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Суруйааччы колонката

Күөрчэх

Биирдэ Егор Борисов медиа-кииҥҥэ эдэр суруналыыстары 
кытары көрүстэ. Эдэрдэр өрөспүүбүлүкэ таһымыттан саҕалаан 
аан дойдуга тиийэ ыйытабыт. Тус бэйэтигэр сыһыаннаах да 
боппуруостар күөрэйтэлииллэр. 

– Егор Афанасьевич, сөбүлүүр аһы² ханныгый?
– Күөрчэх, – диэн кини бэрт судургутук биир тылынан хо-

руйдуур.
Күөрчэх. Биир судургу тыл эрээри, истэргэ олус истиҥ, киһи 

сүрэҕин-быарын ортотунан сайан киирэр сахалыы тыыннаах 
тыл. Киһи тута тыа сирин, төрөөбүт дойдутун саныы түһэр. 
Егор Борисов өрөспүүбүлүкэ салалтатыгар кэлиэҕиттэн тыа 
сирин өрө тардыыга, сайыннарыыга үлэлэстэ. Онон кини ити 
хоруйдааһынын кэтэҕэр аҥаардас саха төрүт аһа эрэ буолбак-
ка, бүтүн тыа сирин олоҕо ойууланар тахсар.

Кини салайар сылларыгар, биир уонча сыл иһигэр улуус-
тарга, нэһилиэктэргэ балысхан уларыйыы таҕыста эбээт. Рос-
сия атын регионнарын дэриэбинэлэрин кытары тэҥнээтэххэ, 
биһиэхэ тыа сиригэр олох күөстүү оргуйар. Үгүс нэһилиэккэ 
саҥа оскуола, оҕо саада, дьиэ-уот дьэндэйдэ, улуус кииннэ-
ригэр спортивнай саалалар, стадионнар, балыыһалар туту-
луннулар, суол-иис оҥоһулунна, гаас ситимэ тардылынна, 
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нэ һилиэнньэлээх пууннар тас көстүүлүүн тубустулар. Суота-
бай сибээс бары нэһилиэги, учаастагы хапта, интернет ситимэ 
кии рэн билигин Дьокуускайы сэргэ, улуустар түргэн-тарҕан ин-
тернетинэн туһанан эрэллэр. Ити барыта тэтимнээхтик сайдан 
иһэрбит бэлиэтэ.

Бу тэтиммитин кытары биһиги өйбүт-санаабыт төһө уларыйан 
иһэрий? Суруналыыстар да, суруйааччылар да мэлдьи кэтээн 
көрөр идэлээхпит. Ол сиэринэн, манна икки холобуру аҕалыым.

Бырабыыталыстыба отчуотун кэмэ. Суоллаах-иистээх, гаас-
таах нэһилиэк олохтоохторун кытары көрсүһүү буола турар. 
Мунньах кэмигэр биир аҕам саастаах киһи туран: “Тыа сиригэр 
үлэ суох, уолум аах миигин кытары олороллор. Дьиэ кэргэнин 
кыайан ииппэт, мин биэнсийэм икки ыалынан тук буолбат. Уол-
бар үлэтэ булан кулуҥ”, – диэн уоттаах-күөстээх тыл эттэ. Ат-
тыгар олорор биир эдэр уол саҥата суох истэн кэбистэ, атаҕын 
инники олоппос диэки тыылыы тэптэ, быар кууһунна, ыаһын 
ыс таан ньаллырҕатта, аат харата төбөтүн өндөтөн утары көрдө. 
Ити 2011 сыллаахха этэ.

2017 сыл. Улууска командировкаҕа сылдьабын. Бааһына 
муҥунан хортуоппуй ыһыллыбыт. Мин иннибэр эдэр предпри-
ниматель туран үлэтин кэпсиир. “Нэһилиэкпитин бэйэбит са-
йыннарбатахпытына ким кэлэн туораттан сайынна рыай? Биһиги 
үлэлээбэтэхпитинэ ким кэлэн биһиги оннубутугар үлэлиэй? Ол 
иһин бэйэ дьыалатын тэринэн үлэлээн эрэбин. Былааным киэҥ. 
Харыбын ньыппарынан туран үлэлиэҕим”, – диэн быһа бааччы 
эттэ.

Бу кэнники холобурга ойуулаабыт эдэр киһим тылын-өһүн 
Егор Афанасьевич нэһилиэнньэни кытары көрсүһүүтүн кэмигэр: 
“Эппиэтинэһи бэйэҕит илиигитигэр ылыҥ”, – диэн куруутун этэр 
этиитигэр ханыылыы туттум. 

Үчүгэйдик ытыллыбыт күөрчэххэ килиэби оймоотоххо суо-
ла хаалааччы, оттон убаҕас буоллаҕына, оймообут сириҥ тута 
сүтэн-оһон хаалар. Ол тэҥэ салайааччы бэйэтин кэнниттэн 
 хаалларбыт үлэтэ-хамнаһа, суола-ииһэ күөрчэҕин хайдах ытый-
бытыттан тутулуктаах.

Аграфена КУЗЬМИНА, 
Россия Суруйааччыларын сойууһун чилиэнэ

Суруйааччы колонката
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Эргэ сурунааллартан

Тохсунньу аан-быдаан тумана. Хабыа-
лаан тµһэн, тымныыта да сүрдээх. Суорун 

Омоллооҥҥо баран иһэбин. Бэҕэһээ сарсыарда 
тоҕуска кэлээр диэбитэ.

Үнүрүүн, бастакы кэпсэтиибит кыайан тахсы-
батаҕа. Өйбөр арай биир этии хаалбыта. Туохтан 
эрэ сиэрдээн кини эппитэ:

– Дьэ, тукаам, олохпор очуру-чочуру тумнуба-
тах оҕонньорбун.

Тоҕо? Чэ, бэйи, ону иккистээн олуйсарым та-
быгаһа суох. Киһим нүһэрэ бэрт. Суруйааччы да 
быһыытынан улахан. Кини туһунан суруйар эп-
пиэтинэстээх уонҥа чиэстээх.

Оскуолаҕа «табаарыс» диэн ааттаах кыһыл 
этэрээт киһитинээн акка мэҥэстэн иһэр Чөөчөнү 
уруһуйдуур буоларым. Халлаан тумантан балык 
миинин курдук бадыа-бүдүө этэ диэн Суорун 
Омоллоон, арааһа, бу манныгы эттэҕэ. Ол уол-
чаан саал былаатын элээскэтэ дэлби мууһуран, 
кытаанах-кытаанахтык имин кэйиэлээтэ диэнин 
кыра сылдьан эппинэн-хааммынан элбэхтик бил-
битим. Чөөчө гражданскай сэрии саҕана Совет-
скай былаас дьылҕатын иһин кыһылы сирдээн 
тоҥмута-хаппыта, оттон мин көлүөнэм — үөрэх, 
билии туһугар. Кэм кэмтэн атын, арай бу тым-
ныы уларыйбат.

Үөһэ тахсан звоногу баттыырбын кытта, чэп-
чэкитик дугунар атах тыаһа иһилиннэ. Аан тэ-
лэччи аһылынна.

– Таһырдьа тымныы бөҕө дуу?
– Ээ, алдьархай. Кыһын... Кыһын биһиэхэ 

ха һан итии буолбутай, дьадаҥыга хайа да күн 

тымныы этэ. Ол да буоллар тымныы сыгынньах 
эрэ оҕо таһырдьа тахсарын бобор, оттон дьада-
ҥы баа йы кытта охсуһуутун кыайан боппот, – 
 Дмит рий Кононович биир илиитин тарбахтарын 
суулаан ытыһыгар хайдах эрэ сылаастык кистии 
тутан туран, дьиктиргээбиттии, сирэйбин-харах-
пын көр бүтүгэр:

– Ити... «Чөөчө» саҕаланыытыгар баар ээ.
– Ээ, кырдьык, оннук баҕайы этэ дуу, — диэт, 

дорҕооно суохтук, симиктик күллэ, уҥа диэки 
төбөтүн хоҥкук гынна, нүксүччү туттан улахан 
хоһугар ыҥырда...

– Икки оонньуулаах «Абакайаада» диэн балет 
либреттотын суруйбутум. Бэҕэһээ Москваттан 
композитор Пейко кэлиэхтээҕэ тумантан хаай-
тарда.

– Балетыҥ аата дьиктитэ бэрт эбит. Тугуй ол?
– Нуучча айанньыта Семен Дежнев 1641 сыл-

лаахха ыраахтааҕыга суруга баар... Архив тан 
булбуппут. Кини онно Бороҕон улууһун кыы-
һыгар Абакайаадаҕа кэргэннэммитин ахтыбыт. 
Исто рическай чахчы либреттом сюжета буолла. 
Музыкатын Государственнай бириэмийэ лауреа-
та Пейко суруйбута...

– Дьоҕуруҥ элбэҕэ бэрт дии. Эн драматург, 
про заик, фольклорист, оҕо суруйааччыта, поэт, 
публицист, журналист, литературнай критик 
 бы һыытынан биллэҕин. Аны либреттискын, сце-
нарискын.

– Кэбис, доҕор, киһиргэтимэ,— диэт, сөбүлээ-
бэтэҕин биллэрэн, хайдах эрэ дьигиһис гынан 
хамнанан кэбистэ.

Философскай наука дуоктара, литературнай кириитик Борис Николаевич Попов—
Барыл±ан 1938 сыллаахха Чурапчы улуу´угар тіріібµтэ. СГУ-ну бµтэрээт, µірэххэ-
билиигэ тарды´ар эдэр ки´и Ураллаа±ы университет философскай факультетын аспи-
рантуратын сити´иилээхтик бµтэрэн, болдьо±ун иннинэ кандидатскай диссертациятын 
кімµскээбитэ. Дойдутугар эргиллэн университекка этика, эстетика, социология, филосо-
фия, логика, культурология предметтэрин  µірэппитэ. Философия±а наука дуоктара, С£ 
нау катын µтµілээх диэйэтэлэ буолбута. 1962 сылтан литературнай кириитик, публицист 
бы´ыытынан утумнаахтык µлэлэ´эн, элбэх кэрэхсэбиллээх µлэни суруйан хаал ларбыта. 

Борис Попов–Барыл±ан бэс ыйын 30 кµнµгэр тіріібµтэ 80 сылын туолбута.

Суорун Омоллооннуун сэ´эргэстэххэ
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Эргэ сурунааллартан

– Эн учебниктаргынан элбэх көлүөнэ үөрэнэр. 
Өссө научнай үлэһит этиҥ...

– Платон Алексеевичтыын үлэлии сылдьы-
быппыт. Отут биэс сыллаахха тыл, литерату-
ра, ис тория институтугар «зав. сектором пись-
меннос ти» диэн дуоһунастааҕым. Сахалыы 
ор фография уонна терминология принциптэрин 
туһунан  научнай үлэлэри суруйталаабытым. Би-
лигин олор туһалыыллара дуу, суоҕа дуу, дьэ 
билбэтим. Биирдэ Илья Егорович Винокуров-
ка киирдим. Олоҥхо сүтэн эрэрин, норуот уус-
уран айымньытын хомуйар наадалааҕын эттим. 
Сөбүлээтэ. Конкурс биллэрдибит. Үөрэхтээх 
а±айдары хомуйа тардан, оройуон аайы сурук 
ыыттыбыт. Мин комиссия эппиэттиир секретара-
бын. Сотору 120 олоҥхону суруйан киллэрдибит. 
Эһиги архивкытыгар сыттахтара. Очеркист Ол-
бинскай стенографиянан суруйбут олоҥхолорун 
ааҕыахтара. Сэрии мэһэйдээн конкурсу кыайан 
түмүктээбэтэхпит.

Дмитрий Кононович — драматург бы´ыытынан 
саха литературатыгар туох да саарбаҕа суох 
инники күөҥҥэ киирэр суруйааччы. Кини дра-
малара бары даҕаны социальнай суолталаах 
проблемаларга ананар, дириҥ философскай 
 суолта лаах, өлбөөдүйбэт идеялаах буолааччы-
лар. Киһи сү рэ ҕин уонна өйүн тэҥэ геройдарын 
иэйиилэрэ, өйдөрө-санаалара үйэ тухары суол-
таларын сүтэрбэт дьол, олох туһунан, киниэхэ 
үрдүк анал туһунан боппуруостары көтөҕөр уон-
на µөскэтэр үгэстээхтэр.. 

Дмитрий Кононович ити ситиһиилэрин тус бэ-
йэтин эрэ киэнинэн аахпат. Ол образтары айбыт 
артистары умнубат. Холобур, «Күн күөрэйиэн 
иннинэ» драмаҕа ийэ Нанди оруолун М. В. Слеп-
цова уһулуччу оонньообутун бары билэбит.

– Матрена Васильевна играла просто пора-
зительно, великолепно, незабываемо... — диэт, 
Дмитрий Кононович кириэ´илэтигэр тиэрэ түс-
тэ, уҥа илиитинэн кµрэҥсийбит, убаҕас соҕус 
баттаҕын ³рµтэ анньыалаата уонна кыҥначчы 
со±ус туттан биир сири одуулаан балачча им-
ньим, олорбохтоото. Эмискэ мин диэки көрө 
түһээт: — Оо, Ксения Адамова кыыс 9 оҕолоох 
Сайсары эмээхсин оруолун толорбутун эриэхсит! 
Эн көрбүтµІ дуо? Сүрдээх да этэ. Хайдах ити 
курдук уларыйан, дьиҥ-чахчы «мин» Сайсарым 
буолан хаалара буолла. Вообще загадка... Күкүр 

Ууһу уонна Күөх К³ппөнү Пантелеймон Инно-
кентьевич Васильев көрөн-истэн, туттан-хаптан, 
оо дьэ, толорор да этэ! Сөҕөбүн. — Төбөтүн бы´а 
илгистэр. — Артист да этэ. Ама… Айылҕаттан... 
Онтон Түптүр Хараны Избеков оонньообутун... 
Решетников, Ходулов, Петров... Барахсаттар 
мин айымньыбын чахчы байыталлара, эттээн- 
сииннээн биэрэллэрэ. Кыракый деталлары, биир-
диилээн тылы ситэрэн-хоторон... Артист туохха 
да сатала суох µлэлээх! — Онтон өрүһүспүттүү 
бэйэтин бигэргэтэн: — Да, да, адьас оннук! — 
диэт, нүһэрдик төбөтүн кэҕис-кэ ҕис гынна, сыр-
дык харахтарын симэн ылла. — Дьэ ити сөпкө 
этэҕин. Биһиэхэ артистар тустарынан суруй-
баттар. Уус туга бэрт. Ол да буоллар, суруйа 
сатыахха  наа да. К³рдөһөн, тэрийэн, көҕүлээн 
суруйар дьону булар иһин кыһаллар сөп. Ту-
татына суруйбатыҥ да, мэлийэҕин. Умнуллар. 
Долгуйбутуҥ суох буолар. Кэнниттэн суруйуу 
көннөрү ахтыы эрэ курдук  буолар. Биирдиилээн 
талааҥҥа улахан научнай үлэ да суруллуох таах. 
Суруйааччы искусство бары көрүҥэр, ордук чор-
ботон театрга, биһирэм нээх геройдарынан олох-
хо тардыһыыны, инникигэ эрэли, оптимизмы 
күүһүрдүөхтээх. Геройдар сценаҕа бэйэ-бэйэ-
лэрин өлөрсөн, накаастаһан, тыйыс быһыыны 
көрдөрөллөрүн сөбүлээбэппин.

Суорун Омоллоон олоҕу сыныйан көрөрүн, кэ-
тиирин, үөрэтэрин таһынан, туһааннаах темаҕа 
сибидиэнньэни, информацияны сыралаһан туран 
хомуйар эбит. Кини айар үлэнэн дьарыктанаач-
чыларга бэйэлэрин икки ардынааҕы сыһыан-
на  ра быһаарыылаах оруоллааҕын бэлиэтиир. 
Куһа   ҕан, мөлтөх, өйдөөбөт сыһыан дьулууру 
атах  тыыр, талааны кэҕиннэрэр. Онтон суруйаач-
чы өттүттэн айымньыга дьиҥнээх, истиҥ иэйии 
наада.  Ол мээ нэнэн буолбакка, идеологическай 
охсу һуу соругуттан т³рүөттэниэхтээх. Оччоҕуна 
кини партийноһа да, идейноһа да үрдүк күү-
рээннээх буолар. «Ньаалбаанынан сүүс симэҕи 
түргэнник оҥоруохтааҕар, көмүһүнэн биири ки-
чэйэн оҥор бут ордук күндү уонна үйэлээх», — 
диэн бэлиэ тиир суруйааччы.

Хас биирдии айымньы искусство уонна ли-
тература сайдыытыгар, кыра да буоллар, ин-
ники хардыы буолуохтаах. «Күөх көпп³» пье  са 
суруллуоҕуттан, кини тиһэх пьесата айыл лыа-
ҕыттан бэттэх уон икки сылы эптэххэ, ха йыы-
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үйэ 55 сыл ааспыт. Онуоха кини сэттэ пьеса ны 
суруйбут. «Күн күөрэйиэн иннинэ» диэн драма 
алта төгүрүк сылын ылбыта. Оччо эриирдээх уон-
на сындалҕаннаах этэ. Эмиэ ити айымньытын су-
руйаары Мэҥэ-Хаҥаласка, Дойдуунускайга, баар 
даачатыгар уонна соҕуруу суруйааччылар айар 
уонна сынньанар сирдэригэр бүгэн сылдьыбыт. 
«Ыллым да суруйбутум суох. Барыта илис тии лээх 
этэ. Санаам ас кутуохтаах, ыанньыйыах таах,— 
диир суруйаач чы. — Түргэнник суруйуохпун 
 са наам буолбат — хайаан да сойута, умна түһэн 
ба ран, хат омос көрөрбүн сөбүлүүбүн».

Кини суруйар үлэ суолугар үктэниэҕиттэн 
итинник эбит. Айылҕа туһунан бастакы айым-
ньытын, «Өлүөнэ өрүһү», 20 саастааҕар суруй-
бут. Тыа уола (оччотооҕуга кини псевдонима 
Тыа Уола диэн этэ!) улуу өрүһү сөхпүтүн, кэрэ-
тин кэрэхсээбитин, долгуйбутун, киэптэппитин 
туһунан кэп сиир. Илин эҥэртэн киириигэ, Ал-
лара Бэстээх мырааныттан (Дьаарбаҥ мыраана 
дэнэрэ эбитэ үһү) Өлүөнэни аан бастаан көрө 
түһээт, маннык киэҥ эйгэлээх дойду баар эрэ 
 буолуо диэн, түһээн да көрбөтөх эбит.

«Киһи хараҕа уҥуоргутун-маҥааргытын кыа-
йан ылбат, бүтүннүу күөх унаар халлааны кыта-
ры бииргэ силбэһэр дойдуга тиийэн кэлбиппит,— 
диэн ахтар бүгµн. — Билиҥҥи эбитэ буоллар, 
кулгааҕым-хараҕым арыый кэҥээн баран, ити 
курдук суруйарым дөксө биллибэт. Онтон дой-
дубар, эмиэ оччотооҕуга, бандьыыттар туох да 
буруйа суох Киирик Айаньыытабы өлөрбүттэрин 
бэркиһээн, кэлэйэн, сүрэҕим хамсаан Охоноон 
ревком туһунан суруйбутум».

Суорун Омоллоон суруйуулара, сүнньүнэн, 
ик ки тирэхтээх эбиттэр: нуучча классическай, 
советскай литератураларын холобурдарыгар 
уонна төрөөбүт сахабыт норуотун фольклоругар. 
Суруйааччылары хат-хат ааҕарын сөбүлээбэт 
эбит. «Дөксө көҥөнөр курдукпун. Атын суру-
йааччы өйүн-санаатын, обраһын туттарбын, ту-
һанарбын айыыргыыбьн. Олохтон бэйэтиттэн 

үөрэниэх пин, өй-санаа ылыахпын, кини кинигэ-
тин хото ааҕыахпын баҕарабын. Олох бэйэтинэн 
айар  айымньыта хайа да фантазиялааһыннаа ҕар 
да ҕаны быдан баай, дириҥ, кырдьыктаах, кэ рэ», 
— диэн симэ соҕус биир тэІ буочарынан миэ хэ 
суруйбутун манна даҕатан аҕалабын.

Суорун Омоллоон бэйэтин айымньыларын 
пар тийность уонна классовость принциптэригэр 
ти рэҕирэн суруйар. Саха норуота дьол чороонун 
бигэтик туппутун иһин Улуу Ленини айхаллыыр 
Сайсары эмээхсинтэн ити кыракый туллайбыт 
Чөөчө уолчаан туһунан кэпсээнигэр тиийэ ол 
принциптэр көстөллөр.

Кини көскө кэлбит прогрессивнай нуучча поэ та 
Александровы (Аксандров диэн ааттаан), Яро-
славскайы (Полянскай), о.д.а. ойуулаан, сахалар 
революционнай өйдөрө-санаалара уһуктуутугар 
хас эмэ үйэлэр анараа саҕахтарыгар саҕалам-
мыт нуучча норуотун доҕордоһуутун үрдүк оруо-
лун көрдөрбүт суруйааччы быһыытынан эмиэ 
көс түөхтээх. Кини Манчаары (Айаал), Аммосов, 
Ойуунускай образтарын бастакынан ойуу лаат, 
саха норуотун историятын уус-уран өттүнэн көр-
дөрбүт летописец-суруйааччы быһыытынан эмиэ 
сыаналаныахтаах. Онуоха чопчу ити ааттаммыт 
дьоннору көрдөрбүтүнэн буолбакка, кинилэри-
нэн сирэйдээн норуот бары геройдарын сырдык 
мөссүөннэрин сатаан түмэн, холбуу тутан типи-
зациялаан көрдөрбүтүгэр буолуохтаах кини су-
руйааччы быһыытынан үтүөтэ.

Суорун Омоллоон айымньылара норуот оло ҕун 
араас историческай кэмнэриттэн тахсыбытта ра 
уонна норуокка бэйэтигэр туһаайыллыбытта-
ра. Кини талаанын үгэнигэр сылдьан норуоттан 
тапталы ылбыт аҕыйах суруйааччылартан биир-
дэстэрэ.

Борис ПОПОВ, 
философскай наука кандидата

«Хотугу сулус» №4, 1983 с.
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1. Окой – Күөх Арыы баһылыга

Күөх Арыы бу эргини аан дойдуттан бүөлүү 
сытар Саракум кумах куйаарын кытыытыгар, 
Ку ньулуун сис хайаттан саҕаланар Торум үрэх 
төрдүгэр турара.

Торум үөһэ өттүгэр хас эмэ күрүлгэннээх 
 дохсун сүүрүктээх, өлгөм уулаах үрэх Саракум-
ҥа кэлэн балысхан уута кумах куйаарга иҥэн-
сүтэн хаалара. Төрдүгэр кыһыҥҥы-сайыҥҥы 
 тыал лар хайа саҕа кумаҕы модьоҕолооннор үгүс 
айан дьоно Күөх Арыыны кыайан булбакка ат-
тынан ааһаллара.

Ол эмиэ да үчүгэйдээх, тоҕо диэтэххэ, бу эр-
гин айанньыттары халаан-талаан айахтарын 
ииттинэр улахан суол түөкүттэрэ манна Күөх 
Арыы курдук үтүө сир баарын биллэллэр, ордуу 
оҥостон экчи сүгүннүө суох этилэр.

Былыр манна бултаан-балыктаан дьон на һаа 
хойуутук да буолбатар син лаппа олохсуйбута 
үһү. Онтон бу эргин маҥнай Кытайга күндүркэ-
тэр сыа тааһы булан хостообуттара. Ол кэннит-
тэн аны кыһыл көмүс көстүбүтүгэр онтон-мантан 
түбэлэригэр баппатах сытыы дьон тоҕо анньан 
кэлбиттэригэр бу эргин наар өлөрсүү, халаһыы-
талаһыы дойдута буолан дьон-сэргэ куотар кэ-
риэтэ мантан көһөн барбыттара.

Окой төрөппүттэрэ манна Саракум хоту өттү-

гэр Харатай диэн дойдуга олорор халыҥ уустан 
тоҕо эрэ дьиктитик быстан кэлбиттэрэ үһү эрээ-
ри, адьас кэпсээбэттэрэ. Манна икки уол оҕону 
Окойу уонна Окуну төрөтөн, үйэлэрин этэҥҥэ 
моҥоон, бу Күөх Арыыга сэргэстэһэ көмүллэ сы-
таллар.

Окой ойох ылан, икки кыыс оҕону төрөтөн, 
этэҥҥэ олорон испитэ баара, арай биирдэ 
тыаҕа аҕыйах хонукка бултуу барбытын кэннэ 
түөкүттэр кэлэн дьонун кулуттарыгар холбоон 
илдьэ барбыттар этэ.

Оччолорго оннук, түбэһиэх дьону тутан, Кы-
тайга илдьэн атыылыыр дьаллык үөдүйэ сыл-
дьыбыта. Хата ол кэлин түбүгэ бэрдиттэн сыы йа 
тохтообута, түөкүттэр баайы, малы-салы, сүө-
һүнү халыылларын ордорбуттара.

Окой кэлэр-барар айанньыттартан дьонун 
сураһа сатаан мэлийбитэ. Кытай обургу көхсө 
киэҥэ бэрдэ сыттаҕа. Онно киһи киһитин билси-
бэт µлµгэригэр дьоно ууга тааһы бырахпыттыы 
мэлийбиттэрэ.

Онтон ыла Окой соҕотоҕун олороохтуур. 
Сүө һүтүн сүрүн өттүн мантан үөһэ көс курдук 
тоҕойго туруорар. Онно уон сэттэ хой уонна алта 
ешки1 сүөһүлээх, түөрт тэбиэннээх.

Дьиктитэ баар, ол сүөһүлэрин аттыгар быта-
лаах тыһылаах атыыр бөрө маныыллар. Кыы-

Николай Лугинов

УЛАРЫЙЫЫ КЭМЭ

Күөх Арыы
(Төрдүс сэһэн)

(Салгыыта. Иннин сурунаал 6-с нµ³мэригэр к³р)

1Ешки- коза, тэкэ - козел
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лы-сүөлү чугаһаппат, бэл хой оҕотун сиэри 
иҥээҥниир саһыллары кыйдаталыыллар. Бэ йэ-
лэ рэ кыһыҥҥы быстарыкка биир-икки төбөнү 
үссэнэллэр.

Манна, Күөх Арыыга, айанньыттары ман-
ньытан аһатарга аҕыйах хойу, ыанньыкка үс еш-
ки  ни уонна кус-хаас эгэлгэтин тутар.

Айанньыттар аһылыктарын иһин дэлэйдик 
 тө лүүллэр. Оттон түөкүттэри манньыппатаххына 
бэйэҕин өлөрөн да бардахтарына көҥүл.

Сорохтор ыран охтоору гыммыт көлөлөрүн 
быраҕан бараллар, ону оҕолоон тилиннэрдэххэ 
эмиэ бэйэтэ туспа барыс.

Арыт эгэлгэ өҥнөөх тор±о таҥаһы биэрдэхтэ-
ринэ былаҕайга былдьаппыт кэргэнэ барахсаны, 
оҕолорун санаан хараастар.

Ол эрээри кинилэри манна сүгүн олордолло-
ро биллибэт. Антах Кытай сиригэр этэҥҥэ тиийэн 
баҕар син кыахтаах ыалга илииһит-атахсыт ку-
лут гыммыттара буолуо.

2. Ини биилэр

Окой уонна Окун адьас ханан да маарыннас -
пат дьүһүннээхтэрэ, быһыылаахтара-таһаалаах-
та ра. Отой утарыта майгылаахтара.

Окой хара баттахтааҕа, уҥуоҕунан кырата. 
Бэрт бытаан, наар аа-дьуо хамсанарын ордо-
рор, майгытынан сытыары-сымнаҕа´а, бэрт си-
мик олуттаҕас уонна бытаан саҥалааҕа. Окун 
убайыттан үс сыл балыс эрээри, уҥуоҕунан 
кинитээҕэр быдан үрдүгэ. Киниэхэ үрүҥ Хуун-
нар хааннара диэли йэн, сырдык баттахтааҕа, 
кэлэн-баран сырбалдьыйбыт сытыы көрүҥнээ-
ҕэ, сытыы тыллааҕа, оҕуруктаах өйдөөҕө. Он-
нук киһи, биллэн турар, Күөх Арыыттан киэҥ 
сиргэ тардыспыта. Уон түөрт сааһыгар биир 
харабааны кытары Кытай диэки барсыбыта. Өр 
сылларга туох да сураҕа суох сүтэн хаалбыта. 
Дьонноро кэтэһэ, кэлэр- барар айанньыттартан 
сураһа сатаан мэлийбиттэрэ.

Кырдьык даҕаны, тыыннааҕа буоллар син туох 
эмэ сурах-садьык иһиллиэх эбитэ буолуо. Инньэ 
гынан хайыахтарай, киэҥ сиргэ дэ²²э-оһолго 
түбэһэн бырда суох бардаҕа диэн санааны кыта-
ры ийэлээх аҕата таҥаралаабыттара.

Окой дьонун уҥуох тутан баран соҕотоҕун 
хаал быт иккис сылыгар, биир күһүҥҥү ый быыһа 

хараҥа түүн, инитэ тиийэн кэлэн соһуппута.
– Окой, куттаныма, бу мин, Окун кэллим.
– Тыый, бу эн бачча өр буолан баран хайа 

үөдэнтэн күөрэйдиҥ?
– Үчүгэйдик сылдьабын... Билигин улуу Хуун-

нар сэриилэрин аһынан-таҥаһынан хааччыйа-
бын. Бу ааһан иһэбит, дьоммун көс аҥарын кур-
дук өрө тохтоттум.

«Ол иһин, кини обургу хаһан көнөтүнэн-кыр-
дьыгынан сылдьыбыта баарай? – дии санаабыта 
Окой. – Манна аҕалбатах, ол аата анараа дьо-
нугар төрдүн-ууһун атыннык кубулдьутан эппит 
буолан кистиир».

Окун адьас кыратыттан киириилээх-тах сыы-
лаах, олус сытыы оҕо этэ, өрүү тугу эмэ сымыйа-
лаан, онтон тутуллан таһыллара даҕаны.

Окой манна эгэлгэ баайы-малы тиэнэн иһэр 
эҥин диэн кыахтаах дьон эгэлгэтин көрө үөрэ-
нэн, инитэ баҕарбытын курдук олоҕор ырааҕы-
нан  тиийэ илигин өйдөөбүтэ.

Манна эрдэҕинэ кини бу кытыы, түҥкэтэх дой-
дуга төрөөн хаалан аан дойду бары үтүөтүттэн 
матан эрэриттэн кэмсинэр-кэмиринэр этэ. Ол да 
иһин барытын быраҕан бардаҕа эрээри, киэҥ 
 сирдэринэн тэлэһийэ сылдьан көммүтэ-кыа ҕыр-
быта көстүбэтэ. Иҥсэрэн барбыт аан дойдута 
үтүөтүгэр чугаһаппатах көрүҥнээҕэ. Оо, онно 
тии һиниэн баҕалаах кини саҕалар элбэхтэрэ 
 буолуо ээ.

Сирин-дойдутун аһын ахтыбытыттан, эбэтэр 
көннөрү хаҕыһаан-хатан сылдьарыттан дуу, уба-
йа анаан астаабытын барытын сиэн кэбис питэ 
уонна тоҕо эрэ урукку олоҕун, ийэлээх аҕатын 
санаан ытамньыйан ылбыта.

Окой инитэ эрэйдээх соччото суох сылдьа-
рын сэрэйэн, аһынан иһигэр харааста санаа-
быта  уонна, баҕар, хаалыа дуу диэбитэ киһитэ 
кэ ҕэрдиэр диэри бэркэ тотон, кыратык нук-
таан ылаат, халлаан суһуктуйуута Хууннарыгар 
төннүбүтэ.

Ити итинэн ааспыта... Убайа сэмээр кэтэһэрэ 
да, Окун эмиэ туох да сураҕа суох сүтэн, мэли-
йэн хаалбыта.

Арай үс сыллааҕыта Саратайтан биир обур-
гу, икки сүүсчэкэ ырдыылаах тэбиэннээх хара-
баан, тохтоон ааспыта. Онно бэрт сытыы ат-
чыт киһи үгүс элбэх кэпсээни кэпсээн ыспытын 
ку туругар, өтөрдөөҕүтэ Саратайга эмиэ саҥа 
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баһылыктаммыттарын этэн аһарбытыгар Окой 
ходьох гына түспүтэ.

– Ол саҥа киһигит аатын ким диэтиҥ? Мин 
өйдөөн истибэккэ хааллым.

– Ээ, эн билбэккин, хантан эрэ ыраахтан кэ-
лии, быһата, устугас Окун диэн киһи, – диэбитэ 
атчыт.

Окой ити сураҕы истэн тылыттан маппыта. 
Ол эрээри, баҕар, атын киһи буолуо, Окун диэн 
син тэнийбит аат дии санаабыта. Өскө кырдьык 
Окун Саратай баһылыгын олбоҕор алҕас олор бут 
буоллаҕына бу олус кутталлаах, үтүөнэн бүп-
пэт, булгу өлөрүүнэн, аймахтарын, чугас дьонун 
сойуолаһыынан түмүктэнэр суол буоларын ки ни 
төһө да ыраах олордор бигэтик билэрэ. Баҕар, 
олох бутуурдаах түгэнэ ыраахтан ордук көстөр 
буолуон эмиэ сөбө.

Окой ити күнтэн алдьархайга бэлэмнэнэн, 
 баайын-малын онно-манна тарҕатан хаспахтар-
га кистэммитэ.

Сорохтор сонньуйуохтара буолуо эрээри, 
дьа  даҥы да киһи куһаҕан-иһэҕэн да буоллар 
күндүтүк саныыр маллардаах буолар.

Инитин саһыарарга үрэх арыытыгар билэр 
эрэ киһи умсан киирэр кистэлэҥ ааннаах таас 
хаспаҕын сөргүппүтэ. Сүөһүтүн сүрүн өттүн ха-
рахтан дьалты үөһэ диэки көһөрбүтэ.

Дьон кэпсээнинэн Саратайга чахчы кини 
инитэ эбитин билбитэ. Окун баһылыктаах 
дьаһалта уһаабата чахчы. Онон алдьархай өр 
кэтэһиннэриэ суохтааҕа. Кинитээҕэр буолуохта-
ры сылга тиэрпэккэ түҥнэрэллэрэ. Оттон Окун 
сордоох урук кута буоллаҕына, наар сымыйа 
дьайыҥнаах киһи этэ, онто өтөр сараланара чах-
чы. Арай дьиҥ кырдьыгынан, көнөтүнэн итинник 
үрдүк олбоххо тиийбэтиҥ эмиэ баар.

Окой урут аны уорбаҕа түбэһиэм диэн ончу 
тугу да кэрэхсээбэт бэйэтэ айанньыттар кэпсэ-
тэл лэрин сэмээр иһиллээн, анаан да ыйыппатар 
Саратай солунун толору билэрэ.

Оннук бүтүн төгүрүк сыл этэҥнэ ааспыта. 
Кы тайга таас эгэлгэтэ, ол быыһыгар көмүс да 
ын дыылаах, төннөллөрүгэр табаар эгэлгэтин 
тиэм мит харабааннар быыстала суох субус-
путтарынан тойонноотоххо, Саратай олоҕо сүн-
ньүн бу лан эрэр быһыылааҕа. Айанньыттар-
тан хайалара  да ҕаны баһылыктарын туһунан 
кырыы лаах тылы ыһыктыбатаҕа.

Итинник иккис сыл эмиэ чуумпутук ааспыта 
дьикти этэ.

Олохтоох кыра-хара дьон саҥа баһылыктарын 
ис сүрэхтэриттэн сөбүлээн, махтал тылларын 
этэллэрэ. Окун барахсан ону үөрэ истибитин 
чугас эргимтэтэ бэлиэтии көрбүтэ уонна албын-
көлдьүн дьону тэрийэн баһылыгы анаан арба-
тан, төбөтүн эргитэн кэбиспитэ.

Сэрэнэн-сэрбэнэн сылдьар киһи онуоха-ма-
ныаха диэри бары тоһууру мүччү-хаччы түһэн 
сылдьыан сөп. Оттон итэҕэйдиҥ – күөгүнү ыйыс-
тыбыт балык буола түһээхтиигин.

Саратайга ураты ытыктанар  ыал баара. От-
тон манна аҥардас баай эрэ киһи ытыктанара. 
Кинилэр бука бары үрдүк таас эркиннээх туспа 
күрүөмүл курдук дьиэлэргэ олороллоро. Биир-
дии ыал отуччаҕа тиийэ саалаах-сэптээх сэрии 
дьонун туталлара.

Кинилэр бары үтүмэн көмүһү хостуур сир-
дээхтэрэ, онно ыраахтан кэлбит хаамаайы дьо-
ну үлэлэтэллэрэ. Бу сордоохтор үгүстэрэ төрүт-
тэ риттэн-уустарыттан быстыбыт буолан ким да 
ирдэспэт, сүтүктээбэт, сураспат эрэйдээхтэрэ 
этилэр. Кинилэртэн үгүстэрэ үлэлээн, сырала-
һан муспут көмүстэрэ сураҕа суох сүтэн хаалара 
 эрээри, ким да ирдэспэтэ.

Баайдар сылга хаста даҕаны күндү тааһы уон-
на үрүҥ, кыһыл көмүс ындыылаах харабаанна ры 
Кытайга ыыталлара. Сылтан сыл кинилэр он то 
суох сүҥкэн баайдарын эбии хаҥаталлара. Арай 
бэйэлэрэ онтон астыммыттара көстүбэтэ. Наар 
сыллата көмүс аҕыйаан иһэригэр, үлэһиттэр 
кө лөөхтөрүгэр, тааһы хаһар-таһар ыараханы-
гар бэйэ-бэйэлэригэр үҥсэргээн тахсаллара. Ол 
эрээ ри бары биир суолтан уратыга хаһан да кыт-
тыспакка муос-муоска олороллоро, тоҕо диэтэх-
хэ кимиэхэ да итэҕэйбэт эрэ киһи уһуура.

Саратай «ытыктабыллаах» дьоно со±отох 
суол га биир тылы булан түмсэллэрэ. Кинилэр 
өтөр-өтөр кыттыһан өрө турууну тэрийэн баран, 
бэйэлэрэ онтон туһанарын туһанаат – кэмигэр 
күлүккэ түһэн өрүү бүүс-бүтүн хаалаллара, ол 
эргимтэ бу да сырыыга иэдээни иккиэйэх ый 
иһинэн тэрийбитэ.

Тоҕо диэтэххэ, ыһыллыы-тоҕуллуу кэмигэр 
хааһынаны харайбыт аҕыйах киһи хас да бүк 
байа-тайа түһэрэ. Ыһыллыы сатаан тэ ри лин-
нэҕинэ, бу туохтан да бигэ уонна барыс таах 
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суол. Дьиҥ өйдөөх, сатабыллаах киһи алдьар-
хайтан ас таһаарар эбит.

Окун урукку баһылыктар курдук өлөрүл-
лүөхтээҕин мүччү-хаччы ат үрдүгэр түһэн, ха-
раҥа түүнүнэн хаххаланан ойутан хаалар.

Манныкка түбэһиэм диэбэтэх киһи ханна да 
саһар, хорҕойор сирэ суоҕа. Онон өлөр-хаа лар 
күнэ тирээбитигэр Күөх Арыыга, убайыгар кэл-
битэ.

Убайа кини кэлиэхтээҕин эрдэттэн билбит кур-
дук бэл саһар сирин кытары бэлэмнээбит этэ.

Окун онно бэккиһээбитэ ахан! Кини убайа 
Окой бу Күөх Арыыттан харыс сири сыҕарыйба-
тах, аан дойдуга үгүс элбэх омук хайдах олорол-
лорун түһээн да көрбөтөх түҥ хааһах, өй-мэй 
курдук, ким да ахсарбат, бары сэниир киһилэрэ 
аан дойду аҥарын албыннаан-түөкүннээн киһи 
 буолбут Окун сэрэйбэтэҕин хайдах быдан эрдэт-
тэн билбитэй?!.

Дьэ дьикти...
Аны кэлэн, кырдьыгынан билиннэххэ, Окун 

кинини суулларбыт дьону төһө да баайдарын 
иһин, барыларын үөһэттэн сэнии көрөрө. Ол да 
иһин бу алдьархайга тиийдэҕэ...

Саратай баһылыгын үрдүк олбоҕор олорон, 
кини сураһа-сураһа, бииртэн биир үөрэхтээҕи, 
сытыы өйдөөх диэн хайгыыр дьоннорун кө-
мүс харчынан ньымааттаан бэйэтигэр сүбэһит 
оҥостубута. Кинилэртэн хайалара да сэрэппэтэ-
ҕэ эбээт. Оччоҕо бу аах-маах Окой барыларын 
баһыйан тахсыбыт.

3. Окой

Окой нөҥүө сарсыарда эрдэ туран, биир хааһы 
тутан, инитигэр анаан ас буһарда.

Окун хойукка диэри утуйан турда. Дьэ 
наҕылыйан чэйдии-чэйдии дуоһуйа кэпсэтти-
лэр. Оҕо эрдэҕинээҕилэрин, төрөппүттэрин 
аҕыннылар. Ол эрээри Окун дойдутуттан тэлэ-
һийэн сылдьыбыт кэмнэригэр тугу гыммытын, 
хайдах-туох сылдьыбытын аҕыйах тылынан бы-
һыта-орута эрэ ахтан аһарда. Эҥин диэн сир-
дойду бөҕөтүн түгэҕинэн эргийэн сырытта ини, 
сылдьыбата ини. Арай онно киһи кэпсиирэ да 
суохха дылы. 

Оттон Саратай туһунан саныан да баҕарбат, 
хомойбута-кэлэйбитэ соччо.

Окой эмиэ бэйэтин курус олоҕун икки-үс этии-
нэн кэпсээн бүтэрэн кэбистэ.

Иккиэн чочумча саҥаларыттан матан олор-
бохтоон баран тэҥинэн үөһэ тыыннылар. Хайа 
хайалара – сири сиксигинэн эргийбит Окун да, 
уйалаах кус курдук мантан сыҕарыйбатах Окой 
даҕаны – киһилии ньир-бааччы дьоллоох оло-
ҕу билбэтэхтэр. Иккиэн да табыллыбатах кур-
дуктар.

– Чэ, хата, үчүгэйдик кэпсэттибит ахан, – диэ-
тэ Окун. – Мантан ыла иккиэн сэрэннэхпитинэ 
сатанар.

– Ол тоҕо, туохтан сэрэнэбит? – Окой өй-
дөөбөтө.

– Мин ир суолбун ирдээччилэр кэлиэхтэрэ.
– Тыый, ол бүтүн Саратайы хааһыналары ба-

ҕастары илиилэригэр ылан баран эйигин соҕотох 
бэйэҕин тоҕо сонордостохторой?

– Мин баһылык буоллаҕым... Оттон тыын-
наах баһылык таҥнарыахсыттарга кутталлаах. 
Ол иһин тыыннаах ордон күрээбит баһылыгы 
өлөрүөхтэригэр диэри сойуолаһааччылар.

– Эмиэ өлүү эбит, доҕор! – Окой саҥа аллайда. 
– Эн антах олордоххуна кыах бөҕө буоллаҕыҥ?

– Биллэн турар.
– Эчи, хаарыаны! Ол баайтан кыраны эмэни 

кистэммэтэҕиҥ дуо?
– Адьас мэлигир!
– Ол тоҕо хаһаамматаххыный?
– Акаары буоллаҕым эбээт... Акаары! Сара-

тайы үйэм тухары букатын баһылаатым дии са-
наабытым уонна саарбахтаабат этим. Онтум бу 
баар дии. Мантан инньэ эккирэтээччилэр кэлиэх-
тэрэ, онон түүнүн эрэ бэркэ сэрэнэн көрсүөхпүт.

– Чэ, сөп, – диэбитэ Окой уонна инитин хол-
боҕор көхсүн аһыммыт хараҕынан батыһа көрөн 
хаалбыта.

Аны аныаха диэри бэл кини хараҕар бэйэ-
тин суолтатын үрдэтинэ сатаахтыыр. Бары мо-
дун кыаҕын, баайын былдьатан, барытыттан 
ытыһын соттон күрээн хаалбыт баһылыгы ким 
эккирэтиэҕэй?

Окой инитэ эрэйдээҕи ис сүрэҕиттэн аһынна 
эрээри, эмиэ да кини инитэ дьүһүнэ, көрүҥэ мас 
ама курдугуттан уруккутун курдук сымыйар  гыах 
санаата кэллэ. Бу Күөх Арыыттан ырааппатах 
киһи кини баһылыгы буолуохтааҕар улахан то-
йону да көрө илигэ эрээри, кинилэр обургу-
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лар, ити үлүгэр улахан дойдулар бас бэринэр 
дьонноро, дьүһүннүүн-бодолуун, быһыылыын-
таһаалыын чыҥха атын буолуохтаахтар.

Биирдэ ааһан иһэр, киһи торутта көрөр бэрт 
толуу дьоно, ханна эрэ анаан ыҥыран күн-
дүлээбиттэрин кэпсээбиттэрин олус сөҕөн, бэл 
бэк киһээн истибитэ. Онно улуу тойоттору хас-
тыы эмэ анал чаҕар көмөлөөн аһаталлар үһү. 
Кыам мат буола ыалдьыбыт киһиэхэ курдук аһын 
иһитигэр ууран, биир чаҕар утаҕын, атын ары-
гытын, үһүс этин-балыгын быһан биэрэр үһү. 
Мэктиэтигэр айаҕар уган, ыстаан эрэ биэрбэттэр 
үһү.

Оттон бүгүн Окун туох да көмөтө суох бүтүн 
хааһы хадьырыйан кэбистэ. Тугу-тугу кэпсии рэ 
эбитэй? Баҕар кини олох да баһылык ча ҕары нан 
сылдьыбытын үлүннэрэн, омуннаан кэп сиирэ 
дуу? Саарбах. Окунтан тугу баҕарар күүтүөх-
хэ сөп. Ханныгын да иһин, Окун инитин ис 
 сү рэҕиттэн аһынна уонна хата бу өлөр-хаа  лар 
түгэнэ ыкпытыгар сирдээхпин-дойдулаахпын 
диэн манна, убайыгар, күрээн кэлбитэ үчүгэйин!

Сарсыныгар Окун дьиксиниитэ бигэргэннэ.
Үс аттаах, толору сэптээх-сэбиргэллээх дьон 

эмискэ баар буола түстүлэр. Сырай-харах оло-
руута ааһан иһэр айанньыттартан адьас атына.

– Эн кимҥиний? – тойонноро хара бытыктаах 
уһун киһи сытыы хараҕынан супту көрбүтүнэн 
ынан кэллэ.

– Мин... Мин Окойбун... Окой диэммин.
– Манна хаһан кэлбиккиний?
– Хаһан даа?.. Оттон төрүөхпүттэн...
– Манна ким эмэ кэлэ сылдьыбыта дуо?
– Кэлэн...
– Дьэ ким ол? Этэ тарт!
– Бүтэһигин хотуттан харабаан ааспыта.
– Хаһан ол?
– Уон икки хонно. Сэттэ уонча ындыылаах тэ-

биэннээхтэрэ, аттаах харабыл бөҕө этэ.
– Оттон бу күннэргэ, бэҕэһээ эҥин соҕотох ат-

таах киһи ааспыта дуо?
– Манна аттаах да киһи соҕотоҕун сылдьыбат 

дойдута.
– Мантан Саратай төһөнүй?
– Кытайдыы 240, Хууннуу 12 көс.
– Оо, ыраах да кэлбиппит, – диэтэ тойон дьо-

нугар эргиллэн. – Ханна ыраатыай, уута-аһа 
суох, охтубута буолуо.

– Төннүөх баара... – диэтэ симиктик биир 
киһитэ.

– Оннук... Биһиги элбэхтэн маттахпыт...
– Чэ, сөп. Суох... Суоҕу хайыахпытый? От-

тон... Оттон төбөнү аараттан булар инибит, – 
диэн  баран тойон Окойу дьэ болҕойон одууласта.

Ол тоҕотун өйдөөн, Окой кутталыттан тыым-
макка да олорон биэрдэ.

– Чэ! – тойон кини хара баттахтаах төбөтүн 
сирдэ быһыылаах.

Аттар туйахтарын тыаһа сүппүтүгэр Окой дьэ 
үөһэ тыынна.

4. Окун

Сонордоһооччулар бүгүн экчи кэлиэхтэрэ 
диэн Окун халлаан суһуктуйуоҕуттан кэтэспи-
тэ, улаханнык сыыспатах: үс аттаах киһи күн 
саҕахтан саҥа араҕыыта көстүбүттэрэ. Ити аата 
түүннэри айаннаабыттар, аттара лаппа илисти-
биттэрэ көстөр.

– Күрүөйэҕи тутан төбөтүн быһан аҕалбыт эр 
бэрдэ сүүс кыһыл көмүс төгүрүгү ылыаҕа! – диэн 
дорҕоонноохтук биллэриини истээт, көмүскэ 
хамаҕа түөкүттэр хаһан эрэ кини этэр тылын 
чыпчылыйбакка истибит, кини иннигэр хаан-
наах андаҕар биэрбиттэрин умнан бэҕэһээҥ-
ҥи баһылыктарын ир суолун ирдии уон аҥыы 
тарҕастахтара.

Онтон биир бөлөх түүннэри айаннаан бу кэл лэҕэ.
Ханнык да түгэҥҥэ миигин түһэн биэриэ суоҕа 

диэн олус итэҕэйэн өрө таһаарбыт киһитэ Ба дай 
өрө турууну бэйэтинэн тэрийэн, кини олбоҕор 
олордоҕо абаккатыан. Окун бэрт уһуннук саа-
раан баран, итэҕэлгэ киириэн сөптөөх уонча ки-
һиттэн кинини ордорон ылбыта.

Букатын аҕыйах сыллааҕыта Бадай хара-
был эрэ этэ эбээт. Кини киһини супту одуулуур 
идэлээҕэ.

Саҥа киһини холоон көрөөччүлэр кинини 
тойоҥҥо аһара бэриниилээҕин, этиллибит дьа-
һалы олус кыһаллан тиһэҕэр тиэрдэ сатыы рын 
бэлиэтээбиттэрэ. Кэлин киниэхэ сүктэриллибит 
соругу түргэнник толорон иһэринэн атыттартан 
ордук көстөрө.

Окун баһылык буолаат, наар бэйэтигэр муҥу-
ра суох бэриниилээх, итэҕэллээх дьону көрдөө-
бүтэ да, үгүстэр урукку баһылыктары, олохтоох 
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баайдары кытары ситимнэрэ билиннэ да, туо-
ратыллан иһэллэрэ. Түмүгэр уруккуга туох да 
сыһыана суоҕунан Бадай эрэ ордон хаалбыта.

Аны туран, Окун санаатыгар адьас муҥутуур 
аллараттан аҥардас кини эрэ үтүөтүнэн өрө 
тардыллан тахсыбыт киһи барыларыттан ыраас 
уонна киниэхэ муҥура суох бэриниилээх буо-
лара саарбахтаммат курдуга. Билигин арыллан 
тахсыбытынан көрдөххө, барыта төттөрү буол-
бут. Кини үгүс үтүө дьону сымыйанан, онно 
 суо ҕунан уорбалаан туоратан баран, киһи киэ нэ 
муҥу туур чиччигин, таҥнарыахсытын итэҕэл лээх 
ки һи оҥостубут.

Онто кини төбөтүн бултаһа кэлэн бардаҕа ити.
Дьэ итинник чиччиктэр сарсын Окун төбөтө 

диэн уонча баһы быһан аҕалан дьон иннигэр 
кэккэлэччи уурталаан баран эбиитин ыһыы-
лаах-хаһыылаах атыыр моргуору тардыахта-
ра турдаҕа, ким дьиҥнээх Окун төбөтүн быһан 
аҕалбытый диэн.

Итинник баҕайылары хайа акаары чыын-соло 
иҥэрэн, күөнүнэн хаххалаан таһаарбытай? Ким?

Оо, Саратай барахсан!
Кэрэ да, үтүө да сир эрээри, тоҕо үөн ыспытын 

курдук наар ханна да баппатах дьон киэ нэ чич-
чигэ мунньустубутай? Тоҕо итиннигий? Ха һан 
эрэ, ким эмэ көннөрүө дуо?

Эйигин көннөрө сатаан бу айыланным дии. 
Хата, онуоха-маныаха диэри тыыннаах ордубуп-
пар да махтал.

Аны кэлэн кэмсинэн да диэн?
Баһылык олбоҕор олордоххо ким баҕарар 

төбөтө эргийэр, эргийбэт киһи баара биллибэт. 
Окун эмиэ онно олороот, сонно туох баар өйө-
санаата соҕотох түгэн иһигэр уларыйа түспүтэ. 
Сибилигин биир өлүүгэ өлө сыһан арыычча 
быыһанан тахсыбыт, хас биирдии хардыытын 
кулгааҕар сибигинэйэн үөрэтэ, салайа сылдьы-
быт дьонун адьас атыннык үөһэттэн көрбүтэ... 
Биир түгэн иһигэр кинилэр адьас кыччаан, 
 быы чыкайкаан буолан хаалтара. Өтөрдөөҕүтэ 
аҕай кинилэр барыны билэллэриттэн, сытыы-
ла рыттан, туохтан да куттамматтарыттан салл а, 
бэл иһигэр албыннаһа санаабытыттан сүр дээҕин 
кыбыста, бэл өһүргэнэ санаабыта: «Суох, мин 
бэйэм, бэйэм эрэ билэрбинэн, сатыырбынан са-
лайыах тустаахпын. Онон саҥа эргимтэ тэринэн, 
саҥа дьоҥҥо тирэниэхтээхпин...»

Ыраах аан таһыгар батыйа тутан турбут ха-
рабылы ыҥырбыта. Ол ити Бадай этэ. Киниэхэ 
 бастакы дьаһалын биэрбитэ:

– Барыларын таһаар. Мин соҕотоҕун хаалыах-
пын баҕарабын...

– Бары тахсыҥ! – диэн ордоотообута. Бадай 
бары истэллэригэр итэҕэлгэ киирбитин тута өй-
дөөн, эр ылан: – Бары! Бука бары тахсыҥ! Эн... 
эһиги эмиэ, түргэнник! Баһылык соҕотоҕун хаа-
лыан баҕарар.

Дьэ ити кэнниттэн, Бадай кини кэнниттэн 
туох баар дьаһалы толотторор, ирдиир Саратай 
үрдүнэн иккис киһи буолан хаалбыта.

Кэмсинэн да диэн, аны кэлэн хайыаҥый?
Саратай барахсан ол да иһин өрүттүбэт. Сыл-

лата өрө турууга киһи бөҕө сутуллара аанньанан 
туолуйуо дуо? Дьиҥ көнө, ыраас киһи орпото, ол 
оннугар мүччү-хаччы, сымыйаччы, албын дьон 
күннээтилэр. Киһи эрэнэр, итэҕэйэр киһитэ да 
орпото, түөкүттэр дойдуларыгар кубулуйда.

Оо, онно холоотоххо Хууннарга чыҥха атын. 
Онно улахан тойонтон отчут-масчыт киһиэхэ 
диэри туохтан да күндү үтүө аат буолар. Бука 
барыларын эҥкилэ суох сиэрэ-быһыыта онтон 
тутулуктаах. Аҕаттан оҕоҕо хаалар сүрүн баай-
дуол – үтүө аат. Онтон ордук күндү кинилэргэ 
туох да суох.

Туох баар Хуун олоҕо бүтүннүүтэ ол тула эр-
гийэр. Ол иһин кинилэргэ бэрт былдьаһыы, илин 
түсүһүү, албын-көлдьүн, уоруу, сымыйалааһын 
диэн ончу суох. Онно киһи барыта биир, бэ йэ-бэ-
йэ  лэригэр маарыннаһар, бука бары биир  саадах 
оноҕосторун курдуктар. Окун ол дойдуну адьас 
сөбүлээбэтэҕэ. Хайа да киһи улары йыыны, сай-
дыы ны сөбүлүүр, иһигэр кыра да буоллар солот тон 
солоҕо сыҕарыйан иһиэн баҕарар. Онно ол суох.

Аны туран, Окун курдук төрдө-ууһа суох киһи 
төһө да кыһанан Хууннарга итэҕэлгэ киирбэтэ. 
Ол иһин Окун көрдөһөн уурайан, көҥүл барбыта.

Билэрдии Саратайга тиийбитэ. Кытайга та һа-
ҕас таһар харабааҥҥа Хуун сэриитигэр сылдьы-
бытын быһыытынан харабыл тойонунан ылбыт-
тара.

Тута урукку лүҥкүрбүт олоҕор холооно суох, 
букатын атын, кэлиилээх-барыылаах, түгэн ах-
сын уларыйыылаах, дьэргэлгэн курдук олох 
саҕаламмыта.

Сир-дойду бөҕөнү кэрийбитэ, ол сылдьан 
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эҥиҥ ҥэ түбэстэр да, син мүччү-хаччы тыыннаах 
ордон иһэрэ. Хаста да халабырдьыттарга түбэ-
һэн арыычча куоппуттара, ол быыһыгар бэйэ-
лэрэ атыттары халаан, кылгас кэмҥэ кыаҕыра 
түспүтэ.

Ол кэнниттэн бу кутталлаах дьарыктан тэйэн, 
Саратайга дьиэ туттан олохсуйардыы оҥосту бу-
та. Саратай баайдарын үтүктэн үс былас таас 
эркиннээх бэйэтэ туспа күрүөмүл курдук тут-
тубута.

Саратай хайа өрүһүн күрүлгэнин курдук дох-
сун сүүрүктээх олоҕор кыттыспыт быстах бы-
һылааҥҥа түбэһэн эстиэн да, эмискэ үлүгэр 
кыаҕыран да тахсыан сөбө.

Окун бэйэтин сытыы өйүнэн, быһыытынан-
майгытынан бу олоххо олус сөп түбэһэн өтөр Са-
ратай баай дьонун кэккэтигэр киирбитэ.

Кинилэри кытары бииргэ куомуннаһан, сылла-
та өр³ турууну тэрийэн, сорох дьылга икки лии-
тэ баһылыгы уларыталлара. Ол кутталлааҕын 
иһин, тэрээһин табылыннаҕына биир түүн иһи-
гэр сөҕүмэр баайга тиксэриҥ. Бүтүн дойду хаа-
һынатын үллэстиигэ киһи мээнэ түбэспэт.

Бэккиһиэх иһин, субу баһа быһыллыбыт баһы-
лык оннугар саҥа олорбут киһи, үкчү кини кур-
дук, бу олбоххо букатын тиксибиттии сананара. 
Окун онтон олус кэлэйэрэ. Киһи хайдах итинник 
хараҕа-кулгааҕа бааллыан бэккиһиирэ.

«Оо, мин эбитим буоллар! Мин...» – дии са-
ныыра иһигэр. Арай ол кистэлэҥ ис санаатын 
атын оҕуруктаах өйдөөхтөр өтө көрөн ылбытта-
рын кини хантан билиэй.

Биир үтүө күн Саратай «ытык кырдьаҕастара» 
диэн, били куомуннаһан өтөр-өтөр баһылыкта-
ры самнаран хааһынаны үллэстэр дьоно, арай 
 киниттэн маннык диэн көрдөспµттэрэ:

– Баһылыкка табыллыбаккабыт адьас иэдэй-
дибит. Бэйэҥ көрө сылдьаҕын, олордубут дьом-
мутуттан хайалара даҕаны эрэлбитин толор-
бо тулар. Дойдубут дойду буоларыттан ааста. 
Был дьаһыктаах-быһаарыылаах кэм кэллэ. Би-
һи  ги санаабытыгар Саратайы бу алдьархайтан 
быы һыах, киһилии өйдөөхтүк-төйдөөхтүк бас-
көс буолуох биир эрэ киһи баар. Ол эн...

Окун ити кини дьиҥ ис санаатын курдары 
к³р³р тыллары сааһын тухары кэтэспит буо-
лан, олус долгуйа, үөрэ, өрөгөйдүү истибитэ. Ол 
 эрээри ити барыта адьас албын, сымыйа буола-

рын өйдүүрэ уонна дьиҥ кэтэҕин билэрэ бэрдэ, 
аны туран онуоха бэйэтэ хаста эмэ кыттыбыта 
эрэ тохтоппута. Арай ол уһаабатаҕа.

Төһө да сымыйата, албына көстөн турдар, бу 
кини сааһын тухары ыралаабыт суола этэ.

– Муҥ саатар быстахха да буоллун! – дии са-
наабыта кини. – Иэдээни эрдэ сэрэйэн куотан 
бэриллиэ... Ол эрээри мин билэрим бэрт. Бары-
тын билэбин. Онон ончу атыннык дьаһанан Са-
ратайы Саратай оҥоруом...

Бүттэҕэ ол.
Аны кэлэн кэмсинэн да диэн. Хата, үтүө эриҥ 

бүтүн бастаах тыыннаах куотан биэрдэ. Арай ол 
онуоха-маныаха эрэ диэри быһыылаах.

5. Окой уонна Гургаан

Суол омоонун көрдөөн тиҥсирийбит аттаах со-
нордоһооччулар уорбалыах сибикини булбакка 
барбыттарыгар сир-дойду бүттүүн сырдыы түстэ.

Этэҥҥэ буолуох быатыгар, иллэрээ күн Окун 
атын үөһэ илдьэн кистээбитэ. Окой акка бэйэтин 
сытын иҥэрээри уһуннук имэрийбитэ. Ол дой-
ду хотуна – Оу диэн тыһы бөрө атыҥыраабатын 
диэн. Онто суох адьырҕа аата адьырҕа, эҥин 
буолуон сөп. Окой киниэхэ анаан аһын тобоҕун 
уонна балык мунньубутун аҕалан улахан тааска 
уурбута.

Хотун бэйэтэ көстүбэтэр да, хантан эрэ таас 
быыһыттан кини хас биирдии хамсаныытын кы-
раҕытык кэтиирэ сэрэйиллэрэ.

Окой аты миинэ соруммакка сиэтэн илпитэ. 
Атаҕа уһуна бөҕө, кини курдук киһи салҕам мак-
ка кыайан мииммэт көлөтө. Дьыралдьыйан тү-
һэн ама киһи атыҥырыыр көрүҥнээҕэ.

Бу аты көрөөт тоҕо эрэ маннааҕы түөкүттэр 
тойоннорун Гургааны санаан кэлбитэ. Дьэ ол 
кини бу аты экчи сөбүлүөх этэ. Гургааннаах 
аҕыйахтар, ол иһин эмиэ кыахтарын иһинэн уон-
чалыы көлөлөөхтөрү халыыллар. Оттон халыҥ 
харабыллаах улахан харабааннартан саллан 
ырааҕынан тумналлара.

Окуну Гургаан тыыппат этэ. Киниэхэ киһи ым-
сыырыах чорбойоро да суоҕа. Арай туохтааҕа-
эмэлээҕэ буоллар хайыа биллибэт этэ.

Биирдэ саас, чугас эргин сылдьар түөкүттэр 
уулаах ешкини уоран сиэбиттэригэр түбэһэ 
кэл бит Гургаан үс хонон баран икки ешкини 
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аҕалтартарбыта көмүскэппит киһиэхэ астык этэ.
Гургаан дьонноро бу эргин кэлиини-барыыны 

кыраҕытык кэтииллэрэ. Онон соҕотох аттаах киһи 
бу диэки кэлэн баран мэлийэн хаалбытын билбит 
буолуохтаахтар. Оччоҕо бу күннэргэ биллиэхтэрэ.

Кинилэр Хууннартан, эбэтэр кытайдартан кут-
таналлар. Кинилэр 6-7 сыл буола-буола айан 
суолун түөкүттэртэн ыраастыыллар. Ол иннинэ 
анаан чуҥнуур бөлөхтөрү ыыталаан сирдэрин 
быһаарбыттарын кэннэ сэрии кэлэн барыларын 
аҥар кырыы кырган кэбиһэрэ. Суол икки өттүгэр 
уоннуу көс ким да олохсуйуо суохтаах. Киһитэ 
суох иччитэх сиргэ суол куттала суох буолар.

Түөкүттэр Саратай дьонуттан куттамматтар. 
Ол дьон син биир кинилэр курдук түөкүттэр, 
онон ылсыы-бэрсии нөҥүө биир тылы түргэнник 
булаллар. Көмүс барахсан тугу кыайбатаҕа 
 баарай? Арай кытайдары уонна Хууннары туох 
да кыайбат. Киһилии өй-санаа киэлититтэн тах-
сыбыт дьэбир баҕайылар.

Сэрэйбит сэрэх, сарсыныгар үрэх уҥуор чыы-
чаах саҥатыгар маарынныырдык иһиирэн Гур-
гаан кэлбитин биллэрдэ.

– Хайа, Күөх Арыы баһылыга  туох сонунна-
аххын?

– Улахан суох. Арай иллэрээ күн Саратай-
тан үс аттаах киһи кэлэн бардылар. Тылларын 
тамаҕыттан өйдөөтөххө киһини сонордоһор кур-
дуктар.

– Дьикти эбит. Эчи ырааппытын. Саратай-
га эмиэ баһылыктарын уларыттахтара. Окун... 
Окуннарын сууллардахтара. Дьон тылынан, 
урук кулартан лаппа киһилии үһү, – диэтэ Гур-
гаан. – Хаһан да көммөт буолбут дойду...

– Тыый, оччо үчүгэй баһылыгы тоҕо сойуола-
һан сууллардахтарай? – Окой инитин туһунан 
үчүгэй санааны үөрэ иһиттэ.

– Эйиэхэ хайдах быһаарыахха сөбүй?.. – Гур-
гаан кэлэйэн үөһэ тыынна. – Кинилэр үчүгэй-
куһаҕан диэни араарбаттар... Баһылык ким да 
буоллун, кинилэр күһүн-саас мунньуллубут 
хааһына баайын үллэстэллэр.

– Эс... хайдах оннук буолуой? – Окой өйдөө-
бөтө.

– Атын, киһилии быһыылаах-майгылаах дой-
дуга итинник хайдах да тахсар кыаҕа суох. От-
тон биһиги Саратайбытыгар хаһан баҕарар, туох 
баҕарар буолуон сөп.

Окой син биир тугу да өйдөөбөтө эрээри, атаһа 
алыс абаран-сатаран этэр тылыгар саҥата суох 
сөбүлэһэн кэҕис гынна уонна оргууй аҕай эттэ:

– Мин эйиэхэ бэлэхтээхпин.
– Туох даа?
– Улаханнык табыллан олоробун. Аҕыйах 

хонуктааҕыта мин урут харахтаабатах үтүөкэн-
нээх сылгым бэйэтинэн кэлэн биэрдэҕэ үһү. Он-
тум сэрэйдэхпинэ, дэҥҥэ көстөр талыыканнаах 
сүүрүк ат.

– Тыый... Тоҕо бэрдэй! Мин үтүөнү үтүөнэн 
төлүөм.

– Мин туохха да кыһаммат киһибин. Миэхэ 
баай-дуол диэн суолтата суох көрүнньүк. Киһи 
күндү малланна да, сонно мал харабылыгар ку-
булуйан көҥүл-босхо олоҕо бүтэр.

– Онтуҥ ханна баарый? Көрө охсуох баҕам ба-
тарбата. 

– Маныыһытым Оу хотуну бэйэҥ билэҕин.
– Махтал! Мин үйэбэр хаһан да үтүө акка 

 олоро илигим. Ыраахтан дьон киэнин көрөн 
 ымсыырарым, – диэтэ уонна уол өрүү ымытты-
бат кытаанаҕы нан өһөччү көрө сылдьар харах-
тара ууланан кэллилэр.

«Ити аата аты көрбүт эбит!..» – дии санаата 
Окун, бу кыраҕа хомуллубат киһи бачча долгуй-
бутун сөҕө көрдө.

Дьиҥэр кини тулаайах оҕо сааһыттан ата-
ҕастабыл бөҕөнү билэн улааппыта. Хууннарга 
хайа да уус дьоно суох хаалбыт оҕону  анаан, 
көрөн-харайан тугунан да тутахсыппакка улаа-
тыннарар эбит буоллахтарына, Саратайга төт-
төрүтүн, мөлтөҕү, кыамматы атаҕастаан, баттаан 
киирэн барар куһаҕан кэмэлдьилээхтэр. Ол да 
иһин Саратай тулаайахтара бары түөкүн буо-
лаллар.

Гургаан – олоҕор табыллыбатах сордоох.
Бастаан утаа көмүсчүттэргэ сыстан, кэргэн 

ылан, харабаан суолуттан чугас олохсу йан саҥа 
олорон истэхтэринэ, суол түөкүттэрин со нордоһор 
Хуун сэриитэ кэлэн барыларын аҥар кырыы кыр-
ган ааспыт – онтон бэттэх үс сыл ааста.

Дөрүн-дөрүн көрсөн кэпсэтэллэр, хардарыта 
кэһии уурсаллар, бэлэх бэрсэллэр. Биир алдьар-
хайга түбэспит дьон уруулуу курдук буолаллар. 
Сибилигин санаатахха, киниэхэ кимтэн да чугас, 
эрэнэр киһитэ Гургаан эбит. Оттон Окун баа-
һын оһорунуо, арыый кыаҕырыа – баран хаалыа 
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уонна эмиэ кыһалҕа кыһайбатаҕына бырда суох 
сүтэн, мэлийэн хаалыаҕа. Бүттэҕэ ол.

6. Сартас арыы баһылыга

Өрүү кэтэнэ сылдьар киһи быһыытынан Окун 
бамбуук иһиригин диэки чыычаахтар аймаммыт-
тарыгар үөһэттэн сэрэнэн өҥөйөн хара баттах-
таах, хатыҥыр, хачаайы киһи үөмэн иһэрин 
кө рөн соһуйда ахан: «Миигин сонордоһо кэллэх-
тэрэ», – диэн куттанна.

Чыычаах курдук чыбыгыраччы иһиирбитин 
Окой истээт, тута оломунан кэһэн уҥуор туо-
раата. Ол аата билэр киһитэ эбит диэн уоскуйда.

Көр эрэ, көрдөххө дьүгүн иһин, киһиҥ эҥин 
дьикти билсиилээх эбит. Онтун киниэхэ кэпсээ-
бэт. Тоҕо кистиирий? Аны киһитэ саһан сыбды-
йан кэлэр, тоҕо?

Ол эрээри Окой тоҕо барытын киниэхэ кэп-
сиэҕэй? Хайдах да диэбит иһин, кини бу Күөх 
Арыы баһылыга буоллаҕа, оттон кини саһа сыл-
дьар күрүөйэх. Көр эрэ, онтун номнуо умнан аны 
тойомсуйаары гынар.

* * *
Сарта´ы айылҕа анаан саһарга оҥорбут кур -

ду га. Таһыттан көрдөххө биир кэлим киппэ 
таас арыы үрэх ортотугар багдайан турара, от-
тон иһэ көҥдөй этэ. Хас да улахан хос курдук 
хаспахтардааҕа, ортотунан уһун холлорооннооҕо. 
Үөһэ ытыннах ха илин диэки бархааннар үрдүлэ-
ринэн куйааһы нан оргуйа олорор кумах куйаар 
өрүкүйэн көстөрө. Арҕаа диэки хойуу мастаах ха-
йалар сыыйа үрдээн, антах ыраах Куньулуун хаар-
даах төбөлөрө күөх халлаанныын силлиһэллэрэ.

Бу бэртээхэй хорҕойор сири улуу дойду ба-
һылыгар анаан ааттаах уустар оҥорбуттарын, 
була сатаан эгэлгэ өҥнөөх таастары дьүөрэлээн 
киэргэппиттэрин курдук. Дьиҥэр бу маны айылҕа 
киһи илиитэ суох бэйэтэ айбыта дьикти.

Хайдах эрэ күлүү-элэк гыммыкка дылы. Кини 
Саратай баһылыга эрдэҕинэ маныаха ырааҕынан 
тиийбэт уоруктааҕа.

Окун олбоххо маарынныыр обургу кыһыл 
 тааска олордо. Хаһан эрэ У Хуан диэн Хууннар 
сө гүннэрин көмөлөһөөччүтэ эппитигэр дылы: 
«Кут-сүр диэн ааттаах эргэ хааһаҕы ыраастыыр, 
сахсынар-тэбэнэр кэм кэллэ».

Ол эрээри, тоҕо эрэ Окун ол эргэ бэрэмэдэйи 
хасыһыан баҕарбат, тоҕо диэтэххэ онно киэн 
туттуоҕа, күндүркэтиэҕэ ахсааннаах, ол онну-
гар ахса биллибэт үгүс элбэх албын-көлдьүн, 
аньыы-хара бөҕө мунньулуннаҕа. Аны кэлэн 
былыр үйэтээ±итэ ааһан-бүтэн, сүтэн хаалбыты 
сөргүтэн туох үтүөтэ кэлиэй?

Билигин кини түөһүн иһин бэйэтинэн кии-
рэн биэрбититтэн аба-сата толорор, таҥна-
рыахсыттары, сирэй көрбөхтөрү иитиэхтээн эр-
гимтэ оҥостубутуттан кэлэнэр-хомойор да, аны 
кэлэн хайыаҕай. Барытын мүччү туттаҕа.

Адьас түөрт-биэс хонуктааҕыта кини киһи 
тэҥэ суох муҥур баһылык этэ эбээт!

Бадай өтөр-өтөр үгүс бастаах дьону үмүрү 
 тардан аһатарын сөбүлүүрэ. Онно баһылы-
гы  анаан халлааҥҥа тиийэ арбыыра. Ол модо-
роон соҕус арбыыр тыллары иһигэр соччо сөбү-
лээбэтэр даҕаны, тулуйара. Онтон кэлин сыыйа 
этиллиэхтээх этиллибитинии үөрэнэн хаалбыта.

Аһылык кутуругун диэки улахан ньолбоҕор 
иһиккэ дьон төбөлөрүн тутан киллэрэллэрэ.

– Дьэ, көрүҥ, күндү ыалдьыттар, хас биирдии 
төбөнү сирийэн көрүҥ. Бука сорохтору билэр-
гит да буолуоҕа! – диэн бааҕыныыра Бадай. – 
Ол кэннэ өйдөөн кэбиһиҥ. Саратай баһылыгын 
утарбыт хайдах буоларын.

Саратайы баһылаатаҕын иккис сылыттан ыла 
ханна да тиийдин, булгу сүүһүнэн киһи мустан, 
кэтэһэн туран кинини айхаллыыллара, олохто-
рун тупсарбытыгар махтаналлара.

Киһи итэҕэйиэ суоҕун курдуга да, хайҕалы, 
кыра-хара дьон махталын истэр минньигэһэ 
бэрдит тэн сыыйа үөрэнэн, барытын астына ис-
тэр буолбута.

Онтон кэлин билбитэ Бадай кини барар-кэлэр 
сиригэр анаан арбыыр дьону тоһуйтарар эбит этэ.

7. Аан дойду аһаҕас, 
    күн сирэ көҥдөй

Окой Окунтан үс сыл аҕа этэ. Ол эрээри кы-
ратыттан сытыы-хотуу инитэ убайын эргиччи 
баһыйара.

Уон тµ³рт сааһын туолуута Окун дьонуттан 
кистээн биир харабааны кытары Кытайга бар-
сыбыта.

Окой кырдьаҕас төрөппүттэрин көрөн хаалбыта.
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2. Зак. №180

– Тоойуом, Окой, эн бэйэҕин билиниэх тус-
таах хын, – диэбитэ биирдэ аҕата оҕонньор. – 
Бэйэ ычатын билинэр буоллуҥ, туохха да киирэн 
биэрбэккин, онон үйэҥ уһуоҕа.

– Баҕар буолуо эрээри, кэтэмэҕэйдээн тииһи-
ниэх суолтан матан хаалбаппын дуо?

– Ээ, ким билэр... Арыт  алдьархайга кии-
рэн биэриэхтээҕэр, сорох саарбах түгэннэртэн 
маппыт ордук сүүйүүлээх буолар. Наар барыга 
бары тарбачыһар, харбыалаһар киһи куһаҕаҥҥа 
түбэһэрэ үгүс.

– Оттон Окун?
– Окун сытыы-хотуу, түргэнник баран-кэлэн, 

куотан-ааһан син сылдьар ини... Оттон эн кини-
ни батыһыма, эн ычаҥ кыра, ону билиннэххинэ 
үйэҕин этэҥҥэ моҥуоҥ.

– Оччоҕо тоҕо эһиги биһигини тус-туһунан 
иитэн таһаардыгытый? Окуну сытыы-хотуу, оҕу-
руктаах өйдөөх гына, оттон миигин наар кө-
нөтүнэн, кырдьыгынан сылдьар гына.

– Эс, биһиги оннук анаан ииппэтэхпит. Ол 
эһиги тус бэйэҕит дьиҥ ис майгыта тахсан кэл-
лэҕэ. Бэйэтин ычатын билинэр киһи дьоллоох-
тук олорор. Холобур, киэҥ сиргэ эн курдук кө-
нө, кырдьыгынан сылдьааччылары сытыы дьон 
кулут-чаҕар оҥостоллор. Оттон Окун сытыы-хо-
туу, онон куотан-ааһан син сылдьыаҕа. Киэҥ сир 
мөлтөххө, кыаммакка кырыктаах, онно сымыйа-
лаабат, албыннаабат киһи сатаан сылдьыбат.

– Оттон Айыы Тойон Таҥара элбэх омук оло-
рор Киэҥ Сирин сиэрин-майгытын тоҕо көрбөт?..

– Аньыы! Акаарыҥ ити көһүннэ... Итинниги 
ыйыппаттар. Биһиги ону билбэппит уонна билиэ 
да суохтаахпыт быһыылаах, – өрүү холку аҕата 
уолун кырыктаахтык кынчарыйда.

– Оттон кытайдарга уонна Хууннарга албын-
көлдьүн адьас суох үһү дии.

– Кытайдар сымыйаччыны, уоруйаҕы туттах-
тарына илиитин быһаллар. Оттон Хууннар – 
баһын.

– Оччоҕо кытайдар уонна Хууннар Киэҥ Сир-
тэн туспа олордохторо дии?

– Туспа буолуо... – аҕата мунааран кэтэҕин 
тарбаммыта. – Эбэтэр кинилэр хайдах эрэ ку-
һаҕан сабыдыалы истэригэр киллэрбэт бастаах-
тара буолуо. Инньэ гымматаххына сүгүн олорду-
баттар.

– Аҕаа, оттон Саратай Киэҥ Сиргэ киирэр дуу?

– Киирэн бөҕө. Онно дьон киэнэ уһуктааҕа-
кырыылааҕа мустар сирэ.

– Биһиги Окуммут курдуктар.
– Ээ, биһиги киһибит барахсан кинилэргэ 

тэҥнэһэрэ ыраах. Арай кэлин үөрэннэҕинэ ха-
йыыра эбитэй?

– Оччоҕо, хойутун хойут, кэнэҕэһин кэнэҕэс 
Киэҥ Сир обургу барыларын баһыйара буолуо 
дуо? Оччоҕо Хууннар да, Кытайдар да эстиэхтэрэ?

– Ээ, ким билиэ баарай... Бэрт саарбах. Киһи 
бодоҥҥо ордук тардыһарынан суоттаатахха, 
бука Киэҥ Сир обургу быһыыта-майгыта тугу да 
тулуппата буолуо ээ.

– Аҕаа, биһиги Харатайтан төрүттээх буоллах-
пыт дии? – диэн Окой аҕатын санаата көммүтүн 
көрөн ыйытта.

– Оннук. Харатай Хууннар иллэрин кытыыты-
гар баар эрээри, бэйэтэ туспа дьаһанан олорор 
дьоҕус уус. Улахан аартыктартан ыраах уонна 
үрдүк хайалар быыстарыгар буолан Киэҥ Сир 
кэлиитэ-барыыта таарыйбат. Оо, Харатай кур-
дук үтүө дойду ханна да суох, – диэн аҕата ис-
иһиттэн манньыйан олорон саҥа аллайбыта.

– Оччо үчүгэй дойдугуттан тоҕо көспүккүнүй? 
Үүрүллүбүтүҥ дуо?

– Тугуҥ тылай ити?! – оҕонньор эмискэ тым-
та түспүтэ. – Ким да кими да үүрбэтэҕэ... Бэ-
йэбит... Иҥсэ-обот обургу... Түргэнник байа ох-
соору... Чэ, эн ону-маны түөһүмэ! Акаары! Эн 
баҕас мантан ханна да быгыалаама. Киэҥ Сир 
уораҕайыгар эйигиннээҕэр буолуохтар суола-
сураҕа суох сүппүттэрэ.

* * *
Инитин маанылаан буолуо, Окой күн аайы була 

сатыы-сатыы ас эгэлгэтин астыыр. Ол сыл д ьан 
оҕо эрдэҕинээ±илэрин саныыр. Ийэлэрэ барах-
сан олус асчыт этэ. Эҥини амсайбыт, сир-дойду 
бөҕөтүн хастаабыт айанньыттар   олус астына-
дуоһуйа аһаан, махтанан ахан барал лара.

Онно да тиийбэтэр, Окой ис сүрэҕиттэн кы һал-
лан биэрдэ. Хата, Окун олус хайҕаан санаатын 
көтөхтө. Кини сүнньүнэн убайыгар албыннаһан, 
таһы-быһа сымыйанан да хайгыан сөп. Окунтан 
тугу булан ылыаҥый, аах-маах убайа диэхтээн, 
эҥин диэннэри талбытынан эргиттэҕэ ахан. Ол 
эрээри эмиэ да баһылык буола сылдьыбыт киһи 
эҥин ааттаах-суоллаах асчыттар тэрийбит ма а-
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ны сандалыларыгар олорсумахтаата±а эбээт.
Билигин кини сойуолаһааччылартан сэрэнэн 

киэһэ биирдэ аһыы түһэр. Онон күнү быһа аһаа-
бакка хаҕыһаан даҕаны аҥар кырыы астына 
аһаан кимиритэр.

Арай ол олорон сирэйэ ханньайан, ытаан сы-
ҥырҕаата.

– Таҥнарыахсыттар... Бары, бука бары... От-
тон мин кинилэргэ төһөлөөх үтүөнү оҥорбутум 
буолуой?..

Окой инитин аһынан кууһан ылан тараҕай 
төбөтүн имэрийдэ.

– Кэбис, эн кинилэри санаама, аралдьыйа, 
умна сатаа, оччоҕо биирдэ уоскуйуоҕуҥ.

– Ким билэр, бука хаһан да умнубатым буо-
луо ээ. Баһылык олбоҕуттан бу эн уотуҥ инни-
гэр быраҕыллыы иэдээн дии. Эн өйдөөбөккүн          
ээ, мин хайдахтаах үрдүктэн сууллубуппун.

– Эн уруккугуттан тэйбэтэххинэ санааҕа бат-
татан буорайыаҥ. Онон ааспыт олоххун барытын 
түүл курдук санаан кэбис. Эн, кырдьыга да ҕа-
ны, түһээтэхтээҕи курдуктан төкүнүйэн түстэ ҕиҥ 
дии. Ол эрээри эн биир үөрэр төрүөттээх  хин. 
Ону билэҕин дуо?

– Суох. Бу айылана сылдьан туохтан үөрүөх-
пүн сөбүн өйүм хоппот.

– Эйигин булгу өлөрүөхтээх этилэр буолбат 
дуо? Онтон арыычча мүччү көппүтүҥ дии?

– Бу кэриэтин өлбүтүм да буоллар... Тугу да 
билбэккэ...

– Сөпкө этэҕин, – үгэргээбитэ Окой уонна са-
ҥа та раҕайданан эрэр төбөтүн имэрийбитэ. – Оч-
чоҕо эйиэхэ маарынныыр уонча төбө бүтүн хаа-
лыах этилэр. Оттон эн өлбүккүн да билиэҥ суоҕа 
этэ. Арай төбөҥ эрэ... Ойуулаах нэлэгэргэ...

– Пахай-пахай! Аньыыны саҥарыма! – Окун 
илиитинэн сапсыйда, туохтан эрэ сирэйин мыр-
дыччы туттан хаһыытаата уонна ойон туран түр-
гэн-түргэнник төттөрү-таары хаамыталаата, он-
тон үрэххэ киирэн сирэйин, төбөтүн суунна.

– Оннук эбит дуу? Күн анныгар тыын наах сыл-
дьартан ордук туох баар үһүө... – диэтэ Окой уонна 
уотун күөдьүтэн, эбии мас бырахта. – Сах ыллын, 
эн харыһыйар олбоххун. Онно олорор Бадайыҥ 
баһа сыл аҥарынан нэлэгэргэ ууруллуоҕа. Оттон 
эн сарсыарда аайы күнү көрсөн үөрүөҥ, киэһэ ах-
сын саҕаҕы көрөн астыныаҥ.

– Эмиэ да оннук курдукка дылы, – Окун уба-
йын диэки соһуйбут, сөхпүт хараҕынан көр  дө. 

Бука кини баһылыгынан олорон  ыраах сир дэр 
өйдөөхтөрүн хомуйбут улуу үөрэх тээх сүбэ һит-
тэриттэн истибэтэҕин иһиттэ быһыы лаах...

– Ити биирэ, аны иккиһинэн.
– Кэбис-кэбис. Ити да эппитиҥ сөп буолуо, 

– Окой убайа билигин тугу эрэ киһи этэ тардар 
куһаҕанын эбии этиэҕиттэн саллан кэннинэн чи-
нэрийдэ.

– Суох-суох. Мин үчүгэйи этээри гынабын.
– Үчүгэйи даа? Ол үчүгэй баар үһү дуо?
– Баар. Куһаҕан үчүгэйдээх диэн этэллэр дии, 

– Окой инитэ кинини өрүү сэниир, туохха да хо-
лообот бэйэтэ бу үйэтигэр аан бастаан болҕойон 
истибитин соһуйа көрдө, ол эрээри онтон үөрүөн 
оннугар этиэх буолбут санаата уостан хаалла.

– Дьэ? Этиий куһаҕан үчүгэйин туһунан.
– Эн Саратай баһылыга буолбуккун истэн 

маҥнай итэҕэйбэтим, онтон чахчыта тахсыбыты-
гар ончу үөрбэтэҕим.

– Ол тоҕо?
– Куттаммытым. Син биир уһаабакка өтөр са-

да ҕаланарыҥ биллэрэ.
– Оо, оттон мин акаары Саратайы букатын 

саас үйэ тухары баһылаабыттыы санаммытым, – 
Окун төбөтүн быһа илгистибитэ. – Билигин Ба-
дай эмиэ экчи оннуга чахчы.

– Мин сүбэм диэн судургу. Эн билигин сада-
ҕаламмыккын саныы-саныы кыйыттыма.

– Тоҕо?
– Эн билигин киһи бэрдэ буолан, быстаҕын 

да иһин, Саратайы баһылаан олорбуккун са наан 
үөр. Бу эн, Окун, бу Күөх Арыыга үөскээн-тө-
рөөн итинник улуу түөкүттэр дойдуларын дьиҥ-
нээх тик баһылыы сырыттаҕыҥ дии.

– Кырдьык даҕаны! Үтүө санаа! Үтүө эрэ буол-
батах – улуу!

– Биһиэнэ онтон итэҕэс буолуо дуо? – Окой 
курустук сонньуйда.

– Чахчыта оннук. Дьэ мин өйдөөх санаа суол-
татын баҕас өйдүүр киһибин.

– Оннук да буолан бу олоххо тиийдэҕиҥ, – 
Окой эмиэ сэтэрээтэ. – Ол эрээри эйигин со йуо-
лаһааччылар эмиэ кэлиэхтэрин сөбүн умнума.

8. Окун. 
    Күрүөмүллээҕи санаалар

Окун убайын кытары наҕылыйан кэпсэтиэ 
эбит эрээри, түүҥҥү хараҥа саба халыйбытыгар 
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тоҕо эрэ дьиксинэн барда. Өтөр-өтөр тулатын 
көрүнэр, хараҥаны одуулуур. Арай онно туох 
кэлиэй? Оттон хараҥаҕа уот аттыгар олорооч-
чу ыраахтан көстөр. Кини Сартаһа күрүөмүл 
курдук халыҥ киппэ таас эркиннээх. Иһирдьэ 
киирдиҥ – орто дойду түөрэҥ, салыбырас, саар-
бах эйгэтэ таһырдьа хаалан хайдах эрэ бигэр-
гии, бөҕөргүү түһэҕин. Манна киниэхэ туох да 
куттал суоһаабата үчүгэйин!

Антах кини бэйэтин адьас атыннык дьөрү ку-
туйах курдук сананар эбит буоллаҕына, мантан 
кини тулатын тыҥырахтаах кыыл курдук көрөр.

Киһи барахсан ычата кырата итинтэн көстөр. 
Кыра да куттал суоһаата – тута уларыйа түһэ-
ҕин. Кылгаска да дьонтон ортуҥ – тута киэбирэн 
барыларын үөһэттэн көрөҕүн.

Окун итини барытын бэйэтинэн билбитэ.
Баһылык буолаатын кини тула аҕыйах хо-

нуктааҕыта суолга айанньыттары халаабыт, 
кө мүсчүттэри өлөрбүт чиччиктэр түмсэ түһэн 
эр гимтэ буолбуттара. Билигин кэлэн кэмсинээх-
тиир даҕаны, ол саҕана Саратайга кинилэртэн 
атын киһи өйөнүөх ким да суоҕа.

Тугу эмэ тэрийэн, үлэлээн эбэтэр эргинэн 
кыаҕырбыт Саратайга суоҕа. Күндү таас уонна 
көмүс күлүмэ дьону иирдэн кэбиһэр. Иҥсэ, обот 
баар сирдэригэр майгы-сигили тута алдьанан 
наар албын-көлдьүн, сымыйа барытын баһыйан 
илин күөҥҥэ тахсара.

Итини барытын бэйэтинэн бэркэ билэрэ. Сорох 
дьыл Кытайга биэстэ-алтата баран кэлэрэ. Ол ах-
сын урукку баайа хастыы да бүгүнэн элбиирэ.

Кини баайа сиикэй-түлүкэй төрүттээҕиттэн 
кистэнэрэ, ол эрээри кыаҕырдаҕын ахсын урут 
кинини ахсарбат дьон сыһыана уларыйан кии-
рэн барбыта, аны кинини бэйэлэрин эйгэлэригэр 
киллэрбиттэрэ.

Сонно тута бэйэтэ эмиэ быһыылыын-таһаа-
лыын, майгылыын-сигилилиин уларыйан, ана-
раа дьон киэнин үкчү түһэрэн ылбыта, онуоха 
дьиҥ бэйэтин да майгыта сөп түбэстэҕэ.

Кыах, кыаҕырыы диэни билии кими баҕарар 
уларытар – арай онтон сэрэниэх, тиһэҕэр диэри 
итэҕэйимиэх баар эбит даҕаны...

Чэ, аны кэлэн...
Саратайдар бэйэлэрин дойдуларынан олус 

киэн тутталара. Кытай кырыктаах дьүүлүгэр-
дьаһалыгар, Хууннар хабыр быһыыларыгар хо-

лоотоххо Саратай диэн хайа да киһи дьиҥ-чахчы 
көҥүл-босхо сананар үтүөкэн дойдута.

* * *
Ый сырдыга тыкпытыгар Окун күрүөмүлүн хол-

лорооно устатын тухары туналыччы сырдаата.
Окун сис туттан баран аа-дьуо хаамыталыы 

сылдьан бүгүн убайын кытары кэпсэппитин са-
наата.

Ити баар дии, хаһан да ахсарбатах, өрүү сэ-
ниир убайа барахсан барытын эрдэттэн өтө 
көрбүтэ дьиктитин.

Окун билбэккэ киирэн биэрбит буолбатах, 
төттөрүтүн итини барытын билэ-көрө сылдьан 
түбэспитэ ордук абалаах: «Ээ, мин барытын би-
лэбин», – диэн тыллааҕа.

Чэ, хата барыта этэҥҥэ ааста. Ити үлүгэртэн 
кини төбөтө бүтүн таҕыста.

Оо, эчи хаарыаны, аны биирдэ Саратайы 
төн нөрбүт киһи... Оо, Айыым-Таҥарам! Үҥэн-
сүктэн көрдөһөбүн, бу сырыыга урукку курдук 
киирэн биэрбэккэ, өйдөөн-дьүүллээн, сэрэнэн 
дьаһаныам этэ...

Ити кэмҥэ туох эрэ туора тыаһы истэн чөрөс 
гынна. Куттанан сүрэҕэ тилигирии мөҕүстэ.

Үөмэн тиийэн сэрэниин-сэрэнэн өҥөйөн көрдө.
Били арбаҕар баттахтаах маннааҕы түөкүттэр 

тойонноро кэлбит.

9. Бүк эрэнэр дьонум иккиэҕит:
    Оу Хотун уонна эн

Окой туутугар балык киирбэтэҕин көрөн хо-
мойдо ахан. Тугун дьиктитэй? Уу кэлэрин билэн 
балык өрө өксөйдөҕө дуу? Оннук чинчи эмиэ 
биллибэт. Ардаабатаҕа ыраатта. Эбэтэр Куньу-
луун көхсүн хаарын уута ирдэҕэ дуу? Муҥ саа-
тар икки-үс дьоҕус да күстэх киирбэт буолан. 
Үөллүҥ да киэһэ аһылыгы толуйуох этэ...

Хаппыт этин миинниир дуу? Саратай баһылы-
гар хобдох аһылык буолсу. Ама садаҕаламмы-
тын иһин, баһылык диэн баһылык, этэргэ дылы, 
отунан-маһынан оҥорбоккун.

Ити кэмҥэ үрэх уҥуор билэр «чыычааҕа» чы-
быгыраабытын сэргии иһиттэ: Гургаан!

Арай үрэҕи кэһэн тахсан ол-бу диэки эр-
гичиҥнээн көрдө да, киһи баар сибикитэ бил-
либэт. Арай бамбуук ыккыйын кэннигэр ат мэч-

2*
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чийэрэ иһиллэргэ дылы. Онтон адьас иннигэр 
бөлкөй от быыһыттан киһи тахсан кэлбитигэр 
дьик гынна. Хамсаабакка олордоҕуна оту-маһы 
кытары силлиһэн хаалар таҥастаах эбит.

– Дьонум бултаабыттарыттан эйиэхэ амсатаа-
ры бу тиэтэйэн кэллим, –  диэн баран күөх окко 
сууламмыты куду аста.

–  Бу тугуй?
–  Чубуку.
–  Тыый, доҕор, бүтүн бууту аҕалбыккын дии. 

Эчи үчүгэйин, эмиһин ньии... Амсайбатаҕым то-
йук буолла. Дьэ үчүгэй. Көһүппэтэх өттүбүттэн 
күндү бэлэх кэлбит. Эбэм иччитэ бу кэһии 
кэлиэҕин билэн бүгүн туум кураанах эбит. Би-
лигин дьэ эҥинник күөстүөм. Эн, асаһан барар 
инигин?

–  Суох. Тиэтэйэбин. Чочумча эрэ олоро түһэр 
кыахтаахпын.

– Махтал улахана буоллун.
– Бу диэхтээн, –  диэтэ эрээри, Гургаан хара 

ки һи ис-иһиттэн сүргэтэ көтөҕүллэн мэктиэтигэр 
сырдаабыкка дылы буолбутун астыммыта бил-
лэр. – Өстүбэһи, үнүрүүн мин дьонум айанньыт-
тары сахсыйа сылдьан икки хойу былдьаан эн 
үөргэр аҕалан холбообуттар этэ. Ону Оу Хотун 
иккиэннэрин сиэн кэбиспит.

– Тыый, ол хайдах дьаабыланнаҕай? Эн дьоҥ-
ҥун атыҥыраатаҕа дии... Оччоҕо миэннэриттэн 
ылаар. Хотунум соччото суох быһыыламмыт. Па-
хай да.

– Кэбис, доҕор, хаалары тыллаһыма. Ама эйи-
гиттэн салҕаннамый? Мин эйиэхэ хайдах мах-
таныахпын билбэппин. Ити аты миинэн туох да 
омуна суох кынаттаммыт курдук буоллум дии. 
Үтүөкэн барахсан! Мин курдукка маннык сыл-
гыга тиксии – улуу дьол. Ол дьолу миэхэ бу эн 
бэлэхтээтиҥ. Сиргэ төрүөхпүттэн бэйэбин дьэ 
дьиҥнээхтик киһи курдук сананным, – диэн үгүс 
саҥата суох Гургаан биир тыынынан субурутта 
уонна сырыыны сылдьыбыт эргэ бэрэмэдэйтэн 
үс ыарахан тирии иһиттэри таһааран кэккэлэччи 
уурталаата. – Мин эйиэхэ махталбын кытары бу 
дьоҕус бэлэхпин тут. Манна кыһыл, үрүҥ көмүһү 
уонна күндү таастары симтим.

– Кэбиһиий, мин маны ылбаппын...
– Тоҕо?
– Тоҕо диэтэххэ, куттанабын. Бу алдьархай 

эҥэрдээх баҕайылар.

– Эн ханна эмэ ыраах кистээн, көмөн кэбис да 
бүттэҕэ дии. Хаһан эмэ кыһалҕа кыһарыйдаҕы-
на туттуоҥ этэ.

– Кэбис-кэбис! Ити иччилээх-идэмэрдээх кү-
түр  дэр. Кинилэрэ суох этэҥҥэ үйэбин моҥуом этэ.

– Оттон эн туттума, этэбин дии, ыраах кистээ 
уонна умнан кэбис.

– Баай иччилээх буолар. Байбыт киһи бы-
һыыта-майгыта, бэл туттара-хаптара тута ула-
рыйар. Иҥсэ-обот иҥмит дьоно ону өтө көрөл-
лөр. Кэбиис-кэбис, Гургаан эн миэхэ алдьархайы 
 бэлэхтээмэ. Миэхэ эн бу үтүө сыһыаҥҥыттан 
ордук күндү бэлэх суох. Эн бу дойду муҥур ба-
һылыга буоллаҕыҥ дии.

– Һы, баһылык да буолаахтаан. Онуоха-ма-
ныа ха диэри ини.

– Бу дойдуну ким эмэ букатын баһылыктаабы-
та иһиллибэт. Барыта быстах... Ити мин да... 
– диэн санаа кутуругар инитин туһунан этэн 
кэбиһэ сыһан баран, тылын арыычча кыанна. – 
Ити кыра саппыйаларыҥ оннуларыгар бу чубуку 
 буу тун үөрүүнэн ылабын. Ол кэннэ, Гургаан, мин 
эйигиттэн биир көрдөһүүлээхпин.

– Истэбин, Окой... Эт эрэ, мин эн тускар тугу 
баҕарар оҥоруом.

– Мин эйигиттэн биир эрэ суолу көрдөһөбүн: 
сэрэнэн сырыт... Мин манна сааһым тухары 
өрүү куттал эҥэрдээх олордум. Хас ааһар айан 
киһитэ миэхэ тойон, миигин көҥүл өлөрүөн 
туһата  суохха кылыһын хаанырдыаҕыттан эрэ 
туттунара, – Окой чочумча ах баран ылла. – 
Эйи гин кытары билсиэхпиттэн эрэ бэйэбин кө-
мүскэллээхтик уонна бигэтик санаммытым. Өлө-
рөн да бардахтарына иэстэһэр киһилээхпин 
диэн. Онон көмүскэтэр-харыһыйтарар дьонум 
эһиги иккиэҕит эрэ.

– Һы, иккис кимий?
– Эн уонна Оу Хотун.

* * *
Окун Күөх Арыы Сартаһыгар хорҕойуоҕуттан 

ый кэриҥэ ааста. Ол тухары бастаан өрүкүйбүт 
аба-сата уостан, син уоскуйан барда.

Арай кэлин бэйэтэ да баҕарбатар санаата 
 туох да онно, олоҕо суоҕу оҥорон көрөн, ол диэ-
ки иҥнэри тардар. Тугу эрэ ыралыыр курдуга. 
Ол эрээри итини иҥэн-тоҥон өйдөөтөххө, оннук 
 судургу буолбатаҕа.
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Кини Саратай баһылыгын олбоҕуттан чуут 
өлөрүллэ сыһан мүччү-хаччы куоппутун умна 
охсон, ол олоҕун муҥутуур чыпчаал кэмин, бии-
ринэн, ахтан-санаан, иккиһинэн, ыралаан тах-
сар идэлэннэ. Ити мэнээк, күдээринэ санаа буол-
батах, ити олус кутталлаах суол. Субу арыычча 
мүччү көтөн, дьолугар быыһаммытын умнан, Са-
ратайы иккиһин баһылыыр түбэлтэтигэр хайдах 
дьаһаныан өйүгэр оҥорон көрөр.

Суох-суох! Ити туһунан саныыр да сатаммат. 
Ити үтүөнэн түмүктэммэтэ өтө көстөр. Кэбиис-
кэбис!

Баһылык олбоҕор кини адьас кылгастык, икки 
сылтан эрэ ордук кэмҥэ олорон ылбыта эбээт. 
Ол эрээри, аны санаатыгар кини Саратайы саа-
һын тухары баһылаан олорбут курдук. Кылгас да 
кэмҥэ дьону баһылааһын оннук алыптаах, иччи-
лээх, киһини иирдэн кэбиһэр эбит. Урукку уһун 
синньигэс олоҕор тугунан дьарыктамматаҕа баа-
рай? Айан-сырыы бөҕөҕө сылдьан, эҥин дьоҥҥо 
албыннаһан илин-кэлин түһэн... Аны ону са-
наан саатаҕын уонна ол соччото суох түгэннэри 
өйгүттэн-санааҕыттан сотон кэбиһиэххин баҕа-
раҕын.

10. Харатай туһунан номох

Окуннаах аҕалара Алтаай хайаларын тэллэ ҕэр 
олорор Харатай ууһуттан сыдьааннааҕа.

Харатайдар көс аҥардаах буоланнар, атын 
олохтоох да, көс да уустары кытары са таан 
алтыс паттара. Кинилэр дьыл кэмин ахсын табы-
гас таах, бултаах сирдэри кэрийэ сылдьан үстүү 
ый олороллоро, анаан маһынан дьиэ тутталлара 
уонна ону кырыһынан саба уураллара. Кыһын 
оһохторун буруота икки хос эркин иһинэн тар-
дыллар гына оҥороллоро.

Харатайдар олус дойдумсахтара, ханна эмэ 
ыраах айаҥҥа да быстыбыт киһини дойдутугар 
аҕалан көмөллөрө. Кинилэр төһө да өлгөм мэч-
чирэҥнээх сирдэрдээхтэрин и´ин, ол үрдүк ха-
йаларга буолан, ким да үтүрүспэтэ, былдьас пата. 
Бэйэлэрэ даҕаны көнө уонна сытыары майгы-
лаах буолан киирсэри, атааннаһары билбэттэрэ.

Харатайдар бэйэлэрин истэригэр адьас со-
луута да суох албыны-түөкэйи сөбүлээбэттэрэ. 
 Онуоха түбэспит дьону чыыныттан-солотуттан 
тутулуга суох киэр кыйдыыллара.

Саратайы оннук буруйданан уустарыттан 
үүрүл  лүбүт ыаллар олохтообуттара үһү. Онон 
«соҕуруу таайдар» быһыылара-майгылара кэ-
лин адьас түктэри буолан тахсыбыта. Манна 
көнө майгылааҕы сыппах, мөлтөх диэн сэниил-
лэрэ, оттон атын киһини тылыгар киллэрэн сүү-
йүү, албыннааһын сытыы киһи үтүө быһыыты-
нан ааҕыллара.

Окун сир-дойду бөҕөтүн кэрийдэ, эмиэ да 
Кытайга, Хууннарга хастыы да сыл олорбута. 
Дьэ ол эрээри, кини Саратай курдук ханна да 
табыллыбатаҕа. Манна кэлээт, кини бэйэтигэр 
чугас, тута өйдөһөр, сытыы доҕоттору түргэнник 
булбута.

Хайдаҕын да иһин, Саратай кинини киһи 
оҥордоҕо. Хаарыан дойдуну ханна да баппа-
тах түөкүттэр ити иэдээҥҥэ тиэртэхтэрэ. Ол 
төрүөтүнэн иҥсэни-оботу күөдьүппүт көмүс 
уонна күндү таастар буолаллар. Өскө көмүс 
көстүбэтэҕэ буоллар, син аматык олоруо этилэр.

Арай ол адьас атын, курус, чуҥкук Саратай 
буолуох этэ. Оннук Саратайга тардыһыаҥ дуо, 
саарбах, бука ырааҕынан тумнуоҥ этэ...

Туохха барыта итинник. Үөһэттэн көрүү биир, 
иһирдьэ иҥэн-тоҥон киирдэххинэ букатын атын 
тахсан иһэр.

11. Саратай барахсан

Саратай туһунан санаалары кытары урукку 
дьарҕалара көбөн кэллилэр.

Окун туран тыыллаҥнаан ылла уонна уһун 
 холлороон устун хаамыталаата, онтон үөһэ тахсан 
илин диэки үрдүк кумах бархааннар үрдүлэринэн 
кумах өрүкүйэрин одуулаһан турбахтаата... Ку-
мах куйаар сайын саҕаланан саҥа оргуйан эрэр.

Сартас түүҥҥү сөрүүҥҥэ сойон, киэһээҥҥэ 
 диэри салгына сөрүүнэ олус үчүгэй. Аны киэһэ 
сылыйбыт таас сылааһа түүҥҥү тымныыны бил-
лэрбэт. Сарсыарданан эрэ сөрүүкүйэр да, үл-
лүнэргэ таҥас элбэх.

Түүн түһээн эмиэ баһылыктыы олорор эбит. 
Дьон бөҕө көрдөһүүтүн сылайыар диэри иһит-
тэ... Көмүсчүттэр бары биири кэпсииллэр. Ол 
көмүс тутааччылар эҥинник албынныыллара, 
кө мүс иһин харчыларын сүгүн төлөөбөттөрө.

Ити судургута суох суол. Кини төһө да баһы-
лык буоллар, баай көмүсчүттэри кытары кы-
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раттан иирсэрэ сатаммат. Оттон дьону эмиэ 
аһынаҕын. Үксүн алы гынаҕын... Көмүсчүттэртэн 
атын бытархай үҥсүүлэри-харсыылары баҕас 
ааһан иһэн быһаараҕын.

Ол дьоно үксэ суох буолбут дьон. Барахсат-
тар, хаһааҥҥы эрэ сирдээҕи кыһалҕаларынан 
кини түүлүгэр киирбиттэрэ соччото суохха 
дылы.  Тугуй ити? Үчүгэй бит дуу эбэтэр тугу эмэ 
куһаҕаны түүйүү дуу? Түүлбүт да эчи уһунун-
киэҥин уонна адьас илэ-бодо.

Окун үлэ бөҕөнү үлэлээбит киһилии илистэн, 
сы лайан ахан, туохтан эрэ санаата айманан турда.

Кыра-хара дьон олоҕун тупсара сатаабыта, 
кыалларынан көмөлөспүтэ чахчы. Арай ол дьон 
түмсэ түһэн, өрө туран, Бадайы төкүнүтэн баран 
кинини көрдөөтүннэр?

Арай? Дьэ оччоҕо тугуй? Кинини булбаттар, 
ханна баарын ким да билбэт. Оччоҕо? Кинини 
булбатахтарына атын киһи күөрэс гына түһэрэ 
чахчы... Көр, итиччэ үгүс дьону баһылаан оло-
рон киниэхэ биир итэҕэллээх, эркин курдук эрэ-
нэр киһи көстүбэтэҕэ хомолтотун.

Аны кэлэн хайыаҕай? Барыта бүттэҕэ, аастаҕа 
эбээт... Букатын? Букатын... Ол эрээри киһи 
тыыннааҕын тухары туохха эрэ эрэнэр, тугу эрэ 
кэтэһэр.

12. Соһуччу ыалдьыттар

Окун бу манна кэлиэҕиттэн ким эрэ кэлиэ диэн 
кэтэһэ-мана´а сылдьар. Арай ол үгэһинэн кэрич-
чи көрөн иһэн, соһуйан ходьох гынна: киһи... 
Адьас бырда быста сылайбыт киһи нэһииччэ 
иэгэҥнии иһэрин көрдө. Сордоох, адьас буорай-
быт... Өтөр-өтөр тохтоон кими эрэ көрдүүрдүү 
кэннин хайыһан турбахтыыр, онтон эмиэ иннин 
диэки үнүөхтүүр.

Окун аллара сүүрэн түһэн, көҥдөй мамыык 
лоскуйун булан, төттөрү үөһэ тахсан, үрэн тыас 
таһаарда. Ону истэн Окой сүүрэн таҕыста.

Сонно кини бархааны нөҥүө туораан кумах 
куйаар диэки сүүрдэ.

Окун үөһэттэн убайа сүүрэн тиийэн хоонньут-
тан буор иһити таһааран били эрэйдээххэ уу 
иһэрдибитин олус сөҕө көрдө. Бу өйүн көр! Ки-
ниэхэ итинник дьаһанар өй киирэрэ саарбах.

Ити кэнниттэн Окой киһитин бархаан чабыр-
хайыгар олордон кэбиһэн баран төттөрү сүүрдэ 

уонна биир адьас кыаммат буолбут сордооҕу 
соһо былаан өйөөн аҕалла. Бу дьон куттала 
суохтарын көрөн Окун утары түһэн убайыгар 
көмөлөстө.

Айанньыттар иккиэн адьас эдэр оҕолор эбит-
тэр. Кинилэртэн бастаан испитэ хараҕа суох, 
 оттон иккиһэ кини сирдьитэ эбит: сөҕөн, бэкки -
һээн да диэн, бу үлүгэрдээх дойдуга хантан 
 тии йэн кэлэн, ханна баран иһэр барахсаттар 
эбит тэрэй? Бука хайа эрэ харабаантан бысты-
быттар быһыылаах.

Таҥастарын-саптарын тэбээн, ууга киллэрэн 
сууннарбыт кэннэ уолаттар сыыйа сэргэхсийэн, 
дьэ кэпсэтэр кыахха киирдилэр.

Окун оҕолор көстөр дьүһүннэринэн Хууннар-
тан хааннаахтарын тута билэн, эбии соһуйда. 
Хууннарга тулаайаҕы, кыамматы атын омуктар 
курдук бырахпаттар. Кинилэри анаан кичэйэн 
 харайаллар. Онон бу көрүүтэ суох быраҕыллыбыт 
тулаайахтар буолбатахтарын өтө сэрэйэн, Окун 
уолаттар бэйэлэрин тустарынан кэпсээбиттэрин 
итэҕэйбэтэ.

– Мин эмиэ тулаайах буолан, сааһым тухары 
туора көрүллэн, эрэйи көрө сылдьаахтыыбын, – 
диэтэ Окун уонна сонно бэйэтин бэйэтэ аһынан 
өрө сыҥан ылла.

– Эн, кырдьаҕас, айаҥҥа-сырыыга эриллибик-
кин быһыылаах, – диэн эмискэ хараҕа суох уол-
чаан ыйыппытыгар Окун наһаа соһуйда.

– Тыый, оттон... Бэрт былыр... Кыратык.
– Ол ханна сылдьыбыккыный?
– Ээ, мин чугас, бу эргин. Атыыһыттар таһа-

ҕастарын таһар харабааҥҥа тэбиэн үүрээччинэн 
сылдьыбытым.

– Һы... Тэбиэн үүрээччинэн диигин дуу? – ха-
раҕа суох хайдах эрэ сымыйарҕаабыт курдук хос 
ыйытта.

– Оннук-оннук, мин кыра киһибин.
– Оттон Куньулуун диэки сылдьыбатаҕыҥ дуо?
– Суох. Ол – күндү тааһы көрдөөччүлэр уон-

на көмүсчүттэр дойдулара. Мин курдуктары онно 
букатын чугаһаппаттар, – диэтэ Окун уонна дьэ 
өй булан утары ыйытта. – Оттон бу эһиги хайа 
диэки баран иһэҕитий?

– Биһиги Куньулуун Ытык сирдэрин кэрийэн, 
онно Таҥараҕа үҥэ баран иһэр дьоммут. Бу эргин 
оннук дьону истибиккит дуо?

– Көрөрүн көрбөтөхпүт да, оннук дьон баал-
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лар диэн истээччибит, – диэтэ аныаха диэри са-
ҥа та суох олорбут Окой.

– Тыый, оччо ыраах дойдуга эһиги хайдах 
кө лөтө суох тиийээри иһэҕитий? – Окун наһаа 
сөҕөн ыйытта.

– Ытык сирдэри кэрийэ барааччылар аттам-
макка сатыы эрэ тиийдэхтэринэ тыллара тиийэр 
үһү.

– Оо... – Окун наһаа сөҕөн төбөтүн тарбанна. 
– Оннук инчэҕэй эттээх тиийиэ суох дии?

– Ыарахана чахчы. Онно дьиҥ-чахчы итэҕэйэр 
эрэ киһи тиийэрэ буолуо, – диэн хараҕа суох ор-
гууй сибигинэйдэ.

Ити кэмҥэ хамсаабакка сыппыт хараҕа суох 
сирдьитэ уол оргууй ыҥыранан иһэн ах барда.

– Бу эрэйдээх букатын буорайаахтаабыт, – диэ-
тэ Окун.

– Ити кини сылайан утуйа сытар. Өтөр тил-
лиэҕэ.

– Бэйи, эн аатыҥ ким этэй?
– Мин аатым Акуол диэн, оттон кини Хойгур.
– Мин Окуммун, убайым Окой.
Ити кэмҥэ Хойгур сыыйа уһуктан, куттаммыт 

курдук тулатын эргиччи көрүннэ.
Окун бу уолу олус болҕойон одууласта уон-

на тоҕо эрэ ис-иһиттэн аһына санаата. Дьикти 
баҕайы, бу уолаттары кини хаһан эрэ көрбүт 
курдугуттан бэйэтэ да бэккиһээтэ. Кини урукку 
дьалхааннаах олоҕуттан тэйэн, наар бу Саратай 
эргинигэр сылдьыбыта уонча сыл буолла. Арай 
хаһан эрэ көрөн ааспыт дьонугар маарыннатыан 
сөп.

13. Хараҕа суох уонна кини 
      сирдьитэ

Дьикти баҕайы. Окун мүччү-хаччы олоҕун 
устатын тухары дьон киэнэ эгэлгэтин көрдө ини, 
көрбөтө ини. Ол быыһыгар үтүө да, мөкү да дьон 
түбэһэллэрэ. Арай бэйэҕэ кистээбэккэ билин-
нэххэ, мөкүтэ, түөкүнэ, албына, таҥнарыахсыта 
баһыйар үксэ буолуоҕа.

Эҥин дьиктини олох ис хоһооно оҥостоллор. 
Аны кэлэн туох кистэлэ кэлиэҕэй, урут Окун тус 
бэйэтэ ылымматын, өйдөөбөтүн өрө тутар дьо-
ну акаарыларынан ааҕара. Оттон билигин ал-
дьархайын кэнниттэн уруккутунуу быһа-хото 
этэртэн туттунуох курдук. Бэл бу кини урукку 

санаатыгар баппат, ханна эрэ баар дуу, суох 
дуу Таҥараҕа үҥэ-сүктэ баран иһэр дьону кини 
уруккутунуу аһаҕастык сиилээбэккэ, утарбакка, 
көннөрү истэрин ааһан, ол үлүгэр туохха оннук 
сүгүрүйэллэр диэн бэл кэрэхсии истэриттэн бэ-
йэтэ да бэккиһээтэ.

Ким билэр, кинини, баҕар ол Таҥаралара кыр-
дьык баара буолуо дуо? Оччотугар туох бары-
та адьас атыннык, ол Таҥараларын хараҕынан 
көрүллэригэр тиийэр. Оччоҕо иэдээн дии. Бу 
кини курдук мүччү-хаччы киһиэхэ аньыыны 
ааҕынар соччото суох. Хайдах-туох эбитэ буол-
ла? Ону ким даҕаны билбэт. Арай таҥараһыттар 
аньыыны-хараны бүтүннүүтүн Таҥара өтө кө рөр 
дииллэр. Хайдах оннуга эмиэ ³йд³мм³т. Оччо 
көрөр аата тоҕо орооспотуй, тохтоппотуй? Соро-
ҕу илиигэ, сороҕу отой да кэтэххэ саайыах баара.

Окун үөһэ тыынна.
Көр, аҕыйах хонуктааҕыта Саратай баһылыга 

манныктары кэрэхсээн бэрт! Оттон билигин чуҥ-
куйбут киһиэхэ бу дьон сонуннарын эриэхсит.

Ити кэмҥэ сирдьит уол ууга киирэн сойон, уо-
луйан дуу, уҥан дуу баран, өйдөнөн тулатын олус 
куттаммыт, соһуйбут хараҕынан тула көрүннэ.

* * *
– Эчи хаарыаны! Кыахтааҕым буоллар, мин 

эһигини кытары барсаммын Таҥараҕа үҥэн 
халыҥ аньыыбын-харабын көҕүрэтиэх этим, – 
диэн Окун үгэһинэн дьээбэлээтэ уонна этэн ба-
ран дьэ тылын быһа ытырда: итини баҕас этиэ 
да суох баара.

– Сөпкө этэҕин... Таҥараттан хаһан баҕарар 
көрдөһүөххэ син.

– Мин билигин уруккубун санаан олус кэмси-
нэбин ээ.

– Ол үчүгэй, киһини ыраастыыр суол.
– Мин кырдьык ис сүрэхпиттэн ыраастаныах-

пын баҕарабын... Кырдьаҕас киһибин. Урук ку 
уһун-синньигэс олохпор ханна-ханна тиий бэ-
тэҕим-түгэммэтэҕим, тугу оҥорботоҕум баа рай? 
Онно соччото суох түгэннэр бааллара чах чы. 
Таҥараны үтүө, аһыныгас санаалаах диил лэр 
дии. Кини мин аньыыларбын ыытыа дуо?

– Ону этэр кыаҕым суох, – Акуол күп-күөҕүнэн 
көрбүтүгэр Окун дьик гынна, этин сааһа аһыл-
ларга дылы буолла.

– Мин кырдьык олус элбэх аньыылаахпын. 
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Ону өйдүү сылдьарым миэхэ ыарахан, – Окун 
тоҕо эрэ долгуйан үөһэ тыынна.

– Өйдүүрүҥ үчүгэй... Киһи барыта аньыылаах. 
Үгүстэр ону өйдөөбөттөрө хомолтолоох.

– Оттон бэйэ буруйун билинии аньыы аҥаа рын 
боруостуур диэн кырдьык дуо? – Окун албын-
наспыт санаатыгар тоҕо эрэ төбөтүн ньыхаччы 
тутунна.

– Ким билэр, мин төһөтүн-хаччатын чопчу 
этэр кыаҕым суох. Ол судургута суоҕа чахчы. 
Аньыы да эгэлгэлээх, улаханнаах-кыралаах буо-
луон син. Сүүс бытархай аньыыны биир баһы-
йан тахсыан сөп диэччилэр.

– Оо... – Окун хомойон үөһэ тыынна.
Киниэнэ хайдаҕа эбитэй? Ону туох ааттаах 

быыһаара охсуо буоллаҕай?
– Бу эһиги сүнньүнэн ким туһугар үҥэ-сүктэ, 

көрдөһө баран иһэҕитий?
– Биһиги орто дойду олоҕо огдолуйбатын, 

ханна да буоллун, омугуттан, ууһуттан тутулуга 
суох бар дьон барыта этэҥҥэ олорорун туһугар 
үҥэбит.

– Үчүгэй эбит, – Окун Акуол диэки сөхпүт ахан 
хараҕынан көрдө: адьас оҕотук эрээри, сиппит-
хоппут, олох очурун-чочурун билбит киһилии 
дуоспуруннаах, өйдөөх. Кини бу ааспыт сиикэй-
түлэкэй олоҕор эҥин ыччаты биллэ ини, бил-
бэтэ ини, арай маннык тыллаах-өстөөх ыччаты 
аан бастаан иһиттэ. Кини өйдөөн хаалбыт дьо-
но,  аны кэлэн бэйэҕэ билиннэххэ, сиргэ-дойдуга 
баппатах түөкүттэр, уоруйахтар, талабырдьыт-
тар, өлөрүөхсүттэр буоллахтара. Эбэтэр оччо-
лорго манныктары сэргээн истибэтэҕэ чахчы.

Ити кэмҥэ Окой ыалдьыттары аһата ыҥырда.
Онон Окой соҕотоҕун хаалан санаа бө ҕөтүгэр 

түстэ. Ити хараҕа суох уолу иҥэн-тоҥон көрдөххө 
адьас билэр курдук. Кимиэхэ эрэ маарынныыр, 
чахчы кини ханна эрэ көрбүт киһитигэр дылы.

Онтон дьэ өттүгүн охсунна! Хууннар сөгүннэрэ 
Турар! Чахчы кини сэбэрэтэ. Айыбыын, оччоҕо 
кутталлаах ыар ыалдьыттар эбит дии...

Оччотугар ити уол Турар сиэнэ эбит. Ити уол 
игирэ аҥардаах буолуохтаах. Аҕалара эмиэ сөгүн 
буола сылдьыбыта. Улахан дьон. Ити биирэ. От-
тон, иккиһинэн, ити уолаттар туох эрэ тардыы-

тыгар бу Күөх Арыыны таарыйдахтара. Тугуй ол?
* * *

Сынньана-сынньана уу бөҕөтүн иһэн киллир-
гэттилэр, онтон уоскуйан баран, өтөрүнэн итии 
аһы билбэтэх уолаттар астына аһаатылар.

Хойгур улаханнык аймаммыта ааспатаҕа өтө 
көстөр.

Өтөрдөөҕүтэ өлө сыһан тахсыбыт кумах ку-
йаа рын диэки хайыһан олорбохтоон баран, 
эмис кэ эттэ:

– Мин... Мин, Акуол, манна хаалабын, мантан 
ханна да барбаппын.

– Хайдах ол?
– Суох. Мин мантан антах барбаппын. Онон 

бүтэр.
– Онтон мин? Мин эйигинэ суох сатаммат 

буоллаҕым.
– Дьэ ону бэйэҥ бил. Миэхэ күн сырдыга күндү.
– Оттон барытыгар сөбүлэһэриҥ туһунан кэп-

сэтии, илии охсуһуу баара дии?
– Онно мин туох да алдьархайга киириэхпин 

билбэккэ сөбүлэспитим. Мин... – Хойгур сирэйэ 
ханньайан барда. – Мин... Тугу да өйдөөбөппүн... 
Ол аата өлөн баран тилинним дии... Муннум, 
айаҕым толору кумах этэ... Тыыным хаайтаран 
өлбүтүм быһыылааҕа... Оттон эн кэпсэтии дии-
гин. Сах ыллын эһиги кэпсэтиигитин! Миэхэ күн 
сырдыга күндү. Туох да буоллун, мин тыыннаах 
ордуохтаахпын. Тыыннаах эрэ...

Хараҕа суох курустук үөһэ тыынна уонна саҥата 
суох Куньулуун очумаастарын диэки хайыһан 
олордо. Окун ону эмиэ сөҕө көрдө – хараҕа суох 
туох баар быһыытынан-таһаатынан харахтаах 
курдук туттар-хаптар, эбиитин онно Куньулуун 
хайаларын сиһилии одуулаһар курдуга.

Окун бу уолу олус диэн сөҕө көрдө.
Кини обургу көрбүт-билсибит эҥин диэн бэ-

йэлээх бэртэриттэн бу уол уһулуччу, ончу атын. 
Тугун, тоҕотун кини билигин билбэт... Ол эрээ-
ри чахчы бу дьиктии-дьикти оҕо.

– Чэ, кэбиһиҥ. Билигин мөккүһэр туһата суох, 
– диэн кини дьаһайа үөрүйэх киһи тыҥааһыннаах 
быһыыны быһа баттаата. – Эн, Хойгур, миигин 
кытары барыс, оттон Акуолга манна Окой орон 
оҥоруо.
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14. Кырдьык уонна сымыйа 
      туһунан кэпсэтии

Окун Хойгур олус аймаммытын көрөн Сар-
таска сиэтэн таһаарда.

Хойгур үөһэттэн сибилигин арыычча быыһа-
нан тахсыбыт кумах куйаарын көрөн этэ тарта. 
 Онтон хараҕын куоттара арҕаа хайыспыта – аны 
Куньулуун очумаастара көҕөрөллөрө.

Аллара түһэн Окун хаппыт хомуһунан уот от-
тон ас кэбистэ, тугу эрэ ботугураабыта буолла.

– Чэ, тоойуом, олоххо эҥини көрсүбүт киһи, 
мин, этэбин: уоскуй... Маннык ыгылыйбыт кэмҥэ 
быһымахтык быһаарыммат куолу. Сарсын саҥа 
күн тахсыа. Онно бүгүҥҥүнү атын хараххынан 
көрөн атын санааҕа кэлиэҥ.

– Суох... Мин туох да иһин өлүө суохтаах-
пын... Мин өлөрүм букатын сатаммат. Онон ман-
тан антах барбаппын.

– Оччоҕо хайыыгын?
– Билбэппин. Мин билигин тугу да билбэппин.
– Төннөр буоллаҕыҥ дии.
– Суох!.. Туох да иһин!
– Өйдүүбүн эйигин, хаҥаластар хабыр дьон.
– Эн хантан биһиги хаҥаластарбытын биллиҥ?
– Мин сири-дойдуну кэрийбэхтээбит киһибин. 

Ити эн тойонуҥ Турар сөгүн сиэнэ быһыылаах 
дии.

– Оннук, – Хойгур наһаа сөҕөн, дьиксинэн 
Окун диэки куттаммыт хараҕынан көрдө. – 
Оччоҕуна эн кинилэр киһилэрэ буоллаҕыҥ дии?

– Ээ, суох, доҕор. Уоскуй. Бу да буолларбын 
мин аныаха диэри санныбар бүтүн төбөлөөх 
киһибин. Аны кэлэн киһи ыйыытынан сылдьы-
батарбын ханнык, – Окун уолчаан диэки чинчи-
йэрдии көрөн кэбистэ. – Дьэ ол кэннэ мин эйиэхэ 
сүбэм маннык. Эн ити билигин тойоҥҥор адьас 
сыыһа саҥардыҥ, мантан ыла барбаппын диэн. 
Дьэ ол тоҕо барбаккын?

– Эппитим дии. Мин өлө сыһан арыычча 
 тыыннаах хааллым, онон иккиһин өлүөхпүн ба-
ҕарбаппын диэн.

– Оо, сордоох. Эн ити сөгүн хараҕа суох сиэ-
нин манна хаалларан баран тыыннаах ордуом 
диигин дуо? Акаарыа! Хоҥ мэйии! Эн кинилэртэн 
саһыам диигин дуо? Син биир булан ылан, хай-
дах кэбилээн өлөрүөхтэрэ биллибэт.

– Оччоҕо мин хайдах буолабыный? – Хой-

гур ытаан хараҕын уута субуруйда. – Сүбэлээн 
кул миэхэ, аҕам кэриэтэ буол... Мин аҕата суох 
төрөөбүтүм, тулаайахпын.

– Киһи аҕата суох үөскээбэт. Эйигин аҕаҥ 
оҥорон баран сүтэн хааллаҕа.

– Мин соҕотох ийэлээхпин эрэ. Онтум да ити 
Хууннарга хааллаҕа. Ийэм эрэйдээҕии... – Хой-
гур маккыраччы ытаата. – Мин кинини хайаан   
да дьоллуом диэн ыралыырым ханна баарый, 
аны бу... Хууннар... Кинини...

– Сөпкө саныыгын. Ийэҕин Хууннарга толук 
хаалларан баран батынаҥҥын алдьархайы саба 
тардынаары гынаҕыан?!

– Оо, хаарыаны, миэхэ бу эн курдук үөрэтэр-
такайар бахсылааҕым буоллар ньии.

– Мин эйиэхэ бахсы буолуохпун сөп. Арай ол 
судургута суох, ылбычча оҥоһуллубат суол.

– Тыый, ол туһугар мин барытыгар бэлэммин.
– Оччоҕо ити уот иннигэр сөһүргэстии түһэн 

олор, – диэтэ уонна уокка хаппыт соломо умнас-
тарыттан ууран биэрдэ.

Окун уокка сыа, сыттаах от быраҕан сырдьы-
гынатта уонна тугу эрэ сибигинэйдэ. Онуоха уот 
өрө күµдэпчилэнэ түстэ.

– Эн мантан инньэ мин этэр тылбын, үөрэтэр 
үөрэхпин ылынаҥҥын билии-көрүү кирбээтинэн 
үрдүк чыпчаалларыгар дабайан тахсыаҕыҥ. Дьэ, 
ол туһугар эн бу аал уот иннигэр миэхэ бигэ,  
эрэллээх тирэх, көмө буолуом диэн андаҕайыах 
тустааххын.

– Андаҕайабын! Эн тылгыттан ончу тахсыам 
уонна туох да иһин эйигин хаһан да түһэн биэ-
риэм, таҥнарыам суоҕа диэн андаҕайабын!..

– Дьэ, үчүгэй! – Окун баһылыктыы сылдьан 
андаҕары элбэхтик истибит, оччолорго аахай-
бакка кулгааҕын таһынан аһаран кэбиһэр бэ-
йэтэ бу сырыыга тоҕо эрэ олус болҕойон уонна 
төһө даҕаны бу андаҕар эмиэ уруккулардыы 
таҥнарыынан түмүктэниэн сэрэйдэр да, олус 
диэн астына, дуоһуйа иһиттэ.

Ама кэмҥэ тыл уҥуоҕа суоҕунан, быһыытынан 
хайдах баҕарар эргитиэххэ сөп. Оттон  анаан 
этиллибит андаҕар иччилээх, сэттээх-сэмэ лээх 
буоларын Окун өйдүүр. Ол иһин кини бэйэ-
тэ мүччү-хаччы, сиикэй-түлүкэй быһыытын-
майгытын билинэн, андаҕартан куотан-ааһан 
биэ рэ сатыы сылдьыбыта.

Олох диэн түгэн эрэ ээ. Түгэни таба өйдөөн, 
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сүүрүгү туттуҥ – эн сүрүн сүүйүүҥ. Оччоҕо эн ат 
уорҕатыгар, оттон мүччү туттуҥ – ат өрөҕөтүгэр 
буолаҕын.

Оттон кэлиҥҥи туһа туспа. Ол кэм кэллэҕинэ 
көстүө.

– Дьэ мин истэбин, ытыктабыллаах Бахсы! 
– диэтэ уол уонна уйадыйан сирэйэ ханньайан 
ылла.

– Хайа бу тугуй?
– Мин төрүттээх-уустаах дьоҥҥо хаһан эрэ 

тэҥ нэһэн бэйэм дьиҥнээх Бахсыланыам диэн 
 санаабар да оҕустарбатаҕым. Онтум... бу...

– Итинник саныырыҥ үчүгэй, – Окун соҕо-
тохсуйан, муунтуйан өйө-санаата самнан иһэн 
субу халлаантан түспүт курдук саҥа үөрэ нээччи-
лэ нэн хаалбытын дьылҕа бэлэҕин курдук ылы нан, 
сүргэтэ көтөҕүлүннэ. Уолчаан барахсаны сири йэн 
көрдөххө соччо эрэлэ суоҕа сирэ йигэр сурул ла 
сылдьара. Сымыйаччыта, албына эмиэ. Ол эрээ-
ри кини курдук «бахсы» сирэрэ-талара суох: ман-
нык да «үөрэнээччигэ» кини ис сүрэҕиттэн үөрэр. 
 Биирдэ баран билиннэххэ, бэ йэтэ да бу барахсан-
тан ырааппатах «кыр дьыксыт».

Дьэ ол эрээри дьикти. Хайа да түөкүн барыта 
аттыгар кыра да албыны-түөкэйи тулуйбат, эп-
пит тылыгар турбат сымыйаччыны сөбүлээбэтэ 
дьикти. Ол иһигэр Окун эмиэ. Бука бары кыр-
дьыксыт буола сатыыллар, ким да атыттары кур-
дук тус бэйэтин албыннатыан баҕарбат.

Окун ити кэнниттэн атыны санаан сонньуй-
да: «Кырдьыгы көлө оҥостон ырааппаккын». 
Ити сөптөөҕүн Окун билбитэ ахан. Оттон сы-
мыйалаан, албыннаан сүүйбүт, кыаҕырбыт 
үгүс. Арай ол сымыйаҕын алыс уһуннук былаах 
оҥо һуннаххына тутуллан, сараланан хаалбат, 
күтүрэннэххинэ мэлдьэһэр гына кэмигэр тэ-
йэн биэриэхтээххин. Син сытыы кылыс курдук, 
сыыһа тутуннаххына бэйэҕин дэҥниэххин сөп.

– Мин эйигин көрөөт сөбүлээбитим. Ордук эн 
харса суох кырдьыксыт эбиккин сөхтүм, – диэтэ 
Окун уонна уолу тонолуппакка одуулаата.

Уол ити тылтан соһуйан өрө көрдө, онтон сон-
ньуйан, эҕэлээхтик мичик гынна.

– Маарыын ити тойоҥҥор көнөтүнэн аны ман-
тан инньэ барбаппын диэн аһаҕастык сирэйгэ 
эппитиҥ хайҕаллаах. Мөлтөх киһи итинник гым-
мат. Эн дьиҥ-чахчы кыахтаах, күүстээх сүрдээх 
киһи эбиккин.

Хойгуру итинник улаханнык үйэтигэр ким да 
хайгыы илигэ. Ол иһин маҥнай эҕэлээх санаа-
та уостан хаалбыта. Ити аата Бахсы урут ким да 
баар дылаабатаҕын өтө көрдөҕө. Өрүү биир сэ-
нэбиллээх, атаҕастабыллаах сыһыаҥҥа үөрэнэн 
хаалан ону соҕотох дьиҥ-чахчы курдук ылым-
мыт. Онтон атын көрүү баарын кини сэрэйбэк-
кэ сылдьан баран дьэ истибит курдук. Бил-
лэн ту рар, ити этиллибит бүтүннүүтэ кырдьык 
буолбата ҕын бэйэтэ бэркэ билэр, ол эрээри син 
биир истэргэ үчүгэй.

– Мантан инньэ эн мин уһуйуллааччым буо-
лаҕын.

– Соннук!
– Оннук буоллаҕына, эн биһикки икки арды-

бытыгар итэҕэйсии, ыраас уонна дьэҥкир сы-
һыан үөскүөхтээх. Мин эйиэхэ үгүс этиллибэт 
кырдьыгы этиэҕим. Ону туора киһи билиэ суох-
таах. Эн кимиэхэ да кэпсиэ суохтааххын.

– Ончу. Хаһан даҕаны! Миэхэ эппитиҥ сытар 
хара тааска эппит курдук диэн санаан кэбис.

Окун сөҕүрүйэн эрэр уотун күөдьүтэн эбии 
 отунна.

– Билигин аал уот иннигэр мин эйиэхэ бэйэм 
тыыммар турар кистэлэҥмин арыйыаҕым...

Ити кэмҥэ тыал иһийэн ылла. Ыйы былыт са-
бан, тула боруора түстэ.

Ханна эрэ бэрт ыраах бөрөлөр улуйан онолус-
тулар.

– Тыый, ити тугуй? Туох саҥатай?
– Ити бөрөлөр.
– Оо, манна бөрөлөр бааллар дуу?!
– Бааллар.
– Кинилэр дьону сииллэр үһү дии?
– Сиэн бөҕө, – Окун ону үгүстүк көрбүт ки-

һилии хардарда. – Уолчааныам, эмин эйигин эр-
кин курдук итэҕэйэн кэпсээбиппин букатын ки-
миэхэ да кэпсиэ суохтааххын.

– Андаҕайабын!
– Дьэ, маннык. Эн Саратай диэни истибитиҥ 

дуо?
– Истэн... Наһаа баай дойду. Онно көмүһү 

 хос тууллар үһү.
– Дьэ мин ол Саратай баһылыга этим.
– Оччоҕо тоҕо манна сылдьаҕын?
– Олох оннук эргийэн таҕыста.
– Оо, оччотугар куһаҕан дьон эйигин суулла-

ран кыйдааннар бу саһа сырыттаҕыҥ дии.
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– Соннук. Эн сытыы өйгүн сөҕөбүн. Миэ-
хэ биэр бит хааннаах андаҕардарын кэһэннэр 
 суулларбыттара. Ол саатыгар кинилэр миигин 
булгу өлөрөөрү сойуолаһаллар. Акаарылар, мин 
өллөхпүнэ били кинилэр сааттаах быһыылара 
сотулларын курдук. Дьиҥэр, Айыы Тойон Таҥара 
барытын көрөр-билэр!

– Ама дуу?! – Хойгур наһаа саллан саҥа ал-
лайда. – Барытын-барытын?

– Ончу барытын!.. – диэтэ Окун ымыттыбат 
кытаанахтык уонна үөрэнээччитин сүүрэлэс ха-
рахтарын супту көрдө. – Син биир аньыылаах-
харалаах эбиккин!

– Баар-баар... – Хойгур уолуйбут курдук тула-
тын көрүннэ. – Мин... Мин буруйдаахпын...

– Туохха буруйдааххыный?
– Барытыгар... Мин... Кинилэр... – Хойгур ык-

саан хаалан үлүбээй баллыгыраата.
– Оттон, доҕоор, эн тус бэйэҥ чопчу туохха бу-

руйдааххыный?
– Бэйэм да билбэппин туохтанын... Ол эрээри 

син биир буруйдаах буолуохтаахпын... – Хойгур 
алыс ыгыллан хараҕын уута сарт түстэ.

– Тыый!.. Улахан! Лаппа улахан киһи тах-
сыах ыччата эбиккин! – бу сырыыга Окун ис 
сүрэҕиттэн үөрэн саҥа аллайда. – Туох баар бу-
руйу бэйэтигэр ылыныы – улахан киһи бэлиэтэ.

– Үтүө билгэҥ иһин махтал. Ити миэхэ олус 
соһуччу... Адьас көһүппэтэхпин иһиттим.

– Бэйэм да үөрдүм. Эн бэйэҥ кыаххар итэ-
ҕэйиэх  тустааххын. Мин мээнэ тылга тииспит 
киһи буолбатахпын. Мин субу түгэҥҥэ төһө да 
садаҕаламмытым иһин, хаһан эрэ туһугар эмиэ 
улуу дойду киэнэ килбиэннээҕин баһылыга этим 
буоллаҕа. 

– Ытыктабыллаах Бахсы! Мин биири ыйыта-
бын дуо?

– Ыйыт.
– Эн миигин ончу билбэт эрээригин, бүгүн 

аан бастаан көрбүт киһигэр тоҕо бэйэҥ тускунан 
итинник аһаҕастык кэпсээти²?

– Сөрү-сөпкө ыйытаҕын... – Окун чочум-
ча саҥатыттан матан умса түһэн олорбохтоото. 
– Итиниэхэ уон эгэлгэ харданы биэриэххэ сөп. 
Ол эрээри мин эн бахсыҥ быһыытынан, кэлин 
туһаннын диэн маннык диибин... Ону болҕойон 
иһит.

– Истэбин...

– Кыра оҕоҕо наар «сэрэн» дииллэр дии. Сэ-
рэхтээх киһи иннин-кэннин өрүү кэтэнэн, үгүс 
оһолу-моһолу тумнар, саарбах суолга киирэн 
 биэр бэт, онон этэҥҥэ сылдьар. Этэҥҥэ эрэ...  Дьон 
ортотунан. Ол оннугар кини аттынан элэс гынан 
ааһар олох сэдэхтик көстөр сытыы түгэнин туппат. 
Бу мин убайым Окой курдук этэҥҥэ сыыгынаан 
олоруо. Оттон мин сааһым тухары биир да түгэни 
мүччү аһарбатаҕым. Ол түмүгэр үгүстэ өлө сыһан 
тыыммын арыычча тэскилэтэн тыыннаах орпутум 
баара эрээри, биир түгэни туһанан улаханнык 
байбытым, онтон атын түгэни тутаммын Саратай 
баһылыгын олбоҕор олорбутум. Эн олоххун саҥа 
саҕалаан эрэр киһи итини дьэ ыараҥнатан көр 
уонна хайа суолу таларгын бэйэҥ бил.

– Мин адьас харааччы мунан хааллым... Бү-
гүн эйигиттэн хайҕал тылын истибитим үчүгэй 
эрээри, аныаха диэри дьон наар мин куһаҕан 
өрүп пүн көрөллөрө. Тоҕо?

– Атын киһини сирэр, сиилиир судургу. Оттон 
туора киһи өйүн бэйэтэ өйдөөх эрэ киһи өйдүүр.

– Оччотугар миигин сирбит дьон...
– Акаарылар.
– Тыый, чыыннаах-сололоох дьон эмиэ дуо?
– Эмиэ буолумуна. Мин өтөрдөөҥҥө диэри 

ба һылык этим дии. Төһөлөөх акаарыга чыын 
иҥэрбитим, кинилэри үрдүк солоҕо анаабытым 
буолуой? Онтон өйдөнөн кэлбиттэрэ буолуо дуо? 
Суох. Хата, төттөрүтүн, акаарылара ордук бэр-
гиирэ, – Окун уолчаан харааччы буккуллубу-
тун астына көрбүтэ. Сис туттан баран төттөрү-
таары хаамыталаабыта. Бэйэтин эмиэ, хаһааҥҥы 
эрэ курдук, дьон олоҕун талбытынан дьаһайар 
 кыахтаах кэриэтэ күүскэ санаммыта.

– Уолчааныам! Мин тылбын иҥэн-тоҥон иһит. 
Үөрэн. Мин эйигин Саратай баһылыга оҥо руохпун 
сөп.

– Эс...
– Мин эйиэхэ ол иһин бэйэм кистэлэҥмин арый-

бытым. Эн биһикки Саратайы быыһыахпыт этэ.
– Суох-суох... Атыны тугу баҕарар... Арай ити-

ни – суох. Кэбис... Мин эрэйдээх туох да төрдө-
ууһа суох киһи хайдах баһылык буолуомуй? Кэ-
биис-кэбис.

– Миэхэ холоотоххо эн улуу тойоҥҥун. Эн кэн-
нигэр – Улуу Хууннар тураллар. Эн сөгүн сиэнин 
сирдьитэҕин.

– Пахай, маарыын батыммытым дии.
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– Кэбис, инньэ диэмэ. Бу орто дойдуга эҥин 
диэн аньыылаах-харалаах үгүс. Ол эрээри ба-
рытыттан ыар аньыы – таҥнарыы. Үтүө киһи 
итэҕэлин түһэн биэрии – кыргыһыыга доҕоргун 
соҕотохтуу быраҕан куотууга тэҥнээх. Оттон эн 
оннук сидьиҥ таҥнарыахсыт буолбатаҕыҥ уонна 
буолуоҥ да суоҕа! Оннук?

– Он...он... он-нук...
– Бэҕэһээ эн олус уолуйа сылдьан быстах тыл-

лаһан кэбистиҥ дии. Алдьархай кэнниттэн итин-
никкэ мин да хаста эмэ түбэһэн турардаахпын. 
Оннооҕор мин.

– Мин бэҕэһээ кумахха тибиллэн тыыным 
 хаайтаран өллүм дии санаабытым, хата Окой 
эрэйдээх соһон таһааран быыһаабыт.

– Дьиҥэр эйигин тойонуҥ Акуол быыһаабыт. 
Кини бастатан туран бэйэтин туһун буолбакка, 
эйигин санаан... Аҕыйах да түгэн хойутаабытта-
ра буоллар, эн тыыныҥ хаайтаран өлүөҥ эбит. 
Хаһан баҕарар эн дьиҥ төрдүн көрөр буол. Бу 
түгэҥҥэ эйигин Окой соһон таһаарбыт эрээ-
ри, ким дьаһалынан соспутуй? Тугу барытын 
өйдөөх, сөптөөх дьаһал сүрүннүүрүн өйдүүр 
буол. Орто дойду олоҕун чаҕардар буолбатах, 
биһиги – баһылыктар дьаһалбыт быһаарар, са-
лайар. Дьэ ол иһин эн эмиэ баһылык буолуох-
тааххын. Өйдөөтүҥ?..

Окун ити бэйэтэ эппит тылларыттан олус асты-
нан ыҥыранан кэбистэ.

– Эн дьоллоох киһигин, Хойгур. Бастатан ту-
ран, ону өйдүөх тустааххын. Ити көһөҥө көмүскэ 
холоонноох тыллары эн эрэ истибиккинэн дьол-
лооххун... Дьэ эн биири өйдөө: орто дойдуга 
төһөлөөх бу эн курдук, эйигиттэн итэҕэһэ суох 
үгүс-элбэх уолаттар эрэйдээхтэр итинтэн матан 
татым, быһаҕас дьылҕаланыахтара турдаҕай? 
Оттон эн ытыскар төкүнүйэн түспүт көһөҥө 
көмүһү туһаҕа таһаараҕын дуу, суох дуу – 
бэйэҕиттэн тутулуктаах. Өйдөөтүҥ?

– Өйдөөн, – диэн ботугураата Хойгур соччо 
тугу да быһаарбат гына түҥ-таҥ барбыт курдук 
умса көрөн олордо.

Бу туохха түбэстим? Ханнык дьаһал, ханнык 
баһылык, ол быыһыгар эмиэ да дьол, көһөҥө 
көмүс... Ону кини сибилигин быһааран өйдүүр 
кыаҕа суох. Ийэтэ эрэйдээх наар кинилэр төр-
дүттэн дьоло суохтарын туһунан онолуйан ытыы-
ра, онон кини дьол диэн бас-көс эрэ дьон бас би-

лэр баайдарын курдук өйдүүрэ. Оттон били гин 
бэйэтин, баһылык буолуохтааххын диир бах сы 
тыла кини өйүгэр ханан да баппат. Ол эрээри Хой-
гур билигин онуоха-маныаха диэри өрөлөспөк-
кө бас бэринэр ордугун өйдөөтө. Кэннэ көстөн 
иһиэҕэ. Кини тыыннаах эрэ хаалыахтаах...

– Киһи бэйэтин кыаҕын чопчу билиниэхтээх, 
адьас кыайбат соругу туруорунуу алдьархайга 
тиэрдэр.

– Оттон, Ытык Бахсы... Миэхэ эмиэ...
– Суох. Эн бэйэҥ кыаххын билиммэккин! Ону 

бу эн бахсыҥ, мин, көрөбүн. Эн олус өйдөөххүн, 
дьоҕурдааххын. Хайа да киһи бэйэтин таба чин-
чилэммэт. Кыах, дьоҕур туораттан ордук көстөр. 
Эппитим дии, харса суох ааһар түгэни хабан 
ылааччы, бу мин курдук баһылык олбоҕор тик-
сэр, оттон кээрэҥ киһи Окой курдук төрөөбүт 
ньээкэтигэр хаалар.

– Чэ, сөп, – диэтэ Хойгур хараҕын уутун ха һы-
йан баран. – Мин билигин барытын ситэ өй дүүр 
кыаҕым суох эрээри, эн тылгыттан тахсыам суоҕа.

– Дьэ ити киһи тыла! Бастатан туран, эн бэйэҥ 
кыра, атаҕастаммыт санааҕыттан тэй. Киһи бэ-
йэтин кыаҕын таба өйдүөхтээх. Миэхэ холоотох-
хо эн адьас атын киһигин: Улуу Хууннар ааттаах 
уустарын, бас-көс дьонун итэҕэллээх киһитэҕин. 
Аны эн кэннигэр мин төһө да кыйданнарбын, Са-
ратай баһылыга турабын.

– Оттон онуоха-маныаха диэри туттарбытыгар 
үбэ-харчыта суох хайдах?..

– Уларсыахпыт!
– Хайдах?
– Барытын өй-санаа эрэ сүрүннүүр. Онто суох 

туох да табыллыбат, оттон сөптөөх модун санаа 
тугу барытын түмэ тардар, оччоҕо үп-харчы тута 
көстүө. Оттон олохтоох өйө-санаата суох барыта 
суолтатын сүтэрэр.

15. Хара таас иһэ маҥан...

Окун сүргэтэ олус көтөҕүллэн төттөрү-таары 
хаамыталыы сылдьыбыта.

Дьэ, бу дии, үөһэттэн түспүт бэлиэ курдук 
үтүө түгэн! Суох, Окун манныгы көхсүнэн сэрэ-
йэн  билэр. Бу аата киниэхэ Саратайы төнүннэ-
рэр кыах биэрэр курдук.

– Мин биир ыйытыылаахпын, – диэтэ уол бэр-
кэ симиттэ-симиттэ. 
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– Истэбин.
– Оттон эн бэйэҥ төннүөххүн?
– Көр эрэ! Эн киһи бэрдэ эбитиҥ ити ыйы-

тыккар көстөр. Ол уустук, тоҕо диэтэххэ миигин 
таҥнарбыт өстөөх бөҕөлөөхпүн. Олор мин аап-
пын истээт өлөллөрүнэн мөхсүөхтэрэ. Оттон эн 
саҥа, ким да билбэт, эдэр оҕо киһигин. Онон 
 эйигин сэнээннэр киирэн биэриэхтэрэ.

– Оччотугар мин мэҥиэ кэриэтэбин?
– Туох да буол. Ол оннугар кыайан эн  ба  һы  лык 

олбоҕор олордоххуна тосторун биэ риэх пит.
– Оо, дьэ, миигин баҕас уһаппат дьон буо-

луохтара.
– Олох куттаныма! Ол аайы эн кэннигэр ки-

нилэри ааҕа билэр, ис санааларын курдары кө-
рөр мин туруоҕум. Оччоҕо биһиги урут туттан 
кинилэр төбөлөрүн кэккэлэһиннэри кэчигирэ-
тиэхпит. Бүттэҕэ ол. Биһиги Саратайы букатын 
баһылыахпыт.

– Оо, дьэ... Мин наһаа саллабын дии.
– Адьас куттаныма. Баһылык буолар бэрт су-

дургу.
– Хайдах?
– Соннук. Мин ону билбэккэбин судургу суо-

лу алыс уустугурдаммын бу айыланнаҕым эбээт. 
Аны мин билэбин, онон ол аайы кинилэргэ кии-
рэн биэрбэппин, – диэтэ Окун. – Баһылык буо-
лар отой судургу, ону өйдөө. Эн тугу да туой, 
бэйэҥ онуоха итэҕэйэр курдук көстүөхтээххин. 
Хара тааһы көрөн туран эн бу таас иһэ маҥан, 
таһа эрэ хараарбыт диэхтээххин. Сонно сирэй 
көрбөхтөр эйиэхэ аллара сыҥаах буолуохтара, 
бу тааһы хара диэбиттэри сойуолаһан саҥарбат 
оҥоруохтара. Ол кэннэ бука бары хара таас дьиҥ 
иһэ маҥан эбит диэхтэрэ.

– Ама дуу?
– Соннук! – Окун астыммыт көрүҥүнэн ытыһы-

нан тараҕайын имэринэн кэбистэ.

Киэһээрэн хараҥарбыт этэ.
Үрэхтэн сөрүүн салгын илгийэрэ. Мастар хо -

йуу лабааларын быыһыгар түүҥҥү чыы чаах-
тар чы бы гырыыллара. Үөһэ сулустар дьирим-
нэһэллэрэ.

Айылҕа бүттүүн туох эрэ дьикти саҥа улары-
йыылары кэтэһэр курдуга.

* * *
Сарсыарда халлаан саҥа сырдыыта Окун 

уолу нуун аллара түстүлэр.
Акуол таһаҕаһын сүөкээн, кумаҕын тэбэнэн 

хос сааһылана турара.
Хойгур буруйдаах быһыынан тойонун атаҕын 

кууһа түспүтэ:
– Тойонуом, мин бэҕэһээ өйбүттэн тахсан бал-

лыгыраабыппын баалаама дуу? Эппит тыл энчи-
рээбэт. Мин эйигин кытта ханна баҕарар барсар-
га бэлэммин.

– Сөп-сөп, Хойгур. Тур. Мин эйигин өйдүүбүн. 
Эн тугу да, кими да итэҕэйбэт буолаҥҥын ханна 
да тирэҕиҥ суох. Ол иһин мунаҕын-тэнэҕин. Кэ-
лин өйдүөҕүҥ.

– Өйдүөм, тойонуом. Ис сүрэхпиттэн андаҕа-
йабын, өйдүү сатыаҕым.

Окой айанньыттарга анаан буһарбыт куһун 
астына сиэтилэр.

Окун дьоннорун алгыы хаалла:
– Дьэ, доҕоттоор, этэҥҥэ айаннааҥ. Уһун суол 

бары моһоллорун этэҥҥэ туорааҥҥыт Ытык сир-
дэргитигэр тиийиҥ. Суол ыарахана чахчы – кэн-
нигитигэр Саракум буоллаҕына, иннигитигэр 
Куньулуун очумаастара кэтэһэллэр. Аарааҥҥы 
сир-дойду иччилэрэ эһиэхэ көмөлөһөн аар-
тыккытын арыйан биэрдиннэр, бары айыылар 
эһигини арыаллаһан көмө-тирэх буоллуннар!

Уолаттар үрэҕи кыйа арҕаа диэки хаама тур-
дулар. 

(Салгыыта бэчээттэниэ)
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Мин кинилэри биллим. О±онньор то²хойо 
кырдьыбыт. Эмээхсин кэм сэнэх. Оптуо-

буска  кинилэр бµтэ´ик киирдилэр. Эдэрдэр ту-
ран  биэрдилэр бы´ыылаах, инники миэстэ±э 
тµннµк ан ны гар олордулар. Сотору кµлтэйбит 
улахан оптуо бус нµ´эрдик ынчыктаан, Хатасты-
ыр суолу ту тан хара буруонан у´уутаан, хо²нон 
бара турбутун, кэнниттэн баты´а к³р³н турдум. 
О±онньордоох  эмээхсини к³р³н мин µчµгэй буол-
батым. Кырдьыы-бохтуу ха±ыс салгына миигин 
эмиэ хаары йан ааста.

£рд³³±µтэ этэ. Аа´ан и´эр массыынаттан ик-
ки саллаат уолаттар чиккэлдьи´эн тµспµттэрин 
³йд³³тµм. Кинилэр суол кытыытыгар туран 
тыыл ла²наспыттара. Сиэптэриттэн та²аска суу-
ламмыт суоккаларын ороон та´ааран, бэйэтэ да 
ыраас хоруом саппыкыларын кµлµмµрдµ³р диэ-
ри соттубуттара. Онтон чымыдааннарыттан ³сс³ 
биир суокканы ойутан та´ааран быыл буолбут 
к³хсµлэрин хардарыта суоккаласпыттара. Ити 
курдук та²астарын о²остон эрэ баран, курдара, 
тимэхтэрэ кµн уотугар килбэчийбитинэн, µс мас-
таах бµтэй кµрµ³нµ быы´ынан киирэн µмµ³рµ-
´эн турар дьо²²о тиийэн кэлбиттэрэ. Кинилэр 
 дьо ну кытта илии туту´ан дорооболо´о турдахта-
рына, биирдэрэ иккискэ, атына µ´µскэ µ³рэнэр 
эмдэй-сэмдэй уолаттар: «Бу мин убайым, бу эн 
убайы²», – диэн эр биир µллэстэн кэбиспиттэрэ. 
Саллааттар с³рµµ ууну и´эн утахтарын ханнар-
быттарын кэннэ, алаас ыала кµ³стэрин µрдµгэр 
тµспµттэрэ. Уолаттар саппыкыларын устан, кии-
тэллэрин к³х³±³ ыйаан баран, кµ³х окко хаамса, 
табахтыы сылдьыбыттара.

Киэ´ээ²²и а´ылыкка уолаттартан хайалара 
эрэ и´ит а²ара испиирдээ±ин уулаан уостары-
нан µллэстэн кµ³-дьаа а´ыы олорбуттара. Бу 
олорон кэпсэтэллэриттэн ³йд³³т³хх³, уолат-
тартан ха йалара да кинилэр аймахтара буолба-
тахтар эбит. Ону истэн кыра уолаттар хаарыан 

кылабачыгас куртан, сулустаах фуражкаттан 
мап пыттарын билэн хомойбуттара.

А´аан бµтэн, с³рµµн тµ´µµтэ саллааттартан 
биир дэстэрэ та²а´ын та²нан, чымыдаанын ылан 
ыаллыы сайылык диэки сатыы тµ´µммµтэ. Хоно 
хаалбыт Ньууску диэн бу дойду ки´итэ, тулаа-
йах уол эбит. Сарсыарда Ньууску эмиэ чымы даа-
нын туппутунан б³´µ³лэктээн хаалбыта. Кылгас 
кэм²э сэргэхсийэн ылбыт сайылык эмиэ кэри-ку-
ру буолбута.

Ньууску б³´µ³лэккэ ³р буолбата±а. Лиэн Тии-
тэп куоракка эпэрээссийэ±э киирэрин солбу йан, 
са йылыкка бостуугунан тахсыбыта. Бу сы рыыга 
ки´и ымсыыра к³р³р кыычыгырас сап пыкы-
лаах Ньууску буолбакка, к³нн³рµ дьиэ эр гин-
нээ ±и ки´и буолан хаалбыта. Остоох саллайбыт 
бачыы²калаах, эргэ хому´уоллаах, хортуустаах  
к³нн³рµ Ньуускуну к³р³н туран, ама бу саллаат 
Ньууску дуо диэн о±олор мыына к³рбµттэрэ.

Ньууску кырдьан хаалбыт Му²ураат диэн 
улаан аты ы²ыырдаан, сарсыарда, кµнµс пиэр-
мэ ына±ын мэччитэ µµрэрэ. Киэ´э ыам²а с³пк³ 
со±ус µµртэлээн а±алтыыра. Дуо´уна´ын бэрт 
µчµгэйдик толорон и´эн, ханна эрэ баран кэлэ-
рэ, сµтэ-сµтэ к³ст³р³. Ата дэлби к³л³´µннµрбµт 
буолара.

Ньууску ханна сылдьарын, тугу гынарын ки-
миэхэ да кэпсээбэт этэ. Кини тµµнµн илэчи-
йэн, ынахтары хойутатан илдьэрин-а±аларын 
и´ин дьахталлар м³±µттэллэрэ. Онуоха Ньууску 
м³ккµспэт, к³хсµн эрэ этитэр буолара. Сотору 
кини сырыытын тохтотон, аны сыта мээрик буол-
бута. Ы²ыртарыы б³±³н³н тахсан аса´ара.

Онтон биирдэ сайылыкка буспут моонньо±он 
курдук тэ´э к³рбµт харахтаах, су´уо±ун икки 
гына ³рµммµт, харытыгар синньигэс быалаах 
быыкаа ча´ылаах, бытархай сибэкки ойуулаах 
былаачыйалаах, ма²ан наскылаах, кыра хобу-
луктаах сайы²²ы тµµппµлэлээх номо±он бэйэ-

Серафим Ильин

Ньууску оло±о
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лээх эдэркээн кыыс баар буолан хаалла. Сэттэ 
биэрэс тэ лээх атын нэ´илиэк алаа´ыттан кыыс 
туохха  сыал-сорук о²остон кэлбитин сэрэйбэккэ, 
к³нн³рµ кµµлэйдии кэллэ±э диэн чэйдэппиттэрэ.

Кыыс ону-маны сэ´эргэ´эн ³рг³ диэри олор-
бута. Оттон кэпсээн диэн кэпсээн буолла±а, бµ-
тэр у´уктаах. Дьон ону-маны µлэлии, тµбµгµрэ 
тар±аспыттара. Ити кэм²э Ньууску ампаарга 
сытара, тахса соруммата±а. Кыыс тэ´ийбэккэ 
тэлгэ´э±э тахсан чугастаа±ы кµ³лµ, оту-ма´ы 
кэрийэ хаампыта. Кыыс санаатыгар кими эрэ 
кэ тэ´эрдии бурдук сарайын суон ба±анатыгар 
³й³н³н ³р турбута. Онтон кэри-куру туттан, 
тµ³ртµµр ыамы батта´а алаа´ыгар т³ннµбµтэ. 
Ол да буол лар сарсыныгар, ³йµµнµгэр кыыс 
кэлбитин кур дук кэлэ турбута. Кыыс то±о кэ-
лэрин араас таан сылыктыы сатаабыттара да, 
нэмин булбатахтара. Онуоха саа´ырбыт ыан-
ньыксыт £кс³³н³ £рµµскэтэ: «Оттон ити сы-
тааччы (Ньуус куну этэр) кыыска минньигэ´ин 
биллэрбитин кэннэ кэлиэ суо±а дуо?» – диэн 
бал гыннаран кэбистэ. Кырдьыга оннук эбит. 
Кыыс Ньуускуга кэлэр эбит... Кыыспыт да сы-
рыытын тохтоппото±о. Кэлэр кэмигэр кэлэ тур-
бута. «Бу µлµ гэр куйааска, бачча ыраахха, дьиэ-
рэс тэптэ±э сµрµн», – диэн кыы´ы а´ынааччы 
да, сµ³ргµлээччи да тэ²инэн баара. Дьахталлар 
кыы´ы таах халтай хаамтарар Ньууску µрдµгэр 
тµспµттэрэ. Кыыс аны кэлбэт буолбута. Ол он-
нугар Ньууску сµтэ-сµтэ к³ст³р буолуталаабыта. 
Онон сайылык дьахталларын уот тыллара таах 
хаалбата±а.

Кинилэр кµ´µн суолтатыгар да буоллар, а±ы-
йах ыалы ы²ыран уруу тэрийбиттэрэ. Сотору  
Ньуус кулар холкуос та´а±ас тиэйэр массыына-
тыгар утуйар та²астарын, уол чымыдаанын тиэ-
нэн оройуон киинигэр к³´³н хаалбыттара.

Сыл-хонук аа´ан испитэ. Били саллаат уолат-
тары би´ирии к³рбµт кыра уолаттартан биир-
дэстэрэ, кµ³х сайы²²а биирдэ кэлэн аа´ар 
кэтэ´иилээх сырыыга куораттаа±ы убайдарыгар 
кµµлэйдии диэн айанна´ан испитэ. Оройуон кии-
нигэр тохтоон, бириистэ²²э киирэн и´эн, суол 
то±ойугар, улахан мас у´аакка уу ба´ан дьал-
кытан и´эр аттаах ки´ини утары к³рсµбµттэрэ. 
Ньууску урут билэ охсон, атын тохтотон, до-
рообо  биэрэн, дойдутун дьонун сураспытынан 
барбыта. Ньууску уруккута буолбатах, уойбут, 

т³л³´µй бµт. Уруккуттан арай били аармыйат-
тан кэтэн кэлбит сулу´а суох эргэрбит фураж-
ката эрэ хаалбыт. Кини олорор дьиэтин ыйан, 
сылдьан чэй дээн аа´алларыгар, бэйэтэ µлэтин 
µмµрµтэн сотору эбиэттии тиийиэхтээ±ин эппитэ.

Бириистэ²²э киирбиттэрэ, борохуоттара бар-
быта ырааппыт этэ. Онон хайыахтарай, сар-
сыар да эрдэ киирэн уочараттыах буолан т³тт³-
рµ тахсыбыттара. Кинилэр Ньуускулаах олорор 
эр гэ бараак дьиэлэрин эрэйэ суох булбуттара. 
Кыара±ас ба±айы хоско киирбиттэрэ, били ха-
´аа²²ыта эрэ буспут моонньо±оннуу хап-ха-
ранан тэ´э к³рбµт эдэркээн кыыс оннугар хай-
дах эрэ санньыйан, к³хс³ холбойон хаалбыт 
дьахтар, бытырыыс курдук эмдэй-сэмдэй о±о лор 
быыстарыгар и²иир сап хата олороро. Киир-
бит дьону т³´³ да±аны µ³рэ к³рсµбэтэр, о±олор 
суулларбыт олоппосторун к³нн³р³, ону-маны 
³р³ тарда сылдьыбыта. Сотору Ньууску кэлби-
тэ. О±олор µ³рэн бары ы´ыытаспытынан, ыс та-
²аласпытынан сµµрэн тии йэн а±аларын ата  ±ар 
с³рµ³стэ тµспµттэрэ. «Тээ тэбит кэллэ, тээ тэбит 
кэллэ! Би´иэхэ халба´ы а±албыт!» – диэн ыс-
та²ала´а, эккирии а±аларын ата±ар ыйам мыт-
тара. Ньууску о±олору ада±а курдук соспуту-
нан, сиэрэй кумаа±ыга сууламмыт  обургу ку´уок 
халба´ыны а±алан ыскаап µ³´э уурбута. Сотору 
о±олор остуол тула кэчигирэс питтэрэ. Остуолга 
ньамала´а, былдьа´а-тары´а халба ́ ыы сии оло-
рор о±олор быыстарыттан  Ньууску:  «Дьэ, оттон 
би´иги ньырыла´ан олордохпут бу...» –  диэби тэ, 
итиэннэ то±о эрэ µ³´э тыыммыта. Дьахтар ту-
гу да са²арбата±а, бµлµµ´этигэр куппут чэйэ 
 эр  гийэрин тонолуппакка санньыар харахтары-
нан одуулуу олорбута. Улахан уоллара бу оло-
рон чараастык бы´ыллыбыт халба´ыы ны биил-
кэ±э  иилэн ылан баран µ³´э туппута уонна: 
«Ич чилэрин соруда±ар икки куоска барбыт тар, 
аара сииргэ анаан халба´ыы ылбыттар», – диэн 
хо´оон аа±ан ча±ааран эрдэ±инэ, «Сол, бу уол 
а´ынан оонньоон...» – диэн Ньууску уолун буо-
йан тох топпута.

Мин Ньуускулар кэли²²и олохторун бил-
бэппин. Арай, бу, урукку кµ³гэйэр кµннэринэн 
мин ³йб³р и²эн хаалбыт дьон му²ураат ат кур-
дук кырдьыбыттарын-бохтубуттарын эрэ кэн-
нэ к³р³н, дуу ́ абар то±о эрэ ыарахан ба±айы 
 буолбута...
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  1
Тиийэбин тиийбэтэх ыраахпар,
Таласпыт муус хайа чыпчаалбар,
Турунабын аан дойдуну
Арҕарар айаммар.
Син биир эргиллэн кэлэ турабын
Үйэлээх Тапталбар,
Амма Таҥарабар –
Айыы сардаҥабар.

Төрүт дойдум эйгэтигэр,
Киирэбин өбүгэ ситимигэр
Төрүт дойдум төлкөтүгэр –
Тиийэбин түҥ да үйэтигэр.

Бу дьикти сир
Отун-маһын кэриэтэ,
Субу манна,
Биһиги төлкөбүт
Аал Кудуга
Сириэдийэ чэлгийбит.

Бу көһөн барбыт ыаллар
Өтөхтөрө сөҥөдүйбүт
Алаастарыгар сүгүрүйэн,

Саргы Куо

Былыргы
Былдьаһыктаах дьыллар
Быыстарын сэгэтэн,
Дьон-сэргэ тоҕуоруспут
Аныгы дэриэбинэм
Биһирэмнээх
Билиҥҥитин да анааран
Сэһэн үйэтин
Ситимигэр киирэбин.

Омугум остуоруйатын,
Омуна суох оруннаах кэпсээнин
Кэм-кэрдии
Сипсийэрин истэбин.

Ыраах баары чугаһатан
Баҕарар да этим
Барҕа санаабын толоруохпун,
Болугурум буоругар дугунуохпун,
Субу баарга,
Субу чахчыга
Сирдээх халлаанныын ситимнээх,
Дьоһун-мааны дьонноох-сэргэлээх
Дойдум олоҕун кытта
Биир айыы ситимнээх

Омоллоон олоҕо, Дьэргэстэй ыһыаҕа
(Ытык өбүгэҕэ сүгүрүйүү тойуга)



33Чолбон 7 №-рэ 2018

Поэзия

3. Зак. №180

Дьикти кэрэ олоҕу олоруохпун,
Айар-тутар
Аналбынан олоруохпун,
Айгыр-силик аан дойдубун
Таптыы-алҕыы олоруохпун.

Ол ыра санаам туолла –
Омоллоон олоҕо,
Дьэргэстэй ыһыаҕа буолла!
Болугурум дьонунан дьоллоох
Айаным сыарҕатыгар олордум,
Омоллоон олоҕун хоһуйар
Олоҥхо олбохпор олордум!

  2
Алаас ааттаах,
Киһи сурахтаах,
Сүрэх быалаах,
Дьылҕа туһахтаах...

Суругу бичийэр үйэм
Суруксута буолан,
Суо хаан үйэлэр
Суорба тааска
Сурааһын таппыт
Си бэлиэлэрин үөрэтэн,
Бу кэм
Бии билиитин иҥэрэр
Күө-дьаа
Күн күөһүн оргутан,
Үһү, номох, үһүйээн
Сэһэнин-сэппэнин
Сэргэҕэлээн истэн,
Эн тускунан
Сураҕы-садьыгы хомуйан,
Кэм-кэрдии
Сиидэлээн аҕалбыт
Сэһэнинэн ыпсаран
Уос номоҕо оҥорбуттарын
Омуннааҕын сирбиппин
Олгуйбар оргутан,
Оруннааҕа диэбиппин
Оҥоойукпар хомуйан,
Саргы тардар
Саар ыаҕыйабар толорон,
Ырыабар ыпсаран,
Тойукпар тоһоҕолоон
Ытык өбүгэбин

Суруйар соругу
Кэм-кэрдии туруорда,
Айымньыбынан анааран
Алҕыыр, таптыыр аналы
Айыыһытым арыйда!

  3
Сэһэн үйэм сэргэтигэр
Ахсым аппын баайдым.
Күрэммит үйэлэр
Күлүмүрдэс күннэрэ
Кутум-сүрүм түгэҕиттэн күөрэйэн,
Күүстээх-уохтаах
Боотур өбүгэлэрим
Дуул аттарыгар олорон
Сирдээх, дьонноох олохторун
Көмүскэһэ туруналларын,
Суон сурахтанан
Суорба таас хайалардыы
Хабыр үйэлэр
Хабырынар хаһыыларын иҥэрэн
Иһийэн туралларын,
Иһиирэр-чыскыйар тыаллар
Кытааппыт тимир иэдэстэрин
Илгийэн эрэ ааһалларын
Илэ-чахчы көрдүм курдук…

Ааттаах-суоллаах өбүгэм
Аар айанын арҕарыахпын,
Кыыдамныы түһэр үрүҥ хаардыы
Үрүҥ суругун үөтүөхпүн,
Үс үйэ уҥуоргутун өҥөйүөхпүн
Үҥэн-сүктэн көрдөстөҕүм буоллун,
Алы гынан ааттастаҕым буоллун!

Идэмэрдээх үйэлэр
Илгистэр тыыннара
Итии хааннарын 
Инчэҕэй эттээххэ иҥэрэн
Илэ бэйэлэрин да буолбатар
Ииппит-аһаппыт көлүөнэлэрин
Киэҥ аартыкка 
Кэрэкэ аналлаан таһаарбыттарын
Кэпсиэх-ипсиэх баҕам улааттаҕа,
Уорааннаах үйэлэр
Улаҕаларыттан
Уҥуор турар киһи
Улар саҕа буолан көстөр бэйэтэ
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Уруйа улаатан,
Айхала сатараан,
Айыы хаан сэбэрэтэ
Сирдээх халлааммын ситимнии көһүннэҕэ.

Кини бэйэлээҕи – 
Киҥкинэс киэҥ халлаан эйгэлээҕи,
Кэтирии, сири симии чэлгийбит
Кэскил эйгэлээҕи
Ама хайаан
Арбаан-хайҕаан туойуом суоҕай,
Алҕаан-санаан ахтыам суоҕай…

Тэмэлдьигэн саҕа буолан
Тэйэр Хайа тэллэҕэр көтөн да тиийиим,
Айар кутум алгыһынан
Ытык Харамам хараам эйгэтигэр да киириим,
Үрүҥ көтөр куорсуммунан дайан,
Күннээх аналым күөнүгэр тахсан
Хойуодуку Хайатыттан
Кэрэкэ дойдум 
Килбиэннээх ньуурун да одуулуум,
Өнтө Хайатын өргөстөрүттэн
Орто дойдум олус дьикти олоҕун да ойуулуум
Онно барытыгар баар буолуоҕа –
Омоллоон олоҕо,
Дьэргэстэй ыһыаҕа!

Ол кэмтэн бу кэмҥэ
Омоллоон дуо дэтэр
Өбүгэм суон сура±а
Тымныы таас хорук тымырын
Итии тэтимигэр эллэнэн
Кэм куолайын иһиттэн
Куолакал дорҕоонунуу
Дуорааннанан иһиллибит,
Үтүө аатын өлбөөдүтэр
Үһүйээнтэн
Үөр кута үөһээ көппөккө
Үөдэн түгэҕин
Өҥөйөн ылбыт кэмиттэн
Өс-саас өһүөнэ өһүллэн,
Төлкө өрүһэ өрүллэн
Өркөн өйү өрө туппут үйэтэ
Ытык өбүгэ буолар
Ыйаахтаммыт аналыгар
Ылгын чыҥыйа ыччата
Тэс охсон,

Тэргэн аартыгы тэлэйэн
Тэйэр Хайа тэллэҕиттэн,
Тибиэт хайаларын да эҥэрдэриттэн
Или тэнитэр эркиннээх
Эҕэрдэлээх илин халлаан
Илдьитин тириэрдэри
Илгэлээх ийэ сиригэр
Иэйиэхситэ мичийбит,
Айан аҕалбыт Айыыһыта
Арыылаах кымыһынан
Айах туппут.

Ол курдук,
Ох курдук
Субуллан ааспыттар
Сүҥкэн үйэлэр,
Олорон ааспыттар
Сүдү өбүгэлэр
Хомпоруун хотой
Уйаламмыт очуоһугар
Олохсуйдаллар даҕаны
Орто дойду
Орулуур дохсун олоҕор орооспут,
Кии буолбакка
Киһи буолар аналбыт
Кэскилин тутуспут.

  4
Алаас иһэ толору киһи!
Алакыы!
Мин эрэ баарбын диэбиттии
Бай, манна эмиэ
Атыыр оҕус мөҕүрүүр,
Маныыһыт ынахтары сайдыыр,
Дьөһөгөй оҕото
Дьырылаччы кистиир –
Алаас иһэ айаатаан олорор,
Титииккэ ньирэйдэр тилигирэһэллэр…
Айан киһитин ахсым атын
Ыраахтан чугаһыыр
Туйахтарын тыаһын
Чуордук иһиллии
Бу сиргэ
Чиҥник турар тойон сэргэ.

Ол кэмтэн бу кэмҥэ
Ким сирдээх –
Ол баайдаах,
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Һай-һат дэтэр
Харамайдаах
Хайҕаллаах олоҕо
Хампа күөх сирэмнээх
Орто туруу дойдуга
Олоҥхо олоҕун
Олугунан ууруллубут,
Аан ийэ дойду
Айхаллаах олоҕун
Алгыһын айан
Сир-дойду аайы
Чороон айаҕы
Кыынньар кымыс утахтыыр
Сахалыы олох
Саргыта салаллыбыт.

Оннук олоҕу
Ойуччу тутан
Ойуулаан аастахха,
Олгуйга буһа турар
Кэм күөһүн
Оргутан истэххэ,
Тиҥилэх оһуорунан
Кэм киэлитигэр
Ойууну тистэххэ
Олох-дьаһах
Остуоруйата дьэҥкэриэ,
Үһү-тамах
Үһүйээнэ сиидэлэнэн
Сырдык сүүрээн
Сыккыһа тыргыллыа,
Кэм кырдьыга
Күн сардаҥатыныы чаҕылыйыа,
Кэм тылдьытын
Кистэлэҥ ис эйгэтэ арыллыа.

Оччолорго да
Саха омук
Хотоҥҥо турар
Хороҕор муостааҕа,
Сыһыыга сылдьар
Сыспай сиэллээҕэ,
Алааска турар
Балаҕан дьиэлээҕэ…

Субу да алааска
Байанайдаах тайҕанан
Тулаланан

Тулааһын сэргэлээх
Тулхадыйбат тутул
Тусаһалара турбуттара,
Тууспан маҥан былыттар
Улуу куйаарынан устубуттара!

  5
Ити дьоннор кими кэтэһэллэр,
Эмиэ да сэрэхэчийэллэр:
Били киһибитин
Тутан барбаттар ини диэн,
Биһиги киһибитин
Биэтэккэ тиэрдэллэр ини диэн...

Ити кини – 
Бу дойду Боотура!
Оргуйар хааннаах,
Омуннаах уохтаах,
Орто көрүҥнээх омукка
Чорбойон көстөр
Саар тэгил
Улахан уҥуохтаах,
Саатын-саадаҕын үстэ курдаммыт,
Сирдээҕи эйгэтин
Сатабыллаахтык дьаһайбыт,
Кыргыс киһитэ буолан кырыктаммыт,
Сэрии киһитэ буолан силбиэтэммит,
Боотур буоларга
Буох Дьиэхсин саҕаттан уһуйуллубут,
Хабыр хапсыһыыларга
Хабырына-хабырына киирсэр
Хатан хааннаммыт,
Ыраах сырыыларга
Сыыдам охтуу сыыйыллыбыт,
Сатамньыта суоҕу дьарыйбыт,
Утарсыбыты уолҕамдьытык дьакыйбыт,
Өһөөбүтү, өргөстөммүтү
Өһүөннээхтик өлөрбүт,
Сэнээбити сэттэтин ылбыт
Сэрии киһитэ буолан 
Сирдээҕи аналын толорбут…

Ол эрэн
Күн киһитэ буолан
Күн улууһун дьонун
Көмүскэһэр күүһү булбут,
Борбуйун көтөҕөөт
Боотур олоҕунан
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Олорон барбыт,
Тутулуга суох
Тутулу талбыт
Ити кини – 
Омоллоон!
Көҥүл Боотур!
Сүрдээх-кэптээх
Сүдү Боотур!..

Ити кинини кэтэһэллэр.
Көмүскэс санаалаах
Күн бухатыырдарын күүтэллэр.
Кыахтаах, күүстээх
Көҥүл боотурдарын сура´аллар.

Кинини – Омоллоону!
Кинини – Боотуру!

  6
Орто туруу дойду
Чулуута буолан,
Киҥкинэс киэҥ халлаан
Кэтит киэлитигэр тэҥнээх,
Киэҥ уораан халлаан
Хотой Айыытыттан ситимнээх
Кини диэтэх киһи
Омоллоон диэн килбиэннээх ааттанан
Одун Хаантан оҥоһуллубут ыйааҕын
Ыйааһыҥҥа ууран
Ыараҥнатан көрөөрү,
Күнтэн көнтөһүн,
Көхсүттэн тэһиинин
Көтүрү тардан,
Көйгөтүтэ көрөн
Күөрт ыт күлүүтүгэр тиксэриэн баҕарбыт
«Күтүр өстөөх
Иҥсэлээх-оботтоох
Боруку киһи…» диэн
Алдьатар ааты
Иҥэрэн барбыт
Быдьаҥ Ойуунтан
Өлөрдүү өһүргэнэн
Сэнээн,
Сэтэрээн ааспытын
Ситиһиэм диэн
Силбиэтэнэн
Хаҥалас сиригэр тиийэн,
Чуо бааччы

Чуҥнаан туран
Ох саа оноҕоһунан охторон – 
Омоллоон буолбут аатын көмүскээн
Күннээх халлаанын хараҥардыбытын туһунан
Хараастыылаах сэһэн хаалбыт эбит
Арай
Уос номоҕор…

Уордаах үйэ хаан олбоҕор
Олуйсан туран
Ол курдук
Одун Хаантан оҥоһуулаах
Орто дойду боотурун –
Омоллоон буолбут
Уруйдаах аатын
Көмүскээн ылан
Күлүмэх күүстэммит!..
Омоллоон дьоно буолан
Харысхалланан олорор
Хара норуотун
Халыҥ хаххата,
Суон дурдата буолан
Боло Күүлэкээн –
Аар Аҕатын 
Аарыгырар айанын салҕаабыт:
Айыы хаан аймаҕын
Арчылаабыт, харыстаабыт
Аата суох элбэх Абырала,
Үрдэ суох үгүс үтүөтэ-өҥөтө
Аньыытын-харатын ыраастаабыт…

Сиргэ кэлбит 
Сэрэбиэйиэн
Сиэрдээхтик толорбут
Ситимэ,
Сирдэнэн-уоттанан
Силигилээн олорбут
Кэрдиис кэмэ,
Байан-тайан
Барҕаран олорбут
Бастыҥ кэмэ
Албан аатын
Аар баҕах сэргэтин туруорбут – 
Көлүөнэттэн көлүөнэ±э бэриллэр
«Омоллоон олоҕун» олорбут.

Боотуруускай улууһун
Ууһаппыт-тэниппит,
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Аарыгырар
Аҕа ууһа буолан
Алыастаммыт
Алгыһа,
Саха Саарына буолан
Сахатын омугун
Саргыласпыт анала
Аарыма лабаалардаах
Аал Кудук буолан
Айыллан тахсыбыт,
Кэтирии турар
Киэбэ-киэлитэ
Киэҥ Сибииринэн
Киэркэйэ тарҕаммыт.

Ыйылыннары тардыллыбыт ох кирсэ
Ытык өбүгэ аатын солбонуппатах.
Хараарда сатаабыт өс-номох
Төрүт өбүгэни төрдүттэн суулларбатах.

Кыргыс үйэтин
Кыаһаана кылыгыраан,
Кырыктаах өс-саас
Кылыһа кырыыламмыт
Кэм кырдьыгын
Ким этиэй билигин
Дьиҥ чахчытын…

Арай 
Сиэдэрэй симэхтээх
Сир аатыгар иҥпит,
Аҕа ууһунан тиллибит,
Ийэ ууһанан тэнийбит,
Нэһилиэк буолан биллибит,
Улуус буолан бигэргитиллибит
Удьуорун утума 
Уһун буруотун унаардыбыта
Улуу өбүгэбит
Уһаарбыт олоҕо
Ураанхай сахаҕа
Уһулуччулааҕын оройдотуо!..
Омоллоон –
Ытык өбүгэ
Ыраастаммыт айыы кутугар
Кэм киһитэ сүгүрүйүө,
Күн киһитэ нөрүйүө…

  7
Ытык өбүгэ
Ыар дьылҕата
Төлкө төрдүн үөтэр
Түҥ үйэтэ…
Үһү диэн
Үһүйээнтэн ордук
Ама 
Атын сурах-садьык
Суоҕа буоллаҕай…

Онно-манна
Одьулуун ойохтоох,
Дохсун буурай
Дьорҕоот айаннаах,
Кэлбит-барбыт
Киэҥ сырыылаах,
Ол сылдьан
Сыһыы муҥунан
Сыспай сиэллээх,
Хонуу муҥунан
Хороҕор муостаах,
Бэл диэтэр
Биир алаас тилэри
Куйаастан хорҕотор титииктээх,
Биэс алаас муҥунан
Биэлэри ыыр ыаллардаах
Ытык киһи ыамата,
Сүдү киһи төрүтэ,
Улуу киһи утума
Ити кини – 
Омоллоон!
Көҥүл боотур!
Сүрдээх-киэптээх
Сүдү Боотур!

Ол да буоллар
Дьонум туһа диэн
Дьоһун өйү тобулбут,
Дойдум туһа диэн
Нохтолоох тойон сүрэҕэ долгуйбут,
Өстөөххө бэриниэм кэриэтэ
Өлөрсөн баран тэйиэм диэн
Өһөс өйө өргөстөммүт,
Өксүөнү тулуйар, өһү уһулар
Өксөкү өйө иитиллэн,
Дьэбир да буоллар дьэллэм,
Тыйыс да буоллар
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Кырдьыгы туруулаһарга бэлэм,
Өлөн да баран
Үһүйээн буолан тиллэр
Өндөл халлаан дьиэлэммит.

  8
Таптал,
Оо, улуу таптал – 
Ухханнана умайар
Суос уот!

Уостан – уоска,
Сүрэхтэн – сүрэххэ,
Сүрэлтэн – сүрэлгэ
Сүүс үйэҕэ биирдэ,
Сүҥкэн,
Сүдү
Сүгэһэр дуу,
Үлүгэр дуу
Буолан бэриллэр
Буом-харгыс буолбатах…

Сүрэххэ
Умайар 
Сүдү уот,
Уолугунан уһуурар
Улуу уот,
Алгыһынан амалыйар
Айыы уот!
Орто дойду киһитэ
Онтон куоппута суох...

Омоллоон боотур
Оргуйар хаана
Ол одун уот
Суоһунан кутааланан,
Балысхан
Баһаарынан умайан
Аар тайҕатын кэриэрдэн,
Кэп туонар
Киэпкэ киллэрэн
Күнүн-ыйын хараҥардан
Соргу дугуй
Суолун тоҕойугар
Ахсым дьоруо
Атын өрөҕөтүттэн
Хара буорга
Хайыр таастыы бырахпыта.

Сата тыллаах
Сэтириир саҥата
Салгыны сатарыппыта,
Амырыын алдьархай
Айата тардыллан
Аймалҕан долгуна
Чачатан охторбута
Ол
Олуйсуулаах үйэҕэ,
Сир иэччэҕин эргиппит
Түҥ түбэҕэ.

Орто дойду
Уолан бэрдэ
Уоран таптаабыт
Талба-талыы дьахтарын
Хоойго сытар
Холоонноох доҕор
Оҥостуон баҕаран
Уодаһын санаа
Айатыгар иҥнибит,
Аньыы-хара
Амырыыныгар тимирбит…

Кини диэтэх киһи
Килбиэн хара киистэри
Утарыта туппут курдук
Харсар хаастардаах,
Буспут моонньоҕон харахтарынан
Уйаҕастык одуулаан уулларар
Ураты кэрэ бэйэлээх,
Чолбон сулуһу
Чомполой бэргэһэтигэр
Дьэргэтэ уурбут курдук
Сырдыгынан сыдьаайбыт сэбэрэлээх
Дьахтар киэнэ кэрэмэһин таптаан
Хаҥыл хаана хамсаабыт – 
Таптал ухханыгар таастыы тимирбит…
Сүрэхэйин сүүйтэрэн –
Сүбэ-соргу тылы истибэт
Буола илбиһирэн,
Сүрдээх-кэптээх бэйэтэ
Сүлүһүннээх таптал
Оҕугар таптаран
Охтон эрэрин сэрэйбэтэх…

  9
Одьулуун ойохтон ордорон
Кэрэни таптаан кэхтибит,
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Үчүгэй дьахтар
Үктэтиититигэр киирэн үлтүрүйбүт,
Уодаһын санаа
Айатыгар хаптаран алдьаммыт,
Аньыы-хара
Алкыйар долгунун
Арҕаһыгар быраҕыллан
Быыра ох курдук субуллаат
Бырдааттана охтубут,
Былаҕайга тимирбит
Омоллоон туһунан
Омуннаах сэһэн
Уҥуоргутун одуулаан,
Ол кэми
Ойо тардан
Ойуулаан көр диэн
Көҥүлү биэрбиттэригэр,
Бэркиһиэм иһин
Кинини,
Киһи бэрдэ эбит диэн
Киэн тутта санаатым.

  10
Кыргыс үйэтин
Кыаһаана кылыгыраан,
Кыл кырыымпата лыҥкынаан,
Тыаһааны эдьиийим
Тыымпы уҥуоруттан
Түҥ үйэ
Түгэҕин өҥөйөр
Тымтыгы сырдатан,
Сэһэн үйэм
Сиһигэр киллэрэн
Сиһим тоноҕоһунан
Сүүрэр сүрбэр
Үрүҥ күүһү күүһүрдэн
Күн санаам күлүүһүн
Көрдүүрбэр көмөлөстө.

Күннээх дойдум
Күлүмэх күүстээхтэрин
Үс бараа
Күлүктэригэр сүгүрүйтэрэн
Төрүт өбүгэм
Түөрэҕин кэбиспит
Төлкө өрүһүн
Төрдүгэр тириэртэ.

Онно – 
Саха олоҕун
Саргы дьаалыта салаллыбыт!
Онно – 
Алаас аайы
Айыы дьонун
Аал уота саҕыллыбыт.

Симиир иһит сэтиилээх
Сир киһитэ киҥинэйэн ыллыы
Кэм-кэрдии иитигэр эргийбит.
Онно – 
Ох саалаах, оноҕостоох
Түҥ ойуур киһитэ
Тыҥ хатыыта
Тыа иһиттэн тахсан,
Дьыл тахсар
Отун таһыгар
Олоро түһэн,
Ойуурдаах куобах
Охтубат оҥоһуутун оройдотон
Мичик аллайбыт,
Сирин аһаппыт…

Онно кыргыс үйэтин
Кылыһын туппут
Улуу Боотур
Уолҕамдьы санаата
Уолугунан уһууран,
Хоһуун дьайыыта
Холоругунан ытыллан
Одун дьылҕаттан уурааҕын,
Чыҥыс Хаантан ыйааҕын
Толорорго дьулуспут.

Аны да
Ытык өбүгэ саҕаттан
Сандал маҥан халлаантан
Сатыылыы турар сардаҥалаах,
Илин халлаан эҥэриттэн
Илгийэ турар ичигэс эйгэлээх,
Иэйиэхситтээх ийэ дойдубут,
Айыыһыттаах аан дойдубут
Алаҕаркаан-тэтэгэркээн
Сир симэхтэринэн
Сириэдийэн аҕай турарын тухары
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Көхсүттэн көнтөстөөх,
Арҕаһыттан тэһииннээх
Күн улууһун дьоно буолан
Күөнэхпит күөрэйэ турдун,
Сахалыы олохпут
Саргыта салалла турдун!

Болгуо тимири уһаарар
Боотур уус дьонноро,
Силлиэ буурҕаны тохтотор
Сир ийэ дьонноро
Аарыма үйэлэр
Айхалларын иҥэрбит
Аан ийэ дойду
Айыы хаан аймаҕа буолан,
Арассыыйа ийэ хотун
Кэтит киэлитигэр,
Халыҥ хаххатыгар,
Суон дурдатыгар
Судаарыстыба буолан
Соргуланан олорор,
Саха дэтэн
Сандааран олорор
Сайдам олохпут,

Сиэрдээх олохпут
Айыы ситимэ өрүллэ,
Аман өһө иһиллэ,
Алгыс эйгэтэ арылла,
Айыы тыына сатыылыы турдун!

Омоллоон олохтоох,
Дьэргэстэй ыһыахтаах
Дьон-норуот буолбут
Дьолуолаах айаммыт
Дьолу-соргуну,
Уйгуну-быйаҥы,
Дьиктини кэрэни,
Үтүөнү-үчүгэйи
Үүт үрүйэлии
Сүүрүгүрдэ турдун!

Күн сирин күннээх олоҕо,
Ил сирин эйэлээх олоҕо,
Сир халлаан илгэлээх олоҕо,
Аан дойду итэҕэллээх олоҕо
Куруутун туругурдун!

Тускуо! Тускуо! Тускуо!
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Рустам КАЖЕНКИН

«Тоҕо мин төрөөбүт тылым 
кыһалҕа сыарҕатын соһуохтааҕый?»

  * * *
Эмиэ сурах, эмиэ кэпсээн
Кыһабыт кырдалын мускуйар,
Сэти-сэлээни, аньыыны билиммэт
Уот-кутаа быдьардык тыллаһар.

Кимнээххитий эһиги?!
«Кыра-хара...» диэнтэн саҕаланар
Былыргы кэпсээннээх сахалар
Халы-мааргы сиэхситтэрэ?!

Үтүөнү бүрүнэн олорон
Көҥүлү күөмчүгэ эрэ көрөр,
Кылам гыммыты самнарар
Күннээҕинэн олорор сидьиҥнэр?!

Биитэр,
Эһиги ол анысханнаах халлаан
Аргыардаах суоһугар үөдүйбүт

Хотугу ыал сидьиҥ кулуттара
Дьүһүн кубулуна сылдьаҕыат?!

Үс саха көлөһүнүн билиммэт,
Сурах-садьык аһылыктаах
Кут-сүр күрүөһүттэрэ!
Эһиги кимнээххитий?!

  * * *
Ийэ тылбын таптыырым – 
Төһөлөөх да мааны,
Төһөлөөх да киэҥ
Күрүө эргимтэлээх,
Хааччахтаах буоллаҕына, 
Көҥүл диэн тугуй?
Кырдьык ханнаный?

  * * *
Тоҕо мин төрөөбүт тылым
Кыһалҕа сыарҕатын соһуохтааҕый?
Төрөөбүт төрүт буорум
Ол айантан бааһырыахтааҕый?

Кимнээххитий эһиги, 
Бурҕалдьы кэтэрдээччилэр?
Аньыыны, сэти билиммэт
Ындыы буолбут сахалар?!

  АКК

«Айыы Кыһата Кытаат!» –
Төрөппүт сурук ыытта,
Эрэлин, долгуйуутун
Үс тылга этэн кэбистэ.

«Айыы Кыһата Кытаат!» –
Салгын устун тарҕанна, 
Улуу хочо утуйар уута
Ол дорҕоонтон айманна.
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«Айыы Кыһата Кытаат!» –
Үүнэр сайын сүрүн этиитэ,
Туймаадаҕа иһиллибит
Норуот төрөппүтүнэн этитиитэ…

 Дэгиттэр

Ханнык да сиргэ буоллун
Очуос эрэ улуу дэнэр,
Сир хайа да муннугуттан
Үрдүк оҥоһуутунан көстөр.

Ол эрэн Аан дойду атаанын
Маҥнай эмиэ очуос билэр:
Сиргэ сатыылаабыт аргыары
Үрдүк аналынан күөйэр.

Омук эмиэ очуос дэнэр
Дэгиттэр дьонунан биллэр.
Аан дойдуга, бары омукка
Очуос очуоһу эрэ билинэр.

  * * *
Аан дойду уонна Эн.
Икки ардыгытыгар
Туох баарый? 
Дьон ортотугар
Соҕотохсуйаҕын:
Санааҕын мунньаҕын.
Доҕор-атас диэниҥ
Эмтээҕэр кэмчи,
Уонна соҕотохсуйаҕын.
Хараҕыҥ уута түспэт,
Саҥаҥ тахсыбат,
Санааҥ арахпат.
Барыта салгымтыа,
Үйэтэ суох курдук:
''Аан дойду оннук...''
Хантан эрэ көмө, 
Сүбэ кэллэр диигин,
Аан дойдугун кэтиигин.
Бу быстах күлүм түгэни
Үйэҥ тухары соһоҕун,
Үйэҕин, хата, харыһыйаҕын.

 Бырааттарбар

Мин кынаттаах бырааттарым
Уоттаах чоҕул харахтара
Сорох ардыгар хотой кыыл
Тойон көрүүтүн санаталлар. 

Оччоҕо тумустаах аарымата –
Суор алларанан көтөр,
Кылбаа кынат мэҥэ халлаан
Чахчы үрдүгүн итэҕэтэр.

Чаҕыйбаттар кинилэр
Халлаан муҥура суоҕуттан, 
Кутталга чугаһаппаттар
Маҥнайгы кынаттаныыны.

Дьон кинилэр көтөллөрүгэр
Арҕаһыттан тэһииннээх
Айыы аймаҕын саныахтара,
Күлүктэригэр имнэниэхтэрэ.

 С³рµµн киэ´элэр

  1. 
Эмиэ кэтэх ааным быыһынан
Салгын биллибитинэн барда,
Ол аата халлаан ити өттүттэн
Аргыар аргыйан таҕыста.

Аргыар быстаҕын биллэрбин да,
Чуҥнуур санаам арахсыбат,
Кэтэх аан төһө да хатаннар
Тыаһа-салгына түүлбүн көрдөрбөт.

Ол иһин быһыылаах, өбүгэм
Куобах суорҕаннаах, таба тэллэхтээх,
Кэтэх аан аайы кыһаллыбат
Кытаанах, сынньалаҥ уулаах.

  2.
Эмиэ арҕаа халлаан анныттан
Аргыар аргыйар, халлаан барыарар, 
Тµннµк, µ³лэс бµ³лэнэр,
Дьиэм истиин-тастыын и´ийэр.
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Аал уоппун оттобун, ас кээһэбин,
Дүҥүрбүн ириэрэ уурабын.
Дириҥник дьааһыйа, этим атыйар. 
Ааттаах уһун айан кэтэһэр…

  * * *
Эн дьолунан сыдьаайар
Кэрэ бэйэҕэр чугаһаары,
Таҥараҕа тиксибит курдук
Кыл түгэнэ да сананаары – 
Субу турабын эн иннигэр
Дьылҕам тэһиинин итэҕэйэн, 
Ааспыт айаным бааһын
Эн бааргар киэр илгэн.

  * * *
Эн эмиэ атын халлаан
Хаттыгаһын ааҕан бардыҥ, 
Өлгөм былыт анныттан
Дьыбардаахха күрэнниҥ.

Онно көҥүл салгыннар
Олох туһунан ыллыыллар,

Бүппэт үөстээх кумахтан
Эгэлгэ тылы өрөллөр.

Буору кытта буор буолуу –
Ол көҥүл кубулҕата,
Дьыбардаахха тыыннарыы –
Ол халлаан хаттыгаһа.

  * * *
Мин хаһан эрэ
«Сөп буолуо», – диэҕим.
Хара хааммынан,
Көмүс көлөһүммүнэн
£р³н испит утахпын
Тохтотуом.
Хомуйан ылан,
Өтүү гынан,
Бэйэм талбыппын
Сыарҕабар кэлгийиэм
Уонна
Ыра санаа гыммыт
Урукку суолларбар,
Умнуллубат иэйиилэрбэр
Иккиһин эргиллиэм,
Ону чахчы кыайыам!
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  * * *
Кэм-кэрдии
Аттаах тыйыс баатырдара
Кымньыыгыт тыаһа
Аттыбынан куһуурар –
Тиэтэтимэҥ миигин,
Суолум аҥара
Барылла охсубутун да иһин!
Тиийиэм мин даҕаны
Хаһан эрэ
Тиийиэхтээх сирбэр, 
Уоскулаҥы булар
Чуумпу дойдубар, 
Тиксиэ тыым
Көҕөрүмтүйэн көстөр
Уҥуоргу кытылга.
Олох дохсун өрүһүттэн
Сибилигин
Ханна да
Куотар санаам суох,
Арай көҥүллээҥ, 
Көрдөһөбүн, оргууй устарбын,
Сирдээҕи олох кэрэтин
Сүрэхпэр иҥэринэрбин!

Яна БАЙГОЖАЕВА

«Ардаҕы таптыыбын – бэйэбэр холуубун…»

Умулларымаҥ, хадаар тыаллар, 
Унньуктаах уһун ардахтар 
Кутум-сүрүм кутаа уотун, 
Олоххо дьулуурбун. 
Айан сылаалаах, сүгэ´эр элбэх,
Санаа-оноо сороҕор кэрбиир, 
Тохтобул барыта биир тэҥ буолбат, 
Өр кэмҥэ сынньалаҥы биэрбэт, 
Ол эрээри билэбин
Чараас туос тыым
Түөрэҥнээтэр да, 
Этэҥҥэ устуон. 
Хойуут-хойут
Хараҥа түүн үөһэ
Туоруом олох
Добун өрүһүн...

Кэм-кэрдии, 
Ыксатыма, көрдөһөбүн, 
Көҥүллээ
Көрүөхтээх кэрэбин
Ситэри көрөрбүн,
Бэрсиэхтээх сылааспын
Мин дьоммор-сэргэбэр
Толору бэрсэрбин,
Сырдык, чэбдик турукпунан
Кими эрэ, кыһалҕалааҕы, 
Муҥурданыыттан быыһыахпын,
Үтүөнү үксэтэн, бэлэхтээн,
Үтүөрдүөхпүн, үөрдүөхпүн, 
Тапталбынан тоҥ буору
Тобулан, саас аайы,
Ньургуһуну тылыннаран,
Кими эрэ ыллатыахпын,
Быйаҥнаах ардах кэриэтэ
Бэйэм кэннэ бу сиргэ
Өлгөм үүнүүнү
Хаалларыахпын,
Орто дойду олоҕун
Оһуора-мандара
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Уустугун, 
Уратытын, уранын,
Хатыламмат кэрэтин
Сөҕө-махтайа, махтана
Ылынарга үөрэниэхпин...

Эрэнэбин эйиэхэ,
Олох Улуу өрүһэ, 
Оҥочобун ийэлии бигээн
Илдьэ сылдьаргар этэҥҥэ...
Кымньыылаамаҥ,
Кэм-кэрдии
Тыйыс аттаах баатырдара,
Уохтаах кылыҥныт намыраатын, 
Уордайбыккыт уҕарыйдын...

  * * *
Көҥүллүк күөх халлааҥҥа
Көтөн күпсүйэн истэхпинэ
Кыҥаан баран ыппыттара
Кимнээх эрэ,
Туох эрэ
Сылтаҕы булан,
Мин дьолбор ордугурҕаан дуу,
Эбэтэр
Көҥүлбэр ымсыыран дуу...
Аллара курулаан  баран,
Сыккырыыр тыыным да ортор
Уйабын, син-биир, булбутум,
Баастарбын оһоруммутум,
Үлтүрүйбүт куппун-сүрбүн
Итигэстээн хомуйбутум,
Илиим иминэн бигээн,
Сүрэҕим сылааһыгар
Ириэрэн,
Ытыы-ытыы, 
Үҥэ-үҥэ,
Алҕыы-алҕыы
Төттөрү
Силимнээбитим
Бэйэбин. 
Уонна туохха барытыгар
Утары баран, 
Өсөһөн,
Өрөйөн-чөрөйөн,
Ыарыыны, кутталы
Саба баттаан,
Соҕотохсуйууну,

Муунтуйууну,
Муҥурданыыны
Уҥуордаан,
Таҥнарыыттан,
Кэлэйииттэн
Төлө көтөн,
Тэскилээн,
Эмиэ халлааммар
Таласпытым,
Көҥүл көтүүбэр
Дьулуспутум...
Онтон ыла
Элбэхтэ хаар түһэн
Ууллубута,
Хаста да хатыламмыта
Хараастыылаах түгэн,
Ол эрэн
Сырыы аайы саҥаттан
Оһорбутум баастарбын, 
Олорбутум көҥүллүк,
Күүһүрбүтүм сырдыктан,
Дьолломмутум эрэлтэн...

  * * *
Куруһуба кэриэтэ, кылбаа хаары бүрүнэн
Кэҕиҥнииллэр миэхэҕэ
Нарын-намчы лабаалар,
Ыйытарга дылылар:
«Хайа, суолгун буллуҥ дуо?
Тибии типпит диэбитиҥ.
Доҕор, аргыс бааллар дуо?
Атас элбэх диир этиҥ.
Тугу сүгэн иһэҕин?
Курус сана эбэтэр
Эрэл сирдиир дуу, суолгар?
Саарбахтааһын хоп-хойуу
Туманыгар муннуҥ дуу? 
Сэрэппэккэ түспүт хаһыҥ
Хаарыйбыта ааста дуо?
Кутаа оттор отуулааххын?
Эбэтэр сир-халлаан икки ардыгар
Суос-со±отох туран хааллыҥ, 
Нүһэр былыттарга баттатан 
Курус тыалларга бэринниҥ?..»
Үгүһү да ыйыталлар
Нарын-намчы лабаалар...
Хоруй көрдүү сатаатым, 
Эргилинним бэйэбэр, 
Эрэллэрбин сөргүттүм.
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  * * *

Күһүнү курус дииллэр,

Кэхтии симфониятын толорорун иһин. 

Ол эрээри курус эмиэ туспа кэрэлээх, 

Умсугутар туох эрэ уратылаах. 

Кэхтии

Эйэ-дэмнээхтик,

Букатын эрдэлээбэккэ,

Кэлиэхтээх кэмигэр кэллэҕинэ, 

Олох олордум дэнэр киһи,

Кэмсиммэккэ, кэп туоммакка,

Кэннитигэр ыччаттаах,

Уһун олоҕу, 

Дьоһун олоҕу

Олорбут толору дьоллоох...

Курус уонна кэхтии,

Туойабын эһиги тускутунан!

Уһун үйэлэнэн, сааспын моҥоон

Көрүстэрбин эһигини – 

Күһүҥҥү айылҕа кэриэтэ,

Сиэдэрэйдик симэнэн, 

Өлгөм µµнµµ кэһиилээх,

Ситии-хотуу, үүнүү-сайдыы

Муҥутуур чыпчаалын дабайан,

Курус эрээри,

Ураты кэрэлээх, 

Кэхтиим куоттарбат кэмнэрин...

  * * *
Ардаҕы таптыыбын – 
Бэйэбэр холуубун…
Ыанньыйбыт санаабын
Мин сайа этээри, 
Кинини күүтэбин
Кураантан күрээри. 
Хоһооммун айаммын, 
Чэпчээри, сырдаары, 
Ыанньыйбыт иэйиибин
Бар дьоммор тиэрдээри. 
Ардаҕы таптыыбын –
Ыаҕастаах уунан кутардыы
Курулаччы түһэрин,
Илбийэн эмтиирдии
Ибиирэн ыларын,
Салгыбакка таммалаан
Дьайҕарбыты сайгыырын,
Ардыгар быстахтык, 
Сороҕор уһуннук
Унньуктаан кутарын, 
Уйгуну дэлэтэн,
Быйаҥы үксэтэн
Ньүөлсүтэн ааһарын, 
Ардаан баран мэҥэ халлаан
Ырааһыран хааларын,
Мэник кустук оҕо курдук
Толбоннура оонньуурун.
Ардаҕы таптыыбын!
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Тылбаас

Быйыл тыыннааҕа буоллар бүрээт нуучча-
лыы тыллаах уһулуччулаах бэйиэтэ Нам-

жил Нимбуев 70 сааһын өрөгөйдөөхтүк бэлиэ-
тиэх этэ. Ол эрээри, бэйиэт дьылҕата олус кылгас 
этэ – чаҕылҕанныы күлүмүрдүү курбуулаан аан 
дойдуну сырдата түһээт соһуччу умуллубута – 
кини оччолорго баара-суоҕа 21 саастааҕа… Айар 
дьоҕура саҥа арыллан, суола-ииһэ субу торум-
нанан испитэ да, кэм-кэрдии кини туһугар кэмчи 
буолан биэрбитэ.

Намжил Нимбуев бүрээт биллиилээх суру-
йааччыта Шираб Нимбуевич Нимбуев дьиэ кэр-
гэни гэр иккис оҕонон Улан Удэ куоракка 1948 
сыллаах ха бэс ыйын 11 күнүгэр күн сирин 
көрбүтэ. 1966 сыллаахха Улан Удэ 3-с нүө-
мэрдээх оскуолатын бүтэрбитэ. Хоһоону кы-
ра эрдэҕиттэн суруйара. 7-с кылааска үчүгэй 
үөрэҕин уонна литература ҕа ситиһиилэрин иһин 
бүтүн сойуустааҕы «Артек» пионер лааҕыры-
гар сынньанар путевканан наҕараадаламмыта. 
 Пио нер лааҕыртан хоһоонун иһин «Артек ула-
хан кыһыл көмүс мэтээлинэн» бэлиэтэнэн эргил-
либитэ. 

Оскуола кэнниттэн А.М. Горькай аатынан ли-
тературнай институкка киирээри, оччотооҕу ир-
дэбил быһыытынан биир сыл «Молодость Буря-

тии» хаһыакка кэриспэндьиэнинэн үлэлээбитэ. 
Эһиилигэр ыра санаатын олоххо киллэрэн ли-
тературнай институт устудьуона буолбута уонна 
онно 3-с кууруска диэри үөрэммитэ. Москваҕа 
үөрэнэр кэмигэр кини бэйиэт быһыытынан тус 
ураты суолун-ииһин бигэтик булуммута, проза, 
драма жанрдарыгар уонна уус-уран тылбааска 
холоммута. 

Эдэр суруйааччы пьесалара сыанаҕа туран, хо-
һооннорун маҥнайгы хомуурунньугун бэ лэм нээн 
айар үлэ үөһүгэр сылдьан, 1971 сыл ал тынньы-
ты гар дойдутугар Бурятияҕа сылдьан соһумар дык 
суох буолбута. Өлбүт дьылын эһиилигэр, 1972 
сыл лаахха Бүрээт кинигэ тин кыһатыгар тахсы-
быт Намжил Нимбуев «Кыа´ыламмыт чаҕылҕан-
нар» (Стреноженные мол нии) диэн хоһооннорун 
 хо муурунньуга Бурятия уонна бэрт сотору Сэ-
биэскэй Сойуус литературатыгар улахан бэлиэ 
түгэнинэн буолбута. Дьоҕурдаах бэйиэт кинигэтэ 
чаҕылҕанныы түргэнник лааппылар долбуурда-
рыттан мэли й битэ. 

1974, 1979 сылларга икки төгүл «Кыа´ылам-
мыт чаҕылҕаннар» кинигэ «Современник» ки-
нигэ кыһатыгар хос бэчээттэнэн тахсыбыта. 
1998, 2008, 2018 сылларга Намжил Нимбуев 
хоһоонноро, пьесалара, прозата, тылбаастара 
уонна ахтыылар түмүллэн туспа кинигэнэн күн 
сирин көрбүттэрэ. 

2003, 2009, 2013 сылларга Намжил Ним-
буев аатынан норуоттар икки ардыларынааҕы 
поэзия турнирдара ыытыллыбыттара. Кытай, 
Мон голия, Россияттан Тыва, Саха сирин, Иркут-
скай, Красноярскай уонна Бурятия бэйиэттэрэ 
бу күрэхтэһиигэ кыттыбыттара. Саха сириттэн 
Елена Слепцова–Куорсуннаах 2003 сыллаахха 
 аатырбыт скульптор Даши Намдаков оҥорбут 
«Үрүҥ көмүс аистенок» статуэткатынан бэ лиэ-
тэм ми т э, 2009 сыллаахха Гаврил Андросов тур-
нир 3-с призерунан буолбута, 2013 сыллаахха 
Александра Попова–Долгура «Төрүт үгэстэрин 
тутуһуу» анал номинацияны ылбыта.

КЫАҺЫЛАММЫТ ЧАҔЫЛҔАННАР

НАМЖИЛ НИМБУЕВ
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  * * *
Истэҕиэн, эһэккээм,
тыла суох Нимбу –
төрүккүнэн бүрээт,
олоҕуҥ эйгэтинэн
дьадаҥы маныыһыт?..
Бу кинигэбин эйиэхэ аныыбын
эн өлбүтүҥ кэннэ төрөөбүт,
эн хоҥнубатах уостаргынан
нуучча урууларбыт тылларынан
саҥарарга соруммут
эдэркээҥ сиэниҥ.

Һуой, бу манна кииммин кистээбитим...

 БАТТАХ КЫРЫТТАРАР СИРГЭ

Баттах кырыйааччы убайыам,
көрдөһөбүн, көҕүлбүн хааллар дуу!
Кинини мин хайдах үүннэрбиппин
эн олох билбэккин эбээт!
Байҕалга сөтүөлэппитим,
күҥҥэ куурдубутум,
ардах анныгар сүүрбүтүм
түргэнник үүнэригэр баҕаран.
Көҕүлүм миэнэ – мин киэн туттуум,
суос-соҕотох барҕа баайым,
онтон ордук бас билэрим да ончу суох...

Баҕарабын
көҕүлбүн сиккиэр тыал сэксэҥнэтиэн,
сэбирдэх быыһынан сасыһа оонньуурдуу
көҕүлүм быыһынан күн мичээрдиэн.

Уонна өссө, биһиги кылааспытыгар...

Баттах кырыйааччы убайыам!

  ХААРТЫСКА

– Оҕолоор, – диэбитэ хаартыскаҕа түһэрээччи, –
чыпчылыйбакка эрэ маны көрүҥ,
бу төгүрүк дьөллөҕөстөн
билигин чыычаах көтүөҕэ.
Кырачааннар кыһаллан кэтэспиттэрэ да
чыычаахтара көтөн тахсыбатаҕа.

Сыллар уонна сэриилэр ааспыттара,
сымыйаччы – хаартыскаҕа түһэрээччи өлбүтэ,
онтон эркинтэн өссө да оҕолор одуулууллар:
чыычаах ханна баарый?

  * * *
Дьахталлар
Сүрэхтэригэр оҕолорун иитиэхтииллэр.
Бэйиэттэр –
Бастакы кинигэлэрин.
Хоһооннор уонна дьоннор көрсөллөр.
Өрүллэр ол онтон
Сырдык уонна үтүө
Үйэлээх ситимэ.

  * * *
Оо, кыһалҕата суох оҕо саас
күннээх тэлгэһэтэ!
Иэннэриктээх сыалдьалыы
кыракыйгын даҕаны –
хайдах да батар аат суох аны!

  * * *
Бүрээттэр аты айааһыыллар.
Тулаайахсыйан кистиир, үүнүгэр өрө мөхсөр
оҕо сааһыттан арахсартан куттаммыт сылгы.
Мин эмиэ итинник өһөс уонна күүстээх этим
биэс саас аннараа улаҕатыгар.

  * * *
Мин иэйиим –
хайа чыпчаалыгар баар
хаар мүччүркэй былыта.
Сэрэнэн үктэн
халтархай ыллыгынан хаамар кыыс,
дуорааннаах ырыанан уйгуурдума
мин чуумпум хайаларын.

  * * *
«Сүрэхпин оххо тобулу ыттаран
өллөрбүөн ыҥыыр үрдүгэр,
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дьиҥнээх бүрээт үгэһинэн!»
...Һок, эмиэ халтайга ыраланным
Кыаҕа суох үөрэхтээх муҥнаах.

  * * *
Бүгүн түүн чуумпу хочолор устун
тус хоту, ханна эрэ көһөн испиттэрэ
мин өбүгэлэрим күлүктэрэ.
Соһуччу этиҥнээх ардах сиппитигэр
кинилэр
үрдүк күүрүүлээх уот ситимин
тирэҕин анныгар хорҕойбуттара.
Тимир дьардьамаларга
күлүк аттарын баайбыттара,
кылгас хамсаларыгар табах уурунаат
энэлгэннээх тойуктарын түһэрбиттэрэ.

...Эмискэ кулгаахтарын уһугар охсулунна
хойутаабыт тыраахтар тыаһа –
соһуйбут күлүктэр өрө холоруктаат
им балайга ууллубуттара.

Ол сарсыарда тирэх анныгар
истиэп күөрэгэйэ,
ат туйаҕын суолугар хаалбыт уунан
күөмэйин сайҕаат,
былыттарга көппүтэ
саҥа күн ырыатын
дьырылыы туойаары.

  * * *
Турабын чолбонум* үрдүгэр,
төрөөбүт дойдум маһын анныгар.
Тылынан оонньуубун –
тэтэркэй имнээх аал мас туораҕынан** –
быраҕабын уонна хабабын кинини,
быраҕын уонна хабабын кинини.

Миигин иилии эргийбиттэр
аттар, чэчиктэр, оҕолор.
Саҥата суох тыһыынча араас көрүүлэринэн
бу дьарыкпын тохтоппоппор көрдөһөллөр.

Турабын чолбонум үрдүгэр,
төрөөбүт дойдум маһын анныгар.
Тылынан оонньуубун –
тэтэркэй имнээх аал мас туораҕынан –
быраҕабын уонна хабабын кинини,
быраҕын уонна хабабын кинини...
Уонна солом суох хараҕым уутун соттуохпун.

  * * *
Мин халлаан буолан нэлэһийиэм,
эн байҕал буолан тэлгэниэҥ,
эн биһи биир күөх күүскэ кубулуйан
саҕахха тиийэн силбэһиэхпит...

Эн иэҥҥэр дьүһүммүн көрүнүөм,
эйигин кытта уураһа оонньуом,
устуохтара эн биһи икки ардыбытынан
үрүҥ хараабыллар!

  * * *
О, дьэ, дьэ эбээт эн биһи
бэйэ-бэйэбитин өйдөстүбүт!
Эн биһи сүрэхтэрбит икки ардыгар
кэтэһиилээх өйдөһүү
харах уутунуу сырдык,
саҥа төрөөбүт лыах кынатыныы нарын
ибигирэс ситимэ тардылынна.

О, онно олорбут
бырдахчаан 
ыараханын уонна кутталлааҕыан!

 КЫҺЫҤҤЫ ТҮҮЛ БЫЫҺЫНАН

Түҥкэтэх уонна дириҥ кыһыҥҥы түүлүм   
     быыһынан

Үдүк-бадык симик тоҥсууру истибитим.
Аан кэтэҕэр туох буолла?.. Соҕотох 
    айанньыт дуу,
Биитэр көтөн иһэр чыычаах тоҥон 
    суулунна дуу?

  * * *
Төрөөбүт дойдум үрүччэлэрэ
күөмэйбин сайҕаан кулуҥ,

4. Зак. №180

*Чолбон – тµµрдµµ планета.
**аал мас – тµµрдµµ яблоня, 
аал мас туора±а – яблоко.
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төрөөбүт дойдум хараҥаччылара
тумсугутуттан аһатыҥ,
төрөөбүт дойдум ойуур тыалара
кистэлэҥҥитин арыйыҥ.
Мин сүрэхпэр толору
эһиэхэ анаммыт таптал ырыата.

  * * *
О, төрөөбүт дойдуом,
эйиигин эрэ көрө түстэрбин –
мин ырыам килбигийэн ах барар.

  * * *
Ыраах, атын сирдэргэ сырыттахха
төрөөбүт дойдум туһунан санааларым
сырдыктар уонна кэрэлэр.
Сытыытык чымпыктаан өйдүүбүн:
кини миэхэ суос-соҕотох.

  * * *
Хара харахтааҕыам,
өскөтүн эн биһикки
тапталбыт номоҕун кэпсиир буоллар,
бу сарсыардааҥҥы халлаан курдук
баараҕай поэма
саҕаланыытыгар көҥү көтөн киириэх этэ
эргэ немецкэй рояль.

Кини наһаа көнтөрүк уонна сорсуйбут эбээт...
Ол эрэн кинини ханна быраҕыахпытый,
тапталлааҕыам!

Өйбүтүгэр,
эн биһи өйбүтүгэр ол киэһэ!
Буддистар уоскутар сыттара.
Чээл күөх түннүкпүтүгэр талаһара,
онтон борук-сорук көстүүнэйгэ
рояль күлүгүрэн турара.

Кини наһаа көнтөрүк уонна сорсуйбут эбээт...
Ол эрэн кинини ханна быраҕыахпытый,
тапталлааҕыам!

Уонна, хаһан эрэ эн
байҕал курдук бараммат таптал туһунан
ноктюрну оонньуоҥ буоллаҕа дии, миэхэ.
Уонна, эн биһи күрэҥ баттахтарбыт
хаһыҥ буолан туртаһыахтара
рояль хара лаахтаах сирэйигэр.

  * * *
    (көҥүл тылбаас)

Өлүө бэйиэт сордоох...
Атаһа анатом
хайытыаҕа иһин –
хоһоон сирдээҕи хоппотун –
хостуоҕа
өссө да бөһүйэ илик сүрэҕин.

Кини соһуйбут хараҕыгар көстүөхтэрэ
сүрэххэ тобулу хатаммыт
таас оноҕостор төбөлөрө,
муос ырбалар тиистэрэ,
дьэс үҥүүлэр төрдүгэстэрэ,
сибиниэс бастыҥалаах мутук буулдьалар,
эстибит граната үнтүркэйдэрэ...

Оччоҕо эрэ
орто дойду
орто баайыылаах дьонун
долоҕойдоругар түһүөҕэ
бэйиэт кылгастык
кылам гыммыт олоҕо,
тоҕо кини хоһоонноруттан
толбоннурар кутурҕан
тохтубут уран кистэлэҥэ!

Нууччалыыттан Гаврил Андросов 
тылбаастара
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Александр Николаевич Жирков төһө 
да түбүк тээх үлэ үөһүгэр күн солото 

суох айымньы лаахтык үлэлии сырыттар, саха 
норуо тун тылынан айымньытын кылаан чып-
чаалын олоҥхону үйэтитиигэ уонна сөргүтүүгэ 
өрүүтүн утумнаахтык үлэлэһэр судаарысты-
баннай салайааччы лартан биирдэстэрэ. 

Аар саарга аатырбыт Д.М. Говоров–Олоҥ-
хоһут Миитэрэй биир дойдулааҕа буолан, 
оҕо эрдэҕиттэн кини уонна «Мүлдьү Бөҕө» 
олоҥ хо тустарынан кэпсэтиилэри истэ улаап-
пыта  эдэр сааһыттан олоҥхоҕо кэрэхсэбили 
сахпыта чахчы. Улуу олоҥхоһут 115 сыл лаах 

үбүлүөйүн Бэйдиҥэҕэ фольклористар, кы-
раайы үөрэ тээч чилэр, култуу ра үлэһиттэрэ 
куо раттан ыҥы рыллан бэлиэтээһин буол-
бута. Оччолорго нэһилиэк эдэр баһылыга 
Н.Н. Дег тярев, билигин С£ профсоюзта  рын 
бэрэс сэ дээтэлэ уонна куораттан А.Н. Жир-
ков, оччолорго университекка пре пода ва-
теллиирэ, иккиэн олус таһымнаахтык тэ-
рий  биттэрэ. Ки ни лэр куораттан тахсыбыт 
ыал дьыттарга анаан муҥхалаабыт этилэр – 
«То йук» ансаам был кырдьаҕас кыттыы лаах-
тара Р.Я. Его ров, М.К. Ту тукаров Бэйдиҥэ 
эмис соботун үссэ нэн бэркэ үөрбүттэрин-көп-

ОЛО¢ХОНУ 
с³ргµппµт сµдµ ³²³л³³х

(АЛЕКСАНДР ЖИРКОВ ОЛОҤХОНУ ҮЙЭТИТИИГЭ КЫЛААТА)

4*

Чурапчыга Оло²хо ы´ыа±ар. 2015 с.
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пүттэрин өйдүү бүн. Александр Николаевич 
кө ҕү лээһининэн олоҥхоһукка аналлаах тойон 
сэргэни туруорбуппут, олорбут өтөҕөр бара 
сыл дьыбыппыт. Киэһэтигэр Д.М. Говоров-
ка анал лаах биэчэр тэриллибитэ, куораттан 
«То йук» ансаам был чилиэннэрэ олоҥхоттон 
бы һа тар дан толорбуттара, туойбуттара, ыл-
лаабытта ра. Пе дагоги ческай наука кандидата, 
доцент И.С. Портнягин, кыраайы үөрэтээччи 
Н.С. Пес тряков куо та ласпыттыы олоҥхоһут уон-
на кини олоҥхото «Мүлдьү Бөҕө» тустары-
нан хааһахтан хостоон эрэр курдук эппиттэ-
рэ-тыыммыттара  истэргэ үчү гэйэ бэрдэ. Мин 
Д.М. Говоров туһунан  научнай литератураҕа 
туох этиллибитин уонна ар хыыпка ханнык 
олоҥхолоро уурулла сыталларын, итиэннэ 
ки ни аатын үйэтитиигэ туох үлэлэр барыах-
таахтарын тустарынан бэрт уһуннук кэпсээн 
турабын. Кэлин Александр Николаевич, этии-
бин сөбүлээтэҕэ буолуо, «Олоҥхо биһигэ» 
диэн Уус Алдан олоҥхоһуттарын тустарынан 
кинигэҕэ мин этиибин магнитофоҥҥа сурул-
лубутун сурукка-бичиккэ таһаартаран ки л-
лэртэр бит этэ. Дьэ, ити олоҥхоһукка анал-
лаах тэрээһин тэн ыла Александр Николаевич 
биһикки олоҥхо үтүө үгэстэрин үйэтитиигэ, 
үөдүтүүгэ, сөргүтүүгэ, тарҕатыыга, сайын-
нарыыга бииргэ кыттыһан  айымньылаах үлэ-
бит саҕаламмыта.

Ол курдук, 1999 сыллаахха күһүн А.Н. Жир  -
ков Кыргызста²²а «Аан дойду эпостара эйэ 
 иһин» диэн научнай кэмпириэнсийэ ҕэ кыт-
тыыны ылар  бар ыҥырбыта. Иккиэн биир-
гэ  Москва нан эр гийэн күнүнэн тиийбип-
пит. Улахан таһымнаах кэм пириэнсийэ эбит 
этэ. Ка захстантан сылдьар бииргэ алтыс пыт 
 до ҕотто  рум наука дуоктарда ра Ш. Ибраев, 
Б. Абыл касымов баалларын көр сөн үөрүү-
көтүү бөҕө буолбута. Кэмпириэнсийэни тэ-
рийээччи Кыргызстан £р³спµµбµлµкэтин 
но руо дунай суруйааччыта, биллиилээх дра-
матург Б.Ж. Жа киев этэ. Александр Николае-
вич олоҥ хо туһунан дакылаатын кэмпи риэн-
сийэ кыт тыылаахтара бэркэ сэргээбиттэрэ, 
ыйы тыыларга олохтоохтук эппиэттээн чах-
чы астыннарбы та. Бексултан Жакиевич аан 
дойду эпоста рын ассоциациятын тэрийэр ту-
һунан боппуруоһу туруорбута, устаабы кыт-

та билсиһиннэрбитэ. Ма ныаха Александр Ни-
колаевич, Ил Түмэҥҥэ үлэ лиир үөрүйэҕинэн, 
боппуруоһу иҥэн-тоҥон ыйыталаһан, устаап-
ка көннөрүүлэри киллэртээн, кэмпириэн-
си йэ  кыттыылаахтарыгар аптарытыата үр-
дүү түспүтэ. Ассоциация тэри йэр органын 
талыы га Б.Ж. Жакиев президени  нэн, онтон 
А.Н. Жирков, Германияттан сылдьар эпо-
совед Карл Райхл вице-президеннэринэн та-
лыллыбыттара. 

Ассоциация ситиһиилээхтик, та һаарыы-
лаах  тык үлэлээбитин түмүгэр кыргызтар аан 
дой дуга аатырар «Манастара» ЮНЕСКО бы-
һаа рыытынан икки төгүл киһи-аймах тылы-
нан уонна өйүнэн айбыт материальнайа суох 
нэһилиэстибэтин кылаан чыпчаала буолбу-
та. Б.Ж. Жакиев Кыргызстан Геройун аатын 
ылбыта. Александр Николаевич Бексултан 
Жакиевиһы кытта бииргэ үлэлээн «Дьулуру-
йар Ньургун Боотур» олоҥхону кыргызтыы, 
онтон «Манаһы» са халыы тылбаастааһыны 
тэрийдилэр. 

Ааспыт сыл сэтинньи 15-16 күн нэригэр 
Бишкеккэ икки уруулуу омуктар эпическэй 
айымньылара хардарыта тылбаас таммытыгар 
аналлаах сүрэхтээһин үрдүк та һым наахтык 
барбыта. Миэхэ аатырар манас чыттара Саяк-
бай Кара ваев төрөөбүтэ 160 сылынан си-
бээс тээн, Кыргызстан £р³спµµбµлµкэтин кул-
тууратын туйгунун аатын иҥэрбиттэрэ. Бу ка, 
мин кыргыз манасчыттарын үөрэппит З.К. Кы-
дырбаеваны, «Манас» историческай төрүт тэ-
рин үөрэппит Э.Б. Молдобаевы кытары бииргэ 
ал тыһан үлэлээбитим бэлиэтэ буоллаҕа диэн 
сэрэйэбин уонна, биллэн турар, Александр 
Николаевич даҕаны кыттыһыыта баар буолуо-
ҕа. Сахаттан маннык чиэскэ тиксибит соҕотох 
мин буолуом диэн таайабын. 

Александр Николаевич олоҥхо уонна «Ма-
нас» икки уруулуу омуктар эпическэй айым-
ньыларын хардарыта тылбаастааһын норуот-
тар бодоруһууларын үтүө холобура буоларын 
анаан бэлиэтиир. Дьэ ол иһин башкирдар 
«Урал Батырдарын», алтайдар «Маадай Ха-
раларын», хакастар, тывалар эпостарын са-
халыы, онтон биһиги олоҥхобутун кинилэр 
тыл ларыгар тылбаастаһыны тэрийэн. «Аан 
дой ду норуоттарын эпическэй айымньыла-
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ра» диэн серияны бэчээттээн таһаарарга 
саҥа бырайыагы былааннаан киллэрбитэ. Ол 
маҥ найгы хар дыыта кыргызтар «Манастарын» 
 са халыы, биһиги олоҥ хобутун кыргыз тыы тыл-
баастааһын буолар. Буолаары буолан  Б.Ж. Жа-
киев «Манаһы» билиҥҥи ааҕааччыларга  анаан 
кылгатан нууччалыы тылбаастаабытыт тан 
Т.И. Петрова уонна Т.С. Кириллин тус ту һу-
нан икки хайысханан тылбаастаабыттара. На-
циональнай кэмитиэт мунньаҕар дьүүллэһэн 
баран, Александр Николаевич устудьуоннарга 
көмө µ³рэх пособиетын  курдук буоллун диэн, 
иккиэннэрин тэҥҥэ таһаарарга этии киллэр-
битэ. ХИФУ ректора кини этиитин ылынан, 
иккиэннэрин таһаарарга дьаһал тахсыбыта. 
Афанасий Гуринов-Арчыланы кытта кэпсэтэн 
тылбаастары редакциялыырга биэрбитэ. Ар-
чылан Т.И. Петрова тылбааһын редакциялаан 
иһэн, көннөрүүтэ уонна комментарийа элбэҕэ 
бэрт буолсу диэн, хос тылбаасчыт буолабын 
диэн турбутугар Александр Николаевич тэ-
рийэн таһаарааччы быһыытынан сөбүлэспитэ. 
Төһө да элбэх киһиттэн састааптаах редкол-
легия баарын үрдүнэн кини бэйэтэ барытын 
кичэл лээхтик редакциялаабыта. Арай мин 
Т.С. Кириллин тыл бааһын бэрт суһаллык ре-
дакциялаабытым уонна комментарийын оҥо-
рон биэрбитим. Ол да үрдүнэн Александр 
Николаевич кылаабынай редактор буолан, 
үгүс көннөрүүлэри, саҥаттан тылбаастары 
киллэртээбит этэ. Кини төһө да үгүс үлэҕэ 
үтүрүттэрдэр, быыс булан мэлдьи кичэллээх-
тик көрбүт буолааччы.

Гуманитарнай чинчийии институтун иһинэн 
£р³спµµбµлµкэтээ±и олоҥхо ассоциацията тэ-
риллибитигэр А.Н. Жирков Ил Түмэн наукаҕа 
уонна үөрэхтээһиҥҥэ сис комитет бэрэссэ-
дээтэлин быһыытынан быһаччы кыттыһан 
үлэлээбитэ, С£ Президенин М.Е. Николае-
вы уонна Бырабыыталыстыба Бэрэссэдээтэлэ 
В.М. Власовы кытта кэпсэтэн, оло²холору бэ-
чээттээн таһаарыыга анаан оччотооҕуга биир 
мөлүйүөн харчыны анал дьаһал быһыытынан 
тыырдарбыта. Дьэ ол түмүгэр институт фоль-
клористара «Саха боотур дара» серияны бэ-
чээттээн таһаарыыга былаан оҥостуммуттара. 
Мин төһө да университекка үлэлии сырыттар-
бын серия тахсыытын концепциятын уонна 

принциптэрин С.Д. Мухоплеваны, Л.Н. Семе-
нованы кытта оҥорсон турабын уон на олоҥхо 
киэҥник тарҕаммыт улуустарыттан  биирдии 
чулуу олоҥхону талан, уопсайа 21 тому та-
һаарарга былааннаабыппыт. 

Олоҥхо сериятын элбэх томунан таһаа  рыы са ха 
фольклористарын Г.У. Эргис, Н.В.  Еме льянов 
өр сыллаах баҕа санаалара этэ. Н.В. Еме-
льянов НА Сибиирдээ±и салаатын Саха си-
ринээҕи филиалын бэрэссэдээтэлэ ака  демик 
Н.В. Черскэйгэ хаста да боппуруоһу туруо ра 
сылдьыбыта да үп-харчы тиийбэтинэн кыал-
лыбатаҕа. Александр Николаевич үп-хар чы 
боппуруоһун быһаарбытын кэннэ олоҥ хону 
бэчээттээн таһаарыы сыҕарыйыах курдук 
 буол бутугар биһиги аксакалбыт Н.В. Емелья-
нов ис сүрэҕиттэн үөрбүтэ уонна Александр 
Николаевичка махталын тиэрдибитэ.

«Саха боотурдара» серия бастакы тому-
гар, А.Н. Жирков этии киллэриитинэн, Уус 
Алдан биир бастыҥ олоҥхоһута Р.П. Алек-
сеев үс үйэлээх «Алаатыыр Ала Туйгун» 
олоҥхотун үс кинигэнэн бэчээккэ бэлэмнээн 
таһаарбыппыт. Александр Николаевич бэ-
йэтин биир дойду лааҕын олоҥхото күн си-
рин көрөрүгэр ура ты кыһамньытын уурбута. 
Олоҥхоһут сиэнэ Л.Н. Шелковникованы кыт-
та билсэр буолан  компьютерга бэчээттэппит 
этэ. Мин кыыспынаан Туйаара Васильевнаны 
кытта текстологичес кай комментарийдарын 
оҥорбуппут. Киирии ыстатыйаны сүнньүнэн 
мин суруйбутум да, Александр Николаевич 
уу тэстибэтин курдук редакциялаабыта, бэрт 
кичэллээх тик көрбүт этэ. Онон кыттыгас ыста-
тыйабыт курдук буолан тахсыбыта, кинигэҕэ 
оннук киллэрбитим. Аны туран иллюстра-
циятыгар норуодунай худуоһунньук Т.А. Сте-
панов огдооботун Н.Е. Санникованы кытта 
кэпсэтэн, Тимофей Ан дреевич олоҥхоҕо анал-
лаах сериятыттан хартыыналары киллэртээ-
биппит. Ол түмүгэр Р.П. Алек сеев «Алаатыыр 
Ала Туйгун» олоҥхото научнай-популярнай 
таһаа рыы быһыытынан бэрт тупсаҕайдык 
«Бичик» кинигэ кыһатыгар күн сирин көрбүтэ. 
Саха фольклористара Г.У. Эргис, И.В. Пухов,                 
Н.В. Еме льянов үйэлээх саастарыгар олоҥхону 
сериянан бэчээт тээн таһаарыыга туруорсубут 
ба ҕа санааларын олоххо киллэриигэ Алек-
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сандр Николаевич быһаччы кыттыспыт ураты 
үтүөлээх-өҥөлөөх салайааччы буолар диэн 
кэрэһэлээн этэр кыахтаахпын.

Кэнники томнар тахсыыларыгар А.Н. Жир-
ков редколлегия кылаабынай редакторын 
быһыы тынан кыттыыта олус улахан. Быра-
быыталыстыба олоҥхону бэчээттээн та һаа-
рыыга биэрбит харчыта баара-суоҕа түөрт 
томҥа тиийбитэ быһыы лааҕа. Бу кэмҥэ олоҥ-
хо аан дойду тылынан уонна өйүнэн ай-
быт нэһилиэстибэтин кылаан чыпчаалынан 
биллэ риллибитигэр олоҥхо уон сыллаах тус 
 сыал лаах программатын чэрчитинэн «Саха 
 боотурдара» сериянан үбүлэниэх курдук бу-
олан испиттэрэ, бэлэмнээн таһаарааччыларга 
биирдии томҥа 17000 курдук төлөбүр кө-
рүллүбүтэ, бэл абаансанан тахсыахтаах том-
нарга гонорар төлөммүтэ быһыылааҕа. Оч-
чолорго мин институкка үлэлээбэт буолан 
ымпыгын-чымпыгын соччо билбэппин. ГЧИ-ка 
саҥа дириэктэр анаммыта, олоҥхо салаатын 
сэбиэдиссэйэ уларыйбыта. А.Е. Кулаковскай 
култууратын дьиэтигэр олоҥхо  киинэ тэрил-
либитэ. Олоҥхо ассоциациятын эппиэттиир сэ-
кирэтээрэ Л.В. Федорова «Саха боо турдарын» 
томнарыгар төлөбүр тоҕо эрдэ төлөммүтүн 
хасыһаары гыммытыгар аҕыс айдаан тахсан, 
общественнай үлэтиттэн ууратыллыбыта. Ону 
кытта «Саха боотурдара» серия үбүлэнии-
тэ  уустугурбута. Ассоциация мунньахтарыгар 
хас та да туруорсан көрбүтүм да, туһа тах-
сыбатаҕа. 

Дьэ ол иһин «Олоҥхо уон сыллаах про-
грамматын бэлэмнээһин уонна олоххо киллэ-
риитин» национальнай кэмитиэтин чилиэнэ 
буоларым быһыытынан боппуруоһу кини бэ-
рэссэдээтэлигэр А.Н. Жирковка туруорбутум. 
Кини сонно тута боппуруоһу «Бичик» кинигэ 
кыһатын кытта бэлэмнээн киллэрэрбэр эппи тэ. 
Биһиги фольклор секторыгар саҥаттан былаан 
оҥостон, редколлегияны уларытан, серия эп-
пиэттиир сэкирэтээрин талан, нацио нальнай 
комитет мунньаҕар боппуруоһу бэлэм нээн 
киллэрбиппит. Александр Николае вич «Кэ-
лэр көлүөнэлэр фондаларын» бэрэссэдээтэлэ 
 Л.В. Шитиги кытта кэпсэтэн «Саха боотурда-
ра»  серияны үбүлээһини быһаарбыта. Эмиэ 
томнары бэлэмнээн таһаарыы салгыы ыытыл-

лыбыта. Научнай киин сыллааҕы отчуотугар 
эпическэй нэһилиэстибэни киэҥ эйгэҕэ тиэр-
дии курдук үрдүктүк сыаналаммыта. 

£р³спµµбµлµкэ хаһыаттарыгар «АЛРОСА-
тан» киирэр үбү-харчыны «Кэлэр көлүөнэлэр 
фон далара» аналынан туһаммакка, Алла-
йыахаҕа балык собуотун үбүлээһиҥҥэ уон-
на атын коммерческай структураларга ту-
һан нылар диэн ис хо һоонноох ыстатыйалар 
тахсыбыттара. Л.В. Ши тиги үлэтиттэн босхо-
лообуттара. Фонда саҥа са лалтата кинигэ-
лэри таһаарыыга үбү лээһини аккаас тыырын 
ак каастаабат да, бырабыыталыстыба анал 
дьаһала тахсарын күүтэр. Ол дьа һалы на-
циональнай кэмитиэт бэрэссэдээтэлэ та -
һаартарыыга кэпсэтиилэри ыыта сылдьар 
уон на биһигиттэн былааннаммыт томнар 
бэлэм нэ нэллэрин кытаанахтык ирдиир.

А.Н. Жирков норуодунай депутат, судаарыс-
тыбаннай диэйэтэл быһыытынан дойдутугар 
Уус Алдаҥҥа көмөл³спүтэ, өйөөбүтэ сүрдээх 
элбэх, ол туһунан биир дойдулаахтара, кол-
легалара бэлиэтээн эппиттэрэ, суруйбуттара 
үгүс, өссө да суруйуохтара турдаҕа. Онтон 
мин олоҥхонон сибээстээн аҕыйах түгэҥҥэ 
тохтоон ааһыахпын баҕарабын.

Александр Николаевич төрөөбүт-үөскээбит 
улууһун олоҥхо биһигинэн ааҕара орун наах. 
Кини тэрийиитинэн уонна көҕүлээһининэн 
эпо совед И.В. Пухов төрөөбүтэ сүүс сылла-
ах үбүлүөйүгэр анаан ахтыылар кинигэлэрин  
уонна улууһун олоҥхоһуттарын тус тарынан 
«Олоҥхо биһигэ» кинигэни редакциялаан 
таһааран турар. Кэлин «Олоҥхолоох олох 
уустара», «Уус-Алдан олоҥхоһуттара уон-
на норуот ырыаһыттара» (библиографичес-
кай ыйынньык) тахсыылара атын улуустар 
олоҥхоһуттар тустарынан кинигэлэри, антоло-
гиялары түмэн таһааралларыгар олук охсубу-
та уонна маннык кинигэлэри оҥорон таһаарыы 
салгыы айымньылаахтык ыытыллар...

Биир дойдулааҕа аатырбыт олоҥхоһут 
Д.М. Го воровы оҕо эрдэҕиттэн истэ улаап-
пыт  буолан, ки ни албан аатыгар мэлдьи 
сүгүрүйэр. Ол да иһин кэнники сылларга ыы-
тыллыбыт олоҥхоһут үбүлүөйдэрэ А.Н. Жир-
ков кыттыыта суох барбаттар. Александр 
Николаевич Олоҥхоһут Мии тэрэй «Мүлдьү 
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Бөҕө» олоҥхотун учууталыгар биллиилээх 
вос токоведка Е.С. Сидоровка биэрэн тылбаа с-
таппыта туспа кинигэнэн тахсан турар. Онтон 
олоҥхоҕо кэрэхсэбил улааппытыгар 1938 сыл-
лаахха  латыыныскай алфавитынан тахсыбы-
тын аныгы нуучча алфавитыгар көһөртөр бү тэ. 
Поэт С.Р. Кулачиков–Эллэй редакциялыыры-
гар олоҕо суох көннөрүүлэри киллэртээбитин 
ар хыып ка уурулла сытар рукопиһын кытта 
тэҥнээн, олоҥхоһут тексин чөлүгэр түһэрэн 
ту рар. Уопсайа 3000 курдук чуолкайдааһыны 
оҥорон, текстологическай бы һаа  рыыны оҥор-
бута. Бу сөҕүмэр үлэни А.Н. Жир ков судаа-
рыстыбаннай үлэтин тас өттүгэр быыс булан 
түүннэри-күнүстэри сыралаахтык үлэ лэһэр. 
Дьэ оннук дьүккүөрдээхтик үлэлээн, олоҥ-
хоҕо аналлаах элбэх кинигэлэр тахсыылары-
гар редак тор да, ыстатыйалар ааптардарын 
да, бэлэмнээн та һаарааччы да быһыытынан 
 айымньылаахтык үлэлээтэ. Кини олоҥхо туһа 
диэн түүннэри-күннэри үлэлээбитин түмэн 
көрдөрөр киһи, бука, үгүс хамнастанан-той-
донон олорор учуо найдары куоһарыа эбитэ 
буолуо. Дьэ, уонна ол үөһэ үбүнэн-харчынан, 
дьыаланан-куолунан өйөөбүтүн киһи ааҕан 
сиппэт... 

А.Н. Жирков олоҥхо ЮНЕСКО-ҕа киһи-ай-
мах тылынан уонна өйүнэн айбыт айымньы-
тын кы лаан чыпчаалынан биллэриллиитигэр 
ыытыллыбыт үлэни хара маҥнайгыттан дьыа-
ланан өйөөбүт, араас уустук боппуруостары 
быһаарыыга кыт тыспыт үрдүкү салайааччы-
лартан биирдэстэринэн буолар. Олоҥхо аан 
дойду духовнай култууратын кылаан чыпчаа-
лынан биллэриллиитэ – саха норуотун уон-
на талба талааннаах дьоннорун чахчы киэн 
туттуута буолар. Ол да иһин £р³спµµбµлµкэ 
Президенэ уонна Бырабыыталыстыба дьоһун-
наах дьаһаллары ылыныытыгар Ил Түмэн 
норуо дунай депутата, Государственнай Мун-
ньах бэрэссэдээтэлин солбуйааччы, олоҥхо 
туһугар  ис сүрэҕиттэн ыалдьааччы Александр 
Нико  лае вич ылыннарыылаах, ыйааһыннаах 
тыла-өһө улахан быһаарар оруолламмыта. 
Ол түмү гэр икки ийэ олоҥхоһукка – Д.А. Том-
скаяҕа, П.Е. Ре шетниковка тыыннаахтарын 
ту хары Президент анал стипендията анам-
мыта. Олоҥхо ЮНЕСКО-ҕа кылаан чыпчаал 

быһыытынан бил лэриллибит күнэ – сэтинньи 
25 күнэ – олоҥхо күнүнэн уонна 2016-2015 
сыллар олоҥ хо уон сылынан биллэриллибитэ 
уонна онно аналлаах «Олоҥхону харыстааһын, 
үөрэтии, үйэтитии, тарҕатыы» тус сыал лаах 
государ ственнай программатын оҥорууга дьа-
һал тахсыбыта. Бу программаны оҥорууга 
Бы рабыыталыстыба бэрэссэдээтэлин солбу-
йааччы Е.И. Михайлова бэрэссэдээтэллээх 
ра бочай хамыы´ыйа тэриллэн биэс хайысха-
нан олоҥхоҕо аналлаах үлэлэри былааннаан, 
чочу йан оҥоруу үлэтэ барбыта. Александр 
Николае вич төһө да күн солото суох буоллар 
хамыы´ыйа үлэтигэр кыттыһан бэйэтин этии-
лэрин чопчу уонна чуолкайдык киллэртиирин 
мин сөҕөрүм. Ордук архыыпка харалла сытар 
олоҥхо руко пис тарын, магнитофонунан уонна 
видеокамеранан устуулары аныгы компью-
тернай технологияҕа киллэрэн үйэтитиини 
өйөөбүтэ. Ол түмүгэр идэтинэн радиофизик 
С.Е. Васильев архыыпка баар олоҥхолору 
оцифровкалаан, фольклор секторыгар баар 
магнитофоннай суруйуулары бэрээдэктээн ис-
питэ. Саха сиригэр, ону ааһан Сибииргэ да, 
Россияҕа да суох олоҥхо сайтын оҥорбута. 
Тюрк-монгол тыллаах уруулуу омуктарбыт 
эпическэй нэһилиэстибэлэрин түмэн биир 
ситимҥэ киллэрэр былааннаах этэ да, олоҥхо 
отделын үлэһиттэрэ утаран, үлэ салгыы барба-
та. Онтон Саха сиринээҕи научнай архыыптан 
фольклор текстэрин гуманитарнай чинчийии 
институтугар бэриллэн, билигин рукописта-
ры харыстааһыҥҥа тускуллаах үлэ ыытыллан 
эрэр. 

Александр Николаевич тус сыаллаах су-
даарыс тыбаннай программа чэрчитинэн олоҥ-
хо персонажтарынан куукулалары оҥорон  о±о 
сааттарыгар, оҕо тэрилтэлэринэн тарҕатыы га 
³р³спµµбµлµкэ таһымнаах куонкуру´у тэри-
йэр туһунан боппуруоһу туруорбута. Маныаха 
үөрэх минис терствотын, Национальнай оскуо-
лалар институттарын үлэһиттэрин түмэ тардан 
үлэлэппитэ, Кытай £р³спµµбµлµкэтигэр куон-
курустарга бас таабыт эскизтэринэн куукула-
лары оҥорторбута. Онон ³р³спµµбµлµкэ о±о 
саадтарыгар кырачаан нар олоҥхону кытта 
билсиһэллэригэр кыах бэрил либитэ.

А.Н. Жирков олоҥхо уон сыллаах тус сыал-
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лаах судаарыстыбаннай программаны бэ лэм-
нээн олоххо киллэриигэ национальнай кэ-
митиэт бэрэссэдээтэлин быһыытынан ыытар 
үлэтин бары тын эридьиэстии барбакка, Олоҥ-
хо ыһыахта рын тэрийэн ыытыыга үлэ тин-
хамнаһын сырдатан ааһар тоҕоостоох. Тоҕо 
диэтэххэ, дьон-сэр гэ Алек сандр Николаевич 
Олоҥхо ыһыахтарын тэ ри йэн ыытыыга, уоп-
сайынан олоҥхоҕо анаан  ыытар үлэтин бэр-
кэ биһирээтэ, ылынна. Кырдьык, улахан са-
лайар дуоһунастаах дьонтон   А.Н. Жирков 
төрөөбүт норуотун төрүт култуура та, профес-
сиональнай искусствота, уус-уран литерату-
рата сайдарын, туругурарын туһугар күннэтэ 
кыһаллар, болҕомтотун хатыыр уонна олох-
хо дьиҥнээхтик киирэрин ирдиир сала йаач-
чы буо ларын Олоҥхо ыһыахтарын тэрийсиигэ 
 бииргэ үлэлэспит буолан кэрэһэлиир кыах-
таахпын.

Александр Николаевич Уус Алдаҥҥа тэрил-
лэн ыытыллыахтаах Олоҥхо ыһыаҕар анал-
лаах научнай-практическай семинары тэрийэн 
ыытар туһунан вице-президент Е.И. Михайло-
ва дьаһалын та һаартарбыта. Дьэ ол сиэринэн 
2008 с. балаҕан ыйын 17 күнүгэр Уус Алдан 
Бэйдиҥэ бөһүөлэгэр «Олоҥхо ыһыаҕын сиэрэ-
туома. Олоҥхо оон ньуулара» научнай-практи-
ческай семинар тэриллэн ыытыллыбыта. Се-
минарга Гуманитарнай чинчийии институтун 
учуонайдара, СГУ преподавателлэрэ, Култуура 
министерствотын, маҥнайгы ыһыаҕы тэрийэн 
ыыппыт Сунтаар култууратын үлэһиттэрэ, уус 
алданнар кыттыыны ылбыттара уонна Олоҥхо 
ыһыаҕын сиэригэр-туому гар, оонньууларыгар 
сонун санаалары эппиттэрэ. Мин «Олоҥхо уон-
на ыһыах» диэн дакылааппар хайа да олоҥ-
хо ыһыаҕынан түмүктэнэрин, оһуохайынан 
доҕуһуолланарын П.А. Ойуунускай «Дьулу-
руйар Ньургун Боотур» уонна Д.М. Говоров 
«Мүлдьү Бөҕө» олоҥхолорунан холобурдаан 
туран, Олоҥхо ыһыахтара диэн өйдөбүл кии-
рэрэ наадалааҕын анаан быһаарбытым уонна 
Уус  Алдан олоҥхотун уонна олоҥхоһуттарын 
ыһыахха өрө тутуллуохтааҕын туһунан са-
нааны эппи тим. Мин дакылаатым хайысхаты-
нан ол аата олоҥ хо уонна ыһыах алтыһыылары-
гар учуо найдар Ю.И. Васильев-Дьаргыстай, 
А.А. Кузьмина,  А.Н. Данилова, Н.А. Дьяконо-

ва,  музей үлэһитэ З.В. Мигалкина санааларын 
эппиттэрэ, эбии атын  матырыйаалларынан си-
тэрэн биэрбиттэрэ. Атын да дакылаатчыттар 
бэйэлэрэ дьарыктана сылдьар хайысхалары-
нан сиэри-туо му толо рууга, олоҥхо түһүлгэ-
тин тэрийиигэ, таҥаһын-сабын ту һунан сонун 
санаалары эппиттэрэ. Ани  мационнай киинэ-
лэр режиссердара Д.В. Цырен жапов биһиэхэ 
умнуллубут ол эрэн бы лыргы үһүйээннэргэ 
аҕа уустара дуоҕалаах та рын тус тарынан кэп-
сэнэриттэн таһааран, Олоҥ хо ыһыахтарыгар 
дуоҕаны үөрүүлээх бы һыыга-майгыга ыһыах 
аһыллыытыгар киллэрэр туһунан сонун са-
нааны эппитэ. Александр Николаевич эдэр 
киһи идеятын олус сөбүлээбитэ. Дьэ ол иһин 
Олоҥхо ыһыахтарын аһыллыытыгар дуоҕаны 
үөрүүлээхтик киллэрии, онтон сабыллыы-
тыгар ыһыаҕы ыспыт улуус баһылыга кэлэр 
сылга ыһыаҕы тэрийэн ыытыахтаах улуус 
баһылыгар үөрүүлээхтик туттарар үгэһэ олох-
суйбута. Онон улуустар Олоҥхо ыһыаҕын 
тэри йэн ыытыыга эппиэтинэстэрэ үрдүүрүгэр 
улахан суолталаах  буолбута саарбаҕа суох.

Александр Николаевич национальнай кэ-
митиэт бэрэссэдээтэлин быһыытынан дой-
дутугар Уус Алдаҥҥа тэриллиэхтээх Олоҥхо 
ыһыаҕар саҥа сүүрээни киллэрэр баҕаттан 
бары дакылааттары болҕомтолоохтук истиби-
тэ уонна семинарга Олоҥхо ыһыахтарын тэ-
рийэн ыытарга фольклористар, этнографтар, 
култуура үлэһиттэрэ миэстэтигэр эрдэттэн 
сүбэлэһэн ыһыах ыытыллар сиэрин-туомун, 
барылын, тускулун чопчулаан, атыттарга хо-
лобур буолар курдук тэрээһин үлэни эрдэт-
тэн былааннаан, улуус дьонун-сэргэтин түмэ 
тардыллыахтаҕын, төрүт үгэстэрбитин ти-
линнэрэр, сөргүтэр, сайыннарар ньымабыт 
буолуохтааҕын тоһоҕолоон бэлиэтээбитэ. 
Итиэннэ кини семинарга этиллибит санаала-
ры, этии лэри түмэн, «Олоҥхо ыһыаҕа» диэн 
өйдөбүлү олохсутан, ыһыах сиэрин-туомун, 
оонньууларын төһө кыалларынан чопчу лаан, 
инники өттүгэр ыһыаҕы тэрийээччилэргэ 
сүбэ курдук рекомендация (регламент) ылы-
нар хайаан да наадалааҕын анаан бэлиэтээ-
битэ. Регламены ылыныы Олоҥ хо ыһыаҕын 
статуһун үрдэтэргэ өрөспүүбүлү кэ таһымнаах 
тэрээһин быһыытынан билинэн  үбү-харчыны 
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булууга, тэрээһинигэр көмөлөһөргө анал бы-
рабыыталыстыба дьаһаллары ыларга ти рэх 
буоларын быһааран биэрбитэ. Онон А.Н. Жир-
ков этии киллэриитинэн маҥнайгы научнай-
практическай семинарга Олоҥхо ыһыаҕын 
сал гыы тэрийэн ыытарга аналлаах дьоһуннаах 
рекомендация ылыныллыбыта. Научнай-прак-
тическай семинар матырыйаалларын түмэн 
«Олоҥхо ыһыаҕын сиэрэ-туома. Олоҥхо оон-
ньуулара» диэн хомуурунньугу таһаарбыппыт. 
Александр Николаевич эппиэттиир редактор 
быһыытынан хас биирдии ыстатыйаны ки-
чэллээхтик көрбүтэ уонна редакциялаабыта. 
Кэлин Олоҥхо ыһыахтарын ыытар улуус тарга 
барыларыгар научнай-практическай кэм пи-
риэнси йэлэри тэрийэн ыытар буолбуппут. 

Александр Николаевич саҕалаабыт дьыа-
латын тиһэҕэр тиэрдэрин, сөптөөх дьаһаллар 
тахсалларын ситиһэр идэлээх. Бэйдиҥэҕэ тэ-
риллэн ыытыл лыбыт семинар уураахтарын 
олоххо киллэрэр сыаллаах вице-президент 
Е.И. Михайлова аатыгар Олоҥхо ыһыаҕын 
өрөспүүбүлүкэ таһымнаах тэрээһиннэр кэк-
кэлэригэр киллэрэн, бюджеттан уонна спон-
сордар көмөлөрүнэн үбүлээһин көрүллэригэр, 
нэһилиэк, улуус, өрөспүүбүлүкэ таһымнары-
нан ыһыаҕы тэрийэр хамыыһыйалар тэрил-
лэллэригэр, ыһыах үөрүүлээхтик аһыл лыытын 
уонна сабыллыытын сиэрин-туомун биир кэ-
лим систематын оҥорорго Регламены офи-
циальнай докумуон курдук ылынарга этии 
кил  лэрбитэ. Өрөспүүплүкэтээҕи Олоҥхо ассо-
циациятыгар уонна Олоҥхо уон сылын бэлэм-
нээн ыытар национальнай кэмитиэккэ Олоҥхо 
ыһыаҕын регламена дьүүллэһиллибитэ уонна 
тустаах уураахтар ылыллыбыттара. Маныа-
ха барытыгар А.Н. Жирков боппуруоһу бэйэтэ 
 туруорбута. Ол түмүгэр Бырабыыталыстыба 
Бэрэссэдээтэлэ Е.А. Борисов 2009 с. бэс ыйын 
3 күнүгэр «Са ха £р³спµµбµлµкэтигэр Олоҥ хо 
ыһыаҕын тэри йэн ыытыы Регламенын бигэр-
гэтэр туһунан» анал уурааҕа тахсыбыта. 

Бу уураах Олоҥхо ыһыахтарын улуустар-
га эрдэттэн былааннаан, толкуйдаан ыытар-
га улахан олугу охсубута, тэрийээччилэр эп-
пиэттээхтик сыһыаннаһалларыгар күүстээх 
ирдэбили туруор бута. Регламент туруорар ир-
дэбилинэн Уус Алдаҥҥа Олоҥхо ыһыаҕа бэрт 

тэрээһиннээхтик уонна көхтөөхтүк ыытыл-
лыбыта. Олоҥхо дьиэ тэ тутуллубута, олоҥхо-
ҕо хоһуллар дуур булгунньахха Аал Луук 
Мас  туруоруллубута, тоҕус курдуулаах моҕол 
ураһа ыраахтан ыалдьыттары угуйа-ыҥы ра 
турар курдуга, Тойон Мүрү тумус таан кии рэр 
тумулугар ыһыах түһүлгэтэ тардыллыбыта. 
П.А. Ойуунускай 1937 сыллаахха са молетунан 
кө төн кэлэн ыһыахтаабыт кырдалыгар Нэ-
лээйи хатыҥ чараҥын кырдалыгар өтөрү нэн 
буол батах оһуокай түһүлгэтэ тэриллибитэ. 
В.А. Протодьяконов–Кулантай аатынан ли-
тературнай музейга Уус Алдан аар саарга 
аатырбыт олоҥхоһуттарын галереята арыл-
лыбыта, музей балаҕаныгар олоҥхоһуттар кө-
мүлүөк оһох иннигэр оллоонноон олорон дуо-
һуйуохтарыгар диэри олоҥхолообуттара. Атын 
да араас тэрээһиннэр икки күн устата тиһигин 
быспакка ыытыллыбыттара. Бу тэрээһиннэри 
барытын А.Н. Жирков ыһыаҕы тэрийэн ыытар 
хамыы´ыйа бэрэссэдээтэлин солбуйааччы да, 
национальнай кэмитиэт бэрэссэдээтэлин да, 
Уус Алдан патриотын да быһыытынан быһач-
чы кыттыһан үлэлээбитэ. 

Уус Алдаҥҥа олоҥхо ыһыаҕа ситиһиилээх-
тик уонна тэрээһиннээхтик барбытын кэннэ 
Александр Николаевич көҕүлээһининэн уонна 
этии киллэриитинэн олоҥхо уон сыллаах тус 
сыал лаах государственнай программатын чэр-
читинэн улуустарынан ханна, хаһан Олоҥхо 
ыһыаҕын тэрийэн ыытыы бэрээдэгэ олохтом-
мута. Ыһыах өрөспүүбүлүкэ таһымнаах уон-
на бюджеттан өйө бүллээх буолан, Олоҥхо 
ыһыаҕын тэрийэн  ыытыах баҕалаах улуус 
эл бээбитэ. Национальнай кэмитиэт мунньа-
ҕар хаста да дьүүллэһэн баран, Горнайга, 
Мирнэйгэ, Ньурбаҕа, Мэҥэ-Хаҥаласка, Ха-
ҥа ласка, Чурапчыга тэрийэн ыытар туһунан 
сүбэлэспиппит. Бу улуустарга Олоҥхо ыһыа-
ҕын тэрийэн ыытарга ³р³спµµбµлµкэтээ ±и 
оргко митет солбуйааччы бэрэссэдээтэлин бы -
һыыты нан Александр Николаевич үгүс өрүт-
тээх үлэни  ыытыспыта. 

Горнайга Олоҥхо ыһыаҕын научнай-
прак тическай кэмпириэнсийэтин, тэрийэр 
кэ  ми тиэт мунньахтарын А.Н. Жирков бэ-
йэт э иилээн-саҕалаан ыыппыта. Горнайдар 
олоҥхо түһүлгэтин, ста диону тутууну бы-
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таар даары гыммыттарыгар бэ йэтинэн тах-
сан салайсыбыта. Кылгас кэм иһигэр бэр-
тээхэй ыһыахтыыр түһүлгэ, ат сүүрдэр 
ип по дром, олоҥхо дьиэ тэ, хартыына гале-
реята  ту тул лубуттара. Онуоха улуус эдэр 
баһылыга П. Алек сеев: «Норуот күүһэ 
– көмүөл күүһэ», – диэн саҥа аллайбы-
та ыһыах тан ыһыахха уос номоҕо буолбу-
та. Бэр  дьигэс тээххэ Олоҥхо ыһыаҕын тү-
мүк  тэрин таһаарар үөрүүлээх тэрээһиҥҥэ 
 Хо тугулуу-Илиҥҥи федеральнай универси-
тет ректорынан саҥа анаммыт Е.И. Михайло-
ва, А.Н. Жир ков уонна ыһыах тэрээһини гэр 
үлэлэспит култуура үлэһиттэрэ ыҥырыл-
лан сылдьыбыппыт. Онно Александр Нико-
лаевич Евгения Исаев наҕа олоҥхо уон на 
оһуохай куонкуру´угар бас таабыт үстүү 
оҕо ну Францияҕа Париж  куоракка кыһыҥҥы 
ка никул кэмигэр күүлэйдээн кэлэллэригэр 
путевка биэрэригэр этии киллэрбитэ. Мин 
кини этиитин өйөөн, оло²хону оҕолорго уон-
на усту дьуоннарга кэрэхсэбили үөскэтии-
гэ  тирэх буо луо диэн тыл эппитим. Евгения 
 Исаевна, олоҥ хону үйэтитиигэ уонна сөргү-
түү гэ үөрэх миниистиринэн үлэлиэҕиттэн үлэ-
лэспит буолан, биһиги этиибитин ылыммы-
та. Билигин оҕоло ру Фран цияҕа ыытыыны 
үөрэх министерствота  уйунар буолла. Онон 
үөрэнээччилэр олоҥхону кэ рэхсээһиннэри-
гэр улахан олук охсуллубута.

Мирнэй ыһыаҕар Александр Николаевич 
олоҥ хоһуттары ыҥыран Ил Түмэн аатыт тан 
 прием биэрбитэ уонна барыларыгар фарфор-
тан оҥоһуллубут улахан айах чороону, олоҥхо-
лоон Олоҥхо ыһыаҕын киэргэппиттэригэр 
махтанан, бэлэх быһыытынан үөрүүлээхтик 
тут тартаабыта. Онуоха олоҥхоһуттар киниэхэ 
олус диэн махтаммыттара. Ыһыахтарга сыл-
дьан кэтээн көрдөхпүнэ, улахан салайааччы-
лар тан кини эрэ кэлэн түһүлгэҕэ үҥкүүлэ-
һээч чи, кырдьаҕастары кытта сэһэргэһээччи, 
олоҥ хо толоруллуутун сэҥээрэн истээччи. Ол да 
иһин олоҥхоһуттары уонна оһуохайдьыттары 
– ыһыах сүрүн көрүн-нарын көҕүлээччилэрин 
үрдүктүк сыаналыыр. Күөх Ньурба оһуохайын 
күрэҕэр Бүлүү кырдьаҕас этээччитэ, СӨ Кул-

тууратын үтүөлээх үлэһитэ С.И. Иванов ба-
стаабытыттан уонна бирииһигэр «Уаз-Хантер» 
массыына күлүүһүн туппутугар чахчы астым-
мыта уонна миэхэ, жю ри бэрэссэдээтэлигэр, 
сөпкө сыаналаабыккын диэн махтаммыта. 

Олоҥхо ыһыахтара Регламент ылыллыбы-
тын кэннэ улуустарга тэрээһин да өттүнэн, 
сиэр-туом да толоруллуутунан, дьоһуннаах 
тутуулар да баралларынан сылтан сыл аайы 
тэрээһиннээхтик ыытыллар буоллулар. Ор-
дук олоҥхоҕо аналлаах ыһыахтар буолалла-
рынан улуустар көҕүтүспүт курдук бэйэлэ-
рин түөлбэлэрин олоҥхоһуттарын тустарынан 
антологиялары, кинигэлэри, олоҥ холорун 
бэ чээттээн таһаарыыга үп-харчы булан, 
фоль клористары кытта үлэлэһэр буоллулар. 
Мэҥэ-хаҥаластар олоҥхоҕо аналлаах 21 ки-
нигэни таһааран тураллар. Эмиэ кинилэр 
көҕүлээһиннэринэн ыһыах буолуо биир хонук 
инниттэн олоҥхону толорооччулары ыҥыран, 
олоҥхолооһуну тэрийэллэрэ үгэс быһыытынан 
тэриллэр буолла.

Билигин Олоҥхо ыһыаҕа бүтүн өрөспүүбү-
лүкэ таһымнаах саха норуотун нацио нальнай 
бырааһынньыгын быһыытынан билиннэ. Эмиэ 
Олоҥхо национальнай кэмитиэтин бэрэссэ-
дээтэлэ А.Н. Жирков көҕүлээһининэн Саха 
£рөс пүүбүлүкэ тин Ил Дархана Е.А. Борисов 
Хаҥалас ыһыа ҕар Олоҥхо ыһыахтарын сал-
гыы тэрийэн  ыытар туһунан иһитиннэрбитин 
бары үөрүүнэн ылым мыппыт.

Түмүктээн эттэххэ, А.Н. Жирков билиҥ-
ҥи сала йааччылартан олоҥхону үйэтитии-
гэ, сөр гүтүүгэ, эдэр ыччакка тиэрдиигэ ба ры 
өйүн-санаатын, билиитин-көрүүтүн, тэри-
йэр дьоҕурун барытын биэрэн туран үлэлиир 
дьоннортон биирдэстэрэ, олоҥхо иккис уон 
сыл лаах программатыгар бары дьоҕурун, 
санаатын түмэн айымньылаахтык үлэлиэҕэ 
диэн, олоҥхо туһугар бииргэ алтыһан үлэлии 
сылдьар киһи сиэринэн туоһулаан этиэхпин 
сөп.

Василий Илларионов,
филологическай наука дуоктара, 
профессор
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Орто туруу дойдуга кэлбит ки´и – дьиэ 
туттуохтаах, мас олордуохтаах уонна ки-
нигэ суру йан хаалларыахтаах диэн буо-
лар. Бу муударай, ханарытан этиини – 
ки´и ыал буолуохтаах, о±о т³р³тµ³хтээх, 
отчут-масчыт µлэ´ит буолуохтаах, онон 
айа±ын ииттиэхтээх уонна т³рдµн-уу´ун 
билиэхтээх к³рµ³хтээх, ³йдµµ-саныы сыл-
дьыахтаах диэн ³йдµ³ххэ с³п курдук дии 
саныыбын.

Бу µс к³рд³бµлµ кэргэмминээн Надеж-
да Наримановналыын 41 сыл олороммут 

толордубут диэххэ с³п. Улаханнык, дьыбар-
даахха са²арбата±ым буолуохтун. О±олор, 
сиэн нэр дьон тэ²инэн олороллор, µлэлииллэр, 
µ³рэнэллэр. Ки´ини билэр, са²арар буолуохпут-
тан т³р³ппµттэрбин нууччалыы «маама», «тээ-
тэ» диэн ы²ыран кэлбит ки´ибин ону омнуолаа-
ма² дуу... 2012 сыллаахха «Холумтан сойботун, 
кµ´э²э быстыбатын» диэн маамам, 2006 сыллаах-
ха «Ахсым аты ы²ыырдаан» диэн тээтэм ту´унан 
кинигэлэрим кµн сирин к³рбµттэрэ. 

Маамалаах тээтэбит эт саастыы дьоннор этэ. 
1918 сыллаахха Илин Ха²алас улуу´угар I Дь³п-
п³н нэ´илиэгэр т³р³³бµт дьон, ол кэм нэр дээ±и 
олох-дьа´ах к³рд³бµлµнэн, ирдэбилинэн салай-

таран µµнэн-сайдан, µлэлээн-олорон кэлбиттэ-
рэ. Т³р³ппµттэрбин кытта «биир ³лµµгэ ³лбµт», 
биир µ³рµµнµ µллэстибит, эн-мин дэ´испит 
µ³лээннээхтэрин ахтан аа´аары суруйан эрэбин.

Сэбиэскэй былаас барахсан 1929 сыллаахха 
«ликвидация безграмотности» (ликбез) ыйаа±а 
тахсан, µ³рэ±э суох саха норуотугар му²утуур 
ту´а лаа±ы о²орорун аа´ан, кэлэр кэм²э киэ² кэ-
скили арыйбытын (тµстээбитин диэбэппин) ама 
ким мэлдьэ´иэ буолла±ай?

Элбэхтэн биир холобур – «Выдающиеся люди 
республики» серия±а 2002 сылга тахсыбыт 
«Геор  гий Башарин» кинигэ±э К.И. Платонова-
Баша рина 17 саастаах Г.П. Башарин Сыла²²а 
ма² най гы кылааска µ³рэнэ киирээри сайабы-
лыанньа биэрбитин, Мугудай ки´итэ Иван Ам-
мосов «Мэ йиитэ мастыйбыт ки´и хайдах кыра 
о±олору кытта µ³рэниэй...» – диэн утарбыт эбит 
(ки нигэ 17 стр.). Би´иэхэ I Дь³пп³н нэ´илиэгэр 
1932 сыллаахха оскуола а´ыллыбытыгар, 14-15 
саастаах чороч чу улааппыт уолаттар, кыргыттар 
ма²найгы кылааска µ³рэнэ киирбиттэр. Ити кэн-
нэ кинилэр «тос» курдук сэттэ кылаас µ³рэхтээх 
дьон буол буттара. 1938 сыллаахха, би´иги маа-
мабыт, Мат рена Михайловна Григорьева, оскуо-
ланы бас такынан бµтэрбит дьонтон, бастакынан 
учуутал дипломун ылан, µ³рэммит оскуолатыгар 
1942 сыллаахха учууталлыы кэлбитэ.

Оскуола дириэктэрэ П.Л. Никифорова µ³рэппит 
кыы´ын µ³рэ-к³т³ к³рс³н сэрии кэмнэрдээ±и ты-
йыс, кытаанах усулуобуйа±а µлэлээн барбыттара. 
Саха биир биллиилээх, бэлиэ кыы´а Пелагея Лу-
кинична саха дьахталларыттан аан бастакынан 
¥лэ Кы´ыл Знамята уордьанынан 1939 сыллаах-
ха лоп курдук 30 саастаа±ар на±араадаламмы-
та. Саха АССР 16 чулуу учууталларын ахсааны гар 
киирэн, Москва куоракка М.И. Калинин илии-
титтэн ити уордьанын тутар, бу иннинэ Пелагея 
Лукинична I Дь³пп³н ситэтэ суох орто оскуола-
тыгар учууталлыы сылдьан 1936 сыллаахха Саха 
киин ситэриилээх кэмитиэтин (ЯЦИК) бочуотунай 
грамотатынан на±араадаланар. Ити иннинэ 1938 
сыл сэтинньи 2 кµнµнээ±и Саха АССР Верховнай 
сэбиэтин президиумун ыйаа±ынан, «За особые 

Былыргыны былыт саппат

Ыччаты иитиигэ ³р сыл µлэлээбит учуутал 
М.М. Григорьева кэргэнинээн фронтовик 

Е.М. Скрябинныын
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заслуги в борьбе за социалистическое строитель-
ство ЯАССР» диэн бэлиэни туппута.

Саха биир чулуу кыы´ын, I Тыыллыма аатыр-
быт Никифоровтарыттан тымыр-сыдьаан тардар 
Пелагея Лукинична ту´унан суруйуохха с³пт³³х  
элбэх эрээри, тохтуубун, ха´аанабын.

Ону та´ынан µтµ³лээх артыыстар А.И. Кузьми-
на уонна С.П. Федотов бииргэ µ³рэммиттэрэ. Та-
тьяна Романовна орто туруу дойдуттан арахсыар 
диэри маамабынаан исти² дьµ³гэлии этилэр.

Маамам бииргэ µ³рэммит уолаттара Н.Г. Скря-
бин, И.М. Прокопьев, Н.А. Габышев, П.М. Яков лев 
(уордьаннаах сэрии инбэлиитэ, юрист) т³ р³³бµт 
нэ´илиэктэрэ, улуустара сайдарын ту ́ угар са-
лайар µлэ±э сылдьан кµµстэрин, доруо буйала рын 
харыстаабатах, чиэ´инэй, мас хайдыбытыныы 
к³ н³ дьонунан биллэллэрэ.

Маамам µ³рэ±ин бµтэрэн дойдутугар тахсары-
гар ыар сµгэ´эрдээх кэлбитэ. Хаан-уруу эдьии йин 
Екатерина Петровна Григорьева-Старостина 14 
саастаах кыы´ын Рая Старостинаны а´а±ас сэл-
лик ыарыылаах кыы´ы куораттан илдьэ кэлбитэ. 
Бу кимий Рая Старостина диэн? Бы лыр да±аны, 
быйыл да±аны ба±а ба±атыгар, чоху чохутугар 
сыстар, тала´ар µгэ´э баара. Хос э´эбит, Бµ³т 
Никитич Григорьев (Петр Никитович–Хаар ки-
нээс) кыра кыы´ын Кээтиини Илин Ха²алас улуу-
´ун ааттаах-суоллаах кулубата Е.Д. Старостин–
Урдус кулуба кыра уолунаан Бэтэ²э Бµ³тµрдµµн 
хол буурга с³бµлэ²ин биэрэн илии тутуспуттар. 
Урдус кулуба уонна Хаар кинээс эгил-тэгил саа-
стыы дьон нэ´илиэктэригэр ³р кэм²э чаччыына-
лаан, кинээстээн олорбуттар.

Е.Д. Старостин уруккутунан II Н³³рµктээйи 
(би лигин I Дь³пп³н нэ´илиэгэр киирэр) Хоточчу 
хоту ³ттµгэр сытар нэ´илиэккэ олорбута. 

Маамабын эдьиийэ Кээтии Старостиннарга 
ил дьэ барар эбит. Долгууса тэлиэгэ±э к³лµллэр 
сым на±ас майгылаах кырдьа±ас аттарынан I 
Дь³пп³н Орто Сайылыгыттан уу тµспµт кэми-
гэр айанныыллара µ´µ. «Мааны, олус мааны 
ыаллар этэ, ааннарын тутаахтара кµн уотугар 
кµлµмµрдµµ килэбэчи´эн к³ст³лл³рµн, олус с³±³ 
к³рбµтµн, кы´ыл к³мµстэрэ диэн бу буолла±а – 
дии саныы рым», – диэн маамам кэпсиирэ. Кµл-
бµт-µ³р  бµт, сэниэлээхтик са²аран-и²эрэн ба-
´аа рыйбыт Е.Е. Ста ростины–То±оруусаны то±о 
эрэ хамы´аар, хамы´аар ки´и дииллэрин ³йд³³н 

хаалбыт. 1912 сыллаахха Романовтар династия-
лара Россия±а ыраахтаа±ылаабыттара 300 сылын 
уонна 1812 сыллаахха А±а дойду сэриитигэр Рос-
сия кыайыытын 100 сылын бэлиэтииргэ  анаан са-
халар съезтэрин ы²ырар ту´унан Саха сирин гу-
бернаторыгар И.И. Крафтка ыытыллыбыт сурук ка 
саха омук 14 чулууттан чулуу, ытыктанар дьо но 
илии баттаабыттар. Ол и´игэр В.В. Никифоров–
Кµлµмнµµр, В.Н. Ксенофонтов, А.Ф. Лепчиков, 
А.Д. Широких, µс Ларионтовтар, Д.И. Слепцов, 
Е.Д. Старостин–Урдус кулуба киирбиттэр. Бу саха 
саарыннарын кэккэлэригэр Е.Д. Старостин–Ур-
дус кулуба кэм туох эрэ, µгµ³рµ со±ус µтµ³лээх-
³²³л³³х, ытыктанар ки´и буолан киирдэ±э. 

£р³б³лµµссµйэ буолан о´ох кэннигэр сылдьы-
быт – уот иннигэр, уот иннигэр сылдьыбыт – о´ох 
кэннигэр µтµрµллэр кэмнэригэр, дьон дьор±оото, 
саха сытыыта-хотуута µрµ²µнэн-кы´ылынан сыл-
дьан сэриигэ кытталлар. Урдус кулуба улахан уо-
лун Егор Старостины ЯЦИК чилиэнин, то²устар 
бастаанньаларын эйэлээхтик тупсууга киллэрбит 
улахан µтµ³лээх, Саха АССР салалтатын итэ±элин 
ылбыт ки´ини 1927 сыллаахха харчы итэ±эстэннэ 
диэн туталлар, онтон устунан П.В. Ксенофон-
тов хамсаа´ыныгар кыттыан с³п диэн хаайыы-
га уган баран, сууттаан 1928 сыллаахха Солов-
кига (СЛОН) биэс сылга уураахтаан ыыталлар. 
П.Е. Старостины (Бэтэ²э Бµ³тµрµ) Урдус кулуба 
уола, бандьыыт быраата (убайа Е.Е. Старостин 
Каланадрашвили этэрээтин кыргыыга сылдьыбы-
та биллэр) диэн кµ³мчµлээн, харчы итэ±эстэннэ 
диэн баайсан 1930-с сыллар иккис а²аардарыгар 
хаайыыга угаллар. Бэтэ²э Бµ³тµр кэргэнэ Кээтии 
доруобуйата м³лт³³н сэллик ыарыыга хаптаран, 
кыра о±отун Гоша Старостины Орто Сайылыкка 
Наркизовтарга иитиэххэ биэрэр уонна кыы´ынаан 
Раялыын ба±ар эмтэниэхпит диэн Дьокуускай-
га киирэллэр. Кээтии ³рµттµбэтэ±э. Екатерина 
Пет ровна Григорьева-Старостина к³мµс у²уо±ун 
би´иги маамабыт педучилище±а µ³рэнэ сылдьан 
Дьокуускай кылабыы´атыгар харайбыта. Кээтии 
барахсан ийэтигэр уонна балтыгар, би´иги маа-
мабытыгар кэриэс-хомуруос тыллара: «О±о бун 
Раяны бэйэ±ититтэн араарыма², му² саатар ти ́ эх 
кµннэрин дьонун ортотугар сырыттын», – диэн 
эбит. Маамам барахсан эдьиийин кэриэ´ин толо-
рон, дьонтон т³´³ да±аны са²арылыннар, кырыы 
хара±ынан к³рµлµннэр, балтын Раяны араарбак-
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ка бэйэтин кытта илдьэ сылдьыбыта. 1943 сыл-
лаахха т³р³³бµт т³рµт буоругар Орто Сайылык 
состокуолугар у²уо±ун к³т³хт³рбµтэ.

П.Е. Старостин–Бэтэ²э Бµ³тµр хаайыыттан  
тах сыбыт, Оробуочай Городокка бараактар-
га оло  рор µ´µ, – диэн сурах и´иллэр. Маамам 
эбэ тэ, о±онньоро Хаар кинээс ³лбµтµн кэннэ, 
пед училище±а µ³рэнэр сиэннэринээн Матрена-
лыын, Антоннуун ити кэм²э хос куортамна´ан 
 олороллор. Акулина Васильевна: «Тоойуом, Мо-
тя, кµтµ³ккµн Бµ³тµрµ булан к³рс³н кэл», – диэн 
µµйэ-хаайа туппута µ´µ.

Кырдьа±ас ки´и хайаахтыай, ха´ан эрэ ньир-
бааччы кыахтаахтык олорбут, Старостиннар дуо 
дэппит сис ыаллардыын кыра о±олорун холбо-
толоон тµ²µрдµµ этилэр буолла±а, ол бэйэлэрэ 
³р³б³лµµссµйэ ³р³ туран, кулаактаа´ын иэни-
гийэн уу ну´ара² олохторо огдолуйан, кулаак 
аатыран баайдара-дуоллара туорданан, сµ³´µ-ас 
былдьанан, µрµ³-тараа тутуллан, ар±ам-тар±ам 
тар±астахтара. Маамам эбэтин тылын бы´а гым-
макка, Оробуочай Городокка тиийэн сура´ан-
сура´ан кµтµ³тµн к³рс³н кэпсэппит. Хаайыыттан 
тахсыбыт ки´и туох µтµ³ кэпсээннээх буолуой, 
кэргэнин Кээтиини ханна харайбыттарын сурас-
пыт, уола Гоша кимнээххэ иитиигэ хаалбытын 
ыйыппыт, кыы´ыгар Рая±а кэлэ сылдьыах буол-
бут эрээри, ³р-³т³р буолбатах, ³лл³ диэн сурах 
кэлбит.

Хос эбэбит Хахсыттан т³рµттээх Акулина Васи-
льевна Петр Никитич Григорьевы (1873 с.т.) кытта 
олорон тµ³рт о±ону т³р³т³н, ки´и-хара о²ор тоон 
баран, кылгас кэм и´и гэр кыра кыы´ын Кээтии  ни, 
кµтµ³тµн Бµ³тµр Ыстаары´ыны–Бэтэ²эни сµ тэр тээн 
аймаммыт, ама, бары имири эс тиэхпит дуо диэн 
долгуйбут, туохха´ыйбыт уонна сотору, 65 саа´ы-
гар эмискэччи ыалдьан ³л³н хаалаахтаабыт. Маа-
мам пед училище±а µ³рэнэр сурдьунуун Антон нуун, 
 ийэлэрин солбуйбут кµн дµттэн кµндµ ки´илэрин – 
эбэлэрин а´ыйан марылаччы ытас пыттар.

Дьукаахтара, кµн µтµ³ санаалаах Нам дьо-
нун к³м³тµнэн эбэлэрин харайбыттар. Бы лаас 
уларыйан, нэ´илиэк сис дьонноро бур сууй, к³-
л³´µннээччи, кулаак аатыраннар улахан кы ́ ал-
±а±а, кµ³мчµлээ´и²²э тµбэ´э сылдьар кэмнэрэ 
этэ. I Дь³пп³нт³н кулаактаа´ы²²а икки ки´и 
тµбэспит, би´иги хос э´эбит П.Н. Григорьев-Хаар 
кинээс уонна В.Н. Скрябин-Суруксут Скрябин.

Василий Николаевич Скрябин 1879 сыллаах ха 
I Дь³п п³н тыатыгар Мыандала±а т³р³³бµт ки´и. 
Мыан дала тыата II Тыыллыманы кытта сэргэстэ´э 
сытар сирдээх-уоттаах дойду. В.Н. Скрябин са-
ха бастакы к³лµ³нэ интеллиген циятын ахсаа-
ныгар халба²а суох киирэр µ³рэхтээх ки´и. 
Дьокуускайдаа±ы реальнай училищены бµтэрэн, 
µлэтин Дьокуускайдаа±ы полицейскай управ-
лениеттан са±алаабыта. Саха сиригэр биллэр, 
аатырар Филипп Иванович Лепчиков кинээс 
ула хан уолун, Илин Ха²аласка 1874–1885 сыл-
ларга кулубалаан олорбут Прокопий Филиппович 
Лепчиков улахан кыы´ын Иулита Прокопьевна 
Лепчикованы кэргэн ылбыт уонна Илин Ха²алас 
быраабатыгар ³р кэм²э суруксуттаабыт. 1912 
сыллаахха сахалар съезтэригэр ураты ытыктанар 
39 ки´и ортотугар киирсэн сылдьыбыта. Бу чулуу 
дьон ортолору гар баал лара улуус бастаахтары-
нан биллибит уонна билиниллибит быыпсай ку-
лубалары сэргэ, µлэ лии сыл дьар улуус кулубала-
ра, улуус сис дьонно  ро, ытык кыр дьа±астар, саха 
µ³рэхтээхтэрэ, саха атыы ́ ыттара Н.О. Кривошап-
кин, И.Г. Васильев, С.П. Го товцев, Е.М. Егасов, 
Е.С. Ефимов, Р.Ф. Ку ла ковскай, Е.М. Молотков, 
Е.Д. Ни колаев, С.А. Нов  городов, С.Т. Новгоро-
дов, И.Д. Сивцев, В.Н. Скря бин, В.Х. Слепцов, 
Ф.М. Слеп цов, И.Г. Соловьев. Бу улуу тэрээ´иннээх 
съезкэ В.Н. Скрябин µс кынна – кэргэнин Иули та 
Прокопьевна сурдьа (иитиэх уол) Федор Про-
копьевич Лепчиков, кэргэнин а±ата Прокопий 
Лепчиков бииргэ т³р³³бµт быраата Афанасий 
 Филиппович Лепчиков уонна кэргэнин таайа 
 Иван Герасимович Соловьев–Баанньа Солобу-
йуоп µ´µ³н Илин Ха²алас улуу´угар араас кэм-
нэргэ ку лубалаабыт ытыктабыллаах дьоннор, 
ак  тыыбынай кыттыыны ылбыттара.

«Илин» сурунаал 2014 сыл № 1-кы, 2-с №-гэр 
«Первое издание «протоколов» съезда якутов» 
диэн Олег Сидоров суруйуутугар: «Здесь упомя-
нуты имена людей, определявших тогда, в начале 
века, жизнь Якутской области, реально влиявших 
на тогдашнее общество. Съезд имел огромное 
значение для дальнейшей жизни области и на-
рода саха» диэн то´о±олоон, чопчулаан бэлиэ-
тэммит.

Сахалар бастакы съезтэрин ту´унан киин Рос-
сия бэчээтэ – Санкт-Петербург «Новое время» 
ха ́ ыата бала±ан ыйын 16 кµнµгэр 1912 сыл-
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лаахха суруйбут эбит. «Илин» сурунаал съезд 
борото куолларын бэчээттээн та´аарбыта кэрэх-
сэбиллээх. Баары баарынан, кырдьыгынан тах-
сыбыт эрээри, биир улахан ал±а´ы буллум. 
Ы²ырыылаахтар ах сааннара  39 буолбакка 38 
эбит. Испии´эккэ Новгоро дов  Семен Андреевич 
икки т³гµллээн 19 №-нэн уонна 26 №-нэн кии-
рэ сылдьар.  Ы²ы рыылаахт ар испии´эктэрин би-
´иги ки´ибит В.Н. Скрябин са±алыыр, бастакы 
нµ³мэринэн боротокуолга сылдьар.

Хос э´эбинээн I Дь³пп³нт³н икки буолан 
ку лаактаммыттар эрээри, Василий Николае-
вич µ³рэхтээх ки´и µ³рэхтээ±э ³т³н, сууттарга 
µ²сµ´эн, ки´ини к³л³´µннээбэтэх, хамначчыты 
туппатах боростуой суруксуппун диэн туруор сан, 
кулаагыттан т³л³рµйбµт, ыраа´ырбыт. Би´иги 
о±онньорбут «Халаан мотуок (потоп) кэнниттэн 
ордон хаалбыт сылгыны-сµ³´µнµ уонна оттон 
Орто Сайылыкка турар ма²хаа´айы, ампаар даах 
булуу´у ылар буоллаххыт дии», – диэн с³бµлэ²ин 
биэрбит. Киэ² и´ит кэ´ээ´иннээх, салаа´ыннаах 
буоларыныы о±онньортон ордон хаалбыт µксэ 
µрµ² к³мµс и´ит-хомуос сэрии, сут сыллар-
га µрµ² тыыммытын ³лл³йд³³бµтэ, ³рµ´µйбµтэ 
диирэ маамабыт. Аны туран маамабыт барах-
сан µйэлээх саа´ыгар биир ытар±аны иилиммэ-
тэх, биир би´илэ±и кэппэтэх, сирэйин-хара±ын 
о²остубатах, кырааскаламматах ки´и этэ. 1968 
сыллаахха 50 саа´ыгар дьµ³гэтинээн биллии лээх 
суруйааччы Исай Никифоров кэргэни нээн, Анисия 
Спиридоновна Павловалыын Крым²а сынньанан 
кэлбиттээхтэрэ. Сэттэ о±о а´ыттан-та²а´ыттан 
ордорунан, со±уруу²²у дойдуларынан сылдьар 
µп-харчы суох буолла±а, ол дьэ биирдэ сири-дой-
дуну к³р³н кэлбиттээ±э.

Тээтэм о±онньор 1985 сыллаахха Кыайыы 40 
сылыгар кавалеристар к³рсµ´µµлэригэр Мос ква 
куо ракка сылдьан турардаах. Саа´ын тухары 
сыч чах  биирдэ! Уонна со±уруу²²у куоракка сыл-
дьыбак кабыт тутайдыбыт,  – диэн кэп туоналла-
рын истибэтэ±им.

Хаар кинээс балта Марфа кыы´а Ты´а²а 
 Скря биннэргэ эргэ тахсыбытынан э´эм уон-
на В.Н. Скрябин уруу±а´аллар этэ уонна э´эм 
 кинээс тээн олордо±уна, суруксута Василий 
Николае вич буол ла±а дии. Та²а´ын-сабын тэбэ-
нэн-сахсынан, сµрдээх чэбэр, суунар мыылаты-
гар, тиис суунар суоккатыгар тиийэ сакыбыйаа´ы-

гар уктан илдьэ сылдьарын, Улуу Сы´ыыга баар 
ампаардарыгар сурунаал, кинигэ кырыы-кырыы-
тынан анньыллан туралларын маамам кэпсиирэ. 
Убайыттан, В.Н. Скрябинтэн 11 сыл балыс саа-
стаах, Томскайга университекка µ³рэнэн быраас 
идэтин ылбыт И.Н. Скрябины аймахтара уонна 
биир дойдулаахтара Луохтуур Уйбаан диэн аат-
тыыллара µ´µ.

Саха ки´итигэр, саха холугар с³п буолар сы-
рыыны сылдьыбыт, икки сэрии тухары, ол и´игэр 
I Аан дойду сэриитигэр ньиэмэс билиэнигэр, он тон 
Саха сиригэр гражданскай сэриигэ, эрэй б³±³тµн 
к³рбµт байыаннай быраас И.Н. Скря бин Саха 
АССР-га доруобуйа харыстабылын  бас та кы нар-
комунан ананан µлэлии сылдьан эдэр саа ́ ыгар 
ыалдьан ³лбµтэ. 2015 сыллаахха бастакы нарком 
 И.Н. Скря бин т³р³³бµтэ 125 сылын бэлиэтиири 
саха араадьыйатынан доруобуйа  харыстабылын 
миниистирин солбуйааччытыгар Л. Вер бицкая±а 
туруорсубуппар: «Ээх с³п, бэлиэтиэхпит...» – 
 диэбитэ эрээри, ол онон бµппµтэ, дьыала тылтан 
ырааппата±а. Му² саатар И.Н. Скрябин т³р³ппµт 
со±отох кыы´ын, Томскайга университекка 
µ³рэнэн быраас идэтин ылан Дьокуускайга кэлэн 
горздравы салайбыт, Верховнай Сэбиэт депу-
татынан талыллан президиум чилиэнигэр тиийэ 
µµммµт Надежда Ивановна Скрябина-Ковалев-
скаяны ытыктаан, бу быраас дьону ахтан-са наан 
аа´ыахха баар эбит да±аны, дьэ кыайтарбат- 
кыаллыбат буолар эбит. Ыырбыт-ычабыт кырата, 
култуурабыт-сайдыыбыт намы´а±а сии сытта±а!

Маамабыт Дьоппуон дойдутуттан кэлбит бы-
лааттаа±а, бу былааты баамматар да±аны ки-
чээ²итик уура сылдьара. Хаар кинээс бииргэ 
т³р³³бµт балта Марфа Никитична (1875 с.т.) 
уолат тара Ньукулай, Никита Федотовтар, о±о 
саас тарыттан сытыы-хотуу уолаттар буо лан, 
куо раты буланнар, саха баайдарыгар, атыы-
´ыт  тарыгар илии-атах буолан кинилэргэ сыс тан 
µлэ лээбиттэр. Илин Ха²аластан Алексеевтар, 
Ни кифоровтар, Артамоновтар, Егоровтар µрµ² 
ха рахтарын ³р³ к³рбµт кэмнэрэ буолла±а.

Улахан уол Ньукулай II Дь³пп³нт³н т³рµттээх 
кыргыттар гимназияларын бµтэрбит Ася Мордов-
скаяны билсэн кэргэн ылар. Ася ийэтэ граждан-
скай сэрии геройа Кеша Алексеев дьонугар эстэ-
рээппэнэн µлэлээбит (Или² Ха²алас ыччаттара 
элбэх буолан хаартыска±а тµспµттэригэр эдэр-
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кээн Ася уонна Кеша баалларын к³рбµтµм).
£р³б³лµµссµйэ буолан, улахан араллаан тахсан, 

саха баайдара илин диэки тµ´эллэригэр ини-бии 
Федотовтар тэ²²э кµрэ´эллэр, эмигрант ыарахан 
оло±ун эттэринэн-хааннарынан билэл лэр, эрэй 
б³±³тµн к³р³лл³р, Сахалин арыы га киирэллэр-
тахсаллар... 1965–1966 сылларга µ³рэппит учуута-
лым, педагогическай µлэ бэтэрээнэ К.П. Солдатова 
(Скрябина): «Ийэм Анисия Степановна Сахалин 
арыытыгар сахалар, Амур ³рµс тыатыгар хунхуз-
тар (ороспуойдар) элбэхтэрин, муора±а шторм 
кэмигэр хараабылынан устар олус кутталлаа±ын, 
эмиграция±а бииргэ сылдьыбыт дьонуттан Кон-
стантиновтары, Дьо куускай дьонун ахтар-саныыр 
буолара. Хара ³лµ³р диэри былыргы элбэх хаар-
тыскалары харайан илдьэ сылдьан баран, ³л³рµн 
чуга´ыгар суох гынаттаабыт. Ити 1979 сыл эр-
гин буолуо. Нууччалыы сурунаалы, кинигэни мин 
иннибинэ аа±ар этэ ийэм. Эмиграция±а кэргэнэ 
Николай Федотов ыал дьан ³лбµтµн Николаевск-
на-Амуре (билигин Комсомольск-на-Амуре) куо-
рат эргин олохтоох орочоон омуктар к³м³л³рµнэн 
у²уох тутан, мэ²э таас туруоран, ол таас та´ыгар 
хаартыска±а тµ´эн хаалбыт. Дьэ уонна туос са-
тыы, бу хорсунун к³рµ³² этэ, т³´³ ³р хааман кэ-
лээхтээбитэ буолла, кэргэнин аймахтарыгар Хаар 
кинээскэ кэлэн олохсуйар. О±отун Коляны, бы-
лыргы сахалыы сиэринэн кэргэнин быраата Ни-
кита Гаврильевич Федотов илдьэ хаалбыт, 1942 
сыл лаахха ол Коля Федотов би´иэхэ Бµµтэ²э±э 
та²ас-сап бµтэн, бырда быстан туос сатыы Алдан-
тан киирбиттээ±э. Ийэбин к³рµ³м диэн киирээхтээ-
бит уонна уонча хоноот, Покров скайга военкомак-
ка тахсан тылланан, сэриигэ барбыта. Ол сылдьан 
Польша сиригэр ³лбµт. А±абыт Павел Семенович 
(µ³рэх миниистрин бастакы солбуйааччытынан 24 
сыл µлэлээбит Петр Семенович Скрябин убайа) 
1933 сыллаахха II Дь³пп³н сельпотугар, ол кэм²э 
Алдан, Учур, Ха²алас илин э²ээрин булчуттарын 
хааччыйар, тµµлээхтэрин тутар баай тэрилтэ±э 
салайааччынан µлэлии олордо±уна µчµгэй µлэ´ит 
диэн Покровскайга ы²ыран та´ааран, са²а дьиэ 
биэрэн туран µлэлэппиттэрэ, µчµгэйдик олор-
буппут, онтон 1938 с. сымыйа донуо´унан, ким 
суруйбутун билэбит, а±абытын хаайан кэби´эл-
лэр, би´игини дьиэбититтэн холдьо±он та´аарал-
лар. Дойдубутугар I Дь³пп³²²³ к³´³н кµккµрээн 
 киирдэхпит дии.

Ийэм кэпсииринэн, 1940 сыллаахха НКВД µлэ-
´иттэрэ «П.С. Скрябин кыаммат буолла, ыарый да, 
кэлэн харайдыннар» диэн илдьит ыып пыттары-
гар, а±абын дьиэтигэр Бµµтэ²э±э та´аарбытта ра, 
у´аабата±а, сотору ³лбµтэ. Сэрии сылларыгар 
иэдэйиэх дьону эбэбит Агааппыйа уонна дьу-
каах ыалбыт Сон-Хун Киргиэ лэй Ан ньыыскаты-
наан к³м³л³´³н тыыннаах орду бут дьоммут. Таня 
Сон Ороссолуода±а элбэх о±о ну-урууну тэни-
тэн быр-бааччы олорор. Убайым П.С. Скрябин 
кэргэнинээн Матрена Филипповна лыын Бу-
лу²тан кэлбиттэригэр эрэ µ³´ээ тыынан, µрµ² 
 харахпытын ³р³ к³рбµппµт. Маама±ар Матрена 
Михайловна±а 1946–1947 сылларга 3-с кылаас-
ка Адамова Клаша, Мушникова Мотя, Сон Таня, 
Тимофеев Афоня, Афанасьев Вяче слав, Яковле-
ва Настя, Архипов Коля, Марков Володя, Скрябин 
Григорий, Скрябина Маша уонна Макаров Воло-
дя буолан µ³рэммиппит. Матрена  Михайловнаны 
ирдэбиллээх, о±о±о билиини биэ рэр µтµ³ учуу-
талынан сыаналыыбын. Бииргэ µлэ лиир кэммэр 
Матрена Михайловнаны коллектив ка ытык танар, 
о±олорго амарах, а´ыгынас санаа лаах учуутал 
бы´ыытынан билбитим. Убайым  П.С. Скрябин 
аатын µйэтитэн, кини аатын I Дь³п п³н орто ос-
куолатыгар и²эрэргэ турууласпытым. М.М. Гри-
горьева о±олоругар, э´иэхэ, би´иги аймах аатыт-
тан бар±а махтал тылларын аныыбыт», – диэн 
кэпсээн турардаах.

Саха омук биир биллэр, улаханнык ытыкта-
нар ки´итэ М.С. Иванов–Багдарыын Сµлбэ «Олох 
долгуна» диэн ³р³спµµбµлµкэ олохтоохторун ула-
ханнык долгуппут кинигэтэ тахсыбыта.

Кинигэ±э Соловки лаа±ырыттан кµрээбит саха 
µс хо´уун дьонун: М.Ф. Корнилов, С.К. Старос-
тин, Е.Е. Старостин дьыл±алара кэпсэммит. Саха 
дьоно билбэтэхтэрин билбиттэрэ.

Кинигэ±э баар сорох ахтыылар мунаахсып-
пыт, хомоппут да тµгэннэрэ баар. «Олох долгу-
на»  бас такы тахсыытын маамам аахпыта уон-
на айма±а Егор Петрович Старостин Михаил 
 Спи ридоновичка кэпсээбит ахтыытыттан ула-
ханнык хомойбута, ³´µргэммитэ. Онно ки ни 
маннык эппит: «А±ам Урдус кулуба кыра уола. 
Ийэм I Дь³пп³н Хаар кинээс кыы´а µ´µ. Биир гэ 
т³р³³бµт эдьийим 1943 сыллаахха I Дь³пп³²²³ 
³лбµтэ. Хаар кинээс на´аа ки²нээх ки´и эби-
тэ µ´µ. Баайыллан турар атын мииннэрбэтэ±ин 
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и´ин бы´а±ынан анньан ³л³рбµтэ µ´µ. Оттон 
э´эм на´аа µчµгэй майгылаа±а эбитэ µ´µ. Олох 
ыйы таласпат, билэ сатаабат этим. Сыы´ам эбит. 
Кырдьа±астар баал ларына ыйытала´ан сурумма-
тахпын. Партийнай µлэ´ит этим. Онон сатаммат 
курдук этэ», – диэ ́ инэ кинигэ±э киирэн сылдьар.

¥йэлээх саа´ыгар ки´ини кытта этиспэтэх, 
сытыары сымна±ас майгылаах маамам барах-
сан: «Дьэ буолар да эбит! Эчи сµрµн-ба±а´ын, 
миинньэ сылдьар ми²этин бы´а±ынан кэйэн 
³л³рµµ диэн ку´а±ан остуоруйа±а да±аны суох 
ини. Мииниллэн кэлэн сэргэ±э баайыллыбыт 
ат, ама, хайдах иччитин аты²ыраан мииннэриэ 
суохтаа±ый? Сымыйа, ба´аа±ырдан кэпсээ´ин 
буолла±а. Арай кыра эрдэхпинэ э´элээх эбэм 
сµ³´µлээх-астаах эрдэхтэринэ, Орто Сайылык-
ка атыыр о±устара ки´ини кэйбитигэр, э´эм 
кыы´ыран, бу кэйиик о±ус сµгµннµ³ суо±а тыы-
нын сал±аа², – диэн дьа´айбытын кэпсээбитэ.

Бэтэ²э Бµ³тµр со±отох уола ити Гоша Старос-
тин I Дь³пп³²²³ Наркизовтарга иитиигэ бэрил-
либит, ийэтэ Кээтии кыы´ынаан Раялыын, сэл-
лик  буолан куоракка эмтэнэ киирбиттэр, а±алара 
Бµ³тµр Ыстаары´ын хаайыыга киирэр. Биир ыал 
µрµ³-тараа бардахтара, олох огдолуйда±а ити 
дии. Маа мам эбэтин, эдьиийин Кээтии кэриэс-
хому руос тылларын толорон 1942 сыллаахха 

учуу таллыы тахсарыгар а´а±ас сэлликтээх Рая-
ны илдьэ кэлэр уонна 1943 сыллаахха ³лбµтµн 
харайар. Гоша Старостин улаатан, борбойун 
к³т³±³н баран мин маамабыттан: «Эдьиэй Мат-
рена Михайловна, эдьийим Рая у²уо±а ханан баа-
рый, к³рд³р эрэ», – диэн к³рд³спµтµн, маа мам 
батан кэбиспит. «Харахтаан к³рб³т³х ки´игин 
то±о ирдэ´э±ин?» – диэн аккаастаабыт.

Ити Гошаны, Егор Петрович Старостины билэр 
ки´им буоларын та´ынан, айма±ым буолла±а. 
«Октябрь 50 сыла» сопхуос парткомун сэкирэтээ-
рэ этэ. Ол кэмнээ±и хомуньуустар миигинньик 
кыра-хара µлэ´ити ки´иэхэ холооботтор да этэ.

«Ермолай, эн курдук арыгыны ³рµµ и´э сыл-
дьыбаккабын, биирдэ эмэ испитим миэнэ ай даан-
наах  буолар» диэн кэриэлийэн дуу, µгэргээн дуу 
эппитин ³йдµµбµн. Кини ма²най «Октябрь 50 
сыла» соп хуоска, онтон Амма Алтанын СПТУ-н  
дириэк тэринэн µлэлээбитэ. Кэлин Суоттутаа±ы 
СПТУ-га дьэ ордук табыллан, а´ыллан, дириэктэр-
дии  оло рон, эдэрси саа´ыгар олохтон туо раабыта.

Ыччаттардаа±ын, уолаттардаа±ын билэбин 
эрээ ри, билсибэппин, Покровскайга улаап-
пыт, µ³рэм мит дьон буолан сахалыы кинигэни, 
 су ру наалы аахпаттара буолуо диэн сэрэйэбин. 

Маамам учуутал буоларыгар улахан сабы-
дыалы т³р³³бµт таайдара, ийэтин Мария Егоровна 
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сурустара Ефим Егорович Кардашевскай (1907–
1949 сс.), Егор Егорович Кардашевскай (1916–
1987 сс.) о²орбуттара. Дьэкиим 1931, Дь³гµ³р 
1935 сылларга Дьокуускайдаа±ы пед техникуму 
бµтэрбиттэр, ол кэм²э улахан µ³рэхтээх дьон ах-
сааныгар киирсэн оскуола дириэктэринэн, РАЙ-
ОНО сэбиэдиссэйинэн, райком сэкирэтээринэн 
дьон ³йµгэр-санаатыгар хаалар курдук µлэлээбит 
учууталлар этэ.

Кардашевскайдар учуутал династияларын т³-
рµттээбит таайбыт Ефим Егорович Орджоникид-
зевскай оройуон µ³рэ±ин салаатын му²утуур 
ыарахан кэмнэргэ 1942–1949 сылларга салайан 
кэлбит салайааччы этэ, µлэтинэн илин э²ээргэ 
I Дь³пп³²²³ туораан и´эн, тыылара тµ²²эстэн 
иккиэ буолан была±айга былдьанан тураллар. 
Билигин о±о ту´а, µ³рэх иннэ диэн оло±ун толук 
уурбут салайааччыны Е.Е. Кардашевскайы билэр, 
саныыр ки´и улууска суо±ун тэ²э. Дьи²э, Ефим 
Егорови´ы улуустаа±ы µ³рэх управлениета ³р³ 
тутуох, киэн туттар ки´илэринэн билиниэх тус-
таахтар этэ буолла±а...

Маамабыт 1942–1970 сылларга I Дь³пп³н ос-
куолатыгар алын кылааска элбэх о±ону аа±арга-
суруйарга µ³рэппит буолуохтаах. 

Сэрии сылларыгар µ³рэппит о±ото И.М. Яков-
лев кэлин РСФСР оскуолаларын µтµ³лээх учуута-
ла µрдµк ааты сµкпµтэ. Эбэбит бииргэ т³р³³бµт 
балтын Д.Е. Кардашевская (Скрябина) уола Се-
мен Захарович Скрябин «Растительный мир Яку-
тии» диэн кинигэни профессор М.Н. Караваев-
тыын та´ааран тураллар. «Эдьиийим Матрена 
Михайловна олус µчµгэйдик µ³рэтэрэ» диэн мах-
танар этэ Семен Захарович.

Свердловскай куоракка µ³рэммит геофизик 
С.Д. Адамов, Саха АССР юстиция±а миниистири-
нэн µлэлии сылдьыбыт Ф.М. Михайлов сэрии сыл-
ларыгар М.М. Григорьева±а µ³рэммит о±олор. 

«За трудовое отличие» диэн мэтээллээх, сэрии 
сылларын учуутала М.М. Григорьева иилээбит-
са±алаабыт учууталлар династиялара билигин 
холбоон 377 педыстаастаахтар. Ол и´игэр Ма-
трена Михайловна бииргэ т³р³³бµт сурдьа Иван 
Михайлович (1937 с.т.), кини кэргэнэ Валентина 
Ивановна (1948 с.т.) холбоон педыстаастара 86 
сыл, бииргэ т³р³³бµт балыстара Альбина Ми-
хайловна Григорьева (1956 с.т.) педыстаа´а 36 
сыл. Матрена Михайловна т³р³ппµт кыы´а, Саха 

£р³спµµбµлµкэтин µтµ³лээх учуутала Светлана 
Еремеевна Горохова (1948 с.т.) педыстаастара 
45 сыл. Биэс уолтан со±отох Еремей Еремеевич 
23 сыл устата уолаттары тыраахтары ыытарга, 
³р³мµ³ннµµргэ µ³рэппитэ, ол бэйэтин кэмигэр 
олус ту´алаах µ³рэх этэ. Мин кыы´ым русовед 
Екатерина Ермолаевна 7 сыл педстаастаах, били-
гин Ха²алас улуу´ун дьа´алтатыгар дьиэ кэргэн 
политикатын салайааччытынан µлэлиир.

Иккис уол Константин Еремеевич улахан 
кыы ́ а Оксана Чурапчы Хатылытыгар 15-с сы-
лын омук тылын, кыра кыыс Сардаана Сун таар 
гимна зиятыгар 12-с сылын эмиэ омук тылын с и-
ти´иилээх тик µ³рэтэ сылдьаллар. Оксана Кон-
стантиновна Окс фордка королевскай оскуола±а 
µ³рэнэр чиэскэ тиксибитэ.

Маны та´ынан Матрена Михайловна сиэннэ-
рэ, кийииттэрэ эмиэ педагогическай династияны 
сал±ааччыларынан буолаллар. 

Барыбытыгар холобур буолар ки´инэн, 52 сыл 
педыстаастаах кырдьа±ас эдьиийбит, а±ам бал та 
Евдокия Михайловна Заморщикова (Скряби на) 
буолар. М.М. Григорьева µтµ³ аатын µйэтитэн, 
о±о дьо²²о холобур буоллун диэн эдьийбит 
Свет лана Еремеевна, мааматын аатынан бириэ-
ми йэни «П.С. Скрябин» аатын сµгэр I Дь³пп³н 
орто оскуолатын кыра кылаастарын о±олоругар 
15 сыл устата туттаран кэллэ. Тээтэбит 1941 сыл-
лаахха Саха АССР-тан А±а дойду к³мµскэлигэр 
бастакы хомуурга ы²ырыллан, уоттаах сэриигэ 
112-с башкирдар к³²µл санааларынан тэрийбит 
(доб ровольческай) кавалерийскай дивизияла-
рыгар сэ риилэ´эн Берли²²э тиийбит со±отох 
саха. Еремей Михайлович Скрябин (1918-1989) 
маамабытынаан 43 сыл сэттэ о±ону т³р³т³н 
дьоллоохтук олорбуттара. Олох диэн ааттаах 
айаас, ахсым, ха²ыл ат ³р³±³л³³х уор±атыгар, 
ыйаа´ын бэскитигэр уурдахха, хайа да±аны 
³ттµгэр кэлтэгэй дээбэт курдук тэ²ник сылдьы-
быт ки´инэн би´иги тээтэбит буолуон с³п курдук 
саныыбын.

Былыргыны былыт сабыа, бµрµйµ³ суохтаах, 
кыах-кµµс баарынан сурукка ти´эн, кэлэр кэн-
чээри ыччакка хаалларан и´иллиэхтээх. 

Ермолай Скрябин,
Россия Суруналыыстарын 
сойуу´ун чилиэнэ
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Итэҕэл хас биирдии киһиэхэ хайдах иитил-
лэрэ элбэх хайысхалаах. Ол иһин мөккүөр 

да баар. Сорох итэҕэллэргэ Таҥараҕа сүгүрүйүү 
күһэйии кытаанах күрүөтүн-хаарчаҕын иһи-
нэн барар. Сорох итэҕэлгэ киһини тапталынан 
иитиигэ улахан болҕомто бэриллэр. Оттон саха 
итэҕэлэ Айылгы тиһигэр сүгүрүйүүнү тутуһар. 
Билиҥҥи кэмҥэ сорохтор религия эрэ киһини 
быыһыа  дииллэр, оттон сорохтор билиҥҥи ре-
лигиялар дьону сомоҕолуур курдук тапталы 
иитэр кыахтара суоҕун ыйаллар. Итэҕэл ис 
хоһоонун өйдөөһүн эмиэ мөккүөрү үөскэтэр. 
Холобур:«Без церкви еще можно обойтись, 
без Бога – нет», – диэн Андрей Битов суруйар 
(АИФ №51. 2016 г. Быть вне толпы).

Оттон дьиҥнээх итэҕэл Таҥара дьиэтигэр сыл-
дьартан-сылдьыбаттан тутулуга суоҕун Сид-
дхарта Гаутама–Будда олоҥхо үйэтин саҕана 
этэн турар: «Истинная вера – не показная 
вера в храмах, проявляющаяся в обрядах, 
обычаях, а скрытая в сердцах, созревшая 
в поступках». Бу санааны билиҥҥи кэм киһитэ 
С.Н. Лазарев бигэргэтэр: «Бога мы познаем не 
через выполнение обрядов, а через непре-
рывное чувство любви» (Человек будущего. 
Воспитание родителей. Часть 2. 2009 г. СПб., 
С.108).

Хаһан да утума быстыбат таптал (непрерыв-
ное чувство любви) киһи Айылгы тиһигин: Ки -
һи–Дьиэ кэргэн–Уруу–Норуот–Дойду–Аан дой-
ду–Айыл ҕа–Үс кэм–Таҥара кэрдиистэрин ба ры  тын 
тап тыы үөрэнэр буоллаҕына эрэ сайдар, үүнэр. 
Ки һи тус бэйэтэ: куойуута (эмоции), санаата 
(мысли), тыла (речь), дьайымала (поступок) 
дьиэ кэргэҥҥэ төрүөҕүттэн тапталы иҥэринэн, 
тап тыырга үөрэнэн, тапталы, кыһамньыны атын 
ки һиэхэ биэрэр дьоҕура (отдача энергии) Итэҕэл 
саамай төрүтэ буолара Будда, Андрей Битов, 
С.Н. Лазарев уо.д.а. этиилэригэр көстөр.

Религия буолбакка, киһи отуора: куойуута 
(дууһата), санаата, тыла, дьайымала аан бастаан 
тапталынан туолбут буолуохтааҕа О.М. Айванхов 
этиитигэр эмиэ бигэргэтиллэр: «Грядет эпоха, 

когда человек должен прекратить полагаться 
на величие своей религии и позаботиться 
о том, что представляет собой лично он». 
Киһи личноһа диэн өйдөбүлгэ куо йуу, санаа, 
тыл, дьайымал киирэллэр. Киһи отуора тапта-
лынан киһитийиитэ култуура, духуобунас төрдө 
буолар. Ол иһин киһи отуорун Иоанн Златоуст 
Таҥара дьиэтигэр дьүөрэлиир: «Где бы ты ни 
был, молись. Ты – храм Божий: не ищи же 
места, нужно только душевное расположе-
ние». Киһи отуора тапталынан киһитийдэҕи-
нэ, киһи айыы майгыланар (нравственное чув-
ство). Оттон ол суох буоллаҕына, сиэр-майгы, 
 суут-сокуон, суобас барыта сотуллар. Таҥараны 
итэҕэйбэт эрээри, киһи отуордара тапталынан 
киһитийиитэ суобас буолар. Оттон Таҥараны да 
итэҕэйбэт уонна отуората тапталтан туораабыт  
дьону Борис Галкин маннык ойуулуур: «Впе-
реди  у них шествуют эгоцентризм, горды-
ня. Отсюда и жестокость, и высокомерие: 
 дескать, именно он достоин лучшей жизни. 
Есть неверующие люди, но с совестью. А 
эти и безбожники, и бессовестные» (АИФ. 
№19. 2015 г. Всегда восстаем из тепла).

Отуора киһитийбэтэх ыччат мөссүөнүн учуутал 
А. Пилипук ойуулуур: «…Желание получать 
знания, мотивация, способность мыслить 
самостоятельно, критически, катастрофи-
чески упали» (АИФ. №21. 2015. Вирус безраз-
личия). Ити курдук дьон отуора киһитийбэтин 
түмүгэр киһи аймахха бүттүүн сылаарҕааһын, 
улугуруу бүрүүкүүрүн (усталость цивилизации) 
Сергей Соловьев суруйар (АИФ. №14. 2016 с. 
Кто ты, человек?).

Отуор тапталынан киһитийбэтэҕинэ, талаан 
да, наука сайдыыта да быыһаабаттарын иһин 
С.Н. Лазарев оҕо талаанын эрэ аҥардастыы өрө 
туппакка, өйө-сүрэҕэ киһитийэрин эмиэ тэҥҥэ 
ситиһэргэ сүбэлиир.

* * *
Итэҕэл өйдөбүлэ төһө да араастааҕын иһин, 

Итэҕэл саамай сүрүнэ (приоритет) таптал буолар. 

ИТЭҔЭЛ ҮӨСКЭЭҺИНЭ
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Ол эрээри материальнай эйгэни: киһини, дьиэ 
кэргэни, урууну, норуоту, төрөөбүт дойдуну, аан 
дойдуну эрэ өрө тутар сирдээҕи таптал киһиэхэ 
ордук чугас, дэбигис өйдөнөр. Оттон Айылҕа–Үс 
кэм–Таҥара тиһигин өйдөөн, таптаан, сүгүрүйэн 
ылыныы элбэх сыраны, үлэни, уһун кэми эрэйэр 
духовнай үлэ – айыы таптал буолар. Айыы уон-
на сирдээҕи таптал холбоһуулара айыы киһитин 
үөскэтэрин М. Горькай чаҕылхайдык этэн турар: 
«Когда жизнь неприглядна и грязна, как 
старое, засоренное пожарище, приходит-
ся чистить и украшать ее на средство сво-
ей души, своей волей, силами своего вооб-
ражения». Ол аата туохтан да тутулуга суох 
бэ йэттэн биэрии, үтүөнү үөскэтии айыы таптал 
буо лара бу этиигэ бигэргэтиллэр.

Сирдээҕи тапталынан эрэ муҥурданыы (идо-
лопоклонничество), а.э. материальнай уйгуга 
эрэ сүгүрүйүү айыы тапталтан муннарарын, 
тэйитэрин олоҥхо эмиэ чаҕылхайдык ойуу-
луур. Таптыыр кута суох, дьону харыстаабат-
таптаабат, кимиэхэ да көмөлөспөт, ким эмэ 
туһугар бэйэтиттэн биэрбэт (жертва), кими да 
аһынар сүрэҕэ суох, дьон мөлтөҕүн, итэҕэһин-
бодоҥун, уратытын уйбат, алы гыммат бэйэм-
сэх дьон абааһыларга чугастарын олоҥхо эмиэ 
ойуулуур.

Айылгы тиһигин сокуоннарын (Законы Все-
ленной) кэспитин өйдөөн, Алы Булкун буха-
тыыр (Т.В. Захаров–Чээбий, Ала Булкун. Олоҥ-
хо. Якутскай. 1994 с.) алҕаһын көннөрүнэр. 
Ол курдук Сандыл Баайы өлөрдөҕүнэ, үҥэр 
Таҥараҕа аньыы буоларын өйдүүр, киһитийэр. 
Оттон Алтан Амырыыт кута-сүрэ, өйө-санаата 
айыы тапталынан киһитийбэтэҕин түмүгэр бал-
та Үрүҥ  Уйуллаан айыы бухатыыра Ойуллаан 
Чочуллааҥҥа ойох тахсарын утаран, иккиэннэ-
рин өһүүр, өлөллөрүгэр баҕарар.

Икки айыы сирин бухатыырдара эрээри Ал-
тан Амырыыт уонна Ойуллаан Чочуллаан 
охсуһуулара Айылгы тиһигин утарыы буоларын 
норуот хараастан быһаарар:

Аан ийэ дойду кэскилин санаабатылар,
Үрүҥ күн сырдыгын өйдөөбөтүлэр,
Үҥэр Таҥара айыытын толкуйдаабатылар,
Бар дьон санаатын санаабатылар... (52 с.)
Оттон Алтан Амырыыт айыы тапталынан ки-

һитийбэтэх буолан, киһилии киэбэ, суобаһа 

суоҕун, буруйа суох дьону буруйдуурун бал-
та Үрүҥ Уйуллаан хомойон-тутурҕанан этэр. 
Айыл гы тиһигин утары баран охсуһааччылар 
 иитэр сүөһүлэрэ үрэллиэҕин, кэнчээри ыччатта-
ра кэхтиэҕин туһунан Таас Хантар сэрэтэр. Сир 
уола Сиҥнээбил диэн абааһы бухатыыра Очул-
лаан Чочуллааны өлөрөр. Онуоха Үрүҥ Уйуллаан 
көрдөһүүтүнэн үөһээҥи айыылар Ойуллаан Чо-
чуллааны, Айылгы тиһигин тапталынан ылына-
рын иһин, тилиннэрэллэр.

* * *
Саха олоҥхото ити курдук, Будда, Андрей Би-

тов, С.Н. Лазарев, О.М. Айванхов, Иоанн Злато-
уст уо.д.а. этэллэринии, эмиэ киһи дууһатын, 
отуорун урут киһититэн, Итэҕэли иитэрэ көстөр.

Саха олоҥхото киэҥ далааһыннааҕын, иитэр 
күүһэ сүдүтүн философ, Ураллааҕы универ-
ситет профессора Александр Михайлович Ло-
бок «Алмазная земля подготовки олонхо» диэн 
кинигэтигэр («Дьокуускай, 2007 г.») сиһилии 
көрдөрөр. Кини ааспыт кэми умнубат, кэлэр 
кэмҥэ бэлэмнэнэр ис хоһоонноохтук билиҥҥи 
олоҕу  айар-тутар киһини олоҥхо иитэрин ди-
риҥник хорутан көрдөрөр. Ол иһин  саха норуо-
тун биир чаҕылхай уратытын олоҥхону кытта 
ситимнээн арыйар: «У каждого наслега, как 
бы отдален он ни был, есть безусловное 
чувство своего культурного достоинства и, 
вместе с тем, чувство единства с общей для 
всех якутов духовной культурой. Культурой 
великого эпоса олонхо, культурой велико-
го и постоянно себя творящего языка, куль-
турой уникальных художественных тра-
диций – той культурой, благодаря которой 
несколько сотен тысяч человек, живущих 
на территории в три миллиона квадратных 
километров, чувстуют себя абсолютно еди-
ным и целостным народом» (С.15).

Оттон саха оскуолаларын чинчийэн баран 
кини: «Но вот перед нами Якутия с ее уходя-
щим в глубину веков опытом строительства 
себя как культурной целостности на гиган-
ской территории. Ей – Богу, России есть 
чему поучиться!» (С.16), – диэн үрдүктүк сыа-
налыыр. Ону ааһан: «…Якуты позиционируя 
себя как представителей молодой пассио-
нарной нации, страстно и яростно возделы-
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вающей свои собственные культурные ос-
нования для культуры всего мира», – диэн 
олоҥхо култуурнай саҕаҕын өссө кэҥэтэр (С.15).

Ити курдук саха норуотун култуурунай, ду-
хуобунай сайдыытын улуу нуучча норуотун гу-
манистическай цивилизациятын көмөтүнэн аан 
дойду таһымыгар тахсыытын А.С. Борисов эмиэ 
киэҥник эҥсэн бигэргэтэр: «Русская цивили-
зация – это великая культура и величайшая 
история. (...) Но русская цивилизация – это 
не только православие и русские. ...Прос-
той пример – Саха театр. Благодаря ему 
поя вились на свет балет, оперы, хор и даже 
эстрада. Но из него вышел и театр Олонхо, 
который уже не русский, а восточный. ...Но 
актеры Саха театра – они все представите-
ли русской театральной школы. Над ними 
всегда купол храма, православного храма. 
И русская цивилизация имеет огромный по-
тенциал» (Жизнь Якутска. №3. 2017. Миром 
правят идеи, не деньги и начальники). 

А.С. Борисов туруорар айымньылара Саха си-
ригэр эрэ буолбакка, бүтүн Россия, аан дойду 
эйгэлэригэр дириҥ биһирэбили ылаллар. Бүтүн 
киһи аймах духовнаһын байытар кыахтара ула-
хан. А.С. Борисов, А.И. Лобок саха норуотун 
духовнай күүһүн ити курдук тэҥҥэ өйдүүллэрэ 
Удмуртия тылга уонна сурукка институтун сүрүн-
нүүр үлэһитэ Алексей Арзамасов сыанабылыгар 
дьүөрэлии. А. Арзамазов Россияҕа литература 
сайдыытын туһунан анаарыыта А.С. Борисов 
санаатын бигэргэтэр: «Урукку өттүгэр нууч-
ча уран суруга арҕааҥы сабыдыалынан 
сайдыбыт, арҕааҥы уран суруктан элбэххэ 
үөрэммит уонна онтон кэлин Арассыыйаҕа 

олохтоох төрүт омуктар уран суруктара ту-
руутугар улахан төһүү буолбут буоллаҕына, 
нуучча аныгы уран суруга сайдыы билиҥҥи 
түһүмэҕэр дойду төрүт омуктарын уран су-
руктарыттан кытта байыты ныан, үөрэниэн 
сөп буолла» (Кыым. №39. 05.10.2017 с. Арчы-
лан. Саха сирэ «Төрөөбүт кинигэ» бы ра йыак ка 
кыттыһар).

Түмүктээн эттэххэ, Итэҕэл киһи дууһата, 
отуо ра тапталынан киһитийэриттэн саҕаланара 
олоҥхоттон уонна А. Битов, Будда, С.Н. Лазарев 
О.М. Айванхов уо.д.а. үлэлэриттэн көстөр. Тап-
тал сирдээҕи уонна айыы таһымын тэҥҥэ  иитэр 
олоҥхо норуоту түмэрин, ол иһин саха норуотун 
духовнай сайдыыта Россия, аан дойду таһымыгар 
тахсар кыахтааҕын А.М. Лобок суру йар. Саха 
норуотун сомоҕолуур Итэҕэл ити курдук дириҥ 
силистээҕин А.С. Борисов эмиэ бигэргэтэр. От-
тон А.М. Лобок, А.С. Борисов, А. Арзамасов 
киэҥ эркээйилээх этиилэрэ саха но руотугар ки-
һи аймаҕы чэчирэтэр тускулаах Айыы Итэҕэлэ 
күүстээҕин эмиэ туоһулууллар.

Биирдэм киһи олоҕо кылгас да буоллар, киһи 
аймах эстибэтин төрдө бэйэттэн биэрии, дьоҥҥо 
үтүөнү оҥоруу буоларын Итэҕэл оҥостууну хай-
дах ситиһиэххэ сөбүн Владимир Винокур суру-
йар: «А чтобы люди не отказывали в помо щи 
ближнему, должна проводиться соответ-
ствующая политика государственного мас-
штаба. Об этом нужно говорить в прессе, 
на ТВ. Доброту нужно пропагандировать и 
– что самое важное – поощрять» (АИФ. №43. 
2015 г. Про доброту нужно говорить).

Елисей Иевлев

Уочарка уонна публицистика
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Саха кырдьаҕас дьонуттан П. А. Ойууну-
скайы көрбөт³х, эбэтэр истибэтэх киһи 

аҕыйах буолуо. Мин кинини кыра эрдэхпит-
тэн көрбүтүм уонна истибитим. Ол туһунан 
аҕыйахтык кэпсиэхпин уонна кини туһунан, 
кини айымньытын туһунан эмиэ аҕыйах тылы 
этиэхпин баҕарабын.

П.А. Ойуунускайы аан маҥнай оҕо сылдьам-
мын 1924 сыллаахха, Өктөмҥө, Сандама диэн 
сиргэ  Арҕаа-Хаҥалас улуу´ун ыһыаҕар көр-
бү түм. Онно кини М.К. Аммосовтыын тахсы-
быт этэ. Оччотооҕуга комсомол активнай µлэ-
һитэ Колосов диэн, эмиэ Якутскайтан тахсы быт 
киһи, биһигини, оҕолору, мунньан баран үөгү-
лэппитэ: «Ытыктыыр Максим Кирович уон-
на Платон Алексеевич, биһиэхэ кэлиҥ, тылла 
этиҥ, көрдөһ³бүт», – диэн. Онно чөмөхтөһөн 
оло рор оҕолорго ик киэн кэлбиттэрэ. Үүт маҥан 
та ҥастаахтар этэ. П.А. Ойуунускай: «Эдэр пио-
нердар, үлэһит дьыа латын иһин бэлэм буолуҥ!» 
– диэбитэ, би һиги бука бары: «Бэлэм буолуох-
пут!» – диэн үөрүүнэн эппиэттээбиппит. Иккиһин, 
мин П.А. Ойуу нускайы Якутскай таһыгар сэллик 
са на то рия тыгар көрбүтүм. Ол 1928 сыллаахха 
буолуо. Оччолорго санаторий буола сылдьыбыт 
мэндиэмэннээх мас кыра дьиэ билигин да турар. 
Ол дьиэ билигин түннүктэрин сабыылара күөх 
кыраасканан кырааскаламмыт, ол саҕана үрүҥ 
кырааскалаах этэ. Ити дьиэҕэ хойут Гимеин хон-
туоралана сылдьыбыта. Билигин бу дьиэ аттыгар 
Сэргэлээхтиир автобустар тохтууллар. Биһиги ол 
сайын Сэргэлээххэ пионер лааҕырыгар сынньам-
мыппыт. Лааҕыр оҕолоро П.А. Ойуунускай олох 
чугас баарын истэн, кинини ыҥыттара аҕыйах 
пионер оҕолору делегация оҥорон, киниэхэ ыып-

пыттара. Биһиги санаторийга тиийэн, кыбыс-
та-кыбыста, Платон Алексеевич баарын-суоҕун 
ыйыталаспыппыт. Онно Казанцева диэн врач ки-
нини хоһуттан ыҥыран таһаарбыта. П.А. Ойуу-
нускай оччоҕо эмиэ ма ҥан таҥастааҕа, кубарый-
быт дьү´үннээҕэ. Кини биһиги тоҕо кэлбиппитин 
истэн баран: «Оҕолоор, мин ыалдьан сытабын, 
кыайан барар кыа ҕым суох, ыҥырбыккытыгар 
улахан баһыыба, чэ, үчүгэйдик сынньаныҥ, та-
баа рыстаргытыгар миигиттэн эҕэрдэтэ тириэр-
диҥ», – диэбитэ.

Өссө биирдэ П.А. Ойуунускайы кытта 1930 
сыллаахха көрсүбүтүм. Кини сайын Покровскай-
га, саҥа тэриллибит Арҕаа-Хаҥалас оройуону-
гар, ханнык эрэ боппуруоска боломуочунайынан 
тахсыбыта. Ол кэмҥэ Покровскайга – саҥа оро-
йуон киинэ буолбут кыра дэриэбинэҕэ, гос тиница  
суоҕа, остолобуой да суоҕа. Партия райкома 
биир хостооҕо, комсомол райкома онно ааһар 
хоско кабинеттааҕа. Мин райкомолга µлэлиирим 
уонна сонно хонорум. П.А. Ойуунус кай партия 
оройуоннааҕы комитетын хоһугар кыра мас дьы-
баан баарыгар утуйан, хоно сылдьыбыта. Кини 
хас да хоммута. Мин бу сырыыга кинилиин бэрт 
µчµгэйдик билсибитим. Кини кырдьаҕас револю-
ционерын, республика биир улахан государ-
ственнай үлэһитэ буола сылдьыбытын уонна саха 
чулуу суруйааччыта буоларын билэр буоламмын, 
бэркэ кыбыстар уонна улахан нык ытыктыыр этим. 
Туох баарбынан усулуобуйа тэрийэ уонна арал-
дьыта сатыырым. Остолобуой суох буолан, мин 
аһыыр ыалбар ыҥыран илдьэммин аһаппытым 
уонна утуйар таҥас булан биэрбитим. Киэһээ 
аайы саахыматтыырбыт. Кини оонньоон миигин 
тулуппат этэ, фигураларбын сиэтэҕин аайы икки-

П.А. Ойуунускай ту´унан
(Ахтыы)

Бу ахтыыны ааспыт µйэ отутус сылларыгар комсомолга, Тылы, литератураны, истори-
яны чинчийэр институкка, ³р³спµµбµлµкэ салалтатыгар µлэлээбит кырдьа±ас сэбиэскэй-
партийнай µлэ´ит Андрей Иванович Захаров П.А. Ойуунускай т³р³³бµтэ 90 сылыгар су-
руйбута. 
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үс куплет таах хоһоон этэ-этэ элэктиирэ: «Эдэр-
чэгиэн комсомол эрэнэр эпписиэрин элиттэҕим 
буоллун». «Эдэр-чэгиэн комсомол тууратын ту-
ра-тура туура туттаҕым буол лун», «Хаҥалас ком-
сомола харыстыыр атын харайдаҕым буоллун», 
– диирэ. Мин кини атын хоһооннорун билигин 
умнан кэбиспиппин, ити эрэ өйбөр хаалбытын ах-
табын. Кини олус эйэ ҕэһэ, көрдөөҕө уонна нары-
на  миигин, оччоҕо эдэр киһини, олус үөрдүбүтэ, 
мин түргэнник бо доруспутум, киниттэн кыбыста-
рым ааһан хаал быта. Кинини но руот улаханнык 
таптыырын, ытык тыырын мин ол күн нэргэ уу ха-
рахпынан көр бүтүм. Хас да  ыраах нэһилиэктэн 
П.А. Ойуу нускайы көрөөрү, анаан-минээн, киирэ 
сыл  дьы быттара. Билэрдии миэхэ кэлэн, бэркэ сэ-
рэнэ-сэрэнэлэр, сипсийэр кэриэтэ ыйыппытта ра: 
«Ойуунускай баар дуо? Кинини көрө киирдибит», 
– дэспиттэрэ. Онно мин: «Баар, райком секрета-
рыгар киирэн олорор, – диэбитим. – Мин атты-
бар олор, миигин кытта кэпсэт, сотору тахсыаҕа, 
көрµөҥ». Дьонум тулуйбаккалар: «Хайдах 
киһиний, төһө улахан киһиний, суостаах дуо?» 
– диэн ыйыталлар. Онуоха мин: «Суох, киһи 
сымнаҕаһа, үтүөтэ, чэ тохтуу тү һүҥ, көрүөххүт», 
– диибин. Ол олордохпутуна, П.А. Ойуу нускай 
райком секретарын хоһуттан тахсан кэллэ, били 
кэтэһэ олорор киһим ойон турбутун бэйэтэ да 
билбэккэ хаалла, хортууһун быарыгар ыга тута-
тута, бокулуоннаан барда. Платон Алексеевич 
ону көрөн баран сонньуйда уонна киһибин кытта 
илии тутуһан дорооболосто, хантан сылдьарын, 
туох олохтоох киһитин ыйыта ласта. Киһим үөрүү 
бөҕөнү үөрдэ уонна хап-сабар кэпсии турда. П.А. 
Ойуунускай быраһаайдаһан баран, райком секре-
тарыныын ааһа турдулар. Мин онно норуот П.А. 
Ойуунускайы хайдах курдук күндүтүк са ныырын, 
кинини көрүөхтэрин, кини тылын истиэхтэрин 
баҕаралларын бэйэм чуо көрөн билбитим.

Мин 1932–1937 сыллардаахха Якутскай-
га,  комсомол уобаластааҕы комитетыгар үлэ-
лээбитим. П.А. Ойуунускайы, кини соҕу рууттан 
үөрэҕи бүтэрэн кэлбитин кэннэ, элбэхтик көр-
бүтүм уонна истибитим. Оччотооҕу комсомолец-
тар уон на комсомол үлэһиттэрэ кинини олус 
таптыыр этибит. Уобаластааҕы комсомольскай 
кон ферен цияларга кинини ыҥыран конферен-
ция президиумугар олордорбут уонна президиум 
сас таабын, обкомол бюротун чилиэттэрин кытта 

фотографияҕа түһэрэр этибит. Ити барыта ыччат 
кинини улаханнык таптыырын бэлиэтэ этэ.

П.А. Ойуунускай айымньыларын оччотооҕу ыч-
чат бэркэ таптаан ааҕара уонна ырыа оҥосторо.

П.А. Ойуунускайы саамай кэнники 1938 сыл-
лаахха көрбүтүм. Мин оччоҕо Москваҕа пар-
тия Киин Комитетын иһинээҕи пропагандистар 
Я.М. Свердлов аатынан үрдүкү оскуолаларыгар 
үөрэнэ сылдьыбытым. Москваҕа ССРС Верховнай 
Советын маҥнайгы сессията буолбута. Сессия 
кэнниттэн Саха сириттэн талыллыбыт депутаттар 
Якутпостпредствоҕа кэлбиттэрэ. Онно Москваҕа 
үөрэнэр студеннары уонна представительство 
үлэһиттэрин ыҥырбыттара. Балачча  элбэх ки-
һи мустубута. Депутаттары кытта көрсүһүү 
 буолбута. Көрсүһүүгэ депутаттар П.М. Пев зняк, 
А.Г. Габышев, С.М. Аржаков, Н.К. Фаткулов,  
П.А. Ойуу нускай, С.П. Сидорова, Н.В. Шемяков, 
М. Варлаков, А. Олесова кэлбиттэрэ, сорохторун 
умнан кэбиспиппин. Көрсүһүүнү С.Н. Донской II 
аспыта, кини оччоҕо, арааһа, постпредставитель 
этэ. Бастакы тылы партия уобаластааҕы коми-
тетын маҥнайгы секретара П.М. Певзняк эппи-
тэ, кини маҥнайгы сессия үлэтин туһунан уон-
на республика сонуннарын кэпсээбитэ. Онтон           
П.А. Ойуунускай тыл эппитэ. Тугу эппитин бары-
тын мин билигин чуо сиһилии өйдөөбөппµн, олус 
өр дөөҕү буолан сороҕун умнан кэбиспиппин. 
Мин өйбөр хаалбытынан кини тыллара истээччи-
лэри улаханнык чөрб³ппүтэ, сонурҕаппыта.

– Биһиги, саха кырдьаҕас революционерда-
ра, марксистар-ленинецтэр бэйэбит норуоп-
пут туһугар, революция уонна партия туһугар 
ытык иэспитин чиэһинэйдик толорон кэллибит, 
– диэ битэ кини. – Биһиги өр сыллаах, эриир-
дээх-мускуурдаах үлэбит түмүгэр билигин со-
циализм кыайыылаахтык тутулунна, биһиги сыр-
дык баҕабыт уонна санаабыт туолла. Билиҥҥи 
даҕаны, кэнники даҕаны көлүөнэ ыччат биһиги 
оҥорбут үлэбитин үрдүктүк сыаналыаҕа, биһиги 
үлэбитигэр тахса сылдьыбыт итэҕэстэри таба 
өйдүөҕэ, онно дириҥник эрэнэбит. Биһиги араас 
кытаанах сылларга, партия киин салалтатыттан 
сибээс быста сылдьыбыт да кэмнэригэр Ленин 
ыйыытын тутуһан, партия генеральнай линия-
тыттан халбаҥнаабакка үлэлээбиппит, биһиги 
суолбут сырдык, ыраас, ону ким да киртитиэ, 
баһааҕырдыа суоҕа.
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Бэҕэһээ Кыһыл площадка парад буолла, ону 
көрө тураммын мин олорон ааспыт олохпун ба-
рытын бэрийэн көрдүм. Онно өйдөөтөхпүнэ, 
биһиги көлүөнэ, мин доҕотторум туох баар күүс-
пүтүн, сырдык санаабытын бүµс бүтүннүүтүн 
партия, революция, норуот, социализм дьыала-
тын иһин чиэһинэйдик биэрбит эбиппит. Үйэбит, 
күүспүт, билиибит тобоҕун социализм өссө ту-
ругурарын туһугар тиһэх күммүтµгэр диэри биэ-
риэхпит, онно эрэниҥ!

Мин суруйааччыбын. Туох баар суруйуум – 
мин сүрэҕим уота, мин сырдык санаам түмүгэ. 
Мин айымньыларым бүүс-бүтүннүүтэ партияҕа, 
Лениҥҥэ, революцияҕа, социализм дьыалаты-
гар аналлаахтар. Мин айымньыларбынан үтүөҕэ, 
сырдыкка, кыайыыга ыҥырбытым, атын санаа 
мин айымньыларбар суох.

П.А. Ойуунускай – саха улуу суруйааччы-
та, улуу поэта-ырыаһыта. Мин бу тылы тут-
тарбыттан кыбыстыбаппын. Бу тыл дьиҥнээх 
кырдьык тыл. П.А. Ойуунускай бэйэтин рево-
люционнай айымньыларынан улуу. Саха совет-
скай литературатын төрүттээбитинэн. Саха ли-
тературатын бары жанрдарыгар өлб³т-сµппэт 
айымньылары суруйбутунан. Тыла муҥура суох 
баайынан. Саха норуотун саамай улахан, саа-
май улуу айым ньытын – олоҥхону суруйбуту-
нан. Ырыаны, хоһоону айарга саха тыла толору 
кыахтааҕын көрд³рбµтµнэн. Кини бойобуой мар-
шевай, революционнай ырыалары да суруйары-
гар, лирика±а, тапталы туойар хо´оонноругар 
да, сытыы күлүү-элэк сатира±а да, норуот айым-
ньытын суруйарыгар эгэ эрэ, кылгастык эттэххэ, 
поэзия бары көрүҥнэригэр саха тылын тутулун, 
грамматическай, синтаксическай көрдөбүллэрин 
кэспэт, тылы, төр³³бµт норуотун тылын хаһан 
да түҥ-таҥ туттубат этэ. Бу – кини норуот поэта 
буоларын биир улахан көстүүтэ. Норуот поэта 

норуот тылын таба тутуохтаах, норуот тылын ту-
тулун туту´уохтаах. Оччоҕо эрэ кини айымньы-
та норуокка тµргэнник тиийиэхтээх, ааҕааччы 
сүрэҕин тыытыахтаах, дууһатын хамсатыах таах. 
Тылы түҥ-таҥ тутан суруллубут хоһоону дьон 
өйдөөбөт, оннук хоһоон норуокка тиийбэт. П.А. 
Ойуу нускай революционнай, баай айымньы-
лара ыччаты коммунистыы тыыҥҥа иитэргэ күн 
бүгүҥҥэ диэри улахан суолталаахтар. Кинилэр 
партия уонна комсомол ыччаты иитэр үлэлэригэр 
сүүнэ көмөлөөхтөр.

П.А. Ойуунускай айымньыларын, кини баай 
традицияларын пропагандалааһын суруйааччы-
лар союзтарын, комсомольскай, култуурнай-
сыр датар тэрилтэлэр биир дьоһуннаах сорукта-
ра дии саныыбын. Ол иһин мин ити тэрилтэлэргэ 
туһаайан этии киллэрэбин: сыллата аайы П.А. 
Ойуу нускай поэзиятын күннэрин киэҥник тэ-
рийэн республика үрдүнэн ыытары олохтуохха 
диэн. Онно поэттары, артистары, музыканнары, 
норуот самодеятельно´ын киэҥник тардыахха.

Маны сайын, от үлэтин иннинэ, сир-дойду киэр-
кэйбитин кэннэ, ыытар ордук буолуо этэ, оччоҕо 
үгүс киһи сылдьыа этэ дии саныыбын. Биһиги 
дойдубутугар сыллата аайы А.С. Пушкин уонна 
Н.А. Некрасов поэзиятын күннэрин  ыытыллаллар. 
Бу үтүө үгэһи киэҥник туһаныахха. Ойуунускай 
поэзиятын күннэрин ыытар буоллар, аныгы по-
эзияны пропаганда лыырга эмиэ көмөлөһүө этэ. 
Ол барыта ыччаты иитэргэ улахан туһаны аҕалыа 
этэ дии саныыбын.

П.А. Ойуунускай туһунан этиэх буолбут тыл-
ларым итинниктэр.

А.И. Захаров, 
Союзнай суолталаах персональнай 
пенсионер
«Хотугу сулус» 7-с №-рэ, 1983 с.

П.А. Ойуунускай т³р³³бµтэ 125 сылын к³рс³
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Мин аҕам, Дмитрий Тихонович Кирил-
лин, 1905 сыллаахха күһүн Нам улууһун 

Көдөһү нэһилиэгин сэнэх ыалыгар төрдүс дуу, 
бэһис дуу оҕонон төрөөбүт. Аҕата Тихон Ивано-
вич 1862, ийэтэ Скрыбыкина Анисья Дмитриевна 
1868 сыллаах төрүөхтэр, төрүт Көдөһү аҕатын 
ууһун дьоно. Кыстыктара Талахтаах, сайылык-
тара Туруйалаах диэн сирдэргэ баарын, аҕам 
ыҥыыр акка мэҥэһиннэрэ сылдьан, уонум буола 
илигинэ, көрдөрбүтэ. 

Убайа Ньукулай балтараа сыл аҕа эбит. Аҕам 
алтатыгар аҕата, аҕыһыгар ийэтэ күн сириттэн 
күрэнэннэр, ини-биилэр кыра саастарыгар ту-
лаайах хаалбыттар. Онон, тылын тамаҕыттан 
сабаҕалаатахха, уолаттар ыраах-чугас аймах-
та рыгар сыстан улааппыттар. Онно араас эрэ-
йи-муҥу да көрсүбүт бадахтаахтар. Дьону ку-
һаҕаннык саҥарыллыбат гынан баран, биирдэ 
кырдьаҕас аймахпыт оҕонньор миигин тап таан 
ымманыйарын көрөн эппиттээх: «Ити били-
гин эйиэхэ элэккэйин көрүмэ, эдэригэр кырык-
таах баҕайы этэ. Уончабын ааһан иһэн үрэххэ 
(Кэнкэмэҕэ – Н.К.) оттуу сылдьан киис тиҥэлэҕин 
сиэри тобуктаатахпына үлтү хаһыытаан туруо-
рара...»

Уолаттар бууттарын этэ буһуута, холлорун 
этэ хойдуута барыны бары сатыыр, үлэни кыа-
йар буолбуттар,бэл сылгыны айааһыыр идэ-
лэммиттэр. Кырдьаҕастар кэпсииллэринэн, ор-
дук абаҕам Ньукулай, бэйэтин лаппа кыанар 
эбитэ үһү. Бастаан нэһилиэк дьонугар, онтон 
тэлэһийэн Маҕаҥҥа киирэн аттакыларга (скоп-
цы) хамнас ка үлэлиир буолбуттар. Ол иһин до-
кумуоннарга аҕам олоҕун таһымын ыйытыыга 
«батараак» диэн бэлиэтэтэр эбит.

Аҕам уруккуну-былыргыны бэрт сэдэхтик 
ахтааччы. Олортон биир түгэн – аҕыйах хонук 
үрүҥнэргэ сылдьыбыт буруйугар бэйэтэ үйэтин 
тухары «мандьыыт» (биһиги кырдьастарбыт бан-
дьыыт диэни тылы итинник саҥараллара – Н.К.) 
аатырбытын, онтон биһиги «мандьыыт уолатта-
ра» дьарылыктаммыппытын кэпсээбиттээх.

1922 сыл сааһыгар, ол аата аҕам уон сэттэти-
гэр сылдьан, убайын кытта, Маҕаҥҥа, аттакылар-
га буолуо, ыһыыга үлэлээбиттэр. Онтон, ааҕан 
көрдөххө, бука, бэс ыйын 10-15 күннэригэр 
буолуо, салгыы татаардар дэриэбинэлэригэр 
Кил лэмҥэ үлэ көрдөһө тиийэн икки хоммуттар. 
Итиэн нэ, үлэ суох буолан, салгыы дойдуларын 
хайысхатын тутуһан Намныыр суолунан төттөрү 
барбыттар.

Биллэрин курдук, Саха сиригэр 1921 сыл 
күһүнүгэр гражданскай сэрии саҕаламмыта, 
1922 сыл сааһыгар Дьокуускай куораты бас-
таан ньыстар төгүрүктээһиннэриттэн соҕурууттан 
кэл бит кыһыллар сэриилэрэ босхолообута. Онон 
үрүҥнэр куорат тулатыттан Нам диэки чугуйан 
Никольскайга кииннэнэн олорбуттар. Аны Саха 
сирэ Автономнай өрөспүүбүлүкэ буолан, саҥа 
былаас амнистия биллэрэн, сэриини тохтотор 
кэпсэтии буола турара. Дьэ, ити кэмҥэ дойдула-
рын диэки сатыы баран иһэр икки уолу үрүҥнэр 
разведкалара тутан Никольскайга аҕалаллар.

Үрүҥнэргэ баар биир дойдулаахтара билэн, 
«бу биһиги уолаттарбыт» диэн тылларын биэ-
рэн кинилэри этэрээккэ хааллараллар, ат ма-
ныыр эбээһинэстииллэр. Аҕам кэпсээнинэн, хас 
да сүүс киһи баара, эйэлэһэргэ кэпсэтии буола 

Аҕам Никольскай сэриититтэн 
тыыннаах ордубута...

«Г.К. Жуков» аатынан холкуос салалтата 
(1948 с. сайын), олороллор: 

бэрэссэдээтэли солбу йааччы Е.А. Винокуров, 
бэрэссэдээтэл Д.Т. Кириллин, турар, оскуоланы 

саҥа бүтэрбит, суоччут Н.С. Охлопков.
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турар буолан буолуо, дьон санаата-оноото бэрт 
үчүгэйэ үһү. Ас дэлэй эбит – улахан олгуйдар-
га эт буһараллара, оонньуу-күрэх, ырыа-тойук, 
оһуохай да буолара үһү. Кинилэр аттары арҕаа, 
мыраан аннын диэки баар тиэрбэстэргэ манаа-
быттар. Түүнүн биир балаҕаҥҥа оһох кэннигэр 
торбос тэллэххэ убайынаан хоонньоһон утуйар 
эбиттэр.

Биир сарсыарда турбута убайа Ньукулай  суох, 
эйэҕэ сөпсөспөт дьону кытта барсыбыт ба дах-
таах. Күүстэринэн дуу, тылларыгар киллэрэн 
дуу илдьэ барбыттара биллибэт. Ити кэмҥэ Ньу-
кулай баара-суоҕа 18 саастааҕа. Аҕам кэнники 
сабаҕалыырынан, убайа Амма диэки баран кэлэр 
кыһыныгар А.Н. Пепеляев сэриитигэр кытты һан 
суорума суолламмыт буолуохтаах... Соҕотох 
 хаалан кини биир дойдулааҕын, хараҕын трахо-
ма быһа сиэбит саастаах киһини батыһа сылдьы-
быт. Ол киһи аатын эппитэ да, хомойуох иһин, 
умнан кэбиспиппин.

Устуоруйа кэрэһилииринэн, 1922 сыллаахха 

бэс ыйыгар үрүҥнэр уонна кыһыллар икки ар-
дыларыгар иллэһии кэпсэтиитэ бара турдаҕына, 
сэбиэскэй былаас сэриитэ – 226 №-дээх Петро-
градскай полк, бу ый 21 түүнүгэр, сэрэтиитэ 
суох саһан тахсан, сарсыарда эрдэ Никольскай 
дэриэбинэтин арҕаа уонна хоту өттүттэн тэҥҥэ 
сэриинэн киирэр. Арҕааттан кимэн киирэллэр, 
хоту тоһуур оҥорбуттарыгар бастакы куотааччы-
лар онно иҥнэн төттөрү чугуйбуттар...

Аҕам кэпсээбититтэн өйдөөн хаалбыппын си-
һи лээтэххэ, сарсыарда эрдэ саалар эстэр тыас-
тарыттан уһуктубуттара, номнуо араллаан бөҕө 
буолан эрэр эбит. Били биир дойдулааҕын ба-
тыһан сэриилээн киирээччилэргэ утары тахсы-
быттар. Киһитэ тугу да көрбөт, халлааны ытар 
эбит, ону ыйа сатаабыт да, ол туһалаабатах. 
Онно-манна тэргэннэр түһэн эстибиттэр, ол он-
тон дьон улаханнык чаҕыйбыт, уолуйбут. Сотору 
«шоша» үлэлээбит («шоша»  аптамаат диэн тылы 
онно бастаан истибитим – Н.К.), кыһыллар улам 
төгүрүйэн эрэллэрэ көстүбүт. Куотуу буолбут, 
аттаах дьон, тэһииннэрин быһаҕынан быһа со-
то-сото, аттарын үрдүгэр түһэн ыстаннарбыттар. 
Аҕам били киһитин кытта мэҥэстэн баран дойду-
ларын туһунан ыстаннарбыттар. Ата суох биир 
дойдулаахтара кинилэр ыҥыырдарыттан тутуһан 
балай эмэ сири сырсан иһэн, сэниэтэ эстэн буо-
луо аара хаалан хаалбыт. Аатын эппитэ да умну-
буппун. Ол киһи дойдутугар эргиллибэтэх.

Кыһыллар мыраанынан эргийэн арҕааттан 
сыап таан киирбиттэрэ, хоту Куонта Ки риэс 
диэ ки тоһуур туруорбуттара биллэр. Биһи 
дьом мут дойдуларын быһан, арҕаа хайысха-
нан ба рыахтаах этилэр, эбэтэр хоту, билиҥҥи 
Хама ҕатта өттүнэн уонна ол эргин кыһыллар 
тоһуурдарыгар түбэһиэхтээхтээхтэрэ. Ол эрээ-
ри, аҕам тоһуурга түбэспиттэрин кэпсээбэтэҕэ, 
хайдах мүччү түспүттэрин мин билигин да са таан 
өйдөөбөппүн... Ол кыргыһыыттан бэрт аҕыйах 
киһи мүччү түһэн куоппутун кэпсииллэр, сы-
тыы-хорсун, харбыыһыт дьон боротуоханы ум-
сан-харбаан куоппут курдуктар. Утары тахсан, 
эбэтэр сыаптаан киирбит, тоһууру тоҕо көтөн  
куоппут дьон туһунан кэпсээн да, ахтыы да суох. 
Арай, ол мин аҕам уонна кини биир дойдулааҕа 
мүччү түспүттэр. Үрдүк Айыылар араҥаччы лаан, 
аҕам ыч чаттара, биһиги, төрүөх быабытыгар, 
баҕар, ар ҕааттан кимэн испит кыһыл сахалар 

Н.Д. Кириллин быраатын Дмитрийи уонна кини 
уола Айсиэни кытта Никольскай Мэҥэ Тааһын 

аттыгар. 1997 с.



74 Чолбон 7 №-рэ 2018

Саха АССР т³рµттэммитэ 100 сылын к³рс³

(уҥа эҥэринэн) соруйан аһарбыт буолуохтарын 
сөбө дуу, эбэтэр олох да соҕуруу, Дьокуускай 
өттө аһаҕас буолбута дуу...

Кэлин бу кыргыһыы 75 сылыгар «Сайдыс» ас-
социация (В.Н. Луковцев, И.И. Шамаев, о.д.а.) 
өрөспүүбүлүкэ уопсастыбаннаһын көҕүлээн-тэ-
рийэн манна өйдөбүнньүк мэҥэ таас туруорбуп-
пут. Онно суруллубут «Айыы киһитэ аһы ны гас, 
күн киһитэ көмүскэс» диэн тыллар бу кыр-
гыһыыга буруйа суох элбэх саха тыына быс-
тыбытын санаталлар, кэлэр кэмҥэ саха аймахха 
оннук хара дьай хатыламматыгар баҕа санаа ны 
саҕаллар.

Аҕам бу сэрииттэн тыыннаах ордон 1931 
сыл лаахха төрөөбүт Көдөһү нэһилиэгэр бас-
та кы холкуос тэриллиитигэр кыттыбыта, 27 
сааһыттан, 1933-37 сылларга тэрийсибит «Куо-
бус» холкуоһугар бэрэссэдээтэлинэн талыл-
лан үлэлээбитэ. Кини төһө да үөрэҕэ суох 
 буол лар, эт мэйиитинэн, дьон итэҕэлинэн сир, 
бө  һүө лэктээһин, дьон уһаайбатын тыырыы боп-
пуруостарын быһаарсыыга күүскэ үлэлээбитин 
ар  хыып докумуоннара туоһулууллар. Аҕа дой-
ду Улуу сэриитин  кэмигэр кини үлэ фронугар 
ыҥырыллан Жатай пордун тутуутугар кыттыбыта. 
Ити  кэмҥэ саха аатырбыт капитана А.Д. Богаты-
ревы кытта хас да төгүл Өлүөнэ устун Тиксиигэ 
тиийэ устуһа сылдьыбытын ахтара. Онно өрүс 
сүнньүнэн дириҥи кээмэйдииллэрин кэп сиирэ: 
күнү быһа борохуот иннигэр туран, уһун мээ-
рэй маһынан уу дириҥин кээмэйдии-кээмэйдии 
хаһыытаан суруйар киһиэхэ биллэрэллэрэ үһү.

Аҕам 1945 сыллаахтан «Кыһыл Туура» холкуос 
бэрэссэдээтэлэ. 1946 сыллаахха «Куо бус» уон-
на «Кыһыл Туура» холкуостар холбоһууларыгар 
үөскээбит саҥа Г.К. Жуков аатынан холкуоска 
маҥнай бэрэссэдээтэли солбуйааччынан уонна 
окко биригэдьииринэн үлэлээбитэ, 1947–1949 

сылларга бу бөдөҥ хаһаайыстыбаны салайбы-
та. Ити кэмҥэ «Джугджурзолотоснаб» управ-
лениены кытта кэпсэтэн сайын субай сүөһүнү 
төлөһүтэллэрэ уонна күһүн Бүлүү эҥэриттэн 
кэлэр сүөһүнү кытта бииргэ астаан туттарал-
лара. Ол астыыр тутуулар (бойня) сэмнэхтэрэ 
өргө дылы бааллара. Холкуос 1948 сыллаахха 
дохуотун 64% тас үлэлэртэн – субай сүөһүнү 
тө лөһүтүүттэн, идэһэни астааһынтан, көмүс 
хос туур сиргэ таһаҕас таһыыттан, «Гортопка» 
мас кэрдииттэн, о.д.а. киллэрбит. Күүрээн нээх 
үлэлэрин биир холобурунан 1946 сыллаахха Г.К. 
Жуков аатынан холкуос икки ат-илии биригээдэ-
тэ (5 ат охсор массыыналаах, 3 ат мунньардаах, 
12 илии хотуурдаах, биригэдьиирдэр А.Ф. Гера-
симова уонна мин аҕам – Н.К.) оттообут 825 тон-
на отторун кэлин «Маҕан» сопхуос икки толору 
механизированнай биригээдэтэ ситиэхтээҕэр, 
хаһан да чугаһаппатаҕа даҕаны (600-630 тонна 
буолара – Н.К.). Аҕам бэрэссэдээтэллии олорон 
холкуостан үбүлээн-тэрийэн 1970–1980 сыл-
ларга САССР Министрдэрин сэбиэтин бэрэссэ-
дээтэлин бастакы солбуйааччынан үлэлээбит 
Н.С. Охлопковы үрдүк үөрэххэ ыыппыттара.

1952 сыллаахха Көдөһү нэһилиэгин Маҕан 
сэлиэнньэтигэр, Жуков уонна Киров ааттары-
нан холкуостары бииргэ холбуур саҕана, кө-
дөһүлэри киин сиргэ көһөрүү буолбутугар, аҕам 
Дмитрий Тихонович төрүт дойдутугар хаал-
быта. Оттон 1956 сыллаахха «Дьокуускай» соп-
хуос тэриллибитигэр, олох да уурайан, ойуур 
хаһаайыстыбатыгар үлэҕэ киирбитэ уонна Дээ-
лээйи үрэххэ көһөн 1963 сыллаахха өлүөр диэри 
тыаҕа олорбута.

Ньукулай Кириллин, 
СӨ үтүөлээх геолога, геология-
минералогия наукатын кандидата
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Уонча сыллааҕыта 
Өрөспүүбүлүкэтээҕи 
лицей «Саха история-
та» диэн сериянан 
таһаарбыт, «Манньыат-
таах Баһылай» диэн 
ааттаах, Николай Алек-
сеевич Никифоров ки-
һи ааптардаах бэрт 
кэмчи тираһынан тах-
сыбыт сэдэх кинигэти-
гэр тиксибит эбиппин. 
Бука, бу кинигэни ли-
цей дириэктэрэ, физи-

ко-математическай наука доктора Иван Шамаев 
бэлэхтээтэҕэ. Быйыл саҥа дьыл иннинэ сааһылана 
сылдьан бу дьоҕус эрээри олус кэрэхсэбиллээх 
кинигэни булан хат ааҕан бараммын киэҥ эйгэҕэ – 
интеллигенция, суру йааччылар, учуонайдар, кы-
раайы үөрэтээччилэр дьүүллэригэр таһаардахха 
сөп буолсу диэн са наабытым.

Саҥа сылга үктэнэн баран Иван Ивановичка 
эрийэн хос бэчээттииргэ көҥүл көрдөөбүтүм, бу 
сэдэх ахтыы-сэһэн кини илиитигэр хайдах тик-
сибитин уонна ааптар туһунан сураҕаласпытым. 
Киһим хос бэчээттииргэ үөрүүнэн сөбүлэспитэ, 
ааптары ирдэһиэх буолбута. Ол кэннэ өр-өтөр 
буолан баран билсибитим ахтыым ааптара, оч-
чолорго да сааһырбыт киһи, бу орто дойдуттан 
букатыннаахтык барбытын, сулумах киһи буо лан 
тус архыыба да ханна баара соччо-бачча бил-
либэтин туһунан истибитим. Бу уруккунан Илин 
Хаҥалас, билиҥҥинэн Мэҥэ-Хаҥалас сириттэн 
төрүттээх Саха сирин биир сис аймаҕа Манньыат-
таах-Никифоровтар тустарынан руко пись хайдах 
тиксибитин Ил Түмэн депутата, Өрөспүүбүлүкэ 
лицейин дириэктэрэ Иван Ша маев субу курдук 
сэһэргиир:

«Биирдэ Өктөм нэһилиэгэр тахсан оскуолаҕа 
дьону мунньан АЛРОСА-ҕа үөскээбит быһыыны-
майгыны кэпсэтэн бүтэн баран, тарҕаһаары оло-
рон, сэмсэ кэпсэтии буолбутугар, миэхэ бэрт үтүө 
сэбэрэлээх сааһырбыт киһини: «Бу – Манньыат-
таах сиэнэ Николай Алексеевич Никифоров», – 

диэн билиһиннэрдилэр. Мин соһуйуу бө ҕө. Аа-
тырар Манньыаттаах удьуорун күн аайы көрсө 
түспэккин. Кэлин анаан-минээн көрсүөх, кэпсэ-
тиэх буолан арахсыбыппыт.

Сыарҕам сыҥааҕа хоҥнуохча хоҥнубакка, ба-
лайда өр буолан баран, биир үтүө күн Өктөмҥө 
тиийэн, Николай Алексеевич чэйин иһэ-иһэ кэп-
сэтэ олорор буолан хааллым. Ирэ-хоро сэһэргэһэ 
олорон, мин Николай Алексеевичтан көрдөстүм:

– Эн бу төрдүлэриҥ Манньыаттаахтар тустары-
нан ахтыы оҥорор буоллаххына, биһиги видеоҕа 
дуу, магнитофоҥҥа дуу устан баран, ону хайдах 
эмит кумааҕыга түһэрэн көрүөх этибит. Дьэ, онтон 
кумааҕыга сурулуннаҕына, ону хайдах бэчээт-
тиир туһунан толкуйдуох этибит буоллаҕа, – диэ-
тим. Итини истэн баран, Николай Алексеевич 
саҥата суох туран ыскаап долбууруттан саһаран 
эрэр тастаах хас да тэтэрээти холбуу тутан уунан 
биэрдэ. Арыйталаан көрбүтүм тэтэрээт илиистэ-
ригэр олус үчүгэй дэхси буочарынан ыга симэн 
суруллубут. Мин көрбүт харахпын итэҕэйбэтим – 
«ахтыы оҥоруохха сөп эбит» диэбит бүччүм са-
наам хайы-үйэ олоххо киирэн иннибэр остуолга 
сытар дии!

Николай Алексеевич миигин итэҕэйэн рукопиһы 
туттаран ыыппытын Өрөспүүбүлүкэтээҕи лицей 
редакциялыыр-бэчээттиир салаатын үлэһитэ Та-
мара Яковлева, уһаппакка-кэҥэппэккэ, компью-
терга бэчээттээбитин 2006 сыл сайыныгар саха 
тылын учуутала Мария Колодезникова редакция-
лаан биэрбитэ. Төһө да Николай Алексеевич: 
«Мин суруйарга үөрэхтээх киһи буолбатахпын, 
маны барытын киһи ааҕар гына үчүгэйдик эрэ-
дээксийэлиэххэ, тупсарыахха наада», – диэбитин 
үрдүнэн ааптар суруйар талааннааҕа, тылын-өһүн 
баайа, ааспыт кэм олоҕун-дьаһаҕын, быһыытын-
майгытын ойуулааһына арыт-ардыгар дьиҥ-
нээх идэтийбит суруйааччы таһымынан буола-
рын иһин, Мария Велимировнаттан тиэкиһи төһө 
кыал ларынан уларыппакка буола сатыырыгар 
көрдөспүтүм. Онон бу сэһэн ахтыы быһыытынан 
суолтата историческай докумуоҥҥа тэҥнэһэр.»

Суох буолбут киһи мөссүөнүн үйэтитээри уон-
на кини олоҕун кэрчигин ааҕааччыга би ли һин-

ХААН ХААЛБАТ...
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нэрээри олорбут, үлэлээбит сирин – Ха ҥалас улуу-
һун Өктөм нэһилиэгин кыраайы үөрэтээччитэ, 
учуутал Петр Федотовтан хаар тыскатын уонна 
биографиятын буларыгар көр дөс пүтүм. Хата Петр 
Саввич сыыдам киһи буолан биэрбитэ, аҕыйах 
хонугунан көрдөһүүбүн лоп бааччы толорбута. 
Онон сэбиэскэй былаас саҕана сойуолаһыыга 
түбэһэн тараан буолан тарҕаммыт ытык дьон ыч-
чатын дьылҕатын кылгастык билиһиннэрэр уонна 
мөссүөнүн көрдөрөр кыах үөскээтэ.

Николай Алексеевич Никифоров 1936 сыллаах-
ха бэс ыйын 25 күнүгэр Мэҥэ-Хаҥалас оро йуонун 
билиҥҥи Лоомтука нэһилиэгин сиригэр баар Аһы-
кай алааска төрөөбүт. Аҕа дойду Улуу сэриитин 
саҕана, дьиэ кэргэн ийэлэрин дойдутугар, оч-
чотооҕу Орджоникидзевскай (билиҥҥи Хаҥалас 
улууһа) Өктөм нэһилиэгэр көһөн кэлэн олохсуйбут. 

Николай Өктөм 7 кылаастаах оскуолатын бү-
тэрэн баран, Дьокуускайга тыа хаһаайыс тыбатын 
техникумугар туттарсан киирэн үөрэм мит. Техни-
кум кэнниттэн тута Сэбиэскэй армия кэккэтигэр 
ыҥырыллан ийэ дойдутугар ытык иэһин төлөөбүт. 
1960 сыллаахтан эдэр механик Бүлүү, Ленинскэй 
(Ньурба) оройуоннарын уонна Дьокуускай куорат 
тэрилтэлэригэр идэтинэн үлэлээбит.

1970 сыллаахтан киһи-хара буолбут Өктө-
мүгэр эргиллэн кэлэн бастаан суоппардаабыт. 
Ол быыһыгар кыһынын тырахтарыыс, суоппар 
кууруһугар дьону тимир көлөнү ыытарга, көрөргө-
харайарга уһуйбут. Бука, педа гог дьоҕурун таба 

көрдөхтөрө буолуо, 1980 сыл лаахха 17-с №-дээх 
СПТУ-тыгар производственнай үөрэх мааста-
рынан ылбыттарыгар бочуоттаах сынньалаҥҥа 
тахсыар диэри та һаа рыылаахтык үлэлээбит. 
Ситиһиилээхтик үлэ лээн, РСФСР профессиональ-
най-техническэй үөрэхтээһинин туйгуна, профес-
сиональнай-техническэй үөрэхтээһин уонна үлэ 
бэтэрээнэ бо чуоттаах ааттары ылбыт. 

Николай Алексеевич 2013 сыллаахха Хаҥалас 
улууһун Өктөм нэһилиэгэр олорон күн сириттэн 
барбыт. Кэргэн, оҕо хаалбатах...

«Манньыаттаах Баһылай» диэн дьиэ кэргэн исто-
риятын сэһэргиир үлэ жанрыгар кылгас тык тохтоон 
ааһарбыт тоҕоостоох. Кинигэни бэлэм нээччи лэр 
сэһэн диэн уус-уран литература көрүҥүнэн бы-
һаар быттар. Ол эрээри, бу үлэ уус-уран айымньы 
буол батах. Ол оннугар мемуарнай литература уус-
ураннык чочуллубут айымньытын быһыыты нан кө-
рүөххэ сөп. Онон уус-уран очерк эбэтэр уус-уран 
киллэһиктээх ахтыы сэһэн быһыытынан бэлиэ тиир 
ордук. Бу ахтыыттан тирэҕирдэххэ, Нобель ааты-
нан би риэмийэ лауреаттара – ньиэмэс суруйааччы-
та Томас Манн «Буденброки. История гибели одно-
го семейства», турок суруйааччыта Орхан Памук 
«Джевдет бей и сыновья» диэн кэм улары йыытын 
ойуулуур эпопея романнарыгар маарын ныыр бө-
дөҥ историческай болотуна уонна дьиэ кэргэн дра-
мата да тахсар кыахтаах.

Гаврил АНДРОСОВ

Николай Никифоров

МАННЬЫАТТААХ БАҺЫЛАЙ 

(Ахтыы-сэһэн)

Никииппэрэптэр

Никииппэрэптэр төрүт сирдэрэ – Аһыкай диэн 
уһун синньигэс алаас. Лоомтукаттан кэлэр суо-
лунан алааска киирдэххинэ, хаҥас диэки са-
лаалаах. Ол салааҕа күөллээх, салаа арахсар 

тоҕойугар – аймахтарын көмөр сирдэрэ. Онтон 
барбахтаан истэххинэ, уҥа өттүгэр дьиэ-уот тут-
тан олорбут сирдэрэ. Өссө бардаххына, бурдук 
ыһа сылдьыбыт бааһыналара. Манньыаттаах 
Баһылай оҕонньор бу алааска төрөөбүтэ, улаап-
пыта. Төрөөбүт дьиэтэ – былыргы саха балаҕана. 
Дьиэттэн чугас – хотон, дьиэ утары – ампаар, ат-



77Чолбон 7 №-рэ 2018

Бырааттыылар

Баһылай убайдардаах, эдьиийдээх уонна бал-
тылаах этэ. Кыра эрдэҕинэ субу-субу ыалдьар 
буолан, дьоннорун эрэйдиирэ. Кинилэр кыра 
уолларын, эмиэ ыалдьыа диэх курдук харахта-
рын далыгар илдьэ сылдьаллара уонна атаах-
таталлара. Баһылай уон сааһыттан аһыыра туп-
сан, күһүн-саас киирэр тымныйыылар умнуллан, 
бэйэтигэр сөп эттэнэн-сииннэнэн, мэнигилээн 
мөҕүллэр буолан барбыта. 

Убайдара аҕалара тиэйэн аҕалбыт маһын күн 
аайы көмүлүөк оһоххо отторго бэлэмнииллэрэ. 
Онно илдьэ тахсан эрбии тутааҕын туттарал-
лара. Тахсыһымаары, үтүлүгэ да, бэргэһэтэ да 
көстүбэт буоларыгар баҕарара да, балта көрө 
сылдьан бэрт түргэнник булан биэрэрэ. Онон 
убайдара балтыларын хайгыыллара уонна өссө 
да ити сүрэҕэ суох таҥаһын ханна устарын көрө 
сырыт дииллэрэ. Баһылай ону-маны өйдүөр 
диэри балтын хобуоччу диэн ааттыыра уонна 
абааһы көрөрө.

Баһылай алтатыгар-сэттэтигэр убайдарын 
кыт та дьиэ таһынааҕы күөллэргэ барсара. Кини 
ыары һах буолан бытаан этэ. Онон убайдара 
илдьэ сылдьалларын абааһы көрөллөрө. Ол да 
 буоллар син биир ийэтин көмөтүнэн барсара. 
Ийэтэ илдьэ барымаары гыннахтарына, оҕоҕутун 
илдьибэт буоллаххытына бары барымаҥ диирэ. 
Оччоҕуна хайыахтарай, илдьээхтиир буоллахта-
ра дии. Биирдэ күһүн кустаан баран хараҥаҕа 
дьиэлэригэр төннөн иһэн уолларын абааһынан, 
эһэнэн, бөрөнөн куттаатылар – ыраах буолан 
кини ытыырын дьонноро истибэттэрин билэллэр. 
Кыра уол куттаммыта. Дьиэлэригэр чугаһаан ис-
тэхтэрин аайы, аны уоллара ытаабытын дьон-
норо билбэт гына оҥоро сатаатылар. Дьиэҕэ 
киирбиттэрэ көмүлүөк эрэ оһох уота сырдатар, 
ийэлэрэ балтыларын кытта хотоҥҥо сылдьаллар, 
син өр буолан баран киирдилэр. Онуоха дылы 
Баһылай мас ынахтарынан, оҕустарынан оон-
ньоото. Ол ыккардыгар уолаттар мииҥҥэ сэлиэй 
буолар бурдугу таппакка барбыттара ахтылынна. 
Аҕалара: «Чэ, биир киэһэ лапсата, сэлиэйэ суох 
миини иһиэҕиҥ ээ», – диэтэ. Онно бурдук тар-
дыллан билигин этин хоторон баран сэлиэйдэ-
нэрэ этилиннэ. Остуолга олорон аһыылларыгар 

тар аһыыр даллара, тэйиччи соҕус – аттар баа-
йыллар сэргэлэрэ турар.

Дьиэ иһигэр көмүлүөк оһох, оһохтон чугас 
оҕонньордоох эмээхсин сытар сирдэрэ, кыргыт-
тар хаппахчылара, төгүрүччү наара – уолаттар 
уонна хоноһолор утуйар сирдэрэ. Дьиэ ортотун 
диэки остуол, олоппостор, ыскамыайка, кыра 
оҕо олоппоһо киһи хараҕар быраҕыллар. Улахан 
алтан сылабаар, чугуун күөс тустаах соруктарын 
толорор эрэ кэмнэригэр остуолга эбэтэр оһох хо-
лумтаныгар кэлэллэр. Сылабаар оргуталларыгар 
оһоххо чугаһыыр, күөс буһарыгар лахаан диэн 
тимир атахха олордуллар уонна анныгар кыһыл 
чоҕу тардыллар. Аһыыр бириэмэҕэ турбат ин-
ниттэн сылабаар даҕаны, күөс даҕаны остуол-
га ууруллаллар. Былыргы саха ууһа оҥорбут 
ыскаабыгар чааскылар, мин иһэр тэриэлкэлэр, 
ньуоскалар ууруллаллар. Үөһэ көрдөххүнэ оһох 
таһынан икки син уһун мас кирээдэлэр баал-
лар. Бииригэр таҥаһы куурдаллар, атыныгар 
бурдугу хатараллар. Хатарыллыбыт бурдугу ха-
ҕын кэ лиигэ араараллар уонна хаҕын тыалга 
көтүтэллэр. Дьэ уонна суорунаҕа мээккэлиил-
лэр. Суоруна ыскаап икки оһох икки ардыгар 
турар. Бурдугу суорунаҕа мээккэлээһин оҕо, 
дьахтар үлэтэ. Уол оҕо уонун туолбут буоллун 
да быһа ааспат үлэтэ этэ. Баһылай убайдарын 
кытта охсуһа-этиһэ улаатыар диэри үлэлэспитэ.

Элбэҕи кутан, түргэнник эргитэн бүтэрээри 
бурдугу ку´а±аннык мээккэлээбиккит диэн мө-
ҕүллүү ахсаана суох буоллаҕа. Лэппиэс кэни 
ийэлэрэ көмүлүөк оһоххо кимнээҕэр минньигэс 
гына буһарара. Атыыһыт буолан баран, бэйэти-
гэр саха балаҕаннаах нуучча дьиэтин туттубу-
та. Онно төрөппүттэрэ кийииттэрин, сиэннэрин 
кытта олорбуттара. Төрөппүттэрэ билиитэ оһоҕу 
сыттаах диэн, көмүлүөк оһохторун таһыгар саха 
балаҕаныгар өлүөхтэригэр диэри олорбуттара. 
Ыраахтааҕылаах Россияҕа ол бириэмэҕэ Саха 
сирин улуустарыгар бу Сэргэй Микииппэрэп 
курдук дьиэлээх-уоттаах, ынах, сылгы ииттинэн, 
кыра да буоллар бурдук ыһынан, бултаабыта, 
балыктаабыта буолан, оҕолорун улаатыннаран 
ыал оҥортообут сүүһүнэн, тыһыынчанан ыал 
алаастарынан, сыһыыларынан өрүс сүнньүнэн 
олорбуттара.
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чүмэчи аҕалан уматтылар. Баһылай ытаабытын 
ким да билбэтэ. 

Ол курдук хас да күн ааста. Баһылай убай-
дарын сайыспат буолла. Онтон эмискэ биир-
дэ ийэ лэрэ: «Бу уолаттар оҕону кырбаабыттар 
дуу, онон-манан куттаабыттар дуу? Тоҕо эрэ кэ-
лин барсыбат буолла. Ыйыттахха саҥарбат, дьэ 
оҕо ыалдьан-хайаан көрдүн, иэҥҥитин хастата-
лыам», – диэтэ. Баһылай уруккутун курдук 
барсыбатыттан сэрэйдэ дуу, ийэ сүрэҕэ таай-
да дуу. Уолаттар саҥарбатылар. Онтон ойоҕо 
аҕаларыгар Сэргэйгэ түстэ:

– Эр киһи буолаҥҥын биирдэ да ити уолат-
тары мөхпөккүн, таһыйбаккын, ол иһин муора-
ны тобугунан, халлааны хабарҕатынан өйдөөх-
санаалаах дьон үөскээн эрэллэр.

Аҕалара олорон баран ыксаабакка:
– 13-14-тээх уолаттарынан итинтэн ордук 

тугу үлэлэтээри гынаҕын, мин көрдөхпүнэ дьиэ 
үлэтигэр барытыгар көмөлөһөр курдуктар дии. 
Хайа уонна бултаан аска-таҥаска эмиэ көмө-
лөһөллөр. Мэниктии сылдьаллара эмиэ көстүбэт, 
куһаҕаны оҥорботтор уонна хайдах оруо маһы 
ортотунан киирэн кырбаталаан барыахпыный?

– Кырбаталыыр ээ, эн биирдэ эмит биир эмэ 
оҕону мөхпүккүн мин тоҕо көрбөппүнүй?! Бу 15 
сыл тухары, куруутун мин куһаҕаммын, эн үчүгэй 
аҕа буола сырыт, – диэн ийэлэрэ түмүктээтэ.

Уолаттар ийэлэрин билэллэр, куруутун иэн-
нэрин хастыах буолар да, таһыллыбыттарын да 
олох билбэттэр. Бэркэ буоллаҕына үөрэтэр кур-
дук мөҕөр. Кини дьиэни дьаһайан олорорун, онон 
кини эппитин толоруу булгуччулааҕын умнубат-
тар. Кыыһырбытын түргэнник аһарарын, сото-
ру били мөҕүллүбүт киһи таптанарын билэллэр. 
Аҕалара кинилэри саҥа таһааран мөхпөт да, 
таптаабат да. Улахан уолаттар аҕаларын кыт-
та улаат тахтарын аайы сыһыаннара өссө тупсан 
иһэр, аҕаларын убайдарын курдук көрөллөр. 
Ити барыта үлэни сатыыр, кыайар буолбутта-
ра эбил либититтэн быһыылаах. Тыа оҕото кыра 
эрдэҕиттэн үлэлиир буолан, үлэҕэ үөрүйэх буол-
лаҕа дии. Бу да уолаттар сыл аайы эбиллэн 
иһэллэр, ону көрө-көрө аҕалара икки-үс сы лы нан 
бэйэтин курдук турбут дьонноноруттан үөрэр.

Онтон биирдэ, уон иккитигэр быһыылааҕа, 
убайдара кустуу баралларыгар илдьэ барды лар. 
Саас, ыам ыйын бүтэһик күннэригэр быһыы-

лааҕа, тыа быыһыгар баар хас да күөлү өҥөйөн 
көрдүлэр, кус суох дии-дии баран истилэр. Он-
тон биир сиргэ кэлэн бааллар эбит диэн буолла, 
кыра убайа сааны ылла да барда. Баһылай убайа 
кустар туһаайыыларынан үөмэн киирбитин көр-
дө. Онтон сотору соҕус буолан баран, саа дьэ 
эһиннэ. Онно сырсан тиийбиттэрэ, үс кус муус ка 
иҥнэ сытар. Ол-бу ураҕаһынан кустарын ылаа-
ры уунан көрдүлэр да тиийбэтилэр. Хайалара 
эппитэ буолла: «Баһылай ыйааһына суох, онон 
кини киирэн ыллын», – диэн буолла. Кытыыны 
бэрэбиэркэлээбитэ буоллулар, чычаас буолан 
сиргэ муус тиийэ сытарын хантан билиэхтэрэй. 
Киир диэн буолла. Баһылай таҥастыын киирдэ, 
түөртэ-биэстэ эрэ хардыылаат ууга баар буола 
түстэ, хата уута моонньугар эрэ дылы, атаҕа сир-
гэ үктэнэн турар. Уолаттар куттанан хааллылар, 
улахан убайа ураҕас ууна охсон биэрдэ, онтон 
тутуһан кытыыга таҕыста. Убайдара ким ыстаа-
нын, ким ырбаахытын, этэрбэстэрин уһула охсон 
таҥыннардылар. Кутаа оттон таҥас куурдунуута 
буолла, ол быыһыгар тээтэҕэр, ийэҕэр этээйэҕин 
дэстилэр. Кыра убайа маһынан сыыллан киирэн 
уһун төбөтүнэн тордуохтаан кустарын ылаттаа-
быта умсаахтар эбит.

Биирдэ маннык буолбуттаах. Саас ыһыктаах 
кустуу бардылар. Эрдэ тиийэн дурда туттан, 
киэһээҥҥи кус көтүүтүн дурдаҕа көрүстүлэр. Кус 
бу түүн киирдэ. Киэһээҥҥи ытыыга икки дур-
данан холбоон 12 куһу өлөрдүлэр. Сарсыарда 
сырдыырын кэтэһэ таарыйа чэй оргутуннулар. 
Улахан убайа Бүөтүр күтэр өлөрбүтүн дурдаҕа 
олорон сүлбүт, төбөтүн, кутуругун, атахтарын, 
иһин бырахпыт уонна кулуһуҥҥа үөллэ. Бус-
путун кэннэ сиэһин буолла. Убайдара сиэхтэ-
рин иннигэр тыаҕа сылдьар киһи сиргэмсэҕэ 
суох, ол-бу үөнү, кыылы, көтөрү сиэхтээх диэн 
бэйэ лэрин икки ардыларыгар Баһылай истэри-
гэр кэпсэттилэр. Кулуһун сырдыгар көрдөҕүнэ, 
маҥнай бэйэлэрэ сиэтилэр, онтон Баһылайга 
сиэ диэн баран кыра гына кырбаммыт күтэр 
этин б иэрдилэр. Күүһүнэн сии сатаата да олох 
төттөрү өҕүйэ турар, хата били күнүс аһаабыт 
аһын бүтүннүүтүн хотуолаата. Ол кэнниттэн 
нэһиилэ аһаата. Күтэрин этин санаатаҕына хо-
туолуох курдук. 

Сарсыныгар кэлэн баран, убайдарын төһө эмэ 
кустаахтар да күтэри соруйан сиэтэллэр диэн 
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үҥүстэ. Ийэтэ уолаттарын эмиэ кэһэтэлиэх буол-
ла уонна Баһылайга: «Аны барсыма, ити дьон-
нор сотору баҕаны, чохуну, моҕотойу, киргили 
сиэтиэхтэрэ. Манна бултаан аҕаллахтарына, 
бука күөскэ күтэри буһарбаппыт буолуо», – диэн 
түмүктээтэ. Ийэтэ Баһылай дьиэҕэ баар буола-
рыгар баҕарара, ол-бу кыра үлэ элбэх буоллаҕа 
дии. Ыамҥа ынахтары аҕалыы, мэччирэҥҥэ 
үүрүү. Аҕата кэнники иһиттэ, дэлби күллэ уонна 
Баһылайтан булчут тахсыа суох диэн быһаарда. 
Ону дьахтар эмиэ таах истибэтэ: «Тоҕо итинник 
этэҕин, эһиги эрэ бэккит куруутун ахтыллар, оҕо 
иннин быһа этэҕит», – диэтэ. Сэргэй ойоҕуттан 
эмиэ сэмэлэнэн хаалла.

Баһылай онтон ыла убайдарын кытта булта-
һа барбатаҕа. Булка бэйэтэ да таттарбат бы-
һыылааҕа. Улаатан баран табаарыстара ан-
дыга, кыылга ыҥыра сатыыллар этэ да, ол-бу 
үлэлээхпин диэн барбат этэ.

Аналы быһаарыы

Күннэр-дьыллар ааһан испиттэрэ. Уолаттар 
улаатан, сорохторо ыал буолар кэмнэрэ чу-
гаһаата. Сэргэйи дьахтара уолаттаргар бурдук 
ыһар сирдэ солоон, дьиэтэ тутун диэн дьаһайара 
иһиллитэлээн барда. Үлэ-хамнас күөстүү ор-
гуйда. Сааскы бурдук ыһыытын, хомуурун, 
оттооһун ыккардыгар үлэ куруутун баар буолар. 
Саас ким да туораттан ыгылыппат, бүтэрэ охсуҥ 
диэбэт да, саҕаламмыт бүтүөхтээҕин бары билэр 
буоланнар, кыс тахсар маһы бэлэмнээһин, күрүө 
абырахтааһын, саҥа күрүө тутуу, солооһун үлэтэ 
– сыл тахсарга үлэлэнэр үлэ икки ардыгар со-
лолоох буоллулар да, кэлэн үлэлээн бараллар. 

Сири солооһун аҥардас хары күүһүнэн, эрбии-
нэн, сүгэнэн, лаппаакынан, оҕуһунан үлэлииргэ 
ыараханын уолаттар билбиттэрэ. Ол гынан ба-
ран, хас биирдии ыал бэйэтэ бурдук ыһар сир-
дээх, дьиэлээх, хаһаайыстыбалаах буоларын би-
лэллэрэ. Онон бэйэлэрин иннигэр үлэлииллэрин 
билэр буолан ол-бу хаспахтардаах, иҥнэри 
ньуурдаах, сайыҥҥы күн уһуннук көрөр уу-
лаах сирин булаллара. Улахан кырдьаҕас мас 
түбэстэҕинэ, үлэтэ элбэҕэ, хас биирдии силиһин 
ылгыахха наада. Ол эрэ кэнниттэн мас төрдүн 
оҕуһунан бааһына тас өттүн буллараллара. Со-
рох аарыма тиит төрдүн иккилии оҕус соһор. 

Мас төбө өттүн оттук маска, күрүө баҕанатыгар, 
хотон эркинигэр, сорох синньигэс өттүн күрүө 
сиэрдийэтигэр уонна да атын наадаҕа диэн 
араартаан, солуур сирдэриттэн чугас состорон 
таһааран хаты рыктаан, бысталаан, саһааннаан 
бэлэмнииллэрэ. Олох туттуллубата – мутуга, мас 
төрдө, силиһэ эрэ хаалара. 

Баһылай бу үлэлэргэ барытыгар сылдьыспы-
та. Кэпсэтии быһыытынан улахан уолаттарга 
 дьиэлэнэллэригэр бэлэмнииллэрин билэрэ. Кини 
улахан дьон эрдэ ойох ылан, оҕо төрөтөн, ки-
нилэр удьуордарын салгыылларын билэрэ. Ити 
курдук бааһына бэлэмниир солооһуннарын, 
дьиэ, хотон тутуутун үлэлэрэ икки-үс сыл бар-
быта. Убайдара кэргэннэрин бэйэлэрэ туппут 
дьиэлэригэр аҕалбыттарын илэ хараҕынан көр-
бүтэ. Оттон киниэхэ ким да бу эн сириҥ буолар, 
дьиэ-уот тутуохпут диэбэтэҕэ, тутан биэрэр да 
туһу нан кэпсэппэттэрэ. Кыра уол аҕатын аах 
дьиэлэ ригэр хаалара, сирдэрин сир гынара бы-
лыргыттан баар суол эбит. Кыыс оҕо атын дьон 
анала дииллэр, онон дьиэ-уот туталлара – абыы-
чайы кэһии, таҥараҕа айыыны оҥоруу этэ.

Биирдэ аҕалара сылгыларым хаанын улары-
табын диэн атын нэһилиэккэ атыыр соноҕоһу 
 атыыр соноҕоско атастаһа барда. Икки хонон 
кэллэ. Аһыы олорон дьахтарыгар эттэ:

– Уолбар Баһылайга кэргэн ылар кыыһы бул-
лум.

– Өссө остуолтан быга иликтэриттэн кыыс кө-
рө сылдьаллар, – дии-дии дьахтара күллэ, – Дьэ 
ону хайдах биллиҥ?

– Киирбитим, дьиэ иһигэр киһи суох, арай 
биир иккилээх-үстээх кыыс лэппиэскэлээх күөр-
чэх сии олорор эбит. Мин өссө саҥарбата буо-
луо диэммин кэпсэппэтим. Бэргэһэбин, соммун 
уһуллум. Наара ороҥҥо баран олордохпуна били 
оҕом: «Хантан кэллиҥ? Ким тээтэтэ буолаҕын? 
Ийэм хотонугар тахсыбыта, аҕам от тиэйэ бар-
быта», – диэн соһутта. Өссө дьоно кэлиэхтэригэр 
дылы ону-маны ыйытта. Дьоно кэлбитигэр кэп-
сээбиппэр: 

– Ээ, ити кыыс уот бэлэс, ону-маны туойаач-
чы, – диэтилэр. 

Онно эттим:
– Хата, оҕобун кийиит гыныам, – уонна таах 

олоруохтааҕар, – Кийиит буолуоҥ дуо? – диэн 
өс сө да остуолга олорор кыыстан ыйыттым.
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– Буолуом, – диэн күллэртээтэ. 
Онтон аҕата этэр:
– Ити кыыс быһаас эбэтин аахха күүлэйдии 

бара сылдьан эбэтигэр манна миигин көрүөххүн 
сүрэҕэлдьээн олороҕун диэбит. Ону эбэтэ: «Эһи-
ги саҥарар буолаҥҥыт, кыыскыт ону үтүк тэр», 
– диэн мөҕүтэлээн кэбиһэн турар. 

Дьахтар:
– Чэ, бээ, оҕом улааттаҕына, кыыс оҕото буо-

луо ээ, саҥар да диэбиттэрин иһин саҥарыа 
суоҕа, – дии-дии оҕотун таптаата.

Онтон уонча сыл буолан баран, Сэргэй Ба-
һылайын илдьэ атыырын туһунан кэпсэтээри 
бар быт. Сөбүлэстэҕинэ, аны күһүн эмиэ хаан 
уларытарга аҕалан атастаһаары. Дьиэлэри-
гэр киирбиттэрэ, дьонноро бааллар, өссө кыра 
оҕолор элбээбиттэр. Чэйдэттилэр, ону-маны кэп-
сэттилэр, сүрүн кэпсэтиилэрэ: сүөһүлэрэ, сыл-
гылара уонна кыра да буоллар ыһар бурдуктара. 
От, бурдук үүнүүтүттэн олохторо сибээстээҕин 
ырыттылар. Чэйдэрин ортолуу иһэ олорон, Сэр-
гэй дьиэлээх киһиттэн ыйытта: 

– Били миэхэ кийиит буолар кыыскыт хайала-
рай?

– Ити эн таскар олорор, били күтүөт буолуох-
таах киһибит бу кэлэн олорор дуо?

– Дьыл – хонук үчүгэйдик олордоххо, били 
кийиит буолуом дииригэр холоон хотун оло-
рор этэ. Хата, ити кыра кыргыттартан хайала-
ра буоллаҕай диэн таайа олорбутум. Баһылаай, 
үчүгэйдик көрөн кэбис бу оҕону, – диэн ба-
ран кыыс симиттибитин билэн, кэпсээнин олох 
атыҥҥа кубулутта.

Баһылай аҕата эппитигэр кыыс диэки көрбүтэ, 
кыыһа кинини одуулаан олорор этэ, көрбүтүгэр 
умса туттан кэбистэ. Онон маҥнайгы көрсүһүү 
бүппүтэ. Дьиэлэригэр кэлбиттэригэр ийэлэрэ:

– Хайа, били кыыскытын көрдүгүт дуо? – диэ-
битинэн тоһуйда.

– Көрөн бөҕө буоллаҕа дии, билигин да оҕо 
буоллаҕа дии, ситтэҕинэ киһи сирбэт кийиитэ 
тахсар кыыһа сылдьар.

– Эн ити улахан уолаттарыҥ ойох ылар сааста-
ра буолла да, баччааҥҥа дылы кийииттэрэ суох 
олоробут. Эн буоллаҕына ити уонуттан эрэ тах-
сыбыт уолгунан оонньуу сылдьаҕын.

Сэргэй эмиэ сэмэлэннэ. Дьөгүөргэ быйыл кы-
һыны аһарбакка ойох ылан биэрэргэ, эһиил 

Бүөтүргэ диэн буолла. «Дьөгүөр дьиэлээх, хо-
тонноох, күрүөлэммит бурдук ыһар сирдээх, от-
тон Бүөтүр киэнин аны күһүн бүтэрэргэ» диэн 
аҕалара санаата. Уолаттар ойох ыллахтары-
на, аһыыр иһит-хомуос, иккилии тарбыйах таах 
ынаҕы биэрэбит, сылгыны уопсай көрүллүө, 
күһүн идэһэҕэ өлүүлэрин сииргэ ылыахтара 
диэн быһааран сылдьаллар.

Сааһыары Дьөгүөрдэрэ кэргэннэммитэ. Кэр-
гэнин саҥа дьиэтигэр аҕалбыта. Кэргэнигэр 
дьонноро үс ыанар ынаҕы, торбостору биэрбит-
тэрэ. Сылгы биэрдэхтэринэ чугас олорор буо-
ланнар, төннөн кэлэн дьону эрэйдиэхтэрэ диэн 
санааттан сылгы биэрбэтэхтэрэ. Дьөгүөр хотон 
муҥунан сүөһүлээх, төбөлөөҕүнэн уонча ынах 
сүөһүлээх ыал буола түспүтэ. Кэргэнэ бүгүрү, 
үлэһит баҕайы кыыс түбэспитэ. Дьэ мантан ыла-
та Сэргэйдээх «оҕонньордоох эмээхсин» аатын 
сүкпүттэрэ. Сыл буолуута сиэннэммиттэрэ. 

Ити күһүнүгэр Сэргэй санаабытын курдук 
Бүөтүр убайын таһыгар дьиэтэ, хотоно тутуллан 
бүппүтэ. Бурдук ыһар сирдэрэ эмиэ кэккэлэһэ 
этилэр. Төһө да дьиэлэрэ чугас тутуллубутун 
иһин, тиэргэннэрэ тус-туһунан күрүөлээҕэ. Он-
тон бурдук ыһар солооһуннарын күрүөтэ биир 
этэ. Бүөтүр ол сыл кэргэннэммэтэҕэ, дьонугар 
 кыстаабыта. Сирдэрин тиэрдэрэн оҥор тор бут-
тара. Саҥа солооһун буолан силиһэ эл бэҕэ, 
кырыһы бытарытыы элбэх үлэни эрэ йэ рэ. Бы-
рааттыылар онно ылсан үлэлээбиттэрэ. Ба һы-
лай убайдарыгар улахан көмө буолбута. Кыра 
эрдэҕинээҕилэрин биирдэ эмит санаатахтарына 
күлсэллэрэ.

Маҥнайгы сүрэхтэнии

Биирдэ Баһылай ийэтигэр:
– Дьөгүөрдээҕи тоҕо дьаһайаҕын? Кини ыал 

аҕата буолбат дуо? Оччо дьахтар дьаһайар үйэтэ 
буоллаҕына, оттон ойоҕо дьаһайдын ээ, – диэтэ.

– Бу уол тылын көр эрэ, ойох ылла да бэйэтэ 
дьаһайарга бэлэмнэнэ сылдьар эбит дии, оннук 
буолбат, тоойуом, «кырдьаҕастан сүбэтин, эдэр-
тэн эрчимин ыл» диэн мээнэҕэ эппэттэр. Биһиги, 
кырдьаҕастар, олоххо билиибит-көрүүбүт элбэх 
буоллаҕа дии. Мин эһиги эбэҕититтэн тыыннааҕар 
үөрэннэҕим дии. Ити дьахтары баттаҕынааҕар 
кылгастык өйдүүр дииллэригэр сөбүлэһимээри 
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гынабын. Дьиэни, оҕолору ким дьаһайарый – 
дьахтар. Эр киһи буллун даҕаны, ону дьиэҕэ 
кэлбитин кэннэ дьаһайааччы, ас буоллаҕына 
уһата сатааччы, таҥас буоллаҕына тириэрдэ са-
тааччы кимий – дьахтар. Хас ынах сүөһү, сыл-
гы кыс тыыра син-биир дьахтара суох барбат. 
Тугу барытын арыыны, чохоону, эти атыылаһан 
ылаҕын. Ону хаһаанааччы эмиэ – дьахтар. Эр 
киһи киирэн атыылыыр эрэ уонна манныгы ыл 
диэбиккин атыылаһан эрэ тахсааччы. Бу дьиэҕэ 
чугас сылдьар дьоннор таһыттан элбэҕи кил-
лэрбэттэр, биһиги дойдубут курдук сиргэ бул-
таан ырааппаккын. Оннук булда да суох, – диэн 
быһааран кэбистэ. – Ити атыыһыттар таһыттан 
киллэрэн эрдэхтэрэ, ол гынан баран кинилэр 
да үлэлэрэ куруук сыанан аҕаабат үлэ буолуох-
таах, кэлии-барыы, кэпсэтии-ипсэтии буоллаҕа. 
Дьиэҕэ-уокка бука аҕыйахтык көстөллөрө буо-
луо. Итини мин эдэр эрдэхпинэ дьонтон истиби-
тим, – диэтэ.

Баһылай ийэтэ атыыһыттар олохторун кэп-
сээби тигэр: «Тоҕо үчүгэйэй, ону-маны көрө л-
лөрө, арааһынай дьону кытта кэпсэтэллэрэ, он-
нук  буолбут киһи үчүгэй да буолуо этэ», – дии 
санаата. Ийэтин кэпсээнэ Баһылайы өйө-сүрэҕэ 
барыта атыыһыт буоларга ыҥырара. Ону маҥнай 
биллэрбэтэҕэ. Дьэ хас да сыл буолан баран, он-
нук олоҕу боруобалыырга туруммута. Кимиэхэ да 
эппэккэ бардаҕына эрэ табыллар курдук санаа-
быта. Эттэҕинэ – ийэтэ барарыгар сөбүлэспэтэ 
биллэрэ, дьоно да ону өйүүллэрэ биллибэтэ.

Биир күн, олунньу ортото, Баһылай убайда-
рыттан иэс диэн эт, арыы тиэнэн куораттаабы-
та. Хаһан да тахсарын эппэккэ, куораттан тугу 
атыылаһан таһаарарын ийэтиттэн да ыйыппакка 
барбыта. Биэс-алта хонук «бүгүн кэлиэ, сарсын 
кэлиэ» диэн бэйэлэрин уоскутуна таарыйа этэл-
лэрэ, ордук ийэлэрэ айманарыттан куттанал-
лара. Уонтан тахса хонук ааспыта да, Баһылай 
биллибэтэҕэ. Ийэлэрэ аҕаларыттан саҕалаан 
 уолаттарын мөҕөн-этэн барбыта. Бµтµн киһини 
сүтэрэн баран куоракка киирэн көрдөөбөккүт 
диэн кыыһырыы-тымтыы чаастатыйбыта. Ойох-
тоох уолаттар дьиэҕэ киириэхтэрин да куттанар 
буолбуттара. Кырдьык, кинилэр Баһылай хан-
на барбытын, тоҕо дьиэтигэр тахсыбатын бил-
бэт этилэр. Биир киэһэ оҕонньор орто уолугар 
киир дэ, ону-маны кэпсэттилэр, онтон: «Куорат-

тан сарсын Баһылай ханна баарын бил», – диэтэ 
уонна эмээхсин батарарын ааспытын эттэ. Куо-
ракка маннык ыалларга сылдьан сураһан, ханна 
тиийбитин булгуччу билэн таҕыс диэн сорудах-
таата. 

Сарсыарда уол кыра эттээх, арыылаах, чэй, 
табах уонна да кыра наадаларын ылар соруктаах 
куораттаата. Сүрүн соруга быраатын булуу этэ. 
Куоракка киирэн икки хонно. Дьоннор Баһылайы 
бэйэтин курдук эдэр киһини кытта сылдьарын 
көрбүттэр. Онтон тахсаары турдаҕына, биир бил-
бэт киһитэ быраата икки буоланнар Өлүөхүмэҕэ 
чугаһаабыттарын көрсүбүтүн кэп сээтэ. Ким эрэ ол 
киһиэхэ төрөппүттэрэ Баһылайы сүтэрбиттэрин 
эппиттэр быһыылаах. Ону үтүө санаалаах киһи 
буолан, көрсүбүтүн туһунан Бүөтүргэ кэлэн 
эттэҕэ дии. Бүөтүр куораттан тахсан итини ба-
рытын кэпсээн ийэлэрин уоскутта.

Баһылайдаах Өлүөхүмэни ааспакка утары 
кэл бит Сибиир атыыһыттарыгар эттэрин, арыы-
ларын үчүгэй сыанаҕа батардылар. Бииргэ сыл-
дьар киһитэ Уйбаан 5-6 сыл аҕа уонна урут икки 
сыл бу суолунан сылдьыбыт эбит. Баһылай ки-
нини атыыны-эргиэни билэрин, нууччалыы да 
иҥнибэккэ саҥарарын сөхтө уонна «итинник 
буолбут киһи» диэн ымсыыра санаата. Дьонно-
ро: «Өссө аҕалыҥ, биһиги манна кулун тутар 
сүүрбэтигэр кэтэһиэхпит», – диэтилэр. Сыана-
ларын кытта эттилэр. Сөбүлэһэн, кэлиэх буолан 
араҕыстылар. Харчыны нууччалары кытта кэп-
сэппит, ыйаспыт киһи Уйбаан ылбыта.

Нууччалар барааттарын кытта сиэбиттэн хар-
чытын таһааран баран аахпата да, хайааба-
та да, аҥара бу манан буоллаҕа буолуо диэтэ, 
икки илиитигэр тутта да эргилиннэ: «Чэ, таай», 
– диэтэ. Баһылай хаҥас илиитин ыйда, киһитэ 
ол өттүн уунна. Баһылай харчыны ылан баран: 
«Хайа, доҕоор, тоҕо элбэҕэй», – диэтэ. Ону ки-
һитэ: «Биир гэ үлэлии сылдьан кыраны аахсыбат 
куолута. Биэрэллэр – ыл, охсоллор – куот», – 
диэн күлэн-оонньоон кэбистэ. Төннөллөрүгэр ат-
тарын хабыалатар отторо, эбиэстэрэ суох буо лан 
хаалла. Уйбаан Өлүөхүмэҕэ билэр дьонноруттан 
от, эбиэс атыыластылар, аттарын үчү гэйдик сын-
ньаттылар, бэйэлэрэ да сынньанны лар, өрөө-
түлэр. Сарсыардаттан айаҥҥа турдулар. Аттар 
дьиэлэрин диэки баралларын билбит курдук 
соруттарыыта суох айаннаан, сороҕор хааман 
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баран истилэр. Дьаамнарга, ямщиктар олорор 
сирдэригэр, хонорго аналлаах дьиэлэр уонна 
сылгылары ыытан аһатарга даллар бааллар. 
Онно кэпсэтиинэн харчы төлүүгүн. Бэйэлэрэ 
да, аттара да илистибэккэ, алтыс күннэригэр 
куораттарын буллулар. Уйбаан түһэр ыалыгар 
далга аттарын ыыталаан кэбистилэр. Бэйэлэ-
рэ сынньана таарыйа куораты көрдүлэр. Биир 
дойдулаахтарын көрсөн кэпсэтэн, Баһылайы ир-
дииллэрин манна кэлэн дьэ биллэ. Сарсыныгар, 
аны биир нэдиэлэнэн атыылыыр таһаҕастарын 
тиэнэн, Уйбаан билэр дьонугар көрсүөх буолан 
дойдулаатылар.

Баһылай ийэтиттэн мөҕүллэрин билэр буолан, 
киниэхэ да, дьонноругар да кэһии ылаттаабыта. 
Дьиэтигэр кэлбитигэр ийэтэ үөрэн хаалан, мөҕөрүн 
да умнубут этэ, мэнээк уһун айаҥҥа сылдьыбытын 
сэмэлээтэ. Аҕата, убайдара олох да саҥарбатылар. 
Өскүөрүтүн ханна тиийэ сылдьыбытын, кимнээ-
ҕи кытта сылдьыспытын ыйыт тылар. Баһылай 
 улахан убайыгар Бүөтүргэ этин, арыытын харчы-
тын барытын төлөөтө, оттон Дьөгүөргэ аны саас 
 эргиллэн кэллэхпинэ төлүөм диэтэ. Онтон убайда-
рыгар бэрт сотору өссө барарын, онно эт, арыы 
атыылаһан буларын эттэ. Убайдарын көмөлөһүҥ 
диэбитин утарбатылар. Бүөтүр Ходоронон, Нааха-
ранан сылдьыах буолла, Дьөгүөр Хаптаҕайынан, 
Нөөрүктээйинэн барыах буолла.

Убайдара:
– Ийэҕэр эппитиҥ дуо? – диэн ыйыттылар.
– Оттон эһиги кэллэххитинэ этиэм буоллаҕа, 

– диэтэ.
Убайдарыгар атыылаһар харчыларын биэртэ-

лээтэ, бэйэтигэр наада буоллаҕына эрэ туттар бэрт 
кыра харчыны хаалларынна. Убайдара эт, арыы 
булан атыылаһан, хоммокко да саас кы киэ һэ хойут 
эргилиннилэр. Баһылай олус үөрдэ,  убайдарыгар 
махтанан «хаһан эрэ мин ити иэстэрин төлүөм» 
диэн иһигэр бэйэтигэр андаҕайда. Онтукайын кэ-
лин, кырдьык, толорбута. Таҕыстаҕын аайы убай-
дарыгар кэһиилээх буолара. Кини кэлиитэ ула-
хаттарга да, оҕолорго да бырааһынньык курдук 
буолара, онно бэйэтэ да олус үөрэрэ.

Сырыыттан сырыыга

Дьэ, барар кэмэ бу тиийэн кэлбитэ, ийэтигэр 
эппитигэр утарбатаҕа, үчүгэй дьону кытта сыл-

дьыс диэн сүбэлиир курдук эппитэ. Аҕата, эр 
киһи буоллаҕа дии, биир тылы быктарбатаҕа, 
үөрэрин да, хомойорун да биллэрбэтэҕэ. Барар 
күнүгэр убайдара иккиэн 20-чэ киилэ арыыны, 
икки буут сылгы этин босхо көмө курдук биэр-
биттэрэ. Баһылай үөрэн-көтөн, куораты син эрдэ 
соҕус булбута. Киэһэриитэ аны Уйбаан үс аттаах 
кэлбитэ. Икки атыгар эмиэ эт, арыы тиэммитин 
эппитэ. «Бу биир акка кыра таһаҕас уонна ба-
ран иһэн аттарбытыгар хаптарар от тиэнним», – 
диэбитэ. Сарсыныгар куораты кэрийбиттэрэ. Ол 
сылдьан бэйэлэрин курдук атыыһыттыы баран 
иһэр дьону көрсүбүттэрэ уонна хата бииргэ ба-
рыахпыт диэн үлэспиттэрэ. Элбэх буолан барыы 
көрдөөх да, интэриэһинэй да, хайа уонна онтон-
мантан куттаммат буоллаҕыҥ.

Сарсыарда сөп соҕус бириэмэҕэ бары Баҕы-
рахтыыр суол төрдүгэр баар буоллулар. Анараа 
дьон төрдүөлэр, аҕыс аттаахтар. Ким бас тыырын, 
ким кэнникилиирин быһаарыстылар. Уйбааны 
инн ики бар диэтилэр. Уйбаан бастаата, биир 
аҕам сыйа барбыт киһи кэлин акка баран олордо. 
Ол аата айаҥҥа туруннулар. Бу сырыыга Баһылай 
суолу үчүгэйдик үөрэтэргэ сананна. Күн уһаабыта 
лаппа биллибит. Киэһэ хойукка диэри айаннаа-
тылар. Онтон тохтоон чэй оргутунан аһаатылар 
уонна манна хонобут диэн быһаарыннылар. Тө-
һө да өрүс буоллар тыала суох. Аттары булгу-
тан, 1-2 чаас кэриҥэ сойуттулар, дьэ онтон от  
биэртэлээтилэр. Баһылайы харабылынан хаал-
лардылар: «Сарсын күнүс утуйуоҥ», – диэтилэр, 
өссө саа туттардылар. Бары утуйдулар. «Дьон-
нор кэллэхтэринэ биһигини уһугуннараар» диэн 
баран сыарҕаларыгар от быыһыгар киирэн уту-
йан хааллылар. Түүн син ыраатта гынан баран, 
улахан баҕайы ый тахсан күнүс курдук. Аттар 
отторун хойукка диэри сиэтилэр. Туох да тыас-
уус суох. Баһылай сыарҕатыттан түһэн бастакы 
уонна кэнники сыарҕалар икки ардыларыгар 
хаамыталаата. Ол сылдьан туора дьонтон дьо-
нун уонна таһаҕаһын саалаах харабыллыырын 
өйдөөн, хайдах эрэ куттаныах санаата киирэр. 
Дьон кэлэн иһэр сибикитин биллэҕинэ, дьонун 
уһугуннарар санаалаах. Хата туох да биллибэтэ. 

Халлаан сырдаан барбытыгар, били аҕам-
сыйбыт киһи, Дьөгүөр, турда уонна кутаа отун-
на. Дьөгүөр кураанах маһы сыарҕатыгар тиэйэ 
сылдьар эбит, солуурдары уурар көлө эмиэ хан-
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тан эрэ баар буолла. Дьоннорун туруортаата. 
Начаас мууһу уулаан сууннулар, чэй оргутунан 
сарсыардааҥҥы аһылыктарын сылытан аһаан 
бүтээт да, аттарын кырыатаат көлүйэ охсон кэ-
бистилэр, айаҥҥа туруннахтара ол. Баһылай 
инники атыгар олордо. Күн тахсан ойдо, түүнү 
быһа утуйбатах киһини бигээн утутан кэбистэ. 
Күнүскү аһылыкка тардыалаабыттарыгар биир-
дэ уһугунна, олох да тоҥмотох, дьоно суунар 
уу бэлэмнээбиттэр. Онон суунна, бары ону-ма-
ны кэпсэтэ-кэпсэтэ чэйдээтилэр. Тохтобулла-
рыгар аттарыгар от биэрэн хабыалаталларын 
дьэ үчүгэйдик өйдөөн көрдө. «Ол аата ааспыт 
сырыы га Уйбаан барытын бэйэтэ дьаһайбыт 
эбит» дии санаата. Өлүөхүмэҕэ этэҥҥэ бар-
дахтарына, мантан алта хонугунан тиийэл-
лэрин кэпсэттилэр. Бүгүн ыалга хоноллорун 
биллилэр. Киэһэ ыалга тиийдилэр. Кэпсэтэллэ-
ринэн Дьөгүөрдэрин аймаҕа быһыылаах. Киэһэ, 
утуйуохтарын иннинээҕи аһылыкка, саастаах 
соҕус өттө дьиэлээҕи кытта испиир истилэр. 
Баһылай испэтэ. Утуйалларыгар дьиэлээх киһи 
таһаҕастарын икки өттүгэр күрүөҕэ икки ыты 
баа йан кэбистэ уонна: «Чэ, үчүгэйдик утуйуҥ, 
ити ыттар тугу да чугаһатыахтара суоҕа», – диэ-
тэ. Бу ыттар үчүгэйдэрэ диэн, билбэт да киһилэ-
рэ буоллун, дьиэттэн таҕыстыҥ да үрбэттэр.

Сарсыарда ыксаабакка мин өрүнэн иһэн, чэй-
дээн баран айаҥҥа туруммуттара. Ити курдук 
айаннаан ахсыс күннэригэр Өлүөхүмэни булбут-
тара. Били дьоннорун көрсүөхтээх сирдэригэр 
барбыттарыгар, дьонноро саҥа кэлэн олороллор. 
Эттээх арыыттан үөрэ түстүлэр.

– Өссө ылаҕыт дуо? – Уйбаан ыйытта.
– Ылан бөҕө буоллаҕа дии, ол гынан баран 

илдьэрбитигэр аттарбыт аҕыйахтар, онон аттары 
кытта атыылаһабыт, түөрдү, – диэтилэр.

Уйбаан дьонноругар төннөн нууччалар эппит-
тэрин эттэ. Дьоно үөрүүнэн сөбүлэстилэр. Онон 
атыылыыр сиргэ кинилэр эмиэ тиийдилэр. Дьон-
норо өссө кэлин ылыахпыт диэтилэр. Муус устар 
10 күнүгэр бу сиргэ көрсүһүөх буоллулар. Ба-
рытын атыылаан харчыларын хармааннарыгар 
угуннулар. Икки киһи көлүллүбүт аттарын кытта 
атыылаатылар. Ол күн эмиэ ыалга хоннулар, ат-
тарын аһаттылар.

Сарсыарда туран аттарын дьиэлэрин диэки 
салайан кэбистилэр. Ата суох дьоннортон биир 

киһи Уйбааҥҥа, иккис киһи Баһылайга олорус-
тулар. Баһылайга олорсубут Ньукулай Тулагы 
олохтооҕо эбит. Элбэх саҥалаах, тас көрүҥүттэн 
кытыгырас соҕуһа биллэр. Ньукулай аттар айан-
наан истэхтэринэ, сыарҕаттан түһэр да, аттар 
кэннилэриттэн бэрт ыраахха дылы сүүрэр. Хас 
да хонуктаах айаҥҥа күҥҥэ арыт биирдэ, арыт 
иккитэ оннук сүүрэр. Биирдэ Баһылай Ньукулай-
тан ыйытта:

– Итиччэ уһуннук сүүрэргиттэн сылайбаккын, 
аҕылаабаккын дуо?

– Мин табах да тардыбаппын, арыгы да испэп-
пин уонна ардыгар сүүрүөхпүн олус баҕарабын.

Кэпсээнинэн онон-манан сылдьыбыт киһитэ 
биллэр, ол иһин Баһылай ыйытта:

– Нууччалар итиччэ элбэх эти атыылаһан хан-
на гыналлара буолуой?

– Сибииргэ көмүс көстөн, бириискэлэр диэн 
үлэлээн эрэллэр, онно дьон бөҕөтө мунньустан 
үлэлиир, үлэлэрэ ыарахан. Ыарахан үлэ буол-
ла да, үчүгэй аһы эрэйэр буоллаҕа. Ити дьонуҥ 
ночоотурбат дьон, биһиэхэ дэлэйдик харчыла-
рын туттубуттарын иһин, – диэн баран күллэ, 
– билигин булууска илдьэн ууран баран, сайы-
нын көмүһү сууйалларыгар, дьэ атыылыахтара 
буоллаҕа.

Ити курдук айаннаан алта күнүнэн куора-
ты буллулар. Онтон аны кимнээх баралларын 
быһаарсыы буолла. Ньукулай Дьөгүөрдүүн бар-
сыах буолла. Ньукулай аттарын атыылаабыта да, 
аттары, таһаҕастары дьонуттан булуох буолла. 
Барааччылар 7 чыыһыланы ааспакка куоракка 
көрсүөх буоллулар. Бары уһаппакка дьиэлэрин 
диэки тарҕастылар. 

Баһылай эмиэ дьиэлээтэ. Эр дьоннор тиийби-
тигэр хайдах сылдьыбыттарын туоһуластылар. 
Баһылай Дьөгүөргэ иэһин уу харчынан төлөөтө. 
Суол алдьаныар диэри өссө биирдэ Өлүөхүмэҕэ 
дылы баран кэлэллэрин кэпсээтэ. Убайдара: 
«Оттон, эн барсар буоллаххына, биһиги көмө-
лөһүөхпүт», – дэстилэр. Оччону истэн баран 
Баһылай бу үчүгэй халлааҥҥа, күҥҥэ-дьылга 
олорууһу дуо. «Чэ, оччоҕуна барсабын», – 
диэн буолла. Уолаттар үһүс күнүгэр дьиэтин 
тэлгэһэтигэр эт, арыы тиэммит сыарҕалары аҕа-
лан туруортаабыттара. Аны барарыгар бэйэлэ-
рин аттарын биэрдилэр. Баһылай олох тубуста. 

Айаннарыгар эмиэ алта буолан сырыттылар. 
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Бу сырыыга кыра саахалланыы тахса сырытта. 
Өлүөхүмэҕэ чугаһаан иһэн, биир аттара халта-
рыйан атаҕынан дугуммат буолбутун өлөрдүлэр. 
Таһаҕаһын үллэстэн тиэннилэр. Өлүөхүмэни 
муус устар 17 күнүгэр буллулар. Дьонноро эмиэ 
кэлбиттэр эбит. Эмиэ түөрт атта атыылааҥ диэ-
тилэр. Улахан убайа Дьөгүөр: «Бу аты барар 
буоллаҕына атыылаар», – диэбитин санаан атын 
таһаҕаһын кытта атыылаата. Уйбаан биир атын 
эмиэ атыылаата. Онон биирдии сыарҕаҕа биир-
дии киһи буолла. Аттарын тохтобулга аһатарга, 
Саҥыйахтаахтан от атыылаһан кыра-кыра 
сыарҕаларыгар тиэннилэр. 

Түмүстэхтэринэ, аһылыкка уонна хонор сир-
гэ эрэ кэпсэтэллэр. Айаҥҥа сыарҕаҕа биирдии 
киһи буолан чуҥкук, күнүһүн Дьөгүөр сахалыы 
киҥинэйэн ыллыыр, Баһылай ону үтүктэн эмиэ 
ыллыыр буолла. Таах олорон иһэр курдук буо-
луо дуо, ыллаан аралдьыйар буоллаҕыҥ дии. 
Ырыа буолан баран тыллаах. Онно маҥнай ба-
ран иһэр сирин, тугу көрбүтүн туойан ыллаата. 
Кыратык саҥа таһааран ыллыыр буолаҥҥын ким 
да истибэт, хоһуйар да сириҥ тоҥмут өрүс уонна 
кини биэрэгэ, биир өттүн көрдөххүнэ арыылар, 
онон хайдах эрэ барыта биир курдук. Дьоннор 
сорохторо үрдүк баҕайы сиргэ үөһэ олороллор 
эбит, ону оһохторун буруотунан быһаараҕын. 
Оннук үс-түөрт сири аастылар. Бу да сырыыга 
Баһылай сирдэрин аатын наһаа үчүгэйдик бил-
бэтэ. Итинник айаннаан муус устар 25 күнүгэр 
куораты буллулар. 

Баһылай бу бириэмэҕэ өрүс кытыыта ырбыы-
ланарын билэр, ол иһин сарсын дойдулуу-
ругар Баҕараҕынан Павловскайга тахсарга бы-
һаарынна. Ол диэкинэн хаһан эрэ бу кэмнэргэ 
туораабытын өйдөөтө уонна онон билэр киһи 
курдук сананна. Дьонугар кэһии атыыласта уон-
на Уйбаанынаан түһэр ыалларыгар кэлэн хонну-
лар. Аны күһүн өрүс суола турдаҕына сэтинньи 
ый 20 чыыһылатыгар эмиэ эт, арыы тиэнэн, бу 
ыалга көрсүөх буолан, эдэр дьон быһыытынан 
үөрэн-көтөн, бэйэ-бэйэлэригэр инникитин үчү-
гэйи санаһан сарсыарда араҕыстылар.

Иккис сыл

Баһылай эһиилигэр [убайыныын] күһүн бол-
дьоспут кэмнэригэр, үс ат тардыыта таһаҕастаах, 

били Уйбаан түһэр сиригэр кэлбитэ. Дьоно 
үөрэ-көтө көрсүбүттэрэ. Уйбаан киирэ илигин 
билбитэ, ол иһин «сотору кэлиэ» диэх курдук 
санаан кинини ыйыппатаҕа. Этин, арыытын 
ампаарга ууран баран, куораты көрө барбыт-
тара, «баҕар били бу саас бииргэ Өлүөхүмэҕэ 
сылдьыбыт дьоммун көрсүөм» диэн санаалаах. 
Кырдьык, Баһылай били аҕа саастаах Дьөгүөрүн 
көрсүбүтэ. Ону-маны кэпсэппиттэрэ. Быйыл ар-
дахтаах соҕус дьыл буолан от, бурдук үүнүүтэ 
үчүгэй соҕуһа ахтыллыбыта.

Дьөгүөр Баһылайтан ыйытта:
– Уйбаан хаһан кэлэр?
– Баҕар бүгүн-сарсын кэлиэ.
Баһылай Уйбаана кустуу сылдьан тымныйан 

улаханнык ыалдьа сытарын билбэт этэ.
– Эһиги быйыл бараҕыт дуу, суох дуу? – диэн 

хардары ыйытта.
– Мин барбаппын, уолум быйыл барыаҕа, ар-

гыс дьону көрдөһөр этэ. Чэ, оччоҕуна икки күн 
кэтэһиҥ, мин билигин тахсан этиэм, тэрийэн ыы-
тыам. Өссө аргыстааххыт буоллар үчүгэй буолуо 
этэ, – диэтэ Дьөгүөр.

Дьөгүөр бу суолунан, кэпсээнинэн, син тиэс-
тибит аҕай сирэ быһыылааҕа. Киэһэ кэлбиттэ-
рэ Уйбаан кэлбэтэх этэ. Аһыы олорон, дьиэлээх 
киһи Уйбаан быһаас кустуу сылдьан ууга түһэн 
өлө сыспытын кэпсээтэ. Ону Баһылай эдэр буо-
лан туоһуласпатаҕа: «Ол аата тыыннаах, кэлиэ», 
– диэх курдук санаата. Сарсыныгар киһитин 
кэтэһэр курдук сананан эмиэ куоракка барда, 
Күөх Хонууга дылы убайын атаарда. Киэһэ кэл-
битэ Уйбаана суох, хата дьиэлээх киһи: «Эһигини 
кытта барсыа этибит диэн үс киһи кэлэн барды-
лар», – диэтэ. Баһылай иһигэр үөрэ санаата, ол 
аата эмиэ элбэх буолан көхтөөхтүк сылдьыахта-
ра. Сарсыарда туран чэйдии олордохторуна ол 
үс киһи киирэн кэллилэр. Хаһан баралларын, 
бэлэмнэрин туһунан кэпсэтээт, тахсан бардылар. 
Сарсын диэн буолла. Баһылай Уйбаанын субу 
кэлиэ диэн кэтэһэр.

Сарсыарда буолла, Уйбаан биллибэтэ. Баһы-
лай эрдэ туран таһаҕаһын сыарҕаларга тиэн-
нэ, от ылла уонна үлэспит сирдэригэр болдьос-
пут бириэмэлэригэр тиийбитэ – түөрт киһи, уон 
көлүллүбүт ат бэлэм тураллар. Кыһыҥҥы күн 
кылгас буолан дуоннааҕы барбатылар. Киэһэлик 
Хахсык ыалыгар тиийэн хоннулар.
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Сарсыныгар эрдэ туран айаннарын салҕаа-
тылар. Хата киэһэтин ыйдаҥалаах буолан син 
барбахтастылар. Түүн аһаҕас халлаан анныгар, 
тыал түспэт сирин булан хоммута буоллулар. 
Чэй оргутунан истилэр. Бу сырыыга Баһылай 
кырдьаҕас Дьөгүөр үөрэппитин умнубата. Сайы-
нын онно бэлэмнэммитэ. Баһылай Дьөгүөр уолун 
кураанах мастааҕынан, хаарга солуур ыйыыр 
көлөтүнэн эндэппэккэ билбитэ, аатын ыйыппы-
тын Өндөрөйбүн диэбитэ. Бу сырыыга уолат-
тар ыттаах этилэр, онон аттарын көрөн-истэн 
аһатан баран, бары утуйбуттара. Сарсыарда 
бары бииргэ уһуктубуттара, кыратык тоҥмуттар 
быһыылааҕа. Үчүгэйдик наҕылыччы чэйдээбит-
тэрэ. Аттарыгар эбиэс биэрэн хаптарбыттара, 
көлүйэннэр эмиэ айаҥҥа туруммуттара. Бу сы-
рыыга ыалга хонуохпут диэн сөбүлэспиттэрэ. 
Онтон ыла, Өлүөхүмэҕэ тиийиэхтэригэр дылы, 
дьаам сүүрдээччилэргэ хоно-хоно айаннаабыт-
тара. Өлүөхүмэҕэ кэлбиттэрэ, ким да утары тах-
сан көрсүбэтэҕин иһин ааһарга кэпсэттилэр.

Биэс хонугунан Мухтуйаны буллулар, он-
но саҥа атыылаһааччылар кэлэн олороллор, 
былырыыҥҥы дьон, атыттар эмиэ бааллар 
эбит. Сыанатыгар сөбүлэстилэр. Баһылай бы-
лы рыыҥҥы дьонугар атыылаата. Эмиэ биир 
көлүллүбүт атта атыылаа диэн буолла. Баһылай 
атыылаата, дьонноро эмиэ биирдии көлүллү-
бүт аттарын атыылаатылар. Мухтуйа син эмиэ 
Өлүөхүмэ курдук уулуссалардаах, сахалар баал-
лар. Бу дойду Саха сирин киин өттүн курдук 
тымныыта суох. Кинилэр тиийэллэригэр -250 

эбит. Баһылайдаах биир саха ыалын дьиэтигэр 
икки хоннулар. Хоммуттарыгар, сынньаммыт-
тарыгар махтанан баран, харчынан төлөөтүлэр 
уонна сарсыарда айаҥҥа турдулар.

Төһө да таһаҕастара суох айаннаабыттарын 
иһин, куораттарын онус хонугар киэһэ буллулар. 
Дьонноро куорат чугастааҕылар буолан дьиэлэ-
ригэр үргүлдьү аастылар. Баһылай Уйбаанын 
сураһаары Уйбаан тохтуур сиригэр кэллэ, онно 
били убайын атыгар тиэммит отун тобоҕунан ат-
тарын аһатта. Уйбаанын сураспыта, киһитэ ула-
ханнык ыалдьан дьиэҕэ эрэ нэһиилэ сылдьар 
диэн маннааҕы киһиэхэ биир дойду лаахтара 
кэпсээбиттэр. Баһылай Уйбаана Сиип сэп диэн 
араспаанньалааҕын, кэргэннээҕин, биир кыыс 
оҕолооҕун кэнники истибитэ. Баһылай ол кыһын 

сааскыга диэри үстүү атынан түөртэ Өлүө-
хүмэнэн, Мухтуйанан эт, арыы атыылаан эргил-
либитэ. Үлэтэ буор хаһыыта буолбатах этэ гынан 
баран уһатан, эмэн сылайбыккын биллэрэрэ. Ол 
бириэмэҕэ дьиэтигэр тахсан, дуоһуйа уту йан, 
ийэ тин минньигэс аһын аһаан, күүс эбинэр кур-
дук буолара. Убайдара иккиэн таһаҕас булуу-
тугар көмөлөһөллөрө. Таһаҕастара диэн – эт, 
арыы.

Кэлин Уйбаан куоракка киирэ сылдьыбыта, 
бука куорат эмчиттэриттэн туох эмэ туһа ылаары 
буолуо. Ол киирбит кэмигэр Баһылай эмиэ Маа-
чаттан кэлбитэ. Бииргэ хоммуттара, түүнү быһа 
дуоһуйуохтарыгар диэри кэпсэппиттэрэ. Уйбаан 
ыалдьыбатаҕа буоллар, төһө эрэ сырыыны сыл-
дьаллара хааллаҕа, атыы-эргиэн барарын да 
умнубатахтара. Баһылай Уйбаана сотору ана-
раа дойдуга барарын билбитэ, тас да көрүҥэр ол 
баара, кини наһаа кыччаан, харааран хаалбыт 
этэ. Сарсыарда дьиэлэригэр барбыттара. «Аны 
көрсүбэппит, тоойуом», – диэбитэ Уйбаан бараа-
ры туран, Баһылай Уйбаан дьонугар кыра кэһии 
ылбытын биэрбитэ, ону Уйбаан ылбыта, он-
тон харчы биэрэ сатаабытын ылбатаҕа даҕаны, 
өһүргэммэтэҕэ даҕаны, үчүгэйдик кыанан оло-
рор ыалбыт диэбитэ. Баһылай сотору Уйбаан 
өлбүтүн истибитэ уонна улаханнык хараастыбы-
та. Хайдах эрэ өйө-санаата итэҕэйбэт курдук этэ.

Баһылай Уйбааны хайдах эрэ улахан убайын 
курдук санаабыта. Кинини кытта Өлүөхүмэҕэ 
сылдьыытын олоҕун саамай дьоллоох күннэринэн 
ааҕара, ону кырдьан да олорон оҕолоругар кэп-
сиирэ. Итинник улахан махтал эр дьоҥҥо мэнээк 
этиллибэт. Мин саныырбынан, Уйбаан тыаттан 
киирбит эдэр киһини бэйэтэ да биэс-алта сыл 
аҕа эрээри, ыарахан сырыыга, атыыһыттыыр-
га көрөн-харайан үөрэппитэ улахан өйдөбүлү 
 хаалларбыт буолуохтаах.

Ити курдук үлэлээн сыл аайы ахсынньы ый-
тан, эрдэлээтэхтэринэ сэтинньи ый 20 чыыһы-
латыттан айаҥҥа туруналлара, саас муус устар 
ый 15-20 чыыһылатыгар бүтэллэрэ. Манна баа ра 
– саҥа дьону кытта билсии, доҕордоһуу, дьон-
нору атаҕастыылларын, өлөрөллөрүн истии. 
Баһылай ол сураҕы истэн тоҥор, аччыктыыр 
күн да аайы буолбатар айан киһитигэр чааста-
тык көстөр түбэлтэ диэн саныыра. Аччыктааһын, 
тоҥуу диэн кыһыҥҥы бириэмэҕэ, эн аһыҥ баа-
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рыттан, үчүгэй ичигэс таҥастааххыттан тутулу-
га суох, кэтэспэтэх өттүгүттэн хаһан баҕарар 
буолар. Кыһын оннооҕор өрүскэ уу кэлэн тааҥ-
наан, эргийэ барарга күһэллии, төһөлөөх хаар 
күрдьүллүбүтүн киһи этэн сиппэт буоллаҕа. 
Ол да буоллар биирдэ да төннүбэтэхтэрэ, биир 
да табаарыстарын бырахпатахтара. Ити кур-
дук Баһылай 5 сыл үлэлээбитэ. Кини суолга 
өлөрсүүнү буолуохтааҕар кыыһырсыыны да 
көр бөтөҕө. Онон дьоҥҥо эйэҕэһэ, дьоҥҥо бары-
тыгар эрэнэрэ. Эдэр киһини дьон эмиэ оннук 
көрсөллөрө. Онон олоҕун маҥнайгы кэрдииһин 
дьоҥҥо убаастатан саҕалаабыта.Баһылай олоҕун 
иккис кэрдииһииэн борохуотунан таһаҕас 
аҕалтарыытын, түүлээҕинэн эргиниитин ааҕара.

Үлэтэ кэҥээбитэ биллибитэ. Уруккутун курдук 
бэйэтинэн эт, арыы атыылыы сылдьыбат этэ. Дэ-
биэринэй дьоннор үлэлииллэрэ, онон дьон үлэҕэ 
көрдөһүүтэ элбээбитэ. Аҥардас таһаҕас илдьэр-
гэ бэйэлэрин аттарынан кытта сөбүлэһэллэрэ. 
Онно да Баһылайы албыннаабатахтара.

Кэскиллээх ырыа

Уйбаан өлүөҕүттэн хас да сыл ааста, ол тухары 
араас дьону кытта айаннаата, эдэр да, кырдьаҕас 
да. Биирдэ бэйэтиттэн эдэр дьоннору кытта сы-
рытта. Арыыларын, эттэрин сөптөөх сыанаҕа 
батаран баран, дойдуларыгар төннөн истилэр. 
Баһылай сыарҕатыгар олорон кыратык саҥа 
таһааран ыллаабытын истэннэр, икки бэйэтиттэн 
биэс-алта сыл балыс уолаттар атын сыарҕатыгар 
кэлэн олоро түстүлэр. «Баһылай, ырыаҕын истэн 
кэллибит, ыллаа да ыллаа», – диэн үүйэ-хаайа 
туттулар. Баһылай уһуннук көрдөһүннэрбэтэ: 
«Чэ, кыратык ыллыым даҕаны» – диэтэ уонна 
ыллаан барда:

Дьэ-буо,
Үс үөстээх,
Үлүскэннээх сүүрүктээх 
Өлүөнэлиир эбэбинэн 
Атынан айаннаан иһэммин,
Кини уһунуттан, кэтититтэн,
Намчы намыһах сыһыыларыттан,
Халлааҥҥа харбаһар очуостарыттан 
Дьиктиргээммин, сөҕө санааммын,
Сатаабат да буолларбын,

Сааскы күнү ыыта таарыйа,
Тойук туойан эрэбин.
Бу өйдөөн көрдөхпүнэ,
Улуу өрүспүт ойуурдарынан симэммит.
Бу үлүгэр түҥ ойуурдар
Булду таһынан тугу кистии сыталларын,
Өлүөнэ өрүс бэйэтин байҕалыгар 
Төһөлөөх көмүс хатырыктаах баарын 
Хантан билиэхпит баарай...
Сирбит-дойдубут киэҥэ-куоҥа,
Аҕыс ыйдаах кыһыммыт,
Тымныыбыт, итиибит 
Биһиэхэ, олохтоохторго,
Тугунан дьайарын 
Хантан билиэхпитий биһиги,
Биһиги үөрэҕэ суох олох дьонноро.
Баһылай ыллаан бүппүтүн кэннэ биир уол: 

– Баһылай ол да иһин куруутун киҥинэйэ 
сылдьар эбит дии, оччоҕуна саҥа таһааран 
ыллаатаҕына, үлүгэрдээх уһун суолга элбэх өй-
санаа үлэлиирэ буолуо ээ. Дьөгүөр оҕонньор эмиэ 
атын сыарҕатыгар олордо да киҥинэйбитинэн 
барар, ол аата кини эмиэ тойуксут эбит буоллаҕа 
дии, – диэтэ. 

Ону истэн олорон баран Баһылай: 
–Биһиги ойуун да, тойуксут да буолбатахпыт. 

Ити ыллаатахпытына хайдах эрэ суолбут кыл-
гыыр курдук. Чэ, уолаттар түһүҥ, атым үс киһини 
соһон сылайда быһыылаах, – диэтэ. 

Онуоха биир уол: 
– Чэ, оччоҕуна аны бары мин аппар барыаҕыҥ, 

– диэтэ. Уол атын инникилэттилэр, бары үһүөн 
кэлэн сыарҕаҕа олордулар. Кэпсэтии саҕаланна, 
ити тойукка этиллибитин курдук үөрэхтэрэ суоҕа 
ахтылынна. Үөрэхтээх киһи билиитэ-көрүүтэ 
үрдүгэ умнуллубата. Дьиҥэр баран эттэххэ, бу 
үс уолтан иккитэ оскуолата суох сиргэ олорол-
лоро. Биир уол куораттан чугас олороро, онно 
оскуола аанын аспатах эбит. Бу олорон Баһылай 
Уйбааны санаата: «Кини ити атыылаһар нуучча-
лары кытта иҥнигэһэ-толлугаһа суох кэпсэтэрэ, 
ол аата үөрэхтээх буоллаҕа».

Бу кэпсэтии таах хаалбатаҕа. Баһылай кэн-
ники биллэр-көстөр атыыһыт буолан баран, 
төрөөбүт Аһыкайыгар оскуола туттаран астар-
быта. Төһө да аҕыйах оҕо үөрэннэр, кини тыа 
оҕолоро үөрэххэ тардыһалларын билбитэ. Куо-
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ракка үөрэхтээһиҥҥэ харчынан, аһынан, таҥа-
һынан көмөлөһөрө. Ол бириэмэҕэ ыраахтан сыл-
дьар оҕолор, дьадаҥы дьон оҕолоро пансионакка 
олорон үөрэнэллэрэ.

Кэргэн кэпсэтии

Биир күн туох да эрдэ кэпсэтиитэ суох, Ньу-
куолун саҕана, аҕата: «Баһылай, ийэҥ та-
ҥыннарыаҕа, кэргэн кэпсэтэ били кыыспыты-
гар барабыт. Аны күһүн сүгүннэрэн кэлиэхпит», 
– диэ тэ. Баһылай туох да диэн хардарбата, 
сөбүлэстэ быһыылаах. Ол бириэмэҕэ ый туол-
бут этэ. Ийэтэ үөрбүтэ сүрдээх, Баһылайдаах 
кинилэри кытта олоруохтаахтар. Ийэтэ кыргыт-
тар хаппахчыларын курдук хос туттарбыта. Ону 
Баһылай аахайбатаҕа. Икки уола, кыыстара кэр-
гэннээхтэр, оҕолоохтор. Оттон бу кыра уол эрдэ 
кэргэннэнэн эрэр. Ийэтэ таҥыннарарын быыһы-
гар Баһылайы антах баран хайдах кэпсэтэрин, 
хайдах тутта сылдьыахтааҕын үөрэт тэ: «Ыйыт-
тахтарына, ону-маны эппиэттээбэккэ ал лайан 
олороойоҕун, уолаттардаах сурахтаахтара, оло-
ру кытта оонньуу сүүрээйэҕиний. Дьоһуннаахтык 
туттаар». 

Икки үчүгэй акка олорон, кыыс дойдутутар хо-
нукка тиийэрдии сананан бардылар. Айанныырга 
үчүгэйэ, үөн-көйүүр түһэ илик кэмэ, сир-дойду 
өссө да көҕөрүөм-наҕарыам диэбит курдук. Би-
лигин да мыыныыта суох көҕөрүү, көтөр-сү үрэр 
үөрүүтэ, чаччыгыныардар, ол быыһыгар тоҥ-
соҕой, моҕотой көстөн ааһаллар. Сэргэй кэҕэ 
этэрин истэн баран:«Дьыл эрдэ кэлбит бэлиэтэ, 
кэҕэ Ньукуолун эрэ күн этээччи», – дии санаата.
Алаастарга киирдэхтэринэ, кыра күөллэргэ са-
йылыы хаалбыт чөккөй куһу көтүтэллэр. Сорох 
алаас халдьаайытыгар ньургуһун сибэкки хо-
йуутук үүнэн турар. 

Сайыҥҥы күн арҕаа диэки хайыһыыта ыал 
чугаһаабыта билиннэ, киһи үчүгэйдик истибэ-
тэр да, кулгааххар дуорааннан иһиллэр кур-
дуктар. Бэрт сотору оҕо-аймах айдаана, оҕус 
айаатааһына субу тиийэн кэллэ. Сэргэйдээх 
аттарын сэргэҕэ аҕалан баайдылар. Баһылай 
көрдөҕүнэ, дьиэҕэ киирии-тахсыы элбээбит. 
Аҕатын батыһан дьиэ диэки бардылар. Дьиэ аа-
нын аһан киирбиттэрэ, дьиэлээх киһи ойоҕу наан 
бааллар эбит. Дорооболосту лар. Хайдах кыстаа-

быттарын, туох сонун баарын ыал дьыт киһи Сэр-
гэй ыйыталаста. Баһылай эр киһи да, дьахтар 
да киниттэн харахтарын араарбаттарын биллэ. 
Киириэҕиттэн киниттэн тугу да ыйыппаттар, ол 
иһин саҥарбакка олордо. 

Иһигэр «били кыыстара ханна барбыт буол-
лаҕай» дии саныы олордо. Ол олордоҕуна, 
таһырдьаттан киирбит кыыс дорооболоһоот кыр-
гыттар хаппахчыларыгар ааста. Хаппахчы диэ-
киттэн кыргыттар кэпсэтэр саҥалара иһилиннэ. 
Өр-өтөр буолбата. Ыраахтан кэлбит дьон утат-
таххыт буолуо, чэйгэ олоруҥ диэн буолла. Ийэ-
лэрэ били хаппахчыга баар кыргыттары ыҥырда. 
Кыргыттар симиктик да буоллар дорооболосту-
лар. Остуолга уоллаах кыыс утарыта түбэстилэр. 
Баһылай урут көрбүтүнэн кэргэн ылар киһитин 
эндэппэккэ биллэ. Кыыс улааппытын, тупсубутун 
көрөөт да иһигэр сөбүлээтэ. Чэйдээн бүттүлэр, 
кыыс иһити хомуйда, онтон:

– Мин ынах ыырга көмөлөһүөм, – диэтэ.
– Эн киэһээҥҥи аһы бэлэмнээр, Мотуруона кө-

мө лөһүө, – диэтэ ийэтэ.
Ыалдьыттар эр киһини кытта тэлгэһэҕэ тахсан 

саха ууһа сири хорутар булуугун, илиинэн сири 
бытарытар тимир оҥоһугу көрдүлэр. Булуугу 
оҕус соһор, харыс кэриҥэ дириҥинэн оччо кэ-
титинэн барар, өссө тиэрэ быраҕар оҥоһуктаах 
эбит. Дьиэлээх киһи саҥа сири хоруттахха, сири 
бытарытыыта ордук үлэлээҕин кэпсээтэ. Ону 
Сэргэй бэркэ биллэр да, сэҥээрэригэр тиийдэ. 
Өссө бу булууктара дьоҥҥо уларсыкка сыл дьар 
эбит. Дьиэлээх сарсын Ньукуолун, онон аны 
икки хас хонон баран, сирин хорутарын, онно 
сир харыстан ордук ирэрин эттэ. Кэлбит дьон 
аттарын булгуталаан аһата ыыттылар. Киэһээҥ-
ҥи аска диэри син ону-маны кэпсэтэн, билбэккэ 
 хааллылар. 

Аһылыкка олоруу буолла, дьиэлээх киһи 
оҕолору түргэнник аһаан оонньуу тахсаллары-
гар дьаһайда. Сэргэй саҥата суох остуолга биир 
иһит арыгыны аҕалан уурда. Дьиэлээх дьах-
тар үрүүмкэлэри аҕалан уурталаата. Эр киһи 
үрүүмкэлэргэ арыгыны кутуталаата. Маҥнайгы 
үрүүмкэ сайын кэлбитигэр көтөҕүлүннэ. Ол икки 
ардытар оҕолор аһаан-сиэн оонньуу таҕыстылар. 
Иккис үрүүмкэ кутулларыгар Сэргэй турда уонна 
дьиэлээхтэргэ кыыстарын Балагыайаны уолугар 
Баһылайга кэргэн кэпсэтэ кэлэн олорорун эттэ 
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уонна ону туох дии саныылларын ыйытта. Дьиэ-
лээх киһи кыыс бэйэтэ билэр буоллаҕа диэтэ. 

Оҕолор айманан тахсан баралларыгар, кыыс-
тара хаппахчытыгар киирбитин өйдөөн көрбөккө 
хаалбыттар. Эр киһи ойоҕор: «Кыыс кын та-
һааран остуолга олорт», – диэтэ. Син өр соҕус 
буоллулар, эр дьоннор үрүүмкэлэрин иһэн кэп-
сэтии кэҥээтэ. Ол олордохторуна, кыыстара маа-
ны таҥаһы таҥнан кэлэн дьонун таһыгар олордо. 
Үһүс үрүүмкэни кутуталаатылар. Дьиэлээх киһи 
быһа-бааччы кыыһыгар: «Ити оҕо эйигин кэргэн 
буолуо дуо диэн ыйыта аҕатынаан кэлэн олорор. 
Олохторо Тыыллыма нэһилиэгэр киирэр Аһыкай 
диэн алаас үһү. Ийэлээх аҕатын көрөн олорор, 
убайдардаах, эдьиийдээх, балтылаах. Убайда-
ра, эдьиийэ кэргэннээхтэр, туһунан ыаллар үһү. 
Чэ, уонна тугу этиэмий, бэйэҥ олоххун бэйэҥ 
быһаар, биһиги эн этиигэр тугу да утары этиэх-
пит суоҕа. Бэйэбит санаабытыгар саастыы дьон-
нор өйгүт-санааҕыт да биир соҕус буолуохтаах, 
онон сөбүлэстэххинэ, биһиги үөрүө эрэ этибит 
буоллаҕа дии», – диэн түмүктээтэ. Кырдьаҕастар 
эмиэ истилэр. Баһылай үрүүмкэҕэ чугаһаабата. 
Ол курдук аһыы олордохторуна, ийэлэрэ: «Оҕом 
сөбүлэһэр», – диэтэ.

Кэпсээн элбээтэ, кырдьаҕастар аны күһүн ал-
тынньы ортотугар кэлэн сүгүннэрэн дьиэлэригэр 
илдьиэх буолан илии тутустулар, кыыстаах уолу 
кэккэлэһиннэрэ олортулар, дьонноро биир тылы 
утарыта бырахсыбатылар. Онтон утуйуу буол-
ла. Баһылай аҕатын кытта утарыта төбөлөнөн 
утуйда. Сарсыарда алта чааска турдулар, аһаан 
баран аттарын тутан аҕалыахтарыгар диэри то-
ҕус чаас буолла. Барар буолбуттарыгар ос туол-
га ыҥырдылар. Хантан эрэ эмиэ биир бытыыл-
ка арыгы остуолга уурулунна, кырдьаҕастар 
түҥүрдүүлэр буолалларын туһугар истилэр. Он-
тон биир үрүүмкэни үчүгэй сайын кэлэн ааһа-
рыгар истилэр. Дьэ ол кэнниттэн Сэргэй мах-
танан баран остуолтан турда. Бэрт үчүгэйдик 
быраһаайдаһан, аны күһүн болдьообут кэмнэри-
гэр кэлиэх буолан араҕыстылар.

Киэһэлик дьиэлэрин буллулар. Эмээхсин: 
«Хайа хайастыгыт?» – дии тоһуйда. Оҕонньор 
дьиибэлэниэх санаата киирдэ: «Ээ, онно уһун 
баҕайы тыллаах дьону батарбат эмээхсин баар 
үһү дииллэр, оҕобутун тоҕо ыытыахпытый 
диэн аккаастаатылар», – диэтэ. Баһылай тура 

түһэн баран биирдэ кырдьыгын эттэ. Эмээхси-
нэ оҕонньорун эмиэ мөхтө, үөнэ-күрдьэҕэтэ, 
дьиибэтэ быгыалаабакка сүгүн сылдьыбата ах-
тылынна. Хата Сэргэй мөҕүллүүгэ эрэ ылымма-
та, күлэ олордо. Бу отучча сыл бииргэ олорон, 
эмээхсинин быһыытын-майгытын биллэ ини, 
билбэтэ ини. Биирдэ да кыыһырсыбыттарын 
өйдөөбөт, эмээхсин эдэр эрдэҕиттэн дьаһайар, 
онно үөрэнэн хаалбыт, эмээхсинэ кыыһырбытын 
түргэнник аһарарын, үөрүнньэҥин оҕонньор 
билэр. Ол иһин дьиибэлиир буоллаҕа дии. Сэр-
гэй ардыгар киһи кыыһырыах да тылын истэр 
да, урут кини саҕалаабытын санаан, истэн эрэ 
кэбиһэр. Онон оҕолоро аҕалара кыыһырбытын 
биирдэ да көрө иликтэр.

Эмээхсин чэйгэ ыҥырда уонна:
– Үөрбүт сырайгытыттан-хараххытыттан бил-

битим ээ уонна дьэ тугу туойаллар диэн ыйып-
пытым.

– Чэ, ону-маны ыйыппыта буола олорума, хата 
уолгуттан ыйыт, ойох буолар кыыһын кытта кэп-
сэппит дуу, суох дуу?

– Хайаатыҥ, тоойуом?
– Дьиэҕэ кэллэҕинэ кэпсэтиллиэ.
– Хайдах?! Ол ойох ыла иликкиттэн саанар 

курдук тыллаһан бардыҥ? Дьэ, буолар да эбит, 
оттон өскүөрүтүн кэнники наллаан кэпсэтиэхпит 
диэн этиэҥ этэ буоллаҕа дии.

Саха тылын киһиэхэ өйдөнөр гына туттубап-
пыт эмиэ Сэргэй үрдүнэн барда, кини ону-маны 
туойарын уолаттара уһулан ылаллар диэн буол-
ла. Хата туора киһи суох буолан биэрдэ, онтон 
атын кийииттэрин кэлэ да илигиттэн саана оло-
роллор үһү диэн буолуо этэ. Сэргэй күлэ олорон 
эмээхсин сэмэлээбитин таах истибэтэ:

– Дьиҥ иһигэр киирдэххэ, бу дьиэҕэ эйигин-
нээҕэр элбэхтик саҥарар киһи суох буолуо. Ити 
«Аҕыйах тыл минньигэс, элбэх тыл сымсах» диэн 
өс хоһооно сөпкө этиллибит быһыылаах.

– Дьэ, онон тугу диэри гынаҕын, мин дьаһай-
батым буоллар холоон буолуо этигит.

– Итиччэ иннибитин көрүнэн, кэргэн кэпсэ-
тэ сылдьар дьону наһаа да түһэрэҕин. Уҥаны, 
хаҥаһы, үчүгэйи, куһаҕаны бука быһааран кэл-
лэхпит буолуо.

– Чэ, бээ түксү, буолары-буолбаты кэпсэтэн 
бүтүөххэ, уолаттарыҥ хаһан сирбитин хорутан 
бурдукпутун ыһабыт дэһэллэр, онтукаҕын уолат-

К³рд³³´µннэр, булуулар



89Чолбон 7 №-рэ 2018

таргар сылдьан быһаарыс, бырааһынньыктаан 
бүт, – диэн эмиэ дьаһайда.

Сайыҥҥы түбүк

Аҕаларын уонна улахан уол сирдэрэ ыһыл-
лыбыта хас да сыл буолла, онон улахан үлэни 
эрэйбэт. Баһылай: «Бүөтүр киэнин өссө да 
силиһин ыраастыахха наада, былырыын хору-
туллан баран хаалбыт кырыһы бытарытыахха 
наада», – дии саныы олордо. Төһө да илиинэн 
үлэ буолтун иһин, түөрт киһиэхэ үс-түөрт күн 
үлэлиэхпит диэн санаатын бөҕөргөтүннэ. Сир-
дэрин дэхсилииргэ, көннөрөргө бэрэбинэлэри 
холбоон оҥорон баран состороллор. Хаста да 
сырыттахтарына, бэркэ дэхсилиир уонна өссө 
хомуогу бытарытар. Баһылай кыра эрдэҕинэ 
оҕус сиэтэрэ, оттон билигин улаатан булуук ту-
тар. Состоруллар бэрэбинэлэр туруктара, быа, 
соһорго бостуруоҥка онтон да атын тэрил киниэ-
хэ сыһыарыллыбыта. 

Быйыл бэрэбинэлэри курдаттыы үүттэтэлээн 
ууска тимиринэн отут устуука тиистэри оҥорто-
рон бүтэрэн боруобалыыр санаалаах сылдьар. 
 Буорга киирэр тииһэ икки испиискэ хаатын уһун-
наах. Дьонноро Баһылай оҥоһугун хайгыыллар. 
Ханна эмэ бардахтарына ити оҥоһуутугар туох 
 наа датын ыйыталлар. Бүөтүр ууска бэрэбинэни 
үүт түүр сынтырыапка оҥотторон аҕалбыта, от-
тон улахан убайа бэрэбинэ быанан соһуллары гар 
бэйэтэ эргийэригэр ууска эмиэ тэрил оҥотторон 
аҕалбыта. Маны соһорго икки оҕус бэлэмнэм-
митэ. Инники тиистээх оҥоһук биир миэтэрэ кэ-
титтээх, оччо усталаах, ортотунан тиистэр оло-
роллоругар бэрэбинэ холбоммут. Инники тэрилгэ 
чэп чэки буоллаҕына ыйааһынныырга үрдүгэр 
буор кутуллар гына холбуйа оҥоһуллубут.

Сирдэрин улахан уол аҕатынаан хоруппут-
тара. Баһылайдаах Бүөтүр саҥа оҥорбут оҥо-
һуктарын үлэлэппиттэрэ. Улахан эрэ кырыс 
кыа йан үнтүрүйбэт, уоннааҕыта үчүгэй. Баа һы-
на киириитигэр-тахсыытыгар үлэлээх да икки 
эдэр дьон ону улахаҥҥа уурбатахтара. Оҕустар 
ик ки буолан бэрт холкутук соһоллоро. Дьэ ити-
гирдик үлэлээн бэс ыйын үс күнүгэр бурдукта-
рын ыһан бүтэрбиттэрэ. Бурдуктара сэлиэһинэй 
уонна  эбиэс. Эбиэһи көлүнэр аттарыгар эбиис-
кэ аһылык курдук биэрэллэрэ. Ыһан бүтэрээт 

Бүөтүрү, Баһылайы күрүөлэри абырахтааҥ, ал-
дьаммыт буоллаҕына саҥа остуолбаларынан, 
сиэрдийэлэринэн уларытыҥ диэн аҕалара дьа-
һайда. Улахан уолун: «Сылгылары баран көр, 
ыраатаары гыммыт буоллахтарына дьиэлэ-
рин диэки чугаһат», – диэтэ. Икки-үс күнүнэн 
үлэлэрин бүтэрдилэр. Аны сынньанаары гым-
мыттарын ийэлэрэ үлэ була охсон биэрдэ. Ула-
хан уол тэлгэһэтигэр икки айахтаах ас уурар 
омуһахта хаһыҥ диэн буолла. Онно эмиэ бары 
түстүлэр. Бүөтүр, тутууга сыһыаннаах киһи, аан-
нары холуодаларын кытта оҥорууга аҕатынаан 
буоллулар. Дьөгүөрдээх Баһылай омуһах буорун 
хаһыытыгар үлэлээтилэр. Сырыынньа соҕус сир-
гэ сүүрбэ миэтэрэ усталаах сири хастылар. Сир 
миэтэрэттэн эрэ ордук ирбит эбит. Онон икки 
хонук устата ириэрэ-ириэрэ кэтэһэн хастылар. 
Ол быыһыгар сиҥниэ диэн ытыыстыыр буоллу-
лар. Тыаттан мас кэрдэн киллэрэн хайыттылар. 
Быыстарыгар буор ирбитин үрдүттэн ылаллар. 
Омуһах устатынан биэс миэтэрэ буола-буола 
баҕана туруордулар. Баҕаналарын бэйэ-бэ йэ-
лэрин үрдүлэринэн сыаптаатылар онно үрүт 
түһэрэр буоллулар. Баҕаналар сыаптаммыт сир-
дэригэр сиҥнибэтин диэн ытыыстаан истилэр. 
Ити курдук окко киириэххэ дылы үлэлээтилэр. 
Күһүн от, бурдук үлэтэ бүттэҕинэ ситэриллиэ 
диэн буолла.

Окко абааһы мунньаҕын кэнниттэн киирдилэр. 
Түөрт эр киһи охсубутун дьахталлар ыамнарын 
быыһыгар баран мунньаллар. Онтон тэйдэхтэ-
рин ахсын дьахталлар окко кыттыылара уурайан 
барда. Ол курдук, сыл тахсар отторун оттооту-
лар. Кэбиһиигэ чугаһын атырдьаҕынан, ырааҕын 
икки оҕуһунан сыарҕаҕа иккилии бугулу тиэйэн 
аҕалан биэрдилэр. Кэлбит оту оҕо эрдэҕиттэн 
кыдамаһыт Дьөгүөр холкутук быраҕаттыыр, икки 
оҕуһунан таһа сатыыллар да, түстээччи аҕалара 
өссө от тохтубутун харбаан кэтэһэн олорор буо-
лааччы. Онтукатын уолаттара улаатыахтарыттан 
ыла үлэлиир үлэтэ.

Күһүн барахсан кэллэр кэлэн истэ. Уолаттар 
кустуулларын умнубатылар. Эмээхсини кытта 
икки кийиит кыыс сир астаабыттара ыраатта. 
Быйыл дьэдьэн, отон син үүммүт, онон кыс тах-
сар отоннорун, дьэдьэннэрин буллулар. Сар-
сыар  да аайы дьэдьэннээх, отонноох күөрчэх 
ба  рахсан үчүгэйэ бэрт буоллаҕа дии. Сугун бу эр-
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гин чугаһынан үүммэт, ол иһин сугуннаабаттар. 
Дьахталлар ыраах барыахтарын баҕараллар да 
ынахтарын ким ыаҕай? Эрдэрэ ынах ыахтааҕар 
хотон иһин оннук оҥордоххо сатанар диэтэхтэ-
ринэ эрэ, кыһын устата иккитэ-үстэ өҥөйөллөр. 
Кыһынын оту түннүгүнэн таһырдьаттан биэрэл-
лэр, түннүгүнэн эһиллибит сааҕы балбаахтаан 
баран хотонтон тэйиччи мунньаллар. Онон хотон 
иһинээҕи үлэ дьахтар киэнэ. Ити сугунтан сыл-
таан икки кийиит биирдэ маннык диэн кэпсэтти-
лэр. Ордук дьорҕойооччута кыра кийиит Бүөтүр 
кэргэнэ. Кини маннык диир:

– Оттон мин аҕам ынаҕы ыыр дии: саах да 
күрдьэр, ийэм ыарыһах буолан дьиэни-уоту кө-
рөн олорор. Дьэ, манна атын эбит.

– Кэбис, итинник диэмэ, оннооҕор мин хас оҕо-
лонноҕум аайы хотону эмээхсин бэйэтэ көрөр, 
уола син биир хотоҥҥо киирбэт, таһырдьааҥҥы 
үлэни мин курдук оҥорор. Оннооҕор кыра оҕо-
лору эр киһи сатаан көрбөт диэн эмээхсин үчүгэй 
буолан атахпар туруохпар диэри дьиэтигэр ил-
дьэн көрөр. Онон кинилэр бу эр киһи үлэтэ, бу 
дьахтар киэнэ диэҥҥэ иитиллибиттэр. Ону би-
лигин эн биһикки бука уларыппаппыт буолуо. 
Хата кэлэр көлүөнэни бу – эр киһи, бу – дьахтар 
үлэтэ диэн араарбакка үлэлииргэ үөрэтиэххэ, 
саатар бэйэбит оҕолорбутугар. Оччоҕуна хас 
биир дии ыал оҕолорун оннук ииттэхтэринэ, ити 
биһиги кэпсэтиибит умнуллуо этэ буоллаҕа дии. 
Эмээхсин итинник гынарга эмиэ баҕар хотунут-
тан үөрэммитэ буолуо, онон «муннугун дулҕаҕа 
туура соттума» дииллэрин умнума. Сүүрбэ-отут 
сылынан биһиги хайдах буоларбытын туох билиэ 
баарай?

– Эмээхсин көрдөххө киирбит-тахсыбыт, тыл-
лаах-өстөөх курдук гынан баран, уолаттарын 
олох торугар орооспот, кими да мөхпөт, сэмэ-
лээбэт эбит ээ.

– Дьиэҕэ киирдэҕинэ сиэннэрин кытта кэп-
сэтэн, таптаталаан, туохха наадыйаргын ыйы-
тан баран тахсар. Дьахтар дьиэни тутан оло-
рорун билэр буолан биһиэхэ сымнаҕас буолуо, 
уолаттарын дьаһайталыыр, бэйэтин оҕолорун 
итэҕэстэрин билэ сылдьаахтыыр буоллаҕа дии. 
Уолаттар мөккүспэттэр, ийэлэрэ эппитин то-
лоро сатыыллар, онон туох да айдаан тахсы-
батын иһин эн да мөҕүтэлээбэт, сэмэлээбэт, 
дьаһайталаабат диигин. Ис иһигэр киирдэххэ 

орооһоро элбэх. Ол гынан биһиэхэ ону бил-
лэрбэт.

– Ити Баһылай аны күһүн ойох ылар үһү дии. 
Дьэ, ону ханна олордор, бу биһиэхэ курдук ту-
туллубут дьиэ суохха дылы дии.

– Эмээхсин бэйэтэ билэ сылдьара буолуо, 
эн биһиги дьыалабыт буолбатах, – диэн түмүк-
тээтилэр.

Кыыс сүгүннэрии

Эппит кэмнэрэ кэлбитэ. Сэргэй оҕонньор уо-
лун Баһылайы кытта кийиит сүгүннэрэ барбыт-
тара. Икки сыарҕалаах акка олорон айаннаа-
быттара. Оҕонньор сыарҕаҕа ат дьааһыга уонна 
бэрэмэдэй кэлгийбит этэ. Кырдьыгын баран эт-
тэххэ, олорго туох баарын Баһылай билбэт этэ. 
Ыйыппатаҕа даҕаны, иһигэр арыгы ини диэн сэ-
рэйбитэ. Оҕонньор бастаабыта. Айаннаан иһэн 
киэһэриитэ оҕонньор тохтоон уолугар: «Дьоммут 
кыстык дьиэбитигэр киириэхпит диэн эппиттэ-
рэ», – диэтэ уонна атын атын сир диэки салайда.

Хараҥарыыта тиийдилэр. Киирэн дорообо-
лостулар. Дьиэлээх киһи биир киһиэхэ атта-
ры сойутан баран аһаталаа диэн сорудахтаата. 
Киэһээҥҥи аска ыҥырдылар, ойоҕо буолуох-
таах кыыс Баһылайы кытта дорооболосто. Ол 
олорон Сэргэй оҕонньор уолугар: «Бэрэмэдэйи 
киллэр», – диэтэ. Баһылай иһиттим дуу, истибэ-
тим дуу диэх курдук таһырдьа ыстанна. Төннөн 
киирээт көрбүтэ – бары остуолга олорбуттар. 
Ким да эппитин өйдөөбөккө, «Баһылай ойоххун 
кытта кэккэлэһэ олор», – диэбиттэрин иһиттэ. 
Кыыс Баһылай кэккэлэһэ олорбутун кэннэ хай-
дах олороллорун, төһөнү оттообуттарын, хайдах 
айаннаан кэлбиттэрин ыйытта. Онно эппиэттээт 
да Баһылай кэмчиэрийбитэ ааста. Хайдах эрэ 
уруккуттан билэр кыыһын курдук санаата. Ону-
маны кэпсэттилэр. Кырдьаҕастар ол бириэмэҕэ 
арыгы иһэ-иһэ от-мас туһунан кэпсэтэ олорду-
лар. Эдэрдэр аһаан бүттүлэр, остуолтан туруу 
буолбутугар кыыс Баһылайы илиититтэн ылла да 
хаппахчытыгар илтэ. Онно киирэн эмиэ кэпсэт-
тилэр, онтон бииргэ утуйдулар. 

Сарсыарда туран баран аҕата Баһылайга 
«Сар сын барыахпыт, бүгүн манна өрүүбүт», – 
диэтэ. Кийиит дьахтар ону истэн олус үөрдэ уон-
на дьон истибэтигэр Баһылайга:
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– Тоҕо үчүгэйэй, өссө биир хонук ийэбин, аҕа-
бын, балыстарбын, бырааппын кытта үөрэ-көтө 
кэпсэтэн-ипсэтэн барар буоллаҕым. Оччо ыраах 
дойдуттан уонна хаһан кэлиэхпиний, ити иһин 
этэн эрдэхтэрэ: дьахтар анала дойдутугар, сири-
гэр буолбатах диэн.

– Кэбис, доҕоор, инньэ диэмэ, өлө баран эрэр 
киһиэхэ дылы, онно баран сылгы-сүөһү тутуох-
пут буоллаҕа дии. Хайа онтон да атын үлэ көс-
түө буоллаҕа. Саамай кылаабынайа эн биһикки 
таптаһарбыт, бэйэ-бэйэбитин өйдөһөрбүт буол-
лаҕа дии.

– Баһылай, мин эйигин хайдах эрэ көрөөт да 
сөбүлээбитим, таптаабытым быһыылааҕа. Эһиги 
кэргэн кэпсэтэ кэлэр күҥҥүтүгэр сүрэҕим билэн 
анньыалаабыт эбит, ону мин билбэт буоллаҕым 
дии, хайдах буолан сүрэҕим анньыалыыр, ыал-
дьаары гынным дуу дии санаабытым. Онтон 
хайа күн эйигин көрбүтүм да, сүрэҕим анньыа-
лыырын олох да умнан кэбиспитим. Бу алтынньы 
ортото уһаан да биэрдэ, кэлбиккин көрөн ба-
ран үөрбүппүөн, аанньатыгар илиигиттэн ылан 
хаппахчыбар аҕалыам дуо. Эн ону сүөргүлүү 
санаабатыҥ дуо, Баһылай?

– Ээ, суох, доҕор, мин эмиэ ити эн этэриҥ кур-
дук саныы сырыттаҕым дии.

Ити икки таптаһар сүрэхтэр кыыс хаппах-
чытыгар дьон истибэтин курдук кэпсэтэллэр. 
Ол олордохторуна Баһылайы аҕата ыҥырда. 
Баһылай тахсыбытыгар оҕонньор: «Баһылай, 
били ат дьаа һыгын киллэрэн кэргэҥҥэр тут-
тар», – диэ тэ. Баһылай тахсан баран сотору ат 
дьааһыга ту туурдаах киирдэ уонна хаппахчыга 
ааста. Кэргэнэ: «Хайа, доҕоор, бу туоххун кил-
лэрдиҥ?» – дии тоһуйда. Онуоха Баһылай: «Ити 
ийэм эйиэ хэ ыыппытын бэҕэһээ биэриэхтээхпи-
тин бүгүн биэ рэбит», – диэн баран күллэ. 

Кыыс хайдах эрэ куттаммыт курдук туттан 
баран дьааһыгы аста. Маҥнай күөхтүҥү өҥнөөх 
ойуулаах солко халадаай ырбаахыны таһаарда, 
онтон корсеты, бытырыыстаах былааты ороото. 
Онтон кыһыл саһыл истээх драп тастаах ис тээх 
сон, кырса бэргэһэ, хоруоҥканан ойууламмыт тыс 
этэрбэс, ойуулаах-оһуордаах үтүлүк, илин-кэлин 
кэбиһэр, бастыҥа уонна көмүс би һилэх, туһунан 
хоруопкаҕа уурулла сылдьар ытар ҕа оронну лар. 
Итилэри хостоон баран ки йиит дөйбүт кур дук 
оронугар олордо уонна эттэ: «Мин сүктэн ба-

рар таҥастаахпын ээ, Баһылай, мин ийэбэр тах-
сан этиим, кини тугу сүбэлиир да ону оҥоруом», 
– диэн баран хаппахчытыттан тахсан барда. 
Баһылай соҕотоҕун тугу гына олоруой, кыыһын 
кэнниттэн эмиэ таҕыста. Сотору соҕус буолан 
баран, кыыс ийэтинээн киирдилэр. Баһылай тө-
һө да оҕонньоттору кытта кэпсэттэр кулгааҕа, 
хараҕа, өйө-санаата хаппахчы диэки салалла 
олор до эрээри, киириэн саараан олордо. Онтон 
чаас аҥарын курдугунан ойоҕо: «Баһылай, киир 
эрэ», – диэн ыҥырда. Киирбитэ дьахтара били 
аҕалбыт таҥаһын таҥныбыт, ытарҕатын иилим-
мит, биһилэҕин кэппит, өссө тупсубут көрүҥүнэн:

– Оҕоннъотторго маннык тахсан көстөбүн дуу, 
суох дуу, Баһылай? – диэн ыйытта.

– Чэ, бэйэҕит билиҥ.
– Онно тахсан көстүөххэ, ийээ, Баһылай, эһи-

ги чугас сылдьыҥ.
Кыыс тахсан баран:
– Аҕаа, бу хотунум сүктэн барар таҥаспын 

ыыппыт, ону эйиэхэ көрдөрөбүн.
– Тоҕо үчүгэйэй, оҕом үчүгэй таҥаһы таҥын-

наҕына олус да тупсар эбит, – диэн хайҕаата 
уонна, – Тоойуом, мин эн ийэҕэр итинник таҥаһы 
бука өлүөхпэр да диэри таҥыннарбатым буолуо, 
– диэн суланна.

Онуоха Сэргэй:
– Дьыала таҥаска буолбатах, өйдөһөн иллээх-

тик олордохторуна, ол буоллаҕа – дьол, – диэтэ.
– Дьэ, ити сөптөөх тыл таҕыста, – диэн дьиэ-

лээх үөрдэ. 
Ол ыккардыгар кийииттэриттэн биир, икки, 

үс сыл балыс кыргыттар хаппахчыга киирэн нэр 
эдьиий дэрин кытта кэпсэттилэр. Оҕонньоттор 
эмиэ кэпсэтэ хааллылар. Баһылай кыр гыттар кэп-
сэ тиилэригэр мэһэйдээмээри таһыр дьаны көрө 
таҥнан таҕыста. Тахсыбыта халлаан кыралаан 
хаар дыы турар эбит. Баһылай иһигэр сыарҕаҕа 
үчүгэй хаар буолсу диэн үөрдэ. Бэҕэһээ кэлэллэ-
ригэр сорох сиринэн хара этэ. Онтон хайдах дой-
дуга кэлби тин билсэ таарыйа хаамта. Алаас наһаа 
улахана суох, күөллээх, онтукайа тоҥмут, хомус-
таах эбит. Күөл илин уонна соҕуруу өттө лиҥкир 
ойуур. Хаар ча раас буолан өр гыммата, алааһы эр-
гийэ хааман кэллэ, «барыта тиит ойуур эбит» дии 
санаата. Төннөн кэлэн дьиэтигэр киирбитэ ойоҕо:

– Ханна сырыттыҥ, тугу көрдүҥ? – диэн туоһу-
ласта.
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– Ээ, ити эһигини мэһэйдээмээри таһырдьа 
тахсан алааскытын көрдүм, –диэтэ. 

– Бу дойдуга дьэ отон үүнэр сирэ.
– Хотуҥҥун уонна балтыларгын кытта отон-

нуоххут буоллаҕа дии, кинилэр ыам ыккарды-
гар баран отонноон кэлэллэрин көрөбүн, – диэтэ 
Баһылай.

– Баһылай, ити таҥаһы кэтэн барабын, оттон 
бэйэм таҥастарбын, оччоҕуна ити дьааһыкка 
угабын дуо?

– Оттон ол иһин дьааһыктаан ыытар ини ийэм.
– Арба, Баһылай, ити аҕалбыт таҥаскытын 

ким тигэрий? Олох көрбөтөх киһитигэр сөрү-
сөп гына тикпитин биһиги ийэбинээн дьиктир-
гээтибит. Дьэ, ойуута-оһуора үчүгэйэ, тигиитэ 
тупсаҕайа, олус диэн сөхтүбүт.

– Ким тигиэҕэй, оттон ийэм буоллаҕа дии. 
Сороҕор кийииттэрин көмөлөһүннэрбитэ буо-
луо. Оттон ити сөрү-сөп гына тикпитэ диэн, 
кини биһигиттэн эн төһө үрдүккүн, хатыҥыргын 
дуу, бэйэҕэр сөрү-сөп эттээххин дуу биирдэ эрэ 
ыйыппатаҕа буолуо уонна оттон саҥастарбар 
эмиэ ыйытан таҥас тигитэлээн ыытан санаата 
хотор буоллаҕа дии.

– Баһылай, оттон миигин үөрэтиэ дуу? Ийэм 
үөрэр, мин үөрэппэтэхпин хотуҥҥуттан үөрэниэҥ 
буоллаҕа диир.

– Доҕоор, биһиги дьиэ туттуохпутугар ды лы 
биир гэ олоруохпут, дьэ онон иистэнэргэ үөрэ-
нэриҥ бэйэҕиттэн тутулуктаах, – дии-дии күллэ.

– Кырдьык, Баһылай, ити маарыын таҥастары 
көрүөхпүттэн, кэтиэхпиттэн: «Мин маннык са-
тыам дуо?» – диэн бэйэбиттэн ыйытыым төбө-
бүттэн олох арахпат.

– Сатыахпыт, кылаабынайа баҕа эрэ баар 
 буоллун, доҕоччуок, – диэн түмүктээтэ Баһылай.

Ити кэпсэтии кэнниттэн Баһылай ойоҕунаан 
өссө чугаһастылар, кэпсэтиилэрэ аһаҕас, дуос-
пуруннаах, бу бэҕэһээ билсибит дьон курдук 
 буолбатах, бииргэ улааппыт, үөскээбит дьоҥҥо 
майгынныыр. Дьахтар Баһылайтан барарыгар тугу 
ыларын ыйытар. Ону Баһылай күлэр уонна этэр:

– Туһунан акка тиэнэн эт-арыы илдьээри гын-
ныҥ дуо? Кэбис, инньэ гыныма, маҥнай ыалдьыт 
курдук аһатыахпыт, онтон олорон бардаххы-
на үлэлээн аһыаҥ, кэлин уһугар «биһиги тугу 
үлэлээн аһыыбыт» диэн эйигиттэн ыйытыахпыт, 
доҕоччуок.

– Ити биһиги диэн кимнээҕи этэҕин, Баһылай?
– Оттон оҕолор.
– Ханнык оҕолору өйдөөтүҥ?
– Оттон эн биһиги оҕолорбут.
– Баһылай, ити буолуохтааҕы үчүгэйдик ыра-

лыыргын хантан билбитим буолла, ол иһин тап-
таабытым буолуо. Мин эйиэхэ өйгөр-санааҕар 
киирбиппин билэ сылдьабын.

– Дьоллоохтук, үчүгэйдик олоруохпут, доҕоч-
чуок, – диэн баран ойоҕун сыллаан ылла. Дьах-
тар да хаалсыбата, эрин сыллаата-уураата. Ол 
икки ардыгар күнүскү аһылыкка ыҥырдылар. 
Оҕонньоттор олорбуттарын курдук олороллор 
эбит. Остуолга олорбуттарын кэннэ дьиэ лээх 
киһи этиитинэн үрүүмкэ эдэрдэр тустарыгар кө-
төҕүлүннэ. Күнүскү аһылык кэнниттэн дьахтар 
таҥаһын хомунна. Ийэтин, балтыларын кытта 
кэпсэттэ. Баһылай эмиэ таһырдьа тахсан атта-
рын кырыатаата, эбии от бырахта. Киирбитигэр 
дьахтара Баһылайтан:

– Хомунан бүттүм, ийэбин, балтыларбын кыт-
та ирэ-хоро ыксаабакка кэпсэттим. Сарсыарда 
хаска барарбыт буолуой? – диэн ыйытта.

– Тоҕус чаас саҕана мантан хоҥнуохпут диэ-
битэ аҕам, син ыраах дойду, киэһэлик тиийэрбит 
буолуо.

Ити кэпсэтэ олордохторуна киэһээҥҥи аһы-
лык ка ыҥырдылар. Аһылыктара, саха дьонун 
 сиэринэн, мииннээх эмис баҕайы тайах этэ 
 буолла. Дьиэлээх оҕонньор тайаҕы сотору таа-
ҕыта дьу каах уолунаан дьиэлэрин таһыттан 
өлөрбүт тэрин кэпсээтэ. Мииннээх эт кэнниттэн 
чэй истилэр уонна утуйуу буолла.

Баһылай сарсыарда дьон турбутун билэн тур-
да, дьахтара эмиэ. Аҕата турбут, Баһылайга: 
«Аттаргын кырыататалаан көлүй», – диэтэ. 
Баһылай таһырдьаттан киирэригэр халлаан 
сырдаабыта. Дьиэлээхтэр сарсыардааҥҥы аска 
олорон эрэллэрэ. Ыраах баралларын сиэри-
нэн түргэн соҕустук аһаабыттара. Баһылай ат 
дьааһыгын таһааран аҕатын сыарҕатыгар кэл-
гийбитэ. Дьиэҕэ төннөн киирбитэ аҕата, ойоҕо 
таҥнан бэлэм этилэр. Дьиэ иһигэр кыратык 
олоро түһээт быраһаайдастылар. Дьиэлээхтэр 
тэлгэһэҕэ тахсан атаардылар. Оҕонньор бастаа-
та, Баһылайдаах кини кэнниттэн айаннаатылар.

Син өр соҕус саҥата суох айаннаан исти-
лэр, онтон дьахтар: «Хайдах дойдуга тиийэбин, 
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Баһылай, салла санаан иһэбин», – диэтэ. Дьах-
тар урут ханна да сылдьыбатаҕын, куораты да 
көрө илигин эттэ. Баһылай куораты көрдөрүөх 
буолла. Ол курдук ону-маны кэпсэтэннэр син 
 суолларын уһунун билбэккэ хааллылар.

«Күн киириэн иннинэ олорор алааспытыгар 
киирдибит», – диэтэ Баһылай ойоҕор. Сотору 
дьиэлэрин таһыгар турар сэргэҕэ аттарын ба-
айдылар. Дьиэҕэ киирбиттэрэ ийэтэ, убайдара, 
саҥастара бааллар эбит, дорооболостулар. Он-
тон ийэтэ: «Чэ, хаппахчыгытыгар киирэн сы-
гынньахтаныҥ. Сотору остуолга олоруохпут. 
Суу нуҥ», – диэтэ. Баһылай онно көрдөҕүнэ 
муос татыгар күөх оту ыспыттар эбит. Суунан-
тараанан баран ийэтиттэн оту тоҕо ыспыттарын 
ыйыппытыгар: «Ити абыычай», – диэтэ. 

Остуолга олорон баран, оҕолоруттан сыл-
дьыбыт дойдуларыгар туох сонун баарын ыйы-
та ластылар. Баһылай эмис тайах этэ сиэбитин 
кэпсээбитигэр, уолаттар тайаҕы хайдах өлөр-
бүттэрин ыйыталастылар. Дьахталлар бэйэлэ-
рэ туһунан кэпсэттилэр. Кинилэр кэпсэтиилэ-
рэ таҥас, оҕолор, сүөһү көрүүтүн тула барда. 
Саҥа кэлбит кийииккэ онно кыттар усулуобуйа 
оҥордулар, ордук ортоку кийиит саҥарар-иҥэ-
рэр. Саҥа да кийиит саҥарда, били «куттана-
бын» диэбитин умнан кэбистэ, уруккуттан билэр 
дьонун курдук буоллулар. Ону көрөн олорон 
Баһылай үөрэ олордо. Уруу сиэринэн кыра-
тык арыгы иһилиннэ. Аһаан бүтэн, үөрэн-көтөн 
 уолаттар дьиэлэригэр таҕыстылар. Дьахталлар 
иһит хомуйса хаалаары гыммыттарын эмээхсин: 
«Саҥа кийииппинээн бэйэбит да хому йуохпут, 
оҕолоргут кэтэстилэр буолуо», – диэ тэ уонна си-
эннэригэр иһиккэ ас ыытта. Иһити иккиэн кэпсэ-
тэ-кэпсэтэ хомуйдулар. Кийиит хотунун тылын-
өһүн, туттарын-хаптарын сөбүлээтэ. Утуйа 
бараары туран кийиит хотунугар:

– Сарсыарда хотоҥҥо тахсаргар миигин илдьэ 
тахсаар, мин көмөлөһүөм, – диэтэ.

– Утуйаарыҥ, мин ол уонча ынаҕы бэйэм да 
ыаҕым, хайа уонна ити Баһылайыҥ сотору аны 
сааска диэри барыаҕа дии.

Дьахтар соһуйда:

– Ол ханна? – диэн ыйытта.
– Ити Баһылайыҥ кыһынын атыынан дьарык-

таммыта 5-6 сыл буолла.
– Ол тугу атыылыыр, ханна?
– Көмүс хостуур бириискэ үлэһиттэригэр эт, 

арыы илдьэр курдук кэпсиир, тириэрдэр сирдэрэ 
Өлүөхүмэ, Маача, Бодойбо. Эйиэхэ эппэтэх эбит 
дии.

– Мин ити саҥа иһиттим, ол аата араас омук-
тар үлэлиир сирдэригэр сылдьар буоллаҕа дии?

– Оннук буолуо, биһиги манна олорон ону 
 хантан билиэхпитий. Кэллэҕинэ куруутун кү-
лэ-үөрэ сылдьар. Тоойуом, Баһылайгын кытта 
кэп  сэ тэргэр дьиэҕэр олорбот буолан баран, мии-
гин  ал бын наан ойох ылбыккын диэн кыыһы раа-
йаҕын. Холкутук, өйдөөхтүк кэпсэтээр.

– Оннук бөҕө буоллаҕа дии. Миэхэ кини сө-
бүлүүр үлэлээҕэ уонна үчүгэйдик сылдьарыттан 
ордук туох да наадата суох, – диэтэ кийиитэ.

Эмээхсин кийиитин ити тылын истэн баран 
туох эрэ ыарахан сүгэһэри түһэрбит курдук буол-
ла уонна хоно да илик кийиитин өссө сөбүлээтэ.

Сарсыарда уһуктубуттара оҕонньордоох эмээх-
син суохтар эбит, онон туһанан дьахтар Ба һы-
лайтан ыйытта:

– Эн кыһыны быһа дьиэҕэр көстүбэт үһүгүн 
дии. Ону миэхэ урут тоҕо эппэтэххиний? Миигин 
кэлсиэ суоҕа диэҥҥин куттаммытыҥ дуу? – дии-
дии күллэ.

– Таптаатыҥ да тайахтаа±ы, сөбүлээтиҥ да сү-
гэһэрдээҕи батыһаҕын диэн мэнээк эппэттэр.

– Мин онно истибитим да буоллар син-биир 
кэлсэр буоллаҕым дии.

– Мин өйдүө, барарбын утарыа суоҕа диэн 
наһаа эрэммитим, доҕоччуок – диэтэ. Ити кэпсэ-
тии итинэн бүппүтэ. 

Онтон сотору соҕус буолан баран, ийэтэ ынах-
тарга сарсыарда от биэрэ сырыттаҕына Ба-
һылайтан: 

– Хайа ойоҕуҥ бараргын туох диэтэ? – диэн 
ыйытта. Онуоха Баһылай: 

– «Үчүгэйдик эрэ сырыт» диэн алҕаата.

(Салгыыта бэчээттэниэ)
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Оҕолоор, ыйда²алаах тµµн эһиги ый тула му-
стубут бачымах сулустары булуоххут суоҕа. Дьэ 
ол остуоруйата маннык.

Былыыр-былыр, ити билигин көстөр-көстүбэт 
бачымах сулустар халлааҥҥа ыйы кытта бииргэ 
күлэ-үөрэ чаҕылыһа тахсан тµлэй тµµнµ эриэк-
кэстик ча±ылыта сырдаталлара µ´µ.

Арай биирдэ ый сулустарга киэмсийэн:
– Эһиги баҕас мин кыахпар тиийиэххит дуо, 

көххө тахсан кыламнаһаҕыт, умулуннаххытына 
даҕаны им-балай түһүө суоҕа! — диэбит. Сулус-
тар онтон хомойон, биир түүн, ый тахсыыта, им-

нэнсэн кэбиһэн баран, сүтэн хаалбыттар.
Дьэ били киэмсийбит ый сири тула со±ото ±ун 

эргийэ сылдьыбыт. Ити сылдьан улам чу²ку йан, 
тэ´ийбэккэ унньу-санньы тµспµт. Урут аттыгар 
тырымнаспыт, к³рд³³х-оонньуулаах сулус тарын 
ахтан-суохтаан барбыт. Ырыых-ыраах имик-са-
мык тыгар сулустартан µ³гµлээн: «Мин тулабар 
дьиримнэспит бачымах сулустары к³рбµккµт 
дуо?» – диэн ыйытала´ар эбит. Онуоха: «Суох, 
суох к³рб³т³хпµт», – диэн хардараллар эбит. 
Хор гуппут, хомойбут бачымах сулустар ый суо-
±уна эрэ тахсан чыпчы²на´а тыгар буолбуттар.

Биир киэһэ эбэбинээн иккиэйэх хаалан баран, 
мин суунан чаламааттанаат:

–  Эбээ, бүттүм, ырбаахым кирдээх дии, тугу 
кэтэбин? – Онтон эмискэ дьикти санаа көтөн 
түhэp... кырдьык да, ол тоҕо чуо бырааһынньык-
ка эрэ буоллаҕай? Ээ, хата солко ырбаахыбын 
кэтэн көрөбүн дуо? Ханна да барбаппын... Таах... 
— £рүһүспүттүү түргэн баҕайытык быhaapa ох-
собун. Эбэм ханнык да солкобун өйдөөбөт...

–  Онтон ийэм эн бытырыыстаах чэрэниилэ 
күө ҕэ былааккынан тикпит ырбаахытын...

– Бу оҕо өрө мөхсөн! Аны түүннэри солко нон 
сууланарга санаммыт дии! Сатаатар, кыыс оҕо 
курдук намыыннык сылдьыбат.

Мин хом түһэн, биир сири тобулу көрөн олоробун.
–  Тоойуом, — диир эбэм куолаһын сымнатан. 

— Ол бырааһынньыкка кэтэр таҥаскын, бу үлү-
гэр буорга-сыыска cohoopy дуо?

Сылаас таммахтар илиибэр биир-биир мөл-
мөл түһэллэр...

– Чэ, сарсын ийэҕиттэн ыйытаар. Билигин уту-
йар да кэм буолла.

Сарсыарда уһуктубутум, уу-чуумпу. Дьонно-
рум үлэлэригэр, эбэм ынаҕар таҕыстаҕа. Күн 
кыра дьэргэлгэн толбону истиэнэҕэ дьиримнэ-
тэ оонньоторун дьиибэргии к³р³бµн. Кини төhө 
баҕарар аччыан эбэтэр улаатыан сөп, оннук ап-
таах...

Онтон таҥна туран, эмискэ хараҕым туох эрэ 
сырдык күөххэ быраҕылла түһэр. — Уой! — дии-
бин соһуччу үөрүүбүттэн. Олоппоско кы´ыл отон 
уонна сэбирдэх ойуулардаах ырбаахы сытар этэ.

Мин ырбаахыбын кэппитинэн таһырдьа ыс-
танным. Тахсааппын кытта чобуо Тууйа сүүрэн 
кэлээт:

–  Уой, үчүгэй да ырбаахы-ы, үчүгэйиин отон-
нор! Чуур, мин урут көрдүм, ньам, ньам, — тууйа 
тула эккириир. Отон µргээн сиирдии туттар.

Кинини үтүктэн оҕолор «үргээри» илиилэрин 
ууммутунан бараллар. Уой, охтубакка, биир да ото-
ну тохпокко, ол хатыҥмытыгар диэри сүүрүөххэ! 
Отоннорум, санаабар, күн уотугар кытара кыыһан, 
миигин кытары тэҥҥэ ойон иһэллэр...

– Чуур! Хатыҥчаан. Ура-а!

Лина Сабарайкина

ЫЙ УОННА СУЛУСТАР

(Остуоруйа)

ОТОН ОЙУУЛААХ ЫРБААХЫ

(О±о саа´ыттан кэпсээннэр)
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Хас да ыскакаалканы уһаты баайаат, кыра-
чаан кыргыттар икки өттүттэн эрийэ, тэбис-тэҥ-
ҥэ түһэрсэн дьоһуннаах баҕайытык аа±аллар:

– Биир, икки, үс... — ойдох аайы бөһүөлэк 
үҥкүүлээбитинэн, күн эйэҥэлээн онон-манан 
ойбутунан барар. О, наһаа да элбэх күн, бэйи, 
хаһый, мин күлэ-күлэ испэр саҥардыы ааҕан ис-
тэхпинэ:

– Чуур, чуур, ыскакаалканы таарыйдыҥ! — 
кыра±ы харахтаахтар айдаарса түһэллэр.

– Ити барыта күнтэн — диибин туора ойоот, 
бэркэ хомойбут куоласпынан. – Бэйи, аныгыс-
кыга, — көлөһүммүн сотто-сотто, кыһыыбыттан 
сымыһахпын быha ыстаан ылабын. Хас да «аны-
гыскы» aahap.

Арба, дьиэлииргэ уолдьастаҕа, мин өйдөөн 
 кэлээт, халлааннааҕы чаһыым диэки хантайбы-
тым, күн санаабар, бэйэтэ да унаара сылайан, 
сойо-уостан, утары хаамтах аайы тэйэн улам сү-
тэн иһэрэ: «Эй, миигин куотума, тохтуу тү һүүй... 
 Дьиэбэр тиийбитим кэннэ... Көрдөһөбүн...» – 
Онуо ха күнүм, кыыһырбыт омунугар, эмискэ 
 кы һыл былыт хаастарын түрдэтэн кэбиһэр.

– Айта, сарсын кэлээр, «кылаастыахпыт!» – 
сэр бэйбит баттахтаах кыра Тууйа куолаһа чуг-
даара хаалар.

Утары тыал итииргээбит иэдэспин сөрүүкэтэр. 
Мин илиибин быластыы уунабын. Онтон кэнни-
бинэн хаампыппар, тыал баттахпын үрэйэн си-

рэйбин бµрµйэр. Онуоха, соруйан, тыалы ута-
ры үҥкүүлээн иһэн, ээ, бэйи эрэ, таһынааҕы 
Тиинэ тыал утары күөрчэхтии ытыллары са-
тыыгын дуо диэбиттээх. Хаста да кулахачыйан 
к³рд³рбµттээх. Бэйи, ол хайдах этэй?

Атахпын сыһыары туттан, хаста да кулахачы-
йаат, охтон түһэбин, ойон тураат, күлэ-күлэ 
бо куойа суох эмиэ эргичийэбин. Бэйи, тохтуу 
түһүүм... Хатылыахха... Субу курдук көнөтүк... 
Илиилэрим салгын долгунугар эрдиилэр... Чэ, 
бардым. Ураа! Мин эмиэ сатыыбын...

– Үҥкүүһүт холорук, үҥкүүһүт холорук! — Ким 
эрэ суолга хаһыытыыра и´иллэр.

Аҕылаан-мэҥилээн дьиэбэр көтөн түһээт, 
 аантан:

– Эбээ, мин эмиэ тыал утары күөрчэхтии 
ытыллабын!

Эбэм миигин баспыттан атахпар диэри көрөн 
тµ´эрэp уонна туох да диэн сэмэлиэн булумуна:

– Бар суун эрэ! Туох да кыыс аатыттан аас-
пыккын.

Ahыы олорон өр баҕайы саҥата суох олоро-
бун, онтон:

– Эбээ, холорук үҥкүүлүүр ээ!
– Туох даа? Ити туһунан мээнэ айдаарбат ба-

ҕайыта.
– Ол тоҕо, эбээ?
– Аньыы, тоойуом, аньыы. – Эбэм кытаанахтык 

к³рµтэлиир – Холоругунан оонньооботтор.

Үмүөрүһэ үүммүт күүгэн оту лэппэччи охсон, 
хотуурун бастакы дьураа суолуттан ырааттар-
ыраатан, отчут от үөмэйигэр, үөс диэки киирэн 
иэҕиллэ турар. Тулата үөн-көйүүр тумнастар 
итиитэ, дьэргэлгэн дьиримнэс оһуохайа... Отчут 
Уйбаан дьахтар куолаһыттан соһуйбута билигин 
да кэпсэлгэ сылдьар. Уу-чуумпу... Арай хотуур 
тыаһа сып-сырдырҕас. Онтон:

– Өрүөстээх ынаҕы көрдүҥ дуо? – диэн ыйы-
тыыт тан эргиллэ түспүтэ, yhyн ньылбаа сирэй-
дээх эдэр дьахтар намыйан турара. Ол кэннэ 

Уйбаа²²а чугаһаат:
– Хамса табахтаах буолаайаҥый?
Уол өс киирбэх сиэбин хостонон, саппы-

йатын ууммута — дьахтара суох, арай эрэһэ 
тыал от тө бөтүн эймэҥнэтэрэ... «Хайдах-хай-
дах ба±айыный, сибилигин а±ай аттыгар баа-
ра ээ...» диэн Уйбаан са²а аллайар. Уйбаан ол 
курдук ууммутунан туран хаалар. «Бай, били 
Маарыйа лара ити эбит буоллаҕа, өтөҕүн онно 
бу диэки сурахтааҕа», – отчут этин саа´а атый-
талаан ылар.

YҤKYYhYT ХОЛОРУК

ТАБАХСЫТ МААРЫЙА
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Са²а кинигэ

Сэмэн Данилов дневнигэ 
кµн сирин к³рд³

Горнай улуу´ун дьа´алтата µбµлээ´ининэн М. Горькай 
 аатынан РСФСР судаарыстыбаннай бириэмийэтин лауреата, 
но руот тапталлаах поэта, у´ун кэм²э Саха сирин Суруйааччы-
ларын сойуу´ун бэрэссэдээтэлинэн µлэлээбит Семен Петрович 
Данилов 40-ча сыл устата 13 уопсай тэтэрээккэ суруммут днев-
никтэрэ кинигэ буолан та±ыста.

Саха литературата сайдарын ту´угар ахсаабат кы´ам ньы-
тын анаабыт, эдэр кµµстэр айар µлэ±э дьо´уннук µктэ ниилэри-
гэр бол±омтотун уурбут, тылбаа´ы сайыннарыыга утумнаах 
µлэни са±алаабыт салайааччы, улахан поэт бу дневниктэрин 
тус бэйэтин дуу´атын докумуонунан ааттыыра. Манна поэт 
оло±ор туруорар соруктара, араас мунчаарыылара, ³йд³сп³т 
бы´ыыга-майгыга киирэн тахсыылара, атын омук улахан су-
руйааччыларын – Р. Гамзатовы, З. Нурины, Н. Хикметы, Са-
рыг-Оолы кытта алты´ыылара аа±ааччы бол±омтотун тардар.

Са²а суруйан эрээччигэ кыым са±ар, айар ба±атын кµ³р-
тµµр санаалары бу сурунуулартан булуохха с³п.

1953, кулун тутар 2 кµнэ.
Суруйуу адьынат буолар эрэр. Суруйбатах, тугу да 

о²орботох кµммэр уум кэлбэт, тугум эрэ итэ±эс курдук буо-
лабын. ¥чµгэйи суруйдахпына кэ²иибин, налыйабын, туох 
баары барытын умнабын.

1955 с., ахсынньы 28 к.
Айымньы имэ²э (вдохновение) бастакы кµµстээх таптал 

курдук. Кµлµм гынаат, эйигин бµтµн бэйэ±ин куу´ар, долгу-
тар, ³йгµн-санаа±ын сырдатар, т³л³ннµµр, эйигин эдэргэр 
тµ´эрэр.

1969, тохсунньу 5 кµнэ.
Мин саха суруйааччыларын салайар ки´и бы´ыытынан бэ-

йэбэр биир сµрµн соругу туруорунабын: «Дьи² чахчы талаан-
наах эрэ дьо²²о к³м³л³´³рг³, кинилэр эрэ дьи²нээх к³м³±³ 
наадыйаллар. Оттон талаана суох ньµдьµ-балай дьон бэйэлэрэ 
да±аны µµтµ-хайа±а´ы булар дьон буолуохтаахтар».

Бу кинигэ±э «Хотугу сулус», «Чолбон» сурунаалларга бэ-
чээт тэммит сурунуулар та²ыллан киирдилэр. Кинигэни суру-
наал урукку сµрµн эрэдээктэрэ, П.А. Ойуунускай аатынан 
судаарыстыбаннай бириэмийэ лауреата, поэт, литературнай 
ки риитик Н.Е. Винокуров–Урсун тµмэн та´аарда.


