уолуҥ суолун бүөлээмэ, 
Уоттаах отуугун халбарыт, 
Тэхтиргэ тэптэттэримэ, 
Очурга о±устаттарыма,
Иэримэ дьиэтигэр тиэрдэн биэр,
Көрдөһөбүн, ааттаһабын!

Итини истибиттии, чочумча буолан баран уота 
күлүмнүү хамсаат, эмискэ суох буолан хаалар. 
Куома дьэ арыый уоскуйан иннин диэки түһүнэн 
кэбиһэр. Аччыктаабытын, сылайбытын дьэ би-
линэн дэлби сордонон, тыын быһаҕаһа тыынан 
сарсыарда диэки дьиэтигэр киирэр. Аҕата Кы-
лапчы Бүөтүр соһуйан тылыттан матар.

– Хата оҕобут этэІІэ эргиллэн кэлээхтээтэ... 
– дии-дии, салҕа илиитинэн сыпсыны булан оһо-
ҕун күөдьүтэр, тымтык уматан дьиэтин сырдатар.

Ийэтэ Өлөксөөһө барахсан сэрэйэн:
– Хайа, һыччыай, бу туох үлүгэр эстэ-быста 

сылайан сылбаахы буоллуҥ? Муна сырыттыҥ 
дуу, тугуй? Туох эмэ алдьархайга түбэстиҥ дуу? 
– дии-дии, мууһура кырыаран силимнэһэ тоҥмут 
таба таҥаһын быатын турута тыытан босхолуур, 
тоІ этэрбэһин устарга көмөлөһөр. Сылаас чэйи 
үҥүлүтэр.

– Ээ суох, мумматым, ийэкээ... Туох эрэ со-
һуччуга, айыы киһитэ хаһан да түбэспэтэҕэр 
түбэстим. Хара тыа иччитэ тоҕо эрэ айаным аар-
тыгар көрсөн муокастаата быһыылаах... – диэн 
ба ран, ситэ аһаабакка да түргэнник оронун 
 булар.

Наһаа кытаанахтык утуйан хаалар. Онтон 
сааһы, сайыны, күһүнү быһа суорҕан-тэллэх 
ки һитэ буолан өлөр ахсааҥҥа киирэр, төбөтө 
ыалдьар, өйүн сүтэртэлиир, түлэй-балай буо-
лу талыыр, ону-маны баллыгырыыр. Чугас ыал-
лара «киһи буолбат буолла» диэн кэлэн көр-
сүһэн бараллар. Аҕата Кылапчы Бүөтүр, ийэтэ 
Өлөксөөһө уоллара ыалдьыбытыттан наһаа са-
нааргыыллар. Хаан ыарыыта быһыылаах диэн 
аймахтарыгар хаан, силии µлэґэллэр. Чугас 
доҕотторо, аймахтара Дьэкиимэптэр, Хонойоо-
хоптор, Ондуруоһаптар, Бөлөнүүскэйдэр хан-
на эрэ ыаллар сүөһү өлөрбүт сурахтарын иһит-
тэхтэринэ онно тиийэн силии, хаан аҕалан 
биэрэллэр. Бэйэлэрэ сатыылларынан араас от-
мас сүмэһинин иһэрдэллэр. Биирдэ Куома оро-
нугар түлэкэдийэ сыттаҕына, хантан да кэлби-
тэ биллибэккэ, түгэх эһэтэ Дьирбии ойуун баар 
буо ла түґэр. Куома аттыгар туран тугу эрэ боту-
гураан баран дьүһүнэ уларыйбыкка, сирэйэ сыр-
дыырга дылы буолар уонна: «Тоойуом, эн дьиэҥ 
аттыгар дөксө биир туос ураһаны тутуох этибит. 
Онно көһөн тахсаҥҥын олоруоҕуҥ, дьон-сэргэ 
кэлэн мустуоҕа, итэҕэл эйигин тулалыаҕа. Айыы 
таҥара эн удьуоргар амарах сыһыаны иҥэриэҕэ, 
үөһэттэн сырдык сылаас сарыалы ыытыаҕа, 
тылыҥ-өһүҥ илбистээх, эмтээх, дьайыылаах 
буолуоҕа. Ону туһан. Дом!» – диэн баран эмиэ 
кэлбитин курдук соһуччу мэлис гынан хаалар. 
Куома ити туох ураһаны туттараары гыннаҕай 
диэн араастаан тойоннуу, мунаара, эргитэ са-
ныы сытар.

Ол курдук түөрт уончалаах киһи сору-муҥу 
көрөрдүү ыалдьан баран күһүөрү кыстык хаар 
түһүүтэ арыый да сэргэхсийэр, сыыйа-баайа 
үтүөрэн барар. Хаар халыҥыыта үүтээнигэр тах-
сар, онно ыраас салгыҥҥа өссө чэбдигирэр. Кэ-
лин өйдөөбүтэ, ол көстүбүт ойууну түстүүр уот 
кини этин сааһын арыйан биэрбит быһыылаах. 
Дьиҥинэн ити уотунан кини удьуоругар баар 
 ойуун ібµгэлэрэ этин-сиинин өлүүлээн-чаастаан, 
атын хааны-сиини, ураты өйү-санааны, дьоҕуру, 
кыаҕы киллэрэллэр эбит. Баҕар, ол былыр оло рон 
ааспыт Дойомпо ойуун дьайыыта буолуоҕа. Уот-
тан соһуйан Куома букатын атын турукка киирэн 
ойуун кыһатын ааһар. Оннук дьулаан түгэнтэн 
этэ саласпыта, куйахата күүрбүтэ. Ханнык эрэ 
биллибэт иэйии киниэхэ ойуун буолан кыы рыах, 
дүҥүр тутан дүпсүйүөх санааны иҥэрбитэ... 
Үрүҥ Айыылара, үтүө-мааны айылҕатын иччи-

5*



68 Чолбон 6 №-рэ 2018

лэрэ үрдүк мэҥэ халлаантан үмүөрүһэн кэлэн 
тула түмсүбүт курдуктара. Дьоннор бука бары 
дьирибиниир дьэргэлгэн курдук арылы сырдыгы 
түһэрбиттэрэ, чыычаах ырыатыныы чугдаарар 
эймэлгэни тэниппиттэрэ.

Оннук түгэҥҥэ кини хайдах эрэ сиртэн тэй-
дэр тэйэн салгыҥҥа уйдара сылдьар курдук 
буо лан ылаттыыра. ДьіІкµµдэй Уолбатын кыр-
дьаҕастара уолларын көрө-истэ сылдьан араас-
таан тойоннууллар, билгэлииллэр.

Дьэ итинтэн ыла хас да сыл ааһар. Куома 
ойууннааһын кистэлэҥ эйгэтин, саха отоһуттарын 
эмтиир ньымаларын билэн-көрөн истэҕин аайы 
айылҕаны кытта алтыһыыта, ситимэ күүһүрэр. 
Тыаҕа таҕыстаҕына оту-маґы кытта киһилии 
кэпсэтэр идэлэнэр, араас кыыл-сүөл саҥатын 
өйдүүргэ дылы буолар. Чугас ыалларыгар туох-
ханнык уларыйыы буоларын этинэн-хаанынан 
курдаттыы сэрэйэн эрдэттэн көрө-билэ сылдьар 
кірбµіччµ курдук быһыыланар. Күн-дьыл, хал-
лаан уларыйан иһиитин эмиэ эндэппэккэ билэр. 
Сороҕор чугас ыалларыттан ыарыйдахтарына 
эмтииргэ холонон көрөрө табыллан иһэр, ол-бу 
эчэйиини, бааһырыыны, уҥуох тостуутун илби-
йэн эмтиир, сымнатар, түргэнник оһордор буо-
лан барар. Јссі дьону өр эмтээбэтэҕинэ бэйэтэ 
эрэйдэнэр, муунтуйар, ыалдьаары гынар буолан 
хаалар. Ол курдук сыыйа-баайа «Уолбаҕа эмчит, 
отоһут баар үһү» диэн сурах ыраатан, кэҥээн, тэ-
нийэн барар. Араас нэһилиэктэртэн ыарыһахтар 
кэлэн эмтэнэн-томтонон, сүбэлэтэн бараллар. 
Ордук чуолаан тыҥа, быар ыарыыларын, сэбир-
гэхтэтэн хам туттарыыны, уҥуох сэллигин, хаан 
баттааһынын араас отунан эмтээн, хомуһуннаах, 
айылгылаах тылынан-өһүнэн алҕаан үтүөрдэр. 
Сорох киэһэлэргэ үүтээнин оһоҕун иннигэр оло-
рон кутуран, алгыс этэн ылар идэлэнэр. Онуо-
ха эҥинэ тыл имэҥнээҕэ, этэр тыл эгэлгэтэ өйү-
гэр бэйэтэ наарданан, сааһыланан көтөн түһэр 
 буолар.

Көмнөҕүнэн бүрүллэн турбут 
Киҥкил тыабыт киэргэннэ, 
Кэриитигэр кэҕэ этэн 
Кэскиллээҕи алҕаата.
Тааттам талыы хонуутугар 
Торҕо буруо унаарда, 
Алаас, сыһыы саҕатыгар
Айыы түһэ түстэннэ. 
Уйгу-быйаҥ олохтонуҥ, 
Улуу толоон ыччаттара, 

Нуолур солко олбохтонуҥ, 
Налым мааны дьонноро! 
Тускуо-тускуо!

Аны сороҕор туойда±ына сынньанарга, этэ- 
хаана чэбдигирэргэ дылы гынар. Аны түүлэ ич-
чилээххэ дылы буолар, онно тирэҕирэн биттэ-
нэр, көрбүөччүлүүр идэлэнэр. Ол гынан баран 
«эргэ олох хаалынньаҥнарын», итэҕэли ута-
ры охсуһуу бэлиитикэтинэн, ойууну, таҥараны 
итэҕэйбэт  буолууну соҥнооһунунан Куоманы 
«ойуу мсуйар», «сымыйанан эмтиир», «хараҕы 
баайан дьону албынныыр» диэн сойуолуу, бо-
бо-хаайа сатыыллар. Онтон кыһалҕаланан кини 
бөһүөлэктэн тэйэн, эмиэ аар тайҕатыгар, бул-
дугар-алдыгар эргиллэр. Кыһынын тыаҕа кыс-
таатар да, кистээн киирэ-тахса ыарыһахтары 
сүһүөхтэрин ыарыытын, эт быстыытын, эчэйиини 
түргэнник эмтээн атахтарыгар туруорар. Эмтии-
рин сүрүн ньыматынан хааннааһын, түөннээһин, 
дулҕа сиэлин ууга оргутан онон баайан угуттаан, 
сылытан ыарыыны уҕарытыы буолар, илиити-
нэн илбийэрэ эмиэ көдьүүһү биэрэр. Хас да сыл 
устата үрэх, үрүйэ бастарынан сылдьан булчут 
доҕотторунаан бодоруһар. Ардыгар кинилэргэ 
урут истибит олоҥхолорун, тойуктарын ыллаан-
туойан тыынын таһаарар. Сылдьар ыыра кэҥээн 
инньэ Таатта улууһун нэһилиэктэрин сирдэри-
нэн, онтон ааһа баран сороҕор Томпо, Уус Маа-
йа сис хайаларынан эргийтэлээн кэлитэлиир. 
Онно да анал көрдөһүүнэн, кистэлэҥинэн  ыраах, 
чиэски учаастактарга олорор ыалларга сыл-
дьан олоҥхолоон, туойан, этитиилээх тылынан 
көмөлөһүннэрэн эмтээн-томтоон ааһар.

Сэрии иннинэ күһүн Томпо оройуонун биир 
соргулаах булчута Дайыыла Дарыбыанап диэн 
киһи ыраах үрэх баһыгар тайахтыы сылдьан 
арамачыыґа бэргээн икки атаҕар кыайан турбат 
гына ыалдьан көрдөһөр:

– Дьэ, доҕорум Куома, кыайан олорбот да, 
хаампат да гына сиһим быстан хаалла. Былыр 
эдэрбэр мас кэрдэ сылдьан тииккэ баттаппытым 
таайда быһыылаах. Күн буол, ый буол! Дойдубар 
Кириэс Халдьаайыга маннык турукпунан хайдах 
да төннөр кыаҕым суох.

– Оо дьэ, хайыахпытый? Атаххар турдаххына 
эрэ сатанар буоллаҕа. Саатар манна тутатына 
түөн уурар кыабыт да суох, эмтээх оттордоох 
этим да, дьиэбэр хаалларбытым. Онон бастаан 
оһох суоһугар угуттаан көрүөхпүт этэ. Кирпиич-
чэ эҥин тоорохойо баара дуу?..
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– Чэ хайа сатанарынан буоллаҕа. Ити таһыр-
дьа үүтээн хаҥас ойоҕоһугар аҕыйах кирпииччэ 
 тоорохойдоро хаар анныгар хам тоҥон сыттахта-
ра, – Дайыыла ынчыктыырын быыһыгар нэһиилэ 
саҥа таһаарар. – Тахсан олору булбут киһи...

– Бээ-бээ, тугу эмэни толкуйдуохпут.
Куома таһырдьа тахсар, ол-бу оту-маһы ха-

сы һан түөн уурарга кыа отун көрдүү са тыыр да, 
булбат. Кэмниэ кэнэҕэс хаары хаһан кир пиич чэ 
тоорохойдорун булан киллэрэр. Онтун сылы-
тан тирээпкэҕэ суулаан киһитин сиһин угуттаан 
эмтиирин саҕалыыр. Хас да хонон баран уот-
таах кыһыл саһылы өлөрөн аҕалан иһин сыа-
тынан киһитин сиһин, көхсүн, илиитин, атаҕын 
оҕунуохтуур, тоноҕоһун илбийэр, быыһыгар тугу 
эрэ ботугураан саҥарар. Сотору ыарыһах сиһин 
ыарыыта аматыйан, сэргэхсийэн, туран оронугар 
олорор, холкутук утуйар буолар. Ый кэриҥинэн 
аны таһырдьа тахса сылдьар, өссө чугас эргин 
куобахха, кырынааска туһах, чааркаан иитэр 
буолан барар. Кыһыҥҥы Ньукуолун саҕана бу-
катыннаахтык үтүөрэн эт атаҕынан дойдутугар 
төннөр. Ол кэннэ саас буолуута болдьоһон кэлэн 
Куомаҕа биир олус булчут, түөрт харахтаах хара 
эриэн саха ытын бэлэхтиир. Доҕордуулар ол кур-
дук хардарыта ытыктаһыылара өссө күүһүрэр. 
Итинтэн ыла байанайдара тосхойдоҕуна харда-
ры-таары ылсаллара-бэрсэллэрэ элбиир.

Арай биирдэ түһээтэҕинэ Кэлтээки сис тыа-
тыгар бултуу сылдьарга дылы. Күһүн буолан 
эрдэтээҕи хаһыҥнартан мастар сэбирдэхтэрэ 
хагдарыйан сиргэ тэлгэммиттэр, арай сиһик та-
лахтар эрэ күөхтэрин ыһыкта иликтэр курдук. 
Онон ойуур иһэ сэндэҥэрэн ыраахха диэри сыр-
даан көстөр. Эмискэ утары хайысханан дьоннор 
ньамалаһар саҥалара иһиллэр. «Бээ, манан ким-
нээх истэхтэрэй?» – диэн мунааран бытааннык 
хааман истэҕинэ, дьон саҥата сыыйа үрдээн, үөһэ 

халлаан диэки халыйан аны күлүү-салыы, ырыа-
тойук икки ардынан эмиэ да ким эрэ ытыырга 
дуу, ыллыырга дуу дылы, эмиэ да оһуохай кур-
дук дьиэрэйэр. Куома тохтоон бэргэһэтин устан 
тугун-ханныгын иһиллии сатыыр да, айдааннара 
биир кэм куу-хаа курдук буолар. Ол быыһыгар 
эмиэ да Быгыалайга олорор Охоноон оҕонньор 
куолаһа иһиллэн ааһар: «Тиэтэйбэппин. Сибэ-
тиэй-иэй-иэй, Тойон таҥара, абыраа-аа-аа»... 
Ол ыккардыгар саҥа-иҥэ бииргэ силбэһэн куу-
гунуу-суугунуу, курулуу турар. Онтон аны ол 
тыас улааттар улаатан ньирилээн кэлэн Куома 
кулгааҕар этиҥ курдук сааллыбытыгар: «¤уу, бу 
тугуй?!» – диэн хаһыытаабытынан оронугар оло-
ро түһэр. Дьиэтигэр сытар эбит, күн тахсыбыта 
ыраатан туос түннүгүнэн дьиэ иһин сырдаппыт. 
Арай төбөтө дьалкыҥнас, сүрэҕэ күүскэ битиги-
рии тэппит, дэлби тириппит. «Оо дьэ, туох бити-
гэр ити иччилээх түүл көһүннэҕэй? Тоҕо баҕас 
дьиктитэй?» – дии саныыр.

Онтон арыый уоскуйа түһэн баран таһырдьа 
тахсар. Ампаар нөҥүө ыраах Нал мыраана 
иһи йэн турар, үөһэ хантайан көрбүтэ, хал-
лаана, били түүлүгэр көрбүтүнүү, ып-ыраас. 
Арай ыт таҥалайыныы эбириэн былыттар кы-
раман үрдүккэ ыйаммыттар. «Ол ньамалаһыы 
быыһыгар Охоноон эрэйдээх саҥата иһиллэргэ 
дылыта ээ. Тоҕо эбитэ буолла? Ама ол дойдуга 
илдьээри кэриппиттэрэ буолуо дуо? Оо дьэ, тоҕо 
ынырыгай, дьулаанай!» – ити курдук түүлүн 
тойоннуу, оҕонньору аһына, харыһыйа, эргитэ 
саныы турбута...

(«Айыыттан айдарыылаах Куома Чааскын» 
сэ´эни «Бичик» кинигэ кы´ата толору бэчээт-
тээн та´аарда. Си´илии онтон аа±ы²).

Василий Дарбасов-Дабаччыма

Уочарка уонна публицистика



70 Чолбон 6 №-рэ 2018

П.А. Ойуунускай т³р³³бµтэ 125 сылын к³рс³

Хас биирдии ааптар айымньытын жанрын 
быһаарарыгар, биллэн турар, элбэхтик тол-
куйдуур. Үгүс ааптардар уус-уран тиэмэни, 
идеяны ханнык эмэ жанр ирдэбиллэригэр сөп 
түбэһиннэрэн, онно дьулуһан айаллар. Оттон со-
рох айымньы ханнык да жанр ирдэбиллэ ригэр 
чопчу сөп түбэспэт буола уратытык суруллан 
тахсыан эмиэ сөп. Оччотугар суру йааччы айым-
ньытын жанрын бэйэтэ айан, айым ньытын сал-
гыытын курдук ылынан сонуннук быһаарар. Ол 
иһин литератураҕа ураты жанрдар үөскүүллэр. 

Саха литературатыгар айымньы жанрын ура-
тытык, кимиэхэ да маарыннаабаттык быһаарыы 
холобурдара а±ыйа±а суохтар: Платон Ойуунус-
кай «Кыһыл Ойуу нун» «олоҥхо-тойук», Иван 
Гоголев «Үһүс харах» романын «роман-поэма», 
Далан «Дьыл ҕам миэнэ» романын «эссе роман», 
Петр Тобу руокап «Айхал, сахам тылыгар» поэ-
матын «алгыс поэма», аныгы кэм прозаига Иван  
Оси пов–Ойуур «Аймахтар» диэн айымньытын 
«сэһэннэринэн роман» диэбиттэрэ. Онон саҥаны, 
сонуну көр дөөһүн жанрдар уларыйыыларыгар, 
саҥа жанрдар үөскүүллэригэр тириэрдэр.

Ааптар уонна жанр проблемаларын боппу-
руостара араас историческай-литературнай эпо-
халар классическай проблемаларынан ааттам-
мыттара уонна культура, литература, искусство 
специалистарын хаһан да бүппэт мөккүөрдэрин 
киинигэр турбуттара. Ону аныгы научнай ыста-
тыйалар, семинардар темалара даҕаны бигэргэ-
тэр [2; 4; 5].

«Кыһыл Ойуун» – Ойуунускай гениальнай 
айым ньыта, булумньута. Суруйааччы айымньы-
тын жанрын «олоҥхо-тойук» диэн быһаарбыта. 
Бу иннинэ ким даҕаны маннык жанровай 
быһаарыыны уус-уран айымньыга биэрэ или-
гэ. Онон бу син эмиэ айымньытын курдук суру-
йааччы ураты булумньута этэ. «Кыһыл Ойуун» 
айымньы идеятыгар саха героическай эпоһын 
сырдык хараҥаны кытта охсуһуутун философ-
скай идеята быһаччы сабыдыаллаабыта, кон-

флигын төрүттээбитэ; сүрүн герой уобараһын 
айарга олоҥхо айыы бухатыырын көмүскүүр-
араҥаччылыыр ис хоһооно сүрүннүүр суолта-
ламмыта; поэма сюжета Добун ойуун Оруоһуттар 
аҕа ууһун кытта күөнтэһиитин уонна Кудаҥса 
туһунан үһүйээннэргэ олоҕурбута; айымньы ты-
ла-өһө саха тылын саамай кэрэтинэн, нарыны-
нан суруллубута. 

Платон Ойуунускай «Кыһыл Ойуун» айым-
ньытын туһунан хас да ыстатыйаны суруйбу-
та, ол эрэн жанрын тоҕо «олоҥхо-тойук» диэн 
быһаарбытын чопчу эппэтэҕэ. Айымньы нуучча-
лыы тылбааһын туһунан ыстатыйатыгар маннык 
бэлиэтээһиннэри оҥорбутун холобурдуубут: 

«Кысыл Ойун» особенно был труден 
для перевода и вот почему: поэма напи-
сана разнообразным языком. Вы здесь 
встретите легкий, блещущий весели-
ем и смехом детский язык, ритмующий 
с якутскими танцами «дьиэрэҥкэй» и 
«оһуохай», с языком подавленных рабов 
и гордых властителей, с языком духа-
огня, соответствующего его свойствам. 
Язык поэмы становится тяжелым и труд-
ным, когда передается экстаз и напряже-
ние шамана» [6, С.117]. 
Мантан көрдөххө, Ойуунускай айымньытын 

жанрын нууччалыы поэма диэн быһаарбыт. Ол 
эрээри сахалыы «олоҥхо-тойук» диэн быһаа-
рыыта, биллэн туран, айымньы туһунан быдан 
дириҥ, киэҥ өйдөбүлү биэрэр. Ону поэт бэйэтэ 
кимнээҕэр да үчүгэйдик билэрэ. 

Чинчийээччилэр этэллэринэн, хас биирдии аап-
тар айымньытын жанрын быһаарарыгар айым-
ньылаахтык сыһыаннаһар; кини айымньы тын 
жанрын сыыһа (атыннык) даҕаны бы һаарыан сөп. 
Ол иһин айымньы жанрын бы һаарыы айымньы-
тын сороҕун, салгыытын да курдук өйдө нөр эбит. 
Ааптар быһаарыыта айымньыны кыт та силлиһэр 
уонна ааҕааччыга айымньы туһу нан бастакы 
өйдөбүлү (первичная информация)  биэ рэр. 

«Кы´ыл Ойуун» жанрын

ту´унан ³сс³ биирдэ

(Айымньы жанрын бы´аарыы боппуруостара)
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Оттон ааҕааччы жанрдары олохсуйбут класси-
фикацияҕа тирэҕирэн араарар, ону ааһан бэ-
йэтин кэмигэр баһылыыр жанрдары чугаһатан 
ылынар, өйдүүр. Айымньы айыллар-суруллар 
кэмигэр ааптар уонна ааҕааччы жанр туһунан 
өйдөбүллэрэ сөп түбэсиһэллэр диэн суруйар 
француз бөлүһүөгэ Жан-Мари Шеффер: 

«Можно предположить, что в момент 
возникновения текста авторское и чита-
тельское жанровые понятия более или 
менее совпадают – хотя бы потому, что 
автор сам является читателем и жанры 
не изобретаются ex nihilo (из ничего), а 
лишь создаются из уже имеющихся в на-
личии жанровых горизонтов путем их ре-
организации, слияния и расширения» [9, 
С.152]. 
Айымньы бэчээккэ аан бастаан тахсыаҕыттан 

ыла кэм-кэрдии ааһар, дьон өй³-санаата, куль-
турата сайдар. Төһөнөн күн-дьыл ааһар да, соч-
чонон ааптар уонна ааҕааччы айымньы жанрын 
туһунан өйдөбүллэрэ уратылаһар буолан барар 
эбит. Ааптар айымньытын жанрын туһунан тус 
өйдөбүлэ бастаан хайдах этэй да, оннук онну-
нан хаалар. Оттон ааҕааччы айымньы жанрын 
туһунан өйдөбүлэ уларыйан иһэр – уустугу-
ран, эбэтэр төттөрүтүн, судургутуйан иһиитэ 
ааҕааччы билиититтэн, бэлэмиттэн уонна кэмтэн 
тутулуктанар. 

Платон Ойуунускай «Кыһыл Ойуун» айым  ньы-
тын жанрын ХХ үйэ устатын тухары ааҕаач чы-
лар (чинчийээччилэр, кириитиктэр) араас таан 
 бы һаарбыттара биллэр. «Кыһыл Ойуун» сурул-
лубут кэмигэр 1920-30-с сылларга ааҕааччы-
лар (кириитиктэр) айымньыны поэма быһыыты-
нан ылыммыттара. Холобур, Күндэ, Эллэй 
кирии тикэлиир хайысхалаах ыстатыйалары-
гар поэ ма бы һыытынан ырыппыттара. Кинилэр 
бы һаа   рал ларыгар биир үксүн Ойуунус кай ыс-
та тыйаларыгар поэма диэн бэлиэтээбитэ суол-
таламмыт буолуон сөп. Ол эрээри ити кэм-
ҥэ айымньыны ааптартан атыннык быһаарыы 
эмиэ баар этэ. 1927 сыллаахха Василий Леон-
тьев «Чол бон» сурунаалга тахсыбыт «Ойуунус-
кай «Кы һыл Ойууна» диэн улахан критическэй 
ыстатыйатыгар табыллыбатах драманан сыана-
лаабыта. Итинтэн ыла айымньы жанра ааптар 
быһаарыытыттан тэйитиллэн, уларыйан бар-
быта. «Кыһыл Ойууну» драматическай айым-
ньы быһыытынан ылыныыга кини драмалыы 

формалааҕа, сыанаҕа туруоруллар кыахтааҕа 
быһаарар оруолламмыт буолуон сөп.

Поэт реабилитацияламмытын кэннэ, 1957 
сыл лаахха Николай Заболоцкай «П.А. Ойуунус-
кай «Кыһыл Ойуу на» диэн улахан ыстатыйаны 
суруйбута уонна ааптар быһаарыытыгар иккис 
тыыны укпута: 

«Кыһыл Ойуун» саха народнай 
 айым   ньытын фантастикатын, мифтэ-
рин киэҥ  ник туһаныллан суруллубут ро-
ман ти ческай, автор тылынан эттэххэ – 
олоҥхо-тойук поэма буолар» [3, С. 134]. 
Заболоцкай «Кыһыл Ойуун» айымньыны саха 

поэзиятын классическай айымньыларыгар киир-
сэр поэманан аттаабыта. Кини аан бастаан бу 
айымньыга сыһыаран драматическай поэма диэн 
тиэрмини туттубута.

Кэлиҥҥи чинчийээччилэр Платон Ойуунускай 
«Кыһыл Ойуунун» жанрын араастаан бы һаар-
быттара. Ол, кырдьык, айымньы ааҕыллар кэ-
миттэн, ааҕааччы бэлэмиттэн, квалификация-
тыттан, литература туһунан наука сайдыытыттан 
тутулуктаммыта. Ойуунускай «олоҥхо-тойук» 
диэн быһаарыыта айымньыны кытта силлиспи-
тэ, оттон айымньы жанрын быһаарыыга атын 
тиэрминнэр туттуллар буолбуттара. Ол курдук 
В.А. Семенов, Н.Н. Тобуруокап «Кыһыл Ойуу-
ну» романтическай трагедиянан ааттаабыт тара, 
В.Н. Протодьяконов философскай драма нан 
бы  һаарбыта. Интэриэһинэй быһаарыыны 1998 
сыл лаахха Г.Г. Филиппов оҥорбута, «Кыһыл 
 Ойуун» жанрын «олоҥхо ньыматынан айыл-
лыбыт тойук-диа лог» диэбитэ. Кини айымньы 
сүрүн ис хоһооно, конфлига олоҥхолуу буола-
рын бэлиэтээбитэ; сырдык уонна хараҥа күүстэр 
охсуһуулара икки персонаж күөнтэһиити нэн 
быһаарылларын ыйбыта; персонажтар сим-
волическай да, реалистическай да өрүттээхтэрин 
чорботон бэлиэтээбитэ, ол буола турар олоҕу 
тыктаран көрдөрөргө туһуламмытын, ойуулуур, 
уобарастыыр ньымата норуот тылынан уус-уран 
суруйуутугар олоҕурбутун эппитэ. Салгыы Г.Г. 
Фи липпов үлэ тигэр ааҕабыт: 

«Олоҥхо эпическэй далааһынын он-
нугар драматическай ньыма туттул-
лубут: автор герой сырыытын, тас сэ-
бэрэтин хоһуйуута быраҕыллыбыт, 
пер   сонажтар саҥалара монолог, диалог 
бө лөҕө гына ыпсарыллыбыт. Онон су-
дургутук аныгы кэм – сырдык-хараҥа 

П.А. Ойуунускай т³р³³бµтэ 125 сылын к³рс³
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күүстэрин мөккүөрүн сиһилиир, тойугу-
нан таҥыллыбыт олоҥхо эбэтэр олоҥхо 
ньыматынан айыллыбыт тойук-диалог 
диэххэ сөп» [8, С.72].
Билиҥҥи кэмҥэ үгүс чинчийээччи (И.Г. Спири-

донов, А.А. Билюкина, П.В. Максимова, В.Б. Око-
рокова, Л.П. Григорьева уо.д.а.) «Кыһыл Ойуун» 
драматическай поэма жанрыгар сөп түбэһэр 
диэн бэлиэтииллэр. Айымньы тоҕо драматичес-
кай поэ ма диэн быһаарылларын уонна ааптар 
«олоҥхо-тойук» диэн быһаарыытын кытта туох 
ситимнээ ҕин В.Б. Окорокова маннык чопчулаа-
быта: 

«Ойуунускай айымньытын «олоҥ хо-
тойук» диэбитэ. Онон кини, маҥнайгы-
тынынан, айымньыта уустугун, синкре-
тическэй характердааҕын бэлиэтээбитэ, 
иккис өттүттэн, «олоҥхо» диэн айымньы-
та драматическай өрүттэрдээҕин, «то-
йук» диэн поэма буоларын ыйбыта. Кини 
айымньыларыгар-ыстатыйаларыгар мэл-
дьи аныгы үйэ «олоҥхото» айыллыаҕа 
диэн этэрэ, ол уларыйа турар олоҕу 
көрдөрөн суруйааччылар героическай ис 
хоһоонноох бөдөҥ айымньылары суру-
йуохтара диэн эрэнэрэ уонна ол холобу-
рун ким хайа иннинэ бэйэтэ көрдөрбүтэ» 
[7, С.220]. 
Онон аныгы кэм бөдөҥ чинчийээччитэ «Кы-

һыл Ойуун» жанрын драматическай поэма 
диэн быһаарар ордук тоҕоостооҕун, ол ааптар 
«олоҥхо-тойук» диэн быһаарыытыгар сөп тү-
бэһэрин бэлиэтиир. 

Көстөрүн курдук, ааптар айымньытын жанрын 
быһаарыыта, биир үксүн айымньы ис айылгы-
тыгар, уратытытыгар олоҕурар, онтон силистэ-
нэр-мутуктанар эбит. Ааптар бу боппу руоска 
олус айымньылаахтык сыһыаннаһар, онон 
айым н ьы жанрын быһаарыы ураты, олохсуйбут 
классификацияҕа сөп түбэспэт буолуон эмиэ сөп. 
Ааптар айымньытын жанрын быһаарыыта хаһан 
да уларыйбат уонна айымньыны кытта силлиһэн 
кини уратытын ыйар өйдөбүлгэ кубулуйар. Оттон 

ааҕааччы айымньы жанрын туһунан өйдөбүлэ 
уларыйан ааҕааччы билиититтэн, культуратыт-
тан, олох сайдыытыттан тутулуктанан судургу-
туйан эбэтэр уустугуран иһэр. 

Ити чаҕылхай холобурун биһиги П.А. Ойуунус-
кай «Кыһыл Ойуунугар» көрдүбүт. Бу айымньы 
жанрын ааҕааччылар араастык өйдүүллэр уон-
на ылыналлар эбит. Онуоха ааптар айымньы-
тын жанрын «олоҥхо-тойук» диэн уратытык 
быһаарбыта төрүт буолбут. 

Людмила Григорьева, 
ХИФУ доцена, ф.н.к.
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Литература эйгэтигэр

Муус устар 25 күнүгэр «Чолбон» су-
рунаал редакцията, Россия президе-
нэ  В.В. Пу тин 2017 сыл ыам ыйын 29 
күнүнээҕи ыйаа ҕынан «2018-2027 сыл-
ларга Российскай Фе дерацияҕа оҕо саас 
10 сылын» биллэрбитигэр олоҕуран, бэс 
ыйын 1 күнүгэр бэлиэтэнэр үгэскэ кубу-
луйбут Аан дойдутааҕы оҕо көмүскэлин 
күнүн көрсө, дьон-сэргэ сахалыы тыл-
лаах оҕо литературатыгар үрдүк уус-
уран таһымнаах айымньылары ирдии-
рин быһыытынан уонна быйылгы Эдэр 
суруйааччылар XXI сүбэ мунньахтарыгар 
оҕо литературатыгар холонор кыттааччы 
үксээбитинэн оҕо суруйааччыларын, оҕо 
аналлаах литератураны бэчээттээччилэ-
ри, учууталлары, библиотека үлэһиттэрин 
уонна уопсастыбанньыктары түмэн төгү-
рүк остуолу ыыттыбыт.

 Бу тэрээһиҥҥэ сахалыы тыллаах оҕо 
литературата сайдан кэлбит үгэстэрин, 
билиҥҥи туругун, таһымын уонна кэм ир-
дэбилин, кыһалҕаларын кытта тэҥнээн, 
кэлэр кэскилин ырытан, анааран, ундаар-
даан көрөн сылыктыырга холоннубут. 
Төгүрүк остуолбут ис соруга билиҥҥи 
сахалыы тыллаах оҕо литературатын са-
йыннарар тускул, көмө, тирэх буолуу, 
саҥа ааптардар үөскүүллэригэр олук ох-
суу этэ. Ол төһө кыаллыбытын ааҕааччы 
сыаналаан көр.

Редакция

Данил Макеев, «Чолбон» сурунаал сүрүн 
эрэдээктэрэ:

– Биллэрин курдук, Россия Президенэ Влади-
мир Путин 2018 сылтан 2027 сылга диэри, оҕо 
сааска аналлаах уон сылы биллэрэр ту´унан 

ыйаа±ы таһаарбыта. Онон уон сыл ус татыгар 
оҕолорго анаан элбэх үлэ, араас тутуу лар, бы-
райыактар, тэрээһиннэр ыытыллыахтара. Би-
һиги санаабытыгар итиннэ биир сүрүн ха йысха 
– оҕону ааҕыыга уһуйуу, оҕоҕо анал лаах лите-
ратураны сайыннарыы  буолуохтаах. 

Бүгүн манна ахалыы тылынан оҕо литера-
туратын били²²и туругун, инники кэскилин, 
туох кыһалҕалар баалларын туһунан кэпсэтээ-
ри эһигини ыҥырдыбыт. Бу «төгүрүк остуол» 
тула олорон сэһэргэһиибит сурунаалбыт аны-
гыскы нүөмэригэр, бэс ыйыгар Аан дойдутааҕы 
Оҕо көмүскэлин күнүн бэлиэтээ´ин кэнниттэн 
тахсыа±а. Дьэ, онон кэпсэтиигэ көхтөөхтүк кыт-
таргытыгар, туох санаалааххытын сиһилии этэр-
гитигэр ыҥырабын.

Гаврил Андросов, «Чолбон» сурунаал сү-
рүн эрэдээктэрин солбуйааччыта:

– Оҕо литературатын уруккутун, билиҥҥитин 
тэҥнээн көрөн, инникитин кэнчээри ыччаппыты-
гар биһиги тугу хаалларарбытын дьүүллэһиэҕиҥ, 
санаабытын атастаһыаҕыҥ. Баҕар, мантан сиэт-
тэрэн ким эмэ салгыы үлэлииригэр көмө буолуо, 
инникитин торумнанан көрүөҕэ. Эбэтэр, биир 
өйгө-санааҕа кэлэммит, үчүгэй бырайыактар 
олоххо киирэр кыахтаныахтара. 

Евдокия Иринцеев–Огдо, «Кэскил- Юность 
Севера» хаһыат сүрүн эрэдээктэрэ:

– Билигин оҕо аахпат буолла диэххэ сөп эрээ-
ри, ааҕар оҕо син биир ааҕар. Биһиги ону оҕо 
хаһыатыгар үлэлиир буолан ону бэркэ билэбит. 
Билигин 90-с сыллардааҕы аахпатах көлүөнэ 
оҕолорун ааҕарга үөрэтэр чэпчэки буолбатах. 
Хамсааһыны учуутал эрэ оҥорор кыахтаах дии 
санааммыт ити хайысханы тутуһабыт. Хаһыакка 
уруккуттан уус-уран айымньылары бэчээттиир 
балаһа баар. Үчүгэй, кэрэхсэбиллээх, оҕолор 
болҕомтолорун тардар айымньы буоллаҕына, 

САХАЛЫЫ ТЫЛЛААХ ОҔО ЛИТЕРАТУРАТА:
тирэх буолар үгэстэр, бүгүҥҥү күн дьиҥэ, 

сайдар саҕахтар
(Төгүрүк остуола)
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салгыыта хас да нүөмэргэ тахсыан сөп. Биһиги 
«Ааҕымтыа» диэн кириитикэҕэ чугас соҕус 
балаһа арыйбыппыт. Онно оҕолор саҥа айым-
ньыны үчүгэйдик ааҕан баран, ис хоһоонун ыры-
тан суруйан ыыталлар. Итиэннэ «Бичик» кинигэ 
кыһатыгар тахсар са²а кинигэлэри анаан-ми нээн 
ааҕар уонна ырытар кылаастардаах чөкө тыа 
оскуолалара бааллар. Ону салайбыт учууталлар 
биһиэхэ суруйан ыыттахтарына таһаарабыт да, 
тоҕо эрэ атыттар ону үтүктэ, туһана сатаабат-
тар, олох уу-чуумпу. Оттон учуутал оҕолортон 
ир диир сиригэр үлэ оргуйар. Дьокуускайга да 
наһаа үчүгэйдик үлэлиир оскуолалар баал-
лар. Холобур, Клара Борисовна Ксенофонтова 
үөрэтэр 12-с №-дээх оскуолатыгар. 

Былырыын хаһыап пы тыгар µлэ лиир үс ки´и 
кэпсээннэрин кинигэтэ тахсыбыта. Кини ону 
оҕолорго түҥэтэн аахтарбытын кэнниттэн 
ааҕааччы кэмпириэнсийэтин тэри йэн ыыппып-
пыт. Онно оҕолор бэ йэлэрин ис санааларын 
эппиттэрэ. Ону истэр сµрдээх интэриэ´инэй, 
үчүгэй этэ. Оҕо санаата олох ураты, туспа. 
Дьиҥэ ити курдук оҕону уһуйан, батыһыннаран 

үлэлиир кыах баар. Кириитикэли-
ир наһаа чэпчэки, оттон үлэлиир-
хамсыыр киһи тылын-өһүн истэр 
наһаа  ыара хан. Ол иһин учуутал-
лары, оҕо лору кытта үлэлии сатыы-
быт. Оҕо болҕомтотун тардан, интэ-
риэ һир гэтэн, суруйааччы ту һу нан 
викто рина ыыттахха, уру һуй дат-
тахха кыра кылаас оҕолоро бэркэ 
ылыналлар. 

Оттон оҕону ааҕарга уһу-
йуу уус тук. Итиннэ күүстээх үлэ 
бардаҕына эрэ сатанар. Улуро Адо 

80 саа´ынан матырыйаал бэлэмнии сылдьабыт. 
Онно кини наһаа үчүгэйдик суруйбут ахтыыта 
баар. Аҕалара киэһэ аайы үс уолугар юкагир 
тылынан сэһэн кэпсиир уонна сарсыныгар ону 
кэпсэтиннэрэр эбит. Улаханнара Сэмэн куруутун 
эбэн-сабан кэбиһэн мөҕүллэр, оттон Улуро Адо 
быраатынаан хайдах баарынан кэпсээн биэрэн 
хайҕаналлар үһү. Ити кинилэр кэнэҕэски юкагир 
норуотун туһунан өйдөбүл ылан хаалалларыгар 
к³м³л³ст³±³, аҕаларын үөрэҕэ тиийэн биир дьиэ 
кэргэнтэн µс суруйааччы µµнэн та±ыста±а. Ити 
оруннаах, олус ту´алаах үөрэх. 

«Бичик» кинигэ кыһата кыра оҕолорго анал лаах 
наһаа үчүгэй дьэрэкээн кинигэлэри бэчээттээн 
таһаарар да, сыаната ыарахан диэн атыыласпат-
тар. Дьиҥэ, атын сиргэ сылдьан көрдөххө кини-
гэ сыаната быдан ыарахан. Оттон орто саастаах 
оҕолорго суруйуу да аҕыйах уонна оннук кинигэ 
тахсара да аччаата. Тоҕо диэтэххэ, суруйааччы 
гонорара куруук кыра. Оҕоҕо эрэ анаан суруйан 
харчы оҥостор кыа±а суох. Аны оҕо санаатын, 
баҕатын билэр эрэ буоллаҕына үчүгэй айымньыны 
айыан, кэрэхсэтиэн сөп. Остуоруйа диэн норуот 
философията буоллаҕа дии. Оттон билиҥҥилэрбит 
барыта кө²дөй баҕайылар. Биһиги хаста да куон-
курус эҥин оҥорон көрдүбүт да, биир да үчүгэй 
суру йууга түбэспэтибит. Урукку улахан суруйаач-
чылар бары «Бэлэм буол» хаһыаттан тахсыбыт-
тара. Билигин суруйааччылартан оҕолорго анаан 
туохта эмэ суруйуҥ диэн көрдөһөбүт да, суру йан 
киллэрээччи өрүү аҕыйах. Ону туруорсан, модьуй-
сан суруттарар бырааппыт суох. 

Альбина Борисова, суруйааччы, тылбаас-
чыт:

– «Чуораанчык» сурунаал бастаан тахса рыгар 
оскуолаҕа киириэн иннинээҕи уонна  киирбит 
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оҕолорго аналлаах диэн этэ. Биһиги ону тутуһа 
сатыыр этибит. 1985 сыллаахха «Чуораанчык» 
уонна «Колокольчик» сурунаалларбыт тираж-
тара 85 000 буола сылдьыбыта. Оччолорго эдэр 
буоламмыт оҕо психологиятын билэр буол-
лахпыт дии. Оҕо олоҕу оонньуу нөҥүө билэр. 
Ол иһин оонньото, саатата, уруһуй нөҥүө араас 
өйдөбүллэри иҥэрэ сатыырбыт. 

Бастаан худуоһунньуктарбыт саха оҕотун си-
рэйин сатаан уруһуйдаабат этилэрэ. Мин онтон 
наһаа соһуйбутум. Дьиҥэ, кинилэр академичес-
кай үөрэхтээх буолан, европейскай сирэйдээх 
дьону оҥоро үөрэнэн хаалбыттар эбит. Кэлин 
санааларын ууран, дьулуһан уруһуйдаан син са-
тыыр буолбуттара. 

Кыра оҕоҕо төрөппүттэрэ кыһаллыбат буол-
лахтарына, кини кыайан сайдыбат. Баспытаа-
таллар, учууталлар көмөлөрө наада буолар. 

Биһиги оҕо көрөрүгэр, ааҕарыгар табыгас таах 
матырыйааллары таба тайана сатыыр этибит. 
Улахан киһи көрүүтэ олох атын. Холобур, оҕо 
ту´унан айымньы буолла да, оҕо литературата 
дии саныыллар этэ. Дьиҥэ, оҕо бэйэтэ сөбүлүүр 
эрэ буоллаҕына инньэ диэххэ сөп буоллаҕа 
дии. Оҕо туһунан буолла да, оҕо литературата 
 буолбатах. Ол иһин мин Туйаарыскай айымньы-
тын ордук туһанар этим. Икки тылынан тахсар 
буолан, сахалыыттан нууччалыы тылбаастыыр 

этим. Аҕыйах сүһүөхтээх, оҕолорго өйдөнүмтүө 
тыллаах-өстөөх хоһооннордоох. Ону сорохтор: 
«Бу уҥа илии, бу хаҥас илии диэн тыллардаах 
туох дьаабы хоһооннорой?» диэччилэр эрээри, 
итинник хоһооннор кыра оҕоҕо олус наадалар, 
туһалаахтар. Оҕо оонньуу нөҥүө олоҕу билиэх-
тээх диэни тутуһар этибит. Уопса йынан маты ры-
йаалларбыт барыта иитэр-үөрэтэр ис хоһоон ноох 
буоларын ситиһэ сатыырбыт. Билигин көмпүү тэр 
үйэтэ. Ол да буоллар ону са таан быһаарыах ха 
наада. 

Марина Макеева, «Бичик» кинигэ кыһа-
тын үөрэх уонна оҕо кинигэлэригэр киинин 
салайааччыта:

– Оҕо кинигэтэ сыаналаах буолар. Тоҕо диэ-
тэххэ өҥнөөх, үчүгэй мелированнай кумааҕыга 
о²о´уллар, дьэрэкээн уруһуйдардаах буолар. 
Ол иһин итинник кинигэлэр сыаналара кыайан 
чэпчээбэт. Урут тираж 6-8 тыһыынча буол ар этэ. 
Билигин итиччэ тираж кыайан атыы га барбакка, 
а±ыйатар буолан эрэбит. Сүрүн сыалбыт, оҥор-
бут кинигэлэрбит түргэнник атыы ланан, саҥа 
кинигэлэри оҥорон таһаарар кыахта ныыбытыгар 
сытар буоллаҕа. Бэйэбит-бэйэбитин µбµлэнэн, 
салгыы сайдарга харчы киллэрэн иһиэхтээхпит. 
Билигин ма±а´ыыннарбытыгар атыылана турар 
кинигэлэртэн, 98-һа оҕо кинигэтэ. Олортон 36-та 
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уус-уран, атына үөрэтэр-такайар хайысхалаах-
тар. Кэлиҥҥи кэмҥэ биһиги ааҕааччы сүрүннээн 
туохха наадыйарынан көрөн кинигэни бэчээт-
тээн таһаарар буоллубут. Урут уус-уран кинигэ-
лэр хото бэчээттэнэн тахсаллара эрээри, атыыга 
кыайан барбакка хаалаллара. Билигин төрөп пүт 
оҕотун сайыннараары иитэр-үөрэтэр, көрдөрөр 
кинигэлэргэ ордук наадыйар эбит. Ол иһин ити 
хайысхаҕа кинигэбит икки бүк элбээн таҕыста. 
Биллэн турар, төрөппүттэр,  иитээччилэр уонна 
учууталлар оскуолаҕа киириэн иннинээҕи уонна 
алын кылаас оҕолоругар аналлаах кинигэлэри 
ордук атыылаһаллар. Ааптардарбытынан иитэ-
эччилэр уонна учууталлар буолаллар.

Былаа²²а киллэриллэн, ол аата судаарыстыба 
µбµлээ´ининэн сылга уопсайа түөрт уонтан тах-
са кинигэ тахсар эбит буоллаҕына, онтон уон-
тан тахсата эрэ оҕо кинигэтэ буолар. Онтукабыт 
да түһэн иһэр. Холобур, 2012 сылга уон түөрт 
эбит буоллаҕына, былырыын аҕыс эрэ этэ. От-
тон биһиги оҕолорбутун иитэн таһаарарбытыгар 
оҕо кинигэтэ хайаан да баар буолуохтаах диир 
этэбит. Ону өйдөөн, «Бичик» кинигэ кыһата сыл 
аайы бэйэтин үбүнэн ааҕааччы атыылаһыа диэ-
бит о±о±о анаммыт сүүрбэттэн тахсалыы кинигэ-
ни таһаарар. 

Оттон уус-уран литератураны этэр эбит буол-
лахпытына, кыра оҕолорго тэттик-тэттик кэп-
сээннэр наадалар. Ол иһин бэ йэбит куонкурус 
ыытабыт. «Кэскиллэри» кытта кыттыһан эмиэ 
ыыппыппыт. Онно киирбит айымньыларбыт, хо-
мойуох иһин, уус-уран таһымнара мөлтөхт³р. 
Ааптардар µксүгэр оҕоҕо анаан буолбакка, бэ-
йэлэрин о±о эрдэ±инээ±илэрин ту´унан суру-
йаллар. 

Билиҥҥи оҕолор мультигы сөбүлүүллэр. Онон 
мультфильм сценарийыгар анаан суруйуҥ диэн 
к³р³бµт даҕаны, баччааҥҥа диэри тоҕо эрэ 
кыал лыбат. Ыксаан, бу суруйааччы ылыстаҕына 
кыайыа диэн, сакаас түһэрсэн көрдүбүт даҕаны 
хамсаа´ын тахса илик. 

Саҥарар кинигэлэри, букубаардары Кытайга 
бэчээттэтэн 2015 сыллаахха таһаарбыппыт. Он-
тукабыт аҥаара эрэ атыыланна. Ити кинигэлэр-
бит Россия сыаналарыттан быдан чэпчэкилэр. 
Сыанабытын Россия сыанатын кытта тэҥниири 
олох ылыммаппыт. Биһиги тиражпыт аҕыйаҕа 
бэрт, ол иһин сыанабыт итинник. Туох баар ки-
нигэбитин соҕуруу бэчээттэтэбит. Онон кэлиитэ, 
транспорын сыаната эбиллэр. Дьиҥэ, удамыр 

сыанаҕа атыылыыр баҕабыт улахан. Сүрүннээн 
кинигэлэрбит сыаналара 250-290 солкуобай 
буо лар. Альбомнар сыаналара арыыйда µрдµк,  
атыттар 150, 60, 50 солкуобай эҥин буолаллар. 

Электроннай кинигэлэргэ 2010 сылтан ыла 
ылсан үлэлиибит. «Кулун Куллустуур», «Саха 
ос туоруйалара» диэн диискэлэри таһаарбып-
пыт. Бастакыта син атыыламмыта. Онтон кэлин 
элек троннай кинигэлэри оҥорон плеймаркетка 
туруор буппут да 150 солкуобайга хачайдаан 
ылыы олох суо±ун кэриэтэ. Дьон наар босхону 
эрэ ыла үөрэнэн хаалбыттар быһыылаах, онон 
ити са±алаа´ын тохтотуллубута. Ол эрээри бы-
лырыын «Таал-Таал эмээхсин» диэн электроннай 
оонньуулаах кинигэни үс омук тылынан оҥорон 
таһаарбыппыт. Ону да отут эрэ киһи хачайдаан 
ылбыт этэ. Онтон уона бэйэбит үлэһиттэрбит. 
Көстөрүн курдук оҥоро сатыыбыт да, бэйэбит 
ааҕааччыларбытын ситэ була иликпит. Ол да 
буоллар электроннай, мобильнай кинигэлэри 
оҥорор үлэбитин салгыы ыытыахпыт. 

Гаврил Андросов:
– Көстөкүүн Туйаарыскай, Амма Аччыгыйа, 

Суорун Омоллоон оҕолорго аналлаах классичес-
кай  айымньылара хос бэчээттэнэригэр туох үлэ 
барарый?

Марина Макеева:
– Кинилэр айымньылара барыта «Саха суру-

йааччылара оҕолорго» диэн сиэрийэ±э тахсы-
быттара. Биһиги о±олорго аналлаах айымньы-
лары барытын хомуйан хомуурунньук оҥортоон 
икки антологияны таһаардыбыт. Бастакы чааһа 
алын кылаастарга, иккис чааһа орто уонна ула-
хан саастаах оҕолорго. Билигин ³сс³ оскуола±а 
киириэн иннинээ±и саастаах оҕолорго анал-
лаах «Ааҕар кинигэ» бэчээттэнэн та±ыста. Ити 
µс кинигэ±э классиктартан са±алаан саха суру-
йааччыларын о±о±о аналлаах айымньылара 
барыта кэриэтэ киирдэ. Сорохтор чараас биир 
кэп сээннээх кинигэ±э  наадыйаллар. Оннугу эмиэ 
бэчээттээн та´аа рабыт. 

Аа±ааччы к³рд³бµлµнэн араас кинигэни та-
´аарабыт да±аны, соро±о атыыга барыыта бы-
таан буолар. Холобур, аа±ааччылар этии киллэ-
риилэринэн Амма Аччыгыйа «Тоҕус төҕүл тоҕо?» 
кинигэтин бэчээттээбиппит да, били²²э диэри 
тираж а²аара атыыга барбакка сытар. 
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Анатолий Бурнашов, Саха £р³спµµ бµлµ-
кэтин үтүөлээх артыыһа, сахалыы уол оҕо 
оскуолатын төрүттээччи:

– Мин оҕо оскуолаҕа киирэн баран биир-
дэ  буукубаны үөрэтиэн, ахсааны суоттуон ба-
ҕарабын. Оҕо бэйэтэ оонньуур эрэ эйгэлээх. Оҕо 
аахпат, көрбөт кинигэтэ күн сирин көрбөтө ор-
дук. Туох барыта умсугутара ааһар бириэмэлээх 
быһыылаах. Оннооҕор мин ырыа ыллыырбар он-
нук. Кэмэ ааһан хаалла да, уустуктардаах буо-
лар. Ити кинигэ эрэ ааҕыы эйгэтигэр буолбатах. 

Мин санаабар о±о аахпат буолуутугар төрөп-
пүт, эбэтэр учуутал эрэ буруйдаах буолбатах. 
Оҕону анньыалыы сылдьар бырагыраама дуу, 
эбии үөрэх дуу наада дии саныыбын. Итини 
сокуоҥҥа киллэртэрэр үчүгэй буолуо этэ. Манна 
кыралаан туох эмэ хамсааһын барыан наа да. 

Биллэн турар, уолаттар оскуолалара үөрэх 
өттүнэн чыҥха атын. Уолу уонна кыыһы иитии 
олох туспа буолуохтаах. Билигин сай дыы лаах 
дойдуларга оҕолорун уопсай оскуолаҕа үөрэт-
тэрбэттэр. Ол эрээри кинилэри ким да мөл төхтөр 
диэбэт. Холобур, сэттэ саастаах уолу сэттэ саас-
таах кыыһы кытта бииргэ үөрэттэххэ кыыс бы-
дан чобуо буолар. Тоҕо? Урут оскуолаларга 80 
быраһыан эр киһи учуутал үөрэтэрэ. Дириэк-
тэр туһунан этэ да барыллыбат. Оттон били-
гин барыта дьахталлар буолан хааллылар. Аны 
кыыс түргэнник уонна эрдэ сайдар. Онон уолу 
баһыйан, хамаандалыы сылдьар үгэстэнэр. Уол 
итинтэн сылтаан баттанан, билбэтэ элбээн, хаа-
лан иһэр. Онон эр киһи учуутал, баспытаатал 
суоҕа улахан кыһалҕа. 

Людмила Ефремова, кыра уон-
на обургу оҕолорго аналлаах биб-
лиотека кыраайы үөрэтэр салаа-
тын сэбиэдиссэйэ:

– Учууталлар үксүгэр оҕону 
үөрэх бырагырааматынан эрэ аах-
тара са тыыллар эбит. Би һ иги бы-
рагыраамманы тутуспаппыт. Холо-
бур, су ру йааччылар үбүлүөйдэригэр 
айым ньыларын аахтарабыт. Баал 
Ха бы рыыс 100 сылыгар са ха гимна-
зиятыгар, иккис уонна бастакы ос-
куолаларга сылдьан кэпсээтибит. 
Оҕолор ин т э риэһэргииллэр. Баал Ха-
бырыыс былыргы ырыа ларын сүр-
дээҕин болҕойон иһиттилэр. Ха һан 
баҕарар, оҕоҕо тиэкис үөрэттэрэ би-

эрэргэр, кини ырыаны ордук түргэнник ылынар. 
Мин оҕо дуу´атын кылын таарыйар литера-

тура баар эрэ буоллаҕына биирдэ сыстан ааҕар 
эбит диэн санааҕа кэллим. Тоҕо эрэ Суорун 
Омоллоон «Чүөчээскитин», Алампа «Куоратчы-
тын» таттаран ааҕаллар. Холобур, оҕо Алампа 
«Куоратчыт» кэпсээнин сюжетын сөбүлээн бэйэ-
тигэр ылынар. Эт атыылыыр киһи куоракка кии-
рэн тугу гынар эбит диэн кэтэһэ саныыр. Онтон 
мээнэ матайданан дьиэтигэр туга да суох кэлби-
тигэр хомойон ытыыр. 

Дьэ, маннык кэпсээннэри оҕолорго араадьый-
анан ааҕан биэрэр буоллар үчүгэй буолуо этэ. 
Библиотека нууччалыы тылынан тахсар биэрии-
лэрдээх ээ. Оннук курдук сахалыы эмиэ тэттик 
кэпсээннэртэн аахтарар киһи бэрт буо луо этэ. 
Оччоҕо оҕо болҕомтотун тардыа этибит. 

Кэнники кэмҥэ оҕо суруйааччыта олох аҕы-
йах диэн аһаҕастык билиниэххэ наада. Оҕолор 
мүччүргэннээх сырыылардаах айымньыны, бэ-
йэлэрин саастыылаахтарын туһунан кэпсээннэ ри 
кэтэһэллэр эбит. Оннук айымньылар аҕыйахтар. 
Ити чааһынан Сүөдэр Арчы үчүгэйдик суруйар. 
Уолаттар булт-алт туһунан ааҕалларын сөбү-
лүүллэр. 

Бастакы оскуоланы нуучча оскуолата диил-
лэр даҕаны, учууталлара сахалыы кылааста-
ры үчүгэйдик үөрэтэллэр. Биһиги куорат оску-
олаларыгар сахалыы тыл күрэ´ин сыл аайы 
кинилэргэ  ыытабыт. Онно хаһан да көрбөтөх 
оскуолаларбыт тии йэн кэлэллэр. Оннооҕор 
нууч ча тыл лаах оҕолор сүрэхтэрин баҕатынан 
күрэхтэһэ са тыыллар. Онон мин саныахпар 
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саха тыла куорат эйгэтигэр күүскэ тахсан эрэр. 
Урут ити чааһынан балаһыанньа мөлтөх буо-
лан, тэрээһиннэрбитин хайдах ыытыахпытын 
билбэккэ эрэйдэнэр этибит. Иккис оскуола, 
Саха гимназията уонна “Айыы кыһата” биһиэхэ 
библиотекаҕа элбэхтик сылдьаллар. Аахпат оҕо 
– библиотекаҕа кэлбэт. 

Мин саныахпар төрөппүттэр, учууталлар оҕо-
лорун төһө элбэхтэ библиотекаҕа сырытын-
нараллар даҕаны, оччонон оҕолор ааҕары сө бү-
лээн, кинигэлэрин кыбына сылдьар буолаллар. 
Оччоҕо эрэ сайдыы барар буоллаҕа дии.

Евдокия Иринцеева–Огдо:
– Эһиэхэ ордук төрөппүт оҕотун аҕалар дуу, 

эбэтэр учуутал кылааһын оҕолорун аҕалар дуу?

Людмила Ефремова:
– Оскуолаҕа киириэн иннинээҕи саастаах 

оҕолору төрөппүттэрэ аҕалаллар. Дьэ, онтон ба-
стакы кылаастан учууталлар эбээһинэс курдук 
аҕала сатыыллар. Тоҕо диэтэххэ, билигин ки-
нилэргэ улахан хамсааһын баран эрэр. Дьиҥэ, 
эппиэтинэс бөҕө буоллаҕа дии. Хас биирдии 
оскуола бэйэтэ оптуобустаах буолбатах. Оттон 
биһиги библиотекабыт куорат ортотугар баар. 
Ол да буоллар билиҥҥи туругунан сылдьыыла-
ра да, ааҕыылара да үчүгэй. Сахалыы ааҕыыны 
төрүттээбит оскуолаларынан Саха гимназията, 
“Айыы кыһата” уонна иккис оскуола буолаллар 
диэтэхпинэ бука сыыспатым буолуо. Тоҕо диэ-
тэххэ, манна начаалынай кылаастар завучтара 
үчүгэйдик үлэлииллэр. 

Татьяна Жиркова, «Чуораанчык-Колоколь-
чик» сурунааллар сµрµн эрэдээктэрдэрэ:

– Биһиги Суруйааччылар сойуустарын уонна 
ону таһынан «Саха сирин суруйааччылара» ас-
социацияны кытта бииргэ үлэлэһэбит. Оҕолорго 
анаан суруйар дьоҥҥо кэпсээҥҥэ, сэһэҥҥэ уонна 
тылбааска куонкурус баар. Ону оҕо издатель-
ствота көҕүлээн, тэрийэн ыытар. Оттон Олег 
Сидоров салайар “Саха сирин суруйааччыта” 
ассоциацията ону үбүлүүр. Куһаҕан, үчүгэй ди-
эбэппит эрээри айар дьоннор бааллар. Аныгы 
оҕолорго аныгылыы быһыылаах остуоруйалары, 
кэпсээннэри күүтэбит. Икки сылы быһа үлэлэһэн 
«Детская антология России» диэн халыҥ тас таах 
антология бэчээттэнэн кэллэ. Онно биһиги су-

руйааччылларбыт Сэмэн Тумат, Иван Мигалкин, 
Сиэн Чолбодук, Иннокентий Сосин оҕолорго 
аналлаах айымньылара киирдилэр. Манна сүү-
мэрдиир хамыыһыйа барбыта  эрээри, антах бэ-
йэлэрэ туһунан хамыы һыйалаахтар эбит. Ити 
курдук үлэ-хамнас барар.

Биһиги ким эрэ үчүгэй холобурун көрөн үтүк-
тэбит. Иллэрээ күн эрэдээксийэбит үлэһитэ Япо-
нияттан кэллэ уонна антах уолаттарга уонна 
кыргыттарга тус-туспа оҕо сурунаал ла рын бэ-
чээттииллэр эбит диэтэ. Иллэрээ сыл Татар стаҥ-
ҥа баран кэлбиппит. Онно оҕо ло  ру саастары нан, 
уйулҕаларынан наардаан үөрэ тэллэрэ наһаа 
үчүгэй. Ити биһиэхэ суох. Холобур, «Чуораан-
чык» уонна «Колокольчик» сурунаалларга оҕону 
саастарынан, уйулҕаларынан наардаан кыайан 
киллэрбэккин. Уон алта страницаҕа ону хайдах 
да кыайан батарбаккын. 

Кылаас таһынан ааҕылларга аналлаах айым-
ньылар оҕо сурунаалларыгар булгуччу кии-
риэхтээхтэр. Биһиги сурунаалбыт сайдарын уон -
на халыҥыырын туруорсабыт. Судаарыс тыба 
өйө бүлэ суох хамсанар кыахпыт суох. Төһө да 
патриоттар буолбуппут иһин, судаарыстыба эбии 
үбүлээбэт, өйөөбөт түгэнигэр биһиги хайдах да 
сайдыбаппыт. Итини өйдүөххэ наада. 

«Кынат» диэн Гаврил Адамов салайар уопсас-
тыбата баар. Онно төрөөбүт төрүт тыл эйгэтин 
сөптөөхтүк тэрийии диэн биир хайысхалаах. 
Гаврил Иннокентьевич ону сүрдээх интэриэһи-
нэй дик үлэлэтэн эрэр. Хомо йуох иһин, үөрэх 
министиэристибэтэ бигэргэппит алын сүһүөх 
кы лаастарга ааҕыллыахтаах саха литература-
тын испииһэгэ суох. Алын сүһүөх кылаастарга 
ааҕыллыахтаах литература испииһэгин араас 
дьонтон көрдүү сатаатым да, кимиэхэ даҕаны 
бигэргэммит испииһэк суох.

Евдокия Иринцеева–Огдо:
– Сµµс басты² кинигэ испииһэгэ баар дии.

Татьяна Жиркова:
– Мин бу күннэргэ Бүөтүр Тобуруокап, Көс төкүүн 

Туйаарыскай, Суоруон Омоллоон, Ам ма Аччыгыйа 
айымньылара үһүс кылааска ааҕыллыахтаах диэн 
испииһэги оҥоро сылдьабын. Анал бырагыраама 
баарын билбэппин. Ол бырагыраамаҕа «Бичик-
тэр» маны ааҕыҥ диэн литература испииһэгин 
киллэрбиттэрин миэхэ көрдөрөллөр. 
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Гаврил Андросов:
– Тугу этэргитин сүрдээҕин болҕойон иһиттим. 

Эһиги оҕоҕо сөп түбэһэр таһымнаах литера-
тура суох диэн эттигит. Дьиҥэ, балачча элбэх 
куон курустар бааллар. Ол оннугар арай с³п-
т³³х т³л³бµрµ к³р³н дьоҕурдаах ааптары кытта 
үлэлэһэн, үчүгэй айымньыны суруйтарыахпытын 
сөп быһыылаах.

Марина Макеева: 
– Биһиги биирдиилээн ааптардарга, суру-

йааччыларга сакаас биэрэн үлэлэһэн көрдү бүт 
даҕаны кыаллыбата. Айан таһаарар дьоммут 
 суохтар. 

Евдокия Иринцеева:
– «Бичиктэр» миэхэ эмиэ сакаас биэрэ сылдьы-

быттара. Ол эрээри киһи сакаас ыллаҕына хаач-
чахтанан хаалар эбит. Мин наһаа сыһан-соһон 
биир кинигэни таһаартарбытым. Оттон кыайан 
суруйбатах суруйааччылар элбэхтэр. Ол эрээри 
кинилэр айымньылара чопчу кинигэ буолан тах-
сарын билэллэрэ буоллар, үлэлэһиэ этилэр дии 
саныыбын. Ааптары тугунан эмэ ман ньалыаххын 
наада буоллаҕа дии. Биһиэхэ ити өттө кыайан 
быһаарыллыбат. Холобур, «Бичиктэр» ааптар-
га хайдах да улахан гонорары биэрэр  кыахтара 
суох. Ол иһин µгµс ааптар дьоһуннаахтык ыл-
сыан баҕарбат. 

Ангелина Шадринова—Суоһааны, Саха 
араа дьыйатын эрэдээктэрэ, "Чолбон" суру-
наал редколлегиятын чилиэнэ:

– Биһиэхэ араадьыйаҕа оҕолорго аналлаах 
биэрии баар. 2015 сыллаахха саха тылын учуу-
талларын кытта оҕолорго аналлаах бырайыак 
оҥоро сылдьыбыппыт эрээри, аҕыйахта үлэлээн 
баран, кыаллыбакка тохтообута. Тоҕо диэтэххэ, 
учууталларбыт матырыйааллара суох буолан 
ыарырҕаппыттара. 

«Уус-уран ааҕыы» диэн биэриибэр бэҕэһээ 
лицей оҕото кэлэн аахта. Кини биһиги дьиэ кэр-
гэнинэн кинигэни сөбүлээн ааҕабыт диир. «Ты-
ыннаах» диэн литературнай куруһуокка сыл-
дьарын, «Кэскил» хаһыаты кылааһынан сурутан 
ааҕалларын уонна бэйэтэ айар дьоҕурдааҕын 
кэрэхсээтим. Сахалыыттан Тимофей Сметанин 
«Мэхээлэ чээн булчут кэп сээннэрэ» кинигэтин, 
нууччалыыт тан Джек Лондон «Белый клык» ро-

манын сөбү лээбит. Оттон Амма Аччыгыйа «Саас-
кы кэм» романын кылааһынан аахпыттарын 
 кыа йан ситэ өйдөөбөтөх. 

Уопсайынан, биһиги оҕону олох аахпат кур-
дук этэбит эрээри, ааҕар оҕолор, төрөппүттэр 
бааллар. Билигин, мин санаабар, тугу аахтара-
быт диэн боппуруос туруохтаах. Тоҕо диэтэххэ, 
миэхэ үс оҕолоох ийэ хайаан да кинигэ ааҕабын 
уонна оҕолорбор киэһээ аайы нуучча уонна 
атын омуктар остуоруйаларын ааҕабын диэн 
кэпсээн турар. Саха остуоруйалара ыарахат-
тар, оттон литературнай остуору йалар оҕолору 
интэриэһиргэппэттэр, тыллара-өстөрө дьадаҥы 
диир. Биһиги сүрүн кыһалҕабыт итиннэ сытар. 

Оҕо литературата диэн оскуола суох. Оҕо бэй-
этин кэмин тыынын ылан ааҕыан баҕарар. Ор-
дук орто уонна улахан саастаах оҕолорго анал-
лаах үчүгэй айымньы суох. Далан «Дьикти саас» 
сэһэнэ эрэ баар. Сахаларга оҕо литературата кы-
айан ситэ олохсуйбакка  хаалбыт. Анна Неустро-
ева саҥардыы ылсан иһэн өлөн хаалбыта. Чахчы 
олохтоохтук оҕолорго эрэ үлэлээбит Көстөкүүн 
Туйаарыскай баар. Онтон атын айымньылары 
оҕолорго ааҕыҥ диир кыах пыт суох. Кинилэр 
аан дойду, соҕуруу дойду  айымньыларын татта-
ран ааҕаллар.

Айымньы суруйуу – духуобунай үлэ. Онно ха-
йаан да оскуола наада. Нуучча литератураты-
гар ол баар. Саха литературатыгар буолла±ына,  
кыайан киирбэккэ хаалбыт. Ол түмүгэр биһиги 
үчүгэйдик суру йар кыахпыт суох. Оҕолорбут 
тутан көрөн баран, интэриэһинэйэ суох диэн, 
быраҕан кэбиһэллэр. Тиэмэҕэ уонна тылга-өскө 
үлэлиэхпитин наада. Оҕоҕо аналлаах литерату-
рабыт тыла-өһө наһаа судургутуйан хаалла. Ону 
барытын чаҕылхай талаан эрэ тоҕо көтөн тах-
сыан сөп. Оттон талаан норуот ис туруга үчүгэй 
эрэ буоллаҕына үөскээн тахсар кыахтаах.

Оҕоҕо саха тылын баайа кыайан иҥпэтэҕинэ 
суруйааччы хайдах да сатаан үлэлиир кыаҕа 
суох. Тылбыт сүмэтин тутан хаалыахпытын наа да. 
Оччоҕо эрэ атын омуктар тылларын кытта тэ²²э 
аахсыахпыт. Ол инниттэн бэйэҥ омугу² тыынын 
айымньыгар киллэриэх тустааххын. Оҕо литерату-
ратыгар ити кыһалҕа эмиэ баарын ту һунан сөпкө 
этэллэр. Саха тылын уратыта диэн тылын-өһүн 
баайа буолар. Сорохтор киирии тиэр мин тылы-
нан байда дэһэллэр. Ол эрээри ити тыл баа йыгар 
киирбэт. Ойуулуур-дьүһүннүүр, кэпсиир-ипсиир 
тыла эрэ киирэр. Ол биһиэхэ кыай тарбат. 
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Оҕо литературатын сүрдээх судургутук саныы-
быт гынан баран, дириҥ уонна  уустук. Онно 
биллэн турар элбэх уонна киэҥ кэпсэ тиилэр ба-
рыахтарын наада. Оччоҕо эрэ туох эмэ төрөөн 
тахсыан сөп. 

Саргылана Ноева, Гуманитарнай чинчи-
йии уонна хотугу а±ыйах ахсааннаах но-
руоттар проблемаларын институтун науч-
най µлэ´итэ, литературнай кириитик:

– Биһиги итиннэ олорон биэрбэккэ туох эрэ 
санаалары тобула сатыыбыт. Холобур, интернет, 
суотабай баар буолан, билиҥҥи киһи эмоция-
тын, санаатын суруйа сатаабакка биир эрэ бэ-
лиэни (смайлик) туруоран кэби´эллэр. Билиҥҥи 
оҕону үөрэтэр методика уларыйда быһыылаах 
дии саныыбын. Оҕолорго кыра кылаастан быһа 
графическай сорудахтары биэрии элбээтэ. Тол-
куйдата да сатаабат буоллулар. Ол иһин урут 
биһигини үөрэтэллэрин курдук аахтаран ба-
ран кэпсэттэрии ньыматын күүскэ туһаныахха 
баар этэ. Билиҥҥи учуутал итиннэ болҕомтотун 
уурбат дии саныыбын. Телевидениеҕэ уонна 
араадьыйаҕа кыра оҕолору үөрэтэр-такайар са-
халыы биэрии суох. Мин оҕолорум кыралар. Со-
циальнай ситимнэргэ остуоруйаларбыт барыта 
нууччалыы буолан иһэр. Сахалыы биир «Таал-
Таал эмээхсин» эрэ баар. 

Аны биир оҕом оҕо уһуйааныгар сылдьар. Онно 
ырыаҕа хаһыс да сылын Чаҕылҕан «Хайыһар» 
диэн, кыргыттарга «Ийэм миэнэ кыраһыабай» 
диэн отут сыл аннараа өттүнээҕи ырыала-
ры үөрэтэллэр. Ити курдук оскуолаҕа киириэн 
иннинээҕи саастаах оҕолорго аналлаах үчүгэй, 
түргэнник өйдөнөр ырыа, хоһоон олус аҕыйах. 

Улахан кылаас үөрэ нээччилэригэр аналлаах 
кинигэ эмиэ суох. Мин биир билэр ки´им  сиэм мин 
алта сааһыттан кинигэ ааҕарга уһуйаары чэпчэ-
ки сыаналаах Гарри Поттер, комикс эҥин атыы-
лаһан биэрэр этибит диир. Оттон сиэттэрэн си-
энэ кинигэлэри сөбүлээн ааҕар буолбут. Бэл, 
ийэтэ эбиэккэ биэрбит харчытын мунньан сыана-
лаах омук кинигэлэрин атыылаһар µ´µ. Сахалыы 
кинигэни тоҕо ылбаккыный диэтэххэ, тылыгар 
ыарырҕатабын уонна интэриэһиргиир тиэмэм 
суох диир эбит. Аныгы оҕолор таптал, улахан 
дьо ну кытта сыһыан, ыччаттар кыһалҕаларын 
ту һунан ааҕыахтарын баҕараллар. 

Гаврил Андросов:

– Иитэр-үөрэтэр хайысхалаах оҕо литература-
та наада буолла быһыылаах. Холобур, Маршак 
айымньыларын курдук классическай айымньы-
ларга наадыйыы күүһүрдэ.

Саргылана Ноева:
– Мин санаабар урукку ньымалары тут-

туохха баар эбит. Холобур, диафильм, открыт-
калар бааллара, кинилэр классическай айым-
ньы ис хоһоонун кэпсиир, көрдөрөр наһаа 
үчүгэй  иллюстрациялаахтар этэ. «Бичиктэргэ» 
туһаайан эттэххэ, ити курдук саха классиктарын 
айымньыларын – Суорун Омоллоон “Аанчыгын”, 
Эри лик Эристиин “Хачыгырын” кыра, чараас ки-
нигэ гынан таһаарыахха сөп буоллаҕа дии. 

Билиҥҥи оҕолор комикс кинигэлэри, кии-
нэлэри, мультиктары наһаа сүбүлүүр буол-
лулар. Онон биһиги даҕаны, итиннэ холонон 
көрүөхпүтүн сөп буоллаҕа. Онно тирэҕирэн 
6-7 саас таах оҕо болҕомтотун тардарга диэн 
электроннай сыһыарыы курдук тарҕанара 
буол лар эмиэ үчүгэй буолуо этэ. Холобур, мин 
Анна Ахматова хоһооннорун интернет бос-
хо сыһыарыыларыттан булабын, оттон саха 
бэ йиэттэрин хоһооннорун суох. Арай “Улуу 
Кудаҥса” нууччалыы тылбааһа эрэ баар. Дьиҥэ, 
саха бэйиэттэрин хоһоонноро эмиэ итиннэ кии-
риэхтэрин сөп этэ буоллаҕа дии. 

Биллэн турар, билиҥҥи кэмҥэ харчынан би-
риэмийэ наада. Нуучча литературатыгар биэс 
уонтан тахса араас бириэмийэлэр бааллар. Ити 
суруйар киһини көҕүлүүр. Саха литератураты-
гар улахан харчынан бириэмийэлэр бааллара 
буоллар бэрт буолуо этэ. Ол 70 тыһыынча диэн 
кыра. Билигин ким баҕарар сүүс тыһыынчаны 
кредит ылан кинигэ бэчээттэтэр буолла. Онон 
арааһынай суруйааччылар наһаа элбээтилэр.

Александра Попова–Долгура, суруйаач-
чы, «Айыы кыһата» оскуола саха тылыгар 
уонна литературатыгар учуутала:

– Оҕо литературата норуот кэскилин кыт-
та быһаччы ситимнээх. Дьиэ иһиттэн саҕалаан, 
биир диилээн дьоҥҥо тиийэ хамсаннахпытына 
эрэ сатанар. Мин учуутал быһыытынан эттэхпи-
нэ, бэчээттэнэр матырыйаал барыта оҕоҕо тии-
йиэхтээх. Биһиги билигин төрөппүт тэ ри «Бичик» 
маҕаһыыныгар саҥа кинигэ тахсыбыт, ону хай-
аан да оҕоҕутугар атыылаһы² диэн сµбэлиибит. 
Оскуола библиотеката са²а тахсыбыт уон уус-
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уран эрэ кинигэни ылыан сөп. Онтон биһиги 
оскуолабытыгар 600 оҕо үөрэнэр. Аны оҕолор 
үчүгэй кинигэни ылан баран төнүннэрбэттэр. 
Ол курдук Николай Якутскай «Төлкөтө», Далан 
«Дьикти сааһа» сүтэн хаалбыттара. Биһиги оску-
олабыт хомойуох иһин, анал  библиотеката суох. 

¥гүс оскуолаларга о±о кинигэни библиотека±а 
киирэн талан ылбат. Тоҕо диэтэххэ, библиотека 
хо´о кыара±ас, кинигэ µксэ хранилище±а ха-
раллан сытар. Онон оҕоҕо уус-уран литература 
быһаччы тиийбэт. Ол иһин оскуолабытыгар биб-
лиотека баар буоларын туруорса сылдьабын. 
Хас биирдии киһи ис сүрэҕиттэн үлэлээтэҕинэ 
эрэ үчүгэй өттүгэр хамсааһын барыан сөп дии 
са ныыбын. 

Сахалыы о±о литературатыгар анаммыт үлэ 
суох. Ити чааһынан утумнаахтык дьарыктаныах-
ха наа да. 

Аны биир улахан кыһалҕабыт диэн тыл баас 
уонна хат бэчээттээһин буолар. Дьиҥэ, наадалаах 
айымньылар бааллар эрээри, хаттаан бэчээттэм-
мэккэ тураллар. Холобур, Иван Сысолятин «Сар-
сыардата», Гаврил Колесов «Кэскилэ». Саатар 
орто саастаах оҕолорго аналлааҕы таһаараргыт 
эбитэ буоллар. Тылбаас да буоллун ээ.

Татьяна Жиркова:
– Мин «Бичиктэргэ» куруук этэбин ээ. Сэ-

биэскэй кэмҥэ тахсыбыт үчүгэй оҕо кинигэлэрин 
“Оҕо литературата” диэн ааттаан хаттаан бэчээт-
тээтэргит диэн. 

Альбина Борисова:
– Урут биһиги «Чуораанчыкка» кинигэ оҥорон 

таһаарар этибит. 

Данил Макеев:
– «Хотугу сулус» сурунаалга «Оҕолорбут ба-

рахсаттарга» диэн рубрика баар этэ. Ону сөргүтэ 
сатыыбыт да айымньы киириитэ м³лт³х.

Владислав Доллонов, «Полярная звезда» 
сурунаал сүрүн эрэдээктэрэ:

– Мин эмиэ ити рубриканы сөргүтүөхпүн 
баҕарбытым. Оҕолор олохсуйан хаалбыт айым-
ньыларга иитиллэн улаатан тахсаллара үчүгэй. 
Онон итинник айымньылар хас ыал аайы баар 
буолуохтаахтар. Ону таһынан омуктар бастыҥ 
классик оҕо суруйааччыларын айымньыларын 
сахалыы тылбааһа эмиэ наада. Дьиҥэ оҕо кини-

гэтэ бэчээттэммэт буолбатах. Үгүс төрөппүттэр 
бэлэмҥэ эрэ үөрэнэн хаалан, оҕолоругар атыы-
лаһан биэриэхтэрин баҕарбаттар. 

Александра Попова–Долгура:
– Дьиҥэ, оҕо кинигэни аахпат буолбатах. 

Ааҕарыгар к³м³л³´µ³ххэ наада. Күргүөмүнэн 
ааҕыы ньымата баар. Холобур, биир айымньыны 
биэрэн аахтарабыт уонна дьиэҕэ истиҥ ааҕыыны 
көҕүлүүбүт. Мин хас киэһээ аайы оҕолорун кыт-
та кинигэ ааҕар ыаллары билэбин. Итилэри таба 
туһаныахха диэн ыҥырабын. 

Оҕо кутун-сүрүн, кини хайдах кинигэни 
ааҕыан баҕарарын билэргэ учуутал туруулаһан 
үлэлиэн наада. Ол туһугар биһиги Амма Аччы-
гыйа «Сааскы кэм» романыгар баар Даарыйа 
эмээхсинин курдук буолуохпутун наада. Биир 
оннук эмээхсин биһигини остуоруйа кэпсииргэ 
үөрэтэ сылдьар. Мин санаабар о±о остуоруй-
аны сатаан кэпсии үөрэннэҕинэ тылын баайа 
сайдан, кинигэни да ааҕар буолуо этэ. Өссө 
телевидениеҕэ, интернеккэ, ютубка, хаһыакка, 
сурунаалга остуоруйаны кэпсээһини көҕүлүөххэ 
баара. 

Раиса Винокурова–Сэндиэлэ, оҕо айым-
ньыларын тылбаасчыта, суруйааччы:

– Оҕону төрүөҕүттэн, ийэ тылыгар дьарык-
тыахха наада диэн өйдөбүллээхпин. Ол иһин 
«Күлүмчээн» диэн энциклопедия бэлэмнээммин 
таһаараары сылдьабын. 

Биһиэхэ үөһэттэн өйөбүл, сокуон наада эбит. 
Ил Тµмэн, Дьиэ кэргэн, о±о саас, ыччат кэмитиэ-
тэ оҕолорго аналлаах кинигэлэри таһаарар туох 
да сокуону оҥорбокко олороллор. Тиийэн ыйы-
таластахха учебник эрэ таһаарабыт дэһэллэр. 
Үөрэх министиэристибэтэ биһигини өйүүр кыаҕа 
да суох. Мин кинигэ бэчээттэтэрбэр хантан да 
өйөбүл ылар кыа±ым суох. 

О±о кинигэтин µбµ лээ´ини быһаарарга бары 
ылсыахпытын наада, оччоҕо эрэ кыайыахпыт. 
Аны оҕо суруйааччыларын айымньыларын ыры-
тар кириитиктэр, научнай үлэһиттэр суохтар. Бу 
кэпсэтии түмүгүнэн бырабыыталыстыбаҕа сурук 
суруйуохха, сокуон тахсарыгар олук ууруохха 
уонна библиотекалары кытта үлэлэһиэххэ. 

Василина Попова, суруналыыс, ХИФУ ли-
тературатыгар магистрана:

– Маннык кэпсэтиилэр олус туһалаахтар дии 
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саныыбын. Мин түөрт уонна уон биэс саас таах 
оҕолордоохпун. Кыра уолум эрдэ уһуктар, онон 
күн аайы кинигэ ааҕабын. Билигин наһаа үчүгэй 
кинигэлэр бааллар. 

Ол эрээри мин кыра сылдьан хаһыаттан кырый-
ан, бэйэм тигэн кинигэ оҥорорбун с³бµлµµрµм, 
кинигэ ойуутугар  наадыйбат буоларым. Ийэм 
кинигэ ааҕан биэрэрэ. Кини намыын куолаһын 
били²²э диэри өйдүүбүн. Аркадий Гайдар “Чук и 
Гек” кинигэтин ийэбитигэр хос-хос аахтаран ис-
тэрбит. Онон оҕону кинигэ ааҕыытыгар уһуйуу 
төрөппүттэн бэйэтиттэн тутулуктаах дии саныы-
бын. Аҥар дастыы учууталларга эрэ сэлээннээһин 
сыыһа, кинилэр онно далаһа эрэ курдук буолу-
охтарын сөбө буолуо. 

Анна Варламова—Айысхаана, «Чолбон» 
сурунаал эппиэттиир сэкирэтээрэ:

– О±о ту´унан буолла да – о±о литература-
та, о±о уру´уйдаах буолла да – о±о±о аналлаах» 
диэн к³рµµ баарын ылымматын Альбина Ан дриа-
новна с³пк³ этэр. Итини тус бэйэм айар µлэ-
бэр чуга´ата и´иттим. О±о±о да, улахан дьо²²о 
да тэ²инэн аа±ыллар айымньы µгµс. Холо бур, 
«Сµлµ´µннээх иннэ» сэ´эни, «¥ргµ³рдээх кэм 
µнµгэстэрэ» романы сµрµн геройдара о±олор 
 буолан о±о литературатын ирээтигэр эрэ киллэ-
рэн сылдьар курдуктар. 

«Сµлµ´µннээх иннэ» сэ´эни ис дьи²э, т³р³п-
пµттэр, учууталлар аахталлар, кинилэр н³²µ³ 
сэрэтэр µлэ бардар диэн соругу туруорунан су-
руйбутум.

Пединститукка ыарахан иитиилээх о±олору 
кытта µлэлэ´иигэ хайысхалаах социальнай пе-
дагог идэтин ылан, онтон сиэттэрэн суут архы-
ыбыттан матырыйаалы к³²µллэтэн ити сэ´э²²э 
ылсыбытым. Токсимания дьайыытыттан тахсы-
быт бы´ылааны ³сс³ ыар дьаллык аа²ныан 
с³бµн  туорай тµ´ээри, ку´а±ан дьаллык хар-
дыыта киэ², к³рµ³х бэтэрээ ³ттµнэ µлтµ с³рµ³, ол 
кэннэ хойутаан баран хобо чуорааны хо²куната 
сылдьыахпыт диэн быраап кэрдиитин µлэ´итин 
сµбэтинэн кэми урутаан, наркомания тиэмэтигэр 
уларытыллыбыта. К³рсµ´µµлэргэ улахан кылаас 
о±олоро араас проблемалары и´иттэн та´ааран 
ырытыыларын би´ириибин, учууталлар да сэрэ-
тэр µлэни балай эмэ ыыппахтыыллар. 

«¥ргµ³рдээх кэм µнµгэстэрэ» рома²²а тыа 
 сирин у´ук нэ´илиэгин 12 о±олоох кылаа´ын 

кэлэктиибин оло±ун 1987–2010 сылларга диэ-
ри хабан сэ´эргээбитим. ¥³рэнээччи, учуутал, 
т³р³ппµт, нэ´илиэк оло±о диэн тµ³рт ута±ы 
тэ²²э ³р³н суруйбутум. Ки´и хаппахтаан олорон 
аа±ара биир эмэ сирэйгэ баар. 

Роман кылаас 12 о±отуттан а²ара µ³рэх, 
 идэ ылан, Тиргэлээхтэригэр т³ннµµлэринэн, 
 дой  дуларын оло±ун сэргэхситиигэ, сайынна-
рыы га кэс киллээх санааны ылыныыларынан 
тµмµк тэнэр. ¥³рэрим диэн бы´а тардыыта учуо-
бунньук ка киирбититтэн.

Бу манан тугу этээри гынабыный? Улаатан 
эрэр о±олор тустарынан суруйуу олус уус тугун 
³йд³т³³рµ. 14-17 саастаахтар тугу ин тэ риэ-
´иргииллэрин, туохха ордук к³х т³ р³ у´ук тарын, 
туохтан мунчааралларын, т³р³п пµт тэрин, до-
±отторун кытта сы´ыаннарын и²эн-ха ́ ан би-
лии эрэйиллэрин этээри. О±о психологиятын 
µчµгэйдик билии ирдэнэр.

Улааппыт о±олор тустарынан суруйар дьон 
саа´ырдыбыт. Аныгы информационнай техно-
логиянан сэбилэммит олох тэтимин кытта аас-
пыт µйэ ортотугар т³р³³бµт дьон тэ²²э хар-
дыыла´арбыт улам кыаллыбат буолан и´эр. 
К³ лµ³нэ к³лµ³нэттэн арда атан, тэйэн истэ±э.

Бу т³гµрµк остуолга кэпсэтии салгы²²а ыйам-
макка, дьыаланан сал±аннар диэн ба±алаахпын. 
«Чолбон» сурунаал «Литература эйгэтэ» диэн 
т³гµрµк остуолугар о±о±о анаан суруйааччыла-
ры икки б³л³±µнэн, биирэ оскуола±а киириэн 
иннинээ±и уонна кыра кылаас µ³рэнээччилэрин 
кытта µлэлэ´эр анал идэлээхтэри ы²ыран 
к³рµ´µннэриэххэ. Оттон иккис б³л³хх³, улаап-
пыт о±олору кытта кµннэтэ алты´ар иитэр µлэни 
тэрийээччилэри, социальнай педагогтары, пси-
хологтары обургу о±олорго суруйар суруйааччы-
лар атах тэпсэн олорон сэ´эргэ´иилэрин, санаа 
µллэсти´иилэрин тэрийиэххэ. Онуоха хото, эдэр 
суруйааччылары тардыахха.

Бµгµ²²µ кэпсэтиигэ Гаврил Гаврильевич 
 этиитэ с³пт³³х. Айар ки´и сыратыгар эппиэт-
тиир т³л³бµрµ к³р³н, социальнай сакаа´ы 
биир диилээн суруйааччыга сµктэрэр ордук 
буо луо этэ диэни. Ити манна и´иллэн ааста 
дии, сорох куонкуруска µчµгэй айымньылар 
киир бэттэр диэн. Оттон т³л³бµрдээх социльнай 
сакааска суру йааччы санаатын кµµскэ ууран 
µлэ лээтэ±инэ, бука µтµ³ тµмµк тахсыа этэ дии 
саныыбын. 

Литература эйгэтигэр
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Сэмэн Тумат, саха народнай суру-
йааччыта, о±о айымньытыгар Амма Ач-
чыгыйа аатынан Ил Дархан бириэмийэ-
тин лауреата: 
– Саха литературатын эйгэтэ киэҥ, тоҕо диэ-

тэххэ, кини үүнэр-сайдар, ол аайытын хайысхата 
уларыйан-тэлэрийэн иһэр, көрдөбүлэ соччонон 
үрдүү турар айылҕалаах. Бу олус киэҥ, уустук 
уонна хайаатар даҕаны баар буоллаҕына, аны 
ол бары көрдөбүлгэ эппиэттиир эрэ буоллаҕына, 
табыллан тахсара диэн баар ээ...

Мин ³р³спµµбµлµкэ оскуолаларыгар ыытыл-
лар оҕолор суруйууга күрэхтэһиилэригэр, «Чуо-
раанчык» сурунаал редакцията утумнаан ыытар 
үгүс дьаһалларыгар кыттабын, ол оҕо литера-
туратын таһыма уонна кыһалҕата туох эбитий 
диэн өйдүүрбэр кыаҕы биэрэр. Мин санаабар, 
дьааһыла уонна оскуолаҕа киирии икки ардыгар 
улахан араастаһыы баар курдук. 

Өтөрдөөҕүтэ бырабыыталыстыба уонна Ил 
Дархан Егор Борисов таһымыгар саха лите-
ратуратын сайыннарыы боппуруостарыгар 
улахан мунньах буолан ааспыта. Хор, онно 
биир эдэркээн дьахтар тыыллан-хабыллан 
 туран: «Биһиги икки эрэ киһи оҕо литература-
тын айабыт...» – диэн чаҕылыннарда ээ. Ис-
тиэххэ толооһо сүрдээх. Баарынан эттэххэ, 
өл бүттэрдиин-тыыннаахтардыын бары литера-
тураны суруйан эрдэхпит буолуо ээ... Итинник 
быһыта-орута түһэн бэйэлэрин эрэ үтүөлэрин 
таһаарынааччылар этэллэрэ-саҥараллара ору-
на суох. Оҕо литературатын боппуруоһугар олус 
сэрэхтээхтик уонна таһымнаахтык, санааны-
оноону оннун булларан этии наада. Өксөкүлээх 
Өлөксөйтөн, Алампаттан, Николай Неустроевтан, 
Былатыан Ойуунускайтан саҕалаан, билиҥҥи су-
руйааччыларга тиийэ оҕону кэрэхсэттэрбит хан-
нык диэн суруйан эрдэхпит дии... 

Уопсайынан эттэххэ, сахаларга оҕо литера-
турата диэн баар буоллаҕына, ол µгµс көлүөнэ 

дьон айбыт үтүөлэрэ буолар. Ону педагогтар, 
оҕо уһуйаанын иитээччилэрэ, оҕолорго кинигэни 
таҥан оҥорооччулар ураты дириҥник өй дүөх уон-
на сатаан туһаныах тустаахтар дии саныыбын.

Оҕо литературатыгар өссө биир дидакти чес-
кай хайысха баар. Арааһа, ону дьоннор булкуйа 
өйдүүллэр быһыылаах. Ол – оҕо уһуйааннарыгар 
уонна оскуола бастакы кылаастарыгар киирбит 
оҕолор аан дойду эйгэтин, көтөрүн-сүүрэрин, 
отун-маһын өйдүү-билэ үөрэнэллэригэр анал-
лаах өйдөтөр-санатар, биллэрэр хайысхалаах 
суруйуулар. Холобурга ыллахха, хаар – маҥан, 
от – күөх, бу – күөрэгэй эҥин диэн курдук өй-
дөбүллэри оҕоҕо чиҥэтиигэ анаан суруйуулар. 
Олору төһө даҕаны наада лаах, туһалаах диэ-
биппит үрдүнэн, уус-уран суруйуу диир кыахпыт 
суох. Ити хайысха – уус-уран суруйуу буолба тах, 
биллэрэр-көрдөрөр, иһитиннэрэр оруоллаах. 
Аны ити хайысхата суох оҕону уус-уран литера-
тура эйгэтигэр хайдах даҕаны сиэтэн киллэрбэк-
кин, уус-уран айымньыны сүрэҕинэн-быарынан 
ылынарын ситиспэккин. Уус-уран суруйуу диэн 
уус-уран суруйуу буоллаҕа дии. Аҥардас биир 
эрэ ха йысханан оҕо литературата айыллыбатын 
курдук ылынар төрдүттэн сыыһа, ол инниттэн 
 баары, суруллубуту дириҥник өйүнэн арыйыыга 
үлэлиир наада дии саныыбын.

Билиҥҥи биһиги кэммит оскуолаларыгар оҕо-
ну ийэ тылга сыһыарар туһугар үлэ олус күүскэ 
барар. Ону сэргии, үөрэ көрөбүн. Сити һиилэр 
даҕаны аҕыйаҕа суохтар. Оҕо литературата – бу 
олус киэҥ эйгэ. Дьиҥинэн эттэххэ, бары үчүгэй, 
классическай суруйуулар оҕо сааһын бары та-
һымыгар эппиэттииллэр. Олору сүүмэрдээн, ис 
хоһоонун арыйан биэрии инники сорукпут буо-
луохтаах. Оҕо литературата суох буолбатах – 
баар. Ону сатаан туһаныы, оҕоҕо тиэрдии баар 
ээ – саамай уустуга. 

Бэлэмнээтэ Иван ОСИПОВ

Сэмсэ тыл
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Биллэр политик, общественнай-поли-
тичес кай деятель, дипломат, 

1999-2006 сылларга Саха £р³с-
пµµбµлµкэтин тас сибээскэ миниистирэ, 

сахалартан бас такынан Россия генераль-
най консула дуо´унаска тии йэ µµнэн, 

Монголия Эрдэнэт куоратыгар µлэлээбит 
Александр Васильевич Мигалкин 

биґиги кэккэбитигэр баара буоллар бы-
йыл, бэс ыйын 20 кµнµгэр, 

60 сааґын туолуо этэ. 
Александр Васильевич диэн кимий? 

Кини кіннірµ киґи, табаарыс 
бы ґыытынан хайдах этэй? Бу туґунан 
Александр Васильевыґы кытта араас 

кэмнэргэ алтыґан ааспыт дьоннор 
ахтыыларыгар аа±ыаххайыІ. 

Аркадий Михайлович Алексеев, Саха 
£р³спµµбµлµкэтин народнай артыыґа, Са-
ха £р³с  пµµбµлµкэтин култууратын µтµі лээх 
µлэґитэ, Дьо куус кай куорат бочуоттаах 
олох тоо±о:

– Мин бу сааґыран олорон Александр Ва-
сильевич Мигалкин туґунан сµрдээх сырдык 
ійдібµллээхпин. Кіннірµ киґи, салайааччы 
быґыытынан сэбиэскэй кэмІэ да±аны, дойду 
µрдµнэн сатыылаабыт уларыта тутуу кэмигэр 
да±аны Сахабыт сирин биир ча±ылхай киґитэ 
этэ диэн сыаналыыбын. Александр Васильевич  
– комсомол, партия салайар кэмигэр буґууну-
ха тыыны ааспыт ки´и. Олус киэІ, дириІ билии-
лээх буолан кинини кытары олох бары эйгэтигэр 
– ырыаны, спорду хабан туран кэпсэтэр, санаа 
атастаґар сµрдээх интэриэґинэй буолара. 

1990-с сылларга Кадры бэлэмнээґиІІэ уон-
на аттаран туруорууга департамены Мат-
вей Ва сильевич Мучин салайар этэ. Ити кэм Іэ 
депар тамент Саха сириттэн Москва±а µірэнэр 
устудьуоннары кытта кірсµґµµлэри сµрдээх киэІ-
ник, µрдµк таґымнаахтык тэрийэн ыытара. Биир 
оннук кірсµґµµгэ мин, ³р³спµµбµлµкэ±э профес-
сиональнай таґымнаах айар білі±µ бэлэм ниир 
киґи быґыытынан, Раиса Захарованы, Алексей, 
Екатерина Егоровтары, Аскалон Павловы, Алек-
сандр Бурнашевы салайан кыттыыны ылбытым. 
Ити 1995 сыллаахха этэ. Москва куоракка бэрэ-
стэбиитэлистибэбит сала йааччыта Климент Его-
рович Иванов биґиги айар біліхпµтµн кытта 
µлэлэґэргэ солбуйааччытын Александр Василье-
вич Мигалкины сыґыарбыта. Александр Василье-
вич ис иґиттэн µірэн-кітін, кыґаллан-мµґэллэн 
туран, биґиги иннибитигэр сµµрэн-кітін, туох 
да харгыґа, мэґэйэ суох сылдьарбытын бары 
іттµттэн хааччыйбытын кµн бµгµІІэ диэри умну-
баппын. Саха сириттэн сылдьар устудьуоннары, 
Москва куоракка олорор саха интеллигенциятын 
кытта кірсµґµµлэрбит олус истиІник ааспыттара. 
Александр Васильевич Мигалкины кытта алты ґан 
ааспыт олохпут ити тµгэнэ хас биирдиибитигэр 
дириІ ійдібµлµ хаалларбыта.

Александр Мигалкинныын 
умнуллубат кірсµґµµлэр
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Чугастык алтыспыт до±отторо Сэмэн Дани-
лов хоґоонугар суруйбут “До±орум, дабай кµіх 
сыырдаргын” диэн ырыабын саамай сібµлµµр 
ырыата этэ уонна оло±ун тиґэх кµннэригэр диэ-
ри ыллаабыта диэн кэпсииллэр. Чугас аймахтар-
бар, Павловтар дьиэ кэргэттэригэр тµмсэн, би-
иргэ чэй дээн, олох-дьаһах, µлэ-хамнас туґунан 
элбэхтик кэпсэтэн, Александр Васильевич ыл-
лыктаах, дириІ санааларын, сµбэтин-аматын 
истэн аас пыт тµгэннэрдээх этим эрээри, бу ырыа 
туґунан биґиги анаан-минээн кэпсэппэтэхпит.

Александр Васильевич Монголия±а Россия 
ге неральнай консулунан анаммытын мин тус 
бэйэм испэр хомойо истибитим. Маннык µрдµк 
таґымнаах, киэІ билиилээх-кірµµлээх бэ йэ-
бит уолбут кыа±ын, ійµн-санаатын кµµґµн Са-
ха сирин сайдыытыгар туґаныахтаах этибит 
диэн. Россия генеральнай консулунан µлэлиир 
киґи баччааІІа диэри сахалартан суох уонна 
ітірµнэн да баар буолбата буолуо. 

Александр Васильевич оло±ун тиґэх кµннэ-
ригэр дойдутугар кэлэн, сіптііх ійібµлµ ыл-
бата±ын туґунан хомойо истэр этим. Билигин 
сааґыран олорон ити хомолтобун аґа±астык 
этэбин. Биґиги, саха норуота, ахсааммыты-
нан а±ыйахпыт. Онон да±аны сирдэтэн биллэр-
к³ст³р, салайар, тэрийэр талааннаах дьоннорбу-
тун ійµµрбµт хайаан да наада.

Александр Васильевич туґунан ахтыыбын 
тµмµктээри олороммун, кини бииргэ тіріі бµт-
тэрин туґунан этиэхпин ба±арабын. Мигалкиннар 
бииртэн биир ураты талааннаах дьон. Бэйэлэрин 
кыахтарыгар эбии айыл±а ситэрэн-хоторон маа-
нылаабыт дьонноро диэн сыаналыыбын. ДириІ 
удьуор кэскилэ киэІ. Онон Мигалкиннар ыччат-
тара Саха сирин сайдыытыгар іссі да µлэлээн-
хамсаан кірдірµіхтэрэ диэн эрэл лээхпин. 

.

Никита Гаврилович Соломонов, биоло-
гическай наука доктора, Россия наукала-
рын академиятын чилиэн-корреспондена, 
РСФСР уонна Саха АССР наукатын µтµілээх 
деятелэ, Саха £р³спµµбµлµкэтин бочуот-
таах олохтоо±о:

– 1990-с сыллартан саҕалаан Ийэ айыл±аны 
харыстыыр Аан дойдутаа±ы тэрилтэ (WWF) 
Саха сирин кытта киэІ ³рµттээхтик µлэлэспитэ. 
1993 сыллаахха бу тэрилтэ ыІырыытынан Нор-
вегия±а буол бут тыытыллыбатах территория-

лар тустарынан V Аан дойдутаа±ы конгресс ка 
кыттыбытым. Биллэрин курдук, омук си ригэр 
айанныыр саха Москва ±а тиийээт, хайаан да 
бэрэстэбиитэлистибэҕэ сылдьар. Оччолорго 
Алек  сандр Васильевич  Ми галкин диэн 35 эрэ 
саас таах эдэр киґи солбу йааччынан µлэлии оло-
роро. Кини тас дойдулары кытта экономическай, 
культурнай, духуобунай сибээскэ µлэлэґэр эбит 
этэ. Конгресска кытта баран иґэр киґи туох 
туґунан кэпсиэхтээхпин, быґаарсыахтаахпын 
туґунан билиґиннэрдим. Александр Васильевич 
аан дойдуга олох хайдах баран иґэрин, омуктар 
тугунан тыынан олороллорун, туох дьарыктаах-
тарын, биґиги кинилэргэ туохха интэриэстээх-
питин туґунан кэпсээн сµбэ-ама биэрбитэ. Скан-
динавия дойдуларын кытта ыкса сибээстээх, бу 
дойдулар уратыларын, култуураларын, ійдірµн-
санааларын бэркэ диэн билэр, сааґыгар сібі 
суох дириІ билии лээх киґи эбит диэн сі±і са-
наабытым. 

Оччолорго конгресска Арктика дойдуларын 
 бэрэстэбиитэллэрэ кэлбиттэр этэ. Ити са±ана 
Усть-Ленскай заповедник территориятын кэҥэ-
тэн, “Дельта Лены” диэн уопсай заповедни-
гы тэрийэр туґунан боппуруос кµµскэ турара. 
Биґиги бастакы президеммит М.Е. Николаев 
ити боппуруоґу сµрдээ±ин интэриэґиргиир этэ. 
Аны тыытыл лыбатах территориялары µірэтэн, 
хамсыыр-харамайы хайдах харыстыахха диэн 
боппу руос эмиэ турара. Саха сирэ ити кэмІэ 
Американы кытта хас да хайысха±а µлэбитин 
сал±аабыппыт. Онтон биирдэстэрэ — кыталыгы 
µірэтии. Кыталык ахсаана а±ыйаан, эстэр ту-
рукка киирэр кутталламмыт кэмигэр, Саха сирин 
эрэ популяцията быыґыыр-харыстыыр кыахтам-
мыта. То±о диэтэххэ, аан дойду кыталыга 98-99 
бырыаґыана Саха сиригэр кэлэн тірµµр-µіскµµр. 
Инньэ гынан биґиги кыталыгы харыстыырга уон-
на ахсаанын элбэтиигэ элбэхтик µлэлэспиппит. 

Холобура, биллэр орнитолог Владимир 
Флинт кі±µлээґининэн, Саха сирин кыталы-
гын сымыытын Рязанскай уобаласка баар Ок-
скайдаа±ы судаарыстыбаннай суолталаах за-
поведникка туттаран, салгыы ол сымыыттан 
о±олору таґааран, кыталыгы элбэтии µлэтин 
ыыппыппыт. Америка±а тэриллибит туруйалар 
Аан дойдутаа±ы фондалара туруйалар бары 
кірµІнэрин хомуйан, питомник тэрийбитэ. Аны 
1992 сылтан Америка фондатын кытта турукааны 
(очковая гага) элбэтиигэ, ууґатыыга µлэлэґэн 
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са±алаабыппыт. Эмиэ ахсаана а±ыйаан, сµтэр 
кутталламмыт диэн Индигиир тірдµгэр µіс кµµр 
туру кааны µірэтиини са±алаабыппыт. Онон 
Нор вегия±а конгресска кыттар кэммитигэр Саха 
сирин кыталыга, туруйата, турукаана Аан дойду-
га ордук суолталана сылдьар кэмнэрэ этэ. Маны 
барытын бэлиэтээн туран, Александр Васильевич 
конгресска кыттар тосхоллорбутун ыйан-кэрдэн 
биэрбитэ. Кырдьык, бу конгресска кыттыыбыт 
µтµі тµмµктээх буол бута: 1993 сыл сэтинньи 7 
кµнµгэр биґиги ³р³спµµбµлµкэбит делегацията 
Швеция хоруолун кытта кірсµґэр буолбута. Дой-
дубар тіннін иґэн Александр Васильевыґы кыт-
та иккистээн кір сµбµппµт. Биґиги кірсµґµµбµт 
Москва±а ҐрµІ дьиэ тоґуурга тµбэґэн олорор 
уустук кэмигэр — алтынньы 4 кµнµгэр буолбу-
та. Александр Васильевич бу кірсµґµµ сµрµн ис 
хоґооно хайдах быґыылаахтык барыахтаа±ын, 
туох тµмµктэрдээх буолуохтаа±ын туґунан элбэх 
сµбэни-аманы  биэрбитэ. Саха сирин туґугар ис 
иґиттэн кыґаллара хас биирдии тылыгар-іґµгэр 
биллэрэ. Кэнники ³р³спµµбµлµкэ делегацията бу 
улахан кірсµґµµгэ кыттар уопсай тэрээґинин ба-
рытын бэйэтин илиитигэр ылан µлэлээбитэ. 

Ол кэнниттэн Александр Васильевиґы кытта 
кірсµбэтэ±им. Ханна, тугу µлэлии сылдьарын 
туґунан хаґыакка аа±ан, телевизорга кірін  
эрэ билэр этим. Ол гынан баран, киґи биирдэ 
эмэ кірсµбµт киґитин кытта кэпсэтиитэ ійгі-
санаа±а умнуллубаттык хаалар тµгэннэрэ баал-
лар. Билигин 89 сааспар µктэнэн олорон, оннук 
умнуллубат кірсµґµµ мин олохпор 90-с сыллар 
са±аланыыларыгар Александр Васильевич Ми-
галкины кытта буолбута диэн этиэхпин сіп. 

Мигалкиннар аймах туґунан мин киэІ ій-
ді бµллээхпин. Олох укулаата, общественнай 
ій-санаа тірдµттэн уларыйар, µйэлэр алтыґар 
кэмнэригэр интэриэґинэй дьон тіріін-µіскээн 
ааґаллар. Кинилэр норуот тыыннаах хаалары-
гар, саІа кэмІэ сайдыы суолун сіптііхтµк тэ-
лэригэр ананан кэлэллэр. Биґиэхэ, сахаларга, 
оннук дьоннортон биирдэстэринэн Александр 
Васильевич Мигалкин буолар.

.

Николай Иванович Петров, Саха £р³с-
пµµ бµлµкэтин норуотун хаһаайыстыбатын 
үтүө лээх үлэһитэ, Эдьигээн улууһун бочуот-
таах олохтооҕо:

– Мин Александр Васильевич Мигалкины Ал-

лараа Халыма улууһугар 1984 сыллаахха үлэлии 
кэлэн баран, партийнай-хаһаайыстыбаннай ак-
тив мунньаҕар көрсүбүтүм. Ол саҕана Черскэй-
гэ сахалар аҕыйах этилэр, онон көрөөт да до-
рооболоһон билсибиппит.

Александр Васильевич ол саҕана комсомол 
оройуоннааҕы кэмитиэтин бастакы сэкирэтээ-
ринэн үлэлиирэ. Ити мунньахха ыччат туһунан 
хас да боппуруоска олус күүстээхтик, ылын-
нарыылаахтык тыл этэн, уураахха киллэртэр-
битин өйдүүбүн. Кини нууччалыы ыраастык 
саҥарарын, кими баҕарар кытта боппуруоһу 
быһаарсар кыахтааҕын бэлиэтии көрбүтүм. 

Ити мунньах кэнниттэн кабинетыгар киирэн, 
ким хантан сылдьарын, ханна үлэлиирин билсэн, 
уу сахалыы бэйэбит тылбытынан дуоһуйа кэпсэ-
тэн турабыт. Мин «Аллараа Халыма» совхозка 
үлэлии кэлбиппин үөрэ истибитэ уонна бииргэ 
үлэлиэхпит диэн үлэбит туһаайыыларын торум-
наспыппыт. 

Ол саҕана «Аллараа Халыма» совхоз ³р³с-
пµµбµлµкэ±э биир бастыҥ үлэлээх совхозтар 
кэккэлэригэр киирэрэ, сүрүн производство са-
лааларыгар ыччат даҕаны элбэх этэ. Онон биһиги 
итинтэн саҕалаан ыччат олоҕун-дьаһаҕын, үлэ-
тин-хамнаһын туһунан, улахан тэрилтэлэри кыт-
та шефтэһии боппуруостарыгар элбэхтик үлэ-
лэспиппит, совхоз отделениеларыгар даҕаны 
элбэхтик комнадировкаҕа сылдьыбыппыт.

Совхозка үлэһиттэр барылара чукчалар, юка-
гирдар, нууччалар, украинецтар этилэр. Онон 
кэпсэтии наар нууччалыы буолара. Александр 
Васильевич туох да иҥнигэһэ суох ханнык 
баҕарар омугу кытта кырдьаҕаһыттан, эдэриттэн 
тутулуга суох түргэн баҕайытык билсэ охсоро, 
интэриэһиргиир боппуруостарын кэпсэтии бөҕө 
буолара.

Ол саҕана мин совхозка профсоюз кэмитиэ-
тин бэрэссэдээтэлинэн, онтон кэнники тыа ха-
һаайыстыбатыгар сыһыаннаах тэрилтэлэр 
проф  союзтарын түмэр оройуоннааҕы холбоһугу 
тэ рийэн үлэлэппитим. Ол иһин биһиги оро йуон 
комсомолун кэмитиэтин кытта үлэлиирбити гэр 
сыалбыт-сорукпут сөп түбэһэр буолан, тэ рээ-
һиммитин куруук бииргэ ыыта сатыырбыт.

Ити саҕана Аллараа Халыма оройуонугар 
17-18 тыһыынча киһи олороро, үлэлиирэ, омук 
даҕаны элбэҕэ. Муора порда, Магадан авто-
базата, «Колымторг», Халыма, Индигиир өрүс 
сүнньүлэригэр баар оройуоннары хабар авиа-
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предприятие,  «Колымстрой» курдук улахан тэ-
рилтэлэр бааллара. Кииннэрэ даҕаны, үлэһиттэрэ 
даҕаны Москва диэ киттэн буолан, наар хотунан 
быһа бараллара, кэлэллэрэ. Сороҕор Дьокуус-
кайы даҕаны билинимээри гыналлара. Онон 
үлэлииргэ сүрдээх ыарахан этэ. Маннык кэм²э 
Александр Васильевич, биһиги билэрбитинэн, 
бэрт үчүгэйдик Черскэйгэ үлэлээн-хамсаан аас-
пыта. Ыччаты, оройуон салалтатын, тэрилтэ са-
лайааччыларын кытта биир тылы булан, араас 
тэрээһиннэри ыытан улуус олоҕор-дьаһаҕар 
сахалыы тыыны, төрүт култуураны киллэрбит 
дьоннортон биирдэстэрэ этэ  диэтэхпинэ сыыс-
патым буолуо. Ити курдук үлэ лии сырыттахпы-
тына биирдэ: «Дьокуускайга барар буоллум, 
бырабыыталыстыбалар ыҥыраллар», – диэн эп-
питин соһуччу баҕайытык истибиппит.

Ити кэнниттэн биһиги көрсүбэтэхпит. Ол да 
буоллар билэр киһим быһыытынан ханна сыл-
дьарын, тугу үлэлиирин ыраахтан да буоллар, 
билэ-көрө, истэ сылдьарым.

Москваҕа үөрэнэ сылдьыбытын, Саха £р³с-
пµµбµлµкэтин тас сибээстэһиигэ миниистиринэн 
үлэлиирин, кэнники Монголияҕа ситиһиилээхтик 
үлэлии сылдьарын истэммин үөрэрим. Улахан 
киһини кытта үлэлээн ааспыппыттан киэн тут-
табын, астынабын.

Александр Васильевичтыын, саха уһулуччу-
лаах уолун, судаарыстыбаннай деятелин, ди-
пломаты, сахалартан бастакы Россия гене-
ральнай консулун кытта бииргэ үлэлээбит, 
сүүрбүт-көппүт күннэрбитин, эдэр сааспыт ум-
нуллубат үтүө кэмнэрин туһунан сырдык өйдө-
бүл мин өйбөр-санаабар куруутун баар буолуо.

Николай Дмитриевич Саввинов, Саха 
£р³спµµ бµлµкэтин тыатын хаґаайыс ты ба-
тын туйгуна, Эдьигээн улууґун бочуот таах 
олохтоо±о:

– Мин, 83 саастаах кырда±ас, бэйэм олорон кэл-
бит олохпор кыґал±а, ас-таІас кэмчитэ киґини 
иитэр-µірэтэр суолталаах диэн ійдібµлгэ толо-
ру сіпсіґібµн. БилиІІи о±о арыы лаах  килиэби 
аґыыр ас ахсааныгар кил лэрбэт буо луон сіп. 
Ас-таІас дэлэй µйэтигэр киґи ону баалаабат. 
О±о сылдьан ійдµµбµн ээ, арыылаах лэппиэскэ-
ни мотуйа олорор киґиэхэ ымсыыран да биэрэр 

этим. Кини: “Дьэ, маны сиэххин ба±арар буол-
лаххына, тоойуом, µірэхтээх киґи буо лаар”, – 
диэн этэр буолара. Саараама уонна биир быґыы 
лэппиэскэни утары ууммат этэ. Ол иґин мин 
арыылаах лэппиэскэ сиир ба±аттан улааттах-
пына хайаан да µірэхтээх киґи буо луом диэн 
толкуйдаах улааппытым. Ол сорукпун ситиґэн, 
µірэхтээх, µлэґит киґи сиэринэн олорон кэл-
лим. Онон а±алара эрдэ ілін, аІардас ийэлэрин 
кірµµлэригэр хаалбыт, кыґал±а диэн тугун би-
лэн улааппыт 12 бииргэ тіріібµт Мигалкинна-
ры мин олус чугас тык саныыбын, тіґі да кини-
лэри кытта атах тэпсэн олорон кэпсэппэтэ±им, 
тус бэйэлэрин бу диэн кірбіті±µм иґин. 12 
о±о бары µірэхтэнэн, ³р³спµµбµлµкэ±э биллэр-
кістір µлэґит дьон буолан тахсыбыттарын ордук 
астынабын.

2014 сыллаахха “Эдьигээн сонуннара” хаґыат 
редакциятын коллективын (редактор А.Ф. Мат-
веев) ыІырыытынан Мигалкиннар убайдара, 
народнай поэт Иван Васильевич биґиги Эдьи-
гээммитигэр ыалдьыттаабыта. Кини тылын-іґµн 
тутан олорон астына да истибитим. Иван Васи-
льевич кыґал±аны билэ улааппыт киґи оло±у 
сыаналыыр, баары харыстыыр, дьоІІо харыс-
табыллаах сыґыаннаах буолар диэн эппитин 
на´аа чугастык ылыммытым.

Мигалкиннар биир ча±ылхай уолларынан 
Алек сандр Васильевич буолар. Бу диэн сирэй 
кірсін кэпсэппэтэх, кірбітіх киґим. Хаґыат-
тан, кинигэттэн аа±ан, телевизорынан кірін, 
араа дьыйанан истэн билэр, ыраахтан олорон 
сэргиир, киэн туттар киґим этэ. Дьэ, чахчы ула-
хан кыахтаах, дириІ билиилээх киґи буоларын 
сі±і-махтайа, киэн тутта ылынарым. 

Александр Васильевич кылгас µйэлэммитин 
санаан кэллэхпинэ, мин билигин да харааста-
бын. Кини µтµі аата саха норуотун баарын туха-
ры умнуллуо суо±а дии саныыбын. То±о диэтэх-
хэ, киґи µтµі майгыта, киґиэхэ киґилии истиІ 
сыґыана, µрдµк ійі-санаата µйэлээх ійдібµл 
буолан, киґи-аймах баарын тухары ааттанар 
аналлаах.

Ахтыылары хомуйда Сардаана МАТВЕЕВА, 
Россия Суруналыыстарын сойууһун 

чилиэнэ, С£ бэчээтин туйгуна
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Саха киһитэ  күҥҥэ сүгүрүйэр. Олоҕу тыын нааччы – күн. 
Үйэлэртэн үйэлэргэ үрүҥ күн «сандалас уота сайаҕас санааны,  
самныбат саргы ны алкыйар, килбиэннээх саһарҕата кэхтибэт 
кэскили кэҥэтэр».

Александра Григорьева–Сандаарыйа «Күн тах сыыта» диэн 
саҥа кинигэтин бэлэмнээби тин умсугуйан туран аахтым, уһуну-
киэҥи толкуй даатым, уруккуну-хойуккуну санаатым. Оҕо 
сааһым оһуорданна, устудьуон сылларым уруһуйданнылар, 
эдэр кэмим эриэккэс күннэрэ элэс тэннилэр, дьыл кэмнэ-
рэ, айылҕа көстүүлэрэ дьэрэкээн ойуу буолан уһуннулар. 
Тиһиллэн тахсыбыт тыллар дьүрүскэн дорҕоонноро куппун 
туттулар, сөҕөр-махтайар турукка киллэрдилэр.

Хомуурунньук үс чаастан турар: хоһооннор, ытык дьон 
туһунан ыстатыйалар уонна поэтесса айымньыларын тылба-
астара. 

Кинигэ аатын курдук сырдык, сылаас. Лирическэй дьоруой, 
ааптар бэйэтэ – олохтон үтүөнү эрэ күүтэр ыралардаах, кэрэни 
эрэ көрөр ураты майгылаах, уйаҕас дууһалаах кыыс-дьахтар. 
Кини бэйэтэ да билбэтинэн тулатын сырдатар, сылааһынан ил-
гийэр, саймаархай санаатынан сандаардар.

Сандаарыйа... Күн курдук аат. Александра Михайловна ити 
аатын, биллэн турар, мээнэ, санаата да ылбатах. Чугас аймаҕа 
Сергей Зверев–Кыыл Уола кинини таптаан «Сандаарыс», 
«Сандаарыйа» диэн ааттыыр эбит. Улуу таай улаҕатыгар ула-
аппыта киниэхэ элбэҕи биэрбитэ чахчы. Ыһыах саҕана кини 
«оһуокайын батыһа сылдьан истэрим» диэн поэтесса кэпсиир. 

Онон Александра Григорьева айар үлэ аартыгар тахсыбыта 
силис тээх-мутуктаах. Кини суруйар: «Аллаах атым дьалкып-
пакка тардар Улуу таайым Кыыл Уолуттан албан алгыстаах, 
сыыдам сылгым дьулуруйа айанныыр ытык төрүттэрбиттэн 
соргулаах суоллаах». 

Айар абылаҥҥа ылларбытын Сандаарыйа өссө маннык 
быһаарар: 

Мин төрөөбүт күммэр
Сулуу куттарбытым 
Сулуһунан, 
Халыым төлөппүтүм
Хатыҥ туналынан, 
Сүктүбүтүм
Сибэкки чэчигин сэтиилэнэн, 
Күн күлүмүн энньэлэнэн.
Үс тоҕуһа, 
Тоҕус тоҕуһа

ҮРҮҤ КҮММҮТ ЫРЫАҺЫТА
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Кэһии буолан сиэтиллэрэ
Тыл эгэлгэтэ, 
Эриэккэһэ, кэрэмэһэ.
Сундууктарбар толору
Кыымнаах ырыа дьапталлара, 
Кыынньар тойук тапталлара.

Сулус, хатыҥ, чэчик, күн уонна тыл, тыл, тыл... 
Дууһа кылын таарыйан, ытатар-ыллатар, быдан 
дьыллааҕы былыргыны арал лааннаах аныгыны 
кытта аймаһыта ситимниир ТЫЛ! 

Сандаарыйа духуобунай баайы сыаналыы ра 
кини хоһоонноругар дьоруойун тула тутар эй-
гэтигэр көстөр. Бу аламай маҥан күн, сулус таах 
халлаан, күөх хонуу, хатыҥ чараҥ, куба хаар, 
үрүҥ түүн, Бүтэй Бүлүү... Күнүнэн, хал лаанынан, 
сулуһунан үлүһүйүү – духуобунай олох көстүүтэ. 
Ол куһаҕан буолбатах, ол гынан баран, аҕыйах 
ахсааннаахтар ону уйаллар. Сирдээҕи олох 
киһитэ сороҕо ити баайы өйдөөмүөн, ылыны-
мыан сөп.

Оттон мин халлааны туойбуппун,
Көппөхтөөх дойдубун умнаммын, 
Тумаҥҥа үктэнэн турбуппун.
Сулуһу сураспыт дьылҕабар,
Ыйдаҥа толбонноох ыллыкпар,
Көтүппүт үрүҥ лыах ырабар,
Кырыымпа дорҕооно ырыабар
Мин бүгүн соҕотох хаалбыппын.

Ити «Бэлэх» диэн философскай хоһоонуттан 
устуруокалар киһи-киһи туспа стихиялааҕын 
көрдөрөллөр. Саһарчы көрбүт эдэркээн тугут 
уол Бүлүү эбэни тапталлааҕар бэлэхтиир, кыыс 
киниэхэ утары халлааны уунар. Бу икки стихия-
ларынан олох көстөр. Өрүс долгуннурар, кини 
куту көтүтэр дириҥэ, дьалхаана харахха ута-
ры көстөр, биллэр. Оттон халлааны көрдөххө, 
биир тэҥ нэлэмэн киэҥ куйаар, ол гынан баран 
кубулҕат. Халлаан – сырдык уонна хараҥа, хал-
лаан – итии уонна тыйыс. Халлаан – олох! Онон 
туҥуй уолчаан халлаан хахсаатын уйбакка мум-
мут, сүппүт. 

Кыыс үөһэттэн айдарыылааҕа халлаа-
на суох сатамматыттан көстөр. Кини халлаан 
уола  Хаардьыт Бэргэҥҥэ анаммыт, аны санаа-
та сап-саһархай харахтаах Сир сайаҕас уолугар 
иэҕиллэр, ол быыһыгар быдан дьыллар быыста-
рыттан күлүмүрдэс куйахтаах, чаҕыл үҥүүлээх 

Боотур эмиэ да түүлгэ, эмиэ да илэ-бодо биллэн 
ааһар. Поэтесса илэ олоҕу кытта баай фанта-
зиятын холбуур. Ити үс эр бэртэрэ кини олоҕугар 
улахан суолталаахтар. Хал лаан уола тыл баайын 
биэрбит, Сир уола уҥар-таалар тапталы, илгэ-
лээх иэйиини биллэрбит, оттон «түҥ үйэлэртэн 
тиллэн» кэлбит Эллэй Боотур тылы сааһылаан 
дьоҥҥо тиэрдэр дьоҕуру уһугуннарбыт. Бу, 
мин санаабар, Сандаарыйа ытык төрүттэрин 
түмүллүбүт уобараһа. 

Сиргэ ааспыт олоҕуҥ
Аал Луук ытык маһыгар
Миэхэ илдьит гына²²ын
Кыбыппытыҥ кыһанан
Куба үрүҥ куорсунун.
Ол куорсунунан саатыы
Сандаар лииһи оһуордуубун.
Түҥ үйэлэртэн ааккын ааттыы
Суруктарбын хоһуйабын...

Ханнык баҕарар айымньы киһиэхэ үтүө дьа-
йыытынан сыаналанар. Оттон хоһоон ону та-
һынан тыллары анаан кэккэлэппит тупса ҕай 
тутулунан, дорҕооннору сатабыллаахтык дьүө-
рэлээбитинэн эмиэ биһирэнэр. 

Сандаарыйа хоһуйуутугар араас уус-уран 
ньыманы туттар. Сүрүннээн, омос көрдөххө, 
параллелизмынан баай көҥүл хоһоон. Ааптар 
хоһооннорун сүрүннээн аллитерация киэр гэтэр 
– «Хаар түһэр түүнүгэр», «Саҥа Дьыл түүн». Ик-
кис хоһоонугар бииртэн- биир си тимнэһэн тах-
сан иһэр аллитерациялаах устуруокалар киһини 
аахтар-ааҕа туруох курдук ураты турукка кил-
лэрэллэр. 

Александра Михайловна силлабическай хо-
һооннору эмиэ тиһэр. Олортон саха ыччаты-
гар киэҥник тарҕаммыт ырыалар тахсыбыт-
тара. Кинигэҕэ мин бэркэ билэр «Саҥа хаар» 
диэн ырыабын булан, сүтэрсибит доҕорбунаан 
көрсүбүттүү үөрдүм. Ырыа буолбут хас да 
хоһоон бу хомуурунньукка бааллар: «Эйигин-
ниин вальс таатым», «Үрүҥ түүн» уо.д.а.

Айыылартан тыл баайын бэлэхтэтэн ылбыт 
буолан, Сандаарыйа ойуулуур-дьүһүннүүр ньы-
ма арааһын хоһоонноругар холбуур. Сонун тэҥ-
нэбиллэр, эпитеттэр, метафоралар, перифраз, 
метонимия ханнык баҕарар айымньыны тупса-
раллар: солко кыламаннар суһумнара буолан 
саһарҕа тыллар; туманнаах кыһын тэтэркэй 
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сулуһа – алаадьы; көмүс кулунчук күн мэч-
чийэр; тииҥчээн ырыа буолан чуораан чыктыы 
чаҕаарыйар; сааскы кустук курдук чыычаах 
үөрэ; кыһыл кыбытыылаах оһуор тэҥэ кынат-
таахтар; үрүҥ сиэллээх атыыр үөрэ арҕаһыгар 
көй сулуһу ыырдан көҥүл сиэлэринии, Бүтэй 
Бүлүү долгуһуйар; илим сиидэ хараҕыгар иилис-
тибит тууччах тэҥэ мөхсөр сүрэх; көҕөччөр бы-
лыттар – айаас аттар, ый үрүҥ халтаһата, дьэбин 
буолбут сэбирдэх...

Оттон бу тыыннаҕымсытыы холобурдарын 
кө  рүҥ: көмүс кулунчук күн түөрт туйаҕыттан 
кыым саҕыллар: сиик таммаҕа ытыһын та һы нар; 
үрү мэччи сибэккини кууһар; тэллэй ханна эрэ 
сүүрэн эрэр; айаас аттыы мөхсөр ыралар; хатыҥ 
чараҥ кыргыттара түһүлгэҕэ төбүрүөннээн хомус 
тардар оонньуулара; түүн ый уотун ытыһан суу-
нара; этиҥ оҕонньор үҥкүүлээн лиһийиэ, курбуу 
чаҕылҕан кыыс тыын имэҥирэ эккириэ, күлэ-күлэ 
күһүгүрүө; көҕөччөр былыттары – айаас аттары 
көлүйбүт ый аналлааҕар тиэтэ йиэ; тэһииркээбит 
үрүйэ, кылбачыгас былаатын ыксалынан иили-
нээт, күтүөттээбит суорба таас ка тэбиниэ; толуу 
тиит тэр толкуйга ылларбыт дуулаҕа төбөлөрүн 
тыал силигирэтиэ...

Ааҕааччы хараҕар барыта хамсаан-имсээн, 
тыастанан-уустанан, тиллэн кэлэр. Күн тахсыыта 
көстүү эрэ буолбатах, өссө дорҕоон – көмүс чуо-
раан, биһик ырыата, кылыһах ырыа. Иэҕиллибит 
кустук сэттэ кылын таарыйдахха, дьикти дорҕоон 
дьирибиниир. Өссө утуйбут үйэлэргэ «халлаан 
хахайдар хабырыттар хаһыылара», «уордаах 
дьөһөгөйдөр уоттаах иҥэрсийиилэрэ» ой дуо-
рааннанан кутуллар. Ону кытта сир-халлаан сип-
сиэрэ, үрүйэчээннэр күлсүүлэрэ, солко халадаай 
суугуна, кыыс-дьахтар киэргэлин кылыгырас 
тыаһа, өрө кө төҕүллүүлээх түгэннэргэ күөрэгэй 
ырыата, эйээркэй эһиэкэй, дьиэрэһийэр тойук, 
хомус дьүрүскэнэ – олох чуораанын музыката... 

«Тыҥ хатыыта» метафора-хоһооҥҥо хал лаан 
сырдыан иннинээҕи кылгас кэм олох уратытык, 
киһи соһуйан, сонурҕаан хос-хос ааҕыан курдук 
эриэккэстик суруллар. Манна ааптар ойуулуур-
дьүһүннүүр тыл маастара буо лара ырылхайдык 
көстөр.

Лирическэй дьоруой орто дойду олоҕун ордо-
рор, кэмниэ-кэнэҕэс Халлаан уолун хамначчыта 

буолбатаҕыттан үөрэр. Кини бу сиргэ тирэх тээх 
буолуон, үүт-тураан олохто нуон баҕарар. Ол 
бэлиэтэ хоһооннорго кэмиттэн кэмигэр олбох 
көстөн ааһар: үрүҥ былыт олбоҕуттан күн тах-
сар, сардаана олбох тоох сайын, өрүс толбонно-
ро – дьол-соргу олбохторо, ортоку олук оһуор-
дьарҕаа олбоҕ о, оҕуруолаах омурҕан олбоҕо, 
үрүҥ сылгы олбох...

Оттон айар үлэ алгыстаах айаныгар сылдьа-
рын поэтесса сылгынан уобарастаан көрдөрөр. 
Хоһооннорго эмньик кулун элэстэнэр, көмүс ку-
лунчук көччүйэр, тойтоҕоркоон кутурук – туо-
рах кулунчук ийэтин эмэр; үрүҥ сиэл лээх атыыр 
үөрэ сиэлэр; кыһыл көмүс сиэллээх хара сыл-
гы хаары хаһыйар; айаас ат өрө мөхсөр; улаан 
сылгы уйан хаартан уйуһуйа тэбинэр; Дьөһөгөй 
оҕото көҥүлгэ көччүйэр; Халлаан уола Хаардьыт 
Бэргэн халбас хара атын миинэн хараҥаттан 
уһуурар; хаҥыл сылгылар туйахтарынан чиг-
дини табыйаллар; кы тыт сылгылар кытыгырас 
дьо руонан салал лаллар; сиэлэ, көҕүлэ өрүкүйэн 
сиэр ат сиэ лэр; Эллэй Боотур үрүҥ ата дьох-
сооттуур; аллаах ат туйаҕын тыаһа табык буолан 
ньиргийэр; хара чуоҕур айаас ат сэргэ аттыгар 
тохтуур. Ону кытта хаҥыл быыкаа соноҕостор, 
соргулаах соноҕостор, сулустаах соноҕостор – 
уол оҕо куттара, ийэ инники эрэллэрэ, удьуор 
хааны ууһатааччылар уһун айаҥҥа бэлэмнэнэл-
лэр, уһаты-туора сырсаллар.

Александра Григорьева–Сандаарыйа бу ки  -
ни гэҕэ хомуллубут хоһоонноругар олох, дьол, 
дьахтар анала, айар үлэ абылаҥын өл бөт-
сүппэт кы´ал±алара көстөллөр. Бөлµһүөк түү 
ис хоһоонноох айымньылар ааҕааччы  иэйии тин 
таарыйаллар, Үтүөҕэ, Кэрэҕэ, Өй-Са наа 
өрөгөйүгэр сирдииллэр, Дьол аттыгар баа рын 
өйдөтөллөр.

Мин филологическай наука дуоктара, бэрэ-
пиэссэр, литературнай кириитик Николай Нико-
лаевич Тобуруокап Сандаарыйа айымньы ларын 
сыаналаабыт тылларын санаан кэ лэбин: «Сан-
даарыйа ураты истиҥ тыллар даах, муҥутуур 
кэрэ формаҕа кутуллубут хо һооннорго иэйэн-
куойан туойбута умсугутар, долгутар, уйадытар, 
ылыннарар».

Светлана Винокурова–Сырдаана

Кириитикэ уонна библиография
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О±олорбут барахсаттарга

Петр Никифорович Дмитриев–Туутук о±о суруйааччытын уонна 
фольклорист бы´ыытынан биллэр. Кини "Сайылыгым барахсан" 

(1970), "Маа йыс" (1978), "Дьиэрэ²кэй" (1980), "Ойуур ойуу´ута" 
(1982), "Хаар бала±ан" (1987), о±олорго аналлаах 

кинигэлэр ааптардара.
Петр Никифорович саха биллэр оло²хо´уттарын – Прокопий 

Ядрихинскай, Иннокентий Бурнашев–То² Суорун, Николай Степа-
нов–Ноорой оло²холоро норуокка тиийиитигэр сµдµ ³²³л³³х.

Бу ый 4 кµнµгэр С£ култууратын µтµ³лээх µлэ´итэ, Рос-
сия Суруйааччыларын сойуу´ун чилиэнэ, оло±ун  сиэринэн, 

 бы ́ ыытынынан-майгытынан дьо´ун-мааны 
Петр Дмитриев–Туутук 80 саа´ын туолла.

Кы´ын
Кэнчээрилээх алаастарбыт,
Ки²кир хара тыаларбыт
Кылба² куобах сонунан
Кылбаарыччы та²ыннылар.

Кµн уотугар к³³чµктэнэр
К³мµрµ³лээх хаарбытыгар,
Кыычыгырыы ыллыыр сыар±а
Кырыымпа кылын сыыйда±а.

Та´ырдьа буугунуу тыынна
Тохсунньу будул±ан тымныыта.
Турар от-мас чо²куйда,
Тула барыта чуумпурда.

Тыа±а, эдэркээн саа´ыт,
Тахсан дьаарбайа сырыт:
Улуу тай±а кэпсиэ±э
У´ун номо±у эйиэхэ.

К³т³р-сµµрэр суолун
Кыра´а быыччык суругун
Кыра±ыттан сонордуо±у²,
Эн сонургуу одуулуо±у².

Хаар
К³рµ² эрэ,
Туллук µ³рэ
Тырыбыныы к³ппµтµнµµ,
Кыстык хаарбыт,
К³мµк хаарбыт
¥ллµйбэхтиир бµтµннµµ.

Ч³к³-ч³к³,
Ч³²³ч³кк³
Ч³м³³р кэтэрдэр кини
Сааскы диэри
Сыыйа ирэри –
Кырса ма²ан бэргэ´эни.

Тымныы  муо´а
Кырдьа±астар 
Кэпсэтэллэр:
“Тымныы муо´а тостубут,
К³²д³й к³хс³ сууллубут...”

Дьыл о±у´ун
Дьэ²кир муо´ун,
Ханна кэлэн тµспµтµн,
Булуох курдук к³р³бµн.

Хара тыа±а,
Кырыыса±а

Туутук
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Тымныы о±у´ун муо´а
Кыа´аан буолбут, араа´а.

Кµнµ´µн
£рµµтµн
Чаллыр-чоллур тыа´ым,
Таммах µ³рэн ыллыыр.

Ириэ´интэн
Иэхэйдэ´эн,
Сырса оонньоон эрэллэр
Сырдык, бы´ый сµµрээннэр.

Халаан уута
Халы²наата –
Тымныы к³²д³й к³хс³
Долгун буолан м³хс³р.

£рµс муу´а –
Тымныы муо´а,
Кµ³рэ-ла²кы ли²кинии,
Хоту диэки айанныыр.

Хара²аччылар

Мин тµннµгµм а´а±ас
Кµн сааскылыы сайа±ас.

Халлаан диэки хантай,
Хайа, бу туох дьиктитэй?!

Халлаан, муус кэриэтэ,
К³±³р³н к³ст³р бэйэтэ.

Кээлтэр саас илдьиттэрэ
Бы´ый кынат хара²аччылар.

Хара тордох элбээннэр,
Ханыыла´а тµ´эннэр:

К³т³н кэлээт, кинилэр 
“Хоккей оонньоон” эрэллэр.

Хомусчут

Сы´ыы бы´а±а´ын са±а,
Сырдык сыдьаай сцена±а
Оччугуй бэйэлээх,

О±олорбут барахсаттарга

Оппойбут уостаах
Оппуоска уолчаан
Хому´ун туппутунан,
Т³р³ппµттэрин кытта
Тооторуйан та±ыста.
Сµµтµк са±а хомусчут
К³стµ³ суо±а эбит,
Онон тута уолчаан
Олоппоско ыттан
У²уо±унан улаатта,
Убайыгар тэ²нэстэ.

Дьиэ кэргэнинэн
Дьиэрэ´итэ дьµрµ´µтэн,
Сµрэ±и-быары эппэ²нэтэ
Оонньоотулар бары тэ²²э
Этигэн хомус –
Лы²кынатан олус!

Ымыы ырыата
Ылыбыраччы ыксаласта,
Хаас са²ата
Халыкынайан дайда,
Кэ±э кэ±ийиитэ
Кэ±э´эрдээн и´илиннэ.

Кµ³рэгэй битиитэ
Кµйгµ³рэн кутулунна
О´уокай дуораана
Ойуоккалаан тэйдэ,
Э´иэкэй дьиэрээнэ
Э²эрдэ´эн эйээрдэ...

Кынаттаах  ки´и

Сааскы кµ²²э,
¥рдµк быраа²²а
К³рбµппµт би´иги
Кынаттаах ки´ини.

Кый µрдµк быраантан,
Кынатын даллатан,
Кыйаара к³ппµтэ,
Дьон бары с³хпµтэ.

У²а да, ха²ас да
Улгумнук салайда.
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Былыыр-былыр биир кыһын олус дьыбардаах, 
тымныы буолбут. Көтөрдөр бытарҕан тымныы-
ны тулуйбаккалар тоҥон өлбүттэр. Арай улар 
 обургу нэһиилэ тыыннаах хаалбыт. Саас буол-
бут, соҕурууттан кубалар көтөн кэлбиттэр. Улар 
кинилэргэ хайдах кыстаабытын туһунан кэпсээ-
бит. Кубалар ону истэн олус диэн мунчаарбыт-
тар. 

Сайын ааспыт, күһүн кэлбит. Кубалар соҕуруу 
көтөргө бэлэмнэммиттэр. Улар миигин илдьэ 
барыҥ диэн кинилэртэн көрдөспүт. 

– Мин манна хаалбаппын. Кыһын тоҥон өлүөм. 
Э´игинниин сылаас дойдуга барсыам этэ!

– Ыраах айаны тулуйуоҥ суоҕа. Биһигини сип-
пэккэ хаалан хаалыаҥ, – кубалар сөбүлэспэттэр. 

Улар ытыыр, ааттаһар.
– Хайдах эмэ тулуйуом, эһигиттэн хаалсыам 

суоҕа. Манна хааллахпына кыһыны кыайан туо-
раабаппын!

Онуоха биир куба эппит: «Мин улары атахпар 
быанан баайыам. Оччоҕуна син саппай уопсан 
иһиэ этэ». 

Кубалар сөбүлэспиттэр. Улары моонньуттан 
куба атаҕар баайбыттар. Көппүттэр. Куба лар 
кынаттарынан биирдэ сапсыннахтарына улар 
биэстэ сапсынар. Сылайдар да, онтукатын бил-
лэрбэт. Күн көтөллөр, иккис күннэригэр улар 
сэниэтэ эстэр. Сынньана тохтообуттарыгар 
муох үрдүгэр сууллан түһэр, нэһиилэ тыынан 
эппэҥниир.

– Чэ, мантан инньэ кыайан көтү´µө суох-
хун, – кубалар хотуннара быһа-бааччы эппит. 

– Манна хаал. Быйыл отон да элбэх, кыһыны 
туоруур инигин. Эһиил төннүөхпүт, эйигин 
көрсүөхпүт. Чуҥкуйбаты² туһугар эйиэхэ маҥан 
куорсуннары бэлэхтиибин.

Инньэ диэт куба түөһүттэн уон маҥан куор-
суну тоноон ылан улар кынаттарыгар кыбып-
пыт. Ити кэннэ лыҥкынаһа-лыҥкынаһа µ³´э ³р³ 
көтөн тахсыбыттар, соҕуруу диэки к³т³н тал-
баарыспыттар. Улар эрэйдээх хатыҥ лабааты-
гар олорон кубалары сайыһан дэлби ытаабыт. 
Күнү быһа ытаабытыттан хаастара, харахтара 
кытаран хаалбыттар. Сарсыҥҥытыгар үөскээбит 
тыатыгар төттөрү көппүт, кыһыны этэҥҥэ туо-
раабыт. Онтон ылата улар харахтара, хаастара 
кыһыл буолбуттар, икки кынатыгар маҥан куор-
суннардаах буолбут.

Улар уонна кубалар

Степан Сивцев, 
Россия Суруйааччыларын сойуу´ун чилиэнэ

О±олорбут барахсаттарга
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Биир сарсыарда уһукту бут-
тара та һырдьа киһи хараҕа 
саа тыах үп-үрүҥ буолбут. 
Тыа мастара, дьиэлэр 
кырыыһалара, сир, кири-
лиэс үктэллэрэ – барыта 
хаарынан бүрүллүбүт. 
Өрүүскэ тахсан хаа-
ры кэһэн ой моото. 
Арай көрбүтэ сайыҥҥы 
дьиэт тэн кирилиэс анны-
гар туох эрэ кыыл суола 
оһуор үктээбит.

«Дьиктитин, – дии санаата Өрүүскэ, – бу хан-
нык кыыл суола буолла±ай? Билбит киһи».

Кирилиэс аннын өҥөйөн көрд³. Утары үп-үрүҥ 
уһун синньигэс бы´ыылаах, кылгас атахтаах, 
уһун моойдоох, оччо улахана суох төгүрүктүҥү 
кул гаахтаах кыра кыыл ойон тахсан чорос гына 
түспµтэ. Өрүүскэ соһуйан кэннинэн чугуруйбут.

– Өрүүскэ, куттаныма. Ити кырынаас. Хата 
кэл, чэйдэ ис, – утары дьиэттэн тахсыбыт эбээ 
Дуомуна кыы ́ ы дьиэ±э ы²ыран киллэрдэ.

Чэйдии олорон кыыска остуоруйа кэпсээтэ.
– Арай биирдэ сут дьыл буолан, ойуурга сир 

аһа үүммэтэх. Кыһын олус тымныы буолан кыыл-
лар аччыктаан, тоҥон ыксаабыттар. Кырынаас 
аччыктаан нэһиилэ хааман иһэн тордоҕу көрбүт. 
Ыксаабыт кыыл тордох үрдүгэр ыттан тахсан 
буруо тахсар үөлэһигэр олорон иттибит. Сы-
лаас салгыҥҥа сыламнаан утук таабыт. Ол кэмҥэ 
тордоххо оҕонньор киирбит. Кырынаас  уутун 
быыһыгар тыаһы истэн соһуйан, сыыһа хамса-
нан, аллара курулаабыт уонна итии уулаах со-
луурчахха ньылк гынан хаалбыт. Орулуу түспүт. 
Оҕонньор түргэн үлүгэрдик ороон таһаарбыт. 

Ол кэмнэргэ кыры-
наас хараҥа кугас 

өҥнөөх эбит. Итии ууттан 
түүтэ барыта ньылбы бар-
быт, сыбыс сыгынньах ха-
албыт. Оҕонньор ону көрөн 
аһыммыт.

«Собус соҕотох олоробун. 
Кыры наас манна олордун, 

миэхэ, хата, доҕор  буоллун», – дии санаабыт.
Оҕонньор кырынааһы бүөбэйдээн, аһатан-

сиэтэн атаҕар туруорбут. Кыры наас урук ку түү-
түн оннугар үп-үрүҥ түү үүммүт. Күнү бы һа ичи-
гэс тордох иһигэр оҕонньор бултаан аҕалбыт 
аһын сии-сии, күөлэһийэ оон ньообут. 

Оҕонньор туос тууйаска күчүмэҕэй кэмнэр-
гэ туһаныам диэн атыыһыттартан атыылас-
пыт ынах арыытын ууруна сылдьар эбит. Арай 
биир дэ тууйаһын аһан көрбүтэ иһитэ кураа-
нахсыйа быһыытыйбыт. Арыытын тобоҕор кы-
рынаас сытыы тиистэрин суоллара көстөллөр. 
Оҕонньор уордайбыт, кырынааһы кэһэтэргэ са-
наммыт. Бул туу барбыт курдук тахсан барбыт, 
тордох  ааныгар төннөн кэлэн хайаҕаһынан кэ-
тээн көрбүт. Көрдөҕүнэ кырынаас уҥа-хаҥас 
көрүтэлээн чолоҥноот, тууйас иһигэр дьылыс 
гыммыт. Оҕонньор сыбдыйан киирэн үөттүрэх 
маһы ылбыт. Кырынаас чуор муҥутаан оҕонньор 
сыбдыйарын истибит да, ойон тахсыбыт. Оҕон-
ньор үөттүрэҕинэн кырынааһы хаптаччы саа-
йаары охсубут. Кырынаас халбас гыммыт, үөт тү-
рэх кутуругун төбөтүн эрэ таарыйбыт. «Бара наак 
баара, мин эйигин бэлиэтээтим!» – хаһыы тыы 
хаалбыт оҕонньор.

Онтон ылата кырынаас кутуругун төбөтө хара 
буолбут. 

Кырынаас кутуругун төбөтө  
тоҕо  хараный?

О±олорбут барахсаттарга
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Аах. Бол±ой. Ту´ан

– Василий Романович, тэрилтэ² ту´унан 
кэпсии тµс эрэ?

– Би´иги тэрилтэбит 2003 сыллаахха 
С£ президенэ В.А. Штыров ыйаа±ынан 
тэриллэн кµн бµгµ²²э диэри µлэлии сыл-
дьабыт. Бастаан, С£ «Комдрагметалл»-
су даарыстыбаннай унитарнай тэрилтэ±э 
олох тоох о²орон та ́ аарааччылар боро-
дуук суйаларын туттарыынан дьарыктанар 
этибит. Онтон сыыйа Хаандыга±а, Дьо-
куускайга, Ньурба±а к³мµс о²о´уктары-
нан дьарыктанар тэрилтэлэри кытары 
холбо´он, билигин «Драгоценности Яку-
тии» диэн Хаандыга±а уонна Дьокуус-
кайга икки ювелирнай собуот µлэлиир. 
Сэлии муо´унан сувенир о²орор сыах, 
ону та´ынан 18 ювелирнай ма±а´ыын µлэ-
лиир. Тэрилтэбитигэр 150 µлэ´иттээхпит, бу 
дьон бары чопчу эбээ´инэстээх µлэлии-хам-
ныы сылдьаллар. 

– Били²²и кэм²э к³мµ´µнэн эргинэр 
чаа´ынай тэрилтэлэр µксээн турар кэмнэри-
гэр, э´иги тэрилтэ±ит тугунан уратылаа±ый? 

– Кырдьык, билигин к³мµ´µнэн эргинээччи 
элбэх, ол гынан баран кинилэр Россия±а уонна 
омук дойдутугар тар±атааччы бы´ыытынан эрэ 
µлэлэ´эллэр. Онтон би´иги тэрилтэбит ³бµ гэ-
лэрбит о²о´уктарын аныгылыы мо´уон наах о²о-
рон атыыга та´аарар. Собуоппу тугар µрдµк кате

гориялаах ювелир маастардар сонун 
к³с тµµ лээх, сэлии муо´а да, бриллиант да кы-
бытыктаах араас эриэккэс киэргэллэри о²орон 
та´аараллар.

– ¥³´ээ этэн а´арбыты² дии, сувенир-
да ры о²о рон та´аарабыт диэн. Ол ту´у нан 
кылгастык били´иннэрэ тµстэргин.

– Эппитим курдук, сувенирдары о²оруу би-
´иги биир сµрµн хайысхабыт. Сэлии муо ́ ун 
кы´ан о²орор маастардарбыт  араас уус-уран 
о²о´уктары уонна бы´ах кыыннарын ³р³с-

«Драгоценности Якутии»:

САКААСЧЫТ БА¡АТЫН £Р£ ТУТАБЫТ

Ы´ыахтар иннилэринэ, сахаларга киэр-
гэл,  симэх к³рдµµр µгэстээхпитин ³йд³³н  
«Драгоценности Якутии»  хааччахтаммыт 

 эппиэтинэстээх тэрилтэ 
 генеральнай  дириэктэрин 

ВАСИЛИЙ РОМАНОВИЧ КЫЧКИНЫ 
к³рс³н кэпсэттим. 
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Аах. Бол±ой. Ту´ан

пµµбµлµкэ эрэ и´игэр буолбакка Россия та-
´ымыгар тиийэ барар гына о²ороллор. Биллэн 
турар о²о´уктарбыт бары анал сертификатынан 
бигэргэтиилээхтэр. 

– Василий Романович, о²о´уктары хан-
нык ма±а´ыыннарга, куораттарга к³рµ³ххэ 
с³бµй?

– Дьокуускайга, Ново сибирскайга, Благове-
щенскайга, Мир нэй гэ, Нерюнгрига, Ленскэйгэ, 
Удачнайга, Бµ лµµ гэ, Ньурба±а, Сунтаарга, Ал-
лараа Бэстээх хэ, Ытык-кµ³лгэ, Бэрдьигэстээх-
хэ уонна Уус-Ньара±а барыта 18 ма±а´ыыны 
µлэлэтэбит. Эбии эттэххэ, би´иги о²о ́ ук тарбыт 
Россиятаа±ы да, аан дойдутаа±ы да  араас 
та´ымнаах быыс тапкаларга, к³рµµлэргэ кыттан 
µрдµк на ±а раадалардаахпыт.

– Били²²и о²о´уктар бэйэ-бэйэлэри-
гэр майгын на´ар курдук буолааччылар. 

Ол и´ин сорох дьон бэйэлэрин ба±а са-
нааларынан сакаастаан о²отторуохтарын 
с³п дуо? Уонна тэрилтэ лэри кытары сакаас 
бы´ыытынан µлэлэ ́ э±ит дуо?

Улахан тэрилтэ буоларбыт бы´ыытынан, чаа-
´ынай да дьону, тэрилтэлэри да кытары биир-
диилээн µлэлэ´эбит. Холобур ма±а´ыы²²а кии-
рэн сакаастааччы бэйэтин ба±атынан сайаап ка 
хаалларыан с³п. Тэрилтэлэри кытары  араас 
бэлиэлэри, сувенирдары о²орууга мэлдьи µлэ-
лэ´эбит.

– Василий Романович кэпсээни² и´ин 
махтал! Тэрилтэ±ит аатын курдук Сахабыт 
сирин араас дойдуларга аатырда турду²! 

Кэпсэттэ Россия Суруналыыстарын 
сойуу´ун чилиэнэ 

Ньургуйаана Скрябина–Сайдыына


