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Суруйааччы колонката

Оло±у таптаа...

Олох-дьаһах туһунан эргитэ санаатахха олус киэҥ-куоҥ, 
уһун, унньуктаах буоллаҕа. Билигин оҕо сааспын санаатахпына, 
лыҥкынас тыастаах чуораанчык курдук чугдааран, бу өтөрдөөҕүтэ 
ааспыт эбит. Онтон оскуолаҕа үөрэммит сылларым бэрт да эбит-
тэр. Учууталларым миэхэ наһаа да үчүгэй сыһыаннаахтара, ту-
луурдаахтара. Бүлүү педучилищетыгар бииргэ үөрэммит кыргыт-
тарым, уолаттарым кэрэлэрин, сырдыктарын. Уопсайга биир хоско 
олорбут дьүөгэлэрим кыраттан да үөрэн мичилийбит, чоҕулуспут 
харахтарын санаатахпына, ис-испиттэн иэйэн туран бэйэм-бэ-
йэбэр мичээрдиибин. Оҕо уонна эдэр сааспын түмэн, ийэм эппит 
алгыс тылларын ситимнээн, бииргэ чөмөхтөөн үөлээннээхтэрбэр, 
ыччаттарбар, саастаах киһи быһыытынан, кэс тылбын тиэрдиэх-
пин баҕарабын:

Күн-Күбэй ийэҕин, айбыт аҕаҕын таптаа, санааларын көн-
ньүөр дэн, үйэлэрин уһатан сыллыы, имэрийэ сырыт.

Олоҕу, айылҕаны уонна бар дьону таптаа.
Бар дьоҥҥо үчүгэйи баҕар, уон оччо эйиэхэ эргиллиэ.
Бэйэҕин хаһан да сэнэнимэ, оччоҕо эйигин ким да сэниэ суоҕа.
Дьону үөрдэ сырыт, дьолу билиэҥ.
Тойон-хотун буоллаххына, кыраларга киэбиримэ.
Байдаххына, дьадаҥылары сэнээмэ.
Олох долгунугар оҕустардаххына, санааҕын түһэримэ, иэччэ-

ҕиҥ үрдугэр сэттэтэ эргий.
Хайҕаатахтарына, халлаанынан көтүмэ, ийэ сиргэр үлтү түһүөҥ.
Дьоҥҥо ымсыырыма, сүүс төгүл үчүгэй эйиэхэ баар буолуо.
Дьон ситиһиититтэн үөр-көт, бэйэҥ өссө үрдүк ситиһиилэниэҥ.
Арыгыны иһимэ, табахтаама, наркотикка ылларыма, оччоҕо 

дьоллоох буолуоҥ.
Дууһаҕар, ис санааҥ түгэҕэр куһа±аны – мөкүнү иитимэ, мөс-

сүөнүҥ, хааныҥ хараарыа. 
Бэйэҕин хараҕыҥ харатын курдук харыстаа. Дом!

Мария Федотова–Нулгынэт
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1. Эрэл кыыма

Айанньыттар бастакы күннэргэ сылааларын 
таһааран уһуннук утуйбуттара. Акуол сирдьитэ 
мантан антах барбаппын диэн батыммытын кэн-
нэ санаа бөҕөҕө түспүтэ... Ол эрээри син биир 
барардыы быһаарыммыта.

– Кэбиһиий, бу дойдуга хараҕа суох киһи сир-
дьитэ суох ырааппат.

– Үрэҕи батыһа барыам. Бу үрэх Куньулуунтан 
түһэр дии.

– Буолтун иһин, онно муммакка тиийэр уустук. 
Харахтаах да киһи харааччы мунар сирэ.

– Буоллун, мин син биир, булгу барыах тус-
таахпын. Тиийэрим-тиийбэтим Таҥара илиитигэр.

– Манна кэтэһиэҥ этэ. Ааһан иһэр харабаан-
тан баҕар биир эмэ тэбиэн үүрээччитин көр-
дөһөммүт эйиэхэ сирдьит гынарга кэпсэтиэх-
пит, – диэн Окой уолу ааттыы сатаабытын адьас 
ылымматаҕа.

Инньэ гынан хайыай, Окой уолга аара сии-
ригэр анаан үтэ тэрийбитэ. Хаппыт эт, балык, 
хурут. Син тос курдук ыйааһыннаах сүгэһэр 
буол бута. Аны саатар туруору очумаастарга диэ-
ри атынан илтэрээри кэпсэтэ сатаабытын, эмиэ 
кыккыраччы батан кэбиспитэ.

– Атахтааҕым буоллар, бэйэм барсыах этим, – 
диэн Окой абатыйа санаабыта.

Айанныыр сарсыардаларыгар хата Хойгур 
 сүү рэн кэлэн тойонун атаҕар умса түһэн ыгыл-
лы быт кыһалҕа барыта соҕотохто төлө баран, 
дьэҥкэрэ түстэ.

Окой быраата сүргэтэ олус көтөҕүллүбүтүн 

Николай Лугинов

УЛАРЫЙЫЫ КЭМЭ
Үөһээ дойдуга айан

(Бэһис сэһэн)

(Салгыыта. Иннин сурунаал 7-с нµ³мэригэр к³р)

со һуйа көрдө. Ити көстөр дьүһүннүүн, бы һыы-
лыын-таһаалыын дьиҥнээх түөкүнү тылыгар 
киллэрэн түҥнэри эргиттэҕин көр. Окой итин-
никкэ адьас санаммат суола.

Хойгур кумах куйаарга кэһэйбиччэ уу ил-
дьээри гыммытын үөһэ үрэх баһыгар үрүйэ, 
 уулаах оҥкучах үгүс диэн тохтоттулар. Хата 
Окой киниэхэ үрэхтэн балыгы сомсон ыларга 
аналлаах сылгы сиэлиттэн хатан оҥоһуллубут 
куйуурун биэрдэ.

Дьэ, онтон Акуолга анаан симпит ыарахан сү-
гэ һэрин ороон икки гыннылар, онон уолаттар 
айаҥҥа турдулар.

Окой Хойгур бу сарсыарда адьас уларыйбы-
тын сөҕө көрдө. Манна аһылыкка кэлэригэр 
адьас сүрэ-кута самныбыт эрэйдээх этэ. Дьэ ол 
эрээри Хууннарга киһи баранан хайдах маннык 
сордооҕу сирдьитинэн ыыттахтарай? Аны биир 
дьиктитэ баар – ити уол тугунан эрэ Окуҥҥа 
бэйэтигэр маарынныыра. Ону Окой сатаан бы-
һаарбата.

Уолаттары үрэх тоҕойугар диэри батыһа кө рөн 
хаалла. Онтон көстүбэт буолааттарын кыта ры, 
уоту сөргүтэн, эрдэттэн бэлэмнээбит сыалаах-
арыылаах аһын уокка кэбиһэн сырдьыгынатта, 
сатыырынан алҕаан ботугураата.

Окун Сартаһыттан тоҕой уҥуора үчүгэйдик 
көстөрө. Уолаттар аныгы тоҕойго киириэхтэри-
гэр диэри батыһа көрөн хаалан баран Окун ман-
на кэлиэҕиттэн сүргэтэ көтөҕүллэн, Сартас уһун 
холлороонун устун төттөрү-таары хаамыталаата.

Бу – дьылҕа. Киниэхэ бу үрдүк Айыылар  анаан 
ыытыылара. Оннук буоллаҕына үөһээҥҥилэр 
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 кинини умнубатахтар. Алыс самныбатын диэн 
ити инникигэ эрэл кыымын сахтахтара.

Окун ити уолчаан биир да үчүгэй дэнэр өрүтэ 
суоҕун, адьас бытархай да суолга эрэлэ суоҕун, 
сымыйаччытын өтө көрбөт бэйэлээх буолуо дуо? 
Ол эрээри кини ити көрбүтүнээҕэр элбэҕи сэрэ-
йэр, сэрэйбитинээҕэр үксү сабаҕалыыр. Оттон 
онтон төһөтө сыыһатын-табатын туһа – туспа.

Ол кэлин көстөн иһиэ. Кэлэ илиги быһа-хото 
чопчу этэр сыыһа. Олох бэйэтэ көрдөрүөҕэ.

Өйдөөх киһи соруга – ол кэлэр кэм табыгас-
таах түгэннэрин мүччү тутуо суохтаах. Окун ону 
билэр.

Түгэн! Барытын түгэн быһаарар. Түгэни туттуҥ 
– барыта баар. Куоттардыҥ – бүттүҥ, ытыскын 
сотуннуҥ.

Онон кини бу күнтэн ыла Саратайга хайдах төн-
нөрү сиһилии ырытан эрдэттэн бэлэмнэниэх тус-
таах. Бу сырыыга албыҥҥа киирбэккэ, бэйэлэрин 
албынынан кэлгийэр сүбэни тобулуох тус таах.

– Дьэ итинник! – диэтэ Сартас үрдүттэн ар-
ҕаа диэки хайыһан туран. Онуоха сиккиэр тыал 
үрбүтүгэр үгүс элбэх дьылыгырас ма мыык мас-
тар суугунаһа түстүлэр. – Соннук, тойон таҥ-
нарыахсыттар. Окуну самнардыбыт диэн эрдэ 
үөрдэххит буолуо. Окун эһиэхэ бэйэтин биллэрэр 
кэмэ кэлиэ. Урукку-хойукку иэһи-күүһү аахсар 
түгэн үүнүө. Онно букатыннаахтык аахсыахпыт.

2. Оу Хотуҥҥа ыалдьыттааһын

Бастакы үс күннэрин уолаттар ыараханнык 
аһардылар. Кумах куйаары туоруурга алыс 
илис тибиттэрэ билиннэ. Урут атахтара өрүкүнэс 
кумахха батары киирэрэ хаамарга олус ыараха-
на. Оттон билигин наар лоһуор таас. Тирэхтээх 
эрээри, уһуннук хаамтахха атах ыалдьар эбит.

Үһүс күннэригэр Окой тэрийбит үтэтэ бүттэ. 
Төрдүс күннэригэр киэһэриитэ үрэхтэригэр туо-
раттан уулаах үрүйэ түһэр сиригэр тохтоон хо-
нордуу оҥоһуннулар.

Хойгур ууга балыктар элэҥнэһэллэрин көрөн, 
били Окой биэрбит кыл куйуурун таһааран 
талаҕынан иилээн баран уһун уктаата уон-
на сүүрүктээх ууттан хас да дьоҕус балыгы 
мөҕүһүннэрэн таһааран, тааска сүөкээтэ. Итин-
ник гынан Хойгур аҕыйах кэминэн балачча элбэх 
балыгы таһаарда.

Хойгур булдуттан үөрэн сэгэйдэ. Аны балыгы 
хайдах гыныаҕын мунаарда. Онтон Окой эппи-
тин өйдүү биэрдэ:

– Балыгы хатарчы үөллэххэ куйааска даҕаны 
аҕыйах күн тулуктаһааччы, – диэбитэ.

Хойгур Акуолу уу кытыытыгар олордубута, 
илиитигэр куйууру туттаран баран балыгы хай-
дах баһан ылан ханна кутарын үөрэтэн биэрби-
тэ. Акуол ону тута өйдөөн, хата киниттэн итэҕэһэ 
суох балыктаан барбыта.

Хойгур бэйэтэ уот оттон, үтэһэҕэ балыгын кэ-
чигирэччи анньан үөлэн кэбиспитэ. Онтон өй 
булан уотугар хаптаҕай таастары ититэн ба-
ран, онно хобордооххо курдук балыгын ууран 
ыһааран сырдьыгынаппыта.

Онон бэрт түргэнник балык бөҕөтүн бэлэмнээн 
кэбиспитэ.

Туой иһиккэ уу өрүнэн, онно оту, сэбирдэҕи 
көйөрүнэн дуоһуйа аһаатылар. Эмиэ син тос 
курдук таһаҕастанан, аҕыйах хонукка аһыыр 
астанан суолга турдулар.

Балачча барбахтаһан иһэн арай үрэх кытыы-
тыгар хой үөрэ мэччийэ сылдьарыгар тиийэн 
соһуйдулар ахан. Таһаҕастарын түһэрэн, манна 
сынньанан ааһардыы оҥоһуннулар.

Хойгур көхсө көһүйбүтүн аһарынаары дьаа-
һыйа-дьааһыйа тыыллаҥнаан иһэн арай кэн-
нигэр туох эрэ ырдьыгыныыр курдугун истэн, 
эргиллэ биэрбитэ сүүнэ улахан бөрө тииһин ки-
лэтэн субу түһүөхчэ турара.

Хойгур биирдэ өйдөөбүтэ буута быстары-
нан иннин диэки ыстанан эрэрэ. Онтон туохтан 
эрэ иҥнэн умса барда. Били кыыл эккирэтэн 
кэлэн үрдүбэр түһүө диэн төбөтүн саба тут-
тан, түүрүллүөҕүнэн түүрүллэн сытта да, хата 
биллибэтэҕэр сэрэнэн тула көрүммүтэ туох да 
суох. Онно эрэ биирдэ тойонун, таһаҕастарын 
быраҕан ойон хаалбытын биллэ.

Саатта ахан да хайыай, улахан мастанан 
төттөрү хаамта. Син балачча сүүрбүт эбит. Туох 
алдьархайы көрөбүн диэн кутталыттан куйахата 
күүрбэхтии иһэн, арай, маарыҥҥы сиргэ Акуол 
тааска өйөнөн олорорун, кини ньилбэгэр бөрө 
төбөтүн ньолбоччу уурбутун көрөн тылыттан ма-
тан хамсаабакка таалан турда.

Ити кэмҥэ адьырҕа Хойгуру көрдө уонна кэ-
лэйбит курдук киэр хайыста, оргууй аҕай тиэ-
тэйбэккэ туора хаамта.
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3. Түөкүттэр

Балачча барбахтаабыттарын кэннэ үрэхтэрэ 
икки салаа буолла. Сүрүн үөс хаҥас туораата, 
оттон уҥа салаа Куньулуун диэки эргийбитин 
иһин ону батыстылар.

Иккис күннэригэр арай үөһэттэн үс киһи түһэн 
иһэллэрин уун утары көрүстүлэр.

Иккиэн таһаҕастарын түһэрэн тааска олору-
нан кэбистилэр.

– Хайа, бу кимнээххитий, ханналаан иһэҕит?
– Биһиги... Биһиги Таҥара дьонноробут, – 

Хойгур туох диэн булбакка үлүбээй хардарда.
– Тыый, Таҥара дьоннорун көрсөр дьолго тик-

сибиппит дии! – диэн улахан дэдэгэр истээх суон 
киһи саҥа аллайда. – Ханна айаннаатыгыт?

– Куньулууҥҥа.
– Тыый, тоҕо ырааппытай! Өстүбэһи, били Та-

ҥа раҕыт онно олордоҕо дии!
– Таһаҕас бөҕөлөөхтөр, – диэтэ кыра хара 

киһи уонна субу түһэрбит сµгэһэрдэрин туора 
состо. – Дьэ көрүөхпүт, Таҥара дьоно тугу сүгэн 
иһэллэр эбит.

– Бука күндү таас эбэтэр көмүс ини? Билигин 
көрүөхпүт, – диэтэ суон киһи уонна сүгэһэрдэри 
тааска сүөкээн кэбистэ, онтон олус хомойбут 
куолаһынан саҥа аллайда. – Оо, Таҥара дьо-
но диэтэххэ холоон да маллаах эбиттэр. Киһи 
туһаныаҕа айылаах ончу туох да суох.

– Оо, хата бу балыктаах эбиттэр! – хара киһи 
тирии матаҕаны арыйда. – Дьэ хата аһыаххайыҥ.

Түөкүттэр үһүөн тула олорон аһаан кимири тэн 
бардылар.

Хойгур оргууй Акуол тайаҕын ылан бу дьонтон 
киэр сиэттэ. Билигин өйдөннөхтөрүнэ эккирэ тэн 
ситэн ылыахтара диэн өтөр-³т³р кэннин ха йы һа 
истэ да, хата этэҥҥэ.

– Дьэ, тойонуом, итинэн айаммыт бүттэҕэ, – 
диэтэ Хойгур.

– Тоҕо бүтүөй? – Акуол ылыммата. – Баран 
иһэбит дии. Ол аата хас хардыыбыт биһигини 
тии йиэхтээх сирбитигэр чугаһатан иһэр.

– Чугаһыырбыт буолуо эрээри, эн биһикки 
биир уоп аһа, кэтэр таҥаһа, туттар мала-сала 
суох хааллыбыт. Түүнүн тымныыта сүр, тоҥон 
өлбөтөхпүтүнэ, аччыктаан охтуохпут.

– Чэ, хайдах эмэ, – Акуол үөһэ тыынна. – Хата 
түргэтиэх.

– Ол туһата суох. Эккирэтэ соруннахтарына 
өтөр ситэн ылыахтара.

– Ылалларын ылбыттара, онон тоҕо эккирэ-
тиэхтэрэй?

– Ким билиэй, түөкүн төбөтүгэр туох санаа 
киириэҕин.

– Эн, хата, хахха сири көрө ис, – диэтэ Акуол.
Хойгур онто суох уҥа-хаҥас көрө сатыыр да, 

туох да суох. Үрэх икки кытыыта килэгир таа-
һынан көрөн турара.

Алдьархайтан куотар быһыынан кыратык да 
сынньанан ылбакка, киэһээҥҥи боруор хойдуор 
диэри иннилэрин хоту харбыалаһан истилэр.

4. Иэстэбил

Арай ол иһэн кэннилэригэр маҥнай бэрт тэ-
йиччи таас курулуурун курдук дьикти тыаһы 
дьиксинэ иһиттилэр. Өтөр чугаһаан кэлбитигэр 
эрэ ат туйаҕын тыаһа буоларын билэн саһар сир 
көрдөөтүлэр. Арай бороҥуйга уҥа диэки туох  эрэ 
хараарарыгар тиийбиттэрэ кинилэр дьоллору гар 
уу хайа сүүрбүт аппатыгар кыракый хаспах баар 
эбит.

Хаспахха киирээттэрин кытары кэннилэриттэн 
хара аттаах киһи элэс гынан ааста.

Хойгур аппа кытыытыгар сэбириччи үүммүт 
хойуу сэбирдэхтээх мастар лабааларын мунньан 
аппа түгэҕэр сытар сир оҥордо. Ол икки ардыгар 
түүҥҥү сөрүүн биллэн барда. Таҥаһа суох киһи 
адьас буорайыыһы.

Арай ол кэмҥэ дьон саҥата иһиллэргэ дылы 
гынна. Эмиэ чөрбөс гына түстүлэр.

– Аллараттан дьон иһэллэр, – диэтэ Акуол. – Маа-
рыын биһигини халаабыт түөкүттэр бы һыылаах.

– Ону хантан биллиҥ?
– Саҥаларыттан... Ол эрээри эмиэ да...
– Ол аата хайдах? – Хойгур бэйэтэ саҥа омоо-

нун истэр да, тугун-ханныгын сатаан араарбат.
– Хайдах эрэ маарыҥҥыттан уларыйбыт кур-

дуктар.
Дьон чугаһаан кэлбиттэригэр Хойгур бору-

ҥуйунан туһанан быган көрдө.
Били дьон эбит. Икки киһи кинилэр сµгэ һэр-

дэрин сүгэн иһэллэр, оттон үһүстэрэ, били, ис-
тээх суон киһи атаҕын соһо былаан, Хойгур ку-
йуурун тайахтанан арыычча хааман иһэр. Чахчы 
туох эрэ буолбуттар, маарыыҥҥы бэрдимсийбит-
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тэрэ көстүбэт. Хайалара эрэ ынчыктыыр, оттон 
суон киһи доҕолоҥнуура биллибэт этэ.

Ити кэмҥэ үөһэ ааспыт аттаах киһи төттөрү 
ыстаннаран кэлээт, били дьону кымньыынан 
таһыйан куһуйда. Хайалара да куота-саһа са-
таабакка, сирэйдэрин саба туттан биэрдилэр, 
чочумча буолаат, эмиэ атын аттаах киһи тохтоон 
атын талахха баайда. Мас сыыһын хомуйа ох-
сон тааска уот оттон кэбистэ. Арыый үөл-дьүөл 
эрдэҕинэ мас бэлэмнэнэрдии сананан кытылы 
кыйа хааман сүүрүк аҕалбыт хаппыт мастарын, 
силистэри состо. Ол сылдьан хаспахтан уолатта-
ры булан ылла.

– Тыый, манна дьон бааллар эбит дуо? Хайа 
оҕолоор, бу тоҕо састыгытый?

– Сүтүкпүт көстүбүтэ үчүгэй! – били маҥнай 
ааспыт хара аттаах киһи үөрэн саҥа аллайда. – 
Оо, адьас сыгынньахтар эбит дии. Түүн буора-
йыа эбиттэр.

– Кэлиҥ-кэлиҥ, куттанымаҥ, оҕолоор. Били-
гин мин ас буһаран аҕалыам.

– Дьэ көр, эн биһикки эрэттэрбит халаабыт 
дьонун... Эчи, саатын-суутун! Хараҕа суоҕу 
 ата ҕастыыртан туттуммат сүөһүлэргэ эрэммит 
эбиппит.

– Оо, эчи сүрүн ньии. Пахай да!
– Кэл эрэ эн, аатыҥ Хойгур этэ дуу? Көр мал-

гын, туох итээбитий?
Хойгур хаһан да харахтаабатах киһитэ кини 

аатын билэрин сөҕө саныы-саныы, аны көрүөм 
диэбэтэх малларын астына бэрийдэ.

– Хайа, туоххут эмэ итээбит дуо?
– Үтэ гыныах буолбут балыкпытын сиэбиттэр 

уонна быһах баара.
– Бу баар... – суон киһи быһаҕы Хойгурга 

ута ры уунна. – Мин төннөрүөх буолтум, умнан 
 кэбиспиппин.

Ити кэмҥэ Салбар кинилэри көрдөтө ыыппыт 
ки´итэ икки киһини үүрэн кэллэ.

– Дьоммут адьас ырааппыттарын бу киэһээҥ-
ҥи боруору арыычча баттаһан ситтим. Күрүүр-
дүү түһүммүттэр. Ону үчүгэй аҕайдык биллэрэн 
аҕаллым.

– Чэ эрэ, Салбар, дьоҥҥуттан үчүгэйдик ыйы-
талас эрэ, бүгүҥҥү быһыыларын.

Салбар дьонун кэккэлэһиннэрэ туруортаан 
 баран эрдэттэн суоһурҕанар быһыынан кым-
ньыытынан салгыны куһаан кууһурҕатта.

– Эһиги бу оҕолору тоҕо тохтоттугутуй?
– Билээри. 
– Дьэ тугу биллигит?
– Таҥараҕа үҥэ баран иһэллэр үһү. Уонна... 

Улахана хараҕа суох эбит.
– Оччоҕо эһиги кинилэри тоҕо халаатыгыт?
– Халыыр санаабыт суоҕа. Көннөрү туох мал-

лаахтарын көрөөрү эрэ гыммыппыт, дьоммут 
сырсан хаалбыттара.

– Бу барахсаттары иһиттэххэ, туох да буруйа 
суох дьону эн биһикки куһаҕаҥҥа күтүрүүр кур-
дукпут быһыылаах, – Салбар наһаа бэккиһээн 
илиитин нэлэҥнэттэ. – Буолар да эбит!.. Арай бу 
дьаабыны биһиги билбэккэ хаалбыппыт буол-
лун? Иэдээн дии.

– Кырдьык иэдээн, Салбар, – диэтэ аныаха 
диэри саҥата суох умса көрөн олорбут Гургаан. 
– Эн биһикки Саратай түөкүттэриттэн быыһаан 
ылан итэҕэллээх дьон оҥостубуппут бу баар. 
Таҥараҕа үҥэ баран испит хараҕа суоҕу халаа-
быттар... Айыбыын... Маныаха кинилэртэн ураты 
сүрүн буруйдаах ким баарый?

– Эс, туох диэн ыйыттаҥый? – Салбар мух-мах 
барда.

– Эн биһикки баарбыт. Саратай түөкүттэрэ 
ситэн өлөрүөхтэрин ким кинилэри быыһаан ыл-
бытай? Эн, Салбар! Онтон миэхэ аҕалбыккар 
ким кинилэри аһынан бэйэтигэр чугаһыппытай? 
Мин...

– Оо, оччолорго маннык эргийэн тахсыан ким 
билбитэ баарай?!. – Салбар абатыйан өттүгүн 
охсунна.

– Биирдэ өрдөөҕүттэн бу эргин сылдьар биир 
сүдү Ытык кырдьаҕаһы кэпсээбиттэрэ: «Олоххо 
орооспотох ордук», – диэбитэ үһү. Ол өрүү са-
наабыттан арахпат. Испэр наар мөккүһэн тахса-
рым: «Оччоҕо өлөн эрэри өрүһүйбэппит, көстөн 
турар хара балыыры утарсыбаппыт дуо?», – 
диэн.

– Ким билэр. Эттэххэ эмиэ да оннук курдук 
эрээри, олох уустук, – диэтэ Салбар курустук. 
– Мин хаһан да уһуну-киэҥи эргитэ барбакка, 
ким да буоллун өлөн эрэри куруутун быыһыам, 
атаҕастаммыты көмүскээн ылыам... Эн бэйэҥ 
эмиэ оннуккун дии.

– Сөпкө этэҕин. Мин эмиэ эн курдук кэтэҕин 
сабаҕалаабакка эрэ аҥар кырыытыттан ороос-
путум элбэх буолуо. Арай бу бүгүҥҥү чиччик-
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тэр быһыыларын кэнниттэн барытын сөпкө 
гын ным диэбэппин. Түгэн диэн баар ээ, ааста – 
оччотооҕу быһыы-майгы уларыйан хаалар, оттон 
биһиги сол түгэҥҥэ көрө түһээт, оҥоруо суоҕу 
оҥорбуппут, эбэтэр төттөрүтүн кэтэмэҕэйдээн 
туран хаалбыппыт сэмэлэнэн, кэмсиниэх эбитим 
буолуо.

– Оо, дьэ! – Салбар үөһэ тыынна. – Оччотооҕуга 
мин Саратайдар ити баҕайылары ситэн кэлэн 
өлөрөллөрүн көрө сыппытым буоллар аныа-
ха диэри бэйэбин сэмэлэнэн, кэмсиниэх эбитим 
 буолуо.

– Сөпкө этэҕин. Инникини тымтыктанан көрбүт 
суох.

Сити түгэҥҥэ уоттара тачыгырыы түстэ уонна 
бүтүн түүтэх кыым үөһэ көттө. Уолаттар иккиэн 
сырай-сырайдарын көрсөн баран ах бардылар.

5. Түүҥҥү кэпсэтии

Салбар бэйэтин утуйар таҥаһын аҕалан уот 
аттыгар оҥордо. Уолаттары эһэ тэллэххэ сытыа-
ран, суорҕанынан сабан биэрбитигэр сонно 
утуйан хааллылар.

Хойгур түүн үөһүн диэки уһуктан кэллэ.
– Дьонуҥ бааллар дуо, баран көр эрэ, тоҕо эрэ 

туох да иһиллибэт, – диэтэ Гургаан.
– Утуйбуттар, – диэтэ Салбар сотору. – Маа-

рыын үчүгэй аҕайдык кэлгийбитим. Хайыыбы-
тый кинилэри?

– Хайыахпытый... Киһи тыыныгар турар аньыы, 
ол эрээри итинник чиччиктэри көҥүл ыытан 
кэбиһэрбит оннооҕор уон төгүл ыар аньыы буо лар 
ини.

– Өйдөнөр... Сэби марайдаабакка, ыйата-
лыах баара да – быа кэмчи. Үстэр дии... Оччоҕо 
тааһынан. Таҥнарыахсыттары инньэ гыналлар 
үһү.

Хойгур ити дьэбир тыллартан наһаа кутта-
нан суорҕанын бүрүнэн кэбистэ. Аны онто түү-
лүгэр киирдэ. Кини дириҥ аппаҕа сыттаҕына 
үөһэттэн улахан баҕайы таастарынан тамныыл-
лар...  Тыына хаайтара сыһан, арыычча уһуктан, 
сөрүүн салгыны ыймахтыыр.

Гургаан Салбардыын сөҕүрүйэн эрэр уот кы-
тыытыгар тугу эрэ итиини сыпсырыйаллар.

– Дьон тоҕо кырдьыгынан олорботторун мин 
өрүү бэккиһиибин, – Гургаан бүтэҥи саҥата 

чуум пуга субу иһилиннэ. – Ол өтөр арыллан 
 иирээн-айдаан, буруй-сэмэ төрдө буолар.

– Олоҕу үөһэттэн анаардахха оннук. Оттон 
чугастан көрдөххө олох диэн халбас харата. Ба-
рытын түгэн быһаарар. Ол иһин субу утарынан 
сүүйэр туһугар албынныыллар.

– Кэлин үксэ умнуллар эбэтэр дьиҥнээҕи со-
руйан токурутан кэпсииллэр, оччоҕо дьиҥин 
билбэт дьон сымыйаны кырдьык курдук ылы-
наллар.

– Сөпкө да эттиҥ... Мин барытын наар көнө-
түнэн өйдүү-саныы сатыыбын, онтубун ким эрэ 
кубулдьутан кэбиһэрин болҕойбоккобун өрүү 
ал быҥҥа түбэһэбин, – диэтэ Гургаан оргууй 
аҕай. – Дьиҥэр кырдьык аттыгар олох күлүк өттө 
баа рын умнуо суохтаах эбиппит.

– Итини өс киирбэх дииллэр. Биһиги ол иһин 
өрүү киирэн биэрэбит. Дьиҥэр киһи үксэ оннук. 
Оттон албын-көлдьүн дьон адьас аҕыйахтар.

– Ол аҕыйах барыбытын талбыттарынан эр-
гитэллэр. Биһиги Саратайбытын көр – дьиҥнээх 
түөкүттэр онно ытыктабыллаах дьоннор, өрүү 
бас-көс буолан олороллор. Оттон биһигини ки-
нилэр утаран дьону көрдөрөн туран албынныыл-
ларын саралаабыппыт иһин бу кыйданан сырыт-
тахпыт. Биһигини түөкүттэр диэн сойуолаһаллар. 
Абата баар, дьон бука бары ону итэҕэйэр кур-
дуктар.

– Суох, Гургаан, сымыйа хаһан эрэ сарала-
ныа, оччоҕо биһиги кырдьыкпыт син биир тах-
сыа. Үгүстэр барытын көрө-билэ сылдьаллар 
эрээ ри, куттанан саҥарбаттар.

– Пахай да!
– Хайыахтарай, дьиэлээх-уоттаах, кыаммат 

дьон ноох, кыра оҕолордоох дьон өрөлөһөр 
кыах тара суох.

– Кэм-кэрдии баран иһэр... – Гургаан үөһэ 
 тыынна. – Ыгылыйбыт санааҕа Саратайы ити 
түө күттэр саас-үйэ тухары баһылаабыт курдук-
тар дии.

– Таҥара баар буоллаҕына, ити чиччиктэри 
баһыйар үтүө эр көстөн кэлэн кинилэри онну-
ларын буллартыа. Итэҕэй, Гургаан, булгу оннук 
буолуоҕа, – диэтэ Салбар.

– Оо, бэрт да буолуо этэ даҕаны... Кэтэстэххэ 
кэлэн быстыбат дии. Ити барахсаттар, Таҥараҕа 
үҥэ баран иһэллэрин билэн мин, дьиҥэр аньыы-
хара бөҕөлөөх сордоох наһаа үөрэн сүргэм 
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көтөҕүлүннэ. Дьон, дьиҥнээх кытаанах сүрдээх, 
өҕүллүбэт итэҕэллээх дьон бааллар эбит! Эҥин 
диэн кыахтаах бэртэр баһыйтаран өрөлөспөккө 
умса көрөн сири-буору кымаахтыы сырыттах-
пытына ити хараҕа суох кый бырах инньэтэх 
Куньулууҥҥа Таҥараҕа үҥэ баран иһээхтиир... 
Бу үчүгэйин! Ол аата аны даҕаны туох эрэ үрдүк, 
ытык өйдөбүл баар эбит.

– Гургаан, ити уолаттары көрсөөт мин кини-
лэргэ наһаа ымсыырбытым. Үйэбэр оннук санаа-
ны билбэтэх баҕайым. Ол эрээри арай мин кини-
лэри кытары Айыы Тойон Таҥараҕа барсаммын 
бу эн биһиккини кыыллыыр, сойуолаһар, атаан-
ныыр орто дойду атаҕастабыллаах олоҕун кэп-
сиэхпин баҕарбытым.

– Дьиктитин баҕаһын! Мин эмиэ үкчү итин-
ник санаабытым, – диэтэ Гургаан. – Ол эрээ-
ри... аньыым-харам элбэҕэ баар дии... Хайа 
сырайбынан тиийэн туох диэммин, иччэ үгүс 
киһи  тыыныгар турбуппун кэпсиэмий? Аны кө-
мөлөспүт, өлөртөн быыһаабыт дьонум ортотугар 
ити чиччиктэр эмиэ бааллар дии.

– Эн биһикки билэрбит эрэ Саратай, оттон сир 
көхсө киэҥ ээ, туораттан кэлбиттэр бука бары 
саллаллар. Ол аата атын сиргэ кэм сиэрдээхтик 
олордохторо.

– Эн олоҕу миигиттэн атыннык, киэҥник кө-
рөҕүн. Бу өйдөөтөхпүнэ, билигин мин икки эрэ 
тирэнэр, эрэнэр киһилээхпин. Эн уонна Күөх 
Арыы баһылыга Окой. Кини олоҕу көрүүтэ 
эмиэ дьикти. Миэхэ бэлэхтээбит атыгар махта-
нан үс матаҕа кыһыл, үрүҥ көмүс, күндү тааһы 
аҕалбыппын ылбата ээ. Киниэхэ холоотоххо  мин 
төһө да өрөлөспүтүм-утарсыбытым иһин, син 
биир Саратай ылсыытын-бэрсиитин, атыы тын-
эргиэнин кыттыылааҕа эбиппин. Оттон Окой 
ону өйдөөн, соруйан туора туттар, ол иһин би-
һигиннээҕэр бигэ, кыахтаах, улахан. 

– Оннук эбит. Мин бэйэм эмиэ син биир эн 
курдук эбиппин. Саратай баайдара дьону ха-
лаан, албыннаан муспут баайдарын харабыллаан 
көмөлөстөҕүм. Алыс кыһалларым иһин солобун 
үрдэтэллэринэн киэн туттарым. Дьон барахсат-
тар кистээбит көмүстэрин былдьыырым. Испэр 
аһынарым, сорохтору ыытан кэбиһэрим. Ону би-
лэн бэйэбин кыыл курдук сойуолаһан барбыттара.

– Миэнэ эмиэ итиннигэ. Ол эрээри, Салбар, эн 
олоҕу миигиннээҕэр ордук сиһилии көрөҕүн.

– Ким билэр, ол да гынан бииргэ сылдьабыт.
– Саратай хаһан ити баҕайылартан босхоло-

нуой? Бэл баһылыктарын өтөр-өтөр талбыттары-
нан уларыталлар. Хайдах баҕайыный ити?!. Тас 
уонна ис сэриилэр эмиэ да баһылыкка бас бэри-
нэр курдуктар, – Гургаан наһаа бэккиһээн саҥа 
аллайда.

– Саратай диэн туох барыта анаан буккуллу-
бут, үрүҥ-үрүҥэ, хара-харата биллибэт буолбут 
дойдута буоллаҕа эбээт.

Хойгур ити кэпсэтиини иһиллии сытан Окун 
аата ахтыллыбатаҕын дьиктиргээтэ. Ол аата 
кини атыттартан соччо атына суох эбит. Оттон 
бэйэтэ кэпсэнэрэ адьас атын этэ дии.

Уустук дойду эбит ээ, Саратайдара диэн. Сыл 
аҥарыгар баһылыктыыр соччото суох кэскил... 
Олох обургу түһүүтэ-тахсыыта киһини уларыта-
ра дьикти. 

Бэҕэһээ үс түөкүн хайдах курдук сүрдээх-
кэптээх этилэрэй? Атын туттуу-хаптыы, харса-
хабыра суох тыл-өс хайдаҕай? Оттон бэҕэһээ 
Гургааннаах Салбар иннигэр хайдах салыбы-
раабыттарай? Бэл сэптээх-сэбиргэллээх эрээ-
ри, өрөлөһөр санаа суоҕа. Соччо куттаналлара. 
Баһыйтарыы диэн дьэ ити.

Хойгур ити истибитин хайдах да илдьиритэн 
өйдүүр, быһаарар кыаҕа суох. Албын-көлдьүн 
диэн улуу күүс быһыылаах ээ. Бэл баһылыктар 
ону кыайан утарар кыахтара суох эбит. Ити кэн-
ниттэн «албыннаама» диэ... Эн туттуннаххына 
эйигин албынныыллара эрэбил. Хайата ордугуй?

Хойгур бэйэтэ Акуолу хас хардыы ахсын ал-
бынныырын, бэл аһын арыый ордугун бэйэтигэр 
уурунарын санаата.

Хойгур оргууй эргиллэн Акуолу көрдө да, кини 
утуйарын дуу, эмиэ кини курдук иһиллии сыта-
рын дуу, кыайан быһаарбата.

– Көр эрэ, саҕах сырдаан эрэр.
– Эн биһикки түүнү эргиттибит дии.
– Ол эрээри маннык кэпсэтии киһини алыс бат-

тыыр. Бу кэнниттэн киһи олоруон да баҕарбат. 
Туох да эрэнэр суох, барыта муҥур курдук.

– Инньэ диэмэ, – Гургаан сөбүлэспэтэ. – Эн 
биһикки дьиҥ баары кэпсэттэхпит дии. Була са-
таан суоҕу таһаарбыппыт баарай. Баар суол, 
биһигиттэн тутулуга суох буола турар суол. Мин, 
төттөрүтүн, бу кэпсэтииттэн сүргэм көтөҕүлүннэ. 
Инним дьэҥкэрбиккэ дылы. Эн санаарҕаан сүр 
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баттатыма. Бу орто дойдуга букатын кэлбит суох. 
Саратай да уларыйыа, куһаҕан сайҕаныа. Оннук 
киһи булгу кэлиэҕэ. Мин онуоха эрэнэбин.

– Эн эппэтэҕин буоллун! – Салбар саҥа аллай-
да. – Бачча үтүө сиргэ-дойдуга киһилии чэгиэн 
олоҕу олорбут киһи!

– Олоруохпут, Салбар! 
– Сырдаан эрэр. Билигин таҥараһыттарбытын 

аһатан атаарыахпыт иннинэ били баҕайылар-
бытын быһаарыахха.

– Бэҕэһээ быһаарбыппыт дии.
– Баҕар... Үчүгэйдик кэһэтэн баран...
– Кэбис, Салбар. Итинник чиччиктэри бос хо-

лоо тох путуна кэлин туох алдьархайын оҥо руох-
тара биллибэт... – диэтэ Гургаан.

– Чэ, сөп...

6. Саҥа күн

Уолаттар күн үөһэ ойон эрдэҕинэ турбуттара. 
Ити кэмҥэ үөһэттэн аҥар илиитигэр аарыма ула-
хан хара улардаах, иккис илиитигэр ох саалаах 
Гургаан түһэн кэлбитэ.

– Байанайыҥ улахан булдунан күндүлээбит! 
– Салбар утары сүүрэн тиийэн улары эһэ охсон 
ылла.

– Ээ, биһиги диэхтээн, бука, ыалдьыттарбы-
тын улахан дьон диэн анаата, бэлиэтээн күн-
дүлээтэ быһыылаах ээ, – Гургаан олус астыммыт 
көрүҥнээҕэ.

– Мин... Мин тутан көрүүм эрэ, – диэтэ Акуол 
уонна Салбар утары ууммутун туппахтаан, имэ-
рийэн ылла. – Үчүгэйиин...

– Оҕолорбор дьэ бэйэм астаан аһатыам, – диэ-
тэ Гургаан. – Уҥуохтаах көҕүс өттүн буһарыам, 
куҥун үөлэн биэриэм, ону үтэ гыныаххыт.

Салбар сөҕүрүйбүт уотун эбии оттон биэрэн 
баран ханна эрэ барда.

Хойгур Гургааҥҥа көмөлөһөн иккиэн бэрт түр-
гэнник күөстэрин туруоран кэбистилэр. Онтон 
үтэһэ оҥостон эт үөллүлэр.

Гургаан хайдах эрэ ис-иһиттэн астынан ыал-
дьыттарын иннилэригэр улахан сэбирдэхтэргэ 
ас ууран биэрдэ. Хойгур көмөлөһөөрү гыммытын 
чугаһаппата.

– Кэбис, бэйэм. Сүдү дойду аатын ааттаан ба-
ран иһэр үтүө дьону маанылаан аһаппытым диэн 
кырдьар сааспар киэн туттан кэпсээн оҥостуом, 

– диэтэ кини. – Дьэ, доҕоттоор, туох баары-
нан... Үчүгэйдик наҕылыйан аһааҥ. Мантан ин-
ньэ киһилии итии аһы аһыыргыт ахсааннаах 
буолуоҕа. Мантан үөһэ хайдаҕын билбэтэрбит 
да, сэрэйдэхпитинэ ыарахана чахчы.

– Булт манна сэдэхсийэр. Кыыл-сүөл от тоох, 
хойуу мастаах сиргэ үгүс. Онон манна тааска 
улары көрөммүн бэйэм да бэккиһээтим. Ор-
то дойду ыраахтааҕыларыттан ахсааннаахтара 
маннык аска тиксэллэрэ буолуоҕа.

Аһаан бүтүүлэрин саҕана Салбар хайдах эрэ 
сирэйэ-хараҕа сабыстыбыт көрүҥнээх кэлэн 
 уокка чугаһаабакка тэйиччи олордо. Хойгур 
түүҥ ҥү кэпсэтиини истибит буолан кини хантан 
кэлбитин сэрэйдэ.

– Ити ким кэллэ? – Акуол оргууй ыйытта.
– Били Салбар... – диэтэ Хойгур уонна Гур-

гаантан ыйытта. – Бу эргин айанньыттар сыл-
дьааччылар дуу?

– Ээ, суох. Мантан инньэ ама айанньыт суох. 
Бэрт дэҥҥэ көмүсчүттэр эрэ көрсүөхтэрин с³п.

– Оттон били аатырар Бобуулаах Буом Кир-
бээт ыраах дуу? – Акуол ыйытта.

– Бука ырааҕа чахчы. Онно сылдьыбыт суох. 
Эһиги ону туоруугут дуо?

– Туораан...
Хойгур итини олус дьиксинэ иһиттэ.
– Үөһэ ити туох көтөрдөрө кэллилэр? – диэн 

эмискэ Акуол ыйыппытыгар өйдөөн көрбүтэ сүү-
нэ улахан, урут Хойгур харахтаабатах көтөр дө-
рө үөһэ халлааҥҥа элиэтии сылдьаллара. Субу 
аҕай тото аһаан манньыйбыт санаата сайҕанан 
Хойгур умса көрдө.

– Чэ, мин эһигини аарааҥҥа диэри атаа рыам, 
– диэтэ Гургаан уолаттар икки сүгэһэрдэрин чэп-
чэкитик санныгар быраҕынна уонна биир илии-
тигэр Акуол тайаҕын ылла. – Мин үйэбэр сир-
дьиттии илигим... Оо, эчи хаарыаны, эһигини 
кытары барсан Айыы Тойон Таҥара иннигэр 
сөһүргэстии түһэн, үҥэн-сүктэн көрдөспүт киһи 
ньии!.. Ол эрээри мин курдук ыар аньыылааҕы-
харалааҕы ол ытык дойдуга чугаһаппаттара чах-
чы. Чэ, баҕар, этэҥҥэ тиийдэххитинэ эһиги мин 
ааппын ахтан аһараарыҥ эрэ.

– Сөп, Гургаан, мин эн тускар хайаан да 
үҥүөм, – диэтэ Акуол чиҥник.

– Мин эмиэ, – диэтэ Хойгур уонна бэйэтин ах-
са биллибэт үгүс элбэх аньыытын санаан үөһэ 
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тыынна: «Тоҕо иччэ үлүгэр сымыйалаабыта, ал-
быннаабыта буолуой? Дьэ ол кэннэ бу сааппакка 
баран истэхпин көр».

7. Туруору аппа устун

Гургаан аппа төрдүгэр туран хаалла. Хойгур 
хаста да кэннин хайыһан көрдөҕүн ахсын Гур-
гаан турара.

Аппа түгэҕэ бытархай чокуур тааһынан тэлгэм-
мит этэ. Уолаттара сэргэстэһэ хааман испиттэрэ. 
Киэһээҥҥи боруор түһүүтэ үрүйэ төрдүн булан, 
хоно-хоно баран испиттэрэ. Ахсыс күннэригэр 
аппалара аһаҕас кирбээккэ таһаарбыта. Инни-
лэригэр хас да хос Куньулуун хаардаах төбөлөөх 
хайалара өрөһөлөнөн көстүбүттэрэ.

Мантан инньэ сынньалаҥ айан бүтэн, өтөр-
өтөр туруору дабайыылардаах кутталлаах суол 
саҕаламмыта. Уһун күнү быһа сыралаһан баара 
эрэ икки-үс ли сыҕарыйаллара. Киэһэ бэҕэһээ 
хоммут сирдэрэ көстөр буолара.

Хойгур арыт кэлбит сирдэрин диэки курус тук 
көрө олорон саныыра: «Хаарыан дойду хаал-
лаҕа. Аны бу суолунан кыайан төннөн тии йэр 
саарбах». Оттон иннилэригэр халлааҥҥа тиийэ 
өрөһөлөнөр хайалары одуулаһа сатаабата.

Арыт түгэхтэрэ ыраах көстөр дириҥ хайы-
тыылар түбэһитэлииллэрэ. Оччоҕо Хойгур онтон 
киэр хайыһара. Акуол ити үлүгэри көрбөтүгэр 
ымсыыран ылар түгэннэрдээҕэ.

Бу манна Акуол тулуура, сылайбата сөхтөр-
бүтэ. Кини хаһан даҕаны Хойгур курдук ула-
ханнык үлэлээбэтэх, тугу да сүкпэтэх-көтөхпө-
төх эрээри, манна кэлэн кинитээҕэр хас да бүк 
тулуурдааҕын көрдөрдө.

Арай биирдэ туруору эмпэрэни кытыы лаан 
иһэн Акуол мүччү туттан аҥардас илиитигэр 
 ыйа нан хаалла. Хойгур тааска ойон тахсан бэрт 
өр ырычаахтаһан уолу үөһэ соһон таһаарда. Ал-
дьархай ааспытын кэннэ үөһэ сытан эрэ санаа-
тахтарына туохха түбэһэн быыһаммыттара дьик-
ти түгэннэрдээҕэ.

Хойгур хайдах даҕаны гынан бэйэтинээҕэр 
улахан уолу үөһэ соһон таһаарар кыаҕа суоҕа. 
Арай үөл-дьүөл өйдөөтөҕүнэ ким эрэ кэнниттэн 
тардыһан көмөлөһөргө дылыта. Оттон Акуол са-
наатыгар атаҕын төбөтүнэн туох эрэ мүлтүркэйгэ 
тирэнэн ылбыт курдуга үһү.

8. Кутталлаах түгэн

Борук-сорук түһүүтэ тута сөрүүн салгын 
би линнэ. Онон аллара быа баайан хааллар-
быт малларын үөһэ тардан таһааран хонордуу 
оҥоһуннулар.

Арҕаа диэки дьикти кэрэ сарыал кытара 
 кыыс та. Сулустаах халлаан быдан чугаһаабыт 
кур дук дьиримнии умайда.

Акуол тута утуйан мунна тыаһаата. Оттон Хой-
гур утуйан биэрбэккэ эрэйдэннэ. Туохтан эрэ 
куттанар. Аттыларыгар ким эрэ баар курдуга.

Адьас дьиҥнээхтик өлө сыһан арыычча үөһэ 
тахсарын таҕыстылар эрээри, аны мантан хай-
дах төннөллөрүй? Бу эргин от-мас баранна, биир 
да көтөр көстүбэт буолла.

Салгыы барар кыаллыбатын эрдэ өйдөөн 
төннүөх баара. Оттон билигин? Акуол туох да 
иннигэр төннүө суоҕа... Оттон арай кини бэйэ-
тэ күрээн хааллын? Кыайан төннүө дуо? Саар-
бах. Тоҕо диэтэххэ, ыттар түһэрдээҕэр быдан 
судургу. Акуола суох төннөр кыаҕа эмиэ суох. 
Онно Турар сөгүн, аны эһэтинээҕэр кырыктаах 
Баабыр мэҥэнэй кинини булан ылаллара чахчы. 
Кинилэртэн туох да быыһаабат.

Аны манна Гургааннаах Салбарга туох диэ-
ҕэй? Хараҕа суоҕу быраҕан куоппутун тута 
өйдүөхтэрэ. Оччоҕо эмиэ били түөкүттэр саат-
таах өлүүлэринэн өлүөҕэ. Онтон хаан сыты-
гар били сыгынньах моойдоох, токур тумустаах 
көтөрдөр кинини былдьаһан хол-буут араартаан 
сиэхтэрэ турар...

9. Соҕотох мас далаһанан

Хойгур сарсыарданан эрэ нухарыйан ылла. 
Аттыгар Акуол туран тыыллаҥнаабытыгар уһу-
гунна.

Акуол тулатын кичэйэн эргиччи көрүнэр кур-
дуга.

Хойгур сыта түһэн баран, хайыай, туран оло-
рорго тиийдэ. Маҥнай тула көрүммүтэ иннилэ-
рэ-кэннилэрэ биир кэм аҥардас таас хайалар 
өрөһөлөнөллөрө... Онон аны кэлэн чугуруйар, 
төннөр кыах суоҕа эмиэ да судургуга дылы. 
Саарыыр-кээрэҥниир саҕа ыарахан суох. Оттон 
билигин дьылҕа тугу тосхойбутунан бас бэри-
нэргэ тиийэҕин.
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Хонон турбут сирдэриттэн бэрт чугас хайа 
үрэҕэ тааһы хайа сүүрэн түспүтүгэр тиийдилэр. 
Үөһэттэн сүүсчэкэ быластаах дириҥ эрээри син-
ньигэс холлороон түгэҕинэн модун сүүрүк ку-
рулуу-харылыы сытара. Киһи куйахата күүрүөх 
чымаан көстүү.

Хойгур өрө-таҥнары өҥөлдьүйэ сылдьан арай 
аппаны туора мас быраҕыллыбытын көрөн, сүү-
рэн тиийэн бигээн, киһини уйуох курдук чиргэл 
мас эбитин чинчилээтэ эрээри, дьиҥин ким би-
лиэй, аны далаһалаан истэххинэ тоһуннаҕына 
бачча үрдүктэн түстэххинэ киһи буолбаккын.

Ол эрээри хайыыр да кыах суох. Холонон 
көрүөххэ.

Хойгур өйүн-санаатын түмүнэн бу маһы дала-
һалаан дуу, сыыллан дуу туоруурга бэлэмнэннэ. 
Маҥнай таһаҕастарын уҥуор быраҕаттаата. Он-
тон улахан тааһы эргитэн ылан баран быа төбөтүн 
Акуолга туттарда уонна нөҥүө уһугун курданан 
баран далаһатыгар үктэннэ. Сэрэниэҕинэн сэ-
рэнэн, адьас кутуйах хаамыытынан оргууй аҕай 
сыҕарыйан уҥуоргу кытылы булла. Кини кэннит-
тэн Акуол холкутук туораата.

Биир буому этэҥҥэ ааһан, үөрбүт омуннары-
гар күнү былдьаһа салгыы айаннаан хачыгырай-
дылар.

Ханан да биир сэрбэйэр күөҕэ суох, аҥардас 
кырылас тааһы хочугураччы кэһэн, салгыы ба-
ран истилэр.

Дьикти баҕайы эрийэ-буруйа аппанан кэлин 
кэмҥэ аан маҥнай арыый сыырынньа аллара 
түһэн истилэр. Уу суоҕун курдук суох. Дэлби 
утатан, Хойгур хас куоһааҕы өҥөйөн көрөр да, 
барыта кураанах буолан истэ.

Арай элэҥ-сэлэҥ бэрт иинэҕэс сэппэрээги дуу, 
сугун абаҕатын дуу санатар  үүнээйилэр көстөн 
ааһыталыыр буоллулар.

Ол иһэн биир куоһахха уу килэйэн көстүбүтүгэр 
Хойгур тута таһаҕаһын түһэрэн туос тордуйанан 
ыраас өттүн баһан  ылан маҥнай Акуолга уунна.

– Уу, минньигэһин! – диэтэ Акуол уонна уутун 
кыра аҥарын иһэн баран төттөрү уунна.

– Барытын ис, миэхэ онно баар, – диэн Хойгур 
аан маҥнай үтүө быһыылаахтык сымыйалаата 
уонна онтуттан наһаа астынна.

Куоһаах түгэҕэр баар инчэҕэй муоҕу ыган 
эмтэ.

Ити кэнниттэн Хойгур санаата көнөн, ин-

нин диэки эрчимнээхтик дьулуруйда. Бытархай 
 таас тара бөдөҥөөн, хаамарга соччото суох буо-
лан, өтөр-өтөр бүдүрүйэр, охто сыһан өрүһүнэр 
буолан айаннара биллэ бытаарда. Көнө үктэл-
лээх сиргэ сэргэстэһэ хаамар буоллахтарына би-
лигин ыга тутуһан иһэллэр.

Хата өтөр-өтөр уулаах куоһаахтары буланнар 
утахтарын ханнараллар.

«Үөһээ таҕыстаххытына салгын тиийбэт кур-
дук буолуо», – диэн Гургаан эппитэ кэллэ.

10. Сир тымыра

Түөрт күнү быһа дьулуһан айаннаабыттарын 
кэннэ иннилэрин үрдүк кирбээт туора турда.

Улахан таастар бүтэн, сыыйа үөһэ тахсар 
эниэ ни батыһа хаамтылар.

Хойгур иннигэр барыйар хайалартан саллан, 
умса туттан сукуҥнаан истэҕинэ арай Акуол саҥа 
аллайда:

– Уу! Ханна эрэ хаҥас диэки уу тыаһыыр! Үрү-
йэ быһыылаах!

Кырдьык, иннилэригэр ып-ыраас уулаах сир 
тымыра тыга сытарыгар тиийдилэр. Манна хо-
нон, сынньанан барардыы оҥоһуннулар.

Хойгур аараттан хомуйан тутан кэлбит ма һын 
сыыһынан уот оттон хаппыт этинэн миин бу-
һарда. Аанньа аһаабакка аччыктаабыт уолаттар 
дьэ наҕылыйан аһаатылар.

Сарсыарда эрдэ туран мииннэрин тобоҕолоон 
баран айаҥҥа турдулар.

Хойгур үгэһинэн умса көрөн истэ. Чочумча 
дабайбахтаан иһэн кэннин хайыспыта хоммут 
сирдэрэ аллара хаалбытын астына көрдө эрээри, 
иннилэригэр барыйар кирбээт билигин да ыраах. 
Онно төһө сыралаһан тахсыахтара биллибэт. Ту-
руорута бэрдиттэн өтөр-өтөр тохтоон тыын ылал-
лар. Хойгур тайаҕын төбөтүн кытаанахтык хар-
баан, бастаан иһэрэ. Кэлин өтөр-өтөр сылайан 
халты тэбинэрэ, бүдүрүйэн ылара уонна тайахха 
бэйэтэ тирэнэрэ элбээбитэ. Төһө да көрбөтөр, 
Акуол биирдэ да тэмтэрийбэккэ чиҥник хааман 
испитэ.

Оттон Хойгур сэниэтэ эстэн, олорон аҕы лаа-
бытын аһараат, эмиэ хара күүһүнэн харбыа-
лаһан барара.

– Эн оргууй аҕай хаампытыҥ түмүгэр сүүйүү-
лээх буолуо... – диирэ Акуол.
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Хойгур кэлиҥҥинэн адьас ыран хаалла. Тула-
тын үөл-дьүөл өйдүүр курдук.

Иэдээн дойду... Тыынар тыыннаах суох, бэл 
от-мас суох. Иһэргэр омурт ууну булбаккын, сал-
гына убаҕаһа диэн...

Оо, ханна эрэ хаарыан үтүө дойду ача күөҕү-
нэн долгуйа, ып-ыраас уулаах үрэхтэрдээх, сөп-
сөрүүн хоп-хойуу тыалынан илгийэ турдаҕа.

Ону кэмигэр өйдөөн көрөр диэн суоҕа. Син 
биир өрүү туохтан эрэ кыйытта, халты көрө сыл-
дьарбыт хомолтотун эбитин.

Оо, хаарыаны, түөһү муҥунан көй салгыны 
тыыммыт, сөрүүн ууну дуоһуйа ыймахтаабыт 
киһи ньии...

11. Эмиэ таҥнарыы

Дьэ ити. Барытын сүтэрэн баран дьэ кэлэн 
өйдөөн да туох туһалааҕый? Төттөрүтүн, ордук 
хомолтолоох.

Өлөр өлүү диэн бу ыган кэллэ. Хойгур мэй-тэй 
баран тэмтэрийэн ылла. Хараҕа ирим-дьирим 
 буолла.

– Хойгур... Эн... ыгылыйыма, уоскуй, – диэтэ 
Акуол уонна тайах маһын уунна.

Хойгур ону эһэ охсон ылан илиитин таһынан 
киэр илгэн кэбистэ. Бэйэтэ иннин хоту сүүрэн 
иһэн охтон түстэ.

– Хойгур, барыма! Тохтоо!
Хойгур өйүн сүтэрдэ быһыылаах, ханна бар-

бытын билбэккэ хаалла. Онтон өйдөнөн кэлбитэ 
тулата хабыс-хараҥа. Ханна эрэ ырыых- ыраах 
уоттар кылайаллара. Онтон соһуйан-өмүрэн көр-
бүтэ халлаан сулустара эбиттэр.

Бэҕэһээ киэһэ Акуолу быраҕан сүүрбүтүн дьэ 
өйдөөтө. Эмиэ таҥнарда. Бу ыас хараҥаҕа со-
ҕотоҕун хааллаҕа. Бу саатын.

Хойгур туран киһитин көрдүү барыан аны ха-
йа диэкиттэн кэлбитин адьас өйдөөбөт. Үлүбээй 
харбыалаһан туһа суох. Тыбыс-тымныы тыал си-
рилэччи үрэриттэн тоҥон барда.

Эмискэ ханна эрэ көтөр хаһыытаата. Хойгур 
били сыгынньах моойдоох, токур тумсулаах сиэ-
мэх көтөрдөрү саныы түстэ. Кинилэр бу хараҥаҕа 
көрөн, кинилэри кэтиир буолуохтарын сөп. Айы-
быын! Аны!..

– Акуол! Акуол, доҕоччуок! Ханнаҕыный? – 
диэн хаһыытаата. – Ханна бааргыный?

– Ээ, бу... Бу баарбын! – диэтэ Акуол адьас 
чугас, уонча эрэ хаамыылаах сиргэ баар эбит.

Сонно сүүрэн тиийэн кууһа түстэ.
– Оо, сор... Сордоох... Эмиэ бырахтым дии 

 эйигин. Эмиэ таҥнардым.
– Кэбис, Хойгур, уоскуй, – диэтэ Акуол. – 

Бэ ҕэһээ алыс сылайан-элэйэн эрэ. Эн миигин 
бырахпатыҥ дии. Булан ыллыҥ дии.

– Оннук... Оннук, Акуол. Мин эйигин аны ха-
һан даҕаны... аны...

– Билэбин, Хойгур. Эн миэхэ эрэллээх доҕорум 
буолаҕын.

– Тыый, Акуол, туох диэтэҥий, мин диэн... Мин 
хантан, туохпунан тэҥнэһэммин эйиэхэ доҕор 
буолуомуй? Кэбис, хаалары баран...

– Суох, мин тугу этэрбин өйдүүбүн. Эн миигин 
бу алдьархайдаах сир-халлаан ыпсар сиригэр 
харса суох сиэтэн, сирдээн аҕаллыҥ дии. Мантан 
инньэ хайдах-туох буоларбыт, ханна тиийэрбит 
биллибэтэр да, мин эйиэхэ бүгүн, субу түгэҥнэ 
бэйэм махталбын этиэх тустаахпын...

– Тыый... – Хойгур туох диэн билбэккэ саҥа 
аллайда. 

Акуол ах барда. Онуоха тула ыас хараҥа эбии 
хойдорго дылы гынна. Ханна эрэ тэйиччи көтөр 
саҥата иһилиннэ. Бу сырыыга Хойгур куттаммак-
ка көннөрү истэн кэбистэ: «Кэлэ холоон көрдүн 
эрэ, үчүгэй аҕай таас баар, тобулута быраҕан 
түһэриллиэҕэ», – диэн хотуулаахтык сананна.

– Быстах кэмҥэ ким баҕарар айманан ылыан 
сөп, – диэтэ Акуол. – Арай дьиҥнээх киһи бэ-
йэтин кыанан бу эн төннүбүтүҥ курдук кэмигэр 
төннөр. Оннук дии?

– Оннук, – диэтэ Хойгур, кини бу түгэҥҥэ 
 аныа ха диэри хаһан да сааппатаҕын саатта... – 
Пахайбын ньии...

– Эн ити тугу этэҕин?
– Ээ, бэйэбин этинэбин... Уонна кими итинник 

этиэмий? Баҕайы...
– Кэбис, инньэ диэмэ. Мин эйигин эркин кур-

дук эрэнэр дьиҥнээх доҕорум буолаҕын.
– Махтал... – диэтэ Хойгур олус долгуйан. 

– Мин уларыйыам... Мин хайаан да дьиҥнээх 
доҕор буолуом...

Эмиэ чочумча ах барбыттарыгар тула кулгаах 
куугунуур чуумпута эбии хойунна.

– Халлаан сырдаары гынна дуу? – диэтэ 
 Акуол.
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Хойгур онно эрэ кирбээт үрдүнэн саҕах омоо-
нун көрөн саҥа аллайда:

– Кырдьык даҕаны! Эн ону хантан биллиҥ?!.
– Ким билэр... Хантанын бэйэм да билбэппин.
– Эчи дьиктитин! – Хойгур урукку да дьикти-

лэри эмиэ сөҕө санаата. Ол аата кини хараҕынан 
көрөрүн оннугар тулалыыр эйгэ уларыйыытын 
атыннык билэр эбит.

Арыый үөл-дьүөл сырдыырын кытары, Хойгур 
сүгэһэрдэрин уонна бэҕэһээ кыыратан кэбиспит 
тайахтарын бэрт чугастан булан ылла.

Акуол наһаа үөрэн тайаҕын өр имэрийэ олор-
до. Уоһун иһигэр тугу эрэ ботугуруур, оттон 
көҥдөй тайаҕа дьиктитик дыыгыныырга дылы.

– Дьэ, үчүгэй! Үһүөн муһуннубут. Үһүөн...

12. Кирбээти тахсыы

Бүгүн сарсыарда эрдэттэн табыллан айан наан 
балачча сыҕарыйдылар. Күн иккис аҥарыгар 
үөһэ тахсар ыараата, онон олус туруорутун тум-
нан кырыыбалыы тахсан истилэр.

Киэһэлик кирбээттэрин арҕаһыгар чуга  һаа -
ты лар быһыылаах, утары киһини түҥнэри ох -
суох күүстээх тыал үрэн сирилэттэ. Хараҥа-
рыы та арыый хахха сири булан, этэҥҥэ хонон 
тур дулар.

Сарсыарда эрдэ, тыал түһүөн иннинэ, тутуу 
бат таһан салгыы дабайдылар. Мантан инньэ 
 өтөр-өтөр тайахтарын көмөтүнэн туһаннылар. 
Арыт Акуол сирдьитин кэнниттэн үтэн биэрэр, 
арыт Хойгур киһитин тайаҕынан тардан таһаарар.

Биирдэ оннук арыычча тахсаннар охто сыт-
тахтарына Акуол эппитэ:

– Хойгур, эн биһикки кирбээппитигэр таҕыс-
тыбыт быһыылаах, көр эрэ.

Хойгур ойон турбута тула өттө күөх тумары-
гынан сууланан сытара, кинилэр хас эмэ күн сы-
ралаһан дабайбыт кирбээтэрин арҕаһыгар тах-
сан тураллара.

– Оо, бу үчүгэйин! – өрүү холку Акуол ыһыы-
тыы түспүтэ. – Дьэ, өйдөөн кэбис, Хойгур, бу 
кирбээттэн эн биһиккигэ букатын атын саҥа 
олох саҕаланар.

– Ол тоҕо?
– Көрүөҕүҥ. Билигин тугу да эппэппин.
– Ким билэр... Соччо итэҕэйбэппин, – диэ-

тэ Хойгур. – Тоҕо диэтэххэ сырыы ахсын эрэҥ-

кэдийбитим туолбат дии. Аны даҕаны кирбээт тэр 
кэлэллэр ини.

– Мантан инньэ да кирбээттэр бааллар. Ол эрээ-
ри бу курдук суох. Эн биһиккигэ мантан ыла атын 
олох саҕаланыа. Онон түргэнник баран иһиэххэ. 
Уруккубут барыта бу кирбээт кэннигэр хаалыа.

– Оо... – Хойгур хааман иһэн наһаа сөҕөн са-
ҥа аллайда. – Ордук бу мин курдук соччото суох 
уруккулаах киһиэхэ наһаа үчүгэй буолуо эбит 
эрээри, хайдах эрэ дии.

– Дьэ, тугуй, тоҕо саараатыҥ?
– Наһаатын иһин. Миэхэ хаһан да оннук буо-

ла илик. Уларыйыы барыта ордук куһаҕаны эрэ 
аҕалара. Ол иһин итэҕэйбэппин.

– Эчи сүрүн... – Акуол саҥата суох ах баран 
хааман иһэн эттэ. – Итэҕэл киһиэхэ санаатыгар 
санаа, күүһүгэр күүс эбэр. Оттон онто суох киһи 
кыайарын да кыайбат, сатаныаҕы да оҥорбот. 
Эн туохха да итэҕэйбэтиҥ, тугу да эрэммэтиҥ – 
сүрүн кыһалҕаҥ.

– Оччоҕо ити үгүстүк сымыйалыырым, албын-
ныырым, аньыыны оҥоруум барыта онтон?

– Оннук. Тугу да итэҕэйбэт киһи тугу да ах-
сарбат, сэҥээрбэт, кэрэхсээбэт. Киниэхэ бэйэтэ 
өйдөөбөтө барыта албын, сымыйа курдук.

– Тыый, эн миигин өтө көрбүттүү эттиҥ дии.
– Туох барыта итэҕэлгэ тирэнэр. Итэҕэлэ суох 

үйэлээх сыһыан да, дьайыы да суох.
– Ким билэр... Мин дьону албынныыбын 

 эрээ  ри, бэйэм албыннатыам диэн итэҕэйбэппин 
да, син сылдьабын дии.

– Чэ, сөп, оччоҕо аны мэккиһимиэх. Кэлин 
көстөн иһиэҕэ.

13. Күөх Хочо

Киэһэ хойукка диэри дьулуһан айаннаан, бо-
рук-сорукка хонор сирдэрин буллулар.

Сарсыарда халлаан лаппа сырдаабытын кэн-
нэ, арай иннилэригэр дьикти кэрэ эгэлгэ мас-
тардаах Күөх Хочо көһүннэ.

– Тыый, бу тугуй?!. – Хойгур көрбүтүн итэ-
ҕэйбэтэхтии саҥа аллайда.

– Тугуй? Тугу көрдүҥ? – диэтэ Акуол.
– Мастар... Элбиих-элбэх күөх мастаах хочо... 

Мин маннык төрөл мастары аллара Күөх Арыы-
га эрэ көрбүтүм. Тыый, аны мастарбыт туох эрэ 
астаахха дылылар.
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– Буолуон с³п, – диэтэ холкутук Акуол. – Эп-
питим дии, били кирбээт кэннэ атын дойду арыл-
лыа диэн. Онтубут кэллэҕэ.

– Тыый, киһи бэккиһиэн курдук дьиктитэ. 
Мин оннооҕор харахпынан илэ көрбүппүн итэ-
ҕэйимээри турабын, – Хойгур сөҕөн ахан кэтэҕин 
тарбанна.

– Бу аҥар өттө эрэ. Мантан инньэ соһуйарбыт 
элбиирэ буолуо.

Атын кэмҥэ сүүрэн бырдааттаныа эбиттэрэ 
 буолуо да бу сырыыга туттунан, оргууй аҕай, кэ-
лин кэмҥэ аан маҥнай, аллара түстүлэр.

Аан бастаан тыынар салгыннара уларыйбы тын 
биллилэр. Кирбээт уҥуоргутааҕы убаҕас салгын он-
нугар бу омуннаатахха мөлбөркөйгө дылы хо йуу, 
сыттаах-сымардаах салгыны түөстэрин муҥунан 
дуоһуйа тыыннылар. Онтон эбитэ дуу, быста ыр быт 
айанньыттар эрчимирбиккэ дылы гыннылар.

Акуол тохтуу түстэ.
– Истэҕин?
– Тугу?
– Уу сүүрүгүрэр. Уу!
Хойгур таас быыһынан кылыгырыы устар 

үрүйэни дьэ истэн, сүүрэн тиийэн, умса түһэн 
иһэн киллиргэтиэх эбит да, арыычча туттунан, 
били үөһэ курдук туос тордуйатын ылан, ып-
ыраас, сөп-сөрүүн ууну сомсон кэнниттэн сүүрэн 
кэлбит Акуолга утары уунна.

– Онтон эн?
– Ис-ис. Миэхэ элбэх, бу сүүрүгүрэ сытар 

үрүйэ барыта миэнэ.
Акуол ууну аҕыйахта ыймахтаата. Хойгур эмиэ 

сомсон киһитигэр уунна:
– Сир уута буолан тымныы, эн бытааннык ис.
– Минньигэһиин, бу уу!
– Олус.
Утахтарын ханнаран баран тааска сытан кы-

ратык нухарыйан ыллылар. Аттыларыгар урут 
харахтаабатах дьэрэкээн өҥнөөх чыычаах хаа-
мыталыырын көрөн соһуйбатылар. Уулаах, мас-
таах дойдуга көтөр-сүүрэр баара биллэр.

Туран аа-дьуо аллара диэки хаамтылар. Бу эр-
гин тааһа үксэ төкүнүк. Ол иһин үөһэттэн түһэр 
таастар ыраахха диэри кыырайаллара.

Үөһэттэн синньигэс үрэхтэрдээх күөллэр кө-
ҕөрөн көстөллөрө.

– Туох ааттаах кэрэ дойдунуй, ол эрээри  дьон 
олорор сибикитэ то±о биллибэтий? – диэтэ  Хойгур.

– Ким ити үлүгэр буому туораан кэлиэй?
– Хаарыан дойду... Оччоҕо иччитэх турдаҕа, 

– диэтэ Хойгур. – Бииринэн ол эмиэ да үчүгэй – 
куһаҕан, үөн-күрдьэҕэ барыта киһиттэн. Маннык 
кэрэ дойдуну биһиги обургулар өр гыммат дьон 
буолуохпут ээ.

– Киһи туһунан куһаҕаннык да эттиҥ.
– Хайыаххыный, кырдьыга оннугун. Киһи 

майгыта-сигилитэ айыллыаҕыттан оннук кэдэр-
ги. Онуоха ким буруйдааҕый? Киһини ким ай-
бытай?

– Кэбис, Хойгур, наһаа ыраата иликкэ тох-
туохха.

– Олох сөпкө этэҕин. Аан дойду очура-чо-
чура ыраах, ону биһигинньик кыра дьон көн-
нөрбөппүт. Биһиги туора дьону да ырытарбыт 
сыыһа. Тус бэйэ туһун, бэйэ аньыытын-харатын 
ырыппыт ордук. Дьэ, мин баарбын дии. Соҕотох 
бэйэм оҕус тарпат үгүс аньыылаах... Дьэ, ол кэн-
нэ ону-маны чобуоххайабын ээ.

– Эн сүрүн аньыыҥ туохханый?
– Сымыйаччыбын... Киһини табыллан албын-

наатахпына үөрэбин.
– Пахай, ол бытархай бөх-сыыс буоллаҕа. 

Тугу улахан аньыым диигиний?
– Оччоҕуна... Оччоҕуна эйигин икки төгүл 

быраҕан куотуум... Мин таҥнарыахсыппын.
– Ити эн кылгас түгэҥҥэ, быстах өйүҥ баал-

лан ылбытын этэҕин. Букатын быраҕан баран 
хаалбакка төнүннэҕиҥ дии. Ону буруй туттарыҥ 
үчүгэй өрүтүҥ буолар, – Акуол сонньуйан ылла. 
– Онон маннык. Эн, биллэн турар, бытархай 
аньыы бөҕөлөрдөөҕүҥ. Арай билигин онтуҥ ба-
рыта антах хаалбыта.

– Ханна ол «антах» диэн?
– Антах, кирбээт кэннигэр.
– Тыый! Оччоҕо мин билигин манна ырааспын, 

туох да аньыым-харам суох дуо?
– Суох, – Акуол сонньуйда. – Эн ону «итэҕэй-

бэппин» диэ.
– Кырдьык оннук. Ити мин өйбөр баппат. 

Дьикти дии. Мин бэйэбин өйдүөхпүттэн дьону 
албыннаабыт, сымыйалаабыт үгүс аньыым хай-
дах кирбээт уҥуор хаалан хаалыаҕай?

– Эн ити тугу да итэҕэйбэтиҥ ыйааһын бэски-
тигэр уурдахха бары бытархай аньыыларгын 
ырааҕынан баһыйар буолуохтаах.

– Ама дуу?
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14. Күөх Хочоҕо ыалдьыттааһын

Уолаттар мөккүһэр ухханнарыгар аралдьы-
йан, Күөх Хочоҕо түһэн кэлэн баран, биирдэ 
соһуйдулар.

Кинилэр иннилэригэр хаһан да билбэтэх үтүө-
кэн дойдулара арылынна. Эгэлгэ отонноох мас-
тары, эҥин дьэрэкээн өҥнөөх көтөрдөрү сөҕө-
махтайа одуулаһа турдахтарына, арай туох эрэ 
кыыл орулуурун курдук саҥа иһилиннэ.

Уолаттар тохтоон тула көрүннүлэр да, туох 
да биллибэтэ. Тулалыыр эйгэҕэ көтөр-сүүрэр 
бөҕө ити үлүгэрдээх киһи куйахата күүрүөх 
орулааһыҥҥа адьас кыһаммата.

Ол икки ардыгар сахсаҕар күөх үүнээйилэр 
быыстарыттан арбаҕар баттаҕа сирэйин-ха-
раҕын саба үүммүт кырдьаҕас оҕонньор сүү-
рэн таҕыста. Кини кэнниттэн, көрдөххө адьас 
эдэр кыыс, оҕонньору эккирэтэн ситэн ылла 
уон на синньигэс уһун талаҕынан үлтү кулаата. 
Оҕонньор эрэйдээх эмиэ орулаата эрээри, кыыс 
син биир охсубутун кубулуппата.

Хойгур сөҕөн, бэккиһээн ахан көрбүтүн 
 Акуол га сиһилии ойуулаан кэпсээбитин киһитэ 
соччо ахсарбата:

– Ээ, ити ыал иһинээҕи быһаарсыы.
– Хайдах оннук буолуой, эдэр оҕо эһэтигэр 

 холоонноох оҕонньору кырбыыра!
– Буолумуна, ити оҕонньор ити кыыс кыра 

уола буолтун кэннэ. Буруйу оҥорбутун иһин 
үөрэ тэн эрдэҕэ.

– Эс, хайдах оннук? Ити оҕонньор...
– Өйдөөн кэбис – ити оҕонньор ити кыыс тө-

рөппүт кыра оҕото.
– Айыбыын! Киһи итэҕэйиэ суоҕун курдук.
Ити кэмҥэ тыал балаһата үрэн кыыс саҥата 

иһилиннэ:
– Акаары уолчаан! Сырыы ахсын эмкин кэми-

гэр испэккэҕин бу айыланан эрэргин өйдүүгүн 
дуу, суох дуу?!.

– Өйдүүбүн, ийээ! Быыкаатык нухарыйан 
ыламмын куоттарбыппын... Аны хаһан да ум-
нуом суоҕа.

– Биһигини билэ иликтэринэ ааһан хаалыах-
ха. Табыгаһа суох, – диэтэ Акуол.

Арыый хаҥас халыйан дыргыл сыттаах дьэ-
рэкээн отунан саба үүммүт хонууга тахсан кэл-
лилэр.

– Дьикти да баҕайы. Бу халлааҥҥа ыттан 
 маннык күөҕү көрүөм диэбэтэҕим.

– Эн тугу да ончу итэҕэйимэ. Бу илэ көр бүк-
күн да, истибиккин да. Аны утаттаххына, ач-
чык таатаххына, тоҥноххуна-хаттаххына эмиэ, 
–  Акуол күллэ. – Манна итэҕэйбэтиҥ элбиирэ 
буолуо.

Иннилэригэр тэбис-тэҥ ньуурдаах төгүрүк 
хо нууга биир оҕонньор көһүннэ. Чугаһаан кэл-
бит тэригэр оҕонньор эргиллэн да көрбөккө 
үрүт-үрдүгэр ууруллубут мөкүнүк таастарынан 
оонньуурун кубулуппакка эттэ:

– Оо, айанньыттар! Эҕэрдэ! Дьэ, ураты дьу-
луурдаах, кытаанах сүрдээх уолаттар эбиккитин 
кэтээн көрөммүт, биһиги сөҕөн-махтайан биэр-
дибит. Ама дьон кыайбатын кыайан кэлбикки-
титтэн манна үөрдүбүт ахан!

Оҕонньор хонуу муҥунан төгүрүк, соро±о кыра 
ньолбуһахтаах таастары үрүт-үрдүгэр уурталаан 
таһаарбыта эйэҥэлии туралларыттан хараҕын 
араарбакка кыраҕытык кэтиир. Охтоору алыс 
салыбыраабыттары сүүрэн тиийэн көннөрөн 
 биэрэр.

Уолаттар тааска олороот нухарыйан барды-
лар.

– Оо, барахсаттар, сылайбыккыт ахан. Кыра-
тык кэтэһэ түһүҥ, билигин ийэм кэлиэҕэ, эһиги 
кэлэргитин билэр эрээри, ити кыра быраатым 
буруйданан ону үөрэтэ тардылынна.

– Дьикти баҕайы, – Хойгур оҕонньортон на-
һаа сөҕөн саҥа аллайда. – Эн хантан барытын 
билэҕиний?

– Мин оннооҕор буолуоҕу билэбин! – оҕонньор 
тараҕайын имэринэн баран, Хойгур диэки 
кылап гына көрөн ылла. – Эн урукку олох-
хор мүччү-хаччы майгылааххын, быычыкай-
каан элбэх баҕайы албын-көлдьүн бөҕөлөөх 
эбик кин  кытары билэбин. Дьикти киһигин! 
Эмиэ да тугу да итэҕэйбэккин, эмиэ да барыга 
бары билээҕимсийэҕин, ол иһин эйиэнэ бары-
та сыыһа-халты. Оо, дьэ, эн сирийэн көрдөххө 
саар бах киһигин, ханан эрэ мин курдуккун. Арай 
эн дьиҥнээхтик албынныыгын, оттон мин – оон-
ньоон. Дьэ, ол эрээри, нохоо, мин эйигиннээҕэр 
үрдүк таһымҥа турабын, онон бастакыттан миэхэ 
тэҥнэһэ да сатаама.

– Ээ, оннук ээ! – Хойгур тоҕо эрэ бу тэбэ-
нэттээх оҕонньору кытта бэйэтин адьас эт саас-
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2. Зак. №219

тыы курдук санаммытыттан сөҕө санаата. – 
Миигиттэн сымыйаччыгынан ордубуккунан да 
 киэн туттубутуҥ диэхтээн. Өстүбэһи, эн аатыҥ 
 кимий?

– Ыйытыма! Манна киһиэхэ ыт дуу, ат дуу 
 курдук аат биэрбэттэр! Өйдөө ону.

– Тыый, эчи дьиктитин! Оччоҕо хайдах ыҥыр-
саҕытый?

– Бэрт судургутук. Миигин Тараҕай диэ.
– Сөп.
– Эн Хууннар олус ыраас эйгэлэригэр төрөөн 

баран тоҕо маннык сымыйаччыгыный?
– Кыһалҕаттан.
– Эмиэ сымыйалаата. Онно сымыйалыыр кы-

һалҕа төрүт суоҕа.
– Онно эн биирдэ да сылдьыбатаҕыҥ, онон 

 Хууннар ис дьиҥнэрин билэр кыаҕыҥ суох.
– Мин эн тускунан оннооҕор буолуоҕу билэ-

бин. Эн аҕаҥ ийэҕин албыннаабыта, ол иһин 
төрүөҥ инниттэн сымыйаччыгын. Уруккугун на-
һаа ахтыма. Онно туох аанньа олоҕу олорбут 
киһиэхэ дылы. Эн тугу да, кими да итэҕэйбэт ал-
дьархайдааххын. Дьэ эт эрэ миэхэ, эн тоҕо сы-
мыйаччыгыный?

– Тоҕо даа? – Хойгур кэтэҕин тарбанна. – 
Тоҕо диэтэххэ мин курдук төрдө-ууһа суох, наар 
кырдьыгынан сылдьар киһи олоххо тугу да си-
тиспэт...

– Оччоҕо, эн санааҕар, сымыйаны тайах гым-
мыт эрэ киһи киһи буолар дуо?

– Оннук... Оннук курдук, – Хойгур эмиэ 
кэтэҕин тарбанна.

– Дьикти тыллаах-өстөөх киһи кэлбиккин... 
Мантан көрдөххө онно наһаа оннук буолба-
тахха дылы, – Тараҕай бэккиһээн төбөтүн хам-
сатта уонна охтуохча эйэҥэлээбит таастарга 
ньымсатык сүүрэн тиийэн тугу эрэ көннөрдө. – 
Орто дойдуга эҥин барыта баар. Онтон эн наар 
куһаҕанын талар эбиккин, тоҕо диэтэххэ туохха 
да, кимиэхэ да итэҕэйбэккин.

– Оннук баара.
– Аны дьону албыннаатаххына тоҕо итиччэ 

үлүгэр үөрэр этигиний?
– Кырдьык... Ол эрээри бу эн эмиэ мин курдук 

албынныыр курдуккун дуу.
– Мин оонньоон! Оттон эн кырдьык албын-

ныыгын. Ити адьас атын суоллар.
– Хата, нохоо, эн наһаа сымыйаччы да буол-

ларгын, кырдьыгы көрөр дьоҕурдаах эбиккин. 
Ити үчүгэй... Үчүгэй! Эн таба суолунан бардах-
хына улахан киһи буолсугун.

Хойгур кэпсэтиигэр аралдьыйан Акуол таас ка 
утуйа олорорун дьэ көрөн соһуйда.

– Оо, мин тойонум сылайбыт. Ханна эрэ сы-
тыарбаппыт дуо?

– Кэбис-кэбис! Кып-кыратык кэтэһиэҕиҥ, би-
лигин ийэм кэлиэҕэ. Эрэйдээх эһигини кэ тэспитэ 
уонча хонно. Онон кинини хомоппот гына кэ-
һиитин астына сиэриҥ. Сөп?

– Оттон оччо билэ-көрө сылдьан тоҕо хойу-
таата?

– Ээ, кыра быраатым сордоох буруйданан. 
Өйүн тута илик. Эн кинитээҕэр быдан өйдөөххүн.

15. Оҕонньоттор ийэлэрэ – 
      эдэр кыыс

Ити кэмҥэ арыый тэйиччи таастара охтуохча 
эйэҥэлээбиттэрин көрөн Тараҕай онно сүүрдэ. 
Хойгур эмиэ сылаата таайан нуктаан барда.

Аанньа аһаабатаҕа ыраатан, ас туһунан ис тээт 
куртаҕа курулаата. Уонча күнү быһа бэлэмнэм-
мит туох астара эбитэй? Бука туох эрэ дьикти 
 буолуо ээ. Хой үөлүллүбүт этэ, ыһаары балык 
эбэтэр Күөх Арыыга Окой буһарбыт куһун кур-
дук... Чэ, көрүллүө...

Билигин ийэлэрэ кэллэр, аһаан-аһаан ба-
ран утуйан өр кэмнээх сылааларын таһаарыах 
 этилэр.

Ол кэмҥэ Тараҕай аймана түстэ:
– Оо, ийэм, ийэккэм барахсан көтөн-дайан 

иһээхтиир! Дьэ билигин аһыахпыт. Ийээ, мин 
 сонуннаахпын. Биһиэхэ орто дойдуттан күндү 
ыалдьыттар кэллилэр.

– Билэбин! Билэбин, сэгэриэм. Үтүө күнүнэн, 
күндү ыалдьыттар! Дьэ, эр бэртэрэ эбиккит, 
ылбычча киһи санаммат ыарахан айанын тулу-
йан кэллигит. Үөртүгүт ахан. Өтөр-наар ман-
нык үөрбүппүн өйдөөбөппүн. Эһигиттэн тугу да 
 ыйыппаппын. Манна биһиги суолгутун барытын 
көрөн астына ахан олорбуппут, – диэтэ Кыыс Хо-
тун, үөрэн-көтөн тырыбынаата. – Чэ эрэ, уолат-
тар! Ийэҕитигэр көмөлөһүҥ, били астаммыт аһы 
биир-биир мин бэлэмнээбитим курдук аҕалтааҥ 
эрэ күндү ыалдьыттарга.

«Уолаттар» иккиэн ханна эрэ көһөҥө таастар 
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кэтэхтэрин диэки сырыстылар. Сотору кэминэн 
улахан баҕайы мас нэлэгэрдэри тутан кэллилэр 
уонна хаптаҕай сирэйдээх тааска ыалдьыттар 
иннилэригэр туруоран кэбистилэр.

Хойгур хаҕыһарбыт быһыынан кимири-ха-
мыры аһаары гыммыта, арай нэлэгэр ортотугар 
дьүһүнүнэн сымаланы санатар кыракый таммаҕы 
көрөн олус соһуйда.

– Аһааҥ, күндү ыалдьыттар, кыратын мыы-
нымаҥ, ити түөрт уон түөрт эмтээх от симэ  һи-
ниттэн мунньуллан оҥоһуллубут ас, – диэтэ 
 Хотун.

Хойгур сэрэнэн били таммаҕы баһан ылан 
айаҕар укта эрээри, ас аһаатаҕым диэн амтанын 
билбэтэ уонна силин быһа ыйыстан кылк гын-
нарда.

– Маҥнай дьикти курдук буолуо, – Хотун ону 
көрдө быһыылаах. – Кэлин сыыйа амтаһыйан, 
астынан аһыаххыт. Тиэтэйбэккэ сэрэнэн кыра-
кыратык аһааҥ.

«Уолаттар» иккис, үһүс, төрдүс нэлэгэрдэ ри 
аҕаллылар. Ити бэйэлээҕи хайдах «кыралаан» 
сиэн билбэккэ Хойгур барбах салбаан эрэ кэ-
бистэ уонна «уолаттар» эмиэ ас аҕала сырсы-
быттарын эрэҥкэдийэ көрдө да, син биир баста-
кыларга маарынныыр «таммахтар» кэлиллэр.

Дьиктиргиэхтэрин иһин, аччыктаабыттара 
ааһан, аны нуктаан киирэн бардылар.

– Чэйиҥ эрэ, уолаттар, ыалдьыттаргытын тэ-
тэркэй хаспахха илдьэн утутуҥ.

16. Тэтэркэй сарсыарда

Хойгур уһуктан кэлбитэ хаспахха сытар эбит-
тэриттэн соһуйда ахан. Күн ырааппыт бы һыы-
лааҕа. Хаспахтара дьикти кэрэ тэтэркэй өҥүнэн 
туолбут этэ. Ол күн сардаҥата эгэлгэ өҥнөөх 
таастарга түспүтүттэн быһыылааҕа. Хойгур ону 
көрөн санаата: «Хаарыаныы! Бу күн дү тааста ры 
атыылаабыт киһи сөҕүмэр үбү тардыа этэ».

Акуол хараҕа аһаҕас да буоллар, тыынарынан 
көрдөххө утуйа сытара. Хойгур тыыллаҥнаан 
баран хараҕын сабан ханна эрэ ырыых- ыраах 
үрдүк кирбээттэр, таас очумаастар, дириҥ ап-
палар, оргуйа турар кумах куйаардар нөҥүө 
өттүлэригэр сытар дойдутун санаата. Олус да 
ыраах кэллэ кини, олус да үөһэ, былыттар тиий-
бэт үрдүктэригэр ытынна. Ийэтэ эрэйдээх били-

гин сүүнэ улахан иһиттэригэр күөстээн тиритэ-
хорута, буһа-хата сырыттаҕа. Оо, барахсаныа. 
Төһө эрэ ахтан, ытаан-соҥоон биэрээхтээтэ. 
Хаһан эрэ кини уола улахан тойон, баай киэп-
тээх төннүөх этэ. Барахсан төһө эрэ үөрүөх этэ...

Арай ол адьас туолбат ыра. Ити үлүгэрдээх 
буомнары хайдах туораабыттарын билигин бэйэ-
лэрэ да сөҕө-махтайа саныыллар. Барыта мүччү-
хаччы, нэһииччэ кыл имэрийэ табыллыбыта 
дьикти. Оттон дьикти хатыламмат. Онон билигин 
ити кэлбит суолларынан төннөргө өйдөөх киһи 
санаммат суола.

Оччоҕо тугуй? Кинилэр аны орто дойдулары-
гар төннөн тиийэр кыахтара суох дуо? Оннугар 
тахсар... Ол аата кини аны хаһан да ийэтэ эрэй-
дээххэ төннөн тиийбэт дуо? Сымыйанан оҥорон 
көрбүккэ эрэҥкэдийбэккэ эрэ кырдьыгы ута-
ры көрдөххө оннук. Аны кини хаһан даҕаны... 
Хаһан даҕаны...

17. Иччилэммит таастар

Хойгур сылайыар диэри ытаан баран саҥа 
 нухарыйан истэҕинэ Тараҕай уол туттуна сатыы-
сатыы күлэн саһыгыраабытыттан уһуктан кэл лэ. 
Ити кини туохтан итиччэ үлүгэр күлбүтүн би лиэх 
баҕа тулуппакка ойон турда.

Тараҕай бэҕэһээҥҥитин курдук били эйэҥэлии 
турар таастарын көрөр-харайар, бииртэн биир гэ 
сүүрэн тиийэн көннөрөн биэрэр.

– Хайа, бу эн туохтан күлэҕин?
– Көр, бу мин түүн иллэҥнэммиччэ эмэгэттэ-

ри оҥорбутум... Киһи курдук от илии, от атах 
оҥордум, онтон сирэй-харах таһаардым, онтум, 
доҕоор, арай биирдэ көрбүтүм иччилэнэн, тил-
лэн кэллилэр...

– Тыый, кырдьык даҕаны! – диэн үкчү киһи 
курдук туттан-хаптан, илибирэһэн-салыбыраһан 
барбыт эмэгэттэри көрөн Хойгур наһаа сөхтө да, 
бэккиһээтэ да.

Ити кэмҥэ Тараҕай арбаҕар баттахтаах бы-
раата кэлэн, бэркэ сөбүлээбэтэх хараҕынан кө-
рөн турбахтаан баран, эттэ:

– Итиннэ киһи үөрүөҕэ баарын хоппотум. 
Тааһы иччилиир аньыы диэн өйдөөхтөр бары 
сөбүлээччилэрэ суох.

– Ол аата эн өйдөөхтөрүҥ акаарылар! – диэ-
тэ Тараҕай. – Көр, наһаа үчүгэйдэр дии. Бары 
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үһүөн тус-туспа быһыылаахтар-майгылаахтар.
– Көрүлээн эр. Ийэҥ кэллэҕинэ кэһэтиэ. Кини 

эмэгэти иччилиири сөбүлээбэт.
– Ээ, билиэ суоҕа. Бу диэн кып-кыралар дии, 

мин үрдүлэринэн сабан кэбиһиэм.
– Ийэҥ син биир билиэҕэ. Мин мэккиһиэм этэ, 

– диэтэ Арбаҕар. – Чэ, мин эйигин сэрэттим. Он-
тон атынын бэйэҥ бил.

Хойгур «уолаттар» мөккүөрдэрин төрүөтүн 
соч чо өйдөөбөтө. Ити кэмҥэ Акуол туран кэлэн 
ыйытта:

– Ити эмэгэттэр төһө улахаттарый?
– Ээ, кыракыйдар. Тутум саҕалар. Илиби рээн-

салыбыраан сүөргү дьүһүн-бодо.
– Дьикти баҕайы-ы, – Акуол сөҕөн ахан саҥа 

аллайда. – Оччоҕуна кинилэр тыын киллэрбит 
курдук иччилэнэн кэллэхтэрэ дуу?

– Оннук быһыылаах. Арай ол куһаҕан тыын 
дуу, эбэтэр айыы тыын буолар дуу?

– Оо, иэдээн, ийэбит иһэр! Акаары, сэрэппи-
тим дии.

Арбаҕар наһаа уолуйбут сирэйдээх саһар 
сир көрдөөн сүүрэкэлээтэ, онтон таас кэннигэр 
 саста.

– Оо, дьэ, хайдах гынабыный? – Тараҕай ык-
саан сүүрэкэлээтэ. – Эрэйдээхтэрим сыыһа... 
тыыннаахтар дии... тыыннаахтар... Ону хайдах 
гынабыный?

Хойгур иһиллии, тула көрүнэ сатаата да, 
 уолаттар ханна эрэ ыраах сылдьар ийэлэриттэн 
итиччэ куттаммыттарын өйдөөбөтө.

– Ханна баарый ийэҕит?
– Өтөр кэлиэҕэ. Ити уол кэһэйбитэ бэрт буолан, 

ийэтин атаҕын тыаһын хас да хайа нөҥүө билэр.
– Оттон эн?
– Суох, мин аналым атын. Ырааҕы – эһиэхэ 

орто дойдуга туох буоларын билгэлээһин. Ити 
таастарым хайдах хамсыылларынан мин үксүн 
эндэппэккэ билэбин.

– Тыый, оччоҕо бу мин инникибин өтө кө-
рүөххүн сөп дуу? – Хойгур наһаа сөҕөн  ыйытта.

– Ээ, пахай, ол эн диэхтээн. Онно соччо билгэ-
лээн марайдаммакка да...

– Убаай, кытаат, били баҕайыларгын суох 
гын. Ийэбит адьас чугаһаата, – диэн Арбаҕар 
таас кэнниттэн сибигинэйдэ.

– Хайдах суох гынабыный? Эрэйдээхтэр тыын-
наахтар дии. 

– Чэ, хайдах эмэ... Мин кистиэм, – Тараҕай 
наһаа ыксаабытыгар үгүс элбэх таастара 
салыбыраһа түстүлэр. – Чэ, бэйи, бачча кырала-
ры көрбөт ини. Мин үрдүлэринэн саба олоруом.

18. Лао-Цзы уонна Кыыс Хотун

– Оо, Ытык Кырдьаҕаспыт Лао-Цзы иһэр, 
– диэтэ Тараҕай. – Көрөҕүн ол аппаны кыйа 
үнүөхтээн иһээхтиир.

– Көрдүм. Ол кимий?
– Оо, сордоох, бэл Улуу Лао кырдьаҕаһы бил-

бэт түҥ хааһах. Өйдөөбөккүн дуо, бэҕэһээ киэһэ 
манна бииргэ олорон аһаабыппыт.

– Суох, мин оҕонньор баарын көрбөтөҕүм, – 
диэтэ Хойгур олус сөҕөн.

– Кини көрбөтөх буолбатах, Ытык Кырдьаҕас 
бэйэтэ киниэхэ көстүбэтэх буоллаҕа, – диэтэ 
Арбаҕар таас кэнниттэн.

– Тыый, хайдах оннук көстөрдөөх-көстүбэттээх 
дуо? – Хойгур наһаа сөхтө.

– Оннооҕор буолуох буолааччы.
Ити кэмҥэ тэйиччи тоҕой кэнниттэн Кыыс Хо-

тун сүүрэн тахсан, оҕонньор иннигэр тиийэн, 
умса түһэн, сөһүргэстээн олорон ылла. Аҕыйах 
тылы кэпсэттилэр быһыылаах, онтон туран, 
салгыы сүүрэн, тугу да билбэтэх курдук туттан 
олорбут Тараҕайга чуо кэллэ:

– Мин эйиэхэ эмэгэккэ тыын киллэрэн оон-
ньуургун хаста боппуппунуй? Тааска тыын киллэ-
рэр диэн бу туох аатай? Онтуҥ аньыы ээ, кут-сүр 
иҥпит тааһа тыыннаах киһи кэбин кэтэн, тиллэн 
кэлэрин, ол аата өйдөнөн-санааланан, эрэйдэ-
нэн-муҥнанан, тиллэн, тыыннанан кэлэрин эйиэ-
хэ быһаарбытым дии... Ол сатаммат, аньыы диэн 
хаста эппиппиний, хоҥ мэйии?!. Бачча сааһыгар 
диэри хайдах өйдөммөт оҕонуй бу?!.

Ити түгэҥҥэ Хотун илиитигэр синньигэс уһун 
талах баар буола түстэ да, Тараҕай эрэйдээҕи 
үлтү кулаабытынан барда.

– Өйдөөтүм! Өйдөөтүм, ийээ! Аны инньэ гы-
ныам суоҕа... аны хаһан даҕаны! – диэмэхтээ-
тэ Тараҕай уонна ийэтин иннигэр тобуктаан бүк 
түһэн биэрдэ.

Хотун чараас сабыыны арыйа тарпытыгар үс 
кып-кыракый эмэгэт салыбырыы түһэн эт илии-
лэрин өрө ууммахтаан көрдөһөр курдук айман-
нылар.

2*
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– Уу, акаары уолчаан, бу дьаабыны оҥор-
доҕуон! Сибилигин суох гын кинилэри, түөрт гына 
араартаан түөрт аҥыы киэр элитэлээ... Оо, акаа-
рычаан, эн ончу өйдөөбөккүн, тугунан оонньуур-
гун. Онно сир-халлаанныын ыпсар кирбээтигэр 
биир таас киһи кэлиини-барыыны кэтээн-манаан 
муҥнана тураахтыыр... Үрдүк Айыыларга эмиэ бу 
эн курдук акаарылар бааллара оонньуу оҥостон 
тааска кут иҥэрбиттэрэ тыыннанан, тиллэн, 
өйдүүр өйдөнөн, саныыр санааланан кэлбитэ. Ол 
муҥнаах соҕотоҕун туран эрэ сир-дойду кырыы-
тын кэтээн муҥнанар... Эрэйдээҕим сыыһа, таас 
бэйэтэ инчэҕэй эттэммит курдук тоҥор-хатар, ута-
тар, эрэйдэнэр... Оннук хас да үйэ тухары... уон-
на сылтан сыл үйэттэн үйэ соҕотоҕун кырыыны 
кэтээн-манаан тураахтыыр уонна кэтэһэр... Мии-
гин... Миигин эрэ! Ону билэрим миэхэ төһөлөөх 
ыараханын ким сэрэйиэй? Оо, оҕом сыыһа... Этиэ 
суох таахпын этэн кэ бистим дии... Ити баар дии, 
ийэҥ эрэйдээҕи алыс долгутаҥҥын. Тааһынан 
оонньоомо. Тааһырыы аанньанан эргийбэт. Мин 
адьас кыыс оҕо сылдьаммын уол оҕо чулуутун 
таптаабытым. Ол эрээ ри онтум эппитин энчирэп-
пэт, дьүккүйбүтүн булгуруппат курдук тоҥ кут-
таах бэрт буолан  биэрбитэ...

– Ийээ, мин тылбын биэрэбин, аны хаһан да-
ҕаны тааһынан оонньуом суоҕа...

– Чэ, сөп! – диэтэ Хотун хараҕын уутун сот-
то-сотто. – Аны итинник гыныма. Хаһан даҕаны 
тааһы иччилээмэ... Иэдээн, эмэгэттэн киһи 
оҥорон оонньууртан аата суох алдьархай кэ-
лиэ. Эмэгэттэр дьону үтүрүйэн, устунан эһэн 
кэбиһиэхтэрэ турар дии. Эн ону билбэккин.

– Сөп, ийээ. Мин эйигин өйдөөтүм. Аны хаһан 
даҕаны тааска кут иҥэрэ оонньуом суоҕа, – диэ-
тэ Тараҕай ытыы-ытыы.

– Ийээ, мин эмиэ буруйдаахпын, – диэтэ 
Арбаҕар, эмиэ ытыы-ытыы ийэтин ньилбэгэр кэ-
лэн умса түстэ.

– Эн баҕас ол туох буруйдааххын?
– Мин... Мин буойа сатаабытым эрээри, испэр 

наһаа ымсыырбытым уонна...
– Уонна дьэ тугуй, этэ тарт!
– Мин испэр... наһаа ымсыырбытым. Ол иһин 

испэр кэлин бэйэм бүөмнээн бүччүм сиргэ эмиэ 
итинник эмэгэттэри оҥостон оонньуом дии са-
наабытым.

– Акаарычаан! Ити эрдэ билиммитиҥ үчүгэй, – 

диэтэ Хотун уонна уолун кууһан ылла...
Ити кэнниттэн Хотун хараҕын уутун үп-үрүҥ 

ньаассын таҥаһынан соттон баран, эмиэ субу 
аҕай уордайан силбиэтэммитин аһаран кэбистэ 
уонна уруккутунуу тырыбынайа түстэ.

– Чэйиҥ эрэ, күндү ыалдьыттар! Мин эһиги-
ни мааны астаах сандалыга ыҥырабын! Чэйиҥ 
эрэ, уолаттар, иирсэн бүттүбүт. Аны дьоммутун 
маанылыаҕыҥ.

Уолаттар эмиэ хантан эрэ обургу мас нэлэгэр-
дэри элээрдэн аҕалан дыргыл сыттаах сандалы-
га кэккэлэттилэр.

Хойгур көрдөҕүнэ син эмиэ бэҕэһээҥҥи кур-
дук эрээри, арыый мөлбөркөйгө уонна кэм онон-
манан үүнээйи сэбирдэҕин, умнаһын омооно 
баарга дылы. Ыҥырбыттарыгар маҥнай тойо-
нун оннун булларан баран, бэйэтэ кини аттыгар 
олордо. Аска ырааҕынан эрэ маарынныыр дьик-
ти сыттары ылаат, эмиэ куртаҕа курулаан барда.

Дьэ ол эрээри бүгүҥҥү астара бэҕэһээҥҥи-
тээ ҕэр истэрин ордук иччилээбит курдук гынна. 
Наһаа да буолбатар, син аһаабыт курдук санан-
нылар. Бэҕэһээҥҥитээҕэр астарын ахсаана лап-
па эл бээтэ.

– Оо, дьэ, мин бүгүн наһаа тоттум, – диэтэ 
Хойгур Хотун олус кыһаллан түбүгүрэрин көрөн.

– Киэһээҥҥэ диэри аччыктыаххыт суоҕа. Мин 
манна Ытык Кырдьаҕаска үтэ оҥордум. Ситтэх-
хитинэ, биэриэххит.

– Өтөр ситиэххит, арыычча хаамар эрээри, 
бара турар ээ,– диэтэ Арбаҕар уонна ийэтэ кын-
чарыйбытыгар ах барда.

19. Илин Таас

Хойгур айантан кэһэйэн наһаа салла санаабыта.
Күөх Хочоттон тахсааттарын кытта, эмиэ 

аҥар дас сыгынньах тааһы кэһэн бардылар. Ин-
нилэригэр төбөлөрүгэр хаардаах үрдүк хайалар 
суодаһаллара.

Ол эрээри, сөҕүөх иһин, адьас сылайары бил-
бэккэ, чэпчэкитик хааман испиттэрэ. Ону маҥнай 
Акуол эппитин кытары Хойгур эмиэ сөбүлэстэ:

– Аспытыттан эбитэ дуу, хайдах эрэ ис-ис-
пититтэн эбии сэниэлээххэ дылыбыт.

Хойгур бастаан тайах төбөтүттэн тутан,  Акуо лу 
сиэтэн испитэ. Арыый тэҥ үктэллэннэҕинэ ик-
киэн сэргэстэһэ хаамаллара.
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Манна кэлиэҕиттэн Акуол үксүгэр саҥата-
иҥэтэ суох, ис санаатыгар бүгэн сылдьар. Хой-
гур онтон баттатар курдук. Өтөр-өтөр киһитин 
сирэйин-хараҕын кэтиир. Акуол иһигэр туох эрэ 
тыҥааһыннаах санааҕа баттата сылдьар.

Хойгур бу сарсыардатааҥы били таас эмэгэт-
тэр туохтарын-ханныктарын адьас өйдөөбөтө. 
Кинилэргэ киһи омоонун биэрэр сирэй-харах 
оҥорбуттарыгар тыыннанан тиллэн кэлбиттэр. 
Тоҕо? Ону ийэлэрэ тоҕо эрэ ончу бобор эбит, 
аньыы диир. Уордайбыта сүрүн. Аны хайа эрэ 
кирбиигэ турар тааска иччи иҥэриллибит... 
Ону Дин Хун генерал диир. Хууннуу бастыҥай 
буол лаҕа. Ити номоххо киирбит киһи туһунан 
 уолаттар бахсылара У Хуан кэпсээччи. Ону, бэл, 
Хойгур өйдөөн хаалбыт. Дьиктитин! Ол былыр 
үйэтээҕитэ олорон ааспыт, өлбүтэ ырааппыт 
бастыҥай таптыыр дьахтара ити эдэр кыыс кур-
дук аныаха диэри дьиэрэҥкэйдии сылдьар.

Киһи өйүгэр баппат.
Хойгур бэйэтин ийэтин санаата. Кини баара   эрэ 

отут түөртээх эрээри адьас кырдьаҕас  эмээх син 
курдук көрүҥнээх. Хойгур – кини олоҕун сү рүн 
ис хоһооно. Арахсарыгар кинини булгу тыын-
наах эргиллэригэр алҕаабыта: «Тыыннаах ордор 
туһугар тугу да кэрэйимэ, андаҕары кэс, таҥнар, 
сымыйалаа».

Хойгур ыараханнык үөһэ тыынна. Кини би-
лигин өлүөр, тот, барыта үчүгэй, этэҥҥэ курдук 
эрээри, ийэтигэр төннөн тиийэр кыаҕа суох... 
Суох!..

Хойгур туохтан да улахан ырата – хаһан эрэ 
ийэтэ эрэйдээҕи баай-тот олоххо тиэрдии... арай 
ол аны туолбат, тоҕо диэтэххэ кини аны хаһан 
даҕаны төннүбэт сиригэр кэллэ.

Айанньыттар балачча сири бардылар. Сыы-
рынньатын иһин, лаппа үрдүк кирбээти да-
байан тахсан иһэннэр, иннилэригэр тэйиччи 
Лао оҕонньор үнүөхтээн иһэрин көрбүттэрэ. 
Өр гымматылар, сүүрүү-хаамыы икки арды-
нан элэгэлдьитэн кирбээти өҥөйбүттэрэ, арай  
оҕонньордоро суоҕа. Онтон олус бэккиһээн 
нөҥүө кирбээккэ сүүрэн тиийдилэр да, эмиэ ким 
да суоҕа.

– Тыый, бу оҕонньор ханна түстэний? – Хойгур 
бэккиһээн саҥа аллайда.

– Иннибитигэр иһэр, – диэтэ Акуол.
– Тыый, хайдах оннугуй? Оччоҕо киһи көр-

бөтүгэр ама сүүрэрэ буолуо дуо? Оттон эн кини 
иннибитигэр иһэрин хайдах биллиҥ?

– Хантанын бэйэм да өйдөөбөппүн, – Акуол 
сонньуйда.

Итинник кэпсэтэ иһэн, оҕонньордорун дьэ 
 сит тилэр. Көрдөххө син биир уруккутун курдук 
бэрт эрэйинэн хаамарга дылыта.

– Үтүө күнүнэн, Ытык Кырдьаҕас!
– Үтүө, үтүө бөҕө буоллаҕа дии.
– Балачча түргэн айаннаах эбиккин дии? Би-

һиги арыычча ситтибит, – диэтэ Хойгур. – Илин 
Тааска диэри төһө хаалта буолуой?

– Ээ, эһиги холгутугар ырааҕа суох. Оттон мин 
үнүөхтүү түһээхтиирим буолуоҕа.

– Манна эйиэхэ ас ыыппыттара, – диэтэ Хой-
гур уонна сарсыарда Хотун суулаан биэрбитин 
уунна.

– Үчүгэй. Мин кыратык сыта түһэрбэр то ҕоос-
тоох тааһы көрө иһэбин.

– Ытык Кырдьаҕас, мин ыйытардаахпын, – 
Хойгур харса суох түһүнэн кэбистэ. – Бу баран 
иһэр Илиҥҥи Тааһы тоҕо Сүрүн Таас дииллэ  рий? 
Оттон оччоҕо Соҕурууҥҥу, Арҕааҥҥы, Хоту гу 
хайдахтарый?

– Туох барыта аналлаах, бэйэтэ туспа сорук-
таах. Оттон Илиҥҥи Таас уратытынан илинтэн 
күн тахсара буолар. Ол аата биһиги олохпут 
барыта илинтэн саҕаланар, – Лао-Цзы сып-сы-
тыынан көрбүтүгэр Хойгур түүрүллэ түһэргэ 
дылы гынна.

– Оттон Соҕуруу Таас туох суолталааҕый?
– Соҕурууну кыһыл өҥүнэн бэлиэтииллэр. Ол 

олох муҥутуур өрөгөйүн өҥө.
– Оттон арҕаа?
– Арҕаа – ситии-хотуу, силигилээһин, туолуу, 

торолуйуу хайысхата. Онно илин тахсыбыт күн 
саҕахха киирэр. Онтон туох буолбута, туох ула-
рыйбыта ордук көстөр курдук... Курдук... Ула-
рыйыыны наар тупсууну, сайдыыны, үүнүүнү 
кытары атылыы туталлар эрээри, үксүгэр төттөрү 
алларыйыы, алдьатыы, кэхтии тахсарын билбэт-
тэр. Уонна ол хаһан да өйдөммөт чинчилээх.

– Тыый, оттон уларыппатахха хайдах сай-
дыаххыный?

– Ким билэр. Итиниэхэ Адьарай анаан киһини 
бутуйар, муннарар албаһа баар. Тоҕо диэтэххэ 
уларытаары ыһан, сайдар оннугар кэхтэр үгүс. 
Ол аата барытын саба баттаан олоруу буолба-
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тах, уларыт эрээри, сэрэнэн, онон сырайданан 
алларыйыы кэлиэн өйдөө диэн.

– Өйдөөтүм, – диэтэ Хойгур, дьиҥэр тугун да 
быһааран өйдөөбөтөҕүттэн кыбыстан.

– Кэнэҕэһин улахан киһи буоллаххына итини 
элбэхтэ эргитэ саныаҕыҥ.

– Бэйи, оттон хоту?
– Хоту хараҥа уонна тымныы. Оо, онно олох 

үгүс таабырынын таайыыта кистэнэ сытар. Ону 
кэлин кэпсэтиэхпит. Биһиги хойутаары гынны-
быт, онон тиэтэйиэҕиҥ. Чэ, эһиги бара туруҥ, 
мин бэйэм дьаалабынан тиийиэм.

20. Сүрүн ис хоһоону ырытыы

– Оҕонньор эрэйдээх наһаа мөлтөөхтөөбүт, – 
диэтэ Хойгур балачча тэйэн иһэн. – Тааска диэ-
ри тэйиччи быһыылаах. Ити айанынан оҕонньор 
бүгүн тиийиэ суох. Түүн тоҥон буорайара буо-
луо, тымныыта сүр буолааччы.

– Ким билэр... Мин санаабар... – диэн иһэн 
Акуол тоҕо эрэ ситэ эппэтэ.

– Дьэ тугуй, эн санааҕар?
– Сотору Күөх Тааска тиийиэхпит.
– Тоҕо Күөх? Кыһыл буолуохтаах этэ дии.
– Оннук курдук дии. Мин алҕаһыырым буолуо.
– Чэ, өтөр тиийэн көрүөхпүт. Биһиги үлүгэрдээх 

дойдуга тиийдэхпитин көр!
– Ол биһиги эрэ бэрпит үһү дуо?
– Биһиэнэ буолумуна. Бэҕэһээ Хотун эмиэ эп-

питэ дии.
– Дьиҥэр, биһиэхэ үгүс элбэх көстүбэт аан-

нары аһан, буомнары туораппыт Айыылар кө-
мөлөрүнэн кэллэхпит.

– Оннук эрээри, бэйэбит эмиэ, – Хойгур 
маҥнай иннин биэрбэтэ эрээри, чочумча саҥата 
суох  хааман иһэн эттэ. – Оо, аара төһөлөөх үгүс 
киһи уҥуоҕа хаалта буолуой. Барахсаттар тус-
тарыгар мин хайаан да үҥүөм... Эрэйдээхтэр... 
Оннооҕор мин... Миигиннээҕэр ордук элбэх ыар 
аньыылаах баар үһүө?!.

– Ол биллибэт, – диэтэ Акуол. – Эйиэхэ тоҕо 
ураты сыһыан баар буолуон сөбүй? Бука эн тө рүт 
уларыйаҥҥын, улахан соруктары  сүгүөхтээххин 
быһыылаах.

– Мин тугу да сүгүөхпүн баҕарбаппын. Мин 
Күөх Хонууга тиэрэ түһэн тугу да гыммаккабын 
сытыахпын эрэ баҕарабын, – Хойгур күллэ. – 

Акуол, мин эйигиттэн биири ыйытыахпын на һаа 
баҕарбытым.

– Дьэ?
– Эйигин элбэхтэ кэтээн көрдөхпүнэ бииртэн 

олус сөҕөбүн. Эн арыт... Ханнык эрэ түгэннэргэ 
көрөн ылар курдуккун.

– Тоҕо инньэ диигиний?
– Оттон, өйдүүгүн, мин харахтаах сирдьитиҥ 

өйдөөн көрбөтөхпүн эн сэрэтэҕин дии. Эн ал-
дьархайы хайдах билэҕиний?

– Көрөрүн көрбөппүн эрээри, мин барытын 
кыраҕытык кэтиибин, иһиллиибин, тугу да мүччү 
туппаккабын ырытан өйдүү сатыыбын, ол иһин 
эн үрдүнэн ааспыккын сэрэтэрбин этэҕин.

– Ким билэр... Туох да диэ, арыт мин эйигит-
тэн наһаа сөҕөбүн. Өскө мин... Бэл харахпын 
быһа симтэхпинэ, аан дойду өҥө-дьүһүнэ бу-
катын сүтэн илиммин-арҕаабын араарбат буо-
ла түһэбин. Харахтаах да сылдьаммын эйиэхэ 
ырааҕынан тиийбэппин.

– Хаалары саҥарыма, – Акуол курустук үөһэ 
тыынна. – Мин харахтаах диэн тугун, бу тула-
лаан турар аан дойду өҥө-дьүһүнэ диэни, бэл 
күнү-ыйы, сулустары хаһан да көрбөтөҕүм. От-
тон эн ону күннэтэ көрө-билэ сылдьаҥҥын  адьас 
ахсарбаккын, сэҥээрбэккин, кэрэхсээбэккин 
уон на өрүү тугунан да астыммаккын, туохтан да 
үөрбэккин. Өрүү атаҕастаммыт, баттаммыт эн.

– Сөрү-сөпкө этэҕин, Акуол. Мин оннук бука 
бары атаҕастаммыт-баттаммыт санаа күөнүгэр 
иитиллэн тахсыбытым. Онно да күн көрөрө, күөх 
тыллара, саас кэлэрэ, арай онтон ким да үөрбэтэ, 
бары Хууннар холустарын, ааргыларын сиилээн 
тахсаллара. Оттон ол дьон адьас кыһамматтара. 
Биһиги олохпутугар орооспотторо, онон бэйэбит 
билэрбитинэн көҥүл-босхо олорбуппут эрээ-
ри, ону ким да өйдөөн, үчүгэйин-куһаҕанын са-
таан тойоннуу сатаабата, наар урукку олохпутун 
аһыйан онолуйан тахсаллара.

– Эн кэлин уларыйан ахан эрэҕин.
– Ама, доҕор, иччэ үлүгэр дьиктилээх айан 

кэнниттэн хайдах уларыйыам суоҕай? Мин да 
киһи буоллаҕым, – диэтэ Хойгур. – Мин диэн урут 
тугу да истибэккэ, көрбөккө-билбэккэ, биир сир-
гэ дьөлө түһэн олордоҕум эбээт. Ол сордоох бу 
аҕыйах күн иһигэр төһөлөөҕү биллим-көрдүм?!.

– Дьикти баҕайы!.. – Акуол наһаа бэкки һээ-
биттии саҥа аллайда. – Эн, кырдьык, олус эл-
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бэхтик сырдык аанньаллар көмөлөһөллө рүн 
адьас бэйэҥ эккинэн-хааҥҥынан, тоҥолохху-
нан тайанан, тилэххинэн тирэнэҥҥин илэ-бодо 
биллиҥ. Оннук дии?

– Оннук.
– Оччоҕо тоҕо?
– Тоҕо итэҕэйбэккин диэ, – Хойгур хайдах эрэ 

сүрэ-кута самнан, аат хара эбэн биэрдэ.
– Дьэ тоҕо?
– Тоҕо диэтэххэ... Мин тус бэйэм хайдахпын 

туох да албына-көлдьүнэ суох бэйэм эрэ би-
линэбин... Кырдьыгынан билиннэхпинэ мин 
саҕа бэйэтин өйдүөҕүттэн сымыйаччы, албын-
ньыт, таҥнарыахсыт Үрдүк Айыылартан итинник 
күүстээх, илэ-бодо өйөбүлү ылар кыаҕа суох.

– Тыый, оттон оччоҕо эн ол өйөбүлү мэлдьэһэн 
кэбиһээри гынаҕын дуо? – Акуол наһаа бэкки-
һээн көҕөрчү көрдө, онтон Хойгур эмиэ дьик 
гынна.

– Суох... Мэлдьэһэр санаам адьас суоҕа... 
Өйөбүл чахчы баара! Арай ол миигин буолбатах 
этэ... Ол... Ол эйигин өйөөбүттэрэ...

– Ээ... – Акуол наһаа сөҕөн чочумча таалан 
олордо. – Эн биһикки иккиэн биир иэдээн нээх 
айаны айаннаан бачча дойдуга этэҥҥэ тии-
йэн кэлэн баран «эйиэнэ-миэнэ» диэн араарсар 
эбиппит дии?.. Оттон, мин санаабар, эн биһикки 
баҕарбыппыт да иһин, сатаан араарыллыбат 
гына бииргэ хатыллан хааллыбыт эбээт...

– Сөп, ити тылларгын толору ылынабын... 
– диэтэ Хойгур. – Сөпкө этэҕин, биһиги дьик-
ти күүстэр көмөлөрүнэн этэҥҥэ кэллибит. Ол 
үчүгэй эрээри, мин көрдөхпүнэ биһиги хайдах 
даҕаны гынан кэлбит суолбутунан төннөр кыах-
пыт суох. Биһиги аны хаһан даҕаны дойдубут 
күөх халлаанын көрөр, көй салгынынан тыынар 
кыахпыт суох. Кыайан төннүбэт сирбэр кэлбип-
питтэн үөрүөх санаам кэлбэт.

– Оо, сордоох, этэбин дии, итэҕэйэр, эрэ-
нэр киһи күүһүгэр күүс, кыаҕар кыах эбил-
лэр, дьиҥнээхтик итэҕэйдэххинэ, өйүҥ-санааҥ 
күүрэн, суох да баар буолар. Оттон итэҕэйбэт, 
эрэммэт киһи, төттөрүтүн, тиһэх сэниэтэ эстэн, 
сүрэ-кута самнар.

– Сөпкө этэҕин...
– Этиий, эн биһиккини туох холбууруй? – диэн 

ыйытта Акуол уонна тохтуу түһэн баран бэйэтэ 
хардарда. – Тайах. Бу көҥдөй мас эн биһикки 

төһө да маарыннаспатарбыт иккиэммитин биир 
сомоҕо оҥорор.

– Ити баар дии... – Хойгур бэйэтиттэн кэлэ-
йэн саҥа аллайда. – Ити тайах барахсан бэ-
йэтэ туспа тыыннаах, иччилээх курдугун, көр, 
мин баҕайы утарынан туһалаах түгэн ааспыт 
да, умна быһыытыйбыппын. Эчи саатын... Эчи 
куһаҕанын баҕаһын! – Хойгур сирэйэ ханньа-
йан, устунан ытаан барда. – Ити баар дии. Мин 
сымыйаччым, албынньытым. Утарынан кы һал-
ҕам ааста да, тирэх буолан тыыммын сал ҕаабыт 
тайахпын умнан кэбиһэбин. Тайаҕым барахсаны 
хаста-хаста илиим таһынан киэр кыыраппып-
пыный?.. Акуол, доҕоччугуом, тоҕо мин итинник 
куһаҕаммыный?

– Эппитим дии, уларыйан эрэҕин диэн. Эн 
адьас атын киһи буолуоҥ. Мин итэҕэйэбин.

– Кэбис... Кэбис, Акуол, инньэ диэмэ. Мин... 
Мин эйигин эмиэ албынныам дии. Баҕар, ааһа 
баран кыһалҕа кыһайдаҕына таҥнаран да кэби-
һиэм дии.

– Тыый, Хойгур... Уоскуй, хараҕын уутун 
 сот тоҥҥун көр эрэ, биһиги Күөх Тааска тиийбэти-
бит дуо?

21. Күөх Тааска үҥүү

– Оо, кырдьык! Тааспыт ол турар быһыылаах! 
– Хойгур хараҕын уутун сотто-сотто саҥа ал-
лайда уонна соһуйбут омунугар тылыттан матан 
таалан турда: кэннилэригэр ыраах хаалларбыт 
Ытык Кырдьаҕастара таас иннигэр сөһүргэстээн 
олороро.

Хойгур уруккута буоллар саатар саҥа алла -
йыа, тута хайдах кэлбитин туоһулаһыа эбитэ 
буо луо эрээри, бу сырыыга ол табыгаһа суоҕун 
өйдөөн, тылын быһа ытырда... билбэтэҕэ-көр-
бөтөҕө  буолан, бэл Акуолга сибигинэйэрэ да 
олуонатыттан туттунна.

«Айыбыын! Туох-ханнык дьонноох-сэргэлээх 
дьикти дойдутугар кэллэмий? Буолар да эбит. 
Киһи хараҕынан көрбүтүн, кулгааҕынан истиби-
тин итэҕэйбэт эйгэтэ диэн бу буоллаҕа...».

Хойгур улаханнык саллан, аллараттан ил-
дьэ кэлбит хаһаас астаах матаҕатын хастыбыта 
 буолла. Ытык Кырдьаҕас ону олус диэн сэргии, 
бэл сөҕө көрдө:

– Оо, дьэ... Дьэ бу үчүгэй! Бу эргин номоххо 
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эрэ кэпсэнэр күндү бэлэхтээх эбиккит! Ити орто 
дойду уутугар үөскээбит балык, күөҥ кэйээрдэ-
ригэр мэччийбит сүөһү этэ, хаппыт үрүҥ илгэ – 
хуруут... Биһиги итини түөрт гына үллэрэммит, 
таас ахсын ууруохпут.

Ааҕан көрбүттэрэ, хас биирдии көрүҥтэн лоп 
курдук уон алталыы тоорохой ордон кэлбит. 
Онтон Хойгур бэйэтэ салынна. Тоҕо диэтэххэ... 
бу кэлин, адьас быста ырбыт түгэнигэр хаста 
да илиитин матаҕаҕа уган иһэн төттөрү ылбы-
та  баара... Оо, иэдээн... Билигин итээн хаалыах 
эбитин, син киһи эбит, туттунан быыһаатаҕа...

Хойгур итини санаан көлөһүнэ сарт түстэ.
Оттон Лао-Цзы тэйиччи олорон саҥа аллайда:
– Оо, бу аҥы халлаан анныттан айаннаан 

кэлбит күндү астарын сыта минньигэһин. Орто 
дойду уутун, отун-маһын, сөлөгөйүн, сүмэтин-
симэһинин сыта. Эчикиэ астыгын, хойуутун 
эриэхсит... Оо, орто дойду барахсан илгэлээх 
ардаҕын, сөрүүн тыалын илгиэрдэрин, ньүөл 
кырыһын сытын, ыҥырыа дооҕунуурун, чыычаах 
күйгүөрүн истэргэ дылы гынным. Махтал...

Акуол Ытык Кырдьаҕас саҥатын истэн адьас 
соһуйбата, ол аата кини манна урут кэлбитин 
хайдах эрэ биллэҕэ дии. Хайдах? Дьикти... Дьик-
тибит алыс элбээри гынна...

Хойгур матаҕа сиэбиттэн аны сылгы сиэлит-
тэн хатыллыбыт синньигэс эриэн ситиини  ороон 
таһаарбытыгар Лао-Цзы оҕонньор киниэхэ 
дьүөрэтэ суох чэпчэкитик ойон кэллэ.

– Дьэ бу үчүгэй! Билигин биһиги түҥ былыргы 
үгэһинэн салама ыйыахпыт! Хайалара эһиги ни 
маннык үлүгэр мындырдаан тэрийдэний?

– Онуоха элбэх киһи кыттыбыта, – диэтэ  Акуол 
Ытык Кырдьаҕас хайҕаабытыттан астынан. – Эти 
эһэм, эбэлэрим дьэрэкээн торҕо, быраатым Баа-
быр быһах, абаҕам Хамыыт ити ситии уонна хап-
пыт балыгы биэрбиттэрэ.

– Бу барахсаттар кыһаллыбыттарын-мүһэл-
либиттэрин көр. Ити кэннэ Хууннары хабыр, 
хаҕыс омук диэҥ. Мин дойдубар Дьай саарысты-
батыгар бэйэлэрэ Хуун хааннаахтарын умнан 
Хууннары киһи эрэ бэркиһиэх курдук холунна-
ран киһи дьүөссүнэ суох курдук сүрдээн-кэптээн 
кэпсииллэрэ.

– Тыый, оннооҕор биһиэхэ эмиэ, – Хойгур олус 
сөҕөн этэн кэбистэ.

– Ити бэркэ тарҕаммыт үгэс алыс бардаҕы-

на куһаҕан эҥэрдэнэр. Кытай саарыстыбала-
ра  ба рыларын өстөөҕүн Хууннары саҥара, тыл 
ыаһаҕа оҥосто сатаан баран, аны бэйэ-бэйэ-
лэрин холуннарсан, була-була өстөһөр төрүөт 
көрдөөн бөҕө. Ол төрүөттэрэ түргэнник көстөн 
билигин хардарыта сэриилэһэн эсиһэргэ тиийэн 
эрэллэр.

– Билигин дьон хараҥа, үөрэҕэ суох буолан 
ньүдьү-балай, – Хойгур тоҕо эрэ өйдөөҕүмсү-
йүөн баҕаран эттэ. – Кэлин сайдан билиҥҥи кур-
дук мунуо-тэниэ суоҕа.

– Ээ, эн итинник саныыгын? – Лао Кырдьаҕас 
Хойгуру атаҕын тумсуттан өрө көрөн таһаарда.

– Буолумуна. Хараҥа киһи өйө-санаата кыа-
раҕас, татым буолар баҕайы, онон кинини албын-
ныыр судургу, – диэтэ Хойгур Ытык Кырдьаҕас 
кинини сэнээбититтэн эр ылан.

– Инньэ диэччилэр... Кинилэр бэйэлэрэ тугу 
да билбэттэр эбээт, ол кэннэ сымыйанан дьону 
үөрэппитэ буолан эбии буккуйаллар. Кыра-хара 
дьону үөрэтэн туһа суох. Хата адьас харааччы 
буккуллан хаалыахтара.

– Тыый! – Хойгур истибитин итэҕэйбэтэхтии 
саҥа аллайда. – Оччоҕуна?

– Эт өйдөрүнэн сылдьыбыттара ордук.
– Орто дойду олоҕо түөрэҥнээн эрэр, – диэ-

тэ Акуол. – Туох эрэ улахан уларыйыылар кэ-
лэн иһэллэр курдук. Барыта ис-тас иирээнтэн, 
 түҥ-таҥ өйдөһүүттэн, сайдыылаах-хаалынньаҥ 
диэн сэнэһииттэн, бэрт былдьаһыыттан саҕа-
ланар. От тон ол барыта туораттан соҥнонор 
буол батах, киһи бэйэтин ис туругуттан тахсар. 
Ымсыы, иҥсэ-обот, ордук санааһын эбэтэр хар-
дарыта сэнэһии кытта төрөөбүт кыдьыкпыт.

– Сөпкө этэҕин, – Лао-Цзы Акуол диэки үөр бүт 
хараҕынан көрөн кэбистэ. – Орто дойдуга үксү гэр 
аҕыйах тылынан быһаарыллар судургу суолла ры 
наар күүс өттүнэн, сэриинэн быһаарса үөрэнэн 
хаалбыттар. Аны да ол салҕанан барыаҕа.

– Оттон... Оттон Айбыт ол алдьархайы үөһэт-
тэн көрө-билэ сылдьан тоҕо орооспотуй? – Хой-
гур маарыттан тулуйа сатаан баран ис санаатын 
этэн кэбистэ.

– Бары иирбэҕэ-таарбаҕа кыттыһан да диэн... 
онто суох Айбыт аатынан аньыы-хара бөҕө-
нү оҥоруохтара, хардарыта сэриилэһиэхтэрэ... 
Ороо һуу үтүөҕэ тиэрдэрэ аҕыйах. Хаһан эрэ... 
Хаһан эрэ, этэҥҥэ сырыттаххына, эйиэхэ эмиэ 
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оннук кыах тосхойуо. Оччоҕо төһө сөпкө, кэми-
гэр дьаһайаргын көрүөхпүт...

– Тыый, мин дуо? Бу мин? – Хойгур соһуйбут 
омунугар ойон турда.

– Эн... Эн, өскө этэҥҥэ сырыттаххына. Оччоҕо 
баҕар өйдүөҥ, дьону салайар уустугун, олоххо 
орооһордооҕор орооспот ордугун. Дьэ ол эрээри 
киһи барахсан санаата кылгас, ыалын кыратык, 
быстахха да баһыйда, тута үөрэтэн, дьаҕыры-
йан, кыһарыйан киирэн барара дьикти дии.

– Оччоҕо киһи хаһан да өйдөнүө суоҕа дуо?
– Ким билэр. Киһи дэддэмэ, киһиргэһэ, ычата 

кылгаһа ситиһиитин барытын буортулуур. Бэйэ-
бэйэни сэнэһии баар – үгүс иэдээн төрдө.

– Тыый, ол тоҕо? Дьон үөрэнэн өйдөнүө дии.
– Сөптөөххө, кырдьыкка үөрэнэрэ буоллар 

син сайдыах этэ. Ону баара үөрэх элбээтэҕинэ 
сыыһата, сымыйата, таһы-быһа кэдэргини туо-
йар өттө лаппа баһыйан барыаҕа. Сайдыы 
бүттэҕэ ол. Сымыйа үөрэх туох аанньанан туо-
луйуой? Сүүйүүтэ утарынан эрэ, сол түгэнигэр, 
оттон охсуута ыарахан, – диэтэ Лао-Цзы уонна 
тоҕо эрэ Хойгур диэки көрөн сонньуйда. – Оннук 
дии?

– Он... Оннук... курдук, – Хойгур наһаа соһу-
йан кэлэҕэйдээн ылла уонна курустук үөһэ тыын-
на. Өтөрдөөҕүтэ кини саныыра дии: «Бу дойдуга 
сымыйалаабакка сатаан олорбоккун. Үгүс кут-
таллаах түгэннэри оннук эрэ куотан-ааһан бүтүн 
ордоҕун. Сатаан сымыйалаан, кубулунан мүччү-
хаччы туттарбатах сор суолланар...».

Ити аата манна киһини курдары көрөллөр 
эбит, онон сымыйалаан, кубулунан туһа суох, 
көнөтүнэн эрдэ билиммит ордук.

– Хаарыан дойдубут харааччы бутуллан-бук-
куллан, – Лао-Цзы оҕонньор наһаа ороһуйбут 
көрүҥнэннэ. – Үөһэттэн  үтүөлэр түһэн алла-
раттан тахсыбыт абааһылары кытары күөн тар-
дыһар, бэрт былдьаһар түһүлгэтэ буолан илдьи 
тэпсиллэн, үлтү ытыллан, харааччы бук куллан. 

Хаарыан дойдубут, хаарыан сирбит-уоппут. 
Дьоммут-сэргэбит барахсаттар харааччы бук-
куллан, сороҕор айыыны кытары айыы  буолан, 
арыт абааһыны кытары абааһы киэбин кэтэн 
умса-төннө түһээхтииллэр...

– Оччоҕуна сэрии хаһан да бүтүө суоҕа дуо? 
– Хойгур эмиэ этиэ суоҕун этэн кэбистэ да, ха-
йыай, тыл барда – көтөр көттө.

– Бүтэрэ кэлиэ дуо, дьиҥнээх улуу сэриилэр 
бөҕө кэлээри кэтэһэн тураллар...

– Оо, дьэ! – Акуол саҥа аллайда. – Мин бы-
раатым Баабыр сэриини дьарык оҥостубут, 
 онуоха ананан төрөөбүт киһи.

– Кинилэр игирэлэр, – диэтэ Хойгур.
– Билэбин... Игирэлэр элбэхтэр... Сэрии уонна 

эйэ, дьол уонна сор, үөрүү уонна хомолто... Мин 
сирдээҕи олохпор элбэх доҕордооҕум  эрээри, 
барыларыттан ордук саныырым Дин Хун ге-
нерал эмиэ өйдүүн-санаалыын сэрии киһитэ этэ. 
Оо, дьэ, биһиги Саньгуань күөнүн маныы ту ран 
мэккиһэн биэрэрбит! – Ытык Кырдьаҕас сирэ йин 
мыччыстаҕастара тэнийэн, ис-иһиттэн ман ньы-
йан мичээрдээбитэ.

– Оччолорго наһаа дьоллоох этигит дуо? – 
Хойгур эмиэ үлүбээй чап гыннаран кэбиспитит-
тэн кытаран хаалла.

– Эчи суох... Өрүү да буоларыныы, оччолор-
го оннук дьолломмуппутун өйдөөбөппүн. Арай 
билигин кэм-кэрдии ааспытын кэннэ оннук да 
диэххэ сөп. Мин үйэбэр үгүс эҥин дьоҕурдаах, 
өйдөөх, кыахтаах дьону кытары алтыстаҕым 
эрээ ри, Дин Хун курдук көнө, судургу уонна 
эҥкилэ суох доҕору көрсүбэтэҕим. Чэйиҥ эрэ, 
доҕоттор! Биһиги билигин анаан-минээн айан-
наан ахан кэлбит Ытык Тааспытыгар сүгүрүйэн, 
үҥэн-сүк тэн көрдөһүөхэйиҥ, адьас холкутук, су-
дургутук, туох баарынан, ким хайдах сатыыры-
нан, тугу баҕарарынан...

(Салгыыта бэчээттэниэ)
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Атырдьах ыйын 31 күнэ, субуота. 
Б³³лµµн аанньа утуйбатым. Араа´ы бары тын түһээтим. Ол сытан 

эмискэ у´уктан кэлээт, арааһа, бу дьиэ абааһылаах быһыылаах 
диэн санаа киирэн уум т³рµт да к³т³н хаалла. Хабыс-хараҥа хоско 
соннук көлөһүнүм сарт түһэн сар сыардааҥҥа диэри сыттым. Били 
бииргэ олоруохтаах кыыһым бүгүн кэлиэхтээх. Хаһан кэлэ охсор...

Библиотекаҕа баран кэллим. Библиотекарь сааһыра барбыт 
хатыҥыр дьахтар эбит. Сөбүлээбэтэхтии сүүһүн аннынан көрөр, 
хааһын түрдэһиннэрэн баран олорор. Саҥа киһи кэллэ диэн 
сэ²ээрбэтэ. Формулярбын быраҕан биэрдэ. Баҕар, бүгүн санаата 
алдьанан сылдьара буолуо...

...Кыыһым кэлимээри гынна дии. Номнуо хараҥаран эрэр. 
Дьиэ бэр эмиэ соҕотоҕун хонобун дуо дии санаатахпына этим 
тардар. Дьиҥэр, наһаа эргэтэ суох дьиэ ээ. Түөрт кыбартыыра-
лаах уопсай дьиэттэн биирэ. Ол эрээри, биир эрэ эркин нөҥүө 
дьон саҥата иһиллэр, оҕо ытыыр. Атын кыбартыыраларга ким да 
суох быһыылаах – уу-чуумпу. Би´иги дьиэбитигэр киирдэххэ – 
тута куу куна. Онно биир төгүрүк остуол. Арба, онтубар ыскаатар 
 ылыам этэ. Манна дэриэбинэҕэ ыскаатар атыылаабаттар эбит. Үс, 
түөрэҥэлэспит да буоллар олоппос. Хата, газ билиитэтэ баар. Уон-
на икки хос. Биирэ син кэҥэс, биирэ кыараҕас соҕус. Маҥнайгынан 
кэлбит киһи сиэринэн киэҥҥэ киирэн олоробун. Ити долбуур 
үрдүнэн ыйаммыт сиэркилэни уһулан ханна эрэ гыныыһыкпын. Бу 
кыыс сүттэ. Тоҕо кэлбэт баҕайыный?..

Сарсын балаҕан ыйын 1 күнэ. Дириэктэр сарсыарда тоҕус 
ааһыыта кэлээр диэбитэ. Чугаһаатаҕын ахсын долгуйарым күү-
һүрэн иһэр. Миигин онус кылаас салайааччыта буолаҕын диэбит-
тэрэ. Хороччу улаатан эрэр оҕолор. Куттанабын. Хайдах эрэ биир 
тылы була сатаабыт киһи. Оо, ким эрэ кэллэ...

Утуйаары сытабын. Кыыһым, хата, кэллэ. Дириэктэр, били, 
дьаһалтаҕа үлэлиир Костяны кытта (µнµрµµн миэхэ дьиэбин эмиэ 
кини булларбыта) аҕаллылар. 

Хата, үчүгэй баҕайы кыыс быһыылаах. Марина диэн. Мари-
на Романовна. Нуучча тылын уонна литературатын учуутала. 
Орто уҥуохтаах, эттээх соҕус, сып-сырдык оҕолуу ис-киирбэх 

Татьяна Поскачина

УЧУУТАЛ
КҮННҮГЭ

(Сэ´эн)

Татьяна Анатольевна 
Поскачина 1990 сыллаах-
ха Бүлүү улууһун Өкүндү 

нэһилиэгэр күн сирин 
көрбүтэ. ХИФУ Хотугулуу-
илиҥҥи норуоттар тылла-

рын уонна кул туураларын 
үнүстүүтүн саха тылыгар уон-
на литературатыгар салаатын 

бүтэрбитэ. Бүлүү улууһун 
култуураҕа, ыччат уонна 

дьиэ кэргэн политикатыгар 
управлениетын методиһынан 

үлэлээбитэ. Билигин Та-
атта улууһун  Даайа Амма 

нэһилиэгэр ыччат лидери-
нэн үлэлии сылдьар. Үлэтин 

таһынан кыралаан суруйарга 
холонор. Эдэр суру йааччылар 
XXI ³р³спµµбµлµкэтээ±и сүбэ 
мунньахтарын кыттыылааҕа.   
Проза семинарын салайаач-
чыларын сэ²ээриитин ылан, 
"Чолбон" сурунаалга бэчээт-

тэнэргэ мэктиэлэммитэ



27Чолбон 8 №-рэ 2018

Эдэрдэр айымньылара

дьүһүннээх. Чэ, утуйарга уолдьаста. Сарсын 
УЛУУ К¥Н!!! Бу түүн µчµгэйдик утуйар инибин...

Балаҕан ыйын 1 күнэ, өрөбүл. 
Билии күнүнэн! Бүгүн олус үчүгэй күн ааста. 
Бастатан туран, на´аа µчµгэйдик утуйан тур-

дум. Били сиэркилэни ылан, эргэ сыттык хааты-
гар суулаан баран, күүлэҕэ таһааран уурбутум. 
Баҕар, ол иһин эбэтэр аттыбар киһи баарыттан 
эрэх-турах сананан буолуо. 

Тоҕус чааска Марина биһикки оскуолаҕа тиий-
биппит. Завуч Вячеслав Николаевич: «Дьэ, мала-
дьыастар!!!» – диэн хайгыы көрсүбүтэ. Бы йыл бу 
оскуолаҕа саҥа учууталлар син элбэх эбиппит. 
Марина – нуучча тылын уонна литературатын 
учуутала. Мин – саха тыла уонна литературата. 
Ванесса Ивановна диэн алын кылаастар учуу-
таллара уонна физкультура учуутала Андрей 
Ильич. Ванесса аймахтарыгар оло рор үһү. От-
тон Андрей Ильич саҥа кэ лиэхтээх участковайы 
кытта биһиги уопсайбыт биир кыбартыыратыгар 
олорор буолаллар үһү. Арба, били биир эркин 
нөҥүө дьон олорор диэбитим исто рия учуутала 
Октябрь Александрович кэргэни нээн, оҕо  тунаан 
икки кыбартыыраны холбоон, дьиэ оҥостон оло-
роллор эбит. Дьэ, оруобуна уон чаас ка үөрүүлээх 
линейкабыт саҕаланна. Дириэктэр, завуч тыл 
эттилэр. Оскуолаҕа саҥа  киирбит оҕолор учуу-
талларын кэнниттэн субуруһан киирэн турдулар, 
хоһоон аахтылар. Онтон биһиэхэ – саҥа кэлбит 
учууталларга тыл биэрдилэр, наһаа долгуйдум  
да, син тыл эттим. 

Линейка кэнниттэн онус кылаастарбын кыт-
та билистим, кылаас чааһын ыыттым. Маҥнай 
Вячеслав Николаевыһы кытта киирбитим. Со-
рохтор сонурҕаабыттыы, сорохтор бу эмиэ туох-
пут тии й эн кэллэ диэбиттии көрбүттэрэ. Кэлин 
эрээк кэ олорор икки кыыс тугу эрэ ботугураһан 
 ылаат, улахан баҕайытык күлэн тоҕо барбытта-
ра. Онно олох куһаҕан буола сыспытым. Санаа-
бар таҥаһым дуу, тугум дуу хайдах эрэ быһыы-
лаах дии санаабытым. Таҥаспын көннөрµнэн 
ылбытым. 

– Чэ эрэ, олорон иһиҥ, – Вячеслав Николае-
вич киирдэ киирээт тоҥуй куолаһынан кыыһыр-
быттыы саҕалаабыта. – Бу эһиги кылаас кыт саҥа 
салайааччыта – Нина Ивановна. 

– Оттон Тамара? – олоппо´угар киэптээбиттии 

тиэрэ түһэн олорор, көстүүмнээх уонна кроссов-
калаах уол ыйытааччы буолла. 

– Осипов, Тамара Прокопьевна тоҕо мантан 
бар бытын бэйэҥ бэркэ билэриҥ буолуо, – за-
вуч уол диэки хайыһан да көрбөккө хардарда 
уон на туох да буолбатаҕыныы салгыы саҥарда. 
– Нина Ивановна саха тылын уонна литература-
тын үөрэтиэ. Быйыл сайын син өйгүтүн-төйгүтүн 
тутан, улаатан кэллигит ини диэн эрэнэбин. Чэ, 
Нина Ивановна, мин бардым, – Вячеслав Нико-
лаевич мин диэки хайдах эрэ аһыммыттыы көрөн 
ылла уонна тахсан барда. 

– Үтүө күнүнэн, оҕолоор! 
– Драасьте! – били уол «дорооболосто». Ол 

кэннэ биир да оҕо дорооболоһоро иһиллибэтэ. 
– Вячеслав Николаевич эппитин курдук...
– Оо дьэ, иһиттибит ээ, туох ааттаах хатылаан 

хааллыгыт, – били кэлин эрээккэ олорор кыр-
гыттартан биирдэстэрэ саҥа аллайда. 

Мин оскуолаҕа саамай баппат кылааска кии рэн 
турарбын бүтэйдии сэрэйдим. Били Софрон Пет-
рович Данилов «Сүрэх тэбэрин тухары» романын 
санаан кэллим. Чочумча саҥата суох олордум. 

– Мин бэйэм оскуоланы уон алта саас-
пар бүтэрбитим. Биэс сыл учуутал буоларга 
үөрэнним уонна бу эһиги иннигитигэр кэлэн оло-
робун. Эһигиттэн мин баара-суоҕа түөрт-биэс 
эрэ сыл аҕабын. Бу мин учуутал быһыытынан 
бастакы күнүм. Ол иһин долгуйабын. Бүгүн 
эһиэхэ киирээри эрэ туран долгуйбата±ым. Мии-
гин манна аныахтарыттан ыла бу күн хаһан 
үүнэрин ааҕа сылдьыбытым. Долгуйарым күнтэн 
күн күүһүрэн испитэ. Бу кэлэн олороммун – 
мин дьоллоох киһибин дэнэбин. Тоҕо диэтэххэ, 
оскуола±а µ³рэнэ сылдьыахпыттан учуутал буо-
луохпун, саха баай тылын-өһүн, литературатын 
оҕолорго үөрэтиэхпин баҕарар этим. Ол ыра 
санаам бµгµн туолла. Онно миэхэ саамай ула-
хан ³²³л³³х, күүс-көмө буолбут киһим – мин 
кылааһым сала йааччыта Галина Петровна этэ. 
Киниэхэ мин махталым муҥура суох...Кини миэ-
хэ ийэбин, эдьиийбин солбуйбута. Мин оҕо эр-
дэхпиттэн кини курдук буолуохпун баҕарарым. 
Галина Петровна курдук мин эһиги олоххутугар 
сөптөөх суолу туту´аргытыгар, бэйэ±ит с³бµлµµр 
идэ±итин таба тайанаргытыгар күүс-көмө буо-
луохпун, эһиги биир саамай чугас киһигит буо-
луохпун баҕарабын, – диэтим. 
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Маҥнай оҕолор эмиэ күлсэн, тугу эрэ боту-
гураһан эрэллэрэ да, кэпсээн бүтэн баран оҕо-
лорбун көрөн ылбытым – уу-чуумпу. Бары тугу 
эрэ толкуйдаабыттыы туттан олороллор. Били 
киэптээбиттии тиэрэ түһэн олорбут уол олоп-
по´угар көнөтүк туттан олорбут уонна мии гин 
тонолуппакка одуулаабыт. Мин туох да диэх пин 
булбатым. 

Онтон сурунаалы арыйдым уонна: «Чэйиҥ, 
бил  си һиэххэйиҥ», – диэтим. 

Кылааспар уон түөрт оҕо баар. Аҕыс кыыс 
уонна алта уол. Хас биирдиилэрин туһунан кэ-
лин өссө кэпсээн иһиэм дии саныыбын. 

Дьиэбитигэр төннөн иһэн Марина биһикки 
ону-маны кэпсэтэ истибит. Маринаҕа бэһис кы-
лаастары биэрбиттэр. Үчүгэйкээн оҕолорго тµ-
бэс пиппин диэн үөрэ кэпсээтэ. 

– Физрук уолу туох дии санаатыҥ? – Марина 
эмискэ ыйытта. 

Мин наһаа соһуйдум. Бу санаатахха, долгуй-
бут омуммар өйдөөн да көрбөтөхпүн. 

– Ээ оттон...¥чүгэй быһылаах, – диибин сы-
мыйанан. 

– Бастакы көрүүттэн таптал диэн баара буолуо 
дуо? Арааһата, таптаатым быһыылаах...

Марина чахчы таптаабыт быһыылаах. 

Балаҕан ыйын 2 күнэ, бэнидиэнньик.
Сайыҥҥылыы сып-сылаас күн буолбут. Ма-

риналыын улуус киинигэр киирэн таҕыстыбыт. 
Ыскаатар, чаанньык, бытархай ол-бу мал ыллы-
быт. Тахсарбытыгар массыына±а аттыбар биир 
дьахтар олорбута. Ааппын, тугу үөрэтэрбин, 
хан  тан кэлбиппин туоһуласпыта. Кылаас биэр-
дилэр дуо диэбитигэр, онустары диэн хоруй-
даатым. Онуоха: «Оо», – диэтэ уонна иилэн ыла-
рым суох эбит диэбиттии тиэрэ хайыһан кэбистэ. 
Мин ити кылаас туһунан толору билиэхпин ба-
ҕардым. Дьиэбитигэр кэлбиппит, били, физрук 
уол историгы кытта кирилиэскэ кэпсэтэ олорол-
лоро. Биһиги массыынаттан сээкэй бөҕөлөөх 
түс пүппүтүгэр иккиэн ойон туран көмөлөһөн 
барбыттара. Физрук ойон кэлэн тутан иһэр суум-
каларбын ыла охсубутугар Марина хайдах эрэ 
көрөн ылбыта. «Оо дьэ!» эрэ дии санаабытым. 
Күнүүлээтэҕэ дуу...

Миэхэ билигин ханнык да сыһыан наадата 
суох. Таптал кинигэҕэ эрэ баар. Биитэр баар да 

буол лаҕына биирдэрэ эрэ аҥардастыы таптыыр...
Өйүүн оскуоланан бары похуоттуу барабыт. 

Балаҕан ыйын 3 күнэ, оптуорунньук. 
Бµгµн участковай кэлбит. Уу тоҕо тахсыбы-

тым тиэргэҥҥэ формалаах киһи суотабайынан 
кэпсэтэ-кэпсэтэ хаамыталыы сылдьар. Маҥнай 
соһуйдум аҕай. Онтон дьэ участковай кэлиэх тээх 
этэ диэн ³йд³³тµм. Соһуйан даллайан турдахпы-
на мин диэки хайыста...Сып-сырдык күөх харах-
таах, ис киирбэх дьүһүннээх саха уола эбит. Кини 
миигин көрөн эмиэ соһуйда бы´ыылаах, саҥата 
суох көрөн турда, онтон: «Чэ, сөп, онтон билсэ 
сылдьыахпыт», – диэтэ, төлөпүөнүн тµ³´µн сиэ-
бигэр уктан кэбистэ. Мин кыратык тоҥхох гынан 
дорооболоһоот тиэтэйэ-саарайа баран уубун тох-
тум. Ити тугу гынаары акаары киһи курдук дал-
лайан турбутум буолла. Дьэ, саат дии. Т³нн³н 
кэлбитим уол кирилиэскэ олороро. 

– Бырастыы гын, бу манна олорор уол ханна 
барбыта буолуой? Билэҕин дуо? – диэтэ. 

Өйдөөн көрбүтүм дьиэ аана хатааһыннаах 
эбит. Кирилиэскэ биир спортивнай суумка сытар. 

– Билбэтим ээ, оскуолаҕа буолуо, – эрэ диэ-
тим уонна киирэн хааллым. Ити аата хайдах 
буолар баҕайыбыный диэн бэйэм бэйэбиттэн 
кыбыһынным. Күүлэм аанын сэгэппитим киһим 
кирилиэһигэр олорор. 

– Манна киирэн кэтэс ээ, – диэтим. Киһим бэрт 
эйэҕэстик мичээрдээтэ уонна дьиэҕэ кииристэ. 

– Мин Егор диэммин, манна участковайынан 
кэллим, – диэн баран илиитин уунна. 

– Мин Нина диэммин, учууталбын, – утары 
илиибин уунан илии тутустубут. – Манна киирэн 
олор. 

Егор өс киирбэх куукунаҕа киирэн олордо. 
Марина бу кэмҥэ оскуолаҕа сылдьара, ол иһин 
киниэхэ эрийдим. Кыыспыттан Андрей итин-
нэ көстөр дуо диэн ыйытабын. Арай кыыһым 
са²арбат. Кэмниэ-кэнэҕэс: «Ону?!» – диэтэ. 
Акаа  рычаан, кыра оҕоҕо дылы күнүүлүүрдµµ ха-
йыыр дуу, бачча ыксалга. Хайыахпыный, ман-
на участковай кэлэн хаайтаран олорор диэн 
быһааран биэрдим. Онно дьэ биирдэ: «Ээ сөп, 
этиэм билигин», – диэтэ. Егорга итии чэй кутан 
биэрдим. Киһим эмиэ кыбыстар дуу, хайдах дуу 
– чааскытын эргим-ургум тутан көрөр, ньуоска-
нан буккуйан да ылар. Чэ, оннук олордубут. 

Эдэрдэр айымньылара
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Миигиттэн ону-маны ыйыталаста. Эмиэ тугу 
үөрэтэрбин, манна саҥа кэлбиппин, хантан сыл-
дьарбын эҥин эттим. Киһим улуус кииниттэн 
сылдьар эбит. Ол олордохпутуна түннүк анны-
нан Андрей ааста. Егор тахсан иһэн Маринаҕа 
 кэтиллэ сыста. Кыы´ым Егору көрөн эмиэ 
соһуйда быһыылаах, «Уой, ма-а-маа-а!» – диэн 
өмүрдэ. Көрүөххэ күлүүлээх баҕайы этэ... Мари-
нам ааны сабаат да, боппуруос бөҕөнµ үрдүбэр 
кутта. «Наһаа астык харахтаах! Уой, ынырык 
астык  уо-ол!»– диэн һуу-һаа бөҕөтүн түһэрдэ. 

– Хайа, оттон Андрей? – диибин. 
– Сүүс төгүл кыраһыабай буолбат дуо! Арааһа 

таптаатым быһыылаах, – диэтэ. Дьэ, омуннаах 
кыыс дии. 

Сарсыҥҥы похуокка анаан алаадьы, хобуо-
рас буһардым уонна дьонум биэрэн ыыппыт со-
болорун ыһаарылаатым. Марина эн бµттэххинэ 
астаныам диэбитэ уонна физругун дуу, участко-
вайын дуу көрөөрү таһырдьа тахсан олорбута. 
Дьэ, омуннаах кыыс. Кэмниэ-кэнэҕэс, собобун 
ыһаарылаан бүтэн эрдэхпинэ, кыыһым уоһа тол-
лойон киирэн кэллэ. 

– Туох ааттаах ас астаатыҥ? – диир сөбү лээ-
бэтэхтии. Мин соһуйдум аҕай. 

–  Оттон сарсын похуокка илдьэ бараары, – 
дии бин. 

– Үчүгэйкээн да кыыс аатын ыллыҥ дии. 
Егор кэпсэтэ олорон: «Наһаа минньигэс сыт кэ-
лэр дии, ити Нина Ивановна ас астыы сылдьар 
дуо?» – диир. Ону хабан ылан үһүөн уу иһэ-иһэ 
хайҕаатылар! Оттон миэхэ биирдэрэ да хараҕын 
хатаабат быһыылаах, – Маринам кэмпиэтин был-
дьаппыт оҕолуу уоһа толлойор. 

– Оо дьэ, инньэ диэммин сарсын аһа суох 
барыам дуо? Уопсайынан мин харааччы букку-
луннум, эн кими таптаабыккын да өйдөөбөтүм. 
Аны Октябрь сүрэххин сүүйдэ дуу? – күлэбин. 
Кыыһым киһи эрэ буоллар туттуммата, күллэ. 

– Суо-ох, ама да мин буолбутум иһин кэргэн-
нээх киһини таптаатахпыный. Ити Егор харахта-
рын көрдөхпүнэ олох ууллабын дии. Оттон Ан-
дрей...Андрей наһаа үчүгэй... – диир. 

Маринаа, хас биирдии ис киирбэх дьүһүннээх 
эр киһини таптаатым диир буоллаххына, арааһа, 
чахчы таптал диэн суох быһыылаах ээ. Тап-
тал диэн кэрэ кэпсээҥҥэ кэпсэнэр, омуннаах 
олоҥхоҕо туойуллар буоллаҕа...

Балаҕан ыйын 5 күнэ, чэппиэр. 
Бэҕэһээ сатаан суруйбатым. Сатаан буолуо 

дуо, оттон, бириэмэ тиийбэтэҕэ. Сарсыарда эрдэ 
тураммыт сээкэйбитин дьаһанан тоҕус аҥарга 
оскуолаҕа мустубуппут. Кылааспыттан Оля диэн 
кыыһым үөрэх саҕаланыар диэри  улуус киини-
гэр киирбит этэ. Саргы ийэтэ кыыһым барбат 
диэн эрийэ сылдьыбыта уонна Валентин диэн 
уол дьоно аах оттоон бүтэ илик буоланнар окко 
к³м³л³´³ барбыт этэ. Уоннааҕылар бааллар. 
Кылаас саамай лидерэ, туллар тутааҕа Ары-
йаан эбит, били киэптээбиттии туттар уолум. 
Бары кини тылын истэллэр. Кини эппитэ со куон 
быһыылаах. Куһаҕаҥҥа эрэ тарпатар, кылаас 
ыстаарыстата да оҥоруохха сөп эбит. Чэ, көстөн 
иһиэ. Хата, ол уол ватсапка кылаас группатын 
арый, түмэргэр, тугу эрэ сонуну этэргэр судургу 
буолуо диэн этии киллэрбитэ. Ээ, хата диэммин 
оҕолорум суотабайдарын нүөмэрин ыллым уонна 
«Дьолуо» диэн бөлөх арыйдым. Оҕолор: «Дьо-
луо» диэн тугуй ол аата?» – дэһэллэр. «Нууч-
чалыыта «успех, везение» диэн. Ситиһиилээх 
буо луохха диэн итинник ааттаатым», – диибин. 
Бу билигин да бөлөҕүм өрө умайыктанан оло-
рор. Дьэ, ватсабы хото баһылаабыт оҕолор диэн 
бу эбит. Олох тохтоон көрбөт. Маннык эйэлээх, 
бэһиэлэй кылааһы тугун сирбиттэрэ буолла...

Похуоппутугар оскуола оптуобуһунан, сорох-
тор УАЗ микроавтобуһунан, улахан уолаттар 
матасыыкылынан, кыра массыыналарынан сы-
рыттыбыт. Марина биһикки оптуобуска кыбыл-
лыбыппыт. Син балайда ыраах эбит. Тиийэм мит 
кылаастарынан түһүлгэ оҥоһуннубут. Уолат тар 
хата балаакка ылбыттар. Илдьэ кэлбит чап-
параактарбытын балааккаҕа ииллибит. Сала-
манан территориябытын төгүрүччү тардан кэ-
бистибит. Син бэркэ тэриннибит. Ааһан иһэр 
Ири на Васильевна диэн математика учуу тала: 
«Хайа бу, ыһыах курдук киэргэппик кит дуу, 
түһүлгэҕитин?», – диир. Оҕолор онуо ха: «Биһиги 
саха кылааһыгар үөрэнэбит. Дьиҥ нээх сахалар 
өрүү сахалыы эйгэҕэ сылдьаллар», – дэстилэр. Ис-
тиэххэ үчүгэйэ сүр этэ. Онтон хас биирдии кылаас 
кµрэхтэстилэр. Мин оҕолорум тута «Дьолуо»  диэн 
ааттаммыттара. Валялаах Сашаны отунан, бэс 
туораа±ы нан, си  бэккилэринэн наһаа үчүгэйдик 
таҥынна ран кэбиспиппит. Күрэхтэһиигэ үксүн 
Ары йаан кыттыбыта. Сүүрүү, тустуу, тутум эр-
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гиир, мас тардыһыыта. Үксүн кыайыылаах буо-
лан испитэ. Ырыа куонкуру´угар Сайыына ыл-
лаабыта, Арыйаан гитараҕа доҕуһуоллаабыта. 
Олох бастаатыбыт диэн бүк эрэллээх турбуппут. 
Ол эрээри, нэһиилэ үһүс миэстэ буолбуппут. 
Хайдах итинник быһаарбыттарын, кырдьыгы-
нан эттэххэ, өйдөөбөтөҕүм. Оҕолорум айдаан 
бөҕө буолбуттара. «Эс! Хайдах итиннигий? Ха-
рахтарын ханна уктан баран дьүүллүүллэрий? 
Итинтэн атыннык дьүүллүөхтэрэ дуо?» – диэн ис 
хоһоонноохтук, араас быдьар да тылы-ө´µ тут-
тан сөбүлээбэтэхтэрин биллэрбиттэрэ. Нэһиилэ 
уоскуппутум. Түһүлгэбитигэр киирэн аспытын 
тардан чэйдээбиппит. Оҕолор санаалара наһаа 
түспүт этэ. «Наар итинник сэнииллэр. Өрүү 
биһигиттэн иҥнэн тахсаллар. Бу оскуолаттан 
хаһан эрэ барабын», – дэһэллэр. 

– Оҕолоор, мин эмиэ итинник дьүүллээбиттэ-
рин сөбүлээбэтим. Эһиги саамай бастыҥнар 
эти гит. Ол эрээри, итинник үөхсүбэт, быдьар 
тылы нан этиспэт буолуҥ. Ама хайаан соруйан 
сэ нээ тэхтэрэй. Хаһан баҕарар, ханнык баҕарар 
күрэххэ дьүүллүүр сүбэ этиитэ бүтэһиктээх буо-
лар, – дии бин. – Киэҥ көҕүстээх буолуҥ. Син 
биир эһиги бастыҥнар этигит, эһиги бэйэҕит 
ону билэҕит. Атын кылаас оҕолорун харахта-
рын көрбүккүт? Саамай сөхпүт-махтайбыт кини-
лэр этэ дии! Ханнык да дьүүллүүр сүбэтээҕэр 
көрөөччү хараҕа үгүһү кэпсиир. Хата, мин бүгүн 
эһиги тускутунан элбэҕи биллим. Наташа дизай-
нер буолуоххун сөп эбит. Түһүлгэни эн ыйаҥҥын-
кэрдэҥҥин олус үчүгэйдик киэргэттибит. Аны 
Ва лялаах Сашаны ураты фантазияҕынан хайдах 
курдук авангарднайдык таҥыннардыҥ? Оттон Са-
йыына куолаһа кэрэтиин. Киһи эрэ истэ олоруох 
курдук. Ары йаан эчи сымсатын, түргэнин, кыа-
нарын. Олох Ньургун Боотур курдук. Аны туран 
гитараҕа олус үчүгэйдик оонньуур эбит. Вова, мин 
эйигин хайаан да сыанаҕа таһааран хоһоон аах-
тарыаҕым. Куолаһыҥ олоруута Левитан курдук...

Оҕолорбун ити курдук хас биирдиилэрин эр-
биир хайҕаатым. Ол хайгыы олорон оҕолорбун 
көрөбүн уонна түөһүм иһэ үөрүүнэн туолар. Бу 
буоллаҕа учуутал дьоло диэн...

* * *
– Нина Ивановна, үтэһэлээх эт сиигин дуо? 
Кэннибин хайыһан көрбүтүм Арыйаан икки 

үтэһэлээх эт тутан турар. Биирин миэхэ биэрдэ 
уонна сэргэстэһэ олордо. Мин үрдүк сыыртан 
күөлү одуулуу олорбутум. Бу маннык олорор-
бун, айылҕаны кытта алтыһарбын туохтааҕар да 
 ордоробун. 

– Баһыыба, Арыйаан. 
– Нина Ивановна, туохтан санаарҕаатыҥ, хот-

торбуппутуттан дуо?
– Суо-ох, санаарҕаабаппын ээ. Көннөрү айыл-

ҕаны кытары алтыһа олорор дьүһүнүм бу аата, 
– кµлэбин. 

Арыйаан үрдүк уҥуохтаах, кµµстээх-уохтаах 
көрүҥнээх. Спордунан дьаныһан туран дьарык-
танар быһыылаах. Улахан киһилии хап-хара от-
томноох харахтардаах. Оттон оскуолаҕа тоҕо эрэ 
уларыйан хаалар. 

– Нина Ивановна, эн учууталым ийэбин уон-
на эдьиийбин солбуйбута диэбитиҥ дии... – диэн 
баран ыйытардыы көрөн кэбистэ. 

– Галина Петровна диэн этэ, – мин ааспыт кэм-
нэрбин санаан чочумча суох саҥата суох олорон 
ыллым. – Мин эдьиийбинээн иккиэн мааны да маа-
ны кыргыттар этибит. Ийэлээх аҕабыт олус тап-
таан, атаахтатан, маанылаан ииппиттэрэ. Ийэбит 
быраас, аҕабыт дьаһалта тутаах үлэһитэ этэ. Мин 
алын сµ´µ³х кылааһы бүтэрэн бэһис кылааска 
тахсыбыппар Галина Петровна диэн саха тылын 
уонна литературатын үөрэтэр саастаах учуутал 
салайар кылааһыгар киирбитим. Галина Петровна 
наһаа үчүгэйдик, оҕоҕо тии йимтиэ гына үөрэтэ-
рин таһынан оҕону кытта оҕо буолар, ку руук өй-
дүүр, өйүүр, ол эрээри ирдэбиллээх учуу тал этэ. 
Ол бэһис кылааска тахсыбыт сылбар кыһын, Саҥа 
дьыл саҕана, ийэм эдьиийбинээн куораттан кэ-
лэн иһэннэр массыына саахалыгар түбэһэн суо-
рума суолламмыттара...Аҕам тулуйбатаҕа, ыар 
а´ыытын арыгынан саба кута сатаабыта, үлэтин 
бырахпыта. Галина Петровна баар буолан... Кини 
миигин киһи-хара гыммыта. Бэйэтэ улахан кыыс-
тааҕа Петербурга ыал буолан олороро. Онон миэхэ 
туох баар ийэ-аҕа тапталын биэрбитэ. Кинигэни, 
саха литературатын, культуратын, фольклорун, 
айылҕаны таптыырга үөрэппитэ. Кини иллэрээ сыл 
инсул лаан бу орто дойдуттан бараахтаабыта. От-
тон аҕам барахсан былырыын быстаахтаабыта...

Арыйаан саҥата суох истэн олордо. Иккиэн 
тугу да саҥарбакка бэйэбит санааларбытыгар 
киирэн олордубут. 
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– Нина Ивановна, манна олорор эбиккин дуу, 
мин эйигин көрдүү сылдьабын, – кэннибин ха-
йыспытым Андрей Ильич кэлэн турар эбит. 

Арыйааны эн манна тугу гына олороҕун диэ-
биттии батары көрбүтүгэр уол туран кэллэ уонна 
Андрейы түҥнэри көтө сыһан барда. 

– Ити уол өссө дьарыктанара буоллар олох 
маастар буолуох эбит ээ. Ол эрээри баппат уол 
быһыылаах. Ничегоо, сотору мин кинини баҕас 
тоһутуоҕум. Начаас бас бэринэр буолуоҕа. 

– Ол мин үөрэнээччибин күүс өттүнэн баһы-
йаары гынаргын кэпсээри миигин көрдөөбүтүҥ 
дуо? – учуутал ити тылларын сөбүлээбэтэхпин 
биллэрдим. 

– Тоҕоо? Бэйэтигэр үчүгэй буолуо дии. Чэ, ити 
хааллын. Мин тугу ыйытаарыбын...Онтон ити...
Киэһэ көрсүһүүнэн, билсиһиинэн диэн биһиэхэ 
дуу, эһиэхэ дуу олоро түһэбит дуо, бииргэ?

– Билбэтим оттон, олоруохха да сөп буоллаҕа 
дии, –диэтим. 

Соннук похуот кэнниттэн дьиэбитигэр кэлээт, 
уолаттарга тахсыбыппыт. Октябрь кэргэнинээн, 
Люсялыын киирбиттэрэ. Оҕолорун дьонноругар 
ыыппыттар этэ. Полиция µлэ´итэ баар буолан 
дуу, арыгы эҥин суох этэ. ¥чүгэй баҕайытык 
олорон баран тарҕаспыппыт. Хата, Марина лаах 
Андрей үчүгэй буолуох курдуктар, быһыыта. 
Сотору-сотору таһырдьа тахсаллара. Егор олус 
интэриэһинэй киһи буолан биэрдэ. Бултуурун, 
айылҕаҕа сылдьарын сөбүлүүр уонна ол сыл-
дьан хаартыскаҕа түһэрэр эбит. Наһаа кэрэ, 
ураты хаартыскалары көрдөрбүтэ. Люся биһикки 
сөҕө-махтайа көрбүппүт. Люся хоп-хойуу кыла-
ман хаймыылаах арылхай хап-хара харах таах. 
Сµрдээх к³рд³³х, алама±ай киһи эбит. Чуо-
раан чугдааран эрэрин курдук оҕолуу ып-ыраас 
лыҥкынас күлүүтэ киһи сүргэтин көтөҕөр. 

Түүн ортото ыаллар тахсалларыгар дьиэбэр 
тэҥҥэ тахсыспытым. Мариналаах Андрей ханна 
эрэ баран хаалбыттар этэ. 

Балаҕан ыйын 7 күнэ, субуота. 
Бэнидиэнньиктэн үөрэнэр буоллубут. Ититии-

ни холбообуттар. «Дьолуоҕа» суруйбуппар оҕо-
лорум араас хомойбут, ытаспыт сирэйдэри ыыт-
тылар. 

Мариналаах Андрей µнµрµµ²²µттэн ыла адьас 
тубустулар. Күнү быһа икки дьиэнэн сылдьал-

лар. Бэҕэһээ утуйаары сытан эркин нөҥүө Ма-
ринаттан ыйыталаспытым. «Ким билэр оттон, 
сөбүлээтим аҕай», – диир. 

– Онтон Егор хараҕыттан ууллубат буоллуҥ 
дуо? – диэн күлэбин. Кыыһым күлэр эрэ. 

...Арыйааннаах Саша кэлэн бардылар. Таах, 
дьаарбайа сылдьабыт дииллэр. Марина оруобу-
на Андрейдаахха тахсыбыта. Оҕолору киллэ рэн 
чэйдэттим. Испэр наһаа үөрэ санаатым, оҕолор 
сөбүлээбэт учууталыгар мээнэ ыалдьыттыы кэл-
бэттэр. Ол аата мин кинилэргэ чугас доҕор, 
 эдьиий кэриэтэ буолуохпун сөп эбит. Чэйдии 
олорон ону-маны көрүдьүөһү кэпсэтэ-кэпсэтэ кү-
лүстүбүт аҕай. Сотору Мариналаах Андрей кии-
рэн кэллилэр. Оҕолору көрөн соһуйдулар аҕай. 
Сиэттиһэ сылдьыбыт илиилэрин ыытыһан кэбис-
тилэр. 

– Хайа, здравствуйте! – Марина учуутал хаа-
нын холбуу оҕуста. 

– Драсьте, – Арыйаан олоппо´уттан туран кэл-
лэ. – Баһыыба, Нина Ивановна, минньигэс ба ҕа-
йы, тоттум аҕай. 

– Баһыыбаларыҥ, – Саша эмиэ турда. 
– Чэ, биһиги бардыбыт, – диэтилэр. 
Тахсан оҕолорбун атаардым. Кырачаан баҕа-

йы дьон эбиттэрэ буоллар сүүстэриттэн сыры-
лаччы сыллаан ылыам этэ. Онтум уп-улахан 
дьон. Иккиэннэрин баттахтарыттан кыра оҕолуу 
имэ рийэн ыллым. Уолаттар матасыыкылларын 
мэҥэһиннилэр. 

– Чэ, сэрэнэн айаннаарыҥ, – диибин. – Көр-
сүөх хэ диэри!

– Көрсүөххэ диэри, Нина Ивановна! 
Уолаттар суол устун көтүтэ турдулар. Мин 

түөһүм иһэ үөрүүнэн туолар. Ийэлии истиҥ да 
истиҥ, сып-сылаас иэйии үөскүүр. 

Балаҕан ыйын 9 күнэ, бэнидиэнньик. 
Маҥнайгы үөрэх күнэ. Бэҕэһээ долгуйаммын кү-

нү быһа бэлэмнэммитим. Уруогум былаанын сэттэ 
уон сэттэтэ сыныйан көрбүтүм. Көстүүммүн өтүүк-
тээбитим. Барахсаным эргэрбит. Маҥнайгы хам-
наспынан таҥас атыыла´ыам этэ. Сүрэ бэрт, наар 
икки таҥаһы уларыта сылдьан кэтэр диэхтэрэ. 

* * *
Бүгүн бэһис, сэттис, ахсыс уонна бэйэм онус 

кылааспар уруоктардаах этим. Үһүс уруогунан 
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ахсыс кылаастары үөрэтэ турдахпына, бэйэм 
кылааспар айдаан бөҕө буолла. Дьахтар хатан 
куолаһа мөҕөн-этэн эрэр курдуга да, оҕолор да 
хаалсыбатылар. Кылааһым өрө көбдьүөрэн оло-
рор. Хайдах да буолуохпун булбатым. Үөрэтэ ту-
рар оҕолорум миигин истибэккэ, антах айдаан 
тахсыбытын иһиллээн бүтүннүү кулгаах-харах 
иччитэ буолан олордулар. Оҕолору хааллар таан 
кылааспар сулбу хааман тиийдим. Ааммын аһан 
эрдэхпинэ биология учуутала Анастасия Федо-
ровна диэн саастаах, толору эттээх-сииннээх 
учуутал сүр эрчимнээхтик ойон таҕыста, миигин 
бу эмиэ киммитий диэбиттии көрөн ылла уон-
на дириэктэр хоһун диэки бара турда. Мин кы-
лааспар киирдим. Уу-чуумпу, арай түгэх  эрээк кэ 
Борисова Любам паартаҕа умса түһэ сытан  ытаан 
сыҥсыйар. 

– Тоҕо уруучуканан оройго охсуохтааҕый?! 
Тиийиммэт что ли, бэйэтэ?! – Настялыын биир 
паартаҕа олорор Иванова Наташа одуулаан тур-
бут буруйбар миигин уун-утары өстүйбүт харах-
тарынан көрөөт хаһыытаата. 

– Кэпсээҥ, оҕолор, туох буолла? – диибин. 
Бүгүн тугу эбии билбиттэрин чиҥэтээри учуу-

тал уруогу быһа утуйа олорбут Любаҕа боппу-
руос биэрбит. Кыыс сатаан эппиэттээбэккэ таай-
бараҥныы олорбут. Онуоха учуутала кыйаханан 
турбут да, уруучука тумсунан кыыһы оройго ох-
сон ча±ылыннарбыт уонна: «Тиийиммэккин дуо 
эн, уопсайынан?!» – диэбит. Оччолооҕу көрбүт 
кылаас өрө көбдьүөрэ түспүт. Саатар киһилии 
көмүскэспэтэхтэр. «Бэйэҥ тиийиммэккин! Ити 
дьыалаҕар эппиэттиэҥ! Психопатка!» – диэн ис 
хоһоонноох айдаара түспүттэр. 

Дириэктэр уонна завуч киирэн кэллилэр, 
оҕолорум олоппосторуттан турдулар. 

– Онус кылаастар, дорооболоруҥ, – дириэк-
тэр Михаил Семенович киирэн кылаас ортоту-
гар турда. Оҕолор аат эрэ харата дорооболос-
пута буоллулар. – Бүгүн үөрэх маҥнайгы күнэ. 
Быһайын оскуоланы хайдах сабан барбыккы-
тын өйдүүр инигит? Дьэ, мин өйдүүбүн. Үөрэх 
дьылын хайдах түмүктээбиккитий да, соннук 
саҕалаан эрэҕит. Оҕо, оттон бу эһиги сааскы-
тыгар син өйүн-төйүн тутар, улаатар, оттомурар 
кэмэ дии. Аҕыйах сылынан бэйэҕитин оскуола 
оҕото итинник үөхтэҕинэ сээн диэбэккит буолуо. 
Туох ааттаах харыйаны таҥнары соспут курдук 

оҕолор эбиккит буолла. Ааспыкка похуокка эмиэ 
учууталлары үлтү үөхпүт этигит дии. Эһиги хан-
на бааргыт да, онно айдаан. Анастасия Федоров-
на эһигини үөрэтэртэн аккаастанар. Дьэ, хайдах 
буолабыт? 

– Анастасия Федоровна бэйэтэ эмиэ сыы-
һалаах. Кини үөрэнээччини уруучуканан орой-
го охсоро, соччото суох тылынан үөҕэрэ сөп 
үһү дуо? – Арыйаан туран кэллэ. Кини турбу-
тугар ди риэктэр хайдах эрэ кыччаан хаалла. 
Соһуйбуттуу хааһын тµрдэһиннэрдэ уонна:

– Анастасия Федоровна µйэтин тухары учуу-
таллаата. Кини учууталлар учууталлара. Үтүө-
лээх учууталы хобулуур, эбэн кэпсиир бу туох 
аатай ээ?! – дириэктэр үллэ кыыһырбыт куолаһа 
кылааһы биир гына сатараата. – Уоһукап, Та-
мара Прокопьевнаны ууратан баран, аны, сөп 
буолбаккаҕын Анастасия Федоровнаҕа көстүҥ 
дуо?!! Мин эн дьылҕаҕын быһаарыам, Уоһукап. 
Быйыл баҕас тохтууруҥ буолуо!

Дириэктэр тахсан барда. Кэнниттэн Вячеслав 
Николаевич тахсан иһэн: «Нина Ивановна, ди-
риэктэргэ киирээр эрэ», – диэтэ. Саҥата суох 
оҕолорбун көрөн эрэ кэбистим. Туох да диэхпин 
булбатым. Оттон оҕолорум харахтара биһигини 
көмүскээ диэбиттии чоҕулуҥнаһаллар. Саҥата 
суох кылаастан тахсан бардым. Көрүдүөргэ кэн-
нибиттэн Арыйаан ситэн кэллэ. «Бырастыы гын, 
Нина Ивановна», – диэтэ. 

– Арыйаан, миигин кэтэһээриҥ. Михаил Семе-
новичка киирэ сылдьыам, онтон кэлиэм, сөп? – 
уолу санныттан таптайан ыллым. 

– Нина Ивановна, киирэн олорунан кэбис, – 
дириэктэр били үллэ кыыһырбыта ханна да суох 
буолан хаалбыт. – Хайа, үлэҕин төһө сөбүлээн 
эрэҕин? Билэбин, бүгүн саҥа бастакы күнүҥ. 
Ити ыйытыыбар хоруйдуур, биллэн турар, эрдэ 
буолуо, буолан баран... Кылааһыҥ оҕолоро сы-
һыаннара хайдаҕый?

– Үлэбин сирбэппин. Барыта кэминэн. 
– Чиэһинэйдик билинэбит, эйиэхэ оскуолаҕа 

эрэ буолуо дуо, бүтүн нэһилиэккэ баппат оҕолор 
кылаастара тигистэ. Биллэн турар, соруйан эйиэ-
хэ анаабатахпыт. Кыһалҕаттан. Быһайын нууч-
ча тылын уонна литературатын үөрэтэр Тамара 
Прокопьевнабыт ити кылаастан сылтаан уура-
йарга күһэллибитэ. Онон, төһө да куһаҕаннарын 
иһин, кылаас салайааччыта суох хаалыахтара 
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дуо? Онуоха оруобуна эн биһиги оскуолабы-
ты гар анаммытыҥ, ол иһин эйиэхэ туттарбып-
пыт. Олох кыаныа суохпун диэтэххинэ мин тута 
өйдүөм уонна оттон кимиэхэ эмэ, холобур, ити 
физ культура учууталыгар Андрей Ильичкэ да 
туттаран көрүөм. Эр киһи син тутуо этэ дии са-
ныыбын, – Михаил Семенович, дьэ туох диир  э бит 
диэбиттии мин сирэйбин өрө мыҥаан  олордо. 

– Оччоҕуна миигин ити кылаастан аккаастан 
диэри гынаҕын дуо? – диэн ыйыппыппар ди-
риэктэр бэйэҥ бил диэбиттии, икки илиитин дал-
лах гынна. Уоһугар мичээр толбоннуран ааста. 

– Мин ити кылааһы сөбүлээтим. Салгыы ки-
нилэргэ кылаас салайааччытынан хаалабын. 
Уонна... МихаилСеменович, былырыыҥҥы үөрэх 
дьылыгар туох буолбутун миэхэ кэпсиэҥ буо-
лаарай?

Михаил Семенович көхсүн этиттэ, туохтан са-
ҕалыыбын диэбиттии чочумча олоро түстэ. 

– Былырыын саас, ыам ыйдааҕы өрөбµллэргэ, 
Осипов Арыйаан оскуоланы бүтэрбит, туох да 
үлэтэ суох таах сылдьар маннааҕы иһээччи уолу 
кытта уонна өссө биир атын нэһилиэк уола буо-
ланнар арыгылаан бараннар оскуоланы алдьа-
тан киирбиттэр этэ. Тамара Прокопьевна кэргэнэ 
охранниктыыр. Ол күн ыалдьан кэлбэтэҕэ үһү. 
Ол иһин Тамара Прокопьевна кэргэнин солбуйа 
оскуолаҕа тиийбит. Арай көрбүтэ аана алдьа-
нан аһаҕас турар µ´µ. Киирбитэ – көрүдүөргэ 
уолаттар арыгылыы олороллор. Тамара Про-
копьевна, биллэн турар, айдааны тардыбыт. 
Онуоха суоһурҕанан туран кэлбиттэр уонна 
кырдьаҕас учууталы тиэрэ баран түһүөр диэ-
ри садьы йан кэбиспиттэр этэ. Ол садьыйаач-
чыта бэйэтин үөрэнээччитэ, бэйэтин кылааһын 
оҕото Арыйаан үһү. Дьэ уонна күрээбиттэр. 
Сарсыныгар улахан айдаан тахсыбыта. Поли-
цияламмыппыт. Осиповы уонна ол маннааҕы 
уолу ыҥыран силиэсти йэлээбиттэрэ. Үһүстэрэ 
суола сойбут этэ. Ол  эрээри, Осипов ол кµн 
олох да интэринээккэ хоммут, күнү бы´а онно 
сылдьыбыт аатырбыта. Сатахха, интэринээт 
үлэһиттэрэ эмиэ күнү быһа манна  баара, ханна 
да бара сылдьыбатаҕа диэбиттэрин аата биир. 
Кылааһын оҕолоро буун наабыттара. Соруйан сэ-
нии, атаҕастыы сатааҥҥыт Арыйаа ны булаҕыт 
диэн төрөппүттэрин, учууталлары утары баран-
нар хас да күн үөрэммэтэхтэрэ. Уолбут, эппик-

кэ диэри, железнай алибиламмыта. Полиция да, 
туох да кини иннин ылбатаҕа. Ол эрээри, ол 
сылдьыспыт уола, маҥнай утаа: «Эн баар эти² 
буол бат дуо?» – дии сатаан баран, бүтэһигэр 
өйдөөбөппүн, билбэппин диэбитэ. Онон суут-со-
куон хоппотоҕо, уолу оскуолаттан ууратар та-
быллыбатаҕа. Тамара Прокопьевна улаханнык 
кэлэйбитэ. «Ол аата миигин сымыйаччы диир 
 буоллаххыт. Ити уол барбат буоллаҕына бэйэм 
барабын!» – диэн µлэтиттэн уурайан барбыта. 

Мин истибиппин итэҕэйбэккэ өр таалан олор-
бутум. Ама, Арыйаан оннук үһүө... Михаил Се-
менович мин санаабын таайбыт курдук: «Дьэ, 
ситигирдик...» – диэ да диэ буолла. «Аны ити 
Анастасия Федо ровнаны эмиэ уураттарыан ба-
ҕарар быһыылаах. Тохтуура буолуо. Билигин 
ба ҕас мин киниэхэ иннибин биэрэн бэрт», – диэн 
суо´ур±аммыта. 

– Итиннэ Арыйаан туох да сыһыана суох ээ...
– Кини!!! Барытыгар кини сыһыаннаах!!! Ити 

кини оҕолору кигэр. Көрбөккүн дуо, оскуо ла 
хоруола дии. Уон биирис кылаас уолаттара ки-
нит тэн куттанан чугуруҥнаһаллар эрэ. Ким да 
кини ни утары барбат. Ону билэ-билэ кырдьаҕас 
 учууталларбытын барыларын тарбаҕын төбө-
түгэр эргитээри оҥостор. 

– Дьэ, мин ону билбэтим. Ол эрээри, Михаил 
Семенович, учуутал оҕону уруучуканан оройго 
охсоро – бу ханна да баппат суол буолбатах дуо? 
– синэ биир диэбиттии аны аахсан бардым. 

– Ким да, кими да оройго уруучуканан охсу-
батах. Эн ити түөкүн оҕолорго олох итэҕэйимэ. 
Соруйан үөрэнимээрилэр, уруогу ыһаары ал  бын-
ныыллар. Саатар диэни билбэт буолбут оҕолор. 
Нина Ивановна, эн ити оҕолоргор итэ ҕэйэҥ  ҥин 
кырдьаҕас учууталы албынныыра буо луо диэ-
ри гынаҕын дуо? Ити Борисованы уруокка утуйа 
 олорор, ыйыттахпына өс саҕа буо лан эппиэт-
тээбэт, онуоха кыыһырбыппар бүтүн кы лааһынан 
саба түстүлэр диир. Туох да суобас диэн суох 
оҕолоро. Суут-сокуон суоҕа буоллар былыр үйэҕэ 
барыбытын кырган кэбиспит буолуо этилэр!

Мин бу түгэҥҥэ Михаил Семенович иннин 
ылар кыаҕым суоҕун ³йд³³бµтµм уонна саҥата 
суох суоһурҕанарын истэ олорбутум. 

– Чэ, ситигирдик, Нина Ивановна. Бараҥҥын 
оҕолоргун кытта кэпсэт. Учууталтан бырастыы 
гынарыгар көрдөстүннэр. 
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Мин дириэктэр хоһуттан арбы-сарбы буо лан 
тахсы бытым. Дириэктэр Арыйаан туһу нан, ону 
тэҥэ субу буолбут айдааны атыннык кэпсээбитин 
төбөбөр буһара сатаабытым. Оҕолорбор киирэм-
мин, дьэ, туох диибин? Тоҕо эрэ олох итэҕэйиэх 
санаам кэлбэт. Хайдах оҕо, хайдах бүтүн кылаас 
албынныаҕай? Хайдах?!

Ахсыс кылаастарбар киирбитим, оҕолорум мэ-
никтээн ырааппыттар. Санаам буолбакка, со ру-
дах биэрэн баран онустарбар барбытым. Ааны 
аһан киирбиппэр тугу эрэ суугунаһа, ботугураһа 
олорбут оҕолор чуумпура түстүлэр. Мин сирэй-
бин-харахпын маныыллар. 

– Оҕолоор, Анастасия Федоровна мин кинини 
уруучуканан охсубатаҕым, көннөрү билбэккин 
диэн кыыһырбыппар бары бүтүн кылааһынан 
саба түспүттэрэ диэбит. Онон, бырастыы гына-
рыгар көрдөстөххүтүнэ биирдэ үөрэтэр үһү. 

Оҕолорум ыҥырыа уйатын тоҕо тарпыт курдук 
айдаара түстүлэр. 

– Оҕолоор, – кылааһым чуумпурарын кэтэһэ 
сатаатым. – Оҕолоор, эһиги миигин өйдөөбөтүгүт. 
Мин эһиэхэ эрэнэбин. Эһиги миэхэ албыннааба-
таххытын билэбин. Бүтүн кылаас албынныа±а 
диэн хайдах да итэҕэйбэппин. 

Кылааһым чуумпурда. Кэлин эрээттэн Люба 
туран кэллэ. 

– Нина Ивановна, мин кырдьык уруокка утуйа 
олорбутум. Өйдөөн истибэтэх буруйдаахпын. Ол 
иһин Анастасия Федоровна кыыһыран оҕустаҕа 
дии. Мин баран бырастыы гын диэм. 

Кылаас иһэ эмиэ аймана түстэ. 
– Люба, хайдах буолаҕыный?! Ол тугу эрэ 

билбэтибит, туохха эрэ сатаан эппиэттээбэтибит 
да уруучуканан оройго чокулла сырыттахпыты-
на ханна ыраатабыт? Билэрбитин да билбэт мас 
акаарылар буолан бүтэбит буоллаҕа дии, – На-
таша кыһыытыттан паарта сирэйин тоҥсуйан 
көрдөрдө. 

– Оннук, оннук! Атаҕастыыр, сэниир кылааста-
рын булбуттар дии! Наар биһигиттэн иҥнэллэр! –
оҕолор олох уоскуйбаттар. 

– Чуумпуруҥ! – Арыйаан саҥата күүгээн быы-
һыгар иһиллэн эрэрэ да, кылаас уу-чуумпу буо-
лан хаалла. – Биһиги билигин бырастыы гы на-
рыгар көрдөспөтөхпүтүнэ Нина Ивановнанан 
киириэхтэрэ. Бырастыы гын диэххэйиҥ. Оттон 
Анастасия Федоровна бэйэтэ суобастаах буол-

лаҕына өйдүөҕэ дии саныыбын. Билигин биһиги 
кылааспыт салайааччытын түһэн биэрэрбит туох 
да иһин табыллыбат. 

Мин туох да диэн хардарыахпын булбатым. 
Ону эрэ кэтэспит курдук звонок тыаһа тырылаа-
та. Көрүдүөр оҕо саҥатынан аймана тµстэ. Арай 
мин оҕолорум эрэ харыс да хамсаабатылар. 

– Оҕолоор, мин бэйэм Анастасия Федоровнаны 
кытта кэпсэтэн көрүөм. 

– Суох, табыллыбат, Нина Ивановна. Манна 
баар кырдьаҕас учууталлар сыыһаларын ый-
даххына кинилэр эйигин хаһан да бырастыы 
гыныахтара суоҕа. Хастар-хаһан, хастар-хаһан 
курдаттыы кэбийэн сиэхтэрэ...– Наташа сүүһүн 
аннынан көрөн кэбистэ. 

– Нина Ивановна, биһиги сыыһабытын били-
нэбит, бырастыы гыныҥ диэхпит. Оннук дии, оҕо-
лоор? – Саша кылааһы кэриччи көрөн кэбистэ. 

– Оннук, оннук! – оҕолор саҥалара онтон-
мантан иһилиннэ...

* * *
– Оҕолоор, бу бээтинсэҕэ киэһэ биэс чаастан 

төрөппүт мунньаҕа буолар. Төрөппүттэргитигэр 
этээриҥ. – Бµгµн бүтэһик алтыс уруогу бэйэм 
кылааспар ыыттым. – Арыйаан, эн тохтуу түһээр 
эрэ. 

Кэпсэтиэхтээхпин диэн билэбин эрээри, туох-
тан саҕалыахпын да билбэппин. Арыйаан инни-
ки паартаҕа мин иннибэр кэлэн олордо. 

– Эн интэринээккэ олороҕун дуо? – уолум 
кэҕис эрэ гынар. – Онтон...төрөппүттэриҥ?

– Суохтар...
Мин оҕолорум тус дьыалаларын сыныйан көр-

бөтөхпүттэн кэмсинним. Төрөппүтэ суох оҕо баар 
эбит диэн көрбөтөҕүм ээ. Барыларыгар баарга 
дылы этэ дии. 

– Ийэм суох. Аҕам ыраах, Капитоновка диэн 
сиргэ кырдьаҕастар дьиэлэригэр баар, – уолум 
мин мух-мах буолбуппун көрдө быһыылаах, си-
тэрэн биэрдэ. 

– Ол аҕаҥ хаһан онно барбытай? Оччоҕуна ха-
һааҥҥыттан интэринээккэ олороҕун?

– Ахсыс кылааска сырыттахпына барбыта. 
На һаа ыалдьар этэ. Ол иһин онно ыыппыттара. 
Миигин маҥнай детдомҥа ыытаары гыммытта-
ра, онтон...Суолтатыгар таайдаахпын ээ, манна. 
Кини миэхэ опекун буолбута. Ый кэриҥэ киниэхэ 
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олорбутум, онтон интэринээтинэн, бэйэм дьиэ-
бинэн сылдьабын. Бэйэм бэйэбин көрүнэр, иит-
тинэр киһибин. Кыра оҕо буолбатахпын. 

Мин күөмэйбэр кыбыс-кытаанах хомуок кэлэн 
бүөлүү турунан кэбистэ. Бэйэбиттэн атына суох 
дьылҕалаах оҕо барахсаны аһына санаатым. 

Ол олорон үгүһү кэпсэттибит эрээри, ааспыт 
үөрэх дьылыгар тахсыбыт быһылаан туһунан са-
таан ыйыппатым. Тылым тахсыбата. 

– Оччоҕо билигин интэринээккэр баран аһыы-
гын дуо? – диибин. 

– Дьиэбэр барыам. Интэринээккэ олорор оҕо-
лор испииһэктэригэр мин суохпун. Онон, по-
вардар ас ортоҕуна, биитэр элбэх буоллаҕына 
ыҥыран аһатааччылар, – диэтэ. 

– Дьиэҕэр баран тугу аһаахтыыгын? Онтон ол 
таайыҥ аах аһаппаттар дуо?

– Ыҥырааччылар да, мин бэйэм барбаппын. 
Ээ, син ол-бу баар. Астанан аһыам дии, – диир. 

– Суох, Арыйаан, эн миигинниин барсаҕын, – 
диибин. 

– Ээ, дьиэлиэм дии. Марина Романовна...
– Марина Романовна суох, атын сиргэ эбиэт-

тиир. Баар да буоллаҕына эйигин тутан сиэ 
суоҕа, – уолу хонноҕун анныттан ылан күүспүнэн 
кэриэтэ таһырдьа атаһаарабын. 

Марина, кырдьык, эбиэккэ дьиэтигэр көстү-
бэт үгэстээх. Егор киэһэ биирдэ кэлэрин иһин 
 Андрейдыын кинилэр дьиэлэригэр чэйдииллэр. 

Балаҕан ыйын 14 күнэ, өрөбүл. 
Суруйбатаҕым быданнаабыт. Этэҥҥэ үлэлии 

сылдьабын. Барыта кэминэн. Дьонум аах эмиэ 
собо ыыппыттар. Дьонум диэн Галина Петров-
налыын бииргэ олорбут дьиэбит таһыгар оло-
рор кырдьаҕас оҕонньордоох эмээхсин. Эбэ-
лээх эһэм диэн ааттыыбын. Хата, барахсаттар 
баччаҕа  тиийдилэр. Эһэм оҕонньор сотору-со-
тору күөлүгэр киирэн балыктыыр. Онтон хайаан 
да биһиэхэ өлүүлээччи. Бу билигин даҕаны, мин 
атын сиргэ көспүтүм да иһин, өлүүлүүр уонна 
кэлэр-барар дьонунан булгу биэрэн ыытар. Со-
тору-сотору төлөпүөннэһэбит. «Хайа, хаһан эргэ 
тахсыах курдуккунуй?» – диэн соһуттулар  аны. 
Аныгыс кы өрөбүлбэр, табылыннаҕына, баран 
кэлбит киһи. 

Мариналаах сыһыаннара тэтимнээхтик сай-
дан иһэр курдук. Бэҕэһээ арай кыыһым гречка 

ыраас тыы олордохпуна аттыбар кэлэн тугу эрэ 
этиэх курдук гына-гына сылдьар. Тулуйбакка-
бын: «Тугуй?» – диибин. Кыыһым күлэр эрэ. Кы-
быстыбыттыы сирэйин ытыстарынан саба туттар. 

– Нинкаа, баһаалыста кыыһырыма, сөөп, – 
диэн атаахтаан эрэрдии унаарытан ылар. – Ба-
һаалыста бүгүн Егордаахха хоноҕуун?

Мин тиэрэ кэлэн түһэ сыстым. «Ээй суох! Ол-
бу буолума!» – эҥин диэтим. Онтон кыыһым 
ытаа бат эрэ, ааттаһар да ааттаһар. 

– Ол Егоргут бэйэтэ манна киирдин уонна 
эн хоскор утуйдун. Эһиги антах барыҥ диибин. 
(Уолаттар дьиэлэрэ куукуна уонна биир ула-
хан хос). Кыыһым онно да сөбүлэһимээри баҕа 
бөҕө. Онтон, киһи эрэ буоллар сөбүлэстэ. Киэһэ 
аһылыкпытыгар Арыйааны ыҥырбытым. Дьиэ бэр 
хаста да аҕалан чэйдэттим. Маҥнай кыбыстар, 
туттунар курдук этэ. Кэлин син сыл дьа үөрэн-
нэ. Барахсаным, аһаан моту йа рын көрдөхпүнэ 
 сү рэҕим ыалдьар. Иһитин ып-ыраас гына ба-
рытын сиэн кэбистэҕинэ өс сө кутуом диэтэхпи-
нэ суох диир. Онтон күүспүнэн эбии куттахпы-
на сиэн кэбиһээхтиир. Аны быыһыгар кинигэ 
аахтарар буола сылдьабын. Иллэрээ күн Нико-
лай Заболоцкай «Мааппатын» уларсан барбыта. 
«Урут киинэтин көрбүтүм, кутталлаах баҕайы 
быһыылаах этэ», – дии-дии күлбүтэ. Ол иһин, 
көрбүт буоллаххына аны аах диэн биэрэн ыыппы-
тым. Киэһэ аһылык аҕай иннинэ матасыыкылын 
тыаһа тиэргэн та´ыгар кэлэн тохтообута. Онуоха 
Марина: «Эн педофилкаҕын быһыылаах», – диэн 
саайбат дуо!!! Мин салаат кырбыы туран тарбах-
пын быста сыспытым. Өһүргэнэммин өттүкпүн 
эрэ тоһуппатаҕым быһыылаах. Ол икки ардыгар 
Арыйаан киирэн кэлбитэ. 

– Үтүө киэһэнэн! – Арыйаан киирэн атаҕын та-
²аһын уста турбута. 

– Здравствуйте! – Марина эмиэ учуутал хаа-
нын холбоон кэбиспитэ уонна таһырдьа тахсан 
барбыта. 

– Киир, Арыйаан. Маринаа, аһаатыбыт ээ, – 
кыыһым кэнниттэн үөгүлүүбүн. 

– Хайа кинигэҕин аахтыҥ дуу? – аһыы олорон 
ыйытабын. 

– Ээ, арба аҕаллым ээ. Бөлүүнү быһа аахтым. 
Кинигэтэ быдан интэриэһинэй эбит дии. Хойут 
утуйбут буолан эбиэт саҕана биирдэ турбутум, 
– диир. – Урут кинигэни ааҕыы эрэй буолааччы. 

Эдэрдэр айымньылара



36 Чолбон 8 №-рэ 2018

– Маладьыас, сэҥээрэр кинигэҕин аахтаххына 
дьол буоллаҕа дии, – диибин. 

– Нина Ивановна, мин биири этэбин? – Ары-
йаан уун-утары хап-харанан көрөн кэбистэ. Мин 
соһуйдум. «Эт», – диибин. 

– Дэриэбинэҕэ саҥа кэлбит учуутал, Нина 
Ивановна, оскуолаҕа баппат бандьыыт Арыйаа-
ны кытта булсубут. Онно сылдьаллар үһү, манна 
сылдьаллар үһү диэн кэпсээн туолбут. Өссө ким 
эрэ мин эйиэхэ кэлэн хонорбун көрбүт үһү. 

Мин гречкабар хара сыстым. Харахпыттан уу 
бычалыйыар диэри ыбылы сөтөлүннүм. Ары-
йаан ыксаан көхсүбүн тоҥсуйда эҥиннээтэ. Тут-
тумматым, күлэн тоҕо бардым. Соннук иккиэн 
күлүстүбүт аххан. Арай өйдөөн көрбүтүм Егор 
киирэн турар эбит. 

– Ээ, Егор, киириий. Чэйдиигин дуо? Били 
ыаллар? – дии-диибин иһит ылан гречка кутан 
биэрдим. Арыйаан саҥата суох салгыы аһыы 
олордо. 

– Ээ, антах бааллар, – илиитин суунан баран 
остуолга кэлэн Арыйаанныын илии тутуста уон-
на сэргэстэһэ олордо. – Хайа, үөрэх хайдаҕый?

– Этэҥҥэ.
– Эн курдук Нина Ивановна үөрэнээччитэ 

буол бут киһи баар ини, – Егор үөннээхтик көрө-
көрө күллэ. Арыйаан билигин аҕай кэпсээбит 
сураҕа-садьыга ама хайаан нэһилиэк участко-
вайын тумнан көтөн ааһыаҕай...

– Баһыыба, Нина Ивановна, кинигэни долбуур-
га ууруом дии?

– Тоттуҥ дуо ити аата? £ссө аһаа, – диибин. 
– Ээ, һуоох, тоттум ээ. Баһыыба, Нина Ива-

новна, – уол кинигэлэрдээх долбуурга тиийэн 
«Маап патын» уурда. 

– Итиннэ Софрон Данилов «Сүрэх тэбэрин ту-
хары» романа баар. Ону ылаҥҥын ааҕаар, – дии-
бин. 

Уолум кэмниэ-кэнэҕэс: «Аата халыҥын!» – 
диэн саҥа аллайара иһиллэр. Мин күлэбин. 

– Хайаан да сэҥээриэҕиҥ, ылан аах. Оруобуна 
бу биһиги олохпутугар буола турар проблемалар 
итиннэ дьэ²кэтик көстөллөр. Сорох-сорох персо-
нажтарга билэр да дьоҥҥун булуоҕуҥ, – диибин. 

– Ыллым бу. Чэ, мин бардым, баһыыба. Көр-
сүөххэ диэри, Нина Ивановна!

– Сарсыҥҥа диэри, Арыйаан!
Егор саҥата суох чэйдиир. 

– Оттон миэхэ ханнык кинигэни сүбэлиигин? 
– кэмниэ-кэнэҕэс мичээрдии-мичээрдии ыйытар. 

– Этэрбэс араадьыйаҕа итэҕэйимэ диэн аат-
таах кинигэни сүбэлиэм этэ, – диибин. 

Егор күлэр эрэ. Этэрбэс араадьыйата хайа да 
и´итиннэрэн-биллэрэн и´эр эйгэтээ±эр күүскэ, 
дьаныһан туран үлэлиир ээ. Т³´³ да кµлбµтµм 
и´ин наһаа да абалаах... Оо, кэм буолуо. Кини-
лэр билбэттэр буоллаҕа дии биһиги майгынна-
һар олохтоохпутун. Кини миэхэ быраатым курдук 
буо лан хаалбыт. Мин киниэхэ туох эрэ үчүгэйи 
оҥоруохпун баҕарабын. Мэлдьи тот, мэлдьи сы-
лааска сылдьыан баҕарабын. 

...Егордуун чэйдээн, иһит сууйан баран, ту-
гу да гынарбыт суох буолан хаартылаабыппыт. 
 Саатар тэлэбиисэр да суох буолан чуҥкук. Хаар-
тылыы сатаан баран Егор:

– Баҕа санааҕа оонньуубут дуо? –диир. 
– Ээ, суох. Ол-бу буолума, – диибин. 
– Тоҕо тута куһаҕаны толкуйдаатыҥ? Көннөрү 

оонньуур чу²кук баҕайы буолбат дуо? – диир. 
Чэ, сөбүлэстим. Бастаан хоттум, үөрдүм аҕай. 
– Миэхэ үүттээх итии чэйдэ кут эрэ, – диибин. 
Киһим: «Ноль проблем», – диэн баран би-

лиитэҕэ чаанньык сылыта уурда. Салгыы оон-
ньоотубут, эмиэ хоттум. «Па, олох сатаан оон-
ньообот эбиккин дии», – эҥин диэтим. «Били, 
күн тахсыытын түһэрбит хаартыскаҕын миэхэ 
бэлэхтээр», – диибин. «Хорошо», – диир. Онтон 
дьэ, саҕаланна ээ. Хаста да субуруччу хотторбу-
тум. «Чэйгин бэйэҥ кутун», – диэбитэ бастаан. 
Онтон олоппос µрдµгэр таһааран хоһоон аах-
тарбыта. Кулаковскай «Ойуун түүлүттэн» быһа 
тардыыны аахпытым. Тиһэх оонньууга хоттор-
буппар илиибиттэн батарыайаҕа наручниктаан 
кэбиспитэ уонна таһырдьа тахса сылдьыам эҥин 
диир. Сирэйэ-хараҕа турбута сүрдээх этэ. Ол 
иһин чахчы хаалларан баран тахсан эрэр диэм-
мин куттанан өлө сыспытым. Онуоха күлэ-күлэ:

– Мин баарбын дии. Куттанымаа, чыычаах...
Итиччэлээҕи истэн баран соһуйаммын айах-

пын атан кэбиспитим. Егор кэннибэр кэлэн олор-
бута уонна кууһан ылбыта. 

– Өйдүүгүн, аан бастаан көрсүбүт күммүтүн? 
Мин онно көрдө-көрөөт эйигин сөбүлээбитим. 

Мин олох кытаран хааллым быһыылаа±а. Ку-
му  йуохпунан-кумуйан баран саҥата суох олор-
доҕум үһү. 
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– Чыычаах, миэнэ буолаҕын дуо? – диэн ыйы-
тааччы буолла аны. 

– Кэбис, Егор. Биһиги бэйэ-бэйэбитин үчү-
гэйдик билбэппит дии, – диэтим кэмниэ-кэнэҕэс. 
– Хайдах ыллым да эйиэнэ буолабын диэхпи-
ний...

– Чэ, бырастыы гын, Нина Ивановна, – Егор 
илиибин сүөрэн кэбиспитэ уонна таһырдьа тах-
сан баран хаалбыта...

Мин хоспор киирэн сыппытым кэннэ, хойут 
биир дэ киирбитэ. 

Балаҕан ыйын 25 күнэ, чэппиэр. 
Утуйаары сытабын. Урут күннүкпүн күн көтө-

көтө син толорор буоларым. Билигин бириэ-
мэ да тиийбэт курдук. Оҕолорум дьиэлэрин 
дьэ кэрийэн бүттүм. Үгүстэрэ ийэлээх, аҕалаах 
оҕолор эбит. Аҕыйах оҕом аҥардас ийэлээх уон-
на Арыйааным аҕалаах эрэ эбит. Аҕата суох 
чороҥ соҕотох диэхпин тылым барбат. Ийэтэ уол 
түөрт сааһыгар атын киһини батыһан оҕотун, 
кэргэнин, дьиэтин-уотун хаалларан барбыт үһү. 
Аҕа та суос-соҕотоҕун иитээхтээбит. Кэлин ула-
ханнык ыалдьан хаста да балыыһаҕа киирэн 
сыппыт. Көрөр-харайар киһитэ суох буолан, 
кыр дьаҕастар дьиэлэригэр ыыппыттар үһү. 

Егор туох да буолбатаҕын курдук сылдьар. 
Ол эрээри икки ардыбытыгар истиэнэ үүннэрэн 
таһаарбыт. 

Мариналаахпыт этиһэллэрэ наһаа элбээтэ. 
Со тору-сотору туохтан эрэ кыыһырсал лар, ха-
һыытаһаллар. Онтон өр буолбат, эмиэ куус туһан 
баран сылдьар буолаллар. Дэриэбинэ иһэ мин 
уонна Арыйаан туспутунан үллэҥнии рин бил-
бэтим. Арааһа, сирэйбэр ким да, туох да  диэбэт 
быһыылаах... Чэ айа, туох да диэтиннэр. Ис 
дьиҥэ оннук буолбатах буолла да бүттэ...

Балаҕан ыйын 26 күнэ, бээтинсэ. 
Наһаа акаарыбыын... Хайдах, туох диэн ман-

на суруйуохпун билбэппин. Бүгүн оскуолаҕа 
көрдөөх стартар буоллулар. Оскуоланы икки 
хамаандаҕа араардылар. Бастакы хамаан-
да ха пытаана 11-с кылаас уола Ньургун, ик-
кис хамаандаҕа Арыйаан буолбуттара. Хас да 
очу куонан иккис хамаанда бастаан тахсыбы-
та. Кү рэхтэһии кэнниттэн оскуолаҕа дискоте ка 
 буолбута. Мин дьуһуурунайдаатым. Уолаттар 

аппаратура холбуу сылдьар кэмнэригэр тренер-
скэйгэ олордохпуна, Арыйаан киирэн кэллэ. 

– Эҕэрдэ, Арыйаан, бастаабыккытынан! – 
 дии бин. 

– Нина Ивановна... – киһим тугу эрэ этиэх 
курдук гынар эрээри эппэт. Таайтарыылаахтык 
мичээрдээн кэбиһэр. Оччоҕуна үрүҥ тиистэрэ 
кэчигирэһэн көстөллөр. Харахтара дьиктитик 
 чо ҕулуҥнаһаллар. Эмиэ да оҕолуу ыраастык, 
эмиэ да улахан киһилии, дириҥник...

– Хайаатыҥ? – диибин тулуйбаккабын. 
– Мэ, бу эйиэхэ, – Арыйаан спортивнай көс-

түүмүн сиэбиттэн «Альпенголд» билииккэ сака-
лаат таһааран миэхэ уунна. 

Мин көһүппэтэх буоламмын соһуйан, саҥата 
суох олорон хааллым, онтон: 

– Оо, баһыыба, – эрэ диэтим. 
Киһим тэпсэҥэлээн ылла уонна тахсан ба-

ран хаалла. Мин туох эрэ улахан бөрүкүтэ суох 
кистэлэҥи билбиттии ытырыктата санаатым...
Сотору саалаҕа тахсан оҕолору көрдүм. Ол тур-
дахпына аттыбар алтыс кылаас кыргыттара: 
«Биһиэхэ кып-кыралыыны биэрдилэр дии. Алта 
билииккэ сакалаат биэрбиттэрэ хайдах тиийбэ-
тий?» – дэһэ тураллар. Тута сэрэйдим. На´аа 
 кы быһынным, сааттым... «Мэйиҥ, оҕолоор, эһиги 
сакалааккыт бу сылдьар», – диэм баара дуо...
Арыйаан уолаттарын кытта саала биир муннугар 
тураллара. 

– Осипов, – музыка холбоно илик буолан 
 Ары йаан иһиттэ. – Миэхэ киирэ сырыт эрэ. 

Тренерскэй иһигэр уу-чуумпу сатыылаата. 
Туох тан саҕалыахпын билбэккэ, маҥнай саҥата 
суох олордум. 

– Арыйаан. Хамаандаҥ оҕолоро сакалаат тан ма-
тан хомойон тураллар ээ, – уолум мух-мах  буолла. 

– Кинилэр сиэхтээх сакалааттарын миэхэ 
биэр биккин дии...Арыйаан, билэбин эн миэхэ 
махтаныаххын баҕарбытыҥ буолуо. Ол эрээри... 
кинилэр бириистэрэ ээ. Итинник гыммат буол. 
Миэ хэ эн махталыҥ – эн этэҥҥэ эрэ сылдьарыҥ 
буолар. Этэҥҥэ үөрэнэриҥ, этэҥҥэ аһаан-сиэн, 
чэгиэн сылдьарыҥ...

– Тугуй ол, оччоҕуна миигин уоруйах диэри 
гынаҕын дуо? Оҕолорго биэрбиттэрин эйиэхэ 
аҕалан биэрбит диэри гынаҕын дуо? Мин ити 
сакалааты маарыын маҕаһыынтан атыыласпы-
тым. Манна биэрбит сакалааттарын оҕолорго ба-

Эдэрдэр айымньылара



38 Чолбон 8 №-рэ 2018

ры ларыгар түҥэттим. Хайдах кыалларынан үл-
лэрдим. Бэйэм биир тооромоһу сиэбэтим. Ама да 
мин куһаҕаным иһин уоруйах буолбатахпын ээ, 
–  уолум хаастара түрдэстэн, сирэйэ кырыылам-
мыкка дылы буолбута уонна тахсан баран хаал-
быта...

Акаары... Тугун-ханныгын быһаарсыбаккабын 
эрэ... Оо, дьэ хайыахпын билбэтим. Дискотека 
 буолбута да, Арыйаан биирдэ да көстүбэтэҕэ. 
Быы һыгар улахан кылаас уолаттара табахтаа-
быттарын туттум. Аны улахан, оскуоланы бү-
тэрбит көрүҥнээх уол киирэн кэлбитэ. Хайалара 
оскуола оҕотун үҥкүүтүгэр кэллэҕэй диэммин 
көрө турдахпына мин Сайыынам сүүрэн тиийдэ. 
Ыга куустустулар, уурастылар да быһыылаах. 
Дьон баар диэн толлубатылар... Хайыахпын да 
булбатым. Уопсайынан, учуутал үлэтэ ыараха-
на сүр эбит. Бастатан туран психолог буолуох-
ха наада бы´ыылаах. Чэ, бэйи, Сайыыналыын 
кэлин, утары көрсөн олорон кэпсэтиэм. Тоҕуска 
дискотеканы тохтоттум. Дьуһуурунай сэттис кы-
лаастар саа ланы хомуйа сырыттахтарына са наам 
буол бата – интэринээккэ эрийдим. Ары йаан кэл-
бэ тэ ҕэ диэтилэр. Бүтэһигинэн оскуолаттан та-
ҕыстым, охранник аанын иһиттэн хатанна. Ары-
йааҥҥа  дьиэтигэр бара сырыттахпына табыл лар. 
Уулуссаҕа оҕолор мэниктии-мэниктии дьиэ-
лээн иһэллэр. Миигин бачча киэһэ ханна барар 
баҕайыный диэбиттии көрөллөр. Чугаһаан иһэн 
көрбүтүм Арыйаан дьиэтин уота суох. Испэр ай-
манным аҕай, куттанным даҕаны...

Аана аһаҕас. Хараҥаттан наһаа куттанабын да 
буоллар, киирдим. Уот ханан холбонорун хантан 
билиэмий, эркини тарбыы сатаан баран, ыксаан 
суотабайбар фонарик холбоотум. Арай уун-утары 
туох эрэ турар. Куйахам күүрдэ, баттаҕым чах-
чы турбукка дылы буолла, көхсүм тымныйда... 
Хаһыы-ыһыы суох, биир кэм тахсар ааммын аһа 
сатаан булумахтанабын. Онуоха уот холбонон 
кэллэ. Ити барыта кыл түгэнин иһигэр буолла. 
Көрбүтүм, Арыйаан турар. Күлэрин кыатана сатыы 
турара биллэр. Бүгүнү быһа кини иннигэр саакка 
киирдим. Бэйэм бэйэбиттэн күлэн бардым. Ары-
йаан тэбис-тэҥҥэ күлэн тоҕо барда. Онтон иккиэн 
сүбэлэспиттии тэбис-тэҥҥэ тох тоон хааллыбыт. 

– Сыыһа өйдөөбүппүн, Арыйаан. Бырастыы 
гын, баһаалыста, – диибин. 

– Чэ, хааллын. Ааһыый, – Арыйаан мичээр-
дээн кэбистэ. Ааспыкка да сырыттахпына, бү-

гүн даҕаны уол дьиэтэ ып-ыраас, хомуллуу лаах. 
Биллэн турар, ийэ суоҕа биллэр эрээри барыта-
бэйэтин миэстэтигэр, орун оннугар турар. Саа-
май сүрүнэ диэн, кирдээх иһит суох. 

– Интэринээккэ эрийэ сылдьыбытым, эйигин 
суох диэбиттэрэ, – дьыбааҥҥа олорон эрэн этэбин. 

– Ээ, сылайаммын кэлэн утуйан хаалбытым. 
– Арыйаан, баһаалыста ыйытабын? – аһа ҕас тык 

кэпсэтэргэ уолдьаста дии санаатым. Биллэ долгуй-
дум быһыылаах, күөмэйим кэһиэҕирэн хаалбыт. 
Уолум аттыбар дьыбааҥҥа саҥата суох олордо. 

– Былырыын... маайдааҕы өрөбүллэргэ ос куо-
лаҕа туох буолбутай?

Арыйаан сирэйин суунан эрэрдии сууралаа-
махтаан ылла. Өрө тыынна. Тугу эрэ этиэх курдук 
саҥаран иһэн бөтөн ылла. Санаатын сааһылыыр 
курдук умса туттан олордо. 

– Билбэппин. Мин олох билбэппин. Мин суох 
этим, онно. Хантан ылан миигин сылдьыбытыҥ 
дииллэрин өйүм хоппот... Ким да билбэт. Тоҕо 
миигин буруйдуулларын сатаан санаабаппын. 

Арыйаан умса туттан сири одуулаан олордо. 
Эмискэ баҕайы кыччаан, тулаайахсыйан хаал-
быт көрүҥнэннэ. Наһаа аһынным эрээри тугу-
нан да көмөлөһүөхпүн булбатым. Кэтит көхсүгэр 
илиибин уураммын таптайан ылбыппар Ары йаан 
эмискэ хайыһа түстэ уонна кууһан ылла. Төбө түн 
санныбар өйөөн, баттаҕым быыһыгар сирэйин 
кистээн олорон санна дьигиҥнээн, саҥата суох 
ытаан барда...

Тэҥҥэ ытаспатым эрээри, куолайбар хомуок 
бүөлүү турунан кэбистэ. Хараҕым уунан туол-
ла. Хаарыан оҕону тоҕо? Көмүскэһэр төрөппүтэ 
суоҕун иһин дуо? 

– Арыйаан, барыта кэминэн буолуо, истэҕин? 
Кырдьык үөһэ сымыйа ыттыбат! Хаһан даҕаны. 
Ааспыттааҥҥы кинигэҕин аахпытыҥ буолуо дии. 
Кырдьык син биир хаһан эрэ тахсыаҕа, оннук 
буолбат дуо, ээ, Арыйаан?

Оҕом барахсан тугу да саҥарбат, онтон уос ку-
йан өрө уһуутуур, ытыһын көхсүнэн харахтарын 
ньухханар, кыбыстыбыттыы сирэйин кистиир. 

Мин быһаарсыаҕым. Кырдьык өрөгөйдүөҕэ. 
Бил бэппин туохтан саҕалыахпын. Ол эрээри, 
 сымыйаны суурайыаҕым, хайаан да...

Алтынньы 1 күнэ, оптуорунньук. 
Өр да суруйбатым. Өрөбүллэрбэр эбэлээх 

эһэбэр баран кэллим. Эппиккэ дылы, хас да кии-
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лэни эбинэн кэллим быһыылаах. Барахсаттарбын 
ахтыбыппын аҕаай!!! Сүөгэй, собо, эт, ис биэ-
рэн ыыттылар. Бэҕэһээ оскуола музейыгар тахса 
сырыттым. Юрий Поликарпович диэн кырдьаҕас 
киһи үлэлиир. Тахсан билистим. Туох-туох баа-
рын, нэһилиэк историятын ыйыталастым. Биирдэ 
эмэ манна оҕолору киллэрэн уруок ыытыам диэ-
биппэр, хата, үөрдэ аҕай. 

– Юрий Поликарпович, былырыын Тамара 
Про копьевна диэн учуутал мин кылааспын са-
лайбыт үһү дии. Миэхэ баһаалыста кини туһунан 
кэпсиэҥ буолаарай, – сэмээр үргүппэтэх киһи 
диэбиттии ыйытабын. 

Оҕонньор чочумча остуолугар баар көстүбэт 
сыы´ы бокоорбут тарбахтарынан ылҕыы олор-
до, онтон:

– Тамаара Борокуоппуйабына сүрдээх уопут-
таах учуутал. Миигиттэн уонча эрэ сыл балыс. 
Киниттэн ³рөспүүбүлүкэҕэ биллэр-көстөр эл-
бэх дьон үүнэн тахсыбыттара. Учууталлар учуу-
таллара. Ити быһаас тахсыбыт айдаан.., киһи 
дэбигис өйдөөбөт быһылаана этэ. Ол эрээри, Та-
маара Борокуоппуйабына хайдах да албынныыр 
кыаҕа суоҕа. Хайдахтаах да куһаҕан үөрэхтээх, 
биитэр баппат да үөрэнээччини кини сымыйанан 
хобулаан буруйу сүктэрэ сатыа суоҕа этэ. Кини 
өрүү баары баарынан, суоҕу суоҕунан ыраас 
мууска уурарын сөбүлээччи. Маны тэҥэ, кини 
бэйэтин µтµ³ аатын µрдµктµк тутар, сыана лыыр 
учуутал. Ити уолчааны кыттыгаһа суох диэ-
биттэригэр, кэннин хайыһан да көрбөккө уура-
йан, улуус киинигэр кыыһын аахха киирбитэ... 
Ити уолчаан... ¥чүгэйкээн ыччат үүнэн иһэр ээ, 
дьиҥэр. Төрөппүт таптала диэни билбэккэ, бэ-
йэтэ бэйэтигэр ускул-тэскил сылдьан улаатаах-
таата. Киһилии социальнай харалта баара буол-
лар... Билигин борбуйун көтөхпүт улахан уолу 
онно-манна ыытан ииттэрэргэ хо йутаатылар. 
Аны кини бэйэтэ киһини иитиэн сөп. Оннооҕор 
бу мин, хараҕым бүөлэммит оҕонньор, көрөбүн 
ээ – саастыылаахтарыттан көрүҥүнэн да, тол-
куйунан да лаппа сиппит уол. Бүөбэйдэммэтэх 
оҕо атаахтык иитиллибит оҕотооҕор үтүөтэ үгүс 
буолар. Хаһан эрэ бу сыыһа туттубутун үтүөнэн 
боруостуоҕа диэн эрэнэ саныыбын. 

Көрсүбүт, билсибит дьонум бары Тамара Про-
копьевнаны үчүгэй эрэ өттүнэн ахталлар. От-
тон мин Арыйааным эмиэ албыннаабатын би-
лэбин. Ити ааспыт быһылаантан сылтаан бүтүн 

кылаа´ы туораталлар. Салгыы маннык буолара 
табыллыбат. Тоҕо буруйа суох оҕо дьон инни-
гэр куһаҕан, баппат аатырыахтааҕый?! Тоҕо 
аас пыкка Любабын уруучуканан оройго охсон 
баран көрдөрөн туран албынныылларый? Учуу-
тал бэйэтэ бэйэтинэн??? Тоҕо истэ да сатаабат-
тарый? Бу оҕо оччоҕуна кимиэхэ итэҕэйэрий? 
Кимиэхэ эрэнэрий? Улахан киһи көрдөрөн ту ран 
түктэрини о²оро сырыттаҕына?.. Туох аанньа 
өйдөөх-санаалаах дьон буолан тахсалларый, 
оччотугар?.. Кэбис, маны барытын көрө-көрө 
көрбөтөҕө, истэ-истэ истибэтэҕэ буола сылдьар 
сатаммат. Тугу эрэ тобулуохха... Тугу? Тугу гы-
набын?

Алтынньы 2 күнэ, сэрэдэ. 
Бэҕэһээ киэһэ Марина Андрейдаахха тахсы-

быта. Өр баҕайы киирбэтэҕин иһин ороммун 
оҥостон сыппытым. Кэмниэ-кэнэҕэс аан тыа-
һаабыта. Кыыһым куукунаҕа чэй куттар эҥин -
ниир, өр да өр олордо. Тоҕо сыппат ба ҕа йыный, 
чаас ыраатта ээ дии санаабытым. Кэлин, сатах-
ха, наһаа этиһэр эҥин буоллулар. Эмиэ туох 
 буолан киирдэҕэй диэн долгуйан бардым. 

– Мариноо, – харда суох. Били содьороҥ олоп-
по´ум кыыкынаан ылара эрэ иһиллэр. Айа быын, 
бу кыыс туох буолла дии-диибин тураммын 
куукунаҕа таҕыстым. Пахыай, хаһыытаабытынан 
хоско төттөрү ыстанным. Егор киирэн олорор 
эбит. Мин буоллаҕына ис таҥастаах тахсан хаа-
мыталыы сылдьабын. Хата, өйдөөн көрбөтө 
быһыылаах. Туникабын анньынаат, тахсан кэл-
лим. Киһим олох да наушнигынан ырыа истэ 
олорбут эбит. Миигин көрөн баран наушнигын 
дьэ уһулла. Мин муодарҕаабыт сирэйбин көрдө 
быһыылаах, мух-мах тутунна. 

– Ээ ити ыаллартан үүрүлүннүм... эмиэ, – 
киһим күлэр. 

– Оччоҕуна хоно киирдиҥ дуо?
– Билбэтим оттон. Оннук быһыылаах...
– Чэ, ити Марина оронугар киирэн утуй, – мин 

тоҥуйум сүр. 
– Нинаа, – Егор туран кэллэ. Аттыбар субу 

ыкса кэллэ. Күп-күөх тµгэ±э көстүбэт харахтары-
нан уун-утары көрдө, ытыһын көхсүнэн иэдэс пин 
даҕайар даҕайбат икки ардынан имэрийэн ылла. 

– Суох, кэбис, Егор, – мин туох эрэ абылаҥтан 
босхоломмуттуу хоспор ойдум. 

Кэбис, маннык буолуо суохтаах. Таптаабат 
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аат а, таптаспыта буолар сатаммат. Таптал диэн 
суох...

Алтынньы 4 күнэ, чэппиэр. 
Улуус кииниттэн таҕыстым. Тамара Прокопьев-

наны көрүстүм. Сарсыарда оскуолабар тиий-
битим Вячеслав Николаевич: «Эн бүгүн уруо-
гуҥ суох», – диэн соһутта. Алтыс кылаастарга 
бэһис уруоктаах этим да, кырдьаҕас учуута-
лы кытта көрсүһүү буоларынан сибээстээн бэ-
һис, алтыс уруоктары босхолообуттар. Оскуо ла 
мас сыыната улуус киинигэр киирэн эрэригэр 
түбэһэммин киирсэн хааллым. Суолу быһа бу 
күүстээх быһаарыныыбыттан бэйэбин сөҕө олор-
дум. Дьэ, тиийэммин туох диибин диэн санаа-
бын сааһылыы сатаабытым. Ол курдук суолбун 
 билбэккэ да хааллым. 

– Кимий? – ааны тоҥсуйбуппар эдэрчи дьах-
тар куолаһа иһилиннэ. 

– Дорооболоруҥ. Тамара Прокопьевнаҕа кэллим. 
Аан аһылла түстэ. Отуччалаах дьахтар ааны 

арыйда уонна соһуйбуттуу көрөн турда. 
– Дорооболоруҥ, Тамара Прокопьевна баар 

дуо? Мин бу «N»-тан кэллим, – диибин. 
Дьахтар хараҕа өссө кэ²ээтэ, онтон миигиттэн  

хараҕын араарбакка эрэ: «Маам...» – диэтэ. 
Хостон саастаах эрээри бэйэтин көрүммүт, 

интеллигентнэй көрүҥнээх дьахтар ачыкытын 
үрдүнэн миигин көрдө көрбүтүнэн тахсан кэллэ. 

– «N»-тан диигин дуо? Хайалараҕыный бу? –
Тамара Прокопьевна сөбүлээбэтэҕэ куолаһыгар 
иһиллэн ааста. 

– Үтүө күнүнэн, мин Нина диэммин. «N» оскуо-
латыгар быйыл учууталынан ананан кэлбитим...

Тамара Прокопьевна тута сэрэйдэ быһыы лаах. 
Хаастарын түрдэһиннэрдэ, миигин батары көр дө 
уонна: «Чэ, киир», – диэтэ. 

Биллэн турар, наһаа бэрдэ суох кэпсэтии та-
ҕыста. Ааспыты хасыһан, ыйытааччы буолан 
үлтү өһүргэттим. Иилэн ыларым суох эбит диэн 
тахсаары турдахпына: «Арыйаан барахсан туох 
да куһаҕана суох уолчаан. Ийэтэ буолуохсут 
быраҕан барбыта. Аҕата суорҕаннаах-тэллэх 
киһитэ этэ. Бэйэтэ бэйэтигэр ускул-тэскил сыл-
дьан улааппыта. Мин даҕаны туох да аһынар, 
харыстыыр диэни билбэт буолбут киһи буол-
батахпын эбээт. Ол эрээри, буруйун билиниэх-
тээх этэ», – диэтэ. 

Алтынньы 5 күнэ, бээтинсэ. 
Учуутал күнүнэн!
Сайыынабынаан кэпсэппитим. Мөхпөтүм, сүөр-

гµлээбэтим, төһө кыалларынан... Уола бу саас 
армияттан кэлбит эбит. Сүүрбэлээх үһү. Хата, 
мин дьолбор кыыс дьоно билэллэр эбит. 

Ванессалыын оскуола буфетыгар чэйдээтибит. 
– Нинка, сэрэниэҥ этэ, – кыыһым үүттээх итии 

чэйин сыпсырыйа-сыпсырыйа сибис гынар. 
– Хайдах, ол аата? – тугу этэрий диэммин муо-

дарҕаатым. – Туохтан?
– Бүт эрэ чээ, киһи барыта билэр. Ыал ах-

сын уора-көстө киэһээҥҥи аһылык сүрүн темата 
эһиги дии...Осиповтыын...Он же несовершен-
нолетний. Дьыала тэриллиэн сөп ээ, хотуй, – 
кыыһым күлэр. – А так олох улахан уол курдук 
дии. Аҥардас телосложениетаа...

Мин олоспоппуттан суулла сыстым. Ис-ис пит-
тэн үллэ кыыһырдым. Санаабар тымырдарым 
субу быһыта барыах курдуктар. Олоппоспут тан 
туран кэллим. Буфекка үлэлиир дьахталлар туох 
буолла диэбиттии хайыһа түстүлэр. Ванессам 
хараҕа тахсан барыах курдук быччайбыт. 

– Акаары! – нэһиилэ туттуна сатыы-сатыы тии-
һим быыһынан сыыйа тартым да, тахсан бардым. 

Туох накааһай бу?! Тугум соругар... Көмө-
лөһөөрү гыммытым, харыстаары гыммытым... 
Барыта таҥнары! Ванесса өссө ол-бу диэн сиби-
гинэйбит буола-буола... Дэриэбинэ сүрүн тема-
та... Айыкка, ханна эрэ баран хаалбыт киһи...

«Эйигин кэтэстим да кэлбэтиҥ. Учуутал кү-
нүнэн эҕэрдэлээри гыммытым».

Ити Арыйаан ватсаптаата. Уокка арыыны 
кутан биэрдэ. Маарыын ыарыйдым диэммин 
 дьиэ бэр кэлбитим. Бырааһынньыкка барбатым. 
Оҕо лорум «Дьолуоҕа» эҕэрдэлээбиттэр. Арай 
Ары йаан туһунан, бэйэтэ. Ити суруйбут тылла-
рыгар улахан туох да суох эрээри... Кэбис, эп-
пиэттээбэппин. Арыйаан барахсан... Миигиттэн 
сылтаан өссө улахан хара балыырга киирэн эрэр. 

...Егор киирэ сырытта. Ыарыйдым диэммин 
сыттым. Киһим кэлэн төбөбүн тутан көрдө уон-
на тахсан барда. Кини наһаа үчүгэй ээ... Ол 
эрээри... ама тапталлара диэн маннык үһү дуо? 
Мин Егордуун үйэм-сааһым тухары бииргэ буо-
ларбын сатаан оҥорон көрбөппүн. Табыллыбат. 
Айылааҕын, ханна эрэ баран хаалбыт киһи... Ба-
рыларыттан куотуох, саһыах санаа киирэр.

Эдэрдэр айымньылара
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Анатолий Гаврильевич Кирил-
лин–Толикус 1987 сыл лаах ха Сун-
таар улууһун Эл гээйи б³´µ³лэгэр 
тө рөө  бүтэ. 2005 сыл лаахха Той-
бохой орто оскуолатын бүтэрбитэ. 
Үөрэнэр кэм нэригэр айымньылара 
уонна ыстатыйалара «Кэскил» 
уонна «Сунтаар сонуннара» 
хаһыаттарга тах сыталаабыттара. 

2006 сыллаахха Сунтаар дааҕы 
политехническай  учи  лищеҕа 
слесарь-суоппар идэтин ба´ы-
лаабыта. Бу кэм²э «Сэ һэн Тоҕой» 
улуустааҕы ха һыакка элбэх 
ыстатыйалара, кэпсээннэрэ-
хоһоонноро бэчээттэммиттэрэ.
Училищены бүтэрээт, кэтэхтэн 
ХИФУ юридическай факульте-
тыгар туттарсан киирбитэ уонна 
ОДьКХ Элгээйитээҕи учаастагар 
хачыгаарынан үлэлии киирбитэ. 
Эл гээйи «Кулуһун» литератур-
най түмсүүтүгэр дьарыктаммыта. 
2013–2015 сылларга «Кириэс-
тээх» ТХПК-тыгар сварщигынан 
үлэлээбитэ, Кириэстээх «Тымтык» 
түмсүүтүгэр киирэн, кыра кэрчик 
кэпсээннэри суруйан барбыта. 
Олортон сорохторо социальнай 
ситим н³²µ³ тарҕаммыттара. 

2017 сылтан Элгээйи нэ´и лиэ-
гин дьа һал  татыгар маҥнай спор-
тинструкторынан, билигин землеу-
строителинэн үлэлиир. 

Быйыл Эдэр суруйааччылар 
ХХI ³р³спµµбµлµкэтээ±и сµбэ 
мунньахтарыгар сити´иилээхтик 
кыттан проза семинарын биир 
басты²ынан ааттанна.

Анатолий Кириллин–Толикус

ГАММА
(Кэпсээн)

Кинини бэрт эдэр эрдэхпинэ көрсүбүтүм... Билигин ол 
көрсүһүү мин олохпор улахан суолтаны оонньообот курдук, 
мин өйүм-санаам эрэ будулуйбут туманын быыһыгар туох 
эрэ астыгы, кэрэни, остуоруйалыы оҕотук тапталы санатар. 
Гамма... Дьикти ааттаах кыыс мин олоҕум биир кэрчигэр бэрт 
интэриэһинэйдик киирэ сылдьыбыта... Ол кэмнэри то±о эрэ 
бµгµн эйиэхэ сэ´эргиэх санаам киирдэ. 

Эдэрбин. Хараҕым дьиҥнээхтии, киһилии аһылла илик буо-
лан олоҕум тулата бэрт дьиибэтик, бэрт интэриэһинэйдик, 
сир-дойду миэхэ эрэ анаан айыллыбытыныы көстөр кэмнэрэ 
этэ. Оччолорго кыаҕым-сэниэм толору, энергия бөҕөтө, ка-
лейдоскоптуу олоҕум оргуйан олороро. ¥өрэнэ охсорум, во-
лейболлуу ыстанарым, библиотекаҕа кинигэ көрдөөһүнүгэр 
тµбµгµрэрим. Ити кэннэ теннистии ойорум, доҕорбор сыл-
дьан ырыа уста охсорум, сериаллары үрдүнэн-аннынан көрөн 
а´артыырым. Оннук тµбµккэ сылдьан олохтон астынарым, 
µ³рэрим...

Арай биирдэ теннистии туран, хараҕым ааһан иһэр кыыс-
ка хатана түспүтэ. Теннис остуола көрүдүөргэ турара, киһи 
бөҕөтө ааһара да, ала чуо ол кыыһы бэлиэтии көрбүппүттэн 
бэйэм да сөхпүтүм. 

Кини кыра уҥуохтаа±а, хатыҥыр, сырдык эттээх-сииннээх, 
уһун суһуохтаах этэ. Таба муоһуттан чочуллубут тэ²э уран, 
нарын бэйэлээ±э. Дьүһүнэ-бодото, туттара-хаптара ураты чо-
чуонайа...

Буоларын курдук чугас уолаттартан: «Кимий ити?» диэн 
токкооло´он к³р³бµн. «Гамма дии, былырыын үөрэнэ кэл-
битэ», – дэ´эллэрэ уолаттарым. Гамма...Тугунан тыынаҕын, 
тугу интэриэһиргиигин, тугу сөбүлүүгүн? Испэр ³рµµ оннук 
санаа ыалласпыта. Соло булларбын эрэ кинини кэтииртэн-ма-
ныыртан бокуой булбат этим. Алҕаска утары к³рс³ тµстэхпинэ 
сµрэ±им ³р³ битийэ тµ´эрэ. Гамма ону сэрэйбит этэ. 

Биирдэ оннук са´ан кэриэтэ к³р³н турдахпына илэ бэйэ-
тинэн тиийэн кэлбитэ, уонна: «Көрүүй, баһаалыста миэхэ кө-
мөлөһүөҥ дуо?» – диэн туох эрэ таһаҕаһын уопсайыгар диэ ри 
иттэрбитэ. Ол баран иһэн дьэ билсибиппит. Арахсарбыты-
гар кини: «Дьэ бэрт, мантан инньэ билсэр буолуохпут, туох 
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эмит наада буоллаҕына эн да миэхэ биллээр, 
көмөлөһүөм...» – диэн симиктик эппитэ. 

Ол кэнниттэн сүрэҕим күөрчэх курдук ³р³ 
ытыллыбыта. Күн аайы, күҥҥэ хаста даҕаны 
Гамманы эрэ көрсөр, Гамманы эрэ кытта кэпсэ-
тэр кµµстээх ба±а санаа±а куустарбытым. Бу са-
наатахха, наһаа да кµµскэ таптаабыт эбиппин. 

Доҕордоспуппут. Мэлдьи үөрэ-көтө сылдьар, 
олоҕу ыраас өттүттэн эрэ көрөр сырдык санаа-
лаах кыыһы наһаа да сөбүлээбитим. Кини атты-
гар сырыттахха тулалыыр эйгэм мэктиэтигэр сыр-
дыыра, кустук араас өҥүнэн оонньуура.  Араас 
өҥ уонна тыас гамматынан... Күн аайы мин ки-
ниэхэ тиийэрим. Иккиэн µ³рэ-к³т³ үөрэххэ ыста-
нарбыт. Би´иги сы´ыаммытын доҕотторбут да 
бэлиэтии көрөлл³р³. Ол эрээри тапталбар ³сс³ 
да билинэ илигим. Ол тµгэни долгуйа кµµтэрим. 

Үҥкүү киэһэтэ, бытаан музыка. Эр санаабын 
киллэринэн Гамманы тиийэн ыҥырдым. Кыыс 
санныбар т³б³тµн хо²кутан намыын матыып дол-
гунугар олорсон, оргууй «устан» барбыппыт. Ол 
тµгэ²²э мин: «Эйигин ууруохпун ба±арабын», – 
диэн кулгаа±ар сипсийбитим. Гамма мичээрдээн 
эрэ кэбиспитэ... Биһиги дьоллоох этибит. 

Кэлин, биһигини биир киһи курдук көрөр 
буол буттара. Ханна Гамма, онно мин. Эбэтэр 
миэхэ аадырыстаатахтарына, Гамма онно эмиэ 
сыһыаннаа±а. 

Биһиги дьолбутугар ымсыыраллара. Ордук са-
нааччы да баара. Ол – доҕорум Андрей. Кини ым-
сыырарын мин мэлдьи бэлиэтии к³р³рµм. «Э´иги 
олус да дьоллооххут!» – диэбит тµгэнэ эмиэ баара. 
Мин онно сэрэхэдийиэхтээх, сэрэниэхтээх этим. 
Ону суох... Доҕотторбутун кытта ³рµµ суула´ан 
сылдьарбыт. Киинэ±э буоллун, айыл±а±а шаш-
лыктыы тахсыы буоллун... Мин Гамманы сыы-
йа доҕотторбут быыстарыгар сүтэрэн эрэрбин 
сэрэйбитим. Уура´ыы-сылла´ыы а±ыйаабыта. 
Гамма миигиттэн сыыйа тэйэн эрэр курдуга. Туох 
буолбутун ыйыта сатыырым, Гамма буруйдам-
мыттыы харахтарын куоттара к³р³р³. Ылынна-
рар эппиэти да биэрбэт этэ. Т³рµ³тµн бэйэбиттэн 
к³рдµµ сатыырым, ба±ар олус кµнµµлµµрбµттэн 
буолуо дуо диэн бэйэбин буруйдуурум. 

Спартакиада этэ дуу, олимпиада этэ дуу, би-
һиги икки аҥы арахсар кэммит тигинээн кэлбитэ. 
Ый аҥаарын кэриҥэ күрэхтэһии тµбµгэр сылдьы-
быппыт. Гамма араас т³рµ³тµнэн куота к³т³ са-

тыыра. Ким кинини ииртэ, ³йµн-сµрэ±ин сµµйдэ 
диэн санаа±а ылларбытым. Санаабар, дьол-
лоохтор очуостарыгар µ³´э турар киһини, ким 
эрэ кэннибиттэн кэлэн тµ²нэри аспытыныы сүр 
үрдүктэн куҥ сиргэ илдьи түспүт курдугум. Ту-
лалыыр эйгэм боруорбута, хас биирдии күлүккэ 
куһаҕан санаалар элэҥнэспиттэрэ. Мин биир 
киэ´э Гамманы к³рс³рдµµ хо´угар киирбитим. 

Кини тµннµк диэки хайы´ан миэхэ к³хсµнэн 
олороро. 

– Иһит, – диэбитэ уонна миэхэ утары хааман кэ-
лэн, уолуктуур кэриэтэ туппута. – Доҕор бы һыы-
тынан наһаа үчүгэй киһигин, быраат да курдук 
 чугас киһигин. Ол эрээри, ол эрээри өйдөөрүүй, 
мин эйигин тапт... с³бµлээбэт эбип пин... Атыны 
сөбүлүү көрдүм... – диэбитэ тымныытык. 

Иэдэ´ин та´ыйар санаа баара эрээ ри... Түр-
гэнник оргуйар итии хаана суох саха таах ту-
ран хаалбытым. Нэ´иилэ: «Кимий?» – эрэ диэн 
ы²ыраммытым. «Чэ ол бэйэм дьыалам. Билэ 
сатаама...» – диэбитэ, хата бэйэбин сирэйгэ та-
´ыйардыы. 

Мин туран хаалбытым. «Бүттэхпит ити...». Ити 
киэ´э хоспор либиир сыппытым. Арыгы үрдүгэр 
түһүөх санаа да кииртэлээбитэ. Тапталбын был-
дьаппыт абабар, ол ки´ини кэ´этиэхтии суту-
рукпун сууралаабытым. Уопсайга олорооччу лар 
миигин бокуонньук хаама сылдьарын курдук са-
ныыллара, сорохторо «тыыннаах хаалара дуу, 
тулуһара дуу...» диэбиттии аһыммыт харах та-
рынан уоран к³р³лл³р³. Оттон мин син биир 
Гамманы эрэ көрүөхпүн баҕарарым. Миигин 
аралдьытаары доҕотторум киинэҕэ, онно-ман-
на кµµлэйгэ ы²ыраллара. Биирдэ мин дьол бут 
уорбут Андрей: «Гамматтан кэллим, барыах, 
пивка та иһиэх...» – диэбитигэр то±о эрэ тута 
сөбүлэспитим. Андрей барнай стойкаҕа ту-
ран: «Биһиги уопсай доҕордууларбыт дии. Ол 
иһин да буолуо, иккиэн биир кыыһы сөбүлүү 
көрдөхпүт. Эн сытыы-хотуу буолаҥҥын, мии-
гиттэн быһа түһэн кинилиин билсэ охсубутуҥ, 
чугаһыспыккыт, сылдьыбыккыт. Миэхэ ол кэм 
олус ыарахан этэ. Э´игини тулуйан к³рб³кк³ 
эрэйдэнэрим. Ыар санаабын өр тута сылдьар 
кыаҕым суох буолан, Гаммаҕа тапталга били нии 
суругун ыыппытым. Онуоха Гамма: «Тапта лым 
кимин быһаара иликпин», – диэн эрэмньи са-
нааны µ³скэппитэ. 

Эдэрдэр айымньылара
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Мин к³рµµбэр эн Гамманы бас билии² тэ²э 
сы´ыанна´ары². Аттыгар кими да чуга´аппа-
ты², кини онтон эрэйдэнэрэ. Мин харахпар он-
нук көс төрө. Гамманы былдьаан ыларга сорум-
мутум...» 

Сиргэ тимирдэн баран, аны тиийэн кэлэн сып-
пах быһаҕынан сүрэхпин тиниктиирин тулу-
йумуна, сутуругум ³р³ көтөҕүллэн тахсыбыта. 
Андрейы хам баттыы сытан лигийбитим. Ол кэн-
нэ «Дьоллоох буол!» эрэ диэбитим. Тыл уонна 
тахсыбатаҕа. Санаабар, бырастыы гыммытым. 
Бэйэм эрэ умнуохпун наада этэ. Умуннум да 
быһыылааҕа...

Сыл-хонук ааһан испитэ. Андрейдаах Гамма 
олохторун истэрим. Сатамматахтара, сатаспак-
ка арахсыбыттарын, о±оломмуттарын билэрим. 
Мин ону туора дьон сонунун курдук истэн кэ-
биспитим эрээри, тоҕо эрэ итинтэн ис-испиттэн 
үөрбүт курдугум. «Арахсыбыттара ордук. Хайа-
хайа лара миигин та²нарбыттара», – диэн ³спµн 
³´µлэ илигим. 

Дьэ биирдэ µлэбинэн куоракка командиров-
калаабыттара. Кэргэнэ суох ки´ини ³рµµ миигин 
ыытара. Атыттар дьиэттэн-уоттан, хаһаа йыс ты-
баттан тутуллар курдуктара. Төһө да куо ракка 
дьоннордооҕум иһин, соҕотох олорорго үөрэм-
мит киһи олус мэһэйдэтэр буоламмын гостиница-
ларга тµ´ээччибин. 

Дьыала быһаарсыахтаах сирим таһыгар гос-
тиница аһыллыбытын истэн онно тиийбитим. Кө-
рүдүөргэ биир кыыс наушникка ырыа истэ-истэ 
муоста сото сылдьара. Аа´ан и´эн ойо ҕоһуттан 
көрбµтµм, арай Гамма±а майгын ныыра. Чуга-
һаан кэлэ ча´ыны ыйыппытым. Арай иннибэр 
мөссүөнэ төрүт уларыйбатах Гамма чо ҕулуйан 
турара. Эдэр сааһым саһа сылдьыбыт иэйиилэрэ 
эмиэ т³л³ к³т³н тахсыбыттара. 

– Дорообуо! Хас сыл, хас үйэ! Көрсүбэтэхпит 
ырааппытыын, – Гамма са²а аллайа тµспµтэ. 

– О! Гамма... Хайа... – соһуйан хаалан тыл-
быттан маппытым. 

- Дьэ бу, Гаммабын. Биллиҥ дии, хата. Эйигин 
киһини билбэт улахан тойон буолбут диэбиттэрэ. 
Дьэ кэпсээ, үлэ-хамнас, сонун-нуомас...– диэби-
тэ Гамма. 

– Онтон... Барыта кэминэн... Кэпсээтэххэ бү-
гүн-сарсын бүппэт буоллаҕа кэпсээним...

– Ээ, бээ даҕаны, бассаап баар диэбиттэрэ ээ, 

төлөппүөннээҕиҥ буолаарай? Нүөмэргин хаал-
ларыый, ханна да сырыттаргын сибээстэһиэхпит 
буоллаҕа, – диэбитэ Гамма харса суохтук. Ити 
кэннэ халаатын сиэбиттэн харандаас та´ааран 
нµ³мэрбин суруна охсубута. 

Киэһэтин үлэ дьыалата, түбүгэ эрдэ бүтэн, 
сытан эрэ Гамманы санаабытым. «Дьэ, мантан 
инньэ билсэр буолуохпут...» диэбитин ³йд³³н: 
«Ханна эмэ, биир эмэ кафе±а к³рс³бµт дуо?» 
– диэн т³л³пµ³ннээбитим. «Ээ бэрт! ¥өрүүнү 
кыт та», – Гамма чуопчаара тµспµтэ. Тахсарбар: 
«Суох! Уруккуну тугу да хостообоппут!» – диэн 
дуу һабар бирикээс биэрбитим. 

Гамма утары олорунан элбэ±и-и элбэ±и кэп-
сээбитэ. Кини µ³рэ±ин бырахпыт, оло±о сатам-
матах дьахтар эрээри букатын итэ±эстийэ тутту-
бата с³хт³рбµтэ. Кимнээ±эр оло±унан астынар 
к³рµ²нээ±э. 

Кэпсиирим тухары Гамма ууллубут нарын ха-
рахтара миигин таптыырдыы көрөр курдуктара. 
Аахайбат буола сатыырым да, магниттыы тар-
дан ыла тураллара. «Уруккуҥ курдуккун. Сол  да 
бэйэҕиттэн үрдүгү ойор эрэлгин ыһыкта илик-
кин, сыал-сорук бөҕөтө...» – диэбитэ Гамма. 

Бириэмэ да ыраатан барбыта, остуол да аһы-
лыга бүппүтэ, туохтан эрэ ыксаабыт санаабар 
кэпсэтиибитин түмүктээн кэбиспиппит. «Ситэри 
сэлэспэтибит дии... Чэ хаһан эмэ...» – диэбитэ 
кини арахсар чаас кэлбититтэн хомойбуттуу. 

Куоракка сүгүн сылдьыам дуо, үс сүүс ты-
һыынча киһи бу куоракка батан олорор дииллэр 
даҕаны, биир эрэ киһи бу куоракка баар курду-
га, ханна да сырыттарбын, кинилиин чэйдээ бит 
кафем аана угуйара, сүрэҕим аттыгар сыл дьар 
төлөппүөнүм күөттэнэрэ. Куоракка бүтэһик 
күм мэр, аны бириэмэ төһө да ыгымын иһин, бэ-
йэм ис санаабыттан Гамманы к³рµ³хпµн, ки ни 
са²атын истиэхпин баҕарбытым. Эмиэ урукку 
кафебытыгар, урукку остуолбутугар олор буп пут. 
Кэпсэ тиибит сµнньэ Андрейтан са ҕа ламмыта...

– Оо, олохпун төнүннэрэрим буоллар! Бу кур-
дук тойон кэргэнэ буолан олоруох эбиппин! – 
диэбитэ Гамма күлэ-кµлэ. 

– Ол эрээри син биир Андрейга барыаҥ эбитэ 
буолуо. 

– Тоҕо? Мин иккиэҥҥитин сөбүлүүр этим. Эн 
куттаан, кыыһыран, күнүүлээн тахсарыҥ дии...

– Эс! Чэ билбэтиим, – тапталым күүһүгэр ба-
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ҕар, чахчы, тугу да бэлиэтии көрбөтөҕүм буолуо. 
– Куттанар этим эйигиттэн. Элбэҕи эрэннэрэр, 

сүүрүүлээх-көтүүлээх киһи кэннигэр күлүк буо-
лан хаалыам диэн...

– Эппит тылларын ис номо±ун ³йб³р сыымай-
дыы, бэрийэ олорбутум. Төттөрүтүн, күлүк буо-
лан мин хаалан хаалбытым буолбатах дуо? Туох 
баар инники эрэлбин быһа сотон, баҕа санаа-
ларбын киэр кыйдаан, үөрэхпин эрэ бүтэрэ ох-
субут киһи диэн санаа±а сылдьыбытым. Бүтэрээт 
да, дойдубар төннүбэттии үлэлии күрэммитим. 
Билигин даҕаны сиргэ таптал диэн баарын ум-
нан, олох сыалын үлэҕэ эрэ көрөн олордоҕум 
бу дии, – диэбитим. Ити кэннэ киниэхэ эрэли 
µ³скэтимээри салгыы, – Гамма, былыргыны бы-
лыт саппыта. Эн миигин а´ыммыттыы к³рµмэ. 
Мин барытын уйбутум, тулуйбутум. Ки´и эрэлин 
тэпсии т³´³ ыарыылаа±ын билбитим. 

– Мин да чэпчэки оло±у олорбото±ум. Эрэйи 
билбитим. Андрей арыгы истэҕин аайы эйиэхэ 
күнүүлээн кырбыыра, – Гамма хара±а кытаран, 
уунан туолбута. 

– Арахсыбыккыт да сөп эбит... Бырастыы 
гын, өр сылларга илдьэ сылдьыбыт ыар са-
наа бын эттим, эйиэхэ кыыһырбаппын, толору 
дьол лоохпун диэбитиҥ дии, салгыы дьоллоох-
тук олоруоххун баҕарабын! – Эдэр сааспар 
тапталбын сиргэ- буорга тэпсибит Гамматтан 
тугу эрэ сити´иэхтии сµгэ-балта тыллары т³л³ 
ы´ыктыбытым. 

– Дьоллонуоххун баҕарар буоллаххына бил сэ 
туруох ээ...

– Суох, Гамма, билсимэ, нүөмэрбин соттор. Ос-
пут бааһы ха±ылаама, – диэбитим тым ныытык. 

Гостиницабар т³ннµбµтµм. Гамматтан иэс тэс  -
тим дии санаабытым эрээри, мин онтон чэп чээ -
бэтэ±им. Төттөрүтүн өссө ытыах курдук ту рук-
таммытым. Чэ, ити бүгүн эрэ. Сүрэх уос ку йуо, 
кэм-дьыл о´ордуо. Гамма да миигин ум нар ини. 

Гамма – эдэр сааһым нарын, истиҥ таптала, 
таба муоһунан оҥоһуллубут статуэтка, остуо-
руйа фарфоровай куукулатын тэ²э сµрэхпэр-
дуу´абар ханан эрэ анал миэстэ булан туруо² 
буолла±а...

Эдэрдэр айымньылара



45Чолбон 8 №-рэ 2018

Эдэрдэр айымньылара

Мария Степанова-Андреева Горнай 
улууһун Одуну нэһилиэгиттэн төрүттээх. 
Маҕарас орто оскуолатын кэнниттэн М.К. 
Аммосов аатынан Саха судаарыстыбаннай 
университетын Саха тылын уонна куль-
турология факультетын кэтэхтэн үөрэнэн 
бүтэрбитэ. Билигин төрөөбүт Одуну 
нэһилиэгэр олорор, Маҕарас оскуолатыгар 
педагог-библиотекарынан улэлиир.

Айар үлэнэн оҕо сааһыттан дьарыкта-
нар. Хоһоонноро «Үлэ күүһэ» хаһыакка, 
«Күрүлгэн» альманахха уонна «Чолбон» 
сурунаал «Саҥа хардыы» рубрикаты-
гар бэчээттэммиттэрэ. Горнай улууһун 
«Дьүрүскэн» эдэр ыччат литературнай 
түмсүүтүн кыттыылааҕа. Эдэр суруйаач-
чылар ХХ өрөспүүбүлүкэтээҕи сүбэ-
мунньахтарын кыттыылааҕа. 

Былы  ры ын Горнай улууһун Мытаах 
нэһилиэгэр буолбут «Бор көмүс күһүнэ» 
уус-уран литературнай фестивальга хоһоон 
куоталаһыытыгар 1-гы миэстэни ылбыта.

Быйылгы Эдэр суруйааччылар ХХI 
өрөспүүбүлүкэтээҕи сүбэ мунньахтарыгар 
поэзия семинарын бастыҥынан ааттаммы-
та уонна кинигэ таһаарарга мэктиэлэммитэ.

Мунаарыы

Күһүн хомолтотун кистиир
Сайын тиһэх күннэригэр,
Көмүс сэбирдэххэ сууланар,
Эһиилги уоскулаҥын булунар.
Ардах түһэр курулуу,
Туман көтөр хойутаан...
Арай күнү күүтэр алааспар,
Хаһыҥ хонно бөлүүн
Хонук сирин  булбакка.

* * *
Күһүн ыксыыр,
Сэбирдэҕин тамныыр.
Эн – тиэтэйэҕин,
Мин – сонньуйабын...

* * *
Хагдарыйбыт сэбирдэх
Тэлгэммитэ ыллыкпар.
Сылайбыт таммах
Ыйаммыта түннүкпэр...

* * *
Чараас туман сыыйыллар
Дохсун ардах кэнниттэн.
Эн биһикки суолбутун 
Күһүн тыына бүрүйдэҕэ...

* * *
Бүгүн тоҕо эрэ айылҕам,
Дьиктитик иҥиэттэ иһийбит.
Бэл, санаарҕыы саһарбыт сэбирдэх,
Дьүрүскэн тыаһа да долгуппат.
Барыта сонньуйбут санньыар,
Тохтообут толбонноох алып.

«Санным чараас кынатыгар 
эмиэ хаттаан эрэнэбин...»

Мария Андреева
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* * *
Хардыыбын испэр ааҕа
Хааман иһэбин сыа хаарга,
Кэннибиттэн иһээччи,
Кыйа барыма дуу, суолбун...

* * *
Кырыыһаттан оргууй сурулаан,
Кыһын түстэ дойдубар.
Уу чуумпу, уу чуумпу тулабар,
Улук уутугар утуйда сир-дойду.

Эйиэхэ тиийиэхтээх ыллыкпар
Муус кырыа оһуора түстэҕэ.
Эн биһикки күөх тыабытын
Маҥан хаар суорҕана саптаҕа.

Хаар түһэр, түһэр күргүөмнээн,
Тапталбыт уотун уҕарытар.
Хаһан эрэ хаампыт кытылбытыгар,
Туманнаах дьыбар хомурахха хонноҕо...

Таптаабытым

Хаар түһэ турара ол киэһэ,
Дьиктини, ырааһы саната...
Өйдүүбүн дьикти түгэни,
Сулустар имнэммит түүннэрин.
Саныыбын долгуйбут долгуммун
Өй, сүрэх сүргэтэ сүүрбүтүн...
Ол кини этэ... Кэтэспит кэрэм этэ...
Угуйар уохтаах куолас,
Уоттаах умсулҕан уос,
Уонна эмиэ истиҥ иэйии,
Имэҥнээх, эриэккэс эгэлгэ.

Күүстээх иэйии сыдьаайын
Сыралыгар куустарбытым – 
Таптаабытым, бука, кинини,
Таптаабытым...

* * *
Былыттар ытаабыттара
Эйигин сайыһан.
Көрсүөхпүт хайаан да диэбитиҥ.
Мин мэлдьи кэтэһэр курдукпун...

* * *
Тоҥ буору тобулан тахсыбыт сибэкки 
Сандаарар күҥҥэ талаһарын курдук,
Ситиһии симэҕин син биир ситэммин
Тутан ылыам дии саныыбын.

Тыллыы

Саас мин тыллабын,
Сандаара сырдыыбын – 
Кыһыҥҥы доҕууртан
Көҥүллүк тыынабын.

Саас мин иэйиим
Сарыаллыын уһуктар,
Хаардаах кытылбар
Халаан уута халыйар.

Мин саас таптал
Омун уотугар ууллабын!
Санным чараас кынатыгар
Эмиэ хаттаан эрэнэбин.

* * *
Үрүҥ түүннэр үүннүлэр – 
Үчүгэйиэн, үрүмэ салгын!
Үҥкүүлүөх бүгүн иккиэйэҕин,
Үрүмэччи буолан хонуу устун.

* * *
Сиик силбик таммаҕын иилинэн
Сибэкки төбөтүн хоҥкутуо,
Оргууйдук чараас киэһэ устуо,
Отуум иһэ чуумпуруо...
Маннык нуһараҥ түүннэргэ
Мин тоҕо эрэ эйигин саныыбын...

* * *
«...Аккаастанныҥ да – атын,
Антах хайыстым да – билбэппин.
Эттим да этириэс,
Бардым да көҥүлүм...», – диэн саатаныма...
Кэнники,
Төннөргөр төлкөҥ түҥнэстиэ,
Ааттаһаргар аатыҥ умнуллуо,
Кэлээри гыннаххына кэмиҥ ыраатыа!
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Үөһээ Бүлүү улууһун Дүллүкү нэһилиэгэр 
олорор. 33 саастаах. Н.Г. Чернышевскай 
аатынан Бүлүүтээҕи педагогическай кол-
ледж физкультура салаатыгар кэтэхтэн 
үөрэнэр. Кэтэх хаһаайыстыбатын көрөр. 
Үс оҕолоох дьиэ кэргэн аҕа баһылыга.

Оскуола эрдэҕиттэн хоһоон суруйарга 
холонор. Айымньылара 2015 сыллаахха 
«Хоhооннор» диэн дьоҕус кинигэнэн тах-
сыбыттара, «Тапталтан тыллыбыт иэйии-
лэр», «Тобуруокап көмүс күhүнэ» (2016, 
2017) хомуурунньуктарга, «Чолбон» суру-
наалга, «Күрүлгэн» альманахха, «Кыым», 
«Үөhээ Бүлүү» хаһыаттарга бэчээттэммит-
тэрэ.

Быйылгы Эдэр суруйааччылар ХХI 
өрөспүүбүлүкэтээҕи сүбэ мунньахтарын 
поэзия семинарын арыйыынан ааттанан 
СӨ Культураҕа уонна духуобунай сай дыыга 
министерствотын анал бирииһинэн бэ-
лиэтэммитэ, хоһоонноро хомуурунньукка 
мэктиэлэммиттэрэ.

* * *
...киртийбит түннүкпэр
Күн уота тайанна,
Иһийбит ис куппар
Сандал саас айманна.

Арай, мин сытабын
Халлааны одуулуу,

Ахтабын, саныыбын
Ааспыты сонургуу...

Мин хоһум иһигэр
Күн уота үҥкүүлүүр,
Хараҕым иитигэр
Араастаан күлүмнүүр.

Арай, мин сытаммын
Оҥорон көрөбүн,
Кэлиэхтээх сайынтан
Мин дьолу күүтэбин...

* * *
Кыһынын баччаҕа
Халлааным хараҥа,
Утуйа сыттаҕа
Бөһүөлэк аҥара.

Мин курдук ынахтаах
Ол киһи турдаҕа,
Хотоҥҥо тиэтэйэн
Тэбинэн эрдэҕэ.

Хотонуҥ иһигэр
Ынаҕыҥ кэбинэр,
Чэрдийбит илиигэр – 
Ыанньыйбыт эмиийдэр...

Ол кэннэ, дьэ, күрдьэх
Күөрэйэ көтүөхтээх,
Оччоҕо дьэ күөрчэх
Күндүтэ көстүөхтээх.

«Оттомноох отутум – 
испэр син биир 

оҕобун...»

Николай Васильев-Харыйалаах Уола
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Үрүҥ ас даҕаны
Үлэттэн кэлэрин
Аныгы сахалар
Билиэхтээх этилэр…

* * *
Хаайар миигин манна:
Түөрт эркин, өһүө...
Арай, санаам онно –
Оол, сулус нөҥүө...

Туойбатах ырыабар –
Эн эрэ аатыҥ,
Туолбатах ырабар –
Эн эрэ баарыҥ...

Эн суоххар, бу маннык
Олоҕум бүтүө,
Таптал иһин, кырдьык
Үс кутум көтүө...

Онуоха диэри мин –
Санаа кулута
Ахтабын Эйиигин
Олох устата...

Туойбатах ырыабар –
Эн эрэ аатыҥ,
Туолбатах ырабар –
Эн эрэ баарыҥ...

ТАПТАЛ ТҮҮНЭ

Сулус тыгар сырдыгар
Уһун түүнү кылгата,
Уҥа-таала сыллыыргар
Мин, бэл, тыыным кылгаата.

Тиэрэ түспүт ый уота
Түннүк нөҥүө көһүннэ,
Тэбэр түөһүҥ кутаата
Мин сүрэхпин көҕүттэ.

Умайабын... ууллабын...
Сүтэн ыла манньыйдым,

Сылаанньыйан сылыйан,
Имэҥирэн сылайдым...

Ыһыллыбыт ороммор
Дьол түгэнэ ытыллар,
Түүҥҥү хараҥа хоспор
Таптал уота умайар.

Кыра чаҕыл сулустар
Ордук саныыр курдуктар,
Сипсиһэрдии имнэнсэн
Дьиримнэһэ турдулар...

* * *
Чаҕыл күннээх сааспар
Харах уутун тоҕо,
Отут икки сааспар
Уо, ытыыбын, тоҕо?..

Мин санаам – кыра лыах!
Көтөртөн сылайыам…
Эрэйи кыралыах,
Эн дьолгун сыл айыам...

Курус да хартыына
Санаабын сай ыһар,
Бу тымныы хаар тыына
Сайыны сайыһар.

Санаабар бэс ыйдыын
Билэбин сыт абын,
Бу түүн туолбут ыйдыын
Ороммор сытабын.

Тулабар чуумпуруу,
"Соҕотох Эр..." диигин...
Олохпор чуумпур уу,
Эн – тыылаах эрдиигин.

Бүтэһик эрэлбит
Туолбакка эрэйдиир,
Итэҕэл, эрэл, бит:
"Аны, суох эрэй..." диир. 
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Уус Алдан улууһун Бороҕон бөһүөлэгэр 
төрөөбүтэ. Мүрү 1-гы нүөмэрдээх оскуола-
тын кэнниттэн М.К. Аммосов аатынан Саха 
судаарыстыбаннай университетын БГФ-тын, 
Дьокуускайдааҕы экономика-быраап ин-
ститутун уонна ХИФУ РФ ХИНТуоКИ нуучча-
лыы-сахалыы уус-уран тылбаас магистрату-
ратын бүтэрбитэ. «Стройсельгазификация» 
тэрилтэҕэ буҕаалтырынан үлэлээбитэ. 
Дьокуускай куорат аттынааҕы Пригороднай 
бөһүөлэккэ олорор, үс оҕолоох дьиэ кэргэн 
ийэтэ.

Айар куттаах буолан, 2015 сылтан 
хоһоон суруйар. Эдэр суруйааччылар ХХ 
өрөспүүбүлүкэтээҕи сүбэ мунньахтарын 
кыттыылааҕа. Хоһоонноро «Бичик» 
НКК-нан тахсыбыт «Айар эйгэҕэ айан» эдэр 
ааптардар хомуурунньуктарыгар киирбит-
тэрэ.  Айымньылара, тылбаастара «Чолбон» 
сурунаалга бэчээттэнэллэр.

Быйылгы Эдэр суруйааччылар ХХI 
өрөспүүбүлүкэтээҕи сүбэ мунньахтарын 
 поэзия семинарынан кинигэ таһаарарга мэк-
тиэлэммитэ.

* * *
Саһарҕа кыымнарын хомуйан
Атаардым күлүмнэс сайыммын,
Күһүнүн тоҥ хаһыҥ түһүүтэ
Аттанным улуу Дон сиригэр.

Манна күн муораҕа тимирэн
Көмүһүн долгуҥҥа суурайар – 
Күөх байҕал сардаҥа уотугар
Дьэҥкэрэн көстөрө кэрэтиэн!

Паркаҕа хороспут клен мастар
Халлаанныын куустуһа үүммүттэр,
Аллея устун хоһоон аргыстаах  
Эдэркээн поэттар хаамсаллар.

Клен маһым күлүгүн ойуута
Дьэрэкээн оһуорун түһэрэр,
Сиккиэр тыал сэрэнэн хамсатан 
Кэхтибит кэрэтин сахсыйар.

Сэбирдэх тэлээрэр күһүнэ
Мин уйан дууһабын ыллатта,
Арай, ахтыбыт санаабар дуу,
Дойдубар хаар түһэн эрдэҕэ...

* * *
Бытарҕан тымныы кэмнэргэ
Күлэр күн сылааһын күүтэбит,
Чоҥкуччу кырыарбыт түннүккэ 
Сибэкки оһуорун көрдүүбүт.

Будулҕан муҥутуур кэмигэр
Сүрэхпит тэбиитэ сылытар,
Кырыарбыт кыламан быыһыттан
Чох хара харахпыт кылайар.

Күдэрик тумаҥҥа тимирбит
Муус куорат – бу мин дойдум,

«Кырыарбыт кыламан быыһыттан 
чох хара харахпыт кылайар...»

Римма Крылова

4. Зак. №219
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Ханнык да сыралҕан куйааска –
Томороон тымныыбын биэрбэппин.

Мөлтөҕү аһыммат кыһыммыт
Сыл ахсын тургутан биэрээхтиир,
Ол аайы чаҕыйбат бар дьоммут –
Туманнаах сарыалы айхаллыыр.

* * *
Туохтан бүгүн мунчааран
Хаар түһэрин кэтэстим,
Сөптөөх хоруй көрдөөммүн
Былыттары манастым?

Халыҥ былыт устан кэлэн
Халлаан ньуурун бүрүйдэ,
Ньыламан маҥан хаарынан
Сымнаҕастык тыбыырда.

Кыраһа хаар кыырпаҕа
Кыламаммар уйаланна,
Тыыным сылаас салгыныттан
Таммах буолан уһунна.

Сиргэ түспүт кыра таммах
Хаар кыырпаҕар кубулуйбат,
Киргэ түспүт сырдык аат
Саҥа хаардыы кылбайбат…

Сыыһа хаампыт суолларбын
Сырдык хаарым, эн бүрүй,
Ааспыт сыллар алҕастарын
Көмнөҕүнэн эн үллүй…

Хара санаа харалдьыга
Хаар анныгар кистэннин,
Үрүҥ санаа үнүгэһэ
Бүгүн сүрэхпэр тылыннын.

Саҥа хаартан салаллан
Сарсыҥҥым хат салҕаннын,
Хаар күлүмнэс сыдьаайа 
Олоҕум суолун сырдаттын.

* * *
Халыҥ хахпын хайытан,
Бүтэй эппин тэһэммин

Тохтор дууһам кэрэтин
Дьон туһугар мин аныам.

Күн халлааҥҥа тыгарын,
Чаҕылхай сулус уотун –
Сиргэ таптал диэни мин 
Айбыт саҕа сананыам.

Ону баара эт мэйиим
Сүрдээх кэмчи ис кыаҕа:
Сүрэх сүүнэ баҕатын
Ыга тутар, хааччахтыыр...
  

* * *
Күлэр күнүм киэһэлик сылайан
Халлаан улаҕа төкүнүйдэ,
Сулустаах суорҕанын бүрүнэн
Сир-халлаан сиксигэр күрэннэ.

Сайыҥҥы нуһараҥ чуумпу түүн
Сиргэ саба халыйан кэлиитэ
Уоскулаҥ намылхай кынатын
Сылаастык сабыта бүрүннүм.

Ыараабыт халтаһабын уйбакка
Умустум оргууй утуйар уубар
Күннээҕи түбүктэн улам тэйэн,
Өссө биир күнү саҕахха атааран.

Хара түүн сымнаҕастык угуйда,
Тыаһа суох эйгэтигэр киллэрдэ
Хамсаабат хара өрүһү харбааммын
Түүл уҥуоргу кытылыгар тигистим.

Манна олох ураты моһуоннаах,
Кубулҕат, дьибилгэт алыптаах – 
Күнэ суохха ыйаммыт кустук
Сиргэ суох өҥнөрү айар курдук.

Мин манна букатын хаалыахпын
Сирдээҕи баар дьылҕам ыҥырар,
Мин дьолум ситиэхтээх анала
Олохпун салҕыырбар күһэйэр.
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Чурапчы улууһун Чурапчы сэлиэнньэ-
титтэн төрүттээх. 24 саастаах. Быйыл 
М.К. Аммосов аатынан ХИФУ РФ ХИНТуо-
КИ саха салаатын бүтэрдэ. «Сэргэлээх 
уоттара» литературнай куруһуок чи-
лиэнэ. Эдэр суру йааччылар XVII, ХIХ, ХХ 
өрөспүүбүлүкэтээҕи сүбэ мунньахтарын 
кыттыылааҕа. ХХ сүбэ мунньах түмүгүнэн 
хоһоонноро «Бичик» НКК-нан тахсыбыт 
«Айар эйгэҕэ айан» эдэр ааптардар хомуу-
рунньуктарыгар киирбиттэрэ. Айымньыла-
ра «Чолбон» сурунаалга бэчээттэнэллэр.

Быйылгы Эдэр суруйааччылар ХХI 
өрөспүүбүлүкэтээҕи сүбэ мунньахтарын 
поэзия семинарынан кинигэ таһаарарга 
мэктиэлэммитэ.

ДЬЫЛЛАР-ХОНУКТАР

Омуннаах олохпут сүүрээнэ
Күндү таас кыырпаҕыттан,
Күн ыһар сарыалларыттан
Кылгаһын өйдөөн көрбөккүн...

ЫЙДАҤА КЫЫС

Айсен Никитин

Быйыл үүммүт сибэкки
Эһиил ол сиригэр тылларын,
Сэбирдэҕэ буорга кубулуйарын
Билиэххин да баҕарбаккын...

Өр турбут мас – таастыйар,
Үрүйэ уута – байҕалга тиксэр.
Сиккиэр тыал – сири эргийэр,
Симик уоттаах сулус – сүтэр...

Иннигэр – ыччатыҥ кэскилэ,
Кэннигэр – өбүгэҥ күлүгэ.
Киһи – үөрүүнү илдьэ кэлэр,
Курус санааны хаалларар...

* * *
Хаһыҥҥа хагдарыйбат
Күһүҥҥү сибэккигин,
Түлэй түүҥҥэ уостубат
Чаҕылхай сулускун.

Таптыыр сүрэҕим сыыспат – 
Тулуйбаппын сатаан!
Ахтар дууһам, уоскуйбат
Таайбыт тапталбыттан...

САНАА КУЛУТТАРА

Сүүрүк хоту сүүрэрэ
Бэйэтэ бэйэтигэр,
Дохсун да ардах бүтэрэ
Анаммыт кэмигэр...

Арай, киһи барахсан
Санаатынан олорор,
Аахсар тыла тахсан
Сүүс да оҕолоннор.

Сырдыгы көрүстэргин

4*
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Санаа төрүүр-үөскүүр,
Түүн тиэрэ сыттаргын
Толкуйуҥ аһылык көрдүүр...

Күүстээх санаа эйигин
Киһи дэтиэ бу сиргэ,
Быстах санаалартан
Бүдүрүйүөҥ бу сиргэ!

ТҮҮЛ КЫЫҺА

Санаарҕыырбын истэн
Киирэр эбиккин түүлбэр,
Соҕотохсуйарбын билэн
Доҕор буолаҕын сүрэхпэр.

Сиэтэриҥ, уураан ыларыҥ
Сырдык тапталга итэҕэтэн,
Эн бааргар умнар эбиппин
Бастакы тапталым аатын…

«Тулуй» диигин, «Кэтэс» диигин – 
Билбэппин дии мин эйигин!
Арай, түүлбүн ойуулуугун
Эрэл кыымын күөдьүтэн...

ЫЙДАҤА КЫЫС

Арай, көрсүбэтэх буолуох
Им-балайы буруйдаабыта буолан...
Күлүкпүнээн аргыстаhа,
Сир кырсын хараарда,
Үрэхтэри үрдүнэн ыстана,
Хараҥа түүннүүн айдаарса,
Сис тыалыын кыыhырса,
Сиккиэр тыаллыын сырса,
Күөх куйаар дьонун аймыы,
Күнүм бэлэхтэрин кыйдыы,
Сулуhум уотун маныы
Сылдьыах сорум эбитэ буолуо...

Хайа да дохсун тыал
Халыҥ тыаны курдат ааспат,
Ханнык да үрүйэ уута
Өрүһү таарыйбакка буолбат...

ТҮГЭННЭР...

Көрбүппүт эн биһи
Күн оонньуур уоттарын,
Дьоллоох киһи
Бу сиргэ кынаттанарын...

Таптаһар сүрэхтэр...
Кистэлэҥ иэйиилэри
Олоххо хаалларар
Көмүс түгэннэрдээхтэр...

Анаммыт сэгэриэм,
Аптаах түгэннэри
Айыыларбар эрэ кэпсиэм...
Түүн устара түргэнин!

Аны толору олох ситимин
Уруһуйдуубут,
Алта сыл тухары биир
Кэскиллээхпит...

БУОР КИҺИ

Таптал, дойдуга таптал,
Төрөөбүт тылга таптал –
Мин ыра санаам ыллыга,
Мөлүйүөн кыым уота!

Кынаттаныым кырдьыгын
Кырса маҥан хаар айар,
Курдары көстөр куйаары
Кыыс ыйдаҥа санатар...

Суол устун буор киһи
Санаам тохтон испитэ...
Суол устун буор киhи
Санаатын тэпсэллэрэ...

Сиккиэр тыалтан куотарым,
Кун уотуттан саhарым
Суураллан хаалымаары,
Кууран-хатан хаалымаары.

Эдэрдэр айымньылара
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Дьааҥы улууһун 
Хайыһардаах бө-
һүөлэгиттэн төрүт-
тээх. 27 саастаах. 

Дьокуус кайдааҕы судаарыстыбаннай ин-
женернэй-техническэй институт политех-
ническэй колледжын бүтэрбитэ. Билигин 
Дьокуускайга тутуу тэрилтэтигэр үлэлиир. 
Сахалыы, нууччалыы хоһоону 2016 сыл-
тан ыла суруйарга холонор. Айымньылара 
«Чолбон» сурунаалга бэчээттэммиттэрэ.

Быйылгы Эдэр суруйааччылар ХХI 
өрөспүүбүлүкэтээҕи сүбэ мунньахтарын 
поэзия семинарыгар кыттан хомуурунньук-
ка бэчээттэнэргэ мэктиэлэммитэ.

* * *
Кырдал устун батыһан
Күн сырдыгын муһабын.
Мин кэннибэр хоргуйа
Ыра санаам хаалара.

Хайаларга сасыһан
Ыйдаҥалыын сырсабын,
Түүн кэннибин хайыһан
Уруккуну ахтабын.

Сиккиэр тыалы ситтэрбин,
Баҕар, булуом дьылҕабын.
Ол иннинэ сүүрэбин
Кыаҕым баарын тухары!

НЬУРГУҺУН

Күн уотун иҥэрбит ньургуһун
Саас аайы уһуктан тыллаҕын,
Букатын таптаабыт буруйбун
Алҕаска санатан ылаҕын.

Ыам ыйын ырыалаах салгына
Кууһара эйигин нарыннык,
Мин эмиэ эдэркээн саастарбар
Кууһарым тапталлаах кыысчааммын.

Саһарҕа арылхай уотунуу
Күөх кырдал ньууругар тыгаҕын,
Алгыстаах дорҕоону хомустуу
Мин иэйэр дууһабар кутаҕын.

Төннүбэт күннэрим аасталлар,
Ньургуһун, эрэли уунаҕын.
Тапталбын сүрэххэр харыстаан
Мин күндү доҕорум буолаҕын!

КЫТАЛЫК

Элгэһим үрдүнэн көтөрө
Кылыһах ырыалаах кыталык.
Үөһээттэн үҥкүүлүү түһэрэ
Күөх хонуу ньууругар наҕыллык.

Күн уота оонньуура килбэйэн
Кыталык муус маҥан түөһүгэр,
Олуһун сандаара, киэркэйэн
Манньытан ылара сүрэҕи.

«Үрүҥ күнтэн күүс ылан 
Сахам сирэ сайдыаҕа…»

Василий Рожин

Эдэрдэр айымньылара
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Кэтэһэр эбит дии кинини
Эрэнэр көһүппүт доҕоро,
Үөһэттэн иҥэрбит иэйиитин
Бэлэхтээн үҥкүүтүн уунара.

Кырыылаах кынатын тыалынан
Сибэкки төбөтүн таарыйар,
Ол онно көстөрө санаата,
Амарах кыталык барахсан.

Үҥкүүлээ кыталык, тапталы,
Дьыбардаах кыһыммыт дьэ, ааста.
Дойдубут кэрэтин айхаллыы
Уруйдаан көрсүөххэ сааспытын!

ТӨННӨН КЭЛИЭМ

Төннөн кэлиэм сааскылыы
Эн олоххор букатын,
Кыһын маҥан хаарыныы
Аҕалыаҕым тапталбын.

Баҕар онно өйдүөҕүҥ
Хайдах күүскэ таптыырбын,
Ыйдаҥаҕа көрүөҕүҥ
Мин саһыарбыт тылларбын.

Күһүн кэлиэ күлүмнээн –
Мунчаараҥҥын ытаамаар,
Мин дайыаҕым үрдүгэр
Куба буолан далбаатаан.

Төннөн кэлиэм букатын,
Ол эрээри атыннык.
Эн санныгар тайаныам
Уонна этиэм: «Аҕынным...»

Үөмэн киириэм сүрэххэр
Кылбаҥ сыыдам хоһооннуу.
Үтүө күммүн бэлэхтиэм – 
Олорботох олохпун...

* * *
Хоһуйабын хоһооҥҥо
Олох араас өрүтүн,
Сүрэх көмүс дорҕоонун
Үрүҥ түүҥҥэ көрдөөммүн.

Сүгэн кэлбит күннэрбин
Сааһылаатым сүрэхпэр:
Хайдах дьоҥҥо тиэрдэбин?
«Хайдах эмит сэрэнэн…»

Сыыдам сырыы куорсуна
Аптаах тылы баһыйбыт,
Хоһоон буолан устунан
Үтүө дьоҥҥо анаммыт.

Хоһуйуоҕум хорсуннук
Көҥүл олох туһугар,
Толук ууруом олохпун
Хоһоон сырдык суолугар!

* * *
Ыам ыйын уруйдуу көрүстэ
Дьырылас ырыалаах күөрэгэй,
Күөх халлаан устунан көтүтэн
Алгыстаах ырыата дьиэрэйдэ.

Олоҥхо дойдутун кэриэтэ
Мин түбэм киэркэйэн кэлэрэ,
Эппэтэх тылларбын тэптэрэн
Мин иэйиим бүппэттик киирэрэ.

Байҕалы уҥуордуур куолаһа
Түүннэри дуорайан кыйдыыра,
Күн уотун биһиэхэ аҕалан
Күөрэгэй көҥүлү ыллыыра.

Кый ыраах иһиллэр тойуга
Тыалларга бэриммэт күөрэгэй,
Мин дойдум кэрэтин хоһуйан
Күн үөһээ көтүөҕэ күөрэйэн.
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1995 сыллаахха Чурапчы улууһун Чу-
рапчы нэһилиэгэр төрөөбүтэ. С.К. Макаров 
аатынан Чурапчытааҕы гимназияны, 
М.К. Аммосов аатынан ХИФУ РФ  ХИНТуо-
КИ бүтэрбитэ. Былырыыҥҥыттан Нам 
улууһугар учууталынан уонна кэлин 
атыыһытынан үлэлиир.

Олоххо көхтөөх позициялаах уол усту-
дьуоннуур сылларыгар «Сэргэлээх уотта-
ра» литературнай  түмсүү старостата этэ. 
«Айар аартык» литературнай түмсүүлэр 
чилиэнэ. Эдэр суруйааччылар XIX, XХ 
өрөспүүбүлүкэтээҕи сүбэ мунньахтарын 
кыттыылаахтара. Айымньылара «Чолбон» 
сурунаалга бэчээттэнэллэр.

Быйылгы Эдэр суруйааччылар ХХI 
өрөспүүбүлүкэтээҕи сүбэ мунньахтарын 
поэзия семинарынан хомуурунньукка бэ-
чээттэнэргэ мэктиэлэммитэ.

* * *
Сүрэҕи сүүстэ да балыйан
Кырдьыкпын умнууга ыыппатым,

Көр-күлүү олоҕун батыһан
Атын суол омоонун булбатым...

Кырдьыгым – кыраммыт кыдьыгым
Синэ биир батыһар эбит ээ,
Киэр, туора бырахпыт түөрэхпин
Иннибэр олордор эбит ээ...

Бутуурдаах мин дьылҕам биир суола
Айаммын халытан кээспэтэ,
«Төлкөбүн төлөрү тутаммын
Соҕотох хаалбыппын», – дэппэтэ...

* * *
Эн миэхэ биир тылы эттэргин
Барытын мин чахчы кыайыаҕым,
Туоранан киэр кыйар буолларгын
Кыраттан даҕаны самныаҕым...

Өлөртөн өлүөрбүн күөдьүтэр
Эн тылыҥ – миэхэҕэ кынатым,
Мөкүттэн кэрэтин көрдөрөр
Сырдыгы тобулар хататым.

Эн тылыҥ – бу тыынар салгыным,
Күн ахсын олорор олоҕум,
Эн тылыҥ – тыыннаахпар кырдьыгым,
Оо, хаста быыһаабыт мэҥэ уум...

Биир тылы этэргин истээри
Хантан да эйиэхэ кэлиэҕим,
Мин киһи ырата буолаары
Эппиккин сүрэхпэр хатыаҕым.

* * *
Хараҥа сырдыгын булаары,
Сүрэххэ эрэли саҕаары
Эн суруккун өр да күүппүтүм – 
Сурукка эйигин билбитим...

«Ардыгар ха±ыстаах да буоллар 
дьол эбээт, бу олох устара…»

Ылгын Чы²ыйа
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Билэҕин, буочаргар эн бааргын,
Ардыгар күлэҕин-үөрэҕин,
Ардыгар эн олус атыҥҥын
Курускун, санааҕын кистиигин...

Эн суоххар буочарыҥ уоскутар,
Харахпар дьүһүнүҥ эргийэр,
Эрэли, эрчими аҕалар – 
Ол кэрэ ааспыты илгитэр...

Ахтылҕан кэһиилээх суругуҥ
Кэлбэтин биллэрбин күүтүөҕүм,
Буочара эйиэнин курдугу
Мин өссө даҕаны көрсүөҕүм?

* * *
Эн күүтээр, таптыырдыы буолбакка,
Истиҥник ахтыбыт доҕордуу,
Кэтэхтээх санааны кууспакка,
Алҕаска ааспыттан хостуурдуу...

Мин кэлиэм, сааһыран бараммын
Санааҕын тайанан ыллыырдыы,
Үйэни биир күҥҥэ холооммун
Барытын эргитэр тыынныырдыы...

Хас сыл ааһарын ааҕыма –
Эн эрэн, мин син биир кэлиэҕим,
Мэник уол оонньууга ыҥыра
Тайахтаах даҕаны сүүрүөҕүм...

* * *
Ааһаллар хонуктар, бэл сыллар,
Дьоннор да элэҥнээт ааһаллар.
Арай эн, көһүппүт доҕоруом,
Кыл түгэн көстөн да ааспаккын...

Тырымныыр ол ыраах сулустар
Түүн ахсын мичиҥнии тыгаллар,
Кинилэр миэхэҕэ көстөллөр,
Ол эрэн тиийбэттии ыраахтар.

Сулустан эн кыра атыҥҥын –
Тиийиэхпин ханнаҕын билбэппин,
Билэн да тиийэммин хайыахпын,
Бу диэммин, мин сатаан эппэппин...

Аастынар хонуктар, бэл сыллар – 
Доҕорум сүрэхтэн сүппэтин,
Эдэрим ыратын, эрэлин
Дьиктилээх кэрэтэ бүппэтин!

* * *
Ардыгар хаҕыстаах да буоллар
Дьол эбээт бу олох устара,
Аҥардас күн сирин ньууругар
Сүрэхпит битийэн ылара...

Баҕардар биир ыра туолбатын,
Санаабыт көньүөрэр буолбатын – 
Сүрүнэ бу олох салҕаннын,
Саҥа күн чаҕыла алҕаннын...

Баҕардар ыар ыарыы ыыппатын,
Табыллыы туоранан киэр кыйдын,
Ол эрэн сааскыбыт эргийдин,
Ахтылҕан амтана илгийдин...

Дьол кэлиэ диэбиттии күүтүмэҥ – 
Бүгүҥҥү дьолгутун тумнумаҥ,
Дьон дьоло ордугун этимэҥ!
Дьол сүрдээх судургу, умнумаҥ...

* * *
Киэҥ куйаар алыптаах киэлитин
Ханнык да өйүнэн хоппотох,
Хайа да санаанан сиппэтэх
Дуол ыра куолуhут уолабын.

Киэҥ дойду угуттуур сирдэрин
Хаhан да кэрийэн көрбөтөх,
Алаастан ыраата тэйбэтэх
Бэрт кыра ычалаах дууhабын...

Ол эрээри,
Олустук санаарҕыы барбакка
Онон да син дьолбун туппуппун,
Чалбахпар муҥуру булбакка
Астына олоруох курдукпун...

Саҥа күн чаҕылхай сарыала
Санааны син эмиэ көнньүөрдэр,
Кырдьаҕас олоҕун ырыата
Бу дьылҕа кэрэтин өйдөтөр.
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«Суруйааччы халлаантан 
түспэт – сиртэн, норуоттан 

үүнэн тахсар»

Саха уус-уран ли тературатын киэҥ ник 
ааттаппыт би лиҥҥи кэм бөдөҥ маастары-
нан Россия Суруйааччыларын сойууһун 
хос бэрэссэдээтэлэ, СӨ Духуобунаска ака-
демиятын вице-президенэ, П.А. Ойуу нускай 
ааты  нан Судаарыстыбаннай литературнай 
музей дириэктэрэ Николай Алексеевич Лу-
гинов буолар. Кини «Таас Тумус», «Чыҥыс-
Хаан ыйааҕынан», «Улуу хууннар», о.д.а. 
айымньылара араас омук тылыгар тыл-
баас танан суруйааччылар, учуонайдар, по-
литиктар уонна көннөрү ааҕааччылар өт-
түлэриттэн улахан сэҥээриини, кэ рэх сэбили 
ылбыта. Өр кэмнээх айар үлэтэ сыаналанан 
саха народнай суруйааччыта, РФ култуу-
ратын үтүөлээх үлэһитэ, Норуоттар икки 
ардыларынааҕы «Алжир култууралар быһа 

охсу´ууларыгар», Бү түн Россиятааҕы «Им-
перскэй култуура», Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
П.А. Ойуунускай аатынан судаарыстыбан-
най бириэмийэлэрин лауреаттара курдук 
аат тарынан бэлиэтэммитэ. 

Николай Алексеевич уонна кини үөлээн-
нээҕэ, П.А. Ойуунускай аатынан судаарыс-
тыбаннай би риэмийэ лауреата, Россия Су-
руйааччыларын со йууһун чилиэнэ, поэт, 
публицист, кириитик Николай Егорович Ви-
нокуров-Урсуннуун саха уус-уран литера-
туратын, аҕа көлүөнэ суруйааччылар уонна 
бэйэлэрин айбыт, µлэлээбит кэмнэрин ту-
һунан кэпсэтиилэрин, анаарыыларын бэ-
чээттиибит.

Гаврил Андросов: Суруйааччы эйгэлээх эрэ 
буоллаҕына дьоҕура толору арыллар, айар үлэ-
һит быһыытынан ситэр-хотор диэн, эһиги, лите-
ратураҕа киллэрбит уһуйааччыларым, тамахпар 
биирдэ эрэ силлээбэтэх буолуохтааххыт. Ни-
ко лай Алексеевич, эн бэйэҕэр сабыдыаллаа-
быт эйгэҥ туһунан үгүстэ ахтааччыгын. Дьэ, ол 
туһунан сэһэргээ эрэ.

Николай Лугинов: Эйгэ диэн үгүс өрүттээх 
буоллаҕа дии. Миэхэ оҕо эрдэхпиттэн, дьиэбэр, 
дьиэ кэргэммэр, төрөөбүт Тыайабар дьикти ура-
ты эйгэ баар этэ. Ол эйгэм, бастакытынан, но-
руот айымньыта тутуһан хаалбыт түөлбэтэ эбит. 
Улааппытым кэннэ, уонча саастаахпар, арай 
биир дэ кулуупка олоҥхоһуттар күрэхтэһиилэрин 
оҥордулар. Онно уонтан тахса бэйэлэрэ туспа  
олоҥхолоох киһи кыттыбыта. Бу биир быыкай-
каан – сүүс дуу, сүүһү кыайбат дуу оҕолоох 
оскуо лалаах, биэс сүүс киһилээх нэһилиэккэ 
уонтан тахса олоҥхоһут баарын өйдөөн хаал-
быппын. Хас биирдии киһи олоҥхото, геройа 
туох эрэ уратылаах буолар, ол уратытын хоһуйа-
хоһуйа дьээбэлээн, бэйэтин майгытын, хайа эрэ 
өрүтүн, уратытын биэрэр диэн күлсэллэр этэ. 
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Ону бу кэнники Василий Николаевич Ивановка 
кэпсээбиппэр наһаа сөхпүтэ: «Бу хайдах онну-
гуй?» диэн. Ол аата мин уончабын ааспытым 
кэннэ, 60-с сылларга, ол олох хойут буоллаҕа 
дии, биир нэһилиэккэ, улуу да буолбаталлар 
иччэ элбэх олоҥхоһут бэйэлэрин тустарыгар 
уратылаах туспа ааттаах-суоллаах олоҥхолоох 
дьон, бааллара дьикти. Онон, мин саныахпар, 
Тыа йа норуот ити төрүт айымньытын тутан хаал-
быт нэһилиэктэртэн биирдэстэрэ быһыылаах. 

Мин төрөөбүппүнэн Тыайабын, улаатыах-
пар диэри онно олорбутум. Аҕам – Тыайа, ийэм 
буол лаҕына аҕыс көс аллара Луҥха µрэххэ ту-
рар Куо куй нэһилиэгэ. Ийэм эбэбинээн Куокуй 
дьонун, аймахтарын, айылҕатын туһунан наһаа 
ахталлар этэ. Ол иһин Куокуй, билигин Арҕас 
дииллэр, дьонун-сэргэтин, кинилэр сэбэрэлэ-
рин, тылларын-өстөрүн туһунан кэпсэтэллэрэ 
мин өйбөр-санаабар олус дириҥник иҥэн киир-
бит, үчүгэй баҕайытык хатанан хаалбыт: наһаа 
бултаах-балыктаах Лу²ха үрэхтээх, баараҕай 
күөллэрдээх, Бүлүү, Өлүөнэ ыккардыгар баай-
талым олохтоох сир.

Онтон литература эйгэтэ диир буоллахха, мин 
дьонум наһаа сөбүлээн кинигэ аахтаран истэр 
идэлээх этилэр. Аан бастаан Ойуунускай сэттэ 
туомнаах айымньылара тахсыбытын өйдүүбүн, 
ону дьиэттэн-дьиэҕэ муста-муста, үчүгэйдик 
ааҕар оҕону олоҥхоһут курдук ыҥыран аҕалан, 

саҥа аллайа-аллайа аахтараллар этэ. Убайбын 
«бөллүргүү сытыйан» диэн сирэннэр аахтар-
баттар этэ, үчүгэйдик ааҕар оҕолор бааллара, 
олору дьэ анаан ыҥыран аҕалаллара. Бырааһын-
ньык курдук аттыбытынааҕы ыалларбыт мус-
таллара. Мин ол саҕана олус кыра буоллаҕым, 
хас сыллаахха эбитэ буолла, «Дойду оҕото До-
рогуу нап Ньукулайы» ааҕалларын үчүгэйдик өй-
дүүбүн. Ити эмиэ эйгэ. 

Олох кыра эрдэхпинэ, 1954-1955 сыллаахха, 
таа йым Уйбаан Арамаанабыс Петров хаайыыттан 
босхолонон биһиэхэ кэллэ. Бастаан Тыайаҕа тах-
сан учууталлаата, кыра оҕолорго, онтон Кэбээ-
йигэ киирбитэ. Кини кэпсээнин дьоннорум наһаа 
сэргээн истэллэрэ, ол саҕана хаайыы, репрессия 
туһунан норуокка ураты көрүү, ураты сыһыан 
баар этэ. Билигин биһиги хаайыылаахтарга 
сыһыаммыт курдук буолбатах, олох атын, сыр-
дык, ыраас сыһыан. Кинилэр ортолоругар  араас 
дьон бааллара. Холобура, правительствоҕа үлэ-
лээбит, Өлүөхүмэҕэ төрүттээх Георгий Корни-
ловы өйдүүбүн... Гааһы көрдүүр экспедицияҕа 
уустук дьылҕалаах киһи бөҕө үлэлээбитэ (бука 
оччолорго син хамнастаах үлэ буолуо буоллаҕа 
дии), олор дьэ кэпсээннэрэ-ипсээннэрэ сүрдээх 
кэрэхсэбиллээҕэ. Корниловы кэлин төттөрү 
ыҥы ра сатаабыттар: «Партияҕа төттөрү ыла быт, 
дьиэ, үлэ биэрэбит», – диэн. Ону: «Суох, мин 
аны төннүбэппин, булан сылдьыам. Айахпын 
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хара да үлэнэн ииттэр киһибин» диэн батыммыт. 
Ити кэнниттэн экспедицияҕа баран хаал быта 
уонна биһиги дойдубутугар оннук үлэлии олорон 
өлбүтэ. Онон биһиги дойду олоҕун дьал хаанын 
кытары эмиэ ситимнээх буоллахпыт дии, төһө да 
ол түҥ Тыайаҕа да олордорбут. Аймахтарым эл-
бэх киһи сэриигэ бараннар быстыбыттара, олору 
күн бүгүнүгэр диэри көрдүү олоробун. Сороҕун 
буллум, сороҕун булбатым. Аны булбут дьонум 
ханна көмүллүбүттэрэ эмиэ биллибэт курдук... 

Г.А.: Николай Егорович, Кэбээйигэ олорбут 
суруйааччылар тустарынан кэпсээччигин дии, 
эбэн-ытаһалаан биэрдэргин. 

Урсун: Ойуунускайы норуот өстөөҕө оҥо рон-
нор кини солбуйааччыта киһи, поэт Федор Гри-
горьевич Винокуров-Даадар, туора кө рүллэн, 
Кэбээйигэ тиийэн үлэлии сылдьыбы та. Онно 
литературнай куруһуогу тэрийбититтэн Ти  мо-
фей Сметанин уонна Иван Петров иитиллэн тах-
сыбыттара. Ол саҕана оройуон үчүгэйдик үөс-
күү илик кэмэ буолан, Сметанин Намҥа кэлэн 
үөрэммитэ (Кэбээйи оройуона 1937 сыл лаахха 
тэриллибитэ). Этиэххэ наада, Кэбээйигэ Даа-
дар уонна Пантелеймон Тулааһынап курдук су-
руйааччылар үлэлээннэр литературнай санаа-
ны, литератураҕа сыстыыны кинилэр үөскэппит 
эбиттэр. Холобура бу Николай Алексеевич бэйэ-
тэ ол онно тардыллыбатаҕын да иһин, кини таа-
йынан, убайдарынан ыллахха, ол сабыдыалыт-
тан, эмиэ ити эйгэттэн үөскээбит буолуохтаах.

Н.Л.: Тимофей Сметаниннаах уонна кэнники 
Кэбээйиттэн тахсыбыт народнай худуоһунньук, 
скульптор Петр Алексеевич Захаров, компози-
тор Захар Константинович Степанов бука бары 
тыайалар. Онон төрүттэрин-уустарын билэбин, 
бары биир дьоммут, ааҕыстахха бары үйэ-хайа 
аймахтыыбыт...

У.: Бу дьон, холобура Ньукулайдаах эһэлэ-
рэ, Горнай сириттэн, Улуу Сыһыы диэкиттэн 
барбыттар эбит. Бу Улуу Сыһыы диэн биир ула-
хан түөлбэ. Онно олоҥхо сүрдээхтик сайды-
быт буо лан, элбэх оло²хо´ут µ³скээбитэ уонна 
мээнэҕэ народнай худуоһунньук Осипов элбэх-
тик сылдьыбатаҕа. Онтон барбыт дьон Кэбээйи 
өҥ буоругар тии йэннэр ураты олоҥхоһуттар 
үөскээбиттэр,  кинилэр тылларын-өстөрүн ыл-
лахха дойду сирин кытта сүрдээх улахан си-
тимнээхтэр. Холо бур, суруйааччы Василий Ива-

нов аҕата саҥарары  гар бүлүүлүү таттарыы лаах 
 эрээри, аакайдыырынан намнары, уус алданна-
ры, байаҕантайдары кыт та ситимнээх. Биһиги 
таатталар күтэри «матта ҕа» диибит, кэбээйилэр 
эмиэ «маттаҕа» диил лэр. Бу тыл Уус Алданы 
уҥуордаан тиийэн хаалбыта дьикти. 

Кэбээйиттэн икки суруйааччы таҕыста – Нико-
лай Алексеевич уонна кини иннинэ литература-
ҕа үктэммит Василий Иннокентьевич Иванов. 
Ик киэн уруулуу дьон, Уйбаныап Баһылай ийэтэ 
Сметаниннар кыыстара. Тимофей Сметаниннааҕы 
кытта ситимнээх буолан Анисия сүрдээх сытыы 
тыллаах-өстөөх этэ. Коля, эн ийэҥ даҕаны оннук 
буолуохтаах дии саныыбын. 

Биир түгэни кэпсиэм этэ: таайа Уйбаан Ара-
маанабыс эрэйдээх сымыйаҕа буруйданан хаа-
йыыттан тахсан баран, Николай Алексеевиһы, 
түөр тээх оҕону тобугар олордон баран кэтэҕит-
тэн сыллаабыт уонна эппит: «Хата мин оҕом 
улуу суруйааччы буолуо». Бу түстээбитин оч-
чолорго уола өйдүүр кыаҕа суоҕа буолуо гынан 
баран, ол айылҕалаах, улахан төрүттээх-уустаах 
киһи эппитэ, мин санаабар, мээнэҕэ буолбатах. 
Кини  ойуун курдук эриличчи көрбүт харахтаах 
киһи этэ. Киһи хараҕын кыайан утары көрбөт 
эрилкэй харахтааҕа. Литератураҕа сүрдээх кы-
һалҕалаахтык киирбитэ – хаайылла сылдьыбыт 
буолан бэчээттээн быстыбаттара. Хойут быычы-
каайык баҕайы «Кыталыктар» диэн кинигэ тин 
таһаарбыттара, онтон «Күөх төлөн» диэн гаас 
кии риитин туһунан арыый да эттээх-сииннээх 
кинигэтэ бэчээттэммитэ. 

Уйбаан Арамаанабыс табаарыстара буолан Эл-
лэй уонна Макаар Хара киниэхэ тиийэ сыл дьал-
лар, үбүлүөйдэригэр кэлэллэр эбит. Мин кинини 
кытта кэпсэтэрбэр Эллэйтэн саҕалаабытым уон на 
мин дойдубар Уус Тааттаҕа Афанасий Игнатье  вич 
Федоров олорбут буолан, репрессияламмыт дьон-
нору таарыйан, онон сибээс тээн тыл аҥаарыт тан 
өйдөһөн, уһун түүнү быһа, халлаан сырдыар, 
күн тахсыар диэри, сэ´эргэспиппитин өйдүүбүн. 
Оччолорго мин иккис кууруска үөрэнэрим. Кэн-
ники Бааска Уйбаныапка эппит этэ: «Ити та-
баарыскыттан үчүгэй киһи тахсыыһы», – диэн. Ол 
кэпсэтэрбитигэр Бааскабыт дьааһыйа-дьааһыйа 
дьиэтигэр тахсан хаалбыта, бу дьоннор тугу-тугу 
кэпсэтэллэр диэн. 

Тылларын-өстөрүн ыллахха, Сметанин тыла-
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өһө ити Уйбаныап Бааскаҕа баар – кини наһаа 
үчүгэйдик өс хоһооннорун туттар. Баһылайга бу 
ийэтиттэн – Сметаниннар кыыстарыттан. Ол эй-
гэтин Баһылай прозаҕа киллэрдэҕэ дии. Ньуку-
лайга эмиэ ийэтин, Куокуйтан төрүттээх Анисия 
эмээхсин, эйгэтэ быһыылаах. Иннокентий Сав-
вич оннук уус-ураннык саҥарарын өйдөөбөппүн, 
онтон эмээхсин саҥата сүрдээх буолар этэ. 
 Учууталбыт Баһылай Бырдьахаанап Амма Ач-
чыгыйын: «Прозата поэзия курдук, поэзията 
проза курдук» диэн эппитинии, Лугинов проза-
та поэ зия курдук. Дьиҥинэн, новеллалара олох 
ырыа курдуктар. 

Онон кини суруйааччы буолбут эйгэтэ аҥардас 
норуот айымньыта – олоҥхо эрэ буолбатах, ли-
тература эйгэтэ эмиэ баара. Онон Ньукулай ити 
эйгэтэ уонна литератураҕа киириитэ эрдэ иитил-
лэн кэлбит эбит. Кини бэйэтэ математик киһи, 
суруйуом дии санаабатах буолан, университекка 
үөрэнэр кэмигэр «Сэргэлээх уоттарын» үлэтигэр 
кыттыбатаҕа эрээри, барытын истэ-билэ сыл-
дьыбыт. Оччолорго куруһуокка Кэбээйиттэн Ин-
нокентий Левин, Баһылай Уйбаныап сылдьал-
лара. Онтон Петя Максимов эмиэ сылдьыбатаҕа 
гынан баран син биир чугас киһи этэ. 

Г.А.: Икки Ньукулайдар, үйэҕит тухары до-
ҕордоһон кэлбит дьон, эһиги бу иккиэн хаһан 
уонна хайдах түгэҥҥэ аан бастаан билсибикки-
тий?

У.: Билсиһии буоллаҕына 1975 сыллаахха 
быһыылаах этэ. Мин оччолорго аспирантураҕа 
үөрэнэрим. Аан бастаан Нөмүгүгэ билсибип-
пит. Бииргэ  үөрэммит – саха тылын салаатын 
бүтэр бит, Ньукулайдыын оскуолаҕа бииргэ 
үлэлии сылдьыбыт кыыспыт өлөн хаалбытыгар 
тиийэн бараммын, поминкаҕа олорон билсиһэн 
турар даахпын. Биһиги тыл аҥаарыттан тута өй-
дөспүппүт, онтон ыла ситиммит быста илик. 
Иккис кинигэтиттэн саҕалаан, Коля туох баар 
айымньытын, ол курдук, «Нуоралдьыма ча ра-
ҥар», «Сэргэлээх хэ» тахсыытыгар барытыгар 
кыттыспытым. Саамай улаханнык үлэлэспит 
ки ни гэбитин – «Мэн диэмэннэри» оччолорго да, 
би лигин да дьон ситэ ылына илик арамаана. 
Ньу кулай эрдэттэн мозаика курдук уобарас-
та ры айар кыахтааҕа, хара маҥнайгыттан но-
ватор, новатордыы көрүµлээх суруйааччы этэ. 
Онон кини киириитэ саха литературатыгар саҥа 

тыыны үөскэппитэ. Өйдүөххэ наада улахан 
литератураҕа киирэр, улахан суолу-ииһи хаал-
ларар дьон хайаан даҕаны итин ник суолунан 
бараллар. Оччолорго «Мэндиэмэннэр» арамаан-
тан элбэх баҕайы этиилэри таламмын суруйбут 
блокнотум билигин да харалла сытар. Онон айар 
үлэҕэ хара маҥнайгыттан ыла ох тыллар баар 
буоллахтарына эрэ киһи улахан суруйааччы 
буолар диэн өйдөбүл Николай Алексеевичтан 
көстөн тахсар. Бэйэтин эрэ туһугар  буолбакка 
норуотун үрдэтиэн баҕалаах, са наалаах дьон эрэ 
улахан суруйааччы буолаллар эбит. 

Г.А.: Николай Алексеевич, онтон эн бастакы 
билсиһиигит туһунан тугу кыбытыаххын сөбүй?

Н.Л.: Биһиги литератураҕа киирэр кэммит 
аһары кэрэхсэбиллээх кэм этэ. Улахан табыл-
лыыбыт диэн саха литературатын чулуу суру-
йааччыларын, норуот сүдү дьоннорун эйгэтигэр 
ыҥырыллан, илииттэн сиэттэриллэн киирбиппит. 
Ону мин аан бастаан Семен Петровичтыын, кэлин 
Софрон Петровичтыын билсиһиини уонна кини-
лэр улахан суруйааччылар эйгэлэригэр киллэ-
риилэрин кытта ситимниибин. Даланныын биир 
кэмҥэ литератураҕа киирбиппит. Кини өссө мин 
кэннибиттэн бэчээттэммитэ. Киһи-киһини кыт-
та арыт наһаа түргэнник өйдөһө охсор – сорох 
дьон уоннуу сыл устата бииргэ сылдьан чугас-
тык билсэллэр онтон биһиги буоллаҕына, олох 
тыл аҥарыттан өйдөспүппүт. Далан олох «бэйэм 
киһим» эрэ диэбит киһитигэр санаата аһыллан 
чугаһыыр этэ. Хаайыыга сыппыт, репрессия-
ламмыт киһи буолан, «свой», «чужой» диэн 
өйдөбүлэ наһаа күүстээҕэ, сөбүлээбэт дьонугар 
олох сыстыбата. «Эн биһикки литератураҕа биир 
өйдөбүллээх, биир принциптээх киирбиппит, 
онон аны доҕордоһобут», – диэн аҕыйах тылы-
нан бырахсан кылгастык кэпсэтээт да быһааран 
кэбиспитэ. Далан оннук киһи. 

Г.А.: Баһылай Харысхал суруйбут «Тэпсил-
либэт үтүө аат» пьесатынан Андрей Борисов 
туруорбут испэктээкилигэр эһиги эйгэҕит, ку-
руһуоккут көстөр дии. Номоххо кубулуйан эрэр 
куруһуоккут туһунан кэпсээҥ эрэ. Хайдах тэрил-
либитэй, үлэлээбитэй...

У.: Итиннэ үс эдьиий сүрдээх улахан суолта-
лаахтар. Бэлиэтиэххэ наада быйыл суох буолбут 
Дора Егоровна Васильеваны. Кини бэйэтэ омук 
тылын учуутала эрээри, саха литератураты-
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гар кэлэн Николай Якутскайга кандидатскайын 
көмүскээбитэ. Биһиги Ньукулайбыт суруйаач-
чы быһыытынан үүнэн-сайдан тахсарыгар тирэх 
буол бут Татьяна Румянцева диэн кинигэ кыһатын 
уус-уран уонна оҕо литературатын салаатын сэ-
биэдиссэйэ баара. Кини дьиҥнээх издатель-аап-
тардары олох кэтии сылдьара...

Н.Л.: Татьяна Ивановна анньыспыт дьон ки-
нигэлэрин ырытан бу урут таҕыстын, бу хойут 
таҕыстын диэнинэн эрэ муҥурдаммакка, кини 
бэйэтэ ааптардары көрдөөн, суруйааччылар-
га бэйэтэ тахсан, «эн кинигэҕин туттар, бүтэрэ  
оҕус» диэн кэпсэтэр, сүрдээх, ис-иһиттэн дьэ, 
дьикти вкустаах редактор этэ.

У.: Ньукулай дьоҕура арыллан тахсарыгар, 
мин көрөбүн ээ, 1979 сылтан ыла сыл аайы биир-
дии сэһэни бэчээттэтэн иһэрэ. Оччолорго өссө 
алдьархайдаах, Москванан бигэргэтиллэр тема-
тическай былаан диэн баара. Ону буоллаҕына 
Татьяна Ивановна кини кинигэтин хайаан да 
былааҥҥа киллэттэрэн, онон кымньыыланан 
Ньукулайыҥ үлэлээн, бэйэтэ оскуолаҕа матема-
тиканы биэрэ сылдьан эрэ, сэһэнин бүтэрэн бэ-
лэм гынара. Сыл аайы биирдии сэһэни биэрэр 
диэн улахан үлэттэн тахсар.

НЛ.: Суруйааччыга үөрэнэр кэм диэн баар. 
Оччолорго ити кэми аастаҕым дии, элбэхтик 
үлэлээн, уопут хомуйан.

У.: Омос көрдөххө хайдах эрэ биир буолуох-
тара – үһүөн литература эйгэтин дьоно. Научнай 
µлэ´ит Дора Егоровна, онтон Татьяна Ивановна 
– издатель уонна үһүс киһибит Раиса Аммосова 
– литературнай музей үлэһитэ. Ол эдьиийдэр ту-
тан ыланнар бэйэлэригэр ыҥыран, көннөрү мо-
йуопка курдук көрсүһүү, кэпсэтии тэрийэллэрэ. 
Дьэ, онтон Андрей Саввиһыҥ, Даланыҥ тахсал-
лар, биһиги кэпсэтиибитигэр Наталья Ивановна 
сылдьыталыыра, оннооҕор Соф рон Петрович 
Да  нилов кэлитэлиир этэ. Онон сүрдээх улахан 
түмсүү буолан тахсыбыта уонна ол түмсүү суол-
тата Николай Алексеевич үлэтигэр бүгүҥҥэ диэ-
ри үчүгэйдик көстө сылдьар. Кини литературнай 
эйгэҕэ тардыллыыта, киириитэ бүтүннүүтэ итини 
кытта ситимнээх. 

Н.Л.: Татьяна Ивановна сакаастаан – эн бу 
кэмҥэ Алампаны суруйуохтааххын, онтон аны 
Максим Аммосовы суруйуохтааххын диэн ити 
айым ньылар үөскээбиттэрэ. Мин буоллаҕына 

олох туора, атын хайысхалаах киһи буоллаҕым 
дии, ону эдьиий наһаа модьуйбутун иһин ылын-
наҕым.

У.: Алампаны оччолорго поэт быһыытынан 
соч чо улаханнык ким даҕаны өрө туппат этэ. 
Уопсайынан, Сэмэн Данилов эрэ кинини билинэ-
рэ, ол саҕана.

Литературнай саломмутугар биирдэ Павел 
Николаевич Харитонов сылдьыбытын өйдүүбүн. 
Кини оччоттон Покровскайга олорор буолан, 
итинник эйгэтэ суох. Тыл биэрбиппитигэр туран 
эттэ: «Ханна эрэ, ыраах литературнай түмсүүлэр, 
куруһуоктар, салоннар бааллара буолуо дии са-
ныырым. Бу эһиэнэ – дьиҥнээх литературнай са-
лон эбит! Мин ыраах баҕайы олорор буоламмын 
өрүү сылдьарым кыаллыбатыттан хомойобун...»

Ол түмсүүгэ сылдьыбыт дьонтон биир да киһи 
хаалбакка бары тахсан кэллибит: Дора Егоровна 
наука доктора буолбута, Татьяна Ивановна эмиэ 
кандидатскай үлэ суруйбута гынан баран эйгэ-
тэ арыый атын буолан уонна кэргэнэ эрдэ өлөн 
 хаалан хаалбыта, Раиса Терентьевна кэнники 
кандидатскай диссертация көмүскээбитэ. Онтон 
Харысхал биһикки хаалбыппытыттан Баһылайым 
ити хайдах курдук таҕыста, мин буоллаҕына, 
литератураҕа кандидатскай диссертация суру-
йуохтаах киһи, история өттүнэн сыһыаннаах 
 буолан таҕыстым. 

Туох барыта эйгэттэн тахсар. Биирдэ Андрей 
Саввич: «Аны тугу туруорабын, аны тугу туруо-
рабын?» диэн этэр. Мин этэбин: «Толкуйдаан 
«Улуу Кудаҥсаны» туруор ээ», ону «Эйиэхэ баар 
дуо?!» диир. Аҕалан биэрдим, аахта... Биир мун-
ньахпытыгар киирэн этэр: «Өйдөөбөтүм, кыайан 
өйдөөбөтүм...» «Чэ, оччоҕо өйдөөбөтөх буоллах-
хына кинигэлэрбин төттөрү аҕал...» диэбиппэр: 
«Суох, тохтоо, өссө толкуйдуом» диэн хардарда. 
Ый аҥаара курдук буолан баран көрсүһүүгэ кэ-
лэн этэр: «Өйдөөтүм, туруорабын!» Ол курдук, 
түмсүү бэйэтэ миэлиҥсэ курдук эргитэн таһаа рар 
эбит. Куруһуок Андрей Саввичка сүрдээх ула-
ханнык сабыдыаллаабыта. Киниэхэ, Покровскай-
га үөрэммит киһиэхэ, эйгэтэ – аҕата Савва Его-
рович оҕонньор улахан сабыдыаллаабыта уонна 
ийэтэ даҕаны. Кини итилэргэ тирэҕирэн туора 
өттүгэр халыйбакка, сахалыыга тиийэн кэллэҕэ 
уонна улахан киһи буолан биһиги кэммитигэр, 
биһиэхэ барыбытыгар дьайдаҕа, оҥордоҕо. Ити 
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кэм туһунан сотору суруллуоҕа. Мин санаабар, 
ити кэм, биһиги түмсүүбүт Эрчимэн салайар 
кэминээҕи «Сэргэлээх уоттара» куруһуок курдук 
суолталаах – сүрдээх элбэх, улахан, күүстээх су-
руйааччылары, культура деятеллэрин үүннэрэр 
түһүлгэ буолан таҕыста.

Г.А.: Николай Алексеевич, бу куруһуок ту-
һунан өссө туох этэрдээххиний?

Н.Л.: Өйбүтүн-санаабытын бииргэ түмэн баҕа 
санаабытын, өссө суруйа илик айымньыларбы-
тын ырытыһар этибит. Ол барыбытыгар элбэҕи 
биэрдэҕэ дии.

Г.А.: Бу салон төһө сыл үлэлээбитэй?
Н.Л.: Уонтан тахса сыл үлэлээбит түмсүү.
У.: Онтон Далаҥҥа саба түһүүлэр буолбут-

тарыгар уон үс суруйааччы буоламмыт кинини 
көмүскээн турабыт. Эккирэтии саҕаламмытыгар 
«Доҕоруом, дабай күөх сыырдаргын» айымньы-
тын таһаарбыппыт. Дьиҥинэн, «Кэтэһиилээх 
кэмнэр» диэн ааттаах этэ, ол «Бу тугу кэтэһэр 
киһиний?» диэн айдаан буолбутугар уларый-
быта. Ити айдаан биһигини үрэйбэтэҕэ буоллар 
салгыы бара туруох этибит. Онтон уурайбыппыт. 
Ол гынан баран хас биирдиибит суолбутун бул-
лахпыт дии. Андрей Саввич театрын сайыннаран 
киирэн барбыта, Харысхал сылдьан-сылдьан ба-
ран кэнники, оччолорго толкуйдаабыт ити пье-
саларын суруйда. Далан эрдэттэн куоһаммыт 
эбит гынан баран, тута тахсар кыаҕа суох буо-
лан, ити «Дьикти сааһы» таһааран, онон тирэх 
ылан литератураҕа киирбитэ диэххэ сөп. 

Г.А.: Николай Алексеевич, эмискэ биһигиттэн 
кый ыраах олохтоох, түҥ былыргы үйэтээҕи мон-
голлар, хууннар историяларыгар хайдах тиийэн 
хаалбыккыный?

Н.Л.: Киһи тылынан дэбигис сатаан эппэ-
тэ, быһаарбата да, мистика диэн баар, ол кыт-
тыктаах суола быһыылааҕа. Аны туран, этитии 
диэн тус бэйэҥ адьас билбэккэр туораттан ким 
эрэ санаа биэрэрэ эмиэ баара. Тоҕо диэтэххэ, 
литератураҕа мин эрдэ олох атын «Суор», «Сэр-
гэ», «Кустук», «Таас Тумус» курдук сэһэннэр 
хайысхаларынан үлэлии сырыттаҕым. Бу айым-
ньыларбынан улахан сэҥээриини, өйүбүлү ылан, 
ордук Москваҕа, ону ааһан омук сирдэригэр тии-
йэ элбэхтик тылбаастанан лаппа биһирэмми-
тим. Онон ити хайысханан барыахтаах этим. Ону 
тосту уларыттаҕым дии, ситиһии кэнниттэн. Ол 

наһаа кутталлаах быһаарыныы этэ. Оччолорго 
ылбыт таһыммын улахан маастардар, учуонай-
дар: «Эн маннык курдук баран ис, оччоҕуна 
олох улахан таһымҥа, аан дойду литература-
тын таһымыгар тахсаҕын» дииллэрэ. Темабын 
уларытарбын дьон өйдүөхтэрэ-өйд³өмүөхтэрэ 
саарбах этэ. Бу туһалаах арамаан эрэ, эбэтэр 
адьас туһата суох эрэ оччоҕо өссө биллибэтэ. 
Аны туран дойду ыһылынна эҥиннээтэ, итин-
ник кэмҥэ саҥа арамаан ылсар уустуга. Онтум 
хата этэҥҥэ түмүктэммитигэр махтал. Ол эрээри, 
бэйэм оччолорго «сэрии инбэлиитэ» буолан, сэ-
рии бэтэ рээннэрин дьиэлэригэр хаалбыт курду-
гум... «Аны кэлэн бүттэҕим дии, урукку темабар 
төннөр кыах суох» диэн санаабытым. Чахчыта да 
ити эйгэҕэ хаалан хаалбыт курдук сананарым.

У.: Историческай хайысхаҕа «Чыҥыс-Хаан 
ыйааҕынан» арамаанын суруйбута уонна эмиэ 
«Таас Тумус» сэһэҥҥэ ылбыт таһымын салҕаан, 
былыргы түүрдэргэ уонна хууннарга тиийэн кэл-
лэ. Биһиэхэ: «Саха төрдө, төбөтө хантан кэлбит 
омугуй?» диэх курдук кэпсэтиилэр сүрдээх үгүс 
буолааччылар. Ол онно Ньукулай көрүүтэ бас-
таан монголлар диэки этэ эрээри, Чыҥыс Хаан 
чуолкай бэттэх сырыттаҕа дии, XIV-XV үйэлэргэ. 
Аны мии гин күлүү гынан «сырдык харахта-
ах» дии сылдьан, сырдык харахтаах хууннарга 
тии йэн хаалла. Ол хууннарыҥ «күннэр» диэн 
 эбиттэр. Дьиҥнээх ааттара «күн» былыргы түүр 
уонна монгол тылыгар «киһи» диэн тылбааста-
нар эбит. Ньукулай этэҥҥэ сырыттаҕына өссө 
дириҥиэн, өссө ыраахха тиийиэн сөп. Биһиги 
эрабыт саҕаланыытыгар тиийиэ эрэ диэн мин ки-
нини олох санаабата±ым да, ити суруйа сылдьар 
сэһэннэринэн онно тиийдэ. Бу сахалар эрэ киэнэ 
буолбакка сүрдээх элбэх норуот төрүтэ үөскүүр 
кэмэ: улуу Кыта йыҥ култуурата, монголлары² 
Чыҥыс Хааннана иликтэринээҕи иитиллиилэ рэ 
итиннэ сытар. Конфуций диэммит, дьиҥэ, «Кун 
фу-цзы», ол аата «күн киһитэ» диэн. Ити мээнэҕэ 
буолбатах. Ньукулай математик буолан логиката 
күүстээх. Кини биир дьоҕура, литератураҕа ло-
гическай ньыманы киллэриитэ буолар, матема-
тик буолбатаҕа буоллар биһиги итинник логи-
ческай төрүттээх айымньылары көрүөхпүт өссө 
биллибэт.

Г.А.: Николай Егорович үчүгэй баҕайытык бэ-
лиэтээтиҥ ээ. Оччоҕо Николай Лугинов истори-
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ческай темаҕа киирэн баран, урукку сэһэннэрин 
истиилин кытта холбоон билигин икки хайысха-
та иккиэн холбоспут курдук буоллахтара?

У.: Иккиэн холбоспуттара улахан сүүйүүлээх 
буолла. Россия суруйааччылара хууннары хай-
ҕаабыттарын истибитиҥ буоллар, Чыҥыс Хааны 
туох диэбиттэрин бэйэҥ билэҕин, аны бу айым-
ньылары кытайдар улаханнык сэҥээрдилэр. 
Кы тайдар бэйэлэрэ да билбэттэр эбит хантан 
тө рүт тэнэн улахан судаарыстыба, улуу норуот 
буолан олороллорун. Кини ол төрдүн көрдөрөр. 
Бу – саха ыырын кэҥэтии. Биһиги, сахалар, ыыр-
быт кыараҕас курдук саныыбыт. Дьиҥинэн, тол-
куйдуур киһи төһө баҕарар дириҥиэн сөп. Бу 
тема саха эрэ гиэнэ буолбатах. Мантан биһиги 
норуоппут үрдүүр. Холобура Далан Тыгын кэ-
мин көрдөрбүт буоллаҕына, Ньукулай Чыҥыс 
Хаан  кэмин арыйда. Чыҥыс Хааны суруйары-
гар киһини саҥардыбат этэ: «Чахчы монголлар-
тан кэлбит дьоммут, туох аанньа буолбут дьон 
маннык тымныыга кэлэ туруохтарай?» диэн. 
Онто дириҥээн кытайдар төрүттэрин суруйа-
рыгар хантан-хантан кэлбиттэрэ барыта көстө 
сылдьар. Светлана Александровна Стеблева 
диэн учуонай хууннар тустарынан алдьархай-
даах улахан үлэни суруйбута. Ол суруйуутугар 
көс олох бастакы, иккис, үһүс түһүмэхтэрэ диэн 
өйдөбүллээх. Үһүс түһүмэххэ ханна олохсуйдуҥ 
да –  бүттүҥ, били эн көрдөрбүтүҥ дии, «Сэр-
гэ» диэн сэһэҥҥэр, ол курдук. Хамсыыр кыаҕа 
суох туран хаалаҕын. Бу алдьархайдаах символ. 
Ону өйдөөн көрөллөр эбит – «Таас Тумус» ки-
нигэ тахсарын кытта Николай Алексеевич аан 
дойдутааҕы бириэмийэни ылбыта.

Историктар тустарынан эттэххэ, Николай Ма-
карович Петров бу билиҥҥи учуонайдарбыт тии-
йэ илик өйдөбүллэрин «Ол үйэ дуорааннара» 
диэн икки кинигэлээх арамааныгар көрдөрбүтэ. 
Үрэх баһыгар 30 сыл устата олорон, түүр омук 
тылдьыттарын түмэн, туох баар сэбиэскэй тюрко-
логияны барытын суруттаран ааҕа сыппыт киһи. 
Кини курдук аахпыт, бэлэмнэммит киһи өссө 
суох, анал үөрэхтээх учуонайдардааҕар быдан 
билиилээх-көрүүлээх. Биһиги кини таһымыгар 
тиийэргэ дьулуһуохпутун наада.

Н.Л.: 1988-89 сылларга мин суруйааччы со-
йууһугар консультанынан үлэлии сырыттахпы-
на Урсун аан бастаан ол киһи айымньыларын 

аҕалбыта. Ону тута «үчүгэй эбит» диэн аан бас-
таан бэчээттэппиппит.

У.: Кинигэ кыһатыгар сүрүн редактордыыр 
кэммэр «Страница будущих книг» диэн ааттаах 
серияны олохтообутум. Петров ол серияҕа кии-
рэн тахсыбыта. 

Николай Макарович рукопиһын илдьэ бас таан 
миэхэ, кинигэ кыһатыгар олордохпуна, тиийэн 
кэллэ. Ол иннинэ билбэт киһим этэ. «Чэ, Нико-
лай Макарович хааллар, көрүөм» диэтим. Бас-
таан ылан биир сирэйи ааҕан бараммын: «Маны 
төттөрү быраҕан биэриэххэ наада эбит. Туох 
алдьархайай, бастакы сирэйигэр «турар» диэн 
тыл уон үс сиргэ турар» дии санаатым. Кэнни-
ки билбитим ити кини истиилэ эбит. Онно Дап-
сы туһалаабыта: «Бу киһини таһарыахха наада 
эбит», – диэн ис рецензияны суруйбута. 

Далан истиилэ атын – академическайдыҥы 
кө рүүлээх. Бу киһи аахпытыгар-билбитигэр ти-
рэ ҕирэн, XVI-XVII үйэлэрдээҕи дьон маннык 
саҥарар буолуохтаахтар диэн, диалогтарын ура-
тытык суруйбута, уобарастарын атыннык оҥор-
бута. Маннык суруйааччы литератураҕа кии рэрэ 
улахан наадалаах. Аны кини историяҕа эмиэ ин-
ники күөҥҥэ иһэр. Историктарбыт төһө өр үлэ-
лээн бу таһымҥа тиийиэхтэрэ-тиийимиэхтэрэ 
өссө биллибэт.

Н.Л.: Ити Петров олох өйдөммөккө, сыаналам-
макка сылдьар киһи. Саха тылыгар улахан ары-
йыылары оҥорон хаалларда.

У.: Хоһооннору эмиэ суруйар эбит. Радиосу-
руналыыс Николай Иванович Максимов биһикки, 
хоһооннорун 2-3 төгүл таһааран турабыт. Олус 
философскай хоһооннордоох. Сүрдээх дириҥ 
көрүлээх хаарыан киһи эрдэ баран хаалбыта...

Н.Л.: «Таас Тумус» аан дойдутаа±ы фести-
вальга кыайбытыгар Амма Аччыгыйа барахсан 
ол туһунан  Соппуруон Бөтүрүөбүс дуу, Сааба Уй-
баанабыс дуу дакылааттаабыттарын иһиттэ. Он-
тон оҕонньор саҥа аллайа түстэ: «Тыый, доҕор, 
онтон тоҕо биһиги оччоҕуна үөрбэппитий-көп-
пөппүтүй, аһаабаппытый-сиэбэппитий?! Тоҕо 
биһиги манна мунньахтыы олоробутуй? Уол-
бут биһиги, сахалар, хаһан даҕаны тиийбэтэх 
таһыммытыгар тиийбит буоллаҕына». Дьэ, онтон 
көр-күлүү бөҕө буолла. Амма Аччыгыйа наһаа 
үөрбүт этэ.

У.: Леонид Андреевич Попов үөрбүтэ-сөхпүтэ 
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сүрдээх: «Бу – Шолоховтыы дириҥээһин!» – диэ-
тэ. Инньэ диэбитигэр күлсүү өссө улаатта: «Дэ лэ 
 буолуо дуо, биһиги киһибит улахаттары эрэ кыт-
та тэҥнэһэр», – диэн. Онтон нуучча суруйааччы-
лара «Чыҥыс-Хаан ыйааҕынан» тахсыбытыгар 
эттилэр ээ: «Бу Шолохов курдук дириҥээһин», 
– диэн. Дьэ, онно биирдэ эрэ итэҕэйдим Леонид 
Андреевич эппитэ ырааппыт тылларын. Оччо-
лорго мин бэккиһээн күлбүтүм. Талаан норуот 
ахсааныттан тутулуга суоҕун ити Николай Алек-
сеевич феномена да көрдөрөр.

Атын холобурунан Сэмэн Курилов курдук киһи 
тахсыытын феноменын ааттыахпын сөп. Бу эмиэ 
ураты. Аан дойду дьүкээгир норуота диэн хан-
на да баарын билбэт кэмигэр кини улахан ара-
мааны таһаарбыта. Ону этэбин: суруйааччылар 
– разведчиктар диэн. Кинилэр олоххо баар про-
блемалары урутаан туруораллар уонна уус-уран 
өттүнэн көрдөрөн кэбиһэллэр эбит. Ол олоххо 
киириитин, дириҥээһинин историктарбыт, ис-
кусство атын үлэһиттэрэ да туһаналлар. Холо-
бур, Андрей Саввич дириҥээһиннэрин даҕаны 
итинник быһаарыахха сөп дии саныыбын. 

«Сардаҥа» диэн быычыкаайык баҕайы новел-
лата аан бастаан «Эдэр коммунист» хаһыакка 
тахсыбытын көрөн баран доҕотторбут Илья уон-
на Мария Мохначевскайдар тута эттилэр: «Олох 
да Уйбаныап Бааска курдук тыллаах-өстөөх 
киһи эбит дии». Биһиги бу дьоммут биир сир-
тэн тахсыбыт аймахтыы эбиттэрин билии суох. 
Ону «Эдэр коммуниска» тахсыбыт быычыкаай-
ык баҕайы, биир харыстаах айымньыттан киһи 
өйдөөн көрөр,  сыана биэрэр эбит. Билигин 
төһөлөөх элбэх айым ньы тахсарый да, киһи соч-
чонон кыайан сыаналаабат. Онтон ыраата барар 
киһини ааҕааччы тута өйдүү, көрө охсор эбит. 

«Мэндиэмэннэр» диэн 1980 сыллаахха тахсы-
быт арамааныгар Ньукулай уобараһы оҥорор ура-
ты ньымата аан бастаан көстөр. Геройун бэ йэтин 
көрдөрбөккө эрэ кини туһунан атын дьон туох 
диэбиттэрин биэрэр. Ол дьон санаата олимпий-
скай иилэр курдук бары ситимнэһэ сылдьаллар. 
Дьэ, онтон сүрүн герой Айдаар уобараһа  тахсан 
кэлэр. Бу санаатахха, эдэр буолан ону кыайа 
туппут эбит. Арамаан бастаан «Уустуктар» диэн 
ааттаах этэ. Ону табыгаһа суох диэн уларыппы та. 
Суруналыыс Реворий Кривогорницын хоно  сы  тан: 
«Мэндиэмэннэр» диэн ааттыаххын», – диэбит. 

Кырдьыга даҕаны, тутуу уопсай тулааһына баар 
буоллаҕына, ол үрдүгэр тахсан иһэр ээ.

Н.Л.: Биһиги саха литературатын литера-
тура оҥорбут бөдөҥ суруйааччылар эйгэлэри гэр, 
күөннэригэр киирэн, ол дьоннор этэр тыл ла-
рын, өйдүүр өйдөрүн иҥэринэн хаалбыт бүтэ-
һик көлүөнэ буолбут дьоллоох эбиппит. Биһиги 
кэннибититтэн кинилэр биир-биир бытанан, 
кыр дьан, өлөн-сүтэн хааллылар... Онон, мин 
са ныахпар, биһиги көлүөнэ биир иэһэ (бу Ни-
колай Егоровичка туһулаан этэбин) ахтыы бы-
һыытынан дуу, ырытыы быһыытынан дуу ытык 
кырдьаҕастарбыт өйдөрүн-санааларын, ки ни-
лэр литературнай, киһилии уонна философ скай 
мэ тириэттэрин оҥорон хаалларыахтаах эбип-
пит, бу кэлэр көлүөнэҕэ. Билиҥҥи к³лүөнэ ки-
нилэри айымньыларынан эрэ көрөр, онон киһи 
быһыытынан этэр тылларын, эйгэлэрин биэрбит 
киһи. Бу – улахан сорук. Кинилэри баттаспыт 
дьо нунан биһиги буолабыт. Биһигини чугаһатан, 
бэйэ дьоно, бэйэ оҕото оҥостон, наһаа үчүгэй дик 
сыһыаннаспыттарын утарынан сыаналаабатах 
эбиппит. Билигин өйдөөтөххө оннук. 

У.: Николай Алексеевич этэрэ сөп. «Отут орду-
гуна үс» диэн кинигэбин ити санааҕа ти рэҕирэн 
суруйбутум. Дьон-сэргэ биһириир, ааҕар эбит 
итини. Холобура, Күннүктүүн биир гэ айан наа-
быппын суруйбутум. Кинини бэ йиэт эрэ бы  һыы-
тынан буолбакка, киһи, норуот олоҥ хоһутун 
бы һыытынан арыйбытым. Айаҥҥа, сырыыга сы-
рыттахха киһи-киһи курдук майгыта барыта тах-
сан кэлэр эбит.

Н.Л: Биһигини үчүгэйдик саныыллара – сы-
рыттахпытына наһаа үөрэллэр-көтөллөр, сүр гэ-
лэрэ көтөҕүллэр этэ.

У.: Амма Аччыгыйа атыттарга кытаанах этэ. 
Ордук ыччаттарга кытаанах буолааччы дииллэрэ 
билэр дьон. Арай кэнники сааһыран баран наһаа 
уларыйбыта. Биһигини үчүгэйдик ылынар буол-
бута.

Н.Л.: Биһигини көрүстэҕинэ тимэҕэ сөллөр 
этэ.

У.: Биирдэ Амма Аччыгыйа даачатыгар тиий-
биппэр: «Бэйэбин урут популярнай оҕонньор 
курдук сананар этим. Кырдьан бу күөх сайын кэ-
лэн ааһан эрэр даҕаны, биир да суруйааччы мин 
даачабын өҥөйбөтө. Хата оҕом эн сырыттыҥ», 
– диэн сүүспүттэн сыллаан ылбыта. Урут он-
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нук уйадыйбат, сентиментальнайа суох олох 
кытаанах киһи этэ. Киһини хойут өйдүөхтэрэ 
диэн, сааһырбыт киһи саҥатын барытын өйдөөн 
саҥарар буолар эбит. Күннүк оҕонньор ыалдьан 
олорон көрсүбүтэ...

Н.Л.: Күннүк оҕонньор онно биһигини үөрэн-
көтөн даачатыгар ыҥырбыта. Онно суруммут 
кумааҕыбын булуом этэ...

У.: Коля ол кумааҕыгын булан таһааттарыах 
этиҥ. Оччоҕо Күннүк Уурастыырап оҕонньору 
кытта кэпсэтэ олорон суруна олорбута, бу киһи. 
Онно Харысхал биһикки баарбыт. Уһуннук да 
олорбуппут – уон иккигэ тиийэн баран киэһэ 
аҕыс чааска барбыппыт. Күннүк олох мөлтөөн 
кыайан аһаабат буолан, арыгы эрэ кыратык иһэр 
этэ, аһы кыайан аһаабата.

Н.Л.: Өйө-санаата чөллөрүйэн, ураты ча-
ҕылхай этэ. Онно олох ис-иһиттэн сүргэтэ кө-
төҕүллүбүтэ баара. Оо, ама да ааспытын иһин 
кэрэ да түгэн этэ...

У.: Өйдөөтүннэр диэн кэпсиир эбит, били-
гин санаатахха. Кини демократичнай киһи этэ, 
сөп-сөп: «Аны эн кэпсээ, эн хоһоонно аах», – 
диирэ.

Н.Л.: Кэпсээнэ, ахтыыта буоллаҕына ырыа-
лаах. Ойуун тойугун тылыттан тылыгар тиийэ 
ааҕан субурутта ээ...

У.: Оҕонньорбут онтон ый курдугунан барбы-
та...

Н.Л.: Онон итинник ытык кырдьаҕаһы үөр-
дүбүппүт биһиэхэ саныахпытыгар үчүгэй. Наһаа 
үөрэн-көтөн көрсүбүтэ...

У.: Биирдэ Литератураны пропагандалыыр 
бү рүөҕэ үлэлиир кэммэр, (оччолорго Суруйаач-
чы сойуу´а КГБ дьиэтигэр олороро, онно кыра 
баҕайы хостоохпун) үлэ бүтүүтэ этэ, өссө бээ-
тинсэ күн эбитэ дуу, Сэмэн Петрович киирэн кэл-
лэ уонна эттэ: «Ньукулаай, эн улахан ыксыыр 
дьыалаҥ суох ини? Суох? Дьэ, Коляҕа бара сыл-
дьыахха эрэ. Лугиновка. Хатаска олорор, дэлби 
мунчаарбыт быһыылаах – санаатын көтөҕүөххэ 
наада». Бэ йэтэ суоппардаата – эргэ «Волгалаах» 
этэ, ону алдьархай халыаннык уонна түргэнник 
ыытар эбит. Мин куттанным ээ – ыга тутуһан 
олоробун. Оннук тиийэн кэпсэттибит ээ. Ула-
хан баҕайы, бириэмэтэ суох, оччолорго ыгылла, 
охсуһуу ортотугар сылдьар, хас чааһын барытын 
харыстыыр, ыарыһаҕын билинэр киһи, бүтүн 

айар сойуус бэрэссэдээтэлэ: «Ньукулай санаа-
та түспүт быһыылаах, ону аралдьыта барыахха 
эрэ», – диир.

Өлөрүн икки хонук иннинэ (мин «Семен Дани-
лов дневнигэ» кинигэ киирии тылыгар бу туһу нан 
суруйбутум), 25-скэ көрсө түстүм. Коляны ыйыт-
та, онтон Уйбаныап Бааска туһунан: «Олорор 
усулуобуйата суох, гостиницаҕа олорор  дииллэр. 
Бээ эрэ, мин Решетниковаҕа этииһикпин. Бу 
уолга усулуобуйатын көннөрүөххэ наада. Суру-
йааччы, оҕолоох-уруулаах киһи хайдах ити кур-
дук гостиницаҕа олоруоҕай?» – диэтэ. Ону ха-
йаан да эппит буолуохтаах. 

Н.Л.: Суох, чахчы эппит ээ, сурук суруйбут.
У.: ...Ити күн Даланныын Коляҕа Хатаска тах-

саммыт кэпсэтэ олороммут мин этэбин: «Сэмэн 
хайдах эрэ мөлтөөбүт курдук ээ, Коля арааһа 
бара сырыттаххына сатаныыһы...» Сарсыныгар 
кини Семен Петрович охто сытарыгар тиийэн 
кэлэр уонна аана аһыллыбатаҕын иһин, ханна 
эрэ бара сылдьар, онтон иккистээн кэлэн кии-
рэн баран эппит курус тылын өйдөөн хаалбып-
пын: «Аны тулаайах хааллахпыт...» Дьоннор 
бары бэккиһээбиттэрэ быһыылааҕа тугу-тугу 
этэр буоллаҕай диэн. Сэмэн Петрович биһиэхэ 
аҕабыт курдук киһи буоллаҕа... 

Сэмэн уонна Соппуруон, уопсайынан, интуи-
циялаах дьон эбит. Иккиэн бириэмэлэрэ суох – 
күннэрэ-дьыллара барыта ааҕылла сылдьара. 
Соппуруон ыалдьан баран өссө 20-чэ сыл олор-
бута, Сэмэниҥ буоллаҕына адьас эрдэ үҥсүүттэн-
харсыыттан, эккирэтиһииттэн тэбиллэн 3-с, 4-с 
инфарктыгар өлтө. Соппуруонуҥ Москваҕа «Рос-
сия» гостиницаҕа тиийэн охтон хаалбыт, ону 
хата Баһылай Гольдеров киирэн ытыы-ытыы 
туруорбут, «суһал көмөнү» ыҥыран балыыһаҕа 
илпит.

Н.Л.: Барахсан, Гольдеров улахан үөрэхтээх 
дириҥ сыанаһыт киһи этэ...

У.: Дьиҥинэн, ама суруйуулары ахсарбат, 
аахпат киһи эрээри, Коляны анаан кэтээн 
ааҕар уонна кинини наһаа дириҥник өйдүүр 
эбит этэ. 

Н.Л.: Ханна эрэ кини ырытыыта баара, тахсы-
быта ээ...

У.: Биирдэ бэйэтэ: «Мин ааттаах сүрэҕэ суох 
киһибин эрээри, бу Ньукулайы хайаан даҕаны 
ааҕыам, өссө ырытыам», – диэн турардаах. Эр-
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чимэн Коляны биһириирэ – анаан суруйаары 
сылдьан бараахтаабыта.

Н.Л.: Оо, дьэ Эрчимэн барахсан дьикти дьо-
ҕурдаах ырытааччы. Кини туһунан хайаан да су-
руйуох баара...

У.: Эрчимэн Далан «Тыгын Дарханы» суруйбу-
тун кэннэ эппитэ: «Үчүгэй айымньыны суруйбут 
эбит, ол иһин чонолдьуйар эбит». Уонна кыайан 
су руйбакка хаалбыта, ыарыыга баалатан. Итини 
суруйбута буоллар дьэ, кырдьык үчүгэй буолуох 
этэ... 

Ньукулайга историческай арамаан арыл лыы-
тын убайбыт Дьөгүөр Дьөгүөрэбис Алексеев ба-
рахсан: «Бу Далантан саҕаламмыт литература», – 
диэбитэ истиэххэ бастаан толоос курдук этэ. Дьон 
бастаан: «Хайдах бэйэтэ сайда турбут литература 
Далантан саҕаланыаҕай?!» – диэн өһүргэнэ исти-
биттэрэ. Онон Далан, Лугинов, Эдуард Соколов, 
Идэлги, Ойуку уонна «Далантан саҕаламмыт ли-
тература» диэн градацияны үөскэппитэ. Оо, дьэ, 
Дьөгүөр уһуннук сылдьыбыта буоллар...

Н.Л.: Дьэ, улахан дьыаланы оҥорон баран 
бар да. Позицияны көмүскээн, сыаннастары өрө 
тутан киирсэринэн сүрдээх, олох уһулуччулаах 
киһи кэлэн ааспыта...

У.: Итинник да киһи баар буолан, сирэйэ-
хараҕа суох мөккүһэн Башарин боппуруоһугар 
кииристэҕэ. Василий Николаевич Иванов эдэри-
гэр хорсун эбит – Дьөгүөрдүүн иккиэн Башарины 
көмүскэһэннэр ыстатыйа суруйаллара. Аны ик-
киэн Ньурбалар...

Н.Л.: Аннараа утарар дьонноро эмиэ ньурба-
лар, убайдара...

Г.А.: Николай Алексеевич, Николай Егорович, 
түмүккэ эдэрдэр тустарынан эбэтэр эдэр суруй-
ааччыларга анаан туохта эмэ этэ түһэргит буол-
лар...

Н.Л.: Суруйааччыны эйгэ таһаарар, эйгэ суох 
кэмигэр литература аҕарымнаан хаалар. Эйгэ 
диэн – кэрэхсэбил. Ааҕааччы, уустугу, чулуу ну 
өйдүүр-сыаналыыр таһымнаах ааҕааччы диэн 
баар. ¥чүгэй айымньыны сатаан кэрэхсиир эрэ 

буоллахха, литература сайдар. Ким да кэрэх-
сээбэтэҕинэ били Баһылай Яковлев биир ге-
ройун курдук литература бастаан сүүрэр, онтон 
сүүрэ-сүүрэ хаамар, кэнники ким да кэрэхсээ-
бэт буоллаҕына олорунан кэбиһэр. Онон суру-
йааччыны киэҥ араҥа кэрэхсэбилэ, таһыма, 
өйдөөх, үөрэхтээх, таһымнаах эйгэ эрэ таһаарар. 
Онтон тирэнэн, эйгэтэ үтэн биэрэн суруйааччы 
үрдүкү таһымҥа тахсар уонна таһымнаах айым-
ньыны суруйар. Эйгэ, кэрэхсэбил суох буолла 
даҕаны, литература умуллан хаалар, урут тах-
сыбыт дьон эрэ инерция быһыытынан суру йал-
лар. Онон билигин ааҕааччы киэҥ араҥатын 
сөргүтүөхтээхпит, оччоҕуна эдэрдэр сэҥээриллэн 
улахан таһымҥа тахсыахтара. Суруйааччы хал-
лаантан түспэт – сиртэн, норуоттан үүнэн тах-
сар. Ол үүнэн тахсар кырыһа – эйгэ, үөрэхтээх, 
сайдыылаах, таһымнаах эйгэ. Хомойуох иһин, 
билигин оннук кырыс баар дуу, суох дуу?.. Ол 
туспа боппуруос. «Суох» диэн быһаччы этэн 
кэбиһэр сатаммат, баар диэҕи эмиэ суох курдук. 
Дьиҥин ким да билбэт...

У.: Бу Гаанньалаах бэйэлэрэ көлүөнэ буо-
лар тэрээһиннээхтэр. «Тыл кыһата» диэн. Тус-
па көрүүлээх, балачча таһымнаах дьоннорбут 
итинтэн иитиллэн таҕыстылар. Биһиги бэйэ-
бит эмиэ син иитиһэн таһаардахпыт дии. Хаһан 
эрэ убайдарбыт би һиэхэ болҕомто уурбуттарын 
курдук. Оннук та һымнаах эйгэни биһиги эмиэ 
үөскэтиэхпитин наада. Хас да көлүөнэ көтөн 
бараннар, бу оҕо лор литератураҕа киирдэхтэрэ 
дии. Билигин ли тератураҕа 40-50 саастаах дьон 
суох буолан, кө лүөнэ көтөн хаалла. Уонна ки-
нилэргэ судаарыстыба өттүттэн урукку курдук 
болҕомто суох – бэйэлэрин истэригэр бу´а сы-
рыттахтара. Таһым, күн-дьыл даҕаны уларыйан, 
билиҥҥи көлүөнэ туох да ориентира суох хаалан 
хаалла. Ол да буоллар Сойууска түмсүү баара 
хайаан даҕаны наада лаах.

Кэпсэттэ Гаврил АНДРОСОВ
Ааптар хаартыскаҕа түһэриилэрэ
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«Эһиги, манна мустан олорор эдэр 
ааптардар, «Фрегат Паллада» бастакы 
ха маандата буолаҕыт. «Паллада» Рос-

сия бары муннугар тиийиэхтин!» – диэн 
этэн туран, Россия Суруйааччыларын 

сойууһун бэрэссэдээтэлэ Николай Иванов 
бэс ыйын 17-18 күннэригэр Ульяновскай 

куоракка буолбут Эдэр суруйааччылар 
бүтүн Россиятааҕы сүбэ мунньахтарын 

арыйбыта. Онтон быһа тардан эһиэхэ 
билиһиннэриим.

Ульяновскай – литература биһигэ

Эдэр суруйааччылар сүбэ мунньахтара Улья-
новскайга буолбута мээнэҕэ буолбатах. Ульянов-
скай уобалас литература эйгэтигэр биир баттаа-
малаах регион. Бу – Иван Гончаров, Николай 
Карамзин курдук классик суруйааччылар, пуб-
лицистар, историктар төрөөбүт-үөскээбит сирдэ-
рэ. Ульяновскай ону сэргэ В.И. Ленин биһигин 
ыйаабыт сиринэн биллэр.

Ульяновскай уобалас губернатора Сергей Мо-
розов сүбэ мунньах аһыллыытыгар бэлиэтээби-
тинэн, уобалас аҥаардас Россияҕа эрэ буолбак-

Гончаров дойдутугар 
эдэр суруйааччылар

ка, бүтүн Холбоһуктаах Нациялар Түмсүүлэрин, 
Поволжье, ону ааһан «ЮНЕСКО» култуурунай 
кииннэринэн буолар. 

– Биһиги региоммут биир уратыта – кини 
литератураҕа сыһыана диэтэхпинэ сыыстар-
баппын. 2015 с. Ульяновскай «ЮНЕСКО» лите-
ратурнай куоратынан буолбута. 2016 с. уоба-
ласпыт Россияҕа саамай ааҕар регионунан 
бил либитэ. Ульяновскайга 40 сыл устата хас 
сылын аайы Иван Гончаров аатынан литерату-
ра бырааһынньыгын ыытан кэллибит, ити нэ-
һилиэнньэ кэтэһэр үтүө үгэһигэр кубулуйда. Ону 
сэргэ араас литературнай тэрээһиннэри (холо-

5*
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бур, «Языковка Пушкин күннэрин», «Аксаков 
күһүнүн» о.д.а.) ыытабыт, анал бириэмийэлэри 
олохтуубут. Ол курдук, Иван Гончаров аатынан 
бириэмийэбит аан дойду таһымыгар таҕыста. 
«Мо номах бэргэһэтэ» историческай, литератур-
най бириэмийэ, «Бастакы таммах» литературнай 
бириэмийэ, о.д.а. бааллар. 

Суруйааччыларбытыгар аналлаах музейдар 
баал лар эрээри (холобур, бу мунньахтыы олорор 
Иван Гончаров аатынан кыраайы үөрэтэр му-
зейбыт), билигин литератордар түмсэр сирдэрэ 
суох. Онон эһиил 2019 с. Ульяновскай суруйаач-
чыларыгар анаан дьиэ тутуохпутун баҕарабыт. 
Оччотугар айар дьоммут бэйэлэрэ туспа түмсэр, 
кэпсэтэр, санаа атастаһар уйаланыа этилэр.

РФ бэрэсидьиэнэ Владимир Путин быйылгы 
ыам ыйын ыйааҕар национальнай сыалы-со-
ругу туруорда. Култуураны туспа түһүмэх бы-
һыытынан бэлиэтээтэ. Манна дойдуга тапталы 
иҥэриигэ улахан суолтаны биэрдэ. Бу, бил лэн 
турар, духуобунай баайтан, төрүт тылы үөрэ-
тииттэн, үгэһи, култуураны билииттэн си лис-
тэнэн-мутуктанан тахсар. Аны туран, биэс 
сыл  лааҕыта Владимир Путин 2013 с. Россия 
ли т  ературнай улахан мунньаҕар литератураны 
өйүүргэ уһун кэмнээх биир тиһиктээх систиэмэ 
наадатын эппитэ. Онон бу Сүбэ мунньах лите-
ратура сайдыытын биир кэрчигэ буолар, – диэн 
иһитиннэрэр Сергей Иванович.

«Баарыскыт ыраахха диэри 
уһуннун»

Сүбэ мунньахха барыта 21 регионтан 52 ли-
тератор кытынна. Москва, Санкт-Петербург, Че-
лябинскай, Воронеж, Липецк, Саратов, Нижего-
родскай, Омскай, Волгоград, Киров, Владимир, 
Рязань, Белгород, Кемерово, Курган, Самара 
куораттартан кэлбиттэр. Национальнай литера-
туралартан Башкирияны кытары Саха сирэ кы-
тынна. Онон Россия Уһук Илин регионнарыттан 
саҕалаан, Россия киин субъектарыттан бэрэстэ-
биитэллэр кэлбиттэрэ хайҕаллаах.

Бу көрсүһүүнү тэрийии «Кыһыл болуоссакка» 
күөдьүйэн тахсыбытын туһунан Россия Суру-
йааччыларын сойууһун бэрэссэдээтэлэ Николай 
Иванов маннык кэпсиир.

– Былырыын Москваҕа «Кыһыл болуоссакка» 

Кинигэ дьаарбаҥкатыгар Ольга Шейпак (Улья-
новскай уобалаһын Суруйааччыларын сойууһун 
бэрэссэдээтэлэ) кэлэн, Ульяновскайга эдэрдэр-
гэ литературнай көрсүһүү оҥоруохтарын ба-
ҕаралларын туһунан этэн аһарбыта. Мин бу 
этии ни тута ылыммытым. Тоҕо диэтэргин, биһиги 
кэннибититтэн халҕаһалыы анньан иһэр эдэрдэр 
бааллар. Быйыл олунньуга Сойуус съеһигэр 70-
тан тахса эдэр суруйааччылар тоҕо анньан кэл-
биттэриттэн улаханнык астынан олоробун. Онон 
бу эһиги «Фрегат Паллада» бастакы хамаандата 
буолаҕыт. Хас биирдиигит баарыскытын тэнитэн 
ыраахха диэри айанныыргытыгар баҕарабын.

Суруйааччы норуотун иннигэр улахан эппиэ-
тинэһи сүгэр. Суруйааччы куһаҕаннык суру-
йар бырааба суох. Кини өрүү үрдүктэн үрдүккэ, 
чыпчаалтан чыпчаалга талаһыахтаах. Өскөтүн 
музыкаҥҥа сэттэ ноталаах буоллаҕына, биһиэхэ 
33 буукуба баар. Олору таҥан биһиги дьон 
өйүгэр-санаатыгар иҥэн киирэр айымньытын 
тө рөтөн таһаарыахтаахпыт. Ол иһин классичес-
кай литератураҕа талаһарбыт, хас биирдиибит 
тыл маастара буоларга кыһалларбыт улахан 
суолталаах. Сүбэ мунньахха айымньылары эрэ 
ырытыһыы буолбакка, бэйэ-бэйэҕитин кытары 
билсэҕит. Ол баар саамай сүрүнэ, – диэн кини 
барыбытыгар туһаайыы тылын тириэртэ.

Маастар кылаастар

Мунньах чэрчитинэн, кыттааччылар икки күн 
устата айымньыларбытын ырытыстыбыт. Поэ-
зия, проза тус-туһунан арахсан барыта биэс 
сиринэн семинардаатыбыт. Семинардар сала-
йааччыларынан Россия Суруйааччыларын со-
йууһун сэкирэтээрдэрэ, чилиэннэрэ Николай 
До рошенко, Сергей Куняев, Нина Ягодинцева, 
Ольга Шейпак, Елена Кувшинникова, Елизаве-
та Мартынова, Григорий Шувалов, Карина Сей-
даметова, Евгения Декина, Андрей Тимофеев 
үлэлээтилэр.

Семинар кэмигэр айымньылары маастардар 
эрэ буолбакка, хас биирдии кыттааччы ырыт-
та. Ырытыллар айымньылары эрдэттэн билсэ 
турбут буоламмыт, бэлэмнээх тиийбиппит. Онон 
хас биирдии ааптары ырытыы бэйэтэ туспа дис-
куссияҕа кубулуйбута. «Суруйар киһи литера-
турнай үөрэҕи хайаан да барара ирдэ ниллэр. 
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Уочарка уонна публицистика

Буолаары буолан, билигин, «Твиттер», «Инста-
грам» үйэтигэр тыл суолтатын үрдүктүк тутуу, 
төрөөбүт тылы сайыннарыы барыахтаах», – диэн 
Николай Иванов этиитигэр сөбүлэһэбин. Бу ман-
нык ырытыылартан, санааны атастаһыылартан, 
айымньыны ситэрэн-хоторон, көннөрөн биэриит-
тээн уопут үөскүүр. Онон икки күннээх семинар 
барыбытыгар да бары өттүнэн туһалаах буолла.

Семинардыырбыт быыһыгар өссө куорат биб-
лиотекаларынан тарҕаһан ааҕааччылары кыта-
ры көрүстүбүт, Иван Гончаров төрөөбүтэ 206 
сылын бэлиэтиир тэрээһиннэргэ сырыттыбыт. 
Мантан биир сүрүн тэрээһин Гончаров аатынан 
аан дойдутааҕы бириэмийэни туттарыы буолар.

Гончаров бириэмийэтэ

Иван Гончаров сахаларга туора киһи буолба-
тах. Кини XIХ үйэҕэ адмирал Евфимий Путятин 
салалтатынан аатырбыт «Паллада» диэн хараа-
былынан сири-дойдуну көрө, ол көрбүтүн сурук-
ка тиһэ барсыбыта. Экспедицияттан төннөн кэлэн 
иһэн кини Сибииринэн, ол иһигэр Саха сиринэн, 
Амманан, Дьокуускайынан, Өлүөхүмэнэн, айан-
наан Москваҕа тиийбитэ. Ол сылдьан Саха сирин 
олоҕун-дьаһаҕын, үгэһин, култууратын үөрэтэн 
ааспыта. Онон «Фрегат Паллада» айымньытыгар 
Саха сирэ биир туспа түһүмэх быһыытынан кии-
рэ сылдьар. 

Кини аатын үйэтитэр сыаллаах 2006 с. Иван 
Александрович төрөөбүтэ 115 сылыгар Улья-
новскай уобалас уонна Россия суруйааччыла-
рын сойууһа литературнай бириэмийэ олох-
тообута. Онон 2012 с. саҕалаан аан дойдутааҕы 
таһымнаах бириэмийэҕэ тиийэ үүнэн таҕыста. 
Бириэмийэ олохтонуоҕуттан барыта 19 киһи лау-
реат үрдүк аатын сүкпүтэ. Ол иһигэр былырыын 
Иван Гончаров төрөөбүтэ оруобуна үбүлүөйдээх 
205 сылыгар биһигиттэн норуодунай суруйа-
аччыбыт, Платон Ойуунускай аатынан литера-
турнай музей дириэктэрэ Николай Лугинов 
«Чы ҥыс Хаан ыйааҕынан» романынан «Литера-
турнай тыл маастара» номинация хаһаайынынан 
буолбута.

Быйыл бириэмийэҕэ Россия 21 куоратыт тан, 
Белоруссияттан, Казахстантан, Америкаттан 
ба ры та 39 сайаапка киирбит. «Литературнай 

тыл маастара» номинация кыайыылааҕынан 
Баш  кортостан суруйааччыта Камиль Зиганшин 
«Воз вращение росомахи» романынан буолла. 
«И.А. Гончаров үөрэнээччилэрэ» номинацияны 
Оренбурдааҕы судаарыстыбаннай университет 
Су руналыыстакаҕа факультетын выпускнига, 
Ульяновскайтан төрүттээх Константин Са зонов 
«Фома верующий» романынан ылла. «И.А. Гон-
чаров нэһилиэстибэтэ: чинчийии уонна сырда-
тыы» диэн номинацияҕа филологическай наука 
кандидата, Саратовтааҕы судаарыстыбаннай 
юридическай академия доцена Иван Пырков 
«Гнездо над обрывом. Ритм, пространство и вре-
мя в русской усадебной литературе XIX века 
(И.А. Гончаров, И.С. Тургенев, А.П. Чехов)» чин-
чийиитинэн уонна АХШ Стивен Перл «Обломов» 
романы тылбаастаан ыллылар.

«Эдэрдэр түмсүөҕүҥ»

Былырыын Россия Суруйааччыларын сойуу-
һун иһинэн Эдэр суруйааччылар сэбиэттэрэ 
диэн тэриллибитэ. Салайааччынан И.А. Гонча-
ров ааты нан бириэмийэ хаһаайына, эдэр кэскил-
лээх прозаик Андрей Тимофеев анаммыта. Ки-
ни бэлиэтииринэн, бу сэбиэт эдэр ааптардары 
көрдөөн булан таһаарарын таһынан, көлүөнэлэр 
алтыһыыларыгар, Россия бары муннугар оло-
рор эдэр литератордар бэйэ-бэйэлэрин кытары 
билсиһиилэригэр, регионнарга  сэбиэттэр тэрил-
лэллэригэр, ону сэргэ эдэрдэри иитэн, үөрэтэн 
таһаарыыга биир систиэмэ олохсуйуутугар төһүү 
күүс буолуохтаах. Биир тиһиктээх үлэ чэрчити-
нэн бу ааспыт бүтүн Россиятааҕы сүбэ мунньах 
буолар. Манна биһиги айымньыларбытын ыры-
тыспыппыт, бэйэ-бэйэбитин кытары билсибиппи-
тин таһынан мунньах түмүгүнэн эдэр ааптардар 
Россия суруйааччыларын сойууһугар киирэргэ 
мэктиэлэниилэрэ буолар. Бу мунньахха Екатери-
на Огарёва (Санкт-Петербург), Павел Великжа-
нин (Волгоград) уонна Елена Кузнецова (Омск) 
Сойууска киирэргэ мэктиэлэннилэр. Мин санаа-
бар, бу Сүбэ мунньах биир сүрүн хайысхата.

Аграфена Кузьмина,
Россия Суруйааччыларын сойуу´ун 
чилиэнэ
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До±оттор ортолоругар биир эмэ тµмэр ки´и баар буолла±ына, ол 
эйгэ±э сиэрдээх ³й-санаа олохсуйар-µ³скµµр буолар эбит. Итин-
ник ки ́ инэн би´иги к³лµ³нэ±э до±орбут, суруйааччы, учуутал Ва-
силий Васильевич Скрябин–Идэлги буолбута. Кини Т³хтµрдээ±и 
оло±ор би´иги µ³рэ-к³т³ тµмсэрбит. Идэтинэн нуучча тылын учуу-
тала, µтµ³кэннээх ки´и Нина Николаевна Скрябина (Ким) сылаас-
сымна±ас а´ын-µ³лµн тото-хана а´ыырбыт, муус уутуттан чэйин 
на±ылыйан олорон и´эрбит. Кэпсээммит-ипсээммит сайдара. Итин-
ник тµгэннэртэн та²ыллыбыт-тирэммит су ру йааччы, араа´а, бэйэ-
тин дьоллоо±унан аа±ы нара буолуо дии саныыбын ээ, сорох арды-
гар.

До±орбунаан Ойукулуун к³рµстэрбит эрэ Идэл гибитин хайаа-
тар да±аны ахтан-санаан аа´а быт. «Чолбон» сурунаал 2013 с. 8-с 
нµ³мэригэр Идэл ги ту´унан Ойуку олус µчµгэйдик бэлиэтээн суру-
йан турардаах, кини т³р³³бµтэ 70 сылынан сибээстээн. Онно ман-
нык тµгэн кэпсэниллэр: 

«Мин кинилиин аан бастаан чугастык Тумат даачатыгар 
билси´эн турардаахпын. Эрдэ, суруйааччылар араас мунньахта-
рыгар, сийиэс тэргэ к³рсµ´эрбит да, к³нн³рµ дорооболо´он эрэ 
аа´арбыт. Биирдэ Дьокуускайга, сай ортото, туох эрэ наада±а 
 киирэ сылдьаммын Туматтаах Идэлгини к³рµстµм.

– Дьэ, до±ор, эн бµгµн дьиэ±эр тахсыма, би´и гини кытары ба-
рыс. Идэлгилиин даача±а иккиэйэх хоно сытабыт, – диэн Тумат 
кэпсээн, кутан-симэн кэбистэ.

До±орум барахсан эттэр эрэ, аккаастаппаттыы µµйэ-хаайа этэн 
кэби´ээччи. Бэйэм да±аны, э±э-дьэ±э буоллум, дьиэбэр кы´ыл 
о±ом ытаабат, ына±ым ма²ыраабат, инньэ гынан кэтэмэ±эйдэнэ 
барбатым.

Идэлги куоракка кэлэригэр массыынатын паромунан туора-
тан, ханна да хаайтарбаттыы, куо раты биир гына сылдьар эбит. 
Кини «Жигулитыгар» олороммут, Тумат дьиэти нэн эр гийэммит 
даачалаатыбыт. Кµн киэ´эрбит. ¥´µ³н хонук аспытын былаан-
нанныбыт. Аара ма±а´ыын баарыгар киирэммит туох наада лаах 
буолуохтаа±ын барытын атыыластыбыт.

Тумат даачата кµ³л µрдµгэр турар эбит. Уруккута хайа эрэ ту-
тааччы ньиргиччи о²ос тон, µйэ-саас олорордуу сананан баран, 
кы´ал±аттан  атыылаабыт бы´ыылаах. Кµ³л µрдµк хордо ±ойу гар 
эргиччи таас араамалаах теплица, кµрµ³нµ баты´а икки дьиэ 
у´унун са±а сµµнэ улахан тимир вагон урукку ха´аайынтан эмиэ 

£йбµтµн ³йµµ, 
санаабытын салайа туруо±а...

(Суруйааччы В.В. Скрябин–Идэлги т³р³³бµтэ 75 сылыгар)

Кэриэстэбиллээх кµннэр
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хаалбыт. Тумат са²а дьиэтин манна аймахта-
ра, чурапчылар, ту тан биэр биттэр. Аны онтун 
Идэлгигэ кµµлэлэтэ сылдьар эбит.

Киэ´э а´ылыкпытыгар тиийбэккэбит, ас таах 
остуолбутугар эрдэ олордубут бы´ыылаах. 
Идэлги остуол а´ын µллэртииригэр туттара-
хаптара тµргэтээбитэ сµрдээх, ол быы´ыгар 
кэпсии-кэпсии кµлэн бычыгырыыр. Били а±ал-
быт ханньаахпытыгар бытыкпыт эрэ умай-
да. Массыынабытын собуоттааммыт икки´ин 
ма±а´ыыннаатыбыт. Бу сырыыга µсµ´µн кы-
рымматтыы икки ханньаа±ы эбии ыллыбыт. 
Киэ´э а´ылык дьэ буолла бы ́ ыылаах. Ыал-
лыы даачалаахтар бары дьиэлэригэр киирди-
лэр. Тиэргэннэригэр ки´и элэ²нээбэт буолла. 
Кэнникинэн кэпсээммит-ипсээммит сµр дэннэ. 
Би´игини торутуох хотун-дьахтар, о±о-уруу 
да суох. ¥с эр бэртэрэ бэйэбит эрэ кµн нээ-
тибит. Та´ырдьа ип-итии, тµ³рт эркиннээх 
мас дьиэ и´игэр с³п-с³рµµн. А´а±ас аанынан 
кµ³лтэн балыгы тутаары хоптолор кылба²-
ныы к³т³лл³р³ к³ст³р. Поэт Леонид Попову 
у´ун µйэ лээбит «Хоптолор» диэн бэртээхэй да 
ырыа ны айбыта ³йб³р к³т³н тµ´эр. Кµ³мэйим 
кычыгыланар. Санаам тырыттар. Ырыа ыл-
лыахпын ба±арабын.

Чуумпурбут муора±а мунньустан,
Хоптолор кылба²ныы дайаллар,
Мин санаам, сµрэ±им тардыста
Т³р³³бµт хотугу дойдубар...

До±отторум ортотугар µ³рдэхпинэ-к³т  т³х-
пµнэ, иэйдэхпинэ-куойдахпына ырыа ыл-
лаач чыбын. Онтум баара арыт хаайдахтарына 
да ±аны, тахсааччыта суох. Ырыа´ыттар куо-
ластарынан дьарыктанааччы биир ки´ит тэн:

– Мин быраа´ынньыктарга арыгыны испэ-
тэхпинэ, кыайан ыллаабат буолан хаалабын, 
оттон истэхпинэ, и²нигэ´э суох тахсар эбээт, 
то±о оннугуй? – диэн ыйыппыппар.

– Арыгыттан кµ³мэйи² сылыйар, итийэр, 
быч чы²нара холкутуур, уунан-у´аан биэрэр, 
– диэн бы´аарбыттаах.

Бу киэ´э мин сылыйан, итийэн, у´аан биэ-
рэммин, бары билэр арияларбыттан, роман-
старбыттан, «Майа сайыныгар» тиийэ ыллаа-
бытым.

Сарсыныгар:
– Ити хайалара киэ´эни бы´а ыллаата, – 

диэн ыаллара Туматтан ыйыппытыгар:
– Театр ырыа´ыта хонон барда, – диэн ту-

маннаппыт.
Оннук ыллаан-туойан, µлэбит аанньа тах-

сыбата. Эчи итиитэ да бэрт. Араа´а, отучча 
кыраадыс буолбут бы´ыылаах.

Идэлгибит со±ото±ун µлэлиир. Тумат би´иги 
ол-бу туттар тэриллэрин уунан, ылан биэрэбит.

Эбиэккэ миигин автовокзалга тиэрдэн биэр-
дилэр».

* * *
Ойуку ити тµгэни ахтан-санаан аа´ара т³рµ³т-

тээ±э. Мин бу икки суруйааччыны историчес-
кай тиэмэлэргэ µлэлииллэрин и´ин олус убаас-
тыырым. ¥³рµ³м и´ин иккиэн – биир к³лµ³нэ 
дьоннор. Кинилэр к³рсµ´эн санааларын билсии-
лэрэ, ³йд³рµн сытыылаан сэ´эргэ´иилэрэ, су-
руйа сылдьар тиэмэлэрин дири²этиигэ наады-
йар тµгэннэри чуолкайда´аллара айар дьо²²о 
ту´алаах буолуохтаах дии саныырбыттан ити 
тэрээ´иним т³рµ³ттэнэн тахсыбытыгар с³п. Онно 
кинилэр кэпсэтиилэрин эйгэтэ киэ² ээ. Ол мии-
гин µ³рдµбµтэ, санаабын к³т³хпµтэ.

Ити тµгэммит кэнниттэн Идэлгилээх Ойуку 
 ³с с³ биирдэ к³рсµспµттэрэ. 2006 сыл сайыны  гар 
до±орбут Ойуку балыы´а±а сµрэ±инэн ыал дьан 
киирбитин истибитим. Сэрэххэ т³л³пµ³нµнэн 
си бээстэ´э сырыттым. Эмтэммитэ ырааппыт. 
Куо ла´а эйэ²элээбэт, чи²-ча². ¥³рдµм, тµ ́ эх-
пэр охсунан кэбистим. Балыы´аттан сал±а бы-
´ыытыйбытын биллим. Сотору кэминэн Идэл  ги 
Т³хтµрµттэн киирдэ. Кини ити кэм²э «Т³л к³л³³х 
тµ³рэх» диэн историческай романын су руйа, 
эбии матырыйаал тардына сылдьар кэмэ этэ. 
Онон сибээстээн, баай историялаах Ха²алас су-
руйааччытыгар наадыйыан наадыйда±а. Билэ-
бин ээ, Идэлги да±аны кµн солото суо±ун. Онон 
хайаан да±аны к³рсµ´µннэрдэхпинэ сатанар дии 
саныы-саныыбын:

– До±оор, Ба´ылай, ки´ибит балыы´а±а б³-
±³рг³тµнэ сытар ээ... Куола´а кэхтибэтэх, санаа-
та-оноото µчµгэй... Онон баран к³рсµ´эрбит 
дуу... – диэтим.

– Барыахха... Массыыналаах буолан баран ба-
рымынабыт, – ки´им улгумнук ылынна.

Кэриэстэбиллээх кµннэр
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Ойуку ити кэпсээбитин ситэрэн биэрэрим ор-
дук буолсу.

«Быраа´ым, кырдьык:
– Эппит кэммитигэр кэлээр, – с³бµлэ´эн 

ыытта. Солбуллубат к³л³бµт Идэлги «Жигули-
та» бу сырыыга мин даачам диэки элээрдэ.

Дьонум со´уйуу-³мµрµµ б³±³т³ буоллулар.
Идэлгилиин СГУ саха салаатын бµтэрбип-

пи тин аахсыбакка туран, кини саха суру-
йааччыларын кинигэлэрин хомуйан муспут 
баай библиотекатынан, ампаарын музей 
о²орон саа´ылаан ту руорбут булумньула-
рынан, у´анар тэриллэринэн, кµрµ³тµнэн-
ха´аатынан, суруйар идэби тинэн элбэхтик 
майгынна´арбытын билбитим. Кини кэргэнэ 
уонна мин кэргэним иккиэн асчыт, ыалдьы-
тымсах дьон бэртэрэ. Суруйар тиэ мэ±э, но-
руоппут историятыгар, кµннээ±и по литика±а 
сы´ыаммыт кытары чугас. Даачаттан т³нн³н 
и´эм мит мин кинилэри Хоруол Тумуска (Селек-
ционнайга) 1682 сыллаахха буолбут сахалар 
нууччалары кытары холбо´он, бµтэ´ик ³р³ 
туруулара буолбут сиригэр а±алтаабытым. 
Бастаанньа´ыттары Бокуруоп кµн хаанна-
рын то ±он, ол кыайыы ³р³г³йµн бэлиэтээн-
нэр, улахан мас кириэ´и анньаннар, Хоруол 
Туму´у аатын уларытан Покровскай диэн аат-
таабыттарын кинилэр са²а и´иттилэр:

– Мантан котлован ха´аарылар былыргы 
муос уонна тимир охтор ырбаларын, саха буо-
йунун куйахтарын элэмтэтин, ки´и т³б³тµн 
у²уо±ун булбуттара. Ол µрэх µрдµгэр, Оклад-
ников академик сахалар тимири у´аарар 
о´охторо турбут сирин булбута, – диэтим.

Идэлги харахтара уоттанан кэлбитэ. Кини 
ол кэм²э «Т³лк³л³³х тµ³рэх» историческай 
романын бастакы кинигэтин суруйан бµтэрэн 
эрэрэ. Бу иннинэ Саха сиригэр буолан ааспыт 
кырыктаах Гражданскай сэрии ту´унан суруй-
бут «Хааннаах хапсы´ыы» романа тахсыбыта.

До±отторум санаабын улаханнык к³т³±³н 
т³ннµбµттэрэ.

Бэйэбиттэн икки сыл балыс, литература±а 
1992 сылтан киирбит суруйааччы Идэлги, уон 
биэс сыл и´игэр µтµмэнник да µлэлээбит эбит. 
Икки роман, икки сэ´эн, икки хо´оон кини-
гэтэ, µ³рэнээччилэргэ аналлаах «Мэ²э бэр-
тэрэ», «О±олорбут кэпсэтэллэр» кинигэлэри, 

суру йааччы «Дмитрий Таас», ³р³спµµбµлµкэ 
чулуу ки ́ итэ, профессор «Иван Романов» 
тустарынан халы² кинигэлэри утуу-субуу 
та´аартарбыта.

Россия Суруйааччыларын уонна Суруна-
лыыс тарын сойуустарын чилиэнэ В.В. Скря-
бин–Идэл ги инникитин ³сс³ элбэх былаан-
нардаах, к³рµµлэрдээх этэ. Мин саныахпар, 
кини сµрµн оскуолатынан, билиитин т³рдµнэн 
т³р³ппµт норуотун оло±о буолар. Идеология 
хаарча±ар  хаайтарбакка к³²µллµк саныыр, 
тыынар буолара. Ол кини суруйууларыттан 
кµµскэ к³ст³р. Кэпсэтэриттэн да биллэр этэ. 
Итинник к³²µл санаалаах буолан, дойдутугар 
µлэлии, айа олорон, ааспыт оло±у ³р³ тутаач-
чылартан сээн дэппэтэх бы´ыылаах. Тыына 
быстаары ыксаан сытар суруйааччыга олох-
тоох дьа´алта улуус бочуоттаах гражданинын 
аатын и²эрбитэ». (Ойуку. «Василий Скрябин–
Идэлги» диэн ыстатыйатыттан. – Чолбон 8-с 
№-рэ, 2013. С.80-83).
Биллиилээх суруйааччы, публицист Ойуку су-

руйааччы Идэлгигэ биэрбит бары ³ттµнэн орун-
наах сыанабыла итинник. Мин эмиэ ити курдук 
саныыбын, кырдьык, Ба´ылай к³²µл санаалаах 
ки´и этэ.

Ойуку ити этэн а´арбыт тµгэнэ, кырдьыгынан 
эттэххэ, маннык этэ. Идэлги «Республика чулуу 
дьоно» диэн серия±а «Иван Романов» диэн бэр-
тээхэй кинигэни суруйан «Бичик» кинигэ кы-
´атыгар та´аартарбыта. Ол µлэтэ сµрэхтэнэр 
кµнэ-дьыла тиийэн кэлбитэ. Би´иги до±отторо, 
«Бичик» кинигэ кы´атын генеральнай дириэктэ-
рэ Август Васильевич Егоров, Нина Николаевна 
о±олорунаан, кµтµ³тµнээн Николай Бадаев  тыын, 
бары то±у сууллан тахсыбып пыт. Онно профес-
сор Романов уола  Иннокентий Ива нович Рома-
нов баара. К³рсµ´µµ И.М. Рома нов аатын сµгэр 
оскуола±а буолбута. Бастакы кэпсэтиигэ Кул-
туура дьиэтигэр диэбиттэрэ ула рыйа охсон хаал-
быт этэ. Ол кµн биир олох тоох бэйиэт кинигэтэ 
сµрэхтэнэрэ то±о эрэ ити кµн болдьоммут эбит. 
Биир бэйэм итини ти риим та´ынан ылыммытым 
эрээри, са²арбата±ым. Ула хан кµ³ннээх ки´и этэ 
буолла±а профессор Романов. Кини ту´унан ки-
нигэ сµрэхтэниитэ – Т³хтµр нэ´илиэгэр улахан 
суолталаах событие нан буолуох этэ. Онтубут 
оскуола и´инэн му ²ур данарыгар тиийбитэ. Ол 
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бэйиэт ки´и, ама, Романовы билбэт µ´µ дуо, то±о 
ити курдук суол талаах дьа´алы утары анньыспы-
тын билигин да±аны сатаан ³йд³³б³ппµн. Т³´³ 
да ити курдук буолбутун и´ин, оскуола кэлэктии-
бэ «Иван Романов» диэн кинигэни олус исти²ник 
ылынан ырыппыттара, би´иги до±орбутугар 
Идэлгигэ Мэ²э Ха²алас улуу´ун биллиилээх дьо-
нун ааттарын-суолларын µйэтитиигэ дьо´уннаах 
кылааты бу кинигэнэн киллэрсибитин бэлиэтэ-
эн туран, ис сµрэхтэриттэн махтаммыттара. Ол 
µтµ³кэннээх кэпсэтиини арай Т³хтµр нэ´илиэгин 
дьоно-сэргэтэ, оскуола кэлэктиибиттэн ураты-
лара, истибэккэ-билбэккэ хаалбыттара. Идэл-
ги онтон и´игэр олустук хомойдо бы´ыылаа±а, 
эгэ салалтаттан бэрэстэбиитэл кэлиэ дуо, суох 
буолла±а дии.

Аны Идэлгигэ Мэ²э Ха²алас улуу´ун Бочуот-
таах гражданина ааты бэрдэрии-туруорсуу хай-
дах бы´ыыга-майгыга барбытын сэгэтэн би-
эрдэххэ маннык. Идэлгибит адьас у´угулаан 
сытар кэмэ этэ. Мин биир µтµ³ кµн Василий Ва-
сильевич Скрябин–Идэлги оскуола±а µ³рэппит 
уола Андрей Находкин баарын билбитим. Кини-
лиин кэпсэтиим тиэмэтинэн Василий Скрябины 
 улуус Бочуоттаах гражданинын аатыгар хайдах 
 суол-иис тобулан тµ´эрии ту´унан этэ. Кини 
учууталын µчµгэйдик билэрэ,убаастыыра, кини 
µлэтин сыаналыыра миэхэ±э эрэли µ³скэппитэ. 
Сµбэлэспиппит. Саха сирин Суруйааччыларын 
сойуу´ун аатыттан туруорсуу суругу о²ортордум, 
онтубун тиэртим. Сотору кэминэн ки´им –  улуус 
депутаттарын мунньа±а буоларын, кини онно 
депутат буоларынан бу туруорсууну мунньах к³-
рµµтµгэр киллэрэр бырааптаа±ын эттэ.

Сотору кэминэн к³´µтµµлээх мунньахпыт 
дьэ буолар буолла. Сэмээр кэтэ´эбин. Эбиэт 
буолуу та Андрей Находкин т³л³пµ³нµнэн: «Дьэ, 
до±оор, табыллыбатыбыт. Элбэх ки´иэхэ бочуот-
таах ааты биэрдилэр... би´иги ки´ибит кыайан 
хапсыбата...» – диэн и´итиннэрдэ.

Онуоха туран мин мунньах итинэн бµппµтµн 
дуу, эбиэттэн киэ´э сал±анарын дуу ыйыттым. 
К³рµллэр боппуруос элбэ±ин, кµн иккис а²а-
рыгар салгыы мунньахтыылларын биллим.

– Бэрт эбит. Аны эйиэхэ биир суол бы-
раап баар – ол тылгын ылымматахтарыгар 
хомолто±ун  биллэрэри²... Онно эт улууспут ин-
нигэр µтµ³лээх-³²³л³³х суруйааччыбыт Василий 

Василье вич Скрябин–Идэлги ыараханнык ыал-
дьан, ки´и  аатыттан аа´ан сытаахтыыр... Кµнэ-
дьыла аа±ыл лыбыт. Онон т³р³³бµт улуу´угар 
о²орбут µтµ³ тµн санаппакка хааларбыт хайдах 
да±аны са  таммат, – диэн ³й уктум. Ки´им ылын-
на, ити кур дук этиэ±им диэтэ.

Кырдьык, Андрей Находкин депутаттар ис-
тии лэригэр мин эппитим курдук тиэрдибит. 
Онуоха туран дьоно: «Хара бастаа²²ыттан 
ити курдук этиэ² этэ буолла±а», – диэбит-
тэр, сµр дээ±ин со´уйбуттар. Боппуруо´у хат-
таан к³рµµгэ киллэрбиттэр уонна бары биир 
са наанан – суру йааччы Василий Васильевич 
Скря  би²²а–Идэлгигэ Мэ²э Ха²алас улуу´ун Бо-
чуоттаах гражданинын  аатын биэрэргэ дьа´ал 
та´аарбыттар.

Ити дьа´алы туппутунан улуус ба´ылыга Вла-
димир Ильич Птицын у´угулаан сытар Василий 
Васильевичка дьиэтигэр кэлэн, ы´ыах буолуон 
а±ыйах кµн иннинэ, Мэ²э Ха²алас улуу´ун Бо-
чуоттаах гражданина буолбутун кэрэ´элиир дас-
табырыанньаны туттарбыта. До±орбут Идэлги 
сыратын биэрбит улуу´а µрдµктµк сыаналаабы-
тын ити курдук билэн бараахтаабыта. Сыана был 
ардыгар ити курдук хойутаан кэлэрэ диэн олох-
хо баар буолла±а дии...

* * *
Василий Васильевич Скрябин–Идэлги адьас 

у´угулаан сытта±ына «Т³лк³л³³х тµ³рэх» диэн 
историческай романа «Бичик» кинигэ кы´аты-
нан та´аарыллар буолбута, эрэдээктэрдээ´инэ 
Варвара Петровна Саввинова±а сµктэриллибитэ. 
До±орбут кµнэ-дьыла аа±ыллан сытарын билэр 
буоллахпыт дии. Бу улахан µлэтин кинигэнэн 
тахсыбытын к³рд³р³³рµ тµбµгµрµµ улаханын 
к³рсµбµппµт. Август Васильевич Егоровка айым-
ньыны бэчээккэ ыытыах иннинэ ксерокопия±а 
тµ´эрэн ылыахха уонна ону бэйэтигэр илдьэн 
биэриэххэ, оччотугар кинигэтэ тахсар буолбу-
тун итэ±эйиэ этэ диэн ³й укпутум. Онуоха кини 
с³бµлэспитэ. Правительство дьиэтигэр µлэлиир 
уолаттарга тылбын ылыннаран «Т³лк³л³³х тµ³-
рэ±и» икки экземплярга тµ´эртэрбитим.

«Т³лк³л³³х тµ³рэ±и» бэчээккэ ыытыах инни нэ 
аны биир суол боппуруо´у бы´аарарбыт наада 
буолбута.

Идэлги бу «Т³лк³л³³х тµ³рэх» диэн истори-
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ческай романа Саха сиригэр нуучча казак-
тара ыраахтаа±ыттан Ыйаахтаах кэлиилэрин 
к³рд³р³рµнэн, онон сибээстээн саха норуо та 
кµ чµмэ±эйдэри к³рсµбµт сорох утарсыы лаах 
да ±аны тµгэннэрэ (историческай кырдьык бы-
´ыытынан), ону тэ²э саха тойотторо эйэлээх 
кэп сэтиилэргэ киирэн, улахан суолталаах боппу-
руостары бы´аарыылара, онто да суох уустук 
тутуллаах рома²²а уус-уран айымньы киэбигэр 
киллэриллэн суруллубута – би´иги сахабыт ли-
тературатыгар адьас са²а к³стµµ этэ. Бу сµ²кэн 
суолталаах айымньыны аан бастаа²²ыттан 
аа±ааччы с³пт³³хтµк ³йдµµрµн сити´эр уонна 
айымньы к³мµскэллээх буолуутун хааччыйар 
ту´уттан, биллиилээх µлэлээх чинчийээччилэр-
бит бэчээккэ та´аартарбыт µлэлэригэр, этиилэ-
ригэр тирэнэрбит наадатын ³йд³³бµппµт.

Сµбэлэ´эн бараммыт Саха сирэ нуучча су-
даарыстыбатын састаабыгар киириитин исто-
рия кырдьыгар тирэннэрэн суруйбут дьоммут 
µлэлэриттэн, сорохторун кытары кэпсэти´эн, 
ол кэм²э сыанабылы биэрэр этиилэриттэн цита-
талары ылбыппыт. Холобурга диэн эттэххэ, ис-
торик, академик Василий Николаевич Иванов 
«Социально-экономические отношения у яку-
тов» диэн 1956 сыллаахха бэчээттэнэн тахсы-
быт µлэтиттэн, историк, саха интеллигенциятын 
т³л³нн³³хтµк к³мµскээбит Егор Егорович Алек-
сеев «Осмысление правды» диэн 2004 сыллаах-
ха та´аартарбыт кинигэтиттэн, саха норуодунай 
суруйааччыта Софрон Петрович Данилов «Саха 
норуота бар±арыы суолунан» диэн «Чолбон» 
 сурунаал 1993 сыллаа±ы 2-с нµ³мэригэр бэчээт-
тэппит ыстатыйатыттан, бы´аарыылардаах этии-
лэриттэн цитаталары ылаттааммыт кинигэ ин-
ники кµ³нµгэр киллэрбиппит. Маныаха саамай 
бы´аарыылаах хардыыны историческай нау-
ка доктора, профессор Розалия Иннокентьевна 
Бравина ылбыта, кини би´иги к³рд³´µµбµтµн 
улгумнук ылынан «Т³лк³л³³х аартыгы арыйан» 
диэн бэртээхэй ыстатыйаны суруйа охсон биэр-
битэ. Улахан тµбµккэ сылдьар, саха тµ² былыр-
гытын и²эн-то²он чинчийэр улахан учуонай 
ки´и санаата кэлэн туран «Т³лк³л³³х тµ³рэ±и» 
³й³³бµтµгэр би´иги кµн бµгµн да±аны махтал-
лаахпыт. Ол ыстатыйатыгар Розалия Иннокен-
тьевна Бравина:

«Айымньы сюжета сµрµннээн Мэ²э сири-

гэр-уотугар арыллара мээнэ±э буолбатах. 
Былыр-былыргыттан мэ²элэр дьоннорун ах-
саанынан элбэхтэрэ, сирдэрэ-уоттара киэ²э-
куо²а, олохторун отуора саха µйэтин тухары 
дьулу´ар µµт-тураан оло±ор дьµ³рэлэ´эрэ 
атын а±а уустарыттан кинилэргэ боччумнаах 
сы´ыаны эрэйэрэ. Мэ²э бас-к³с дьоно эппит-
тэрэ-тыыммыттара ку раанах дор±оон буолан 
салгы²²а симэлийбэккэ бол±омто±о ылылла-
ра. Ааптар Мэ²э ытык кырдьа±а´а, «тµµлээх 
тµ³рэх т³лк³´µтэ» Дэхси ойуун н³²µ³ са-
ха мындыр ³йд³³хт³рµн саха ураа²хай сар-
сы²²ыта сарбыллыбатын ту´угар, кэскилэ 
кэхтибэтин иннигэр кэлии дьону кытта эйэ 
дэмнээх сы´ыаны олохтуурга дьулу´ууларын 
арыйар. «Тµµлээх», ол аата дьоллоох, инни-
килээх, кэскиллээх «...би´иги инчэ±эй тирии 
курдук тэнийэн, иэн и²иирин курдук у´аан 
биэриэх тээхпит. К³хсµбµт итии хаанын кыын-
ньарарбыт, тыастаахтык тыынарбыт сатаммат. 
¥тµмэн µгµс µйэлэргэ онноо±ор буолуо±у ту-
луйан кэлбит ³бµгэлэрбит µгэ´инэн тулуйан 
к³рµ³хпµт», – диир кини.
Идэлги бу айымньыта уус-уран суруйуу буо-

ларын аа±ааччы ³йдµ³х кэри²нээх. Галкин ата-
маан халаан алдьархайыгар тµбэспитигэр Дэхсин 
 ойуун эйэни э²ээрдэ´э сатаан ма²найгы нан 
к³м³ о²орор. Айыы сиэринэн, µтµ³ сы´ыан  µтµ³ 
санааны са±ар.

Ааптар «сахалары сµрµннээн Арассыыйа ийэ 
Хоту²²а µйэ-саас тухары холбоо´ун улахан 
хаан тохтуута суох сити´иллибитэ» (С.157) диир 
тµмµгэ историческай чахчыны кытта сµнньµнэн 
с³п тµбэ´эр. Саха чулуу ³йд³³хт³р³ кэлии дьон 
халы² ахсааннаах улуу омук сор±ото буолалла-
рын сэрэйэн, кинилэр со²нуур тутуллара саа- 
саадах кµµ´µнэн ³´µллµ³ суо±ун кэмигэр ³йд³³н, 
³с-саас баайсыбакка, дипломатия, эйэ дэмнээх 
бы´аарсыы к³м³тµнэн норуоттарын интэриэс-
тэрин к³мµскээбиттэрэ. Ол тµмµгэр саха оло±ун 
т³рдµттэн отуора хамсаабакка, ийэ ³й³-санаата 
симэлийбэккэ, т³рµт култуурата салгыы сайдар 
саргыламмыта», – диэн дири² ис хо´оонноох 
уонна с³пт³³х сыанабылы биэрбитэ.

Идэлги «Т³лк³л³³х тµ³рэ±ин» б³±³рг³тµµ, к³-
мµскэллээх буоларын сити´ии тµбµгэ-садьыга 
итинэн эрэ бµппэтэ±э. Ол кэм²э Василий Васи-
льевичка тыл к³т³хпµтµм: «До±оор, Ба´ылай, 
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бу айымньы² суолтатын кэлэр кэм²э ыпсарар-
дыы ту´аайыылаах тылы суруйары² буоллар», 
– диэн.

Онуоха Ба´ылай барахсан с³пс³спµтэ. Айым-
ньытын кини маннык бэлиэ, ыраа±ы к³рµµлээх 
тылларынан арыаллаабыта:

«Саха улуу уустарын, ол и´игэр Мэ²э мэл-
дьэхсилэрин уонна мооруктарын, мээнэ ааттам-
мат т³рµттэрин, аарыма ытык кырдьа±астарын, 
олорбут охсу´уулаах уустук олохторун уон-
на дири² э²сиилээх ³йд³рµн-санааларын 
ту´унан айымньыбын аныгы балысхан сай-
дыылаах олоххо олорор сахам ыччаттара аах-
тыннар, биллиннэр уонна µчµгэй ³ттµлэрин 
ту´анныннар диэн суруйдум. Идэлги».
Суруйааччы Идэлги «Т³лк³л³³х тµ³рэх» ис-

торическай романын уопсастыба киэ² эйгэти-
гэр тахсарын ара²аччылаа´ын (б³±³рг³тµµ) ити 
кур дук о²о´уллубута.

Этэн а´арбытым курдук, бу айымньыны ксе -
рокопия±а тµ´эрбит биир экземплярбын: «До-
±оор, Ба´ылай, кинигэ² аны бу киэбиттэн 
халба²наабат, тас к³стµµтэ, айымньыгын б³-
±³рг³ппµт тэрээ´иммит бу курдук бэчээккэ тµ´эн 
кинигэ буолуо±а. Онон кинигэлэммит курдук 
сананан кэбис», – диэн тураммын сыттыгын ан-
ныгар уган кэбиспитим. Кинигэни тµ´эртэрбит 
иккис экземплярбар, бэчээккэ ыытаргытыгар 
с³п с³´³бµн, диэн илии баттатан ылбытым уон-
на ону «Бичиккэ» тиэрдибиппит. Идэлги бу ро-
манын эрэдээктэринэн Варвара Петровна Сав-
винова туруоруллубут буолан олус µчµгэйдик, 
дьулур±атык эрэдээксийэлэммитэ диэн этиэх-
тээхпин.

...Сэрэйбиппит курдук Ба´ылайбыт «Т³лк³-
л³³х тµ³рэ±э» кинигэнэн бэчээттэнэн тахсары-
гар тиийээхтээбэтэ±э. Атырдьах ыйын 4 кµнµгэр 
до±орбут Василий Васильевич Скрябин–Идэлги 
олохтон барбытын 40 хонугун бары до±отторо 
мустаммыт бэлиэтээбиппит. Былыргы сахалар-
дыы эргитиллибит чардааттаах у²уо±ар тахсан 
сибэкки дь³рб³тµн уурбуппут. Ки´ибитин ис-
ти²ник-и´ирэхтик ахтыбыппыт.

Ити кµн Владивосток куорат «Дальпресс» диэн 
кинигэ кы´атыгар 4000 экземплярынан бэчээт-
тэнэн кэлбит «Т³лк³л³³х тµ³рэ±и» илиибитигэр 
туппуппут. Нина Николаевна Скрябина (Ким) 
до±орбут кинигэтин барыбытыгар тыл-³с суру-

йан бэлэхтээбитэ: «Семену Андреевичу в память 
о нашем дорогом человеке. С любовью и уваже-
нием Нина Николаевна. 4/VIII-07 г.»

С³пк³ да±аны дьа´аммыт эбиппит дии са-
ныы бын кµн-бµгµн. Астынарым баар: Василий 
Васильевич Скрябин–Идэлги до±орбут ³р сыл-
ларга сырала´ан суруйбут «Т³лк³л³³х тµ³-
рэх» исто рическай романа кинигэнэн тахсар 
буол бутун би лэн-³йд³³н хаалбытыттан. Урук-
ку бэлиэтээ´иннэр бэр, ыстатыйаларбар «Т³л-
к³ л³³х тµ³рэх» рома²²а анаан-минээн тох-
тоо бото±ум. Бу сырыыга бу айымньы тула 
оч чо тоо±у бы´ыы-майгы хайдах этэй ыйытыы-
га хоруйдуур ту´уттан киэ²ник тохтоотум, то±о 
диэ тэххэ, суруйааччы оло±о, айымньыта кэлин 
µ³рэтиллэр-чинчийиллэр кµнэ-дьыла тиийэн 
кэл лэ±инэ до±ор дьоно кини ту´унан тугу этэн, 
бэлиэтээн хаалларбыттара баарый диэн ыйы-
тыы кµ³рэс гына тµ´µ³±э, ба±ардар ол кэм²э 
б и´иги мемуарды²ы бэлиэтээ´иннэрбит наада 
буо луохтарын с³п диэн кэскиллээх санаанан са-
лайтардым.

* * *
£йг³-санаа±а олоххо буолбут тµгэннэр ³рµµ-

тµн сытыытык тыгаллар. Идэлги историябыт 
чах чыларын билэриттэн мин эмиэ тии´инэн ту-
рардаахпын. Ол тµгэн маннык этэ. Биир µтµ³ 
сайы²²ы кµн Идэлги тиийэн кэллэ. «Сири-дой-
дуну к³рд³рµ³м этэ, барса±ыт дуо?» – диэтэ. 
Кэргэмминээн Прасковья Гаврильевналыын ба-
рыстыбыт, аараттан Урсуну ыллыбыт. Идэлги 
бэйэтин массыынатынан тиэйэ сылдьан ити кµн 
т³р³³бµт-µ³скээбит сирин-уотун к³рд³рд³. Хан-
на тиийдэр эрэ манна ол т³рµтµм олорбута диэн 
бы´ааран биэрэн и´эр. Кэпсиирэ истэргэ µчµгэйэ 
сµрдээх. Суруйааччы Дмитрий Таас т³р³³бµт 
алаа´ын, киниэхэ туруортарбыт £йд³бµнньµгµн 
к³рд³рд³. Бэл онноо±ор, Чоочо баай аатырар 
Чµµйэтигэр тириэртэ. Манчаары Ба´ылай да±аны 
умнууга хаалбата. У´ун кµнµ бы´а сырыттыбыт. 
Кµн иккис а²арыгар Хорообукка тиийдибит, мас-
сыынабыт биир ыал олбуорун ааныгар кэлээт 
умуллан хаалла. Бензинэ бµппµт. 

Арай бу кэм²э олбуор тµгэ±иттэн балайдатык 
«чэпчээбит» ки´и са²ата доргуйан и´илиннэ:

– Кимнээх кэллигит?!
– До±оор, Идэлгибин...
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– Кимнээ±и илдьэ сылдьа±ын, до±оор...
– Урсуну, Туматы...
– Уо, бэрт да эбит... Эмээхсиэн, туохтааххын 

эмэ дуо? Ыалдьыттар кэллилэр ээ...
– Кыайар уола баара... Туруора±ын µ´µ дуо, 

мэлитэн и´э±ин буолбат дуо?!
– Уо, му² да буолар эбит... Бээрэ, саатар тах-

сан к³рсµ³ххэ буолла±а дии... ¥чµгэй дьону...
Олбуор тµгэ±иттэн ти²иргэччи хааман кµн  уота 

харааччы сиэбит, сибилигин а±ай оттоон хо ду-
´аттан тахсыбыт, ортону µрдµнэн у²уохтаах, 
 маайканан эрэ сылдьар ки´и килэпэчийэн тах-
сан кэллэ.

– Тумат, до±оор, та±ыс эрэ... – диэтэ.
Олорор кэлиэ дуо, массыынаттан та±ыста±ым 

дии.
Ки´им со´уйуом и´ин, миигин эргитэ сылдьан 

к³рд³-и´иттэ:
– Чахчы Тумаккын дуо?
– Чахчы Тумаппын...
– Ки´и курдук ки´и эбиккин дии...
– Ки´и курдук ки´и буоламмын, ки´и кур-

дук ки´илэргэ суруйан эрдэ±им дии, – диэн бэрт 
 дьээ бэлээхтик хардардым.

– До±оор, Тумат, эн кинигэлэргин адьас сыт-
тыгым анныгар укта сытан аа±абын ээ, – диэтэ, 
сµр махталлаахтык мичээрдээтэ.

Бу кэм²э Идэлги бензиннэ кыратык бэрис эрэ 
диэн к³рд³ст³.

– Бу ки´и да±аны... бу бэйэлээх дьону тиэ-
йэ сылдьар буолан бара²²ын то±о кыраны 
к³рдµµгµн, ол турар буочукаттан бааххар с³п 
буо ларынан куттан ыл, айа²²а эрэйдэммэттии... 
– диэн олбуордаах ки´и сиэринэн дьа´айда. Ол 
кэнниттэн, – До±оор, Урсун, к³´µн эрэ, – диэтэ. 
Аны Урсун бу´ар-хатар тµгэнэ µµннэ.

Олбуордаах ки´ибит аатын ³йб³р туппатах-
пын. Ол кµн уота харааччы сиэбит, араа´а, 
ин теллигент µтµ³тэ бы´ыылаа±а, кини: «Чах-
чы Тумаккын дуо?» – диэн ыйытыыта мии-
гин µ³рдµбµтэ. Суруйааччыны олус дири²ник 
ылы нар ки´ини Мэ²э Ха²алас Хорообута миэ-
хэ ити курдук к³рд³р³н турардаах. £рд³³±µтэ 
Эллэй бэйиэт эмиэ маннык тµгэ²²э тµбэ´эн ту-
рардаа±ын ту´унан кэпсэл баарын ³йдµµ биэр-
битим. Эллэй эппит эбит: «Уолаттаар, норуот 
ылынар суруйааччыта буолбуккутун билиэххи-
тин ба±ардаххытына, ити мин курдук бэрэбиэр-

кэлэнэр буолу²», – диэн эдэр суруйааччыларга 
сµбэлиирэ µ´µ.

£сс³ биир тµгэн баар. Кµ´µн – отонноо´ун кэ-
мэ. Дьиэ-кэргэн дьон бары Идэлгилээххэ ба ран 
и´эммит, эбэни туораат, массыынабыт алдьа-
нан хаалла. О²остон к³рдµбµт да ту´а тахсыба-
та. Сатыы Т³хтµргэ тµ´µнэн кэбистим. Киэ´элик 
тиийдим. Ба´ылайым илимин бэрийэ турар эбит.

– Уо, Сэмэн, барахсан! – дии то´уйда.
– Ба´ылай, дорообо! Э´иэхэ кэлэн испип пит, 

массыынабыт алдьанан хаалла. Дьонум онно 
 хааллылар...

Ба´ылай Нинатын ы²ырда. Дьэ, онно к³рдµм 
ээ Нина Николаевна туттуулаа±ын... Адьас экс-
педиция дьонун ³рµ´µйэ баран эрэр курдук. 
Кµтµр улахан тиэрмэскэ чэй оргутан кутта. Ас-
µ³л тэрийэ о±уста. Ол быы´ыгар миигин чэйдэтэ 
о±уста. Ба´ылай массыынатын гараастан собуот-
таан та´аарда. Айа²²а турдубут. Паша, уолум 
Василий, кийиитим Людмила, сиэним Элдьар 
Поповтар кµµтэн ахан олороллор эбит. Массыы-
набытын состордубут. Идэлгилээх олбуордарын 
им-балай хара²а буолуута буллубут. Ба´ылайга 
ол тµгэни санаттахпына кµлэн кэби´ээхтиирэ.

¥´µс тµгэни ахтар буоллахха маннык. Биир 
кµ´µ²²µ кµн Идэлги са²а «Жигулитынан» Т³х-
тµргэ та´аарар буолла. Паром²а этэ²²э киир-
дибит. Дьэ, манна буолла ээ, эрэйдээх айан! 
Чаа´ынай паромнаах ки´ибит итирик эбит. Па-
роммутун кумахха олордон кэбистэ. Ол тµµн ³рµс 
ортотугар хоннубут... Сарсыарда 7 чаас са±ана 
мин бырабыыталыстыбабыт бэрэссэдээтэлигэр 
Егор Афанасьевич Борисовка дьиэтигэр эрийэн, 
паром кумахха олорбутун, о±о-уруу и´эр уута да 
суох хонуктаабытын, итирик паромщик кутта-
лыттан мотуорканан Дьокуускайга кµрээбитин, 
хайдах баарынан кэпсээн биэрдим. Сарсыар-
да то±ус чаас аа´ыыта МЧС-тар мотуорканан 
к³тµтэн кэллилэр, ону кытары да±аспытынан 
биир атыы´ыт дьахтар баар буола тµстэ. Ас-µ³л, 
уу атыылаан бур±ачыйда. Атыыта та±ыста ахан. 
МЧС-тар дьону Бэстээх биэрэгэр тиэрдэр буол-
лулар. Би´иги эмиэ барыстыбыт. Отоннуур кэ-
лиэ дуо... Идэлги массыынатыгар хаалла. Би´иги 
 Бэстээх анныттан теплоходунан (трамвайынан) 
Дьокуускайга т³нµннµбµт.

Тиийээт да, Идэлги о±олоругар а±алара ча-
раас та²астаах паром²а массыынатын маныы 
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хаал бытын и´итиннэрэ о±устум. Ол дьон мо-
туорканан к³тµтэн тиийэн а±аларыгар ичигэс 
сон, ас-µ³л илпиттэрэ сотору кэминэн и´илиннэ. 
Мин эмиэ Егор Афанасьевичка т³л³пµ³ннээтим. 
Онуоха: «До±оор, Сэмэн, биир ки´и дьа´айарын 
дьа´айдым. Киэ´э 5 чааска диэри ол паром²а 
баар массыыналаахтары барыларын атын па-
ром²а к³´³рµ³хтэрэ... Эн ки´и² да±аны олору 
кытары тахсы´ара буолуо... Биир ки´и дьа´а-
йарын дьа´айдым», – диэтэ.

Ити кµн киэ´этигэр Идэлги дьиэтигэр тиийби-
тэ и´илиннэ. Дьэ, уоскуйдубут. Бу иэдээн-
нээх айаммыт ту´унан заметканы «Итирбит ка-
питан» диэн аатынан «Саха сирэ» ха´ыакка 
биэр дим, ³р³спµµбµлµкэ араадьыйатын кэрэс-
пэ дьиэннэрин ыйытыыларыгар эппиэттээтим. 
Отон ноо´уммут биир кµ´µн ити курдук табыл-
лыбата±а.

* * *
Идэлги би´иэхэ дири²ник махтанар эбит 

этэ. Дьиэ-кэргэн дьонугар кэриэ´ин этэригэр: 
«Библиотекабыттан Урсун уонна Тумат наады-
йар кинигэлэрин ыллыннар», – диэбит этэ, ити 
курдук µчµгэйдик ылыммыт эбит би´иги сы-
´ыанна´ыыбытын.

Би´иги литература, история боппуруостары-
гар µгµстµк кэпсэтэрбит. Идэлги «Боссоойкону 
э´ии» диэн кинигэтин суруйуон иннинэ ааспыт 
µйэбит сµµрбэ´ис-отутус сыллардаа±ы собы-
тиеларын билэр, онно кыттыбыт Мэ²э Ха²алас 
кырдьа±астара кэпсээбиттэрин сурунан илдьэ 
хаалбытыгар тирэммитин ту´унан сэ´эргиирэ. 
Ол дьоннор кэпсээннэрин аттаран, чуолкай-
даан кэм кырдьыгар кубулутар соругу туруорум-
мут этэ. Ону бигэргэтээри эбитэ буолуо Урсун 
би´игини Боссоойко аймахтарын террордаа´ын 
иэдээнин ки´и си´э кэдэ²ниэх курдук кэпсээ-
битэ ³йб³р дири²ник хатанан хаалбыт. Идэлги 
бу суруйуутун Далан мээнэ±э хай±аабатах буо-
луохтаах, к³рд³³н ылан «Чолбо²²о» бэчээттэп-
питэ да±аны элбэ±и этэр.

Саха сиригэр буолбут Гражданскай сэрии диэн 
иэдээнинэн э²эрдэммит кэми «Хааннаах хап-
сы´ыы» диэн романынан суруйан к³рд³рµµтэ – 
бу хааннаах хапсы´ыылар туохтан т³рµттэнэн 
тахсыбыттарын бы´аарыыга дьулу´уу олус хо-
´уун холобура этэ. Идэлги бу б³д³² айымньы-

та дьо²²о-сэргэ±э би´ирэммит ³рµтэ, араа´а, 
сити ниэхэ сытара буолуо дии саныыбын. «Хаан-
наах хапсы´ыы» романын Идэлги бала±ан ыйын 
9 кµнµгэр 2006 сыллаахха илии баттаан бэлэх-
тээбитэ.

Идэлги би´игини к³рд³рµµлээх уруоктары 
биэ рэригэр куруук ы²ыран сырытыннарара. 
Кини баар эрдэ±инэ Мэ²эттэн т³рµттээх, онно 
олорбут, µлэлээбит суруйааччылар ахтыллар 
кµннэрэ-дьыллара кэллэр эрэ ³йд³т³³ччµ-са на-
тааччы кини буолара. Ба´ылай барахсан к³н-
н³рµ санатааччы эрэ буолбата±а, туох-ханнык 
иннинэ кини чинчийээччи бы´ыытынан инники 
кµ³²²э сылдьара. Дмитрий Таас ту´унан баста-
кынан кини эрэ монографическай чинчийиини 
о²орбута. Платон Ойуунускайы кытары бииргэ 
µлэлээбит, Саха сирин Суруйааччыларын со йуу-
´ун µлэтин ³й³³бµт, кэлин историк, профессор 
буола µµммµт-сайдыбыт Иван Романов ту´унан 
анаан-минээн бастакынан кини кинигэнэн сыр-
даппыта.

Итини та´ынан т³´³л³³х сыратын биэрэн, 
тµбµгµ к³рµстэ этэй саха литературатын аатыр-
быт, тэ²нээ±э суох кириитигэ Егор Петрович 
Шестаков–Эрчимэн аатын т³р³³бµт-µ³скээбит 
нэ´илиэгэр бэрдэрэр ту´уттан? Ону эмиэ ыс-
татыйаларынан, чинчийиилэринэн, оскуола±а 
ли тературнай куру´уогу µ³рэтиинэн арыаллаа-
быта. Мэ²э Ха²алас спортивнай историятын су-
руйсубут ки´и кини буолбатах этэ дуо?

Учуутал, педагог бы´ыытынан анал чинчи-
йиилэри брошюраларынан суруйан хай±анан 
ту рардаах. О±олорго аналлаах «О±олорбут кэп-
сэтэллэр» диэн чахчы педагог хара±ынан к³р³н 
суруйбут кинигэтэ учууталларга да, о±олорго 
да тэ²инэн би´ирэппитэ. Идэлги, мин санаабар, 
оло±ун была´ын тухары муспут чахчыларыгар 
оло±уран «Мэ²э бэртэрэ» диэн суруйбут кини-
гэтин Мэ²э Ха²алас дьоно µбµлээн, µс дьо±ус 
кинигэлэринэн та´аартарбыттара. Ол аата Идэл-
ги тµммµт бу чахчыларын история кырдьыгын 
бы´ыытынан ылыннахтара. Ону ³йд³³ммµн, дьо-
но-сэргэтэ уоллара Идэлги улуу´ун былыргы-
тыттан си´илээн суруйбут дьо´уннаах µлэтин 
ууруна сылдьан аахтыннар дии санааммын, бу 
µс кинигэни биир халы² тастаах кинигэ о²орон, 
«Бичик» кинигэ кы´атыгар бэрт тупса±айдык 
о²орторон, «Мэ²э бэртэрэ» диэн аатын оннунан 
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хаалларан, та´аартаран турардаахпын. Оттон 
«О±олор кэпсэтэллэр» диэн кинигэтин, араа´а, 
µстэ хаста хос та´аартардым бы´ыылаах.

Кµµ´µм тиийэринэн до±орум Идэлги µлэтин-
хамна´ын µйэтити´э сатаатым. Онуоха до±от-
торум Идэлги, Ойуку мэлдьитин ³й-санаа уган 
к³м³л³´³лл³р. Кини биир да±аны кэриэстэбил-
лээх кµнµн-дьылын бэлиэтээ´инэ, ыстатыйата 
суох к³рсµбэтибит, ³сс³ анаан-минээн чинчи-
йиэхпит, литературнай нэ´илиэстибэтин µ³рэ-
тиэ х пит турда±а.

Нина Николаевна Скрябина (Ким) этии кил-
лэриитин ылынан, педагогическай кэлэктиип 
µлэлээбит оскуолатыгар библиотекатыттан ки-
нигэ бэлэхтэтэн, суругун-бичигин тµмэн ту´унан 
хо´у анаан турар. Ол билигин да±аны µлэлиир 
буолуохтаах, ити тэрээ´ин Идэлгини суру-
йааччы бы´ыытынан чинчийии, µ³рэтии уонна 
µйэтитии бастакы хардыытынан буолар диэн 
бигэ ³йд³бµллээхпин.

Т³хтµр И.М. Романов аатынан оскуола кэлэк-
тиибэ учуутал, суруйааччы В.В. Скрябин–Идэлги 
ту´унан олус µчµгэй ³йд³бµллээх. Ону би´иги 
суруйааччыга аналлаах тэрээ´иннэргэ сыл-
дьан, билэн-³йд³³н турабыт. Кырдьа±ас учуу-
таллар Идэлги айымньыларын олус µчµгэйдик 
ырытар эбит этилэрэ. Ону би´иги «Хааннаах 
хапсы´ыы» диэн романын ырыты´ыыттан билэ-
бит. Онно кыттыыны ылбыт оскуола дириэктэрэ 
Лука Гаврильевич Никифоров олус µчµгэйдик 
Идэлги бу суруйуутун ырыппыта. Ырытыыны 
бары би´ирээбиппит. Рома²²а ойууланар бары 
со бытиелар кыттыылаахтарын олохтоохтор би-
лэллэрэ, айымньыга киирбит алаастар, µрэхтэр, 
сы´ыылар олус с³пк³ ааттаммыттарын, олор 
дьи² баарынан ойууланан айымньыга киирбиттэ-
рин и²эн-то²он ки´и эрэ истэн-сэргээн оло руон 
курдук, суруйааччы дьо±урун дьо´уннаахтык 
бэлиэтиир тосхоллоох ырытыылар, тыл этии-
лэрэ о²о´уллубуттара би´иги до±орбут Идэлги 
санаатын к³т³хпµт, ³йµн-санаатын байыппыт 
буолуохтаахтар дии санаатахпына, «Хааннаах 
хапсы´ыы» диэн Идэлги романын дьµµллэ´иигэ 
кыттыбыт ол дьоро киэ´эбит бары дьонугар ис 
сµрэхпиттэн махтаныахпын ба±арабын.

Идэлги Мэ²э Ха²алас улуу´уттан силис-мутук 
тардынан тахсыбыт суруйааччылар, интеллиген-
нэр тустарынан олус µчµгэй ³йд³бµллээ±э. Хан-

нык да литературовед Дмитрий Таас суруйаач-
чы айар µлэтин чинчийиигэ ылсыбата±а, Идэл ги 
«Дмитрий Таас» диэн кинигэни суруйбута. Про-
фессор Иван Михайлович Романов ту´унан 
«Рес публика чулуу дьоно» диэн серия±а «Иван 
Романов» диэн бэртээхэй кинигэтин суруйан 
дьонун-сэргэтин µ³рдµбµтэ.

¥³рэппит учууталын, саха биллиилээх лите-
ратурнай кириитигин Егор Петрович Шестаков–
Эрчимэн аатын т³р³³бµт нэ´илиэгин оскуола-
тыгар и²эртэрбитэ, т³´³л³³х бэлиэтээ´иннэри, 
ыстатыйалары кини ту´унан суруйда этэй? Ити-
ни барытын Идэлги история ситимэ быстыбатын 
ту´угар о²ороро диэн ³йд³бµллээхпин.

* * *
Аны бэрт кылгастык литературнай саломмут 

ту´унан а±ыйах тылы этэрим наада буолар. Бу 
к³нн³рµ мустуу буолбатах этэ – бу туох-ханнык 
иннинэ литератураны ис сµрэхтэриттэн с³бµ-
лµµр-таптыыр, кинини к³мµскµµр, байытар-та-
йытар ³йд³³х-санаалаах дьоннор тµмсµµлэрэ 
этэ. Ол ту´угар олус наадалаах тµмсµµбµтµн 
уотун-кµµ´µн кµ³дьµтэн биэрээччинэн нуучча 
тылын учуутала, минньигэс астаах-µ³ллээх, 
сылаас чэйдээх, ³рµµтµн ас-µ³л кэ´иилээн 
ыытааччы дьиэ ха´аайката Нина Николаевна 
 буолара.

Исти² к³рсµ´µµлэрбит – литературнай са-
ло² ²а кубулуйбута. Онно к³´µтµµлээх ыал-
дьыттарынан Василий Никитич Протодьяконов 
кэр гэ нинээн, суруйааччы Николай Егорович Ви-
но куров–Урсун, «Бичик» кинигэ кы´атын гене-
ральнай дириэктэрэ Август Васильевич Егоров, 
бу кы´а кылаабынай эрэдээктэрэ Валерий Нико-
лаевич Луковцев, биллиилээх суруйааччы Па вел 
Николаевич Харитонов–Ойуку уонна мин буо-
ларбыт. Онно сорох ардыгар ааттаах-суол лаах 
Суола µрэх µрдµк эниэтигэр таалалаан сытан 
сэ´эргэ´эр, хаадьыла´ар да тµгэннэрдээх эти-
бит, ардыгар му²халыырбыт, отоннуурбут, тэл-
лэйдээччи да баар буолара... Ону барытын хоно-
³рµµ сытан сити´эрбит, аны санаатахха µчµгэй 
да эбит!

Идэлги учууталым диэбит ки´итэ Василий 
Никитич Протодьяконов этэ. Би´иги ити к³р-
сµ´µµлэрбит биир суол дьо´уннаах хайысханы 
биэрбиттэр эбит диэн ³йд³бµллээхпин. Бары 
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уубутугар-хаарбытыгар киирэн олорон бµ гµ²-
²µ саха прозатын ту´унан кэпсэтэрбит, кини 
кµµстээх уонна м³лт³х ³рµттэригэр то хтоон 
ырыты´арбыт. Ол барыта суруйааччы Идэлги 
айар µлэтэ кэ²иирин ту´угар о²о´уллара. Би-
´иги литературнай саломмут бу´аран-хатаран 
та´аарбыта суруйааччы Идэлгини диэтэхпи-
тинэ да±аны, итиниэхэ ки´и омнуолуура суох. 
Бу би´иги дьон-сэргэ, общественность хара±ар 
быра±ыллыбатах, биллибэккэ-к³стµбэккэ хаал-
быт литературнай саломмут дьоро киэ´элэрэ 
барытын тэ²инэн дьоллуура, барыбытын айар-
га-тутарга кµµрдэрэ, ол µтµ³кэннээх тµгэннэрбит 
билигин тус бэйэбит эрэ билэр, ³йдµµр чахчы-
ларбытыгар кубулуйуох бэйэтэ буолла±а. Би´иги 
эдэр сааспыт дьоро киэ´элэрин и²эриммит ли-
тературнай саломмутун мин билигин сэттэ уон 
тµ³ртээх ки´и олус кµндµтµк саныыбын, ол кэрэ 
кэммит, инники кµ³нµгэр ³рµµтµн до±орум, су-
руйааччы Идэлги баар буолар, µтµ³ ³йд³бµл ити 
курдук µйэлээх.

Суруйааччы Идэлги ту´унан бу бэлиэтээ´иммин 
до±орум Ойуку тылларынан тµмµктµµбµн, суру-
йааччы суруйааччыны хайдах ылынарын ³йд³-
т³н-санатан аа´ар ту´уттан:

«Идэлгилиин СГУ саха салаатын бµтэрбип-
пи тин аахсыбакка туран, кини саха суру-
йааччы ларын кинигэлэрин хомуйан муспут 
баай биб лио текатынан, ампаарын музей 
о²орон саа´ылаан туруорбут булумньула-
рынан, у´анар тэриллэринэн, кµрµ³тµнэн-
ха´аатынан, суруйар идэбитинэн элбэхтик 
майгынна´арбытын билбитим. Кини кэргэнэ 
уонна мин кэргэним иккиэн асчыт, ыалдьы-

тымсах дьон бэртэрэ. Суруйар тема±а, но-
руоппут историятыгар, кµннээ±и политика±а 
сы´ыаммыт кытары чугас.

Россия Суруйааччыларын уонна Суруна-
лыыс тарын сойуустарын чилиэнэ В.В. Скря-
бин–Идэл ги инникитин ³сс³ элбэх былаан-
нардаах, к³рµµлэрдээх этэ. Мин саныахпар, 
кини сµрµн оскуолатынан, билиитин т³рдµнэн 
т³р³ппµт но руотун оло±о буолар. Идеология 
хаарча±ар хаай тарбакка к³²µллµк саныыр, 
тыынар буо лара.

Идэлги суруйааччы, гражданин, гуманист 
бы ́ ыытынан элбэ±и айбыт улуу´ун ³р³с-
пµµбµлµкэ µрдµнэн ааттаппыт, норуотугар 
эл бэ±и ту´алаабыт, биллибит ки´и буолар. 
Мэ²э Ха²алас улуу´ун дьонноро уолларын 
аатын µйэтитэр кэмнэрэ, чахчы, кэлиэ±э. 
Ону но руотун историята, кырдьыга, суруйбут 
µлэлэрэ саната туруо±а», – диэн этэр суру-
йааччы  Ойуку. («Василий Скрябин–Идэлги» 
диэн ыстатыйатыттан).
До±оро, суруйааччы Ойуку ити бары ³ттµнэн 

сиэрдээх бэлиэтээ´инигэр с³бµлэ´эбин, Мэ²э 
Ха²алас улуу´ун салалтата суруйааччы Идэл-
ги аатын-суолун µйэтитиигэ биир эмэ с³пт³³х 
дьа´алы олохтууругар билигин да±аны эрэл-
бин сµтэрбэппин, кµµтэбин, кэтэ´эбин, мин олус 
µчµгэйдик ³йдµµбµн ээ, би´иги суруйааччы ай-
мах µтµ³бµт-³²³бµт хойутаан да баран син биир 
кµ³рэйиэхтээ±ин. Идэлги аата-суола ³р³ тутул-
лар кэмэ кэлэригэр эрэнэбин.

Сэмэн Тумат, 
саха норуодунай суруйааччыта
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П. А. Ойуунускай т³р³³бµтэ 125 сылын к³рс³

Платон Алексеевич Ойуунускайга анал-
лаах уруок куруук ураты. Ураты буолара – кы-
лаас-кылаас оҕолоро үөрэтэр тиэмэни бэйэлэрэ 
иитиилэрэ-көрүүлэрэ баһыйан ылыныылары-
гар, итиэннэ кини бэйэтэ личность быһыытынан 
муҥурун булларбатыгар көстөр курдук. Сырыы 
аайы биири үөрэтэр курдуккун да, оҕолорго 
сөҥөн хаалара – куруук атын дии саныыбын. 

Тыл – омук быһыытынан саамай сүрүн ура-
тыбыт. Тыл суох – омук суох. Былыр да, бы-
йыл да. Саха тылын курдук былыргы тыл сүтэн-
симэлийэр кэмэ хаһан баҕарар тириэн сөп. Ол 
туохтан ту тулуктааҕый? Сайдыы, тыл (омук) 
сайдыыта диэни хайдах ылынаргыттан. Учуутал-
быт В.Н. Протодьяконов бэлиэтииринэн. «Ойуу-
нускай айымньыларын уус-уран күүһэ – тылын 
ууһугар, образтара сахалыы чаҕылхайдары-
гар». Онон, үөрэнээччи оскуолаҕа алтыһар кини 
айым ньыларыгар ох тыл туһунан сэһэргиэхпин 
ба±арабын. 

Бэһис кылаас. 
«Оҕо куйуурдуу турара»:
«Үтэлээ»: саха тугу барытын иччилээх диэн 

өйдүүр. Ол да быһыытынан, киһи айылҕаттан 
айдарыылааҕын, айылҕалыын биир тыыннааҕын 
туһунан этии. Дьоммут этэр буолаллар, «сиргэ-
дойдуга сырыттахха, сири аһата сылдьар буол» 
диэн. Суруйааччыга сыһыаран эттэххэ, кини 
кыра эрдэҕиттэн саха эйгэтигэр улааппыта, 
Таат та курдук ураты кэрэ, өлгөм сиргэ улааппы-
та ахтыллар. Аны этэр майгыта – «үтэлээ» диэн 
кэпсэтии тыла, ол аата айылҕаны дьиҥнээхтии, 
субу баардыы санаан туран этии, туһаайыы. 
Хайдах киһи оннук гынар? Дьэ, манна оҕо са-
наатын түмүү барар. 

«Үтүөҕүн төлүөҕүм»: билиҥҥи кэмҥэ сы-
һыаран кэпсэтэргэ олус табыгастаах. Киһи сы-
һыана. Олоххо. Бар-дьоҥҥо. Бэйэҕэ...Туох (ким) 
туһугар олоробут? Мин өйдүүрбүнэн, саамай 
кыараҕас өйдөбүлэ – бэйэ туһа, онтон дьиэҥ 

иһэ, аймаҕыҥ, улууһуҥ, урууҥ-аймаҕыҥ (ыраа ҕы 
киллэрэн туран), оттон саамай киэҥэ – омугуҥ. 
Ойуунус кай олоҕо туохха үөрэтэрий? Ити этил-
либиттэн хайалара билигин биһиэхэ сүрүнүй? 
Куруук биир эрэ сүрүн дуо (олоҕуҥ устата)? 
Кэм-кэрдии өйдөбүлэ. Онуоха сыһыаран Ытык 
 Ыйаах, Ытык Анал, Ытык Иэс туһунан саха туох 
диэн этэрэ. 

«Дьэбэрэ түгэҕэ»: бу өйдөбүл үгүс классик 
суруйааччыга баар. Э. К. Пекарскай ити тылы 
«глубокое, вязкое болото || болотный» диэн 
быһаарар. Ол аата тугуй, сахаҕа «бүдүрүйбүт 
көммөт» диэн өйдөбүл баар. Кутаҕа түспүт – 
түһэн бара турар диэн. Оччоҕо быыһанар суол 
тугуй? Саха онуоха туох диирий? Ууга түспүт 
киһи оттон тутуһар. Бэриммэт буолуу, тулуур 
уонна дьулуур. Ойуунускай олоҕор болҕомто. 
Биир холобур, киһи барыта олоҥхону утары 
«охсор илиилэрин уунар» кэмнэригэр – суос-
соҕотоҕун Кырдьыктаах суолу буллара сатаабы-
та. Кырдьык диэн тугуй?

Алтыс кылаас. 
«Мимуоза»:
«Кэхтэри билбэккэ (...) Үүнэн турдаҕыҥ»: 

Ойуунускай Ялтаҕа сылдьан сурукка эппит тыл-
лара. Бу туох символай? Кини дойдутуттан  ыраах 
сылдьан тоҕо чуо бу хойуутук баараҕадыйан 
үүнэн тахсар саһархай үүнээйигэ болҕойдо? 
Үүнээйини эрэ ойуулааһын дуо? Өссө итиннэ 
«кэрэ кэскиллэнэн, үтүө дойдуга» диэни эптэх-
хэ? Туох туһунан саныыр киһи маннык кичэл-
лээхтик манньыйан туран ойуулуон-этиэн сөбүй?

Үөһэ этиллибит күлүүс тылга бу икки строка 
хос күлүүс буолаллар: «Сордоох-муҥнаах дьонум 
Үөһэ тыыныахтын...» Туохтан үөһэ тыыналлар? 
Тоҕо мимуозаны саха киһитэ көрдөҕүнэ – «са-
наалара сайдыахтааҕый», «харахтара сырдыах-
тааҕый»? Мимуоза туох символа эбитий?

«Татыйык ыллыыра»: Ааптар бастакы 
оҕотугар Саргылаана Плато новнаҕа анаабыт 

Ойуунускай ох тыллара
(Суруйааччы. Оскуола. ФГОС)
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олус нарын, истиҥ иһирэх хоһооно. Манна дор-
ҕоон үөрэ-дьүөрэ ситимин, аҕа уонна оҕо сы-
һыанын туһунан кэпсэтэр олус тоҕоостоох. 
Хоһооҥҥо көстөн ааһар аҕа оҕотун таптаан аат-
тыыра туох уратылааҕый? Эһиги итин тэн атын 
өссө ханнык тыллары билэҕит? Оҕону таптаан 
араастаан ааттыыр суолтата?

Сэттис кылаас. 
«Сүүс сыллаах улуу былаан»:
Айымньы жанрын ааптар «оҥоһуллан эрэр 

олоҥхо» диир. Ол аата тугуй: остуоруйа аҥаар-
даах оҥорон көрүү дуу, түгэхтээх этиилээх, 
таай тарыылаах тыллаах эҕилдьитэн этии дуу? 
Ойуунускай хайа да айымньытыгар сирэй эп-
пэт үгэстээх диэн бэлиэтиир оруннаах. Кини 
этэр этиитэ уобарастааһына күүстээх буолан 
дириҥ-киэҥ, тыла-өһө баайын ааһан уус-уран, 
хомуһуннаах буолан эргийэн кэлэ турар, ол аата 
куруук баар кыһалҕаны-киэлини ыйдаҥардан 
биэрэр. Чопчу историческай дуу, биографичес-
кай дуу таһымынан Ойуунускай айымньыларын 
үөрэтии – тутах. Манна да оннук. 

Улуу мөккүөр. Сирэй мөккүһээччилэр – «то-
йот-кулут». Ааптар этэр: «Кулут кыайда, үлэһит 
былааһа олохсуйда, алдьаммыт олох абырах-
танна», – диэн. Ис номоҕо тугуй? Ити кыайыы 
түмүгэр мөккүһээччилэр тэҥнэстилэр дуо? Ту-
гунан тэҥнэһиэхтэрин сөбүй? Барыларын олоҕо 
«абырахтанна» дуо?

«Курустаал таас дыбарыастар күлүмнэ
һиэхтэрэ», «дьэҥкир таас уулуссанан кил
бэ һи йиэҕэ». Бу этиилэр ис номохторо тугуй? 
Билиҥҥи Дьокуускай дуо? Төһө майгын ныырый? 
Олоҥхо дии, онон киһи өйүн-санаатын дьиэ, 
суол курдук көрдөххө? Туох да кистэл суох буо-
луо, киһи тугунан дьарыктанара барыта биллэр 
буолуоҕа диэн. Оннук дуо, билигин?

«Өрүөл кэриэһэ»:
«Будулҕан тумаҥҥа,  чыгдааннаах дьы 

барга»: Ойуунускай кэм туһу нан куруук тү-
гэх тээхтик этэр үгэстээх. Өскө түн, «туман», 
«дьы бар» диэн өйдөбүллэри Саһыл-Сыһыыга, 
ол аата бииргэ төрөөбүттэр, аҕа-уол баррикада 
икки өттүгэр баар буола сылдьыбыт ынырык-
таах (Гражданскай сэрии) кэмигэр сыһыардах-
ха, саха дьоно былааска сыһыаннара, ити кэми 

 улаханнык харааста, аймана көрсүбүттэрэ, бары 
биирдик ылымматахтара көстөр. Дьыбардаах-
ха тыыныы туһунан саха өйдөбүлэ эмиэ ураты. 
 Улаханнык саҥарыма диэччилэр дии. Тоҕо?

«Хаан – хааҥҥа»: Саха киһитэ ылынна да, 
андаҕар курдук өйдүүн-санаалыын, сүрэхтиин-
быардыын ылынар буоллаҕа. Тугу эмэ сыал ту-
руордаҕына ситиһэр үгэстээх. Куһаҕан өттүгэр, 
бэйэҕиттэн буолбатаҕына бэдэргиттэн диэн 
этэл лэрин билэбит. Аны тоҕус көлүөнэни өйгөр 
тутан билии... Арыый бэтэрэнэн көрөн эттэх-
хэ, үрүҥ уонна кыһыл буолан олорор дьон тал-
быт былаас тарын ылыныылара. Оттон билигин 
хайда ҕый? Оччотооҕуга итинник күүскэ итэҕэйэн 
туран ылыныы үтүө уонна мөкү өрүттэрэ? Оччу-
гуй омук дьылҕата уонна баай үгэһин эргиирэ...

«Бааһырбыт сүрэхпит»: Ийэ дойду барах-
сан бу бэйэлээх атыйахтаах уу курдук айманар 
кэмигэр киһилии майгыны, аһыныгас, харыста-
быллаах буолуу таммаҕа ити этии чиэппэригэр 
сөҥөн сылдьар. Ойуунускай тоҕо ити кэрчиги 
тоһоҕолоон туран этии түмүгэр киллэрдэ? Саха – 
бэрт былыргы тыллаах, өйдөөх-санаалаах, үгэс-
тээх омук. Кыра аайыттан аймаммат-өрү күйбэт, 
тугу эмэ сүрэҕинэн ылыннаҕына – ити уһун 
кэм устата салҕанан барар дии саныыбын. Ити 
дириҥ санаа бааһырыыта – бииринэн,  айымньы 
пафоһын өссө үрдэтэр, иккиһинэн, бу айымньы 
Саһыл-Сыһыы эрэ туһунан буолбатаҕын туо-
һулуур буолуон сөп. Сүрэх туһунан өс хо һооно. 
Киһи сүрэҕэ туохтан бааһырар? Сүрэх бааһа 
оһор дуо?

«Син биир буолбаат?!!»: Сурук бэлиэтэ 
(?!!) тугу этэрий? Бу ыйытыы дуу? Риторичес-
кай этии дуу? Хайата баһыйа рый: айымньыны 
ааҕыах иннинэ туох санаа киирэрий? Айымньы-
ны аахпыт кэннэ?

«Сардаҥалаах аан». Саҥа-сонун символа, 
Норуот сырдык кэскиллээҕэр эрэл сибикитэ, 
көстөн турар билгэтэ. Онуоха туох утары туруо-
рулунна? «Сардаҥалаах аан» сырдыга туохха 
көстөрүй? Хараҥа олох диэн ааптар тугу этэрий: 
халлаан хараҥатын дуу, өй-санаа хараҥатын 
дуу, оччотооҕу кэмҥэ саҥаҕа-сонуҥҥа сыһыан 
туһунан дуу?

«Аарт-татай!» Саҥа аллайыы. Олоҥхоҕо үгүс -
түк көстөр этии. Бу этиини олоҥхоҕо ордук ким 
туһанарый? Ханнык дьайыыны оҥоруох инни нэ 
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эбэтэр оҥоһуллубутун кэннэ туһаналларый? От-
тон чопчу бу хоһооҥҥо туох дэгэти биэрэрий?

«Сир үрдэ киэҥ»: Платон Ойуунускай судур-
гутук эппит эрээри, дьон-киһи өйүгэр-санаатыгар 
өйдөнөн, хатанан хаалбыт тылларыттан биир-
дэстэрэ. Кини көрүүтэ киэҥинэн, өйө-санаата 
дириҥинэн – Планетарнай личность. Маннык 
этии ааптар туһунан туох санааны үөскэтэр? 
Кини сыаннаһа тугуй? Оттон биһиэнэ?

«Уоттаах улуу модун санаа»: Ойуунускай 
эрэ маннык этиэн сөп курдук. Хас сыллаахха 
суруллубут хоһоонуй? Ити кэмҥэ кини ылсы-
быт, күүскэ итэҕэйбит революционнай санаа-
та – уот диир кыах баар дуо? Уот диэн тугуй? 
История чахчыларын кытта тэҥнээн көрдөххө, 
Платон Алексеевич оччотооҕуга ити кэм бастыҥ-
чулуу дьоно манна этиллэр «уокка» умайыахта-
ра диэн билбитэ буолуо да? Улуу модун санаа 
уоттан атын өссө туох буолуон сөбүй? Ааптар бу 
этии гэ «уот» диэн тылга тоҕо уһулуччу болҕомто 
ууран инникилэттэ? Санаа революционнай эбит 
буоллаҕына, кини модуна диэн тугуй? Улуута 
диэн тугуй? Уоттааҕа диэн тугуй? Ити тылбар 
үһүөн холбоһон туох уобараһы үөскэтэллэрий?

Ахсыс кылаас. 
«Улуу Кудаҥса»: 
Бу айымньыга, биллэн турар, киириитигэр ордук 

болҕойор тоҕоостоох. Хара маҥнайгы этиитигэр 
тутатына этэр: сахаҕа хаһааҥҥыттан улуу мөккүөр 
умуллубат төлөнө илбис буолан иҥмитэй? – диэн. 
Бу этиинэн да  киирэн, хайа да боппуруоһу төрдүн-
төбөтүн көрө үөрэнии, көрөргө кыһаллыы, ол аата 
толкуй туһунан кэпсэтиэххэ сөп. Маны таһынан, 
куруук баар, ол аата умуллубат мөккүөр туһунан 
эмиэ. Холобурдар. Онуоха биһиги сыһыаммыт. 
Улуу Кудаҥса сыһыана. Кини олоҕун бүтэһик кэр-
диис кэмэ хайдах этэй?

«Ийэтиттэн кыыска, аҕаттан уолга саас
үйэ тухары идэлэммит идэлэрэ баран иһэр 
эбит»: бу туох туһунан этииний? Олох урут 
хайдах этэй диэн дуу, олох олоруу формула-
та дуу? Ити кэми Ойуунускай тоҕо «кэнэн үйэ» 
диэтэ? Кэнэн диэн тугуй? Биһиги үйэбит туох 
уратылааҕый, тулабытыгар туох буола турарый?

Үс улахан таҥара ааттанар – «Үрүҥ аар то-
йон оҕонньор», «Улуу Суорун оҕонньор», «Арсан 
Дуолай оҕонньор». Мантан сиэттэрэн Аан дой-

ду айыллыытын кэпсиэххэ сөп (көр: «Дьулуру-
йар Ньургун Боотур» олоҥхо маҥнайгы ырыата). 
Кини бу кэрчиги киллэрэн тугу этиэн баҕарда? 
Саха былыргы итэҕэллээх диэн. Ойуунускай 
 айымньы киирии кэрчигин тоҕо бу тиэмэнэн 
түмүк тээтэ? Итэҕэл тиэмэтэ «Улуу Кудаҥсаҕа» 
ханнык миэстэни ыларый?

Түмүк этии: «Күүстээх өйдөөх, модун са
наалаах, биирбиир туран, олоҕу улары
таары улуу мөккүөрү мөккүһэн – сорох 
өлбүт, сорох кыай быт... Ол курдук улуу 
мөк күөр олохсуйбут, иитил либит эбит». 
Бу мөккүөрү билиҥҥи олохтон холобур даан 
көрүөҕүҥ. Эрдэ этэн аһарбыппыт курдук, мөк-
күөр көстөр өт тө уонна көстүбэт өттө (өй-са-
наа) баар. Хайата ор  дук кыайыылааҕый уонна 
алдьатыылааҕый? Мин онно тугу гыныахпын 
сөбүй, мин сыһыаным хайдаҕый?

«Ийэм, Дьэбдьэкиэй, уҥуоҕар»:
«Кыргыс хаан буолбутум»: үйэ уларыйар, 

үйэни уларытар кэрчиккэ бэйэ суолтатын, ону 
ааһан бэйэ омугун суолтатын, кыаҕын табатык 
ылынар, өйдүүр киһи тыла. Кыргыһыы диэн, 
Э.К. Пекарскай бэлиэтииринэн, кырт диэн тылтан 
үөскээбит, суолтата «1) стричь, постригать; 2) ис-
треблять, уничтожать» диэн. Эмиэ киирсии. Өй-
санаа үлүскэннээх улуу киирсиитэ. Икки эрэ суол 
– үрүҥ дуу, хара дуу; Өй дуу, Сүрэх дуу...Аны 
«кырыыс оҕото» диэн этиини кытта уонна киһи-
аймах саамай ытык киһитэ – ийэ хараллан сытар 
сиригэр кэлэн бу хоһоону суруйбутун ситимнээ-
тэххэ, кини дьылҕа хаан ыйааҕын толорооччу эрэ 
быһыытынан көстөр. Үһүс курдук, бэйэҥ аналгын 
кытта мөккүөр. Ылынар эбэтэр ылыммат буолуу... 
киһи хаһан ылынарый? Хаһан ылымматый? Талар 
кыах диэн баар дуо? Эһиэхэ хайдаҕый?

«Сүүһүнэн сүрэҕи дьэ туотан дуоратар»: 
Баар быһыыны-майгыны омук туһугар, «сирилэч-
чи үүнэн тахсар сытыы-тырым сибэкки» туһугар 
хайдах баарынан ылыныы уонна итэҕэйии. Бэйэ 
суолун-ииһин, кэлэр кэм этиитин тымтыктанан 
көрүү. «Сүүһүнэн сүрэх» диэн аллитерацияны 
батыһыы буолбатах, сахалыы ханарытан, элбэх 
диэн суолталаан этии. Уот садаҕалар тустарынан 
үөһэ ахтан турабыт...

«Эн ииппит сүрэххин норуоппар биэрэ
бин»: норуотугар... Кини ийэтэ – норуот уоба-
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раһа. Ытык Иэс. Кэм-кэрдии дьүүлүгэр ыйы-
тыллар иэс. Ол аата, кини тэбэр сүрэҕин тэтимэ 
– норуотун тэтимин кытта биир эбит буоллаҕа. 
Олоххо хаһан баҕарар талар түгэн үөскүүр – 
Ойуунускай хорсун быһаарыныыта манна эмиэ 
кыһыл сүүмэх буолан хоһоон хара-маҥнайгы 
тылларыттан бүтүөр диэри ааһар. Өссө биир си-
тим өйдөбүл – иитиллибит сүрэх. Сүрэҕи ким ии-
тэрий? Хайдах иитиллэрий?.. 

«Бырастыы»:
Уопсайынан, Ойуунускайы оскуолаҕа үөрэ-

тиигэ кини айымньыларын кытта олоҕун ити 
кэмнээҕи уратытын, олоҕун сүрүн олуктарын 
тумнар сатаммат. Бу да хоһооҥҥо оннук. Ик-
ки төгүллээн этэр: «байҕалым бырастыы», 
"бал кыы рым, бырастыы» диэн. Байҕал диэн 
тугуй? Балкыыр диэн тугуй? Ити икки этии-
гэ хоһоон суруллубут сыла – 1932 сыл туох 
суолталааҕый?

«Кэхтибэт кэрэкэ тылларым»: Эмиэ Ойуу-
нускайга эрэ сыһыаннаах, кини эрэ баһылаабыт 
истиилин бастыҥ көстүүтэ. «Тылларым», ол аата 
өлбөт-өлбөөдүйбэт айымньылара, айар киһи 
быһыытынан оҥорон-айан, алҕаан хаалларбы-
та. Кини тэрийбит института, издательствота, 
маҥнайгынан талыллан салайбыт Сойууһа, о. д. а. 
билигин да баар. Бу санааны сайыннаран Үйэлээх 
толкуй итиэннэ киһи үлэтигэр, дойдутугар, тылы-
гар сыһыанын туһунан кэпсэтии. Биһиэхэ кини 
утары ууммута – ити. Оттон биһи ги көлүөнэ тугу 
саныыбытый? Тугу үйэтитиэхпитин сөбүй?

«Мин тылым, дьэ, ордук сатарыа»: Үөһэ 
эппиккэ олоҕуран, Ойуунускай «тыла» хаһан 
ордук сатарыаҕай? Сатарыы диэн тугуй? Ити ус-
ловие дуу, бит-билгэ дуу?

Тохсус кылаас. 
«Кыһыл Ойуун»:
Айымньы чахчы уустук. Үөрэтэргэ да бэркэ 

диэн оҥостон, эрдэттэн тэринэн кэллэххэ эрэ дьа-
рык устата син туох эмэ өйгө-санааҕа иҥэр гына 
эйгэ, кэпсэтии оҥоһуллуон сөп дии саныы бын. 

Айымньы киирии тыла ордук кэрэхсэбиллээх. 
Онтон хас да этиини көрүөҕүҥ. «Суруйар би
риэмэбэр аһыы олорон испэр ыллыыыл
лыы, тылларын дьүөрэлээн тупсарачочу
луу олорор буоларым». Хомуһун, иэйии, айар 

кыдьык туһунан, чочуйуу, эргиллэн кэлэн ситэ-
рии-тупсарыы туһунан кэпсэтэргэ олус үчүгэй 
этии. Манна баар атын этиилэри эмиэ ити кур дук 
эридьиэстээн, иһигэр улам киирэн, хайа да бэ йэ-
лээх араас эйгэни арыйа баттыахха сөп («Кы һыл 
Ойуун» айымньыны ырытыы үгүс, онон дириҥии 
барбатыбыт). 

«Туруҥ, туруҥ, туойуҥ!»:
«Уот садаҕа моҕойдору Улуу дойдуга ыс

пыппыт Былахыны эрэ биэрдэ»: Карл Маркс 
кынаттаах тылыттан биирдэһэ. Мөккүөр. Үйэлээх 
уонна Күннээҕи. Кэм кэрдиилээҕин, мөккүөр 
үйэлээҕин... Саха сиэринэн, өтө көрүүлээх. Тыл 
– уот, тыл – уоттааҕар абытай диэн өс хоһооно. 
Уот садаҕа моҕой диэн тугуй? Былахы диэн тугуй?

«Үйэ уларыйда»: Кэм сорҕотун быһыыты-
нан, сайдыы таһымын, кэрчигин көрдөрөр этии. 
Бастааҥы ийэ санаа дьүһүн кубулунуута, Кыр-
дьыгын көрдүүр кэмэ. Киһи уларыйыыта, дьон- 
киһи уларыйыыта, Үйэ уларыйыыта. Туох ула-
рыйбатый? Ким уларыйбатый?

«Туойуҥ, Чугдаарыҥ»: Алампа эппитинии, 
«туохха да тойон – норуот, норуоту тутуһуҥ, но-
руокка туһалааҥ...» диэн. Онон, хайа да кэм 
 хаалдьыгар үөскээбит санааны, толкуйу, мөк-
күөрү – кэмэ-кэрдиитэ ааспытын кэннэ, Күннээҕи 
үтүгэҥҥэ тэбэри, эбэтэр Үйэлээх тыынныыры – но-
руот (омук) бэйэтэ быһаарар. Кини хаһан да сыы-
спат дииллэр. Норуот турдаҕына...ол аата? Норуот 
туойдаҕына, Норуот чугдаардаҕына? Ан на Ахма-

това «...которым кричит стомильонный народ» 
этиитин ис номоҕо, Ойуунускайы кытта дьүөрэтэ. 

Платон Ойуунускай айымньыларын оскуолаҕа 
билиҥҥи үөрэх ирдэбилигэр сөп түбэһиннэрэн 
үөрэтии – өссө да өй-санаа таһымыгар, Арбита-
лыы эттэххэ, «этэ суох идея» буолан көтө сыл-
дьар. Мин бэйэм санаабын ситимнии сатаатым. 
Маны учуутал хайдах баҕар эбэн-сабан, тупса-
ран, уопутугар олоҕуран салайан биэриэн сөп. 
Ойуунускайдыы эттэххэ, «Өксөкүлээх кэриэһэ 
туоллун, айар тыл уоттаннын!!! Тыл илбиһэ 
төлөннөннүн!!! Уруй!!!»

Рустам Каженкин, 
«Айыы Кыһата» оскуола саха тылын, 
литературатын учуутала

П. А. Ойуунускай т³р³³бµтэ 125 сылын к³рс³
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Түүлээҕинэн эргинии

Баһылай барара сүүрбэччэ эрэ хонук хаал-
бы та. Дьахтар эмээхсинниин хото²²о биир-
гэ сылдьаллар. Ол сылдьан эмээхсин ити Ба-
һылайга барыар диэри түнэ курума этэрбэс 
уонна үтүлүк тигэрин кийиитигэр эттэ. Кийиитэ 
ону үөрэ иһиттэ уонна: «Кырдьыгынан, биһиги 
иистэнньэҥ өт түнэн мөлтөхпүт ээ», – диэтэ. «Чэ, 
тоойуом, он но кыһаллыма, иккиэн көмөлүөхпүт 
буоллаҕа. Мин, кырдьаҕас киһи, үөрэтиэм, от-
тон эн, эдэр киһи, үлэтин оҥоруоҥ буоллаҕа», 
– дии-дии күл лэ. Кырдьык эмээхсин кийиити-
гэр этэрбэһи тирииттэн быһан, хайдах иннэнэн 
анньан тигэри, тигиллибит сииктэрин хайдах 
сымнатарын, үтүлүктэри, кээнчэлэри быһарга-
тигэргэ үөрэттэ. ¥түлүктэрин иһин кырынаас 
тириилэрин аттаран, кээнчэлэрин иһин куобах 
тириилэрин имитэн, быһан, аттаран оҥордулар. 
Ол кэнниттэн эмээхсин маннык диэтэ: «Мин эмиэ 
ма²най бу дойдуга кийиит буолан кэлэрбэр тугу 
да сатаабат этим, ону ити хотунум, оҕонньорум 
ийэтэ, үөрэппитэ. Онтон оҕолонон-урууланан 
бардаҕыҥ аайы олох ирдэбилэ улаатар. Оҕолор 
таҥастара-сапта ра эргэрэр, күһүн-саас ууга- 
хаарга илдьи кэһии, кыһыҥҥы ичигэс таҥаста-
рын тигии – барыта дьахтар үрдүнэн ааһар. Чэ, 
ол биһиэхэ эрэ буолбатах. Ыалга барытыгар 
баар ыарыы ини. Онон сүбэлиибин: сатаабап-
пын, сатыам суоҕа диэбэккэ иискэ харса суох 
киирсэн ис, оччоҕуна барыта сатаныа, кыайта-
рыа. Арба, Баһылайга аныгыс кы кэлиитигэр кы-
һыл саһылтан бэргэһэ тигэн  ууруохпут. Былы-
рыын ити кыра убайа өлөрөн аҕалан Баһылайга 

бэргэһэтэ тигэн биэрээр эрэ диэбитэ». Кырдьык, 
урукку бэргэһэтэ эргэрбит. Онон аны бэргэһэ 
тиксээри үөрдэ-көттө. Баһы лай иккис кэлиити-
гэр бэргэһэ уонна сэлиэччик бэлэм этэ. Баһылай 
дьиибэлээн: «Хайа, доҕоччуок, бэйэҥ тикти² 
дуо?» – диэтэ. Онуоха ойоҕо дьии бэлээбитин 
биллэр да кыыһырбата: «Хата, сотору мин тик-
пит таҥаспын таҥныаҥ, оччоҕуна ³ссө сылаас 
буолуо». Ба´ылай онуоха: «Ону мин сүрэхпинэн 
билэ сылдьабын», – диэтэ.

Баһылай быйыл барыта биэстэ баран кэл-
лэ, кэллэҕин аайы ойоҕор, дьонугар кэһиилээх 
 буолар. Сайынын оттосто. Күһүнүн оҕолонну-
лар. Ону көрсүбүтэ буолла да, оҕону ийэтэ, эбэ-
тэ, э´этэ соччо тииһиннэрбэттэр. Үксүн бэйэлэрэ 
бүөбэйдииллэр.

Күһүн Учур, Уус-Маайа то²устарыгар кыра 
уба йынаан ы²ыыр атынан баран кэллилэр. Кини-
лэр олорор сирдэриттэн наһаа ырааҕа суох эбит. 
Дьонноро кэпсээн элбэх дьоно буолан  биэрдилэр. 
Кэпсээннэринэн күҥҥэ отуттуу тии ҥи өлөрөллөр, 
кииһи да син бултуур курдуктар. Баһылай бу 
саас кэнники сырыытыгар Маача атыыһытыттан 
биир карабины уонна 200 боту руону атыылас-
пыта. Ону көрөн баран олус ымсыырбыттара, ол 
гынан баран билигин т³лүүр туохтара да суох. 
Баһылай биир эдэрчи киһиэхэ карабины уонна 
ботуруоннарын иэс биэрдэ. Карабины ылбыт 
киһи олус үөрдэ: «Мин эһиэхэ сылдьан чэй дээ-
битим, онон иэскин түүлээҕинэн илдьэн биэ-
риэм», – диэтэ. Карабин уонна бо туруон ылаар 
диэччи элбэх  буолла. Дьахталлар сиидэс, бы-
лаат, оҕуруо, иннэ-сап наадатын эттилэр. Арай 
биир ыал икки куул бурдукта булан  ыытаар диэ-
тилэр. Эдэрчи киһи мантан түүлээхтэрин хому-

Николай Никифоров 

МАННЬЫАТТААХ 
БА´ЫЛАЙ

(Салгыыта. Иннин сурунаал 7-с №-гэр аах)



85Чолбон 8 №-рэ 2018

К³рд³³´µннэр, булуулар

йан олунньу бүтэһик күннэригэр тиийиэм диэтэ.
Баһылай кэлээт да, барарга хомунна. Этэ-

арыыта барыта бэйэлэрин киэнэ буолла, убай-
дарынаан үс аты к³лүнэн, от, эбиэс ыла куо-
раттаата. Тиий битэ дьонноро эмиэ бааллар. 
Сар сыарда бачча чааска айаҥҥа турабыт диэн 
бол дьостулар. Бу сырыыга Маача±а эрэ тиийди-
лэр, атыылаһааччылар өссө элбээн кэлбиттэр, 
Баһылай биир атын эмиэ атыылаата. Ахсынньы 
бүтүүтүн диэки дьиэтин булла. Дьиэтигэр киир-
битэ оҕото остуолга күлэн мытырыллан олорор.

– Оо, о±ом аҕатын биллэ, күлэн көрүстэ, – 
эбэтэ оҕотун хайҕаата. – Сыгынньахтан уонна 
оһоххо иттэн баран оҕоҕо чугаһаа.

– Хайа, оҕом ийэтэ ханна барда?
– Ээ, бэйэм көҥүллээн ити бадьаларын кытта 

кэпсэттин диэн ыыппытым.
– Оттон ити киһи ытаабат дуо?
– Таһыгар киһи элэҥнии сылдьар буоллаҕына 

мэнээк ытаабат. 
Ити кэпсэтэ олордохторуна дьахтар үөрэн-

көтөн киирэн кэллэ. Баһылайы илиититтэн ылан 
хоско киллэрдэ. Дьэ уонна сыгынньахтаммак-
ка да Баһылайы уураата-сыллаата. Онтон кини 
сыгынньахтана баран иһэн: «Оҕону к³төх, маа-
ҕыа²²ыттан быһа олорор, аччыктаабыта да 
 буолуо», – диэтэ. Баһылай оҕотун көтөҕө³рү 
гыммыта ииктээбит этэ. Ону эппитигэр, кирээдэҕэ 
 сууллубут ыстааннар элбэхтэр, ылан уларыт 
диэн буолла. Баһылай баран ылбыта, кырдьык 
куурбуттар эбит. Уолун көтөҕөн хоско киирэн 
ороҥҥо сытыарда, ыстаанын уһулаары гыммыта, 
аны таҥас этэрбэһэ ибис-инчэҕэй, ону эппитигэр 
эмиэ кирээдэттэн ылан уларыт диэтилэр. Этэр-
бэс ылан баран киирбитэ, хата, киһитэ тэбиэлэ-
нэ сытар. Баһылай эрэй бөҕөнөн уолун таҥаһын 
уларытта. Көтөҕөн тахсан истэҕинэ, уола эмиэ 
түөһүгэр ииктээн кэ бистэ. Ону эппитигэр аҕата: 
«Оттон эһиги бары  мин түөспэр ииктээбикки-
тин хомуйбут киһи, 2-3  эрэ уһаат буолуо суоҕа. 
Мин ону тулуйбутум», – дии-дии күллэ. Эбэлэрэ 
оҕону ылан, таҥаһын уларыта барда. Дьахтар 
ас бэлэмнээтэ. Оҕонньор уолуттан хайдах сыл-
дьыбытын, хантан төннүбүттэрин  ыйыталаста. 
Остуолга аһаары олороотторун кытта убайдара 
киирдилэр. Ос туолга ыҥырылынны лар. Ол ык-
кардыгар Баһылай аҕатыгар арыгы аҕа лан тут-
тарда уонна: «Миэхэ кутума», – диэтэ. Уолаттар 

аҕаларын кытта ол арыгыны иһэн кэбистилэр. 
Баһылай убайдарыттан ыйытта:

– Харчы ылаҕыт дуо?
– Билигин соччо туохха да наадыйбаппыт, от-

тон уонна били учурдарыҥ кэллэхтэринэ наада 
буолуо.

– Ээ, сорох көрдөһүүлэрин толорон олоробун. 
Карабиннарын уонна ботуруоннарын, сап, ин-
нэ, сиидэс, былаат ылаттаабытым, оҕуруоларын 
да умнубатым. Хата сыарҕаттан киллэриҥ эрэ, 
– диэн Баһылай убайдарыттан көрдөстө. – Са-
ҥастарбар уонна оҕолорго кэһиилээхпин, ону 
илдьэ бараарыҥ.

Уолаттар биэс карабины уонна уон тыһыынча 
ботуруону, биир куул таһаҕаһы дьиэни буллар-
дылар. Оҕонньор: «Ампаарга таһааран ууруҥ», 
– диэн дьаһайда. Уолаттар куултан уратыны 
таһырдьа ампаарга илтилэр.

Баһылайга эмиэ убайдара көмөлөһөннөр эт, 
арыы булулунна. Учурдарын бэйэтэ көрсөрдүү 
бара охсон кэллэ. Бу сырыыга Өлµөхүмэттэн 
төнүннүлэр, онно атыылаһааччылар бэйэлэрэ 
кэлбиттэр этэ. Үһүс сырыыга кулун тутар биэс 
кµнµгэр барыахпыт диэбитин анараа дьон үөрэ 
иһиттилэр. Дьи²эр даҕаны күүс үлэтэ буол-
батаҕын иһин киһини күүһүн-уоҕун, өйүн-са-
наатын сылатар үлэ. Ол барыта аанньа утуй-
баттан, эттиин-сиинниин, өйдүүн-мэйиилиин 
ку руу тун тугу эрэ кэтэһэ сылдьар курдук турук-
тан буо ларын үгүстэр өйдүүллэр. Ону ³йдүү-өй-
дүү син биир үлэлииллэр. Үлэттэн туораабыт да 
үгүс этэ.

Баһылай кыра эрдэҕинэ ыарыһах аатырара, 
хата, билигин тулуһа сылдьар, «ыарыйдым, сы-
лайдым» диэн тыллары туттубат. Төрөппүттэрэ 
Баһылай этэҥ²э сылдьарыттан үөрэллэр, аны 
онно ойоҕо, оҕото эбилиннэхтэрэ. Дьиэтигэр 
кэллэҕинэ үчүгэйдик аһыырын, сынньанарын 
тэрийэллэр. Убайдара ол да иһин кэлээтин кыт-
та тугунан көм³лөһөбүт диэн бэйэлэринэн тыл-
ланыахтара дуо? Ол барыта Баһылайга үчүгэй 
өттүнэн дьайара, ол иһин дьиэтиттэн доруо-
бай, үчүгэй өйдөөх-санаалаах киһи тэйэрэ. Ону 
 бииргэ сылдьар дьонноруттан мындыр өттө бэ-
лиэтии көр³ллөрө. Аанньатыгар этиэхтэрэ дуо: 
«Баһылайбыт дьиэтигэр бардаҕын аайы тупсан 
кэлэр», – диэн. Ол курдук сылга түөртэ-биэстэ 
Иркутскай суолунан эт, арыы атыылыы аргыс-
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тарынаан баран кэлэрэ. Суолга ат ырыыта, сэп-
сэбиргэл алдьаныыта уһун айаҥ²а ханна ба-
рыай, ол гынан баран суолга туох да хаалбатаҕа, 
бэйэ икки ардыгар куһаҕан саҥарсыы диэни 
истибэтэҕэ. Алдьархай таҕыстаҕына хайдах эрэ 
түмсэ түһэллэрэ, сүбэлэһэн онтон тахсар суолу 
түргэнник тобулаллара.

Учурдар уһуннук кэтэһиннэрбэтэхтэрэ. Олун-
ньу сүүрбэ алтатын күн киэһэ икки эр бэртэ-
рэ Сэргэйдээх дьиэлэригэр баар буола охсу-
буттара. Дьиэҕэ Баһылай баар этэ. Көрөөт да 
били карабинын биэрбит эдэр киһитин билби-
тэ. Ыалдьыттар хоммуттара, сарсыарда туран 
таһырдьаттан түүлээхтэрин киллэрэн Баһылайга 
көрдөрбүттэрэ. Ол кэм²э Баһылай түүлээх өҥүн, 
тириитэ сиппитин, сиппэтэҕин быһаарбат этэ, ол 
иһин убайын Бүөтүрү аҕатынан ыҥыртарбыта. 
Бүөтүр кыһын кыратык да буоллар түүлээхтиир 
этэ, онон на һаа билбэтэр да, Баһылайтан кэм ор-
дук бы´аарара.

Дьонноро түүлээҕи аһаҕастык кэпсэтэр дьон 
буоллулар. Сааны, ботуруону ыйыттылар, ону 
баар диэбитин киллэрэргэ эттилэр. Оҕонньор 
итэҕэйбэтэх курдук биир Учур оҕотун кытта 
саа лары сүгэн киирдэ. Ол кэнниттэн дьонноро 
түү лээхтэрин умуннулар да быһыылаах. Били 
ону-маны билэр диэбит Бүөтүрбүт саҥатыттан 
матта. Учурдар карабиннары көрө-истэ барды-
лар, Ба´ылай көрдөҕүнэ бары биирдэр. Биэс 
карабин, уон тыһыынча ботуруон түргэнник 
 атыы ланна. Ол кэнниттэн сиидэс ырбаахы та-
²аһа, чэй, табах атыыланна. Карабин биэрбит 
уола көстөр да дьүһүнүнэн, кэпсэтэринэн да 
бүгүрү соҕус киһи эбит. Ол ыккардыгар аҕата 
сахата, Бүлүү диэкиттэн буолара этилиннэ. Бы-
рааппар ылабын диэн биир карабины уонна 
икки тыһыынча ботуруону, ону таһынан дьону-
гар табах, чэй, таҥас-сап, иннэ ылла. Кэлсибит 
уол – бурдук сакаас таабыт оҕонньор уола. Аҕата 
эмиэ саха, Өлүөхүмэ диэкиттэн үһү. Баһылай 
бурдугу аҕалбытын эттэ, уол истэн баран олус 
үөрдэ, кинилэр курдук күнү быһа тыаны кэри-
йэр дьоҥҥо лэппиэскэ тотоойу ас буолара ах-
тылынна. Үс куулу барытын ыларын эттэ. Үс 
киис ти риитин уонна тыһыынча икки сүүс тииҥ 
ти риитин аҕалбыттарын барытын наада лаах 
табаар га атастаһан бардылар. Муус устар ор-
тотун диэки өссө кэлиэх буоллулар, наадаларын 

аҕалары гар этэн көрдөстүлэр. Баһылай: «Баҕар 
суох буолуом, оччоҕуна бу убайбын, аҕабын 
кытта эргинээриҥ», – диэтэ.

Баһылай түүлээҕин илдьэ барда, онтуката би-
ли илдьибит арыытынааҕар, этинээҕэр биэс-алта 
төгүл үрдүк сыанаҕа баран олох тупсан кэллэ. 
Аны түүлээҕин ылбыт дьон: «Өссө аҕал, биһиги 
өссө сыанабытын үрдэтэн атыылаһыахпыт», – 
диэн эттилэр. Баһылай өйүттэн аны түүлээҕинэн 
эргинии олох арахсыбат буолла. Төннөрүгэр били 
дьонун сакаа´ын була сатаата. Бу сырыыга мэк-
тиэтигэр түргэнник төнн³н кэлбит курдук санан-
на. Дьиэтигэр ботуччу кэһиилээх таҕыста. Убай-
дара эмиэ эт-арыы булуутугар көмөлөстүлэр, 
ону таһынан билэр булчуттарыттан саһыл, кы-
рынаас, тииҥ, оннооҕор биир бэдэр тириитин бу-
лан кэллилэр.

Ити курдук тэринэн аргыстарыгар киирдэ. 
 Киирбитэ – дьоно баар эбиттэр. Кими да кэтэс-
пэтилэр, биэс буолан 17 аттаах бэрт түргэнник 
атыыла рын батаран үчүгэйдик сылдьан кэл-
лилэр. Баһылай түүлээҕэ эмиэ ботуччутук бар-
да. Дьонноро: «Аны булар буоллаххына бэдэр, 
саһыл тириитин аҕала сатаа, биһиги төһө баҕа-
рар сыанаҕа ылыахпыт», – диэтилэр. Баһылай 
дьоно тугу үлэлииллэрин кырдьыга билбэт, кини 
харчыны өлгөмнүк тутталларын, көмүс хос туур 
Сибиирдээҕи бириискэлэр тойотторо буолал-
ларын билэр. Атыылаһар бириэмэлэригэр үлэ-
һиттэртэн ураты тойон куруутун баар буолар. 
Ол киһи харчыны бас билэрин кэнники билбит-
тэрэ. Көмүстэн төһө барыс киирэрин хантан би-
лиэхтэрэй, төһө киһи үлэлиирин да билбэт эти-
лэр. Төһөнү да аҕаллахтарына «элбэх, аҕыйах» 
диэ бэккэ үөрэ-көтө атыылаһаллара. Онон үлэ-
лээччилэрин кытта билсэн-көрсөн барбыттара. 
Дьонноругар маҥнай бэйэлэрин наадаларын 
эрэ аҕалтарар этилэр. Онтон кэнникинэн эр гиэн 
улааппыта. Икки өттүттэн таһаҕастаах буолуу 
түбэлтэтэ элбээбитэ. Куруутун сылдьааччылар 
икки-үс киһи аны дойдуларыгар лааппы арыйар 
буолбуттара. Атыы-эргиэн кэҥээтэр-кэҥээн бар-
быта. Ба´ылай икки-үс бастыҥнарга киирэрэ, 
онон эмиэ лааппы аһар буолбута. Кини маҥнай 
Лоомтукаҕа аһарга санаммыта да, онтуката 
туолбатаҕа. Куоракка кыра дьиэни атыылаһан 
он но лааппы аспыта. Маҥнай утаа, кырдьык, 
лааппы дэлэгэй табаардаах, астаах буоларыгар 
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төбөтүн үлэлэтэн барбыта. Эти-арыыны бу чу-
гас улуустартан буларга санаммыта. Түүлээҕи, 
кыыл этин, балыгы хоту эрэ бардаҕына кэпсэ-
тэн аҕалтарарын тута өйдөөбүтэ. Аны кэлбит 
табаарын угарыгар ампаар, этигэр-арыытыгар 
булуус наада буолбута. Ону оҥорорго убайдара 
эмиэ босхо көмөлөспүттэрэ. Ампаарын Аһыкайга 
оҥо рон баран, куоракка киллэрэн таҥан туруо-
ран биэрбиттэрэ, булууһун эмиэ кинилэр тутан 
харчы барбатаҕа. Баһылай ол курдук икки-үс 
сыл куоракка лааппытын үлэлэппитэ. Кыһынын 
эт-арыы атыылыы Өлүөхүмэнэн, Маачанан сыл-
дьара. Кэлэригэр табаар аҕалара. Учурдара 
түүлээхтэ рин киниэхэ аҕалан мэнэйдэһэллэрэ, 
чугастааҕы улуустартан түүлээҕи харчытыгар, 
табаарга, аска атастаһыы элбээбитэ. Лааппыты-
гар үлэһит киһи тутара, онтуката эмиэ барыһы 
киллэрэн бар быта. Тоҕоостоох бириэмэ түбэстэр 
хоту баран кэлэ рин умнубат этэ. Ол иһин биир 
кыһын бэйэтин он нугар итэҕэллээх киһини бул-
бута. Кини курдук Маачанан, Өлүөхүмэнэн эт, 
арыы атыылыыра, төннөрүгэр табаар тиэйэн 
лаап пыга аҕалан туттарара. Ол киһитэ судургу, 
көнө майгылаах Өлөксөй диэн ааттаах киһи этэ. 
Эдэрэ, кыайара-хоторо, барара-кэлэрэ түргэнэ, 
то лоругаһа Баһылайы астыннарара. Туох наада-
тын Өлөксөйгө була сатыы-сатыы биэрэрэ. Ки-
нилэр убайдаах быраат курдук сылдьыбыттара. 
Баһылай куораттааҕы дьиэтэ Өлөксөйгө куруу-
тун аһаҕаһа, ону таһынан дойдутугар таһааран 
сынньатара. Онно да Өлөксөй таах олорботоҕо, 
саха балаҕана салҕааһыннаах нуучча дьиэтин 
тутта сылдьара, онно үлэлэһэрэ уонна тутууга 
сыһыаннааҕын көрдөрбүтэ. Баһылай Өлөксөйгө 
истиэнэ курдук эрэнэрэ.

Хоту айан

Хоту барар тоҕоостоох кэмнэр кэлбиттэрэ. 
 Куораттан биир эдэрчи, онон-манан тэлэ´ийбит, 
хоту киирэ сылдьыбыт киһини булбута. Онтуката 
хата аккаастаабатаҕа, суолу да, дьону да билэ-
рин эппитэ. Икки атынан барарга сөбүлэспиттэ-
рэ, сылдьар сирдэрин Кэбээйи, Эдьигээн, Вер-
хоянскай, Абый, Өймөкөөн диэн быһа холуйан 
быһаарбыттара. Баһылай сылдьыбатах сирэ этэ, 
ол дойду кыһыҥҥы тымныытын дьон эрэ кэп-
сээниттэн истэрэ. Ол иһин хаһан төннөрө да 

биллибэтэ. Ити кэм²э Баһылай икки оҕо аҕата 
этэ. Аны биир санаа кинини үүйэ-хаайа тута-
ра. Кэргэнигэр хоту барабын, хаһан эргиллэрим 
биллибэт диэтэҕинэ, төһө да тулуурдаах дьах-
тар буолбутун иһин, ол суолун-ииһин, дьонун-
сэргэтин билбэт сиригэр барарын сөбүлээбэтэ 
биллэрэ. Ол иһин убайдарыгар, аҕатыгар эрэ 
этэргэ быһаарыммыта. Кинилэри ийэтигэр уонна 
ойоҕор кэнники этэллэригэр кэпсэппитэ.

Барар кэм кэлбитэ, элбэх таһаҕас ылыл-
лыбатаҕа. Ол икки акка, санаан да көрдөххө, 
киһи төһө таһаҕаһы ылыай? Кырата биллэр 
буоллаҕа дии. Буоста таһар суолунан, ону та-
һынан ыаллар бэйэлэрэ сылдьыһар суоллары нан 
айан саҕаламмыта. Баһылай урут саныыры нан 
өрүһү бата барыллыахтааҕа, били Өлүөхүмэҕэ, 
Маа ча ҕа оннук айаннаатаҕа дии. 

Бу сырыыга хара маҥнайгыттан айаннара 
 тыанан саҕаланна. Онон хайдах эрэ ичигэс кур-
дук. Ыалларга хоно-хоно  иннилэрин диэки баран 
истилэр. Бу дойдуга, ордук куорат нэ´илиэнньэ-
тэ кинилэр интэриэстэрин тардара. Куорат оло-
ҕун, туох уларыйыы тахсыбытын, сорохтор би-
лэр дьонноро-аймахтара хайдах олороллорун 
ыйыталлар. Лэгэнтэй куорат төрүт олохтооҕо 
этэ, онон дьону үксүн, ордук хаартыһыт өттүн 
билэ рэ. Биир дэ баран иһэн Баһылай Лэгэнтэй-
тэн ыйыт та: «Ити эн бэйэҥ хаарты оонньуугун 
дуу, суох дуу?» – диэн. Онно киһитэ: «Оонньоон 
бөҕө буоллаҕа дии. Сүүйүү да үөрүүтүн, хотто-
руу да хомол тотун билэн ахан. Ол гынан баран 
куруутун онон дьарыктанар буоллаххына, уһун 
сонном моккун, киниэхэ хамначчыт буолаҕын. 
Мин дьиэлэригэр хаарты оонньотор дьон олохто-
ро ыарахан диэн көрөбүн. Туох үчүгэйдээх буо-
луой? Ханна  хаарты – онно арыгы. Ханна элбэх 
арыгы – онно мөккүөр, охсуһуу. Миигиттэн баҕар 
ыйытыаҕыҥ, билигин оонньуугун дуо диэн. Били-
гин суох. Бырахпытым. Бииринэн, оҕолор  улаатан 
эрэллэр, ас-таҥас көрдүүллэрэ эмиэ улаатар, 
иккиһинэн, дьахтар кыыһырыыта-тымтыыта эл-
биир. Биир тылынан эттэххэ, олоҕуҥ түүл-бит 
курдук ааһар. Дьахтар, оҕолор ытааһыннара 
үксүүр. Онон эр киһи биир тыллаах диэммин бы-
рахпытым. Онтукабын толорор санаалаахпын. 
Билигин дьонум бары үөрэ-көтө сылдьаллар. 
Бэйэм аҕа киһи миэстэтин булбут курдук санана 
сылдьабын». Баһылай истэн олорон баран, Лэ-
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гэнтэйи арыгы тыттан, хаартыттан аккаастаммы-
тын олоҕор кыайыытынан сыаналаата. «Итинник 
кыдьыктан аккаастанарга арыгы да, хаарты да 
буол лун, киһи өйдөөҕүн, тулуурдааҕын, инни-
кигэ эрэллээҕин туоһулуур», – диэтэ. Баһылай 
хаартылыы олорор дьону көрбүтэ да суох, ары-
гыны биир үрүүмкэттэн ордугу испэт. Бу баран 
иһэн сорох ыалларга арыгы туруорар да бэйэтэ 
испэт, ону Лэгэнтэй көрө сылдьар.

Эдьигээҥҥэ сылдьан балыгы куоракка илдьэ-
ри кэпсэттэ. Дьон олорор сириттэн дьон олорор 
сиригэр диэри хаһан баҕарар, суол баар эбит. 
Верхоянскайга, Абыйга, Өймөкөөҥҥө Стручков-
тар, Слепцовтар, Кырбаһаанкыннар диэн арас-
паанньалар чаастатык ааттаналларын иһиттэ. 
Баһылай бу үлүгэр тымныы дойдуга сылгылар 
хаһан аһыы сылдьалларын хас да сиргэ көрдө. 
Көрбүт сылгылара бары төп-төкүнүктэр, эмистэр. 
Кини урут хоту буолла да таба, түүлээх, балык 
 буолуо дии саныыра уонна бука бары ураһаҕа 
олороллоро буолуо диэн ³йдөбүллээҕэ. Кырдьык, 
ураһаҕа да хоннулар. Билиҥҥитэ күнүс да, түүн 
да тоҥнум диэни билбэккэ сылдьар. Бу дьоннор 
үксүн сахалыы саҥараллар эбит, бэйэлэрин тыл-
ларынан Эдьигээн, Верхоянскай диэки элбэх-
тик кэпсэтэллэрин иһиттэ. Абыйга кэлэн баран 
биир ыалга хоннулар. Саха ыала эбит. Дьиэлээх 
киһи кэпсииринэн сылгы үөрдээх үһү, ынахтаах, 
бултуур, күһүн-кыһын сиир эттэрин кыыл ытан 
булуналлар, таҥаһы-сабы уонна туох наада-
тын ардыгар Өймөкөөн Кырбаһаанкыннарыттан 
баран түүлээххэ атастаһан, ардыгар муоранан 
кэлбит атыыһыттар дьиэлэрин таба тайаннах-
тарына, онтон ылаллар. Бу киһиэхэ икки хон-
нулар. Таһаҕастара бүппүтүн дьэ биллилэр. 
Аны кинилэргэ ол Кырбаһаанкыннарга сыл-
дьан баран дойдуларын эрэ булуулара наада 
этэ. Баһылай аттарын бу ыалга хаалларарга, 
ол оннугар дьиэлээх киһи кинилэри Өймөкөөн 
Кырбаһаанкыннарыгар илдьэрин кэпсэттэ. Дьиэ-
лээх киһи кырдьыга да баран эттэххэ, олус үөрдэ, 
түргэнник сөбүлэстэ. Баралларыгар Ба´ылайга 
бу кыра түүлээх диэн син улахан куулу аҕалан 
биэрдэ. Баһылай ылымаары гыммытын, киһитэ 
ылларар киһи буолла уонна күлэ-күлэ эттэ: 
«Эһиги биһиги дойдубутугар сатыы ырааппак-
кыт, онон бука табанан дуу, атынан дуу дойду-
гутун буларгыт буолуо, онон ити таһаҕаһы бэ йэҥ 

сүкпэккин», – диир. Баһылай харчы биэрэ са-
таабытын ылбата, хата бэйэтин үөрүүтүн утары 
киһитигэр кэпсиир, ордук ити аттар сэптэригэр, 
сыарҕаларга бэйэтэ тугу да сатаабатын билинэ 
оҕуста уонна бу диэки ат сэбэ  атыыламматын 
аҕынна. Дьиэлээх Баһылай хантан эрэ табалары 
аҕалла. Ити көлөлөрүнэн баралларын биллилэр. 
Астарын, утуйар таҥастарын, өйүөлэрин иккис 
сыарҕаҕа кэлгийдилэр. Сыарҕа аайы иккилии 
табаны көлүйбүттэр, өссө икки таба кэнники 
сыарҕаҕа холбоммут. Хоҥнуу буол бутугар дьиэ-
лээх Баһылай Баһылайга кинини кытта олорорун 
эттэ. Иккис сыарҕаҕа Лэгэнтэй олордо.

Баһылай иннин көрдөҕүнэ суол баарын көр-
бөт, ол гынан баран табалар баралларыттан сэ-
рэйдэххэ, суол устун баран иһэллэр быһыылаах. 
Салайан иһэр киһи сыыһа барбатаҕын билэн 
истэҕэ дии, туттара-хаптара холку, өссө эбии-
тин Баһылайы кытта кэпсэтэ иһэр. Ат сыарҕаты-
гар курдук кэккэлэһэ олорбоккун, салайааччы 
инники, иккис киһи кини кэннигэр синньигэс 
оҥоһуулаах сыарҕаҕа олорор эбит. Айаннаан 
иһэр сирин көрдөҕүнэ, арыт эмиэ үрэҕинэн ба-
рар кур дуктар, арыт эмиэ мастаах көнө сири-
нэн барар курдуктар. Маҥнай хайдах эрэ, хаһан 
эрэ илдьэн маска сыбанабыт диэн куттаммыта, 
ол курдук чугаһынан маһы ааһаҕын. Киэһэнэн 
үөрэнэн хаалан, ол туһунан олох да санааба-
та. Син өр айаннаатылар да иккитэ-үстэ таба-
лары, тайахтары көрдүлэр, булчуттары кытта 
көрсүбэтилэр, чугаһынан ыал да баар сибикитэ 
биллибэт, суол-иис суох.

Киэһэриитэ эмискэ түөрт да түөрт миэтэ-
рэ ус талаах-туоралаах кыра дьиэҕэ анньылла 
түстүлэр. Дойдулаах киһи Баһылай дьиэҕэ кии-
риигэ бастаата. Дьиэҕэ киирэн чүмэчи уматан 
көрбүттэрэ наара оронноох, көмүлүөк оһохтоох, 
остуоллаах, оһох таһыгар кураанах мас бэлэм-
нэнэ сытар эбит. Баһылай: «Манна хонобут, 
онон оһоҕу оттон хаарда уулааҥ, мин табалар-
бын дьаһайыам», – диэтэ. Кураанах маһынан 
оһо ҕу отуннулар, дьиэ эмискэ сырдыы, итийэ 
түстэ. Баһылай бу хоту дойдуга айанныаҕыттан 
хайдах эрэ саҥата кытта аҕыйаата, туттара-
хаптара бытаарда. Бу дойдуну билбэтиттэн си-
бээстээн буо луо. Онно эбии били төрөппүттэрэ 
оҕолоругар билбэт сиргэ мэнээк айдаарары, ону-
маны тыытары боболлоро. Ийэлэрэ дьону кытта 
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кэпсэтэн баран оҕонньорун кытта кэпсэтэригэр, 
ол кэпсэппит киһитэ хантан төрүттээҕин, ханна 
олорорун, кимнээҕи кытта доҕордоһорун билэ 
охсон, ол киһи үчүгэйин дуу, куһаҕанын дуу 
быһаарара. Сэргэй маҥнай: «Хайдах да сырыт-
тыннар туора дьоннор, онно эн тугуҥ наадатай, 
аны миэхэ итинниги кэпсээмэ», – диирэ да, син-
биир истэригэр тиийэрэ, биирдэһэ кэпсээбитин 
кэпсии турара, кини буойбутун улахаҥҥа уур-
бата. Оҕолор улаатан испиттэрэ, ийэлэрин кэп-
сээнин аһыы олорон истэллэрэ, кэпсээҥҥэ кыт-
тыбаттар этэ гынан баран, хас биирдиилэригэр 
ити кэпсээн тус-туһунан өйдөбүлү хаалларбыт 
буолуохтаах. Кэнникинэн Сэргэй бэйэтэ да ол 
кэпсээҥҥэ кыттар этэ. Сылга биэстэ-алтата эрэ 
олох билбэт, биитэр кыратык билэр дьоно сыл-
дьан ааһаллара.

Баһылай бу хоту сылдьан олоххо киһини, 
дьону үчүгэйдик билии туһалааҕын, ийэлэрэ 
ити өттүнэн оҕолоругар мэнээк саҥарбата ҕын 
өйдөөтө. Дойдулаах Баһылай табаларын ыыта-
лаан кэллэ: «Бөрөлөр бааллар эбит, хата тоттор 
быһыылаах, биһиги табаларбытын тыып паттар 
ини», – диэтэ. Чэй оргуйан, астарын сылытан 
аһыырдыы бэлэм олороллоро. Аһаан бардылар. 
Сарсыарда мин өрөн иһиэх буоллулар. Дойду-
лаах Баһылай кыратык арыгы истэ, Баһылайдаах 
Лэгэнтэй онно олох чугаһаабатылар. Таһырдьа 
тахса сылдьан сарсыарда отторго кураанах мас 
уонна уу гынарга хаар киллэрдилэр. Дьиэлэрэ 
кыра буолан олус итийдэ. Таһырдьа халлаан да 
тымныыта суохха дылы. Сытаат да, дойду дьоно 
кытаанахтык утуйдулар. Сарсыарда дойду лаах 
Баһылай турбутугар уһугуннулар, кини түүн 
оһоххо мас бырахпытын, оһоҕу саппытын олох 
да билбэттэр. Тоҕус чаас ааһыар диэри кэпсэтэ-
кэпсэтэ чэйдээтилэр. Онтон дойдулаах Баһылай 
табаларын к³р³ та±ыста. Лэгэнтэй чугаһынан 
куруҥ баар буоллаҕына уокка оттор мас аҕала 
барда. Баһылай остуолу хомуйда, чаанньыгы 
бараары туран иһэргэ оргута уурда. Утуйар та-
ҥастары, өйүөнү бэҕэһээҥҥи курдук сыарҕаҕа 
кэлгийдэ. Халлаан лаппа сырдаан барда. Сотору 
соҕус  буолан баран, Лэгэнтэй биир кыра соҕус 
куруҥаҕы сүгэн кэллэ уонна өссө биирдэ баран 
кэлиэм диэн төнүннэ. Баһылай Лэгэнтэй аҕалбыт 
куруҥаҕын мастаан дьиэҕэ киллэрдэ. Ол ыккар-
дыгар дойдулаах Баһылай табаларын миинэн, 

Лэгэнтэй куруҥ маһы сүгэн кэллилэр. Кэлбит 
маһы Баһылай мастаата. Табалар көлүллэн бэ-
лэм буоллулар. Киирэннэр чэй истилэр. Ол туран 
Баһылай дойдулаах Баһылайыттан ыйытта:

– Ити эн хайдах бөрөлөр тотторун билбик-
киний?

Ону киһитэ күлэ-күлэ этгэ:
– Эн атыыһыккын, онон атыыгын хайдах бата-

раргын эндэппэккэ билэҕин, биһиги булчуттар-
быт, онон бултаһар кыылбыт ханан сылдьа рын, 
сахалыы эттэххэ, ханна саһыахтааҕын, тох туох-
тааҕын, ханна аһыахтааҕын билэргэ үөрэт тэҕэ 
дии, ол иһигэр ити бөрөлөрүҥ эмиэ киирэл  лэр. 
Ити бөрөлөрүҥ үөрүнэн сылдьаллар, онно ач чык 
буоллахтарына, бултаһарга туруннахтары на, 
суол лара-иистэрэ уларыйа түһэр. Билигин  хаар 
чараас, онон кыыл да табаны, тайаҕы да сөп 
 буолалларын өлөрөн сии сырыттахтара.

– Оттон ити кыыл табаны дьиэ табатыттан 
хайдах араараҕыт?

– Ити кыыл табаларыҥ төбөлөрүн хантаччы 
соҕус тутта сылдьаллар уонна кэлиилэрэ-ба-
рыылара түргэн, аһыы да сылдьан дьиэ табатын 
курдук холкутук туттубаттар. Эн бу дойду оло-
ҕун олус интэриэһиргиигин быһыылаах. Кэлээр, 
үөрэтиэхпит. Киһи сатаабатаҕа, киһи кыайбатаҕа 
диэн суох дииллэр, – дии-дии күлэр.

Иккис күннэригэр кими да көрсүбэтилэр, эмиэ 
дьиэҕэ хоннулар. Дьэ бүгүн Кырбаһаанкын-
нарга тиийэбит диэн буолла. Киэһэриитэ Кыр-
баһаанкыннарга тиийдилэр. Билсиһии буол ла. 
Ньукулайы Баһылай ханна эрэ көрбүт кур дук 
даҕаны, ханна көрбүтүн өйдөөбөтө. Маҥ най-
гыттан Ньукулайдаах Баһылай олус истиҥ-
ник сыһыаннастылар. Баһылай дьиэтигэр ба-
ран иһэрин, онно тиийэригэр көмөлөһөрүгэр 
көрдөстө. Ньукулай ону истэн кэбистэ, тута-
тына тугу да саҥарбата. Баһылай көрдөҕүнэ, 
кэп сээннэриттэн иһиттэҕинэ, бу ыалларга дьон 
сылдьар, наадаларын кэпсэтэр, ылсар-бэрсэр 
да быһыылаахтар. Ол гынан баран бу кинилэр 
курдук хоно сытар дьону көрбөтө. Хайдах эрэ 
бары чугастан сылдьар дьон курдуктар, кэпсэ-
тэллэрэ да онно майгынныыр соҕус, ыраахтан 
сылдьалларын кыһыҥҥы таҥастара туоһулуур: 
чомпой бэргэһэ, таба саҕынньах, таба тирии-
титтэн тигиллибит ыстаан, таба тыһыттан уһун 
гына тигиллибит этэрбэс, сыарҕаҕа көлүллүбүт 
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табалар. Кинилэри аҕалбыт Баһылай сарсыны-
гар сөпкө туран наадатын атыылаһан баран, 
дьиэтин диэки барарын эттэ: «Кэллэххитинэ, 
быһа ааһымаарыҥ, таарыйан дойду сонунун 
кэпсээриҥ. Эһигини кытта көрсөн-кэпсэтэн ба-
ран, хайдах эрэ дойдубар баран кэлбит курдук 
сананным. Бу дойдуга кэлбитим сүүрбэччэ сыл 
буолла, ол тухары дойдубун өҥөйө иликпин. 
Маҥнай оҕолор кыралара, онтон улааттахтарын 
аайы ас-таҥас көрдөбүлэ улаатар, чэ ол курдук, 
кэнникинэн олох да дойдугуттан тэйэн бараҕын 
быһыылаах». Баһылайы бэрт истиҥник, өссө да 
көрсүөхпүт диэн Баһылай даах Лэгэнтэй атаар-
быттара.

Баһылай хайдах дойдуга кэлбитин көрөөрү 
таһырдьа таҕыста. Тулата барыта хаар уонна 
хайалар. Хайалара үрдүгүн дьэ өйдөөн көр дө. 
Кини көрөр дойдутун мырааныттан олох атын. 
Ити үлүгэр үрдүк хайаларга туох кыыллара 
 баал ларый уонна эһиги ону хайдах бултуугутуй 
диэн Баһылай ыйытыан баҕарар этэ да, тыла 
тахсыбата. Ити курдук мааныланан түөрт-биэс 
хоммуттара. Онтон биир киэһэ аһыы олорон 
Ньукулай сарсын мантан Дьокуускайга дьоннор 
баралларын иһитиннэрдэ: «Онно эһиги кинилэ-
ри кытта аргыстаһан бараргытын кэпсэттим», 
–  диэтэ. Билигин суоллара саамай тупсан тура-
ра ахтылынна. Бу көрсүһүү манан бүппэтэҕэ, 

ону өссө Хабырыыс салҕаабыта. Аҕалаах уол 
Ньукулай Кырбаһаанкыны киһи быһыытынан 
сайаҕаһын, көнөтүн, атыыһыт быһыытынан 
эппит тылыгар турарын сыаналыыллара. Ити 
туоһутунан төһө да аҕалаах уол Өймөкөөҥҥө 
иккилиитэ-үстүүтэ олохторун устатыгар сыл-
дьыбыттарын иһин Кыр баһаанкыннар дьиэтээ-
ҕи олохторун, кинилэргэ сылдьыбыт дьон үөрэ-
көтө аттаналларын, ити үлүгэр хотугу тыйыс 
олоххо дьоннор инникигэ эрэнэллэрин, кинилэ-
ри араҥаччылыыр курдуктарын илэ-хараҕынан 
көрбүтэ. Оттон эппит тылыгар туруутун этэ да 
барыллыбат, ити үлүгэр  ыарахан суолга, тым-
ныыга, тыалга биир дэ даҕаны хо йутаабата, бэ-
йэтэ дойдутуттан кэлэригэр, дьону ыыттаҕына 
дьоно эмиэ эппит кэм²э баар  буолаллара. Истиҥ 
сыһыан, бэйэ-бэйэҕэ эрэнсии, наада буолла ҕы-
на көмөлөсµһүү Баһылай оҕонньор өлүөр ды лы, 
уола Хабырыыс Кытайга барыар дылы салҕанан 
барбыта.

Бу – Саха сиригэр икки төрүт олохтоохтор 
саха уонна эбээн доҕордоһуулара этэ. Ити до-
ҕордоһуу сотору кэминэн силистэнэн-мутуктанан 
барбыта. Биһиги дьоммут аны нуучча киин сир-
дэринэн сылдьар, эргинэр буолбуттара. Эргиэн 
Саха сирин төрүт олохтоохторун биир да ыалын 
тумнубатаҕа, сайдыы суолугар олоххо ыйар су-
лус буолбута.

(Салгыыта бэчээттэниэ)
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Бииргэ төрөөбүт убайым – биологическай 
нау ка кандидата Николай Петрович Проко пьев 
«Чолбон» сурунаал кэнники сыллардааҕы 
нүөмэр дэрин киллэрэн остуол үрдүгэр кутан 
кэбистэ. Мин үөрэ-көтө сылларынан, ыйдары-
нан дьаа рыс таан, ахтыбыттыы ааҕа олоробун. 
Салгыы биир гэ төрөөбүт эдьиийбэр – Арас-
сыыйа үтүө лээх учууталыгар Мария Петровна 
Прокопьева ҕа тик сэрэр дьаһаллаахпын. «Чол-
бон» суру наал «Хотугу сулус» диэн эрдэҕинэ 
биһиги аҕабыт куруутун суруйтарар буола-
ра. Икки ый буола-буола тахсар сурунаалбыт 
Тааттаҕа тиийэн биһиги дьиэбитигэр күндү 
ыалдьыт буолан киириитэ бырааһынньык 
тэҥэ этэ. Софрон Данилов «Сүрэх тэбэрин 
тухары» арамаанын наһаа да кэтэһэн, асты-
нан ааҕарбыт. Кэлин, Дьокуускай куорат 2-с 
№-дээх педагогическай училищетыгар үлэлии 
сылдьан, наадалаах матырыйаалларбын кы-
рыйан уруокка туттарым. «Чолбон» суру наал 
үлэһиттэрэ: Иван Федосеев–Доосо, Егор Ней-
мохов, Егор Шестаков–Эрчимэн, Далан, Ур-
сун 1982 сыллаахха «Силис» литературнай 
куруһуокпар куруук киирэн ыалдьыттыылла-
ра. Саха литературатыгар тапталы элбэх 
ыч чат сүрэҕэр сах пыт учууталбынаан Егор 
Шес таков–Эрчимэнниин ку руһуоктарбытын 
бииргэ түмэн ыытар этибит. «Сэргэлээх уотта-
ра» литературнай түмсүүгэ дьарыктаммыт ыч-
чаттар айымньыларын «Чолбон» сурунаалга 
сэргээн ааҕабын, учууталларын утумнаабыт 
айар дьоҕурдаах уолаттар тыыллан-хабыллан 
таҕыстылар. 

Үлэбиттэн уурайан, ыарытыйан олорон су-
руйааччыларбын наһаа да ахтыбыттыы имэ-
рийэ көрөн, кэпсэппит саҕа сананным. Бы-
лыр-былыргыттан «Чолбон» сурунаал саха 
су руйааччыларын айымньыларын киэҥ эйгэ-
ҕэ сырдаппыт сурунаал буолар. Бырааттыы 
өрөс пүүбүлүкэлэр су руйааччыларын айым-
ньы ларын тылбаастаан хам-түм таһааран би-
лиһиннэрэллэрэ үтүө үгэс кэ кубулуйда. Ка-
захстан поэтессата Турсынай Оразбаева Саха 
сиригэр хаста да кэлэн ба рыыта умнуллубат 
кэрэ түгэн этэ. Манна бэчээккэ тах сыбыт маты-
рыйаалларын мин киниэхэ Алма Ата ҕа ыыта-
рым. Сурунаалга саҥа саҕалаан эрэр эдэр 
ааптардар айымньыларын хото бэчээттээн, 
ааҕааччыга билиһиннэрэн, айар үлэлэригэр 
болҕомтону тартаран, алгыстаах алаһаҕа кубу-
луттулар. «Бастакы холонуу», «Саҥа хардыы» 
диэн сонун рубрикалар баар буолбуттарын би-
һириибин. 2002 сыллаахха ахсынньы ыйга мин 
бастакы «Олох тосту өҕүллүүтэ» диэн кэпсээм-
мин бэчээттээбиттэригэр махтанабын.

Саха норуотун сырдаппыт, билиини-кө рүү-
нү тэниппит, төрөөбүт литературабыт сай-
дыы тыгар сүҥкэн кылааты киллэрбит «Чол-
бон» сурунаалга айылҕаттан талааннаах, 
ааҕааччы лар би һирэбиллэрин ылбыт суру-
йааччылар айым ньы лаахтык үлэлии, айа-тута 
олороллоруттан үөрэбин.

Анна КОЗЛОВА, 
Арассыыйа Суруналыыстарын 
сойууһун чилиэнэ

КҮНДҮ ЫАЛДЬЫТ 
БУОЛЛА
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Дьабыыл нэһилиэгин 
ыччата – чөл олоҕу талар

(Реклама)

Мэҥэ Хаҥалас улууһун Сергей Иннокентьевич 
Сергучев баһылыктаах «Дьабыыл нэһилиэгэ» 
МТ дьаһалтата ыччаты кытта үлэҕэ улахан бол-
ҕомтотун уурар. Ол курдук, ыччат үлэтин-хам-
наһын өйүүр, барыыны-кэлиини тиэхиньикэнэн 
хааччыйар, ыччат киллэрэр бырайыактарын 
мэлдьи олоххо киллэрэргэ үлэлэһэр.

Нуораҕанаҕа ыччат «Аартык» түмсүүтүн са-
ла йааччынан Наталья Киренская быйыл үһүс 
сылын тахсыылаахтык үлэлиир. Нэһи лиэккэ 
уоп сайа устудьуоннуун 162 ыччат пропис ка-
лааҕыттан 71-рэ нэһилиэгэр олорор, үлэлиир, 
ол иһигэр 28  эдэр ыал баар. Наталья Сергеевна 
буҕаалтыр үөрэхтээх. Кэргэнэ Федор Иннокен-
тьевич олохтоох оскуолаҕа физкультура учуута-
ла. Үс оҕолоохтор. Наталья, Федор Киренскай-
дар нэһилиэк, улуус ыытар тэрээһиннэригэр 
көх төөхтүк кыттан, ыччакка үтүө холобур буо-
лаллар.

Эдэр урбаанньыт Дьулустан Федотов 2015 
 сыл   тан бэйэ дьыалатын арынан «Сандаара»   диэн 
бо родуукта, табаар маҕаһыыннаах. Бэкээри нэ 
үлэ лэтэн нэһилиэнньэни үчүгэй хаачыстыба  лаах 
килиэбинэн хааччыйан, дьон махталын ылар. 
Нэһилиэк ыччаттара улуус, өрөспүүбү лү кэ ыы-
тар тэрээһиннэригэр ситиһиилээхтик кыт таллар.

2016 сылга нэһилиэкпит эдэр ыала Фекла, 
Семен Аммосовтар улууска «Ийэм, а±ам уон-
на мин – спортивнай дьиэ кэргэн» күрэххэ 2-с 
миэстэ ни ылан, өрөспүүбүлүкэ күрэҕэр бас таан 
Ил Дар хан гранынан наҕараадаламмыттара. 
Саас Ново сибирскай уобалас Бердск куораты-
гар Саха сирин хамаандатыгар киирсэн, «Тыа 
сирин кы´ы²²ы Оонньууларыгар» оонньууларга 
ситиһиилээхтик кыттан кэлбиттэрэ. Фекла Рома-
новна олох тоох оскуолаҕа физика, информати-

ка учууталы нан, Семен Васильевич «Дьу луур» 
спорт саала дириэктэринэн уонна Ыксал лаах 
быһыы-майгы этэрээтин хамандыырынан үлэ-
лииллэр, үс оҕолоохтор.

2016 сыл улуус ыччаттарын слетугар Дьа быыл 
нэһилиэгин ыччаттара бастаабыттара. Бу сыл 
түмүгүнэн Наталья Киренская «Бастыҥ ыччат 
уонна дьиэ-кэргэн исписэлииһэ» аатын ылбыта.

2017 сыл бэс ыйын 3 күнүгэр Дьабыыл нэһи-
лиэгин биир бастыҥ ыччата, Н. В. Петров  ааты нан 
олохтоох орто оскуоланы ситиһиилээхтик үөрэ-
нэн бүтэрбит, государственнай уонна муни-
ципальнай салайыы менеджерэ идэлээх Дьо-
куускай куоракка «Строительнай» ырыынак 
ди риэктэрин солбуйааччынан үлэлии-хамсыы 
сыл дьыбыт, нэһилиэгин сайдыытыгар сүҥкэн 
кылааты киллэрсибит Бочуоттаах меценат Мак-
сим Березкин сырдык аатын үйэтитэн фонтаан-
наах, искибиэрдээх, оҕо спордун былаһаакката 
үлэ ҕэ киирбитэ. Манна иккис төгүлүн мини-фут-
болга аһаҕас турнир үрдүк таһымнаахтык ыыты-
лынна. Былаһаакка сылын аайы дьэрэкээн си-
бэккинэн симэнэр.

Былырыын спорка дьиэ кэргэнинэн күрэх-
хэ Дария, Вячеслав Романовтар кыайан, сал-
гыы өрөспүүбүлүкэҕэ 2-с миэстэ буолан, нэһи-
лиэк тэрин аатын ааттаппыттара. Кинилэр икки 
оҕолоохтор. Быйылгы кµрэххэ ити кыайыылары 
Романовтар эбии бигэргэттилэр.

Павловскайга  Дьиэ-кэргэн уонна Оҕо-аймах 
Аан дойдутааҕы күннэринэн ыытыллыбыт улуус-
тааҕы «Эдэр ыал – 2018» күрэххэ нэһи лиэк 
эдэр ыала Софья, Данил Прокопьевтар сити-
һиилээхтик кыттыбыттара.

Дьабыыл нэһилиэгэр РФ үтүөлээх учуутала, 
«Үлэ Кыһыл Знамята» уордьан кавалера Ин-
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нокентий Егорович Сергучев 1973 сылтан ары-
гылааһыны, табахтааһыны утары киэҥ үлэни 
тэ рийэн, ССРС-ка аан бастакынан Дьабыыл нэ-
һилиэгэр чөл олоҕу төрүттээбитэ ааспыт сыл-
лаахха 45 сылын туолбута. Ол чэрчитинэн «Ыч-
чат чөл олоҕу талар» диэн Илин эҥэр  улуус 
ыччаттарын форума үрдүк таһымнаахтык тэрил-
лэн  ыытыллыбыта. Форуму нэһилиэк «Аар тык» 
ыччатын түмсүүтэ тэрийэн, улуустааҕы ыччат 
уонна дьиэ кэргэн управлениетын кэлэктии-
бэ салайан ыыппыттара. Манна Аан дойдутаа-
ҕы  чөл олох пропагандиһа, СӨ Госалкохонту-
руол  салайааччыта Матвей Иванович Лыткин, 
СӨ дьиэ-кэргэн дьыалаларыгар уонна ыччат 
бэлиитикэ тигэр министиэристибэтин дьиэ-кэр-
гэн отделыттан Анна Владимировна Пермякова, 
Мэҥэ Хаҥал ас улууһун дьиэ-кэргэн дьыалала-
рыгар уонна ыччат бэлиитикэтигэр управле ние-
тын начальнига Константин Анатольевич Заха-
ров, дьиэ-кэргэн отделын салайааччыта Ирина 
Егоровна Назарова, «Кэскил» киин социальнай 
педагога Татьяна Ивановна Артемьева уо.д.а. 
кыттыыны ылбыттара. Секция ларынан төгүрүк 
остуоллар ыытыллыбыттара, арыгы, табах буор-
туларын өйдөтөр киинэлэр көр дө рүллүбүттэрэ. 
Нэһилиэк ыччаттара бэ йэ лэрин оҥо һуктарынан 
быыстапка туруорбуттара. Варвара Березкина, 
Надежда Захарова, Валентина Барашкова фо рум 
кыттыылаахтарыгар маастар кылаастары ыып-

пыттара. Ыччаттар бэйэлэрин бырайыактарын 
«Ч³л олохтоох сэ лиэнньэ» кө мүскээбиттэрэ. Чөл 
олох тэрээһинигэр барыта 102 киһи кыттыбыта. 
Түмүккэ Илин эҥэр ыч чаттарыгар туһаайыллы-
быт түөрт пууннаах ыҥы рыы та´аарбыттара.

Олортон сµрµннэрэ:
1. Өрөспүүбүлүкэҕэ тыа сирин нэһилиэктэ-

ри гэр арыгыны, табаҕы, наркоманияны, буруйу 
оҥорууну утары ыччат «Чөл олох» уопсастыба-
тын тэрийии.

2. Өрөспүүбүлүкэҕэ «Чөл олох» ыччат фору-
мун тэрийии.

3. Арыгыта суох уруулары тэрийэр эдэр ыал-
лары көҕүлээһин.

«Аартык» ыччат түмсүүтүн актыбыыста-
ра Надежда Саввинова, Саргылана Согдоева, 
Игорь Семенов бу дьыл кулун тутар 21 күнүгэр 
Дьо куускай куоракка ыытыллыбыт бастакы 
³р³спµµбµлµкэтээ±и «Ыччат бэйэни салайы-
ныыта» кон ференцияҕа Мэҥэ Хаҥаластан кыт-
тыыны ыл быттара, нэһилиэктэрин ыччатын үлэ-
тин-хам наһын сырдаппыттара.

Нэһилиэк дьокутаата Валентина Нестерова 
«Кэ рэ ситимэ» эдэр ийэлэргэ үҥкүү бырайыа-
гын саҕалаан, хаһыс да төгүлүн тэрээһиннээх-
тик  ыытан, дьон-сэргэ махталын ылла. Бу быра-
йыакка эдэр ийэлэр оҕолорунуун нэһилиэккэ, 
улууска ыытыллыбыт куонкурустарга ситиһии-
лээхтик кыттан кэллилэр. Маны таһынан ыч-

«Ыччат ч³л оло±у талар» форум кыттыылаахтара
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чаттар эдэр ийэлэр кулууптарын тэрийэн,  араас 
маастар-кылаастары, бэсиэдэлэри ыыттылар, 
кыр дьаҕастарга мас саһааннаан, муус ылан биэ-
рэн, хаардарын түһэрэн субуотунньуктары тэ-
рийдилэр. Нэһилиэк иһигэр ыытыллар бары тэ-
рээһиннэргэ ыччат инники күөҥҥэ сылдьар. КВН 
хамаандатын тэринэн улуус куонкурустарыгар 
ситиһиилээхтик кытталлар. Софья Прокопьева 
улууска икки төгүллээн «Мисс КВН» буолбута.

2018 сыл Россияҕа Доброволец (Волонтер) 
сылынан биллэриллибитэ. Бу чэрчитинэн ыччат-
тар көҕүлээһиннэринэн «Үтүө  дьыала – 2018» 
Аал Луук маһы оҥорон хас ый 5 чыыһылатыгар 
тэрилтэлэринэн, түмсүүлэринэн эстафета бы-
һыы тынан туттарыллан иһэрин олохтооту-
лар. Бу тэ рээһин нэһилиэккэ туох эрэ саҥаны 
киллэ риигэ туһуланна. Аал Луук маһы туппут 
тэрилтэ бэ йэтин үтүө дьыалатын оҥоруох-
таах. Тохсунньу ыйга «Аартык» ыччат түмсүүтэ 
соҕотох олорор эр дьоҥҥо истээх үтүлүктэри 
тигэн, Татыйаана  лар күннэринэн нэһилиэк 
бары Татыйааналарыгар минньигэс туортары 
астаан бэлэх ууммуттара. Олунньу ыйга олох-
тоох дьаһалта кэлэктиибигэр Аал Луук маһы 
туттарбыттара. Манна ыччат тар соҕотох олорор 

Дария Ивановна Борисоваҕа хаа  рын түһэрэн, 
маһын хайытан, саһааннаан кө мөлөспүттэрэ. 
Кулун тутар ыйга Галина Ро манова сэбиэдис-
сэйдээх «Кэскил» оҕо уһуйаанын кэлэктии-
бэ «¥тµ³ санаа долбуура» оҥорон «Байдам» 
маҕаһыыҥҥа туруорбута. Манна киирбит бо-
родууктаны, малы, таҥаһы элбэх оҕолоох ыал-
ларга, соҕотох кырдьаҕастарга түҥэппиттэрэ, 
со ҕотох олорор эр дьоҥҥо үтүлүктэри тиксэр-
биттэрэ. Муус устар ыйга Василий Канаев сала-
йааччылаах ДьУоКХ кэлэктиибэ «Эрэл» инбэ-
лииттэр уопсастыбаларын салайааччытыгар 
Клав дия Ефимоваҕа маһын хайытан, саһаан-
наан биэр биттэрэ. Ыам ыйыгар Мария Сергу-
чева  салайааччылаах «Ахтылҕан» орто саас-
таахтар түмсүүлэрин кытары Ньукуолунунан 
кус миинэ, саламаат, алаадьы буһаран түөрт 
уонча аҕа саастаахтары күндүлээбиттэрэ. 
Бэс ыйыгар Аал Луук маһы «Дьабыыл кэски-
лэ» оскуола оҕолорун түмсүүтэ туппута. Биир 
да тэрээһин тэн ыччат  туора турбат буолан 
нэһилиэк үлэтэ сэргэх, сонун.

Марелла Баишева, 
уопсастыбаннай кэрэспэдьиэн

Субуотунньук кэмигэр
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Дойду сурахтаах, алаас ааттаах

Уус-Алдан улууһун уонна Түүлээх нэһи лиэ-
гин бочуоттаах олохтооҕо, С£ норуотун ха һаа-
йыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ, 26 сыл устата 
Түүлээх нэһилиэгин олохтоох сэбиэтин «Түү-
лээх» КП бырабылыанньатын бэрэссэдээтэли-
нэн, нэһи лиэк дьаһалтатын баһылыгынан  үлэ-
лээ бит, 5 оҕо тапталлаах аҕата, элбэх сиэн оҕо 
эйэҕэс эһэтэ, эрэллээх кэргэн Иван Степанович 
За ровняев быйыл саас «Үлэлээбит Түүлээҕим 
– мин дьылҕабар» диэн бэртээхэй кинигэни су-
руйан таһаартарда. Кинигэ 60*90 кээмэйдээх, 
халыҥ тастаах, 207 сирэйдээх, 150 ахсааннаах, 
үлэни, олоҕу кэпсиир хаартыскалардаах, дириҥ 
ис хоһоонноох. Кинигэни С£ «Сахабэчээт» ав-
тономнай тэрилтэ о²орон та´аарда. 

Бу кинигэҕэ Иван Степанович өр сыллаах та-
һаарыылаах үлэтэ, тус олоҕо, үөлээннээхтэрин, 
доҕотторун, аймахтарын ахтыыларыгар толору 

көстөр. Кинигэҕэ өссө Иван Степанович олоҕу 
тус бэйэтин көрүүтүнэн ылыныыта, билиҥҥи 
олоҕу тупсарарга сүбэлиир-амалыыр ыстатыйа-
лара, иэйиилээх хоһоонноро киирбиттэр. Кинигэ 
ааҕааччы киэҥ эйгэтигэр анаммыт. Киирии ты-
лын С£ култууратын үтүөлээх үлэһитэ, С£ суда-
арыстыбаннай сулууспатын, С£ үөрэҕириитин 
туйгуна, Амма, Уус-Алдан улуустарын Ытык 
олох тооҕо Филипп Петрович Пестряков олус ис-
тиҥник-иһирэхтик «Биир бастыҥмыт» диэн аат-
таан суруйбута тута харахха быраҕыллар, үтүө 
санааны үөскэтэр. 

Кинигэ «Олоҕум кэрдиис кэмнэрэ», «Аймах-
би лэ дьонум», «Үлэ ыараханын бииргэ сүксэн 
кэлбит  дьонум», «Тус санааларым, этиилэрим», 
«Хоһоонунан кэпсэтиэх» диэн салааларга араа-
рыллыбыт.

Иван Степанович аҕата Заровняев Степан Пет-

Түүлээҕи дойду оҥостон 
(Реклама)
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рович (1899–1972), ийэтэ Алексеева Прасковья 
Петровна (1895–1982) иккиэн холкуостаахтар, 
ийэтэ сааһын тухары ыанньыксыт, бэйэтин кыа-
нар, тэтиэнэх дьахтар эбит.

Иван 1966 сыллаахха Сыырдаах орто оскуола-
тын бүтэрбитэ. Эдэр уолу спортсмен быһыыты нан 
билэр буолан, Курбуһах интернат-оскуолаты  гар 
физрук-воспитателинэн үлэҕэ ылаллар.

1967–1968 үөрэх сылларыгар Тиит-Арыы ос-
куо латыгар физкултуура учуутала буолар. Ити 
кэм²э тапталын Светлана Николаевнаны к³рс³н 
ыал буолар, «Маяк» колхозка биригэдьиир-
диир, 1971–1973 сылларга Чита куоракка со-
ветскай партийнай оскуолаҕа үөрэнэр. 1973–
1975 сылларга Герой-Егоров аатынан сопхуос 
Бээрийэтээҕи, Тиит-Арыытааҕы отделениетыгар 
управляющайдыыр.

1975 сыллаахха µлэ´ит дьо²²о бол±омтолоох, 
µлэни сатаан тэрийэр, салайар ки´ини эрэнэн, 
Түүлээх нэһилиэгин олохтоох сэбиэтин бэрэс-
сэдээтэлинэн талаллар. 

Бу дойду дьонун олус с³бµлээн олохсуйар-
га санаммыттара. Дьиэ-уот туттан, нэ´илиэккэ 
³рµµ сырдыгы тар±атааччы, муммуту-тэммити 
³р³ тардааччы, µтµ³ сµбэ´ит этилэр. Биэнсийэ±э 
тахсан баран Иван Степанович аны хо´оон су-
руйар буолбута.

Соторутаа±ыта кини «¥лэлээбит Тµµлээ±им 
– мин дьыл±абар» диэн кинигэтэ сµрэхтэннэ. 
Бу манна сопхуоска нэ´илиэк сэбиэтигэр биир-
гэ µлэлээн ааспыт µ³лээннээхтэрэ, до±отторо 
Иван Степанови´ы ирдэбиллээх салайааччы бы-
´ыытынан исти²ник ахтыбыттара.

Дьон үксэ кини киэҥ-холку майгытын, об ще-

ственнай түмсүүлэри салайарга сөптөөх дьону 
сүүмэрдээн элбэх хамсааһыны оҥорбутун,  араас 
быһылааннарга, соһуччу түгэннэргэ бэйэтигэр 
эрэллээҕин, уолуйбатын-куттамматын, нэһилиэк 
дьонун, тэрилтэлэри, общественнай түмсүүлэ-
ри бэйэтин тула түмэр сатабылын ойуччу ту-
тан  бэлиэтээбиттэрэ. Кини үлэлиир кэмигэр үгүс 
 тутуу ыытыллыбытын, нэһилиэккэ бэрээдэк туп-
сарыгар, дьон олоҕо туруктаах, байылыат, чөл 
буоларын туһугар дьаныһан үлэлээбитин, уот 
линията, сибээс линията тардылларын туһу  гар 
сүүрбүтүн-көппүтүн и´ирэхтик сэ´эргээбит тэ-
рэ. Кырдьаҕастарга, кыамматтарга болҕомто  лоо-
ҕун, дьоҥҥо сыһыана элэккэйин, дьону сэ ниир, 
киһиэхэ өстүйэр майгыта суоҕун, эдэр сала йаач-
чыларга холобур бы´ыытынан кэпсээ биттэрэ.

Биэчэр кэмигэр кэм ырыалара ылланнылар, 
урукку олоҕу көрдөрөр сценкалар оонньон-
нулар. Биэчэр бүтүүтүгэр дьаһалта баһылыга 
Станислав Викторович Винокуров ытык ки´иэхэ 
эҕэрдэ сурук туттарбыта, саха быһаҕын бэлэх-
тээбитэ. 

«Үлэлээбит Түүлээҕим – мин дьылҕабар» кини-
гэ сүрэхтэниититтэн дьон бэркэ үөрэн, ас тынан 
тарҕастылар. Биэчэри С£ култууратын туйгу-
на, «Кырдал» олохтоох ааптардар түмсүүлэ-
рин  салайааччыта Ульяна Алексеевна Громова 
иилээн-саҕалаан, кыайа-хото тутан ыытта.

Түмүккэ Иван Степанович дьонугар-сэргэти-
гэр, биэчэри тэрийбит дьоҥҥо махтанна, бары 
үтүөнү баҕарда.

Туяра Ушницкая, 
Түүлээх нэһилиэгин библиотекара

Дойду сурахтаах, алаас ааттаах


