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Эрилик ЭРИСТИИН

ХАЧЫГЫР
(Кэпсээн)

САХА ЛИТЕРАТУРАТЫН ЧУЛУУ АЙЫМНЬЫЛАРА

Хачыгыр чабычахтаах бурдугуттан биирдэ балтаччы баһан 
онон-манан ойута барбыт тааһын айаҕар кутан биэрдэ. Уоһун 
иһигэр ботугураан: «Тоҕус буолла», – дии-дии, салҕанан турар 
лэп пичэк дүлүҥүттэн тэбинэн тааһын тэптэрбитигэр, түөһүн ты-
лыттан алларааҥыта илдьирийэн хаалбыт даба ырбаахытын 
бытырыыстара төттөрү-таары туора охсулла турдулар. Бастаан 
утаа тааһа өрө сүгүллэн тахсан, күрбэни туораан эрэр таһаҕастаах 
тэлиэгэ курдук лүһүгүрээтэ, онтон улам-улам уларыйан, кэнникинэн 
сыыбырҕаан хаалла. Хачыгыр чабычахтаах бурдугуттан өссө 
биирдэ баһан ылан тааһыгар кутан биэрэн баран, тааһын эргиттэ-
эргиппитинэн туран, хас да хонукка кырыатаммакка бүтэ оспут 
түннүк кырыатыгар, урут кэккэлэччи алта уһаты тардыы бэлиэ 
оҥоһуллубутугар, сэттиһин, биири хаҥас сөмүйэтинэн дьукку охсон 
эбэн биэрдэ. Аҥар илиитинэн чабычахтаах бурдугун сиксийэн 
көрбүтэ алта уон биэс кутуу бурдук баар эбит. Кини ахсаана төһө 
да боростуойун иннигэр, бэйэтин туһугар бэрт чуолкай этэ. Бу 
түннүккэ оҥоһуллубут бэлиэлэр уоннуу кутуу бурдук тардыллан 
бүттэҕин аайы оҥоһуллан испиттэр, онон сэттэ уон кутуу бурдук 
тардыллан бүппүт. Оттон чабычаҕар алта уон биэс кутуу бурдук 
хаалбытын чуолкай билэрэ диэн – бурдуга чабычаҕын абыраҕын 
аллараа ситиитин кытта тэҥнэспитинэн буолар эбит. Итинэн 
Хачыгыр, тардар бурдугун аҥара эрэ бүппүтүнэн, бэйэтин бүгүҥҥү 
дьыалата куһаҕан буолбутун билиннэ.

Күнэ буоллаҕына киэһэрбит. Хайа аны мантан инньэ ынаҕын 
баайыыта кэлиэ. Онон Хачыгыр, үлэтин тиэтэтээри көхсүн этитэн, 
үрдүк арҕаһынан өрө дьогдьойон таҕыста, тохтуу түһэн ырбаахытын 
хайыттыбыт бытырыыстарын түүрэ тутан тоҕус сиринэн тоҕуттубут 
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торбос ыстаанын иитигэр – эн маны бөҕөтүк тут 
диэххэ айылаах симэн кэбистэ уонна, ытыһыгар 
силлээн баран, төттөрү-таары суураламмахтаата. 
Ити аата кини урут бэйэтигэр суох күүһү эбии 
киллэриннэ. Икки илиитинэн миэли маһын бобо 
харбаан ылан баран, тааһын соххор өттүнэн 
түҥнэри эргитэн дьигиһитэн барда. Ман нык 
ык саабычча тиэтэлтэн туһа тахсыбата. Таа һа 
өрө сүгүллэн тахсан баран, бүтүн-бүтүн туо-
рахтарынан ыһыахтанна. Итинэн кини бур дук 
тардыытын уһатан биир суол улахан бу руй-
дааҕар, куруппалатан кэбиһэн, иккис ыар бу-
руйу оҥоһунна.

– Туох ааттаах хара сордоох тааһай!.. – 
диэтэ. Тааһын миэли маһын устан ылан төбөтүн 
сиигинэн чапчыйан биэрдэ уонна, чурумчутут тан 
эргитэ соһон ылан баран, ынчыктыы-ынчыктыы 
өрө мэтэрийэн, үөһэ тааһын истиэнэҕэ кы рыы-
тынан өрө анньан, онон-манан быстыбыт туо-
рахтары төттөрү сотон ылан чабычаҕар хат 
кутан кэбистэ.

Биир чүөччэри көҕүрэтэн тааһын оннугар 
түһэрэн биэрэн баран, тула алдьаммытынан 
угунньата орҕосто сылдьар этэрбэһин хаҥас со-
тотуттан молуй курдук элэйбит быһычча быһаҕы 
сулбу тардан ылан, миэли маһын кы рыыларын 
кыһан мүлүйдээтэ. Дьэ, манан хайаан да күүстээх 
үлэҕэ иккистээн киирэр санааны ылынна. Кини 
төһө да тиэтэйдэр хотуулаахтык үлэлииригэр 
биир улахан мэһэй баар эбит. Кини аччыга 
мэһэйдиир. Мааҥын сарсыарда, хотонугар кии-
рээри туран, кыра кытыйаны көп-түгэх бэс 
үөрэ ни испитэ бараммыт, иһэ сиһин үөһүгэр 
хапчыччы тардан хаалбыт. Сэниэтэ букатын 
суох, ол үрдүгэр бүгүҥҥү ыарахан үлэтиттэн 
дэл би сылайбыт, түүн тоҥон аанньа утуйбат 
буо лан утуктуура да бэрт. Кини күн сиригэр 
маҥнайгы баҕата – биирдэ тото аһыыртан атын 
суох. Айаҕалыы сатаан, хаппыт туораҕы сии 
са таахтыыр.

Ортотунан хотойон түспүт, онон-манан иҥ-
нэ ритэ барбыт тулааһын маҕаналардаах, кы-
рыылаах кыара±ас түннүктэрдээх, ыылаах-
дьаар  даах сытынан аҥылыйа турар киэҥ хотон 
тү гэ ҕэр биир борооску: «Хачыгыр, кэл!» – диэх 
кур дук маҥыраан эҥээриттэ.

– Ии! Чыычаахпын да... Чаппараах уола ма-
ҕырыыр ээ... – диэн баран, күөрэ-лаҥкы буол бут 
хотон муостатын үрдүнэн ойуолаан тиийэн, хотон 
хоту эркинигэр сыһыары тутуллубут долборукка 
кэккэлэччи баайыллыбыт борооскулар тохпут 
от торун харбаан ылан, илиитинэн иигин-сааҕын 
ыраастаан, долборуктарыгар уган биэрдэ уонна 

эриэн оҕус борооскуну сүүһүттэн сыллаан ылла.
– Тоҕойуом! Мин тиэтэйэн сылдьабын, аны 

эн миигин ыҥырыма! – диэн баһыттан имэрийэн 
баран төттөрү ойон кэлэн, дьиэҕэ тахсар хал-
ҕаҥҥа сыста түһэн иһиллээн көрбүтэ: им-дьим, 
арай оһох уота чачыргыыр. Онтон, дьэ, таа-
һыгар кэлэн, салҕааһын дүлүҥ олох маһыгар 
ыттан, даардатыгар сыгынньах иһинэн ыга 
ан  ньыллан туран, тиэтэйэ соҕус икки өттүнэн 
өрүтэ мөҕүллэҥнээн, арбайбыт баттахтаах тө-
бө  түнэн хоккулла-хоккулла, бурдугун тардан 
барда. Тааһы иккиһин куруппалаппат баҕаттан, 
нэмин билбит киһи быһыытынан, аалан тарда 
турдаҕына, өйүгэр ааспыт олоҕуттан бэрт элбэх 
санаалар сүүрүк буолан устан ааһан истилэр…

Кини Кыбыттар диэн мантан икки көстөөх, 
сис ортотунааҕы кыараҕас алааска үөскээбит. 
Бу кыараҕас алаас хоту халдьаайытын үрдүгэр 
кини эһэлэрэ, аҕата хара тыаны солооннор хас 
да дал оннун саҕа өтөхтөөх этилэр. Ол өтөх 
арҕаа тыатын саҕатыгар, уот сиэбит хоруолаах 
төҥүргэстэрин ортотугар, хоспох саҕа сыһыары 
хотонноох, хотон дьиэ икки ардыларынан соҕотох 
ааннаах, аҥар муннугунан сыбах оһохтоох, 
эркинигэр чуолҕан саҕа иккилии түннүктээх, ыт 
уйатын курдук ыыспаларыгар атаҕа суох имииһит 
аҕатыныын, хараҕа суох ийэтиниин, Чооруос 
диэн кыракый быраатыныын икки ынахтаах 
ыал буолан олорбуттара. Хачыгыр кимтэн да 
сынньыллыбакка, мөҕүллүбэккэ «көҥүл» оло-
ҕу олорбута манна этэ: ийэлэрэ, хараҕа 
суох Өрүүнэ, хаҥас диэки илиитин таһынан 
талбаатаан, хайдыбыт уктаах мэкчиччи элэйбит 
үрүөх үрэр быһаҕы булан, тыаһа-ууһа суох 
кэлэн, аҕалара имитэр тириититтэн, туппахтаан-
туппахтаан, тыһын булан быһа сууралаан ылара 
уонна тугу да билбэтэх киһи буолан оһоҕун 
чан чыҥар тиийэн, уокка үтэн кэбиһэрэ. Хаста 
да таһааран куйахалыы-куйахалыы хат-хат 
үтэн баран, улахан өттүн быһа баттаан, мааны 
уолу гар Хачыгырга биэрэрэ. Аҕалара кэмниэ-
кэнэҕэс, сиэн бүтэрэн эрдэхтэринэ, куйаха сы-
тын билэн таныытын хамсаммахтаан баран:

– Бу бэдиктэр эмиэ тириини уоран быһан 
ыланнар үппүттэр ээ... Дьэ, эмиэ Күтүр Көс-
төкүүн айаҕар уган биэрдэхтэрэ дии! – диэн өрө 
көбдьүөрэ түһэрэ. Онуоха: «Суодьаах, дьэ, эмиэ 
буолла ээ!» – диэн хараҕа суох Өрүүнэ саба 
саҥаран кэбиһэрэ.

Киниэхэ оччолорго маннык ыарахан үлэ суох 
этэ. Кыһын буоллаҕына аҕалара мутуктаан кил-
лэрбит амынньыарын оһохторугар толору симэн 
биэрэн бараннар, дьиэ таһыгар силлиэ-тыал 
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куугунуур тыаһын эрэ истэллэрэ. Чооруостуун 
ик киэн түннүктэрин кырыатыгар Көмөрдөөххө 
баар Күтүр Көстөкүүн чочуобунатын оҥоро оон-
ньууллара. Ол чочуобунаны, сэттэ сааһын туо-
лан айыы этээри, сайын аҕабыыт кэлбитигэр 
Хачыгыр аҕатын кытта сылдьан көрбүтэ. Оттон 
Чооруос буоллаҕына, Хачыгыр оҥорорун үтүк-
тэрэ. Сорох ардыгар Чооруос оҥордоҕуна, Ха-
чыгыр:

– Ээ, акаарыа, бу курдук буолбатах, – диэн, 
чочуобуна оҥоһуллубут кырыатын сотон кэби-
һэн, уолун ытатара. Онуоха ийэлэрэ:

– Ээ, тоҕойуом, Хачыгыар! Доҕоргун муокас-
таама! – диэн ааттаһа саҥарара.

Сайын буоллаҕына Хачыгыр Чооруостуун 
ик киэн Кыбыттар кыараҕас хонуутугар лыаҕы 
эккирэтэллэрэ, аһыҥаны бултууллара. Аҕалара 
Кыбыттар көлүкэтигэр соодьоҥноон киирэн, 
туу тун көрөн, балык ыллаҕына: «Эн сиэ, ки-
ни сиэтин!» – диэн хардарыта хатаҕалаһа-ха-
та  ҕалаһа сииллэрэ. Иккиэйэх ынахтара, хо-
муйтарыы көрдөөбөккө, бэйэлэрэ кэлэллэрэ. 
Тарааҥка бастаан, доҕорун батыһыннаран, 
Тураҥнаах үрүйэттэн Кыбыттарга киирэн иһэн: 
«Бу иһэбит», – диэбиттии маҥыраан лаҥкыныыра, 
ийэлэрэ ыаҕайатын тоҥолохтонон, тайаҕынан 
талбаатыы-талбаатыы, титиигин диэки баран 
иһэн, Тарааҥка маҥырыырын истэн:

– Дьэ, тоҕойуом, Тарааҥка, кэлэ оҕус! Оҕом 
ыанньыйдаҕа, ол иһин маІыраахтыыра буолуо, 
– диэн төбөтүн салҕалатан, дьэбиннээх алтан 
ытарҕата эйэҥнии-эйэҥнии, таптаан ымманыйа 
иһэр буолара.

Арай бу олороннор, сайын биир киэһэ Та-
рааҥкалара хараҕын іҥүргэһинэн көрөн, тиэр-
гэҥҥэ өлөөрү мөхсө сытарын булбуттара. Ай-
даан бөҕөнөн бары тахсаннар чинчилээн көр-
бүттэрэ: аҥар холо хааһырҕас гына иһэн хаал-
быт, муннуттан сүмэһин сүүрбүт. Аҕалара: «Эбэ-
ҕэ ыалдьыбыт», – диэн быһаарда. Чооруос: 

– Ол эбэ диэн тугуй, ынах дьаҥа дуо? – диэ-
битигэр, бу үйэҕэ кыыһырбат бэйэтэ, ийэ лэрэ:

– Акаары, мээлэ саҥаран... – диэт, тайаҕынан 
сыыһа охсон хаалбыта. Ынахтара муннунан 
буугунаан, орулаан, хараҕа суох иччитин диэки 
көрөн кэбиһэн баран, кэлин туйаҕынан татыр-
татыр тэбиэлэнэн, өлөн барбыта. Өлбүт ынаҕы 
бары тула өҥөйөн туран ытаспыттара. Тиэргэн 
таһынааҕы хаппыт титириктэри суулларан ынах-
тарын үрдүгэр чөмөхтөөн, ытаһа-ытаһа, уматан 
кэбиспиттэрэ.

Онтон сотору соҕус буолан баран, Тураҥ-
наах үрүйэттэн кэлэр суол устун биир көмүс 

ыҥыырдаах, оһуордаах чаппараактаах, саппы-
йаан кычымнаах күөх элэмэс аты мииммит 
ыыс араҕас хааннаах мааны таҥастаах тойон 
киһи дьоруонан тайдаран кэлэн, балаҕаннарын 
айаҕар түспүтүгэр, Хачыгыр Чооруостуун титиик 
иһигэр түһэн хаалан бараннар, мас быыһынан 
көрөн турбуттара. Тойон атын сиэппитинэн ыр-
ҕардаан тиийэн, көмүстээх дөйбүүрүн угунан 
балаҕан айаҕын тоҥсуйда. Аҕалара ыалга бар-
даҕына кэтэр саҥа торбос сонун кэтэн, тараҕай 
сүүһэ мэлэйбитинэн тахсан кэлэн, тэ йиччи быар 
куустан:

– Тойонуом, дорообо! – диэн тоҥхоҥнуу турда.
– Били, ампаар охсон биэриэх буолан адьы-

лаан ылбыт үпкүн төрүт умнан кэбистиҥ дуо? – 
тойон ньиргиэрдээх суон куолаһынан доргуйда.

Аҕалара икки сыллааҕыта Бачыгыратар Ба-
һылай диэн быыпсай кинээстэригэр икки хостоох 
нуучча дьиэтин тутан бүтэрэн иһэн, тобугун 
силгэтин сүгэнэн охсон кэлэн, сылтан ордук 
босхоҥ буола сыппытын оҕолор өйдүүр этилэр.

– Тойонуом! Ыал аатыттан аастым, биир 
бастыҥ ынаҕым «эбэҕэ» өллө, соҕотох ынахтаах 
хааллыбыт. Уонна мин сүүрбэ солкуобайы иэс 
ылбыппар күһүннээх саас туруору үлэлээн 
ампаары бүтэрэн иһэн, дэҥнэммитим ээ... Онон 
ааҕыстахха, кыра да соҕус ылардаах буолуоҥ 
этэ... – диэн аҕалара тоҥхоҥноон эрдэҕинэ, 
тойон үөхсүбүт саҥата уотунан умайа түһэн 
баран, дөйбүүрүн угунан үлтү сынньан барбыта. 
Ол курдук охторо сылдьан дэлби кырбаан ба-
ран, сөп буолан атын миинэн ырҕалыта турбута. 
Аҕыйах хонон баран, Ґрдүк Өлөксөй диэн аҕа-
ларын ууһун дэһээтинньигэ кэлэн тойон иэһигэр 
соҕотох ынахтарын тутан барбыта. Онтон ки-
нээстэр дьүүллэринэн төрдүөн түөрт аҥы ку-
малааҥҥа тарҕаспыттара.

Хачыгыр буоллаҕына бу Күтүр Көстөкүүннээххэ 
түбэһэн турар эбит. Ити тарҕаспыттара икки 
сыл буолла, онно кини уон биирэ эрэ этэ, онон 
билигин уон үһэ.

Маннык ааспыт ыар санаалар Хачыгыр өйүгэр 
охсулланнар, кинини эмиэ кэбирэтэн кэбистилэр. 
Кини икки хараҕын көмүскэтигэр сырдык ыраас 
уулар аллан бараннар, бөдөҥ доруобунньук 
курдук, кирээстээх имнэринэн таҥнары саккы-
раа быттарын, бурдугун тарта-тарпытынан туран, 
төҥкөйөн илдьирийбит ырбаахытын сиэҕинэн 
соттон кэбистэ. Бу кэмҥэ түннүккэ суруллубут 
ахсаан төһө да буккуллубутун иһин, алта уон 
биэс кутуу бурдук бүтэн барда. Бурдугун бү-
тэрэн, чабычаҕар өрөһөлүү сотон ылан ба-
ран, мааҥыын сарсыарда саппыт ыар дьиппэ 
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халҕанын сэгэтэн, били сэрэнэн-сэрэнэн үктэнэр 
дьиэтигэр быкта. Бурдугун үс атахтаах хаҥас 
төгүрүк остуолга илдьэн ууран кэбиһээт, уон 
тарбаҕын сараппытынан оһох хаҥас чанчыгар 
кэлэн өйөнө түстэ.

Куруук сытыган сытынан аҥылыйа турар, 
лүҥ күрбүт, барыамах хотонунан холоотоххо, бу, 
уҥа уонна кэтэҕэриин эркиннэригэр үстүү муус 
түннүктээх, уҥа диэки таҥара аннынан түөрт 
муннуктаах уһун остуол тардыллыбыт, ор то-
тугар оһохтоох, киэҥ киэлилээх ампаар дьиэ 
Хачыгырга күндүтүк көстөрө.

Сүүһүгэр кус сымыытын саҕа бөлтөйбүт ур-
даах, хаҥас хараҕар оҕо ытыһын суолун курдук 
күөх мэҥнээх, ойоору олорор баҕа буутун кур-
дук сантаҕар таныылаах, тэллэриттэҕэс уос тар-
даах, буоспалаабыт эбирдээх сирэйдээх, ха һата 
түһэҕэр халыйан түспүт, илин аһа кыы  рыктыйан 
эрэр эмээхсин, Хачыгыр диэки эр гиллэн көрөөт, 
хаһааҥҥыттан эмэ өстөөҕүн кір бүт курдук, 
дьэбидис гына түстэ. Хачыгыр буоллаҕына, туох 
да наадата суох эрээри бу оһоххо кэлэн өйөнө 
түспүт буруйун сабынаары, икки өттө хоруо 
буолбут, уокка турар улахан алтан чаанньыкка 
чох тардан биэрдэ.

Бу сүрдээх-кэптээх эмээхсин кини хотуна этэ. 
Күтүр Көстікүүн ойоҕо, Кэччэгэй Кэтириинэ – 
суоһунан-суодалынан аакка киирбит киһи.

– Хайа, бу «тойоммут» тыыннаах эбиккин дуу? 
Бүгүн дьиэҕэ быгыа суох буолан андаҕайбыт 
буоллаҕа диэбитим, дьэ, быктыҥ дуо? – диэн 
эмээхсин Хачыгыры таныйбытынан барда.

– Эбээ! Хачыгыр эн саҥарбыккар ымаҥнаан 
күлэ турар, – диэн, Хачыгырдааҕар уҥуоҕунан 
улахан, оттомо суох чолбоодуйбут харахтаах, 
сэнэх таҥастаах уол, дьиэ ортотугар олоппоско 
олорон, быһаҕынан маһы кыччайан оонньуу-
оонньуу, Хачыгыры хобулаан биэрдэ.

– Ити илээт киһи күлүүтэ суох туруо дуо? 
Арба «кинээс» оҕото «куһаҕаттарын» биһигини 
элэктээминэ... Итиннэ дьөлө тимирэн туруоҥ 
дуо, муускун киллэрэн уулаамына!

Хачыгыр, төһө да тымныыттан дьулайбытын 
иннигэр, туруо дуо, оһоҕу кэннинэн эргийэн, бу-
руйдаах киһи быһыытынан тиийэн, чэҥи-мууһу 
ытырбыт холуодатыгар хам тоҥмут халҕаны 
тө лө анньарын кытта ахсынньы ыйдааҕы аан-
ту ман сыгынньах түөһүгэр өрө кэтиллэ түстэ. 
Хачыгыр били хамсаттаҕына буруйданар сымы-
һаҕын быһа ытыран, хаһан да синим биир диэ-
биттии, тымныы туманы сыгынньах түөһүнэн то-
ҕу ааҥнаан таһырдьа мүччү ойон тахсыбыта, 
хаары бүрүнэн таҥнары сабдыспыт тииттэр 

быыстарынан ахсынньы ыйдааҕы өлбөөдүйбүт 
күн кылахачыйан көһүннэ. Киэҥ толоон киэбин 
тухары толору кутуллан хаалбыт тымныы ту-
мана мэктиэтигэр, оргуйа турар солох курдук, бу-
дулуйар. Кини тахсаат икки ытыһынан кулгааҕын 
саба харбаталаан ылан баран умса дьүккүйэн 
киэҥ чигдини быһа сүүрэн истэҕинэ, сырдырҕас 
тымныы, сылыйбыт хобордооххо сыа арыытын 
сотон ылбыт курдук, сыр-сыр гы нан кини этин 
быһыта салаабытынан барда. Кэккэлэһэ турар 
икки ампаар ыпсыытыгар толо ру симиллибит 
муус ка тиийэн көрбүтэ, муус кы ралыыр сүгэтин 
ким эрэ ылан барбыт. Кини көтөҕүөр сөптөөх 
муус буоллаҕына манна суох буолан биэрдэ.

– Оо, дьэ, абаккалаах!.. – диэн бөлүөстүбүт 
куолаһынан ытамньыйан саҥаран баран, хотон 
кэннигэр ыраах, өрө дьаарыстана кыстаммыт 
кыс мас диэки сүүрэн дьүккүйбүтүнэн барда. 
Тымныыга быһыта салаппытынан кыс маска 
тиийбитэ, били кини муус кыралыыр килиин 
сүгэтэ манна кэлэн, дүлүҥҥэ батары охсуллан 
турар эбит. Угуттан тардыалаан көрбүтэ кэлбэт 
гына кытаанахтык охсуллубут. Икки илиитинэн 
угун төбөтүттэн бобо харбаан, дүлүҥүттэн тэ-
бинэн баран, бэйэтинэн мэһэмээннэнэн иттэ ни 
түспүтэ, сүгэтэ төлө ыстанан күрдьүктээх хаар-
га көхсүнэн батары түһэн хаалла. Хаарга сы-
гынньах илиилэринэн батарыта тайанан ойон 
туран, ыстаанын алдьаммытынан симиллибит 
кө мүрүө хаары тэбии-тэбии, мууһун диэки тэ-
биннэ. Бу иһэн, сытыы быһаҕынан быһыта 
бат таабыт курдук, илиитин тарбахтара аһый-
бытын хардарыта айаҕар батары биэрдэ. Он-
тон икки кулгааҕа, мэктиэтигэр тыс-тыс тыа-
һаан ыла-ыла, бүрүтэ ылбахтаабытын хам тут-
тумахтаан кэбистэ. Мууһугар кэлэн биир улахан 
мууһу, өһіөбүт быһыынан, бокуойа суох үлтү 
сынньан баран, көтіххө сөптөөх биир мууһу 
сыгынньах ньилбэктэригэр өйөөн, өрө көтөҕөн 
түөһүгэр ууран, тула өттүн тоҥ мууска быһыта 
хаарыйтарбытынан, дьиэ ааныгар кэллэ.

– Ааны аһыаҥ! – Бу курдук биэстэ-алтата 
хаһыытаабытын кэннэ, халҕан бэрт наҕыллык 
сэгэҥнээн аһыллыбытыгар били маанылаах 
сиэн оҕолоро мэник харахтарын дьэргэппитинэн 
быган кэллэ.

Тыына-быара ыксаабыт Хачыгыр көтөн түһэн 
дьиэ ортотугар тиийэн эрдэҕинэ, били аан 
аспыт уол эккирэтэн кэлэн, этэрбэһин соһуллан 
иһэр быатыттан үктээтэ, Хачыгыр сирэйинэн 
умса баран, уҥа иэдэһин бүтэйдик ибили түһэн, 
өр таалан сытта.

– Ити илиэһэй, бэйэтэ да ааны аспакка, бу 
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тымныыга ыалдьа сылдьар оҕоҕо аан астара-
астара, киллэрбит мууһун хара санаатыгар сиргэ 
бырахта дии... Ыл сирэйин үлтү имитэн туруор! 
– диэн эмээхсин сүөлэҥи куолаһынан уолун кик-
сэрэн биэрдэ. Хачыгыр көһүйбүт көхсүгэр тот  тук 
оҕо сутуруга битийбитинэн барда. 

– Ии, тоҕойум оҕото сутуругун сыыһын бол-
точчу туттубут буола-буола, – диэн эмээхсин 
оҕо тун, таптаан, ымманыйар саҥатын тыына 
быс таары сытар Хачыгыр үдүк-бадык истэр.

Хачыгыр нэһиилэ ат буолан, сор бөҕөнөн 
үнүөхтээн-үнүөхтээн туран мууһун сыра бөҕөнөн 
көтөҕөн, хаҥас диэки остуолга илдьэн уурда. 
Мууһун анньан, холумтаҥҥа туора тыыллан 
оло рор алтан солуурга симэ-симэ, иттэ таарыйа 
сы мыйанан сааһылаабыта, чэчиргэппитэ буолан 
чочумча тура тµґэн ылла. Кини муҥутуур муҥ 
албаһа диэн ити буолар.

Бу сырыттаҕына «Хачы-гы-ыр» – диэн хотон 
халҕанын тыаһа бөтүүктүү хаһыытаан иһилиннэ. 

– Ынаҕы киллэртээн эрэллэр. Ити дэриэтин-
ньик итиннэ турбут сиригэр дьөлө тимирэн туран 
эмиэ биир эмэ торбоґу сиэтэрэ буолуо, – диэн 
хотун бэлэһин түгэҕэр сүөлэҥэдийдэ. Ону истээт, 
Хачыгыр хотоҥҥо көтөн түспүтэ: хайы-үйэ аан 
туман быыһынан кыламаннара бобо кырыар быт 
ынахтар, чолооруҥнуу-чолооруҥнуу, торбостор 
ту рар сирдэрин диэки балайынан харбаһан 
эрэл лэр. Кини куолутунан торбос отугар тиийбит 
ынах тартан биирдэстэрин муоһу гар иилистэ тү-
һэн, дэлби мускуйсан, онну гар илдьэн баайан 
эр дэҕинэ, биир борооску өлөр саҥатын саҥарда. 
Маны хайы-үйэ хотуна истэн, ааны іІійін туран, 
төрөөбүт сырҕан эһэлии часкыйда:

– Дьэ, чолойо сытыйбыт, бэйиккэй! Ити бо-
роос куну сиэттиҥ буолбат дуо? Дьэ, оттон та-
ҕыстаххына көрдөөбүккүн биэриэм.

Маннык ынырык сааныыны истибитинэн, Ха-
чыгыр бэйэтин үлэтин оҥоро сырытта…

Хотон халҕана иккиһин «Хачыгы-ыр» диэн са-
быллан хаалла. Хачыгыр тэҥнэһиэ дуу били 
саа ныылаах дьиэ диэки ыыс быдаан туман 
ортотунан устан барда. Хотон айаҕар тиийэн 
иһиллээн турбахтаата. Өскөтө кинини хотуна 
кэнийэ олорор саІатын истэрэ буоллар, бу 
хотон иһигэр тоҥон, хоргуйан ілµі да буоллар, 
тахсыбатын кэрэйбэт. Икки илиитин холбоччу 
тутан үрэн сылыта-сылыта, эр хаанын ылан, 
дьиэ ҕэ таҕыста.

– Чэ, илээт, таҕыстаргын кэл манна!
Хачыгыр буоллаҕына, оһох иннигэр туран, 

ытамньыйбыт куолаһынан:
– Ааттаһабын, хотунуом, бырастыы гын, -- 

диэн аһыннарыах киһи курдук, кірдіґін кірді.
– Туох да айдаана суох, миигин туруоран 

эрэйдээбэккэ, кэл манна! Син биир сирдээн 
ти мириэҥ, халлааннаан көтүөҥ суоҕа... Кэл 
диэтим!..

Хачыгыр урут хотун ыҥырыытын уһатан бар-
даҕына, биитэр куоттаҕына, ол иннигэр хаста 
да уҥан тиллэрэ. 

– Хотон айаҕын мээнэ аһан кэбиһэллэр дии...
– Кэл диэтим!
– Оттон Чөрөөкүйэни баайа турдахпына, Саа-

дьаан баран... 
– Өссө кэлбэккэ тураҕын дуо?!
– Оттон Саадьаан санаата туолуо буоллаҕа...
Оһох хаҥас чанчыгынан икки-үс хардыыны 

иннин диэки бараат, уот иннигэр илиитигэр 
кылгас уот анньар маһы туппутунан олорор 
хо тун икки эҥил баһынан дьигиһийэрин көрөн 
дьик гына түстэ. Кини ити курдук дьигиһийдэр 
эрэ Хачыгыр аанньа буолбат этэ.

– Хотунуом! Ааттаһабын, көрдөһөбүн...
– Діксө халлыргыы тураҕын дуо?!
Хачыгыр, уруккуттан охсор сириҥ бу баар 

диэххэ айылаах, икки чэчэгэйиттэн хам туттан, 
охсорго бэлэм гына тібөтүн төҥкөппүтүнэн, эр-
дэттэн үлэтин бүтэриэх курдук, сыҥсыйан ытыы 
истэ. Онтон Хачыгыр харахтарыттан кыым нар 
бырдаҥалыы түстүлэр... Хачыгыр оҕутта.

– Абытай!.. Айакка-айаккыы!
– Аны, аны кэйдэриэҥ дуо, ээ! – хотун хо-

йуу куолаһа баргыйдаҕын аайы, мас тыаһа 
битигириир... Хачыгыр хонууга бырахпыт собо 
курдук иэнинэн лаһыйара мөлтөөн, ытыыра 
бөлүөстэн барда.

– Бу мас сыта ньулуун дуу, аһыы дуу? – 
эмээхсин маһын Хачыгыр муннугар дукдуруйда.

Эмээхсин маннык дьикти-дьиибэ ыйытыыта, 
уурайаары гыммыт бэлиэтэ этэ. 

– Тур киэр буол!
Хачыгыр мөхсүбүтүнэн ат буола түспүтэ, 

кулгааҕын тыаһа чуҥ гына түстэ уонна сир үрдэ 
хаан буолан тараахтанан сыыйыллан көһүннэ. 
Ыҥырҕаан, ынчыктаан ытыы-ытыы, ат буолан 
бэйэтин уйатыгар – оһох кэннигэр тиийдэ. Оһох 
кэннинээҕи хотуул үрдүгэр биир хах тэлгэх 
быраҕыллыбыт, муннуга чэҥинэн бүрүммүт орон 
үрдүгэр бүк түһэн арыычча хараҕа сырдаан 
кэллэ уонна, ытыырын кыатанаары гынан, мун-
ньа-мунньа үөһүн тартара сытта.

Бу сытан көрдөҕүнэ, таһыттан тымныы сал-
гын сотору-сотору өрө тибиллэн киирэн дьиэ 
иһигэр халаан уута буолан уһуннулар. Үрдүк 
арҕастарыгар үллүктүү саал былааты эриммит, 
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эҥин араас ыдаччы таҥныбыт хас да эр дьон 
киирэннэр, кырыарбыт µтүлүктэрин атахтарыгар 
тэбээн, сыгынньахтанан, уҥа көхөнү тобус-то-
лору таҥастарын ыйаан кэбиһэ-кэбиһэ, уот ин-
нигэр олох маска олортолоон кэбистилэр. Са-
ҥаларыттан иһиттэҕинэ, биир – кини тойоно Күтүр 
Көстөкүүн саҥата бурдургуур, оттон биирдэрэ 
буоллаҕына, Күтүр Көстекүүн уола Бачыгыратар 
Баһылай саҥата. Бачыгыратар Баһылай ойоҕо 
Ыйдаҥа Ылдьаана, сылы быһа сэллик буолан 
сытан ыарыылата-ыарыылата, Хачыгыры сор 
бөҕөтүн сордообута. Оттон кини өлбүтүн кэннэ 
ол сор-муҥ хайа да өттүнэн чэпчээбэтэ, син 
биир оннунан хаалла. Балары барытын саныы 
сытан, Хачыгыр төһө да быһыта сынньыллыбыт 
төбөтө итий гыммытын, төһө да аччыгыттан 
куттаҕа курастыйбытын иннигэр, утуктуура ба-
һы йан, тоҥоруттан ыт курдук түүрүллэн, дьи-
гиһийэ-дьигиһийэ утуйан барбыта.

Төһө өр бу курдук сыппытын билбэтэ. Арай 
биирдэ уһуктан кэлбитэ уҥа остуолга, сыа чү-
мэчи үдүк-бадык умайбыт, хайы-үйэ аһаан 
туран эрэллэр эбит. Кини уот кытыытыгар көс-
түөҕүн төһө да куттаммытын иннигэр, аччыга 
кыһарыйан, тыаһа суох туран, оһох чанчыгар 
тиийэн, уот сырдыгар көстөр көстүбэт илиитин 
уокка сарбаҥнатта. Иһигэр – аһатаайаллар диэн 
кэтэһэ саныы турда да, туох да биллибэтэ. 
Күтүр Көстөкүүн, сибилигин аҕай аһаан бүтэн, 
икки ньилбэгиттэн тайана-тайана алтахтаан 
туран, күрүлэччи уһуннук кэҕэрдэ-кэҕэрдэ, муҥу-
нан көрөн, көҕөччөр хаҕы сыһыарбыт курдук 
кыырыктыйбыт бытыгын туора-маары имэринэн 
кэбиһэн баран, хааман мадьалдьыйан кэлэн, 
уот иннигэр олорон, хаҥас өттүгүттэн ойуулаах 
удьурхай холтуунун ылан топ-топ тоҥсуйан ба-
ран, икки тарбаҕынан батыччы харбаан ылан, 
былҕайбыт хара таныытыгар толору симиннэ. 
Оттон кини уола Бачыгыратар Баһылай туохтан 
эрэ кыыһырбыт быһыылаах, өргөс курдук ту-
ру луччу көрүтэлээн, алтан тэриэлкэ курдук ма-
лаҕар сирэйэ дьэбидийэн, уҥа ороҥҥо туоллан 
олорор.

Хачыгыр чэчэгэйигэр уһуктаах төбөлөөх мас 
оноҕос супту суйулаан кэлэн саалла түһээт, 
төттөрү тэйэн умайа турар оһоххо түһэн хаалла. 
Хачыгыр хаһыырбытынан чэчэгэйин харбанарын 
кытта, тоттук уол ыстанан кэлэн баттаҕар түстэ:

– Оноҕоспун тоҕо ылбакка уокка сиэттиҥ?! 
– Хачыгыры баһыттан булгу сөрөөн илдьэн 
түү рүллэн утуйа сытар эриэн ыты сиирэ-хал-
ты баттаабытынан түспүтүгэр соһуйбут ыт ыр-
дьыгынаабытынан ойон туран, тоттук уол ха-

ҥас бүлгүнүн быһа хабан кэбистэ. Тоттук уол 
сарылыы-сарылыы сиргэ үҥкүрүйэ сылдьан, 
ус тунан иэрийэн, уҥуох курдук буолан барда. 
Ха чыгыр бу алдьархайтан куотаары өрө хо-
йуол лаҥнаан эрдэҕинэ тоттук уол аҕата Бачы-
гыратар Баһылай, кыламмытынан ыстанан кэлэн, 
өрө көтө түһэн баран хара быарга тиҥилэхтээн 
кэбистэ. Хачыгыр, иҥиир ситиитэ тардан кэбиһэн 
өрө тэйэ түһээт, нусхас гынна. Бачыгыратар 
итинэн бүппэтэ, оһох чанчыгар кыстана сытар 
хардаҕастартан биир хардаҕаһы сулбу тардан 
ылан, буруйун билинэн суол ааныгар тиийэн 
эккэлии турар эриэн ыты сиһин ортотунан кур-
буулаата. Ыт буоллаҕына, киһи мэйиитигэр ха-
таныах курдук сып-сытыытык часкыйа түһээт, 
баҕалыы, түөһүнэн сыылан хаалла.

Бүгүҥҥү кытаанах үлэтин бүтэрэн атах ороҥҥо 
сытар хамначчыт оҕонньор, Айгылла Бүөтүр, 
аны бу алдьархай миигин таарыйыа диэбиттии, 
өндөйөн Хачыгыр диэки көрөн кэбиһэн баран, 
тугу да билбэтэх-көрбөтөх киһи быһыытынан, 
түнэ сонунан бүрүнэ тардынан кэбистэ.

– Бэйи эрэ, бу киһи тохтоо! Хайа, тыл-өс 
буо лаарай? – диэн баран Күтүр Көстөкүүн, хот-
туунун олоппоско топ-топ тоҥсуйан кэбистэ. 

– Буоллун! – Бачыгыратар уһуутаабытынан 
уҥа ороҥҥо баран, чип-чиҥник лик гына олоро 
түстэ.

– Хара түөкүн, баайыллан били манныгы 
ылаары хорум дьиэ ортотугар тыыллан сыт эрэ! 
Ыл тур, киэр буол! – хотун, оронун анныттан 
Хачыгыры таһыйар анал маһын сулбу тардан 
ылан, куттанарын ааспыт Хачыгыр үрдүгэр ал-
тахтаан тиийэн кэллэ. 

– Чэ, тур, киэр буол диибин ээ! – дии-дии 
күүскэ Хачыгыр тырыттыбыт даба ырбаахытын 
саҕатыттан ылан илгиэлии туран, муннуттан-
уоһуттан хаана барбыт, хайы-үйэ кубарыйан 
хаалбыт сирэйи көрөн:

– Бабат-татат, өлбүт... Атын күтүр... – диэн 
өмүрэн бабыгыраата.

– Өллүн... Јллүн... – кыыһырбыт тойон Ба-
чыгыратар үрүт-үрдүгэр хаһыытыы олордо.

– Ар дьаалы, киһи!.. Ыккын баҕас тоҕо 
өлөр дүҥ! Бэрт ымыылаах ыт этэ. Хайа ити 
Хачыгыры даҕаны тыл оҥордохторуна, тыл 
аата тыл буолаарай... Хайа, дьоҥҥор-сэргэҕэр 
эйэҥ холоон... – диэн Күтүр Көстөкүүн иҥиэттэн 
кэ бистэ.

– Мин оҥорбут буруйбар эн сылдьыаҥ суоҕа!
Өр соҕус бары саҥата-иҥэтэ суох сөҥөдүһэн 

олордулар. Дьиэ иһэ им-ньим. Арай дьиэ айа-
ҕар сытар ыт мөлтөөбүт саҥата ыйылыыр, уот 
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тыаһа чачыгырыыр. Эмээхсин бэриинэтин тап-
тап таптайан оронун оҥостон барда.

– Киһи киһини сөбүлээн да сынньар баҕайы. 
Саах күрдьээччитэ суох сабылыннахпыт ити.

– Сабылын... Сабылын... Үллэ сытыйбыт, 
аны эн бэлэскэр түһэрдиҥ дуо?! – Бачыгыратар 
ийэтин саба саҥарда.

– Бу киһи манна сытыа дуо? Тур, Айгылла, 
киэр гын! – диэтэ Көстөкүүн оҕонньор, туран 
Хачыгыр тыылыы тэппит атаҕын хаһыйа тэбэн 
кэбиһэн баран, остуол аттыгар тиийэн таҥараҕа 
үҥэн боҕуйан барда. Айгылла, хайдах да гыныан 
булбатах киһи быһыытынан, туран түнэ сонун 
быарыгар туттан олордо.

– Хайатын итиннэ тыыллан сытыай, сүбэтин 
булуохха баар! – эмээхсин сүөлэҥэдийдэ.

– Туран тойомсуйа олороҕун дуу, ээ? Сиргэ 
силлиигин дуу, ээ? Кэлэйэн силлээтиҥ дуо? 
Эйигин эмиэ ити курдук кэбилээтэххэ туох баар 
буолуой? – Бачыгыратар Айгылла үрдүгэр диб-
дигирээн тиийдэ.

– Оттон ханна гынабын? Сүбэлээҥ ээ. Ман-
ныкка түбэспэтэх киһибин... Хайдах да гы ныах-
пын булбакка олоробун.

– Хотоҥҥо киллэрэн атыыр оҕус атаҕын 
анныгар бырах!

– Бэйи, оттон...
– Чэ-чэ! Хабыргыы олоруоҥ дуо?!
Айгылла туран, долбууртан тымтык ылан 

уматта уонна, уоттаах тымтыгы тииһигэр ытыран 
баран, Хачыгыры синньигэс биилиттэн кууһан 
ылан санныгар биллэҕи быраҕан, хотоҥҥо 
киирдэ. Айгылла, хотон иһигэр киирээт, икки 
хара±ын уутун хаҥас харытынан туора соттон, 
көхсүн этитэн кэбистэ. Улахан саадьаҕай атыыр 
о±ус аттыгар илдьэн Хачыгыры ыалдьыа диэн 
сэрэммит курдук, муоста±а ууран, тымтыгын 
хоруотун тосту тутан уотун сырдатан баран, 
ботугуруу турда:

– Тукаам, Хачыгыар! Миигиттэн хоргутума. 
Мин туох да буруйум суох. Ол дойдуга, кырдьыгы 
көрөр дойду буоллаҕына, бу кэбилээбиттэрин 
үҥсээр... – Баҕар иһиллээн тураллара буолуо 
диэбиттии, дьиэ аанын диэки кылап гына көрдө 
уонна дубук со±ус атыыр о±ус диэки анньан 
кэбистэ. Атыыр оҕус аттыгар сытар хас да 
сүөһү соґуйан ойон турдулар, оттон атыыр оҕус 
сиргэнэн, муостаны үлтү лүһүгүрэтэн, эркиҥҥэ 
өттүгүнэн сигэнэ туора туран кэбистэ.

– Оо, бырастыы уоспадьыы! Дьадаҥы диэн 
сор да буолар эбит, – Айгылла кириэстэнэн 
кэбиһээт, ынахтар быыстарынан дьиэ диэки бара 
турда. Дьиэҕэ тахсан кэлбитэ: Бачыгыратар, 

оронун оҥостон баран, сыппакка, кинини кэтээн 
олорор эбит.

– Түөкүн! Дьэ, тойонум киһини өлөрдө диэн 
дьоҥҥо баҕырҕаан көрөөр эрэ!

– Ээ, тойонуом! Тоҕо кэпсээтэхпиний, эчи 
миэ хэ туох буолуой.

Бачыгыратар туран, долбууртан тымтык ылан 
уматан, таҥара холоругар кэлэн кэрийэ көрөн: 
талан-талан биир көмүс таҥара иннигэр чүмэчи 
уматта:

– Чэ, кэл! Дьоҥҥо кэпсиэм суоҕа диэн ан-
даҕай!

– Тойонуом! Андаҕайбатахпына даҕаны туох 
буолан кэпсиэхпиний...

– Дөксө андаҕайымаары гынаҕын дуо? 
Ити буоллаҕына... – Бачыгыратар аан диэки 
харбыалаһан тиийэн, били ыты быһа охсубут 
маһын сулбу тардан ылла...

– Бэйи, тойонуом!.. Андаҕайабын... Анда ҕайа-
бын...

Ойон туран, уҥуоҕа хамсыы-хамсыы, ки риэс -
тэммитинэн барда... Андаҕайан бүппүтүн кэннэ:

– Кэл, нохоо! Бу биир хамса табах баар, ма-
ны тарт! – диэн хотуна табах «күндүлээтэ».

Хачыгыр туһунан кэпсэтии итинэн бүттэ. Сар-
сыҥнытыгар: 

– Көстөкүүн оҕонньордоох саах күрдьээччи 
уолларын атыыр оҕус кэйэн кэбиспит. Барахсат-
тар саах күрдьээччитэ суох хаайтарбыттар үһү, 
– диэн кэпсээн улахан кинээстээххэ тиийбит. 
От тон Кэччэгэй Кэтириинэ уолун Бачыгыратары: 
«Саах күрдьээччитэ бул!» – диэн сулуйар 
буолбут...
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НАЛЫК
(Сэґэн)

Кулубабыт Ньукулай кэргэнигэр Ааныскаҕа хаста да оҕо 
үөскээн баран сатанаахтаабатаҕа. Оҕолоро тохтооботох 
да буоллаллар, билигин иһигэр баар оҕотун күн сирин 
көрүө диэн эрэнэ сылдьаахтыыр. Оҕото хамсаатаҕына 
сүрэҕэ үөрүүтүттэн тохтуурга дылы. Оо, ким этиэй ийэ 
долгуйуутун, бэйэтин иһигэр бүөбэйдээн тоҕус ыйы 
бы һа харыстаан илдьэ сылдьыбыт кып-кыра киһитин 
күүтэрин. Бу кыайан кэпсэммэт дьол. Бу сырыыга, 
бэйэтэ да билбэтинэн оҕотунуун наар сибигинэйэн 
кэпсэтэ сырытта. Арыт наһаа тэбиэлэннэҕинэ: «Тулуй, 
сотору манна, саҥа сиргэ кэлиэҥ дии», – диир. Түүн 
иһин кууһа сытан утуйар, киҥинэйэн ыллыыр. Биирдэ 
Ньукулайга кэпсээтэ, оҕобунаан кэпсэтэбин диэн. 
Ньукулай кэргэнин иннигэр сөһүргэстээн олорон, иһигэр 
төбөтүн ууран баран оргууйдук: «Оҕом барахсан бааргын 

Ааҕааччылардыын көрсүһүүгэ сырыттахха 
ким эмит, бүөмнээн, бэйэтин айымньытын 
аахтара биэрээччи. Ол эрээри күн-дьыл 
былдьаһыгар үрүлүйэ-харылыйа үлэлии 
сылдьар суруйааччы атын киһи айымньытынан 
дьарыктанарын лаппа ыарырҕатааччы...

Быйыл саас Дьааҥыга сырыттахпына биир 
номоҕон дьахтар бэрт сэмэйдик рукопистарын 
туттаран кэбистэ. Хаста да тілүпүөннээбитин 
кэннэ суобаһырҕаан, ааҕарга сананным. 
Виктор Гюго: «Сымыыт сытыйбытын дуу, 
суоҕун дуу билээри сымыыты барытын 
сиэбэттэр», – диэбит этиитин мин да 
тутуһабын, айымньы хара ааныттан сымсах 
буоллаҕына ааҕа сатаабаппын. Бу сырыыга 
маҥнай сымсатыах курдук буолан иһэн 
таттаран ааҕан киирэн бардым...

«Налык» сэһэн ааптара Лариса Попова 
– Верхоянскай куорат олохтооҕо, биэс 
оҕо ийэтэ, уон оҕо эбэтэ! Ааптар тылы-
өһү, чуолаан Дьааҥы сахаларын саҥатын 
айылҕаны ойуулууругар, дьон майгытын-
сигилитин көрдөрөрүгэр олус хомоҕойдук, 
кэмигэр туттара сэһэни улаханнык тупсарар.

Субу арыйан ааҕаары олорор ааҕааччыга 
сэһэн ис хоһоонун кэпсии сатыыр наадата 
суох буолуо. Ол эрээри ааптар тылы-өһү, 
айылҕаны, дьон сыһыанын эрэ буолбакка, 
айылҕаттан айдарыылаах оҕо киһи хай-
дах сайдан, ойуун, отоһут буолбутун ойуу-
лаабыта, итэҕэл, отоһуттааһын сиэрин-туомун 
ымпыктаан-чымпыктаан билэрэ сөхтөрөр. 

Ааҕааччы таптал үс муннугун эрэ буол-
бакка, ойууну, аҕабыыты, былыргы сиэри-
туому, итэҕэли барытын туора соппут саҥа 
былааска ойуун уол олоҕун дьылҕатын кэп-
сээнин умсугуйан ааҕыа...

Ааптар анал тыл үөрэҕэ суох эрээри 
тылы, литератураны олус үчүгэйдик билэр. 
Бэйэм олохпунан билэбин, онно саамай ула-
хан оруоллаах учуутал буоларын. Ларисаны 
Табалаах орто оскуолатыгар саха тылыгар 
Христофор Егорович Слепцов үөрэппит эбит. 
Христофор миигиттэн үс курс үөһэ саха 
салаатыгар үөрэммит сүрдээҕин ытыктыыр 
аҕа табаарыспыт этэ. Олус эйэ ҕэс-сайаҕас, 
үтүөкэн майгылаах, киэҥ би лиилээх, хо-
мусчут, оһуохайдьыт (Дьааҥы оһуо хайын ки-
ниттэн истибитим!) киґи диэн кини баара. 
Университет, факультет биир да кэнсиэрэ 
кинитэ суох ыытыллыбат буолара...

Лариса Попова сэһэнин ааҕа олордохпуна, 
санаабар убайбыт Христофор сыанаҕа тах-
сарыгар курдук, сэмэйдик мичээрдээбитинэн 
хааман сэгэлдьийэн тиийэн кэллэ!.. Ол буолар 
учуутал түбүктээх үлэтин төлөбүрэ!

Сэһэҥҥэ ойуун, отоһут уол куорсуну тут-
тарын туһунан элбэхтик кэпсэнэр. Бу маҥ-
найгы сэһэниттэн куорсун анньынан, саҥа 
ааптар төрөөбүт Дьааҥытын туруук таас 
ха йаларын үрдүнэн кыырайа көттүн диэн 
алҕаатахпыт буолуохтун! 

ХАРЫСХАЛ.

Лариса ПОПОВА
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дуо?» – диэбитигэр хамсаан «пөл» гынна. Ньу-
кулай үөрэн хайдах да буолуон билбэтэ, сэ-
рэнэн сыллаан сырылатан ылла. Иккиэн наһаа 
долгуйбуттара, оҕолоро аттыларыгар чахчы бу 
баар курдук санаабыттара. Онтуларыттан эмиэ 
да куттана саныыллара, ол эрээри тоҕо эрэ 
бу оҕобут күн сирин көрүө диэн эрэнэллэрэ. 
Ааныс ка Ньукулайыгар оҕо бэлэхтиэн наһаа 
баҕарара, оҕото хайдах буолуон, хайдах курдук 
таптыахтарын өйүгэр ойуулаан көрөрө. 

Кэргэнэ биирдэ да оҕобут суох диэн хом са-
наатын эппэтэҕэ. Иһигэр наһаа күүтэрэ бил-
лэр да буоллар, анаабатах буоллахтарына 
хайыахпытый диэбиттээх. Ону даҕаны, киниэхэ 
буолбатах аҕатыгар. Атын дьон оҕолорун ым-
сыырбыттыы көрөн турар буолааччы. Ааныска 
ону көрөн кистээн ытыыра... Айылҕа барахсан 
тиллэн, уһуктан, от-мас көҕөрөн эрэрэ үчүгэйэ 
сүрдээх. Сир-дойду сылааска сууланан, дьаҥ-
дьаһах таарыйбакка ааһан, дьон-аймах этэҥҥэ 
дьылы туораан таҕыста. Ньукулайдаах оҕо күүтэр 
буолан, ыам ыйын өссө күүскэ күүппүттэрэ. 
Ааныс ка таһырдьа тахсан чэпчэтинэн киирдэ. 
Чэй бэлэмнээри чаанньыгын оһохтон ылан ис-
тэҕинэ, иһин түгэҕэ күүскэ хамсаата, имэ кэйэ 
түстэ, сиһэ курбуулуу биэрдэ. Туох эрэ сып-
сылаас аллара билиннэ. Өйүгэр оҕом барахсан 
кэлээри гынна диэн санаа киирдэ. 

Ньукулай чааскытын тутан олорон, кэргэнэ 
си һин туттан ороҥҥо олорбутугар тута өйдөөтө, 
са наатыгар бэйэтэ төрөөрү гыммыт киһи курдук 
буолла. Кулут уолугар:

– Матырыаһы ыҥыр, – диэн соруйда.
Чурус чугас турар балаҕаҥҥа сүүрдэ. 

Матырыаска кулгааҕар сибис гынна:
– Тахсар үһүгүн.
Матырыас бэйэтэ да күүтэ олорбута, оҕо 

күн сирин бүгүн көрүөхтээҕин бөлүүн түһээн 
билбитэ. Кини онтон наһаа долгуйар, түүлүнэн 
билбитэ ыраатта да, кимиэхэ да быктарбатаҕа. 
Сылаас ытыһыгар түһэрэн ийэ буоругар кэлэрин 
көрсүөхтээх. Матырыас уонна уот иччитэ эрэ 
билэллэр, ким бүгүн күн сирин көрүөхтээҕин. 
Хомуһун, чуораанын сиэбигэр угунна, оһоҕун 
диэки ыйыппыттыы көрдө, онуоха кытаат оҕону 
көрүс диирдии уот мичээрдээтэ.

Ньукулай таһырдьа таҕыста, оргууй ойуур диэ-
ки хаамта, сыл-хонук ааспытын санаата. Ийэтэ, 
аҕата, убайа, эдьиийэ баалларын, оҕо сааһын 
кэмин эргиттэ. Убайа саҥа хороччу улаатан иһэн 
күн сириттэн барбыта, ыксаабыттыы куоппута. 
Муус барчаланар тыаһа, кини уолуйбут хараҕа, 
бүтэһик хаһыыта.

– Ньукуо-ооо!..
Хараҕыттан сылаас таммахтар салгын сиэбит 

сирэйин устун мілбірµґэн түстүлэр, тыа са-
±атыгар тиити кууһан турда. Арай кулгааҕар оҕо 
ытыыра иһиллэргэ дылы гынна, сонно дьиэтин 
диэки сүүрдэ. Уолум дии санаата, хайдах оҕо 
ытыырын иһиттим диэн эмиэ да дьиктиргээтэ 
эрээри сүүрэрин кубулуппата. Туох барыта 
үөр  бүккэ, өссө түргэнник сүүр диэбиккэ дылы. 
Ман нык ыксаабытын, үөрбүтүн умнубута ыраат-
та. Урут Ааныскатыгар барарыгар, эмиэ саас 
кө һө рөн аҕаларыгар маннык күүскэ үөрэн, ык-
саан турардаах. Балаҕаныгар тиийэн халҕа нын 
быатын долгуйан нэһиилэ таба тутта. Дьиэтигэр 
киирбитэ уу чуумпу, сып-сылаас, сып-сырдык... 
Тох тоон турда.

Хаҥас диэкиттэн Матырыас саҥата иһилиннэ:
– Киһибит кэллэ...
Ити икки тылтан барыта өйдөннө, хараҕар үөрүү 

таммаҕа толору үтэн кэллэ. Дьиэтэ эрги йэргэ, 
бэйэтэ көтөргө дылы буолла. Сиргэ үктэнэбин дуу, 
суох дуу диэн умса туттан сири көрдө. Суох сиргэ 
µктэнэн турар эбит... Аал уотун махтанан аһатта. 
Аҕа эрэ билэрэ буо луо Ньукулай сүрэҕэ дьолу  нан 
туолбутун, иһигэр тугу санаабытын. Бу маны, ким 
да бил бэт, кыайан этиллибэт үөрүүлэрин эр дьон 
бэ йэ лэрин истэригэр илдьэ сырыттахтара. «Мин 
уолум, мин хааным», – диэн сибигинэйэн хаста 
да хатылаата. Оҕо диэн күндү, эн бэйэҥ оҕоҥ 
диэн улуу дьол эбээт! Бу маны төрөппүт эрэ өй-
дүүрэ буолуо. Кини хас хамсаныытыгар, эти гэр-
сиинигэр, сүрэҕэр-быарыгар барытыгар мии гит тэн 
баар ээ дии саныыр, мин оҕом, мин сорҕом! 
Ол онтон Ньукулай долгуйда аҕай. Урут биир 
да ҕаны оҕото күн сырдыгын көр бө төҕө. От-мас, 
сир-буор быыһынан иһит тэх хэ, Ааныска аҕатын 
бу руйдааччылар. Кини хам нач чыт дьахталлара 
тө рөөтөхтөрүнэ этэрэ үһү: «Ыамайдара барам мат, 
сыл аайы төрөөн быһа сытыйаллар». Ол айыыта 
таайбыт, сиэн диэни билбэтэх, оҕото да кыыһа 
эрэ дииллэрэ. 

Ааныска түүлүм дуу дии санаах тыыр, сып-
сылаас киһи, сүрэҕин туймаардар сыттаах 
оҕотун сыллаан хайдах да буолуон билбэт. Аан 
бастаан биллэ ийэ буолар дьолу. Сып-сымна ҕас 
тириилээх, киһи мунна эрэ сыллыыр иэдэстээх, 
ону көрө-көрө сибигинэйэ сытта.

– Мин оҕом, биһиги оҕобут...
Ийэ оҕолуун сиргэ баарын тухары ситим-

нээхтэр, оннук айыллыбыттар. Аан Ийэ дойду-
туттан, Кудул Куйаартан, Хатан Тэмиэрийэттэн, 
Ґөһээ Айыылартан барыларыттан көрдөстө-
ааттаста оҕотун харыстыылларыгар, араҥаччы-



12 Чолбон 9 №-рэ 2015

ПРОЗА

лыылларыгар. Киһи барыта араҥаччылаах 
диил   лэрэ кырдьаҕастарбыт, бу оҕону уот ара-
ҥа ч  чылыыр эбит ээ.

Кулуба санаа бөҕөҕө түстэ, оҕотун күн си-
ригэр саамай күүппүт күндүтүн бэйэтэ көрөн-
истэн улаатыннарбакка, атын дьоҥҥо ииттэриэн 
санаата олох буолбата. Олоҕун орто омурҕаны-
гар үктэнэн эрэр дии. Эмээхсинэ эдэрчи, уонча 
сыл балыс. Ааныскатыгар хайдах этиэн билбэтэ, 
бу күн ха±а эрэ сырытта. Түүн тµһээтэҕинэ уола 
уот иччитигэр бара сатыыр эбит, ону туох эрэ 
улахан да улахан хара күлүк тутар, ыыппат.

– Аҕаа! Аҕаа-аа-а!!! Көмөлөө-ө-өс!.. – диэн 
хаһытыыр. Уһуктан оҕото ытыырын иһиттэ. Бү-
гүн уолун икки оҕолоох ыалга илдьэргэ булгуч-
чулаахтык быһаарынна. 

Матырыас аймахтара, кинилэртэн оҕо ииттэ 
ылаары гыммыттара, дьоно тоҕо эрэ оҕо-
лом мотохторо. Кирииһэлиин этэҥҥэ буолла-
ҕы на эһиэхэ оҕобун күрэтиэм диэн эрдэ кэп-
сэп питэ. Иитэн таһаарар манньатын ботуччу 
эппитэ. Дьиҥэр Кирииһэ онно наадыйбат да 
буол лар, Ньукулайы убаастыыра бэрт буолан 
утарсыбатаҕа. Бу сэнэх ыал, аҕалара маһы 
хаамтарбат эрэ уус бэрдэ. Кирииһэ оҥорор 
сыар ҕата, мала бөҕө, ыйааһына да чэпчэки 
буолар диэн киһи барыта сөҕөр, хайгыыр. 

Ааныска оҕотун таптаан саҥарара иһиллэр. 
Дьиэ иһэ киһи сүрэҕин манньытар сытынан 
туолбут, туран оһоҕун отунна, таһырдьа та-
ҕыста. Хантайан халлааны көрдө, оо, хайдах 
курдук баҕарар этэй уолун батыһыннаран тыа-
тыгар сылдьыан. Түүл түһээбэтэҕэ буоллар, 
оҕотун бэйэтигэр хаал ларыа этэ. Улахан ай да-
рыылаахтарга эрэ нэрэ сороҕор сүтэргэ дылы 
буолар түбэл тэ лэрэ баар буолааччы, кинилэргэ 
эрэ эрэнэн оҕолонорун күүтээччи ээ. Итэҕэйэрэ, 
эрэнэрэ сүрдээх этэ дии. Биир түбэлтэ кинини 
наһаа хомоппута. Кинилэр да дьон буоллахтара 
диэн бэйэтин бэйэтэ уоскутуммута. Ньукулайы 
киэІ көҕүстээх, айылҕаттан өйдөөх киһи диил  лэр. 
Дьонугар да сыһыана оннук, баттала суох эрээ ри 
«биир тыллаах кытаанах кулуба» диэн ааты нан 
биллэр. Улууһун дьаһайан сут-кураан дьылла ры 
этэҥҥэ туорууллара уонна кини дьоҥҥо сыһыа-
на үчүгэй буолан кыра-ха ра, хамначчыт дьон 
ытык тыыра, кинээстэр толлоллоро, ол иһин дьон 
олоҕо сорох улуустар курдук ыарахан буолба тах 
этэ. Үҥсүүнү-харсыыны тута быһаарара.

Кумалааннаан сылдьааччы суоҕун тэҥэ этэ. 
Ол иһин үчүгэй үлэтин үрдүк ыраахтааҕы сыа-
налаан наҕараада биэрбитэ. Оскуола аһарга 
көҥүл ылбыта.

* * *
Ааныска оҕотун суулаан баран, көтөҕөн олор-

до. Хараҕын уутун тоҕуо суохтаах, ону би лэр, 
кини оҕото дьоллоох, күн сиригэр баар буолуон 
баҕарар. Иһигэр кистээн саҥата суох ытыыр, 
сүрэҕэ айманар, ону туттунар кыаҕа суох. Ол 
гынан баран сөпкө дьаһайбыта буо луо диэн 
кэргэнигэр эрэнэр. Төһө да оҕо ну төрөөбүтүн 
кытта µргүлдьү күрэппэтэхтэрин үрдүнэн, түннү-
гү нэн куоттардылар. 

Кулуба Чурустуун саҥата суох айаннаан 
иһэл лэр. Оҕотун туос биһиккэ укпуттара, онтун 
са  быытын арыйан көрдөҕүнэ салгыны билэн 
сирэйин мыччыччы тутта-тутта уоһун наһаа 
мин ньигэстик хамсатар. Муннугар түү уурбуттар, 
онно тыынан, сып-сылааска угуттанан сурда суох 
утуйаахтыыр. Оҕотун сыта аата үчүгэйин, илии-
тигэр бэйэлээх бэйэтин оҕотун көтөҕөр күннээх 
эбит дии. Уолун сыллаан ылла, оҕо уһуктан 
ытаата, ону ыта истэн ат иннигэр-кэннигэр түһэ-
түһэ ыйылаата. Муоһу эмтэрдэ, соппойо сытан 
утуйан хаалла. Хаастар кэлэр кэмнэрэ, оҕом 
айылҕатыныын тэҥҥэ кэлбит. Бу Ааныска туох 
тааһын биэрбитэ буолуой, урут көрбөтөҕө, оҕоҥ 
тааһа эрэ диэбитэ. Төгүрүк буолбатах буолан 
баран ытыскар туттаххына ханан да уһуга 
суох мултугур, сылааһа биллэргэ дылы, киһи 
сүрэҕин-быарын таарыйар. 

Түүн ыалларыгар чугаһаан баран Чуруһу оҕо ну 
билигин аҕалыа диэн этиттэрэ ыытта. Уол хар са 
суох сүүртэ, ата да наһаа аллаах, хаамарынаа-
ҕар сиэлэрин ордорор. Кирииһэлээххэ тиийдилэр, 
Балбаара оҕону көтөҕөн ылан дьиэҕэ дьылыс 
гынан хаалла. Ньукулай бэрэмэдэйтэн оҕо та-
ҥаһын уонна оҕолорго кэһиитин таһырдьанан 
биэ рээт, µргүлдьү төттөрү айаннаатылар. Атыгар 
олорон иһэн иһигэр ботугураата:

– Мин оҕом буолбатах, Кирииһэ уола, Айыы 
таҥара киниэхэ анаабыт, – диэн баран кириэс-
тэннэ. Кини ити аата оҕотун абааһыттан мун-
нар даҕа. Атын кымньыылаат, сүүрдэ турда. 
Кэн ниттэн Чуруһа чолоһутан истэ. 

Балбаара оҕону киллэрэн суутун өһүлэн кы-
бы тыгын ылан, оһох кытыытыгар хатара ыйаа-
та. Оһох хо руотунан сүүһүн сотто. Уол ытаан 
бэбээрдэ. Оҕолор уһуктан, соһуйуу бөҕө буол-
лулар. Сулус айаҕын атан баран олордо. Аҕа-
лара эттэ:

– Ийэҕит оҕолонно. 
– Налык дуо? – диэтэ Туутук уонна сүүрэн 

кэлэн көрөөрү гыммытын ийэтэ оргууй эттэ:
– Утуй, кэнники көрөөр. Оҕону мээнэ көр бөт-

төр, кыра киһини харыстыыр куолу.
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– Налык... Хата оҕобут ааттанна. 
– Налык-лык бэрт да аат буолсу, – Балбаара 

хаста да хатыылаата. Сулус мин ханна утуйабын 
диэн ыйытта. Итинник оҕолорун көрүстүлэр – 
бу киниэхэ күн сиригэр саамай чугас буолар 
дьоно. Кирииһэ наһаа оҕомсох, хайдах эрэ бэ-
йэтин Балбаарата оҕоломмут курдук санаан 
ылла. Уоттарын аһатан, чэйдээн баран, бары 
утуйдулар. Оҕону уруттуо диэн аһаппатаҕа, 
утуйа сытан ытаабытыгар эмиийин биэрбитин 
бэйэтэ да билбэккэ хаалбыта. Үүтэ суох буолан 
эмиийэ ыалдьарын тулуйан син-биир эмтэрэ 
сытта. Онтон туран, муоска үүт кутан иһэртэ. 

* * *
Бары таптаан бүөбэйдээннэр, Налык этэҥҥэ 

кыһыны туораата. Саас эрдэ хаамта, кытыгыра-
ґа сµрдээх. Бала±ан чэІин салыырыттан уон-
на уокка кэлэ турарыттан, онно тиийбэт гына 
өтүүлээн кэ биһэллэр. Сайбайбыт сатыын ыр-
баа хылаах, тииҥ кэһиэччиктээх, баттаҕа кып-
кыра икки муос гына өрүллэ сылдьар. Оҕолорун 
харыстаан кыыстыы таҥыннараллар. Онон дьон 
кыыс дии саныыллар. Налык улаатан эдьиийин, 
убайын кэнниттэн эрбэкэчийэ сүүрэр. Ардыгар 
уоту одуулаан туран ытыһын таһынан үөрэр, 
ону Сулус олус дьиктиргиир. Налык иннигэр 
кэлэн мэһэйдии турдаҕына садьыйа сатыы-
сатыы көрөр. Онуоха Балбаара:

– Биһиги оҕобут кулунчук курдук дуу, – диэн 
күлбүтэ. Кирииһэ сөбүлээбэтэхтии истибитэ, 
оҕону харыстаан хайҕаабаттар ээ. Бу дьахтар 
мээнэ түбэһиэхчэ саҥарар буоллаҕай? Кирииһэ 
холбуйа оһуорун кыһа олорон илиитин тэһэ 
анньан хаһыытыы түстэ. Налыгы ыҥыран 
ылан ииктэтэн хаана тохтоото. Бу уол иигин 
эмэ күүстээх, олох быһа гыммат, кыраны тута 
оһордоро дьээбэ ээ. Сулуһу кыра эрдэҕинэ 
ииктэтэллэрэ да, наһаа итинник буолбатах этэ 
быґыылаах, тоҕо эрэ илиитигэр куобах тириитэ 
кээчитэн сыһыарынааччы дии. 

Сулус иһэ ыалдьан суорҕаІІа-тэллэххэ сытар 
о±о буолан хаалла. Үс күн олох былаат буолан, 
дьоно ыксаан ойууну ыҥырдылар. Куокааныыр 
ойууну аҕата сыарҕалаах атынан баран ылан 
кэллэ. Балбаара ас тардан, чугас алаастан ойуун 
кыырарын көрө кэлбит дьону кытта бары оло рон 
аһаатылар. Ойуун хайа диэкиттэн өлүү суола 
кэлбитин көрүүлэнэ таһырдьа тахса сырытта. 
Кирииһэ кутуруксуту кытта кумутун кэтэртилэр, 
үөһэ куурда ыйаабыт дүҥүрүн кутуруксута ылан 
илиитигэр туттарда. Икки өттүттэн өйөөн олбоҕор 
олортулар. Үстэ улаханнык дьааһыйан баран 

кыыран истэҕинэ, Налык кэлэн убайын үрдүгэр 
сапта түһэн сыппытыгар тохтоон хаалла. Оҕону 
үүрэн көбдьүөттээри гыммыта, саҥата кыайан 
тахсыбата ууну омурдан турда, үллэ кыыһырда 
да, хамнаабат да буолбут курдук эбит. Балбаара 
оҕотун көтөҕөн ылла, ыга кууһан баран олордо, 
аны кыыһыран оҕобун моһуоктуо диэн куттанна 
аҕай. Эмиийин эмтэрэн утутаары гынар да, уола 
туох иһин буолуммат, көрбүтэ-истибитэ сүрдээх. 
Ойуун уоһун хаттаан аһаары иһин түгэҕиттэн 
сүрдээх күүскэ тыынна, үстэ дьааһыйда, дьон 
бары ону дьулайа көрөн олордулар. Киһи куйа-
хатынааҕар буолуох этэ-хаана барыта күүрэр 
гына иһииртэлээн ылла. Дүҥүрүн охсон улам-
улам тэбиэһирэн, уутугар-хаарыгар киирэн бэрт 
уһуннук кутуран баран, уҥан түстэ. Маҥан 
сылгы кылын уокка кээччитэн баран, муннугар 
туппуттарыгар тыын ылан хараҕын көрөн кэллэ. 
Туруоран олбоҕор олортулар, дүҥүрүн оргууй 
охсон кыыран киирэн барда, онтон туран кэллэ. 
Саннын хардары-таары хамсатан кыаһааннарын 
тэҥҥэ тохтоло суох тыаһатара олус дьикти буо-
лан иһилиннэ. Кини саҥатын кытта эмиэ да 
куччаан, эмиэ да улаатан Кирииһэлээх уонна 
ис тэ-көрө олорооччулар тэҥҥэ үөһэ-аллара 
сыл дьыһар курдук турукку киирдилэр, бэл тыы-
нал лара тэҥ буолла. Кыыран бүтэн түөрэх бы-
рах та, былаайа±а көтөн кэлэн Сулус оронун 
кы рыытыгар түһэн тэйэн сиргэ олоро түстэ. 
Бары «һуу» гына түстүлэр. Хообуйдаах эбэлэрэ 
былаайа±ы ылан ойууҥҥа биэрдэ. Куокааныыр 
дэлби көлөһүн алынна, сонун устубуттарын 
кэн нэ үлдьү таһырдьа ойдо. Төбөтүн балаҕан 
аанын үрдүгэр быґа анньа сыста. Дьиэ иһэ туох 
эрэ куһаҕан сыттанан хаалла, киһи сүрэҕин 
эри йиэх курдук. Балбаара туран оһоҕун чоҕун 
дэлби үрэн туос саҕаһаны ууран уматта. Налык 
тымтыгы ылан:

– Куһаҕан баал, – дии-дии, хааһын түрдэ һин-
нэрэ-түрдэһиннэрэ харса суох Сулус үрдү нэн 
ыраастыыр киһи курдук гыммытыгар, эдьиийэ 
Туутук былдьаан ылла уотунан оонньоомо 
диэтэ.

– Тэллэххэр ииктиэҥ! Уурай, эдьиий тылын 
иһит, – диэтэ эдьиийэ. Кирииһэ ойууну батыһан 
тах сан сыарҕатыгар кутуруксуттуун дүҥүрүн, ку-
мутун матаҕатыгар уктулар. Куокааныыр сыар  -
ҕалаах атынан эрэ сылдьара, сайын да ҕа ны 
оннук дьиибэ айаннааҕа. Саҥата суох айан-
наатылар. Кини ойуунтан куттанар, саллар. На лык 
куттамматаҕыттан соһуйда, кырата бэрт буолан 
билбэтиттэн диэҕин, кини итиччэ сааһыгар уда-
ҕаны аан бастаан көрбүтүгэр куттанан, мун-
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нуктан тахсыбатаҕа дии. Өссө сүрдээх ба ҕа-
йытык ойууну көрөр, хата Куокааныыр кыы-
һырбата. Соболоҥун киис тириитэ уонна биир 
куул курупчаакы бурдук биэрбиттэрэ. 

Куокааныыр айаннаан иһэн ити оҕо сиртэн 
быга илик эрээри өссө суолбун быһа хаамаары 
гынар дуу диэн Налыгы санаата. Удаҕан да 
эбэлэннэр күлүн таптайыахха баара, ол эрээ-
ри өссө кыаҕырдаҕына, улааттаҕына күөн көр-
сүһүөххэ дуу дии санаабытыттан бэйэтэ ас-
тынна. Улуу удаҕан уутун аймаамыахха, кыраны 
бэйэтэ ситэрин кэтэһиэххэ. Ол иһин баарыын 
манна чугаһаабыппар харысхаллар баалла ра, 
ити киһи киэннэрэ эбит. Чэ, сырыттын көр-
сүөхпүт. Удаҕан көмүскэһэр, оҕону тыытыма 
диир, анараа да дойдуга сырыттар, күүһэ 
баар ээ. Кини билигин даҕаны хаан аймаҕын 
кө мүс кэһэр кыахтаах сытар. Баҕар, бэйэбин 
моһуоктуо диэн удаҕантан куттанар, сыыһа 
үк тэтэн былаҕайга былдьатыан сіп. Туолбут 
ый барахсан мин көрөбүн, истэбин диэбиттии 
батыһар курдугун сөбүлээминэ хараҕын быһа 
симтэ. Ол сытан кыратык нухарыйан ылла. Били 
уол улаатан халлаантан кинини одуулаан турар 
эбит. Соґуйан уґугунна. Дьик гына санаата да, 
бэйэтигэр эрэнэрэ баһыйан, уоскуйда.

Сулус төрдүс күнүттэн бэттэх кэллэ. Ийэлэ рин 
лэппиэскэтин сыта дьиэни тунутта. Киэһэ бары 
остуол тула олорон аһаатылар, саҥа буспут 
эт сытын ылан Сулус аһыах санаата кэллэ. 
Кыратык аһаата, сэниэ киирбит курдук буолла. 
Куокааныыр уолу туруорбут, абааһылары кыай-
быт диэн дьон ойуун күүстээҕэр эрэнэллэрэ 
өссө күүһүрбүтэ.

* * *
Уоллара ардыгар ону-маны саҥаран күллэр-

тиир даҕаны, соһуталыыр даҕаны. Түүн түүлүгэр 
арыт атын ыалга хонон кэлэр. Сарсыарда 
дьиибэргээн уһуктар, оҕото өтөн умнар. Биир 
эмээхсин халлаанынан кітін батыһа сылдьан 
окко-маска тугу эрэ гынар. Ол удаҕан хос эбэтэ 
харысхаллары туруортуура. Арай уот саҥара-
рын хаһан да умнубат. Төп-төгүрүк харахтарын 
быһыта симэн хардаран оонньоон ылар, ол 
гынан баран кимиэхэ да эппэт. Аҕата сарсыарда 
от тиэйэ бараары гыммытыгар, Налык үүт иһэ 
туран эттэ:

– Аҕаа, күөлүнэн балымаал буус тостуо. 
Бары чуумпура түстүлэр, эдьиийэ Туутук күл-

лэ. «Л» дорҕоону сатаан саҥарбат, ардыгар 
ачаа  лаан даҕаны сатаабатаҕа буолар.

– Налык Дьэримиэй о±онньор курдук буолбут.

– Хайаа, хатыай, хайдах буоллуҥ! Һаҥарба! 
– диэн ийэтэ кылана түстэ. Туутук алҕас са-
ҥар бытын өйдөөн таһырдьа куотта. Бары са-
ҥа та-иҥэтэ суох аһаан баран тарҕастылар. Ки-
рииһэ отун тиэйэ барда. Кыраһалаабыт, оҕуһа 
халтарыйа-халтарыйа хаамар. Ону сиэтэн иһэн 
көхсүн иһигэр киІинэйэн ыллыыр. Кини ырыаны 
наһаа таптыыр, бэйэтэ ис дууһатыттан айан ыл-
лыыр. Күөлгэ кэлэн сыарҕатыгар олордо, сир 
ортолоон истэхтэринэ муус барчаланар тыаһын 
кытта оҕус орулаата. Ол дуорайан өй-мэйдээх 
тулуйбат ыһыыта буолла. Мууска ыстанан көр-
дө да, сыарҕа тардара ыыппата, муус чараас 
сирэ быґыылаах тостон түһэр. Кирииһэ тура 
эк кирээн быһаҕынан сыарҕа быаларын быста. 
Балбаара таһырдьа уолунаан ынах сааҕын 
таһаара сылдьан аҕалара соҕотох иһэрин көрөн 
дьиктиргээтэ. Кирииһэ туох буолбутун кэпсээтэ 
уонна ыаллыы олорор Хообуйдаахха барарын 
эттэ, көмөлөөн оҕуһу оруохпут диэтэ.

– Оо, баарыын ити уол куһаҕаны биттэнэн 
са ҥарта дии, – Балбаара кыыһырыах курдук 
буол тун эрэ тох тотто.

Налык санааҕа түһээхтээтэ, кини уот эппи тин 
эппитэ ээ, оһох диэки кыыһырбыттыы көрөөх-
төөтө. Уота туох буоллуҥ диэбиттии чачы гы-
рыы-чачыгырыы умайа турар, ону көрөн өссө 
кыһыйда. 

– Оҕону мөҕүмэ. Туох буруйдаах буолуой? 
Буо лар буоллаҕа...

А±алара тахсан барда, атаҕын тыаһа ыраатта. 
Кирииһэ ити иґэн Налык кырдьык түүллээх дуу, 
эбэтэр этиттэрэр дуу диэн иһигэр саныы истэ. 
Хообуйдуун уонна кини икки хамначчытынаан 
оҕустарын быалаан состордулар күнү быһа 
бодьуустаһан ороотулар, отун сарсын тиэнэр 
буолла. Саамай ыраах ото этэ, уоннааҕылар 
барыта чугастар. Кинилэр кыстыыр дьиэлэрин 
таһыгар оттууллар. Сайынын сүөһүлэрин сайы-
лыкка, мэччирэҥҥэ аһаталлар. Кыһын ыраах 
сиртэн от тиэйбэттэр. Сайылыкка көспөт биир эмэ 
ыал баар, олор ынахтарын ыраах мэччирэҥ ҥэ 
илдьэллэр. Ол курдук дьон кыстыыр, сайылыыр 
үйэлэрин тухары өбүгэлэриттэн хаалбыт сир-
дээхтэр. 

Ньукулайдаах оҕолорун туһунан кэпсэппэттэр, 
кэһиини да уолларыгар буолбакка, атын оҕо-
лорго ыыталлар. Ааныска оҕотун харыстаан 
оннооҕор Матырыастан да±аны ыйыппат. Кө-
рүөх санаата кэлэрин бэйэтэ бэйэтигэр биэрбит 
андаҕарын толорунан, сүрэҕин саба туттунан 
сылдьаахтыыр. Түүн аайы оҕобун көрбүт киһи 
диэн санаалаах утуйар, турар. Алта сыл оннук 
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ааста да, бу баардыы саныыр – оҕотун, кып-
кыра киһитин. Суутун ылан сыллаан көрөр, сыта 
баарга дылы дии саныыр да, хантан кэлиэй. 
Кини оҕотун ахтарын күүһүгэр сыта сүрэҕэр 
иҥэн хаалбыт курдук. Хамначчыттара Ылдьаана 
хотунун наһаа аһынар, оҕотугар тардыһарын 
билэ-көрө сылдьар. Бэйэтэ оҕото суох да 
буоллар, ийэ оҕотун ахтарын өйдүүр. Ньукулай 
урут биирдэ Ылдьаанаҕа сананан турардаах, 
үһүс оҕолоро сатамматаҕар. Кини ойоҕунааҕар 
эдэр кыыс буоллаҕа. Онно Хообуй биирдэ кэп-
сээбитин өйдөөн тохтообута. «Хамначчыккын 
дьахтар оҥостон аатыІ киртийэр. СүрэҕиІ тап-
таан курдаттыы тартаран, олоҕуҥ албыҥҥа ку-
булуйарын тулуйар буоллаххына оҕолоо, ол 
кыыһы. Эн оҕоҥ аатырыа суоҕа, син-биир. Мин 
икки уолум хаһан да, мин оҕом буолбаттарын 
курдук. Мин хонноҕум анныттан улаатан, аҕаа 
диэн ааттаан, баайбын-үппүн ылан туйахпын 
хатарбаттара абалаах. Эдэр сылдьан ону санаа-
батахпын», – диэн хомойорун кэпсээн турардаах. 
Оттон Торопуун: «Сатаан оҕоломмот дьахтары 
манаатаххыный... Иччэ элбэх эдэр бытааһах 
хамначчыт дьахталлардаах эрээ ригин», – дии-
дии эҕэлээхтик күлбүтэ. Үөн нээх хараҕынан үөһэ-
аллара көрбүтэ. Кини Ылдьаанаҕа ымсыыра-
ра хараҕар көстө сылдьара. Ньукулайдаахха 
кэллэҕинэ хараҕа киниттэн арахпат этэ. Биир-
дэ күөлтэн уу баһан истэҕинэ, ситэн ылан 
атыттан түһэн кэпсэппитэ буолбута. Сэргэстэһэ 
хаамсан иһэн кууһаары гыммытын, Ылдьаана 
илиитин илгэн баран, оргуһаҕынан охсуолаан 
чугаһаппатаҕа. Абаланан сааммыта:

– Биирдэ эмит тутан көрүлүүрүм буолуо, сэ рэн, 
– диэбитэ. Кыыс: «Көрүөхпүт, хайабыт көрүлүү-
рүн! Алҕас баскын хайа оҕустараайаххын...» – 
диэн кэнниттэн хаһыытаабыта.

Кимиэхэ даҕаны атаҕастаппатым буолуо 
диэх  тиирэ даҕаны, эр киһи сананнаҕына кыа-
йаахтыыра буолуо.

* * *
Күн уһаата. Ынах төрөөн Налык сотору-сотору 

хотоҥҥо киирэр, саҥа төрөөбүт торбоһу имэри-
йэр, таптыыр аҕай. Ґп-үрүҥ, сып-сымнаҕас, сып-
сылаас тµµлээх ньирэйи Туллук диэн ааттаабы-
та. Налык бэйэтин курдук төп-төгүрүгүнэн көрбүт. 
Киэһэ аайы талкыга тирии имитиитэ буолар. Оо, 
дьэ кыра киһиэхэ кыаттарбат тэрил, ыараха-
на, баттыырга кытаанаҕа. Биирдэ убайынаан 
тириини дэлби илитэн кэбиһэннэр улаханнык 
мөҕүллэн тураллар. Чыпчаххай диэн тугун 
онно билэн турардаахтар, биирдиитэ охсуллан. 

Балбаара кыратык куһуурдан баран, оҕолорун 
аһынан бэйэтэ ытыы сыспыта. Кинилэр сайын 
этэрбэһинэн ардахха сырыттахтарына сып-сым -
наҕас буолан хаалааччы дии, ону өйдөөн илип-
питтэрэ ээ. Талкыны Налык олох абааһы көрөр, 
хаста-хаста илиитин уган биэртэ буолла, ол 
оннугар оҕус сиэтиэ этим дии саныыр. Эдьии-
йэ Туутук кинигэлээх, кинини көскө кэлбит 
нууч ча үөрэппитэ. Ол иһин убайынаан киэһэ 
аайы буукуба үөрэтэллэр. Эдьиийэ кинигэтин 
ха раҕын сабан даҕаны олорон ааҕар. Налык 
иһигэр саныыр, мин эмиэ сатаан ааҕар буол-
лахпына холорукка да сытар кинигэни ааҕыам. 
Сулус түргэнник ааҕар буолла, олох ту луппат, 
добдугуратан иһэр. Быйыл уоллара сэттэтин 
туолан дьэ киһи ахсааныгар киирдэ, онуоха 
диэри былыр-былыргыттан өбүгэлэрбит оҕону 
киһинэн аахпат үгэстээхтэр.

Дьоно оттуу баралларыгар Налыгы бүгүн 
дьиэ ҕэ хаалларан бардылар. «Күөлтэн уу ба-
һан чэйи өрөөр, ынахтарыҥ кэллэхтэринэ хо-
тоҥҥо киллэртээр», – диэбитэ ийэтэ. Талах оон-
ньуурдарынан оонньоон бүтэн баран, холорукка 
туох баарын көрүөн баҕаран салҕанан таҕыста. 
Кинигэ, тараах баар эбит, ону таґынан дьиибэ 
килбэйэргэ көрүнэн соһуйда. Ууга көрүнэр курдук 
көстөр эбит, ол гынан баран, уу буолбатаҕын 
муодарҕаата аҕай, бэйэтин көрө-көрө күллэ. 
Айаҕын атан тииһин, тылын хамсата-хамсата 
көрдө. Таҥаралар олороллор, дьүһүннэрэ тоҕо 
наһаа санаарҕаабыт курдугуй. Таҥаска туох эрэ 
сууламмыт, быатын сүөрэн көрдө – таас эбит. 
Ылан сыллаан баран төттөрү уурда. Үөрэн-көтөн 
таһырдьа таҕыста, уутун баһан кэллэ, бырдах 
тутан сии сыста. Алтан сылыбаарыгар уу кутан 
кэбистэ, кыра тырыыҥкаламмыт маһы уган 
отторго бэлэмнээтэ. Ынахтар үөнтэн-көйүүртэн 
куотан эрдэ кэлээхтээбиттэр. Туллуга улаатан 
мэниктээн сүүрэкэлиир аҕай, Налык тутан 
сыллаан ылла моонньугар хатаастан соһулла 
оонньоото. Торбоһо тэбиэлэнэ-тэбиэлэнэ сүүрбү-
түгэр охтон хаалла. Күлэ-күлэ сыттаҕына Тул-
лук өрүөтүн иһигэр сурдурҕаччы тыына-тыына 
кэлэн сирэйиттэн хатыы тылынан салаата. 
Ынах тар хотоҥҥо сөрүүҥҥэ киирэн уоскуйан 
тур дулар, торбоһун харыһыйан эмиэ киллэрэн 
кэбистэ. Умуһахтан мунду ыла сылдьан үүт 
үрдүн сөмүйэтинэн оймоон сүөгэйин халбаан 
сиэтэ. Арай туох эрэ тыаһаабытыгар көрбүтэ, 
биир киһи кэлэн кинини одуулаан турар эбит.

– Дьонум оттуу сылдьаллар мин билигин... 
– диэн баран үтэһэлээх мундутун туппутунан 
тахсан, омуhаҕын сабан кірбµтэ киһитэ суох 
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эбит. Дьиэҕэ киирбитэ буолуо диэн сүүрэн 
тиийтэ мэлигир, эмиэ суох. Таһырдьа тахсан 
айан суолун көрдө, ким да суох. Дьиктиргээтэ 
буолан баран, ити киһини хаһан эрэ көрбүтүм 
ээ дии санаата. Дьиэтигэр киирэн оронун аннын 
көрдө. Бэйэтин кытта кэпсэтэ сытан, утуйан 
хаалла. Түүлүгэр били киһи кэлэн илиитигэр 
от сиэмэтин таммалатан кутан биэрбитин ылан 
айаҕар уктан кэбистэ, ыстаабыта аата мин-
ньигэһин. Кинини батыһан бараары гыммытыгар 
эмиэ сүтэн хаалла. Дьоно кэлэн дьиэҕэ киир-
биттэригэр уһуктан кэллэ. Түүлүн уонна ол 
киһи кэлэ сылдьыбытын ийэтигэр кэпсээтэ. 
Аҕаларыгар эппитигэр, аһаҕас эттээҕэ буолуо 
диэбитэ. Балбаара куттаммыта, онтон ыла 
соҕотох хаалларбат буолбуттара.

* * *
Кирииһэ сыарҕа оҥороругар, бу улахан си-

листээх тиит диэн маһы көрөіт билэр, си-
риттэн-уотуттан көрдөһөн баран биирдэ түө-
рэр. Сирин төттөрү көмөн маһын сыыһын хо-
муйан кэбиһэр. Уолаттарын батыһыннара сыл-
дьан көмөлөһүннэрэр. Сыарҕа сыҥааҕа гына 
быһан бэлэмнээн илдьэ кэлэллэр. Хатыҥтан ат 
сыарҕатын, о±ус бур±алдьытын эмиэ оҥорор. 
Сулуһу ону-маны сатыыр диэн хайгыыр. Талах 
олоппоһу уол тулуппат. Налык үтүктэн кыһынар 
да, соччо илиитэ ыпсыбат. Талах ынах, торбос 
бөҕө оҥорор. Олоро барыта ааттаахтар уонна 
сорохторо орон анныгар дьиэлээхтэр диир. Ону-
маны кэпсээн ардыгар дьонун соһутар, күллэртиир 
даҕаны. Ийэтэ буойар, мээнэ итинник тыллаһы-
ма, аньыы, куһаҕан, саҥарба диир. Кирииһэҕэ 
баай дар оҕо уйата оһуордатан оҥортороллор. 
Төлүүллэ рэ үчүгэй, ол иһин Кирииһэлээх куруук 
аһыыр астара, таҥастара баар буолар. 

Налык биирдэ түүн илэ дуу, түүлүгэр дуу 
эмиэ уот саҥарарын иһиттэ: 

– Турар, уһуктар кэмиҥ кэлэн эрэр, – диэн кы-
таанахтык эттэ. Дэлби соһуйда, куттанна, оҕо 
эрдэ±инээ±итин санаата. Уһуктан баран ки миэ хэ 
даҕаны кэпсээбэтэ. Арыт ийэтигэр кэп сиэн баҕарар, 
аньыыны саҥарба диириттэн куттанан кэпсээбэт. 
Киэһэлик этэ итийэн, уҥуоҕа хайытталанан оро-
нугар оҕутта, дьоно куттал бөҕө буоллулар. Түүн 
мэнэрийэн, иирбит курдук буолан, ийэлээх аҕатын 
барар-кэлэр сирдэрин билбэт гына ыксатта. Ки-
рииһэ түүн Дьэримиэйи ыҥыран аҕалла.

Дьэримиэй кыырар тэрилин оһох аттыгар 
уур талаата уолга чугаһаата, онтон саҥа та-
һаарбакка иһигэр ботугураата:

– Улахан киһи буолаары сылдьар эбик кин, 

тулуйдаххына миигиннээҕэр биир мутук үрдүк 
буолуоҥ.

– Сыттын таарыйымаҥ, – диэтэ уонна малын 
ылан тахсан барда. Дьоно соһуйан хааллылар, 
абырыахтаах киһилэрэ абыраабатаҕыттан ык-
саа тылар да, хайыахтарай. Кирииһэ урут Ньу-
кулай биэрбит үрүҥ көмүс киэргэллээх муос 
уктаах саха ууһа оҥорбут быһахтаах, ону ылан 
уол хаҥас хоонньугар тэллэх анныгар укта, 
санаатыгар көмө буолуо диэн. Налык сэттэ 
хонук сытан баран, туох да буолбатаҕын курдук 
туран кэллэ. Бары үөрбүттэрэ-көппүттэрэ, тугу 
барытын умнан кэбиспиттэрэ. Дьоно истэригэр 
эмиэ да ойуун буолуо диэн куттаналлара, тоҕо 
Дьэримиэй тугу да эппэтэ диэн муодарҕыыллара. 
Уоллара эмиэ да уруккутун курдугуттан ол са-
наалара сүтэрэ.

Налык аҕатын ырыатын үтүктэн ыллыыр, 
куо лаһа наһаа үчүгэй. Оттуу сылдьан, кыыс 
саҥарарын истэр, кэннин хайыһан көрдөҕүнэ ким 
да суох буолар. Үчүгэйдик да ыллыыгын, өссө 
ыллаа диир. Ону истэн баран өссө тэбиэһирэн 
туран ыллыыр. Этэ барыта дырылыы түһэргэ 
дылы буолар, дьикти турукка киирэн ылар. Харса 
суох от охсон нэлэһитэн иһэр. Ырбаахытын 
тэллэҕэ тэлээрэн, кэнниттэн көрдөххө кырдьык 
да олоҥхоҕо хоһуллар хоһуун уол курдук. 
Сарына наһаа кэтирээбэтэр да, киһи хараҕар 
быраҕыллар эттээх-сииннээх, харыта модьу-
таҕа, бөтөҕөтө киһи ымсыыра көрөр буолбут. 
Ис киирбэх мичээрдээх, сирэйэ ийэтин Ааныска 
курдук кыраһыабай да буолбатар, киһини тардар 
туох эрэ баар. Хараҕа дуу, туттара-хаптара дуу. 
Хообуйдар кыыстарын Сибиктэни санаата, ки-
ни куоракка үөрэнэ барбыта ыраатта. Бу сайын 
кэлэр дииллэр. Оо, эдьиийин Туутугу наһаа 
даҕаны ахтыбыт эбит. Киниэхэ мааны киһи буо-
лааччы, кини оҕолоон улаатыннардаҕа дии. 

Эдьиийэ кэргэн тахсан барбыта, түөрт оҕо-
ломмут үһү, аҕата быйыл бара сылдьыбыта. Оҕом 
дэлби дьүдьэйбит, эрэ атаҕастыыр эбит диэн 
хомойон кэлбитэ. Убайа кулубаҕа оттуу барбыта, 
кэһиитин тугу эрэ аҕалар. Хамна һын суоту гар 
таҥас эҥин аҕалааччы, саҥа тугу эмит билэн 
кэл бит буолар. Ону барытын Налыкка ирэ-хоро 
кэпсээччи, кини онно барыан наһаа баҕа  рар, 
Ааныска диэн хотуҥҥа курдаттыы тат тарар кур дук. 
Бүгүн эрдэ бүтэн тиийбиттэрэ, ийэтэ кэпсээн-ип-
сээн бөҕөлөөх эбит. Бөлүүн Хообуйдар кыыс та ра 
кэлбит, улаатан тупсубут аҕай, быраатын кыт та 
кэлэн барда, оҕолору ыйытта диэтэ. Иһит тим-
истибэтим диэбиттии, На лык аһаан бүтээт, урут 
мустан оонньуур сир дэригэр барда. 
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Оо, манна оонньоон көрүлүүллэрэ дии, 
эдьии  йэ кинини төннөллөрүгэр дьиэтигэр сүгэн 
ил дьэрэ. Сибиктэ бырааттарын кытта кэлэн 
оон ньоон барааччылар. Тустан, кылыйсан да 
ылааччылар. Абааһы туһунан кэпсэтэн ба-
ран куттанан сибигинэһэн тарҕаһааччылар. 
Убайа Сулус куотан ытатааччы. Билигин оҕо-
лор кэлиэхтэрэ диэн күүтэн, таптаан сы тар 
хонууларыгар халлааны одуулуу сытта. Ырыа-
тын тардан кэбистэ, хараҕын быһа симпитэ 
эмиэ баарыҥҥы саҥа иһилиннэ. Ыллыырын 
тохтоппото, иһиттин баар эбит дии санаата. 
Онтон Лөкүөс саҥата иһилиннэ, соһуйан олоро 
түстэ. Көрбүтэ Сибиктэ бырааттарын кытта 
турар эбит. Дэлби күлэн мичээрдээбиттэр, 
Лөкүөс ырбайбытын омунугар хараҕа букатын 
да көстүбэт буолбут. Сибиктэ ырыаҕа хоһуллар 
кыыс курдук нарынын-намчытын, баттаҕа уһу-
нун, олох урукку мэник кыыһа ханна да суох 
буолбут. Соһуйда ахан, баарын ити саҥаны 
истибит дии. Кыбыста-кыбыста аҕыйах тылынан 
«баар, суох» диэн кэпсэттилэр. Сибиктэ Налыгы 
уруккуттан сөбүлүү көрөөччү, оҕолуу атыннык 
таптааччы ээ. Билигин маннык уларыйбыта 
буо луо дии санаабат этэ. Номнуо биэс сыл 
ааспыт, көрсүбэтэхтэрэ. Хонуулара куччаан 
хаал быт, талахтар үүммүттэр. Сибиктэ куорак-
ка үөрэммитэ уонна ыалдьан икки сыл үөрэм-
мэккэ баайдарга кыра кыыс оҕолорун ааҕарга, 
суруйарга үөрэппитэ. Быйылгыттан манна нэ-
һи лиэгэр оҕолору үөрэтиэхтээх. Кулуба тут-
тарбыт оскуолатыгар. Налык ону истэн наһаа 
үөрдэ. Уол кистээн кыыһы көрөр, урут кыра 
сылдьан ытаабытын өйдөөн кэллэ. Этэрбэһин 
былдьаан ылан кистээн кэбиспитигэр кыыһыран 
баттаҕыттан кыратык таппытыгар ытаан баран, 
этэрбэһи дьабарааскы хороонуттан ороон биэр-
битэ. Онно наһаа аһыммыта уонна хаһан да 
таарыйбатаҕа. Сибиктэҕэ сибигинэйэн эппитэ: 

– Ытаама дуу, аны хаһан тардыам суоҕа. Эн 
эмиэ кистээмээр дуу, – диэн ааттаабыта.

Бµгµн Сибиктэлиин бэйэлэрэ эрэ көрсүһэр буол-
лулар. Куочайдаах кыра уол ийэлэригэр кө мөлөһө 
хааллылар диэтэ. Налык наһаа да үөрдэ уонна 
хорсунун киллэрэн кэпсээтэ, айаҕа хам буолбата. 
Сибиктэ сибэккини имэрийэ олорон эттэ:

– Бу сибэкки саҥарар ээ...
– Эн эмиэ истэҕин дуо?
– Туох диэтэй?
– Эппэппиин...
– Онтон миэхэ туох диэбитин этэбин дуу? – 

Налык Сибиктэни утары көрөн ылла. Кыыс сир 
диэки көрөн баран:

– Чэ, эт, – диэтэ.
– Кулгааҕар эт диир, – чугаһаан кулгааҕар 

сибигинэйдэ.
– Эн наґаа µчµгэйгин...
Иккиэн саҥата суох олордулар. Онтон эмискэ 

биир сибэкки куоҕас гынан баран: 
– Налык, эн эмиэ наһаа үчүгэйгин ээ... – 

диэтэ.
Налык от-мас саҥатын уруккуттан истээччи 

уонна киһи барыта истэрэ буолуо дии санааччы 
ээ. Сулустан ыйыттаҕына хайаан саҥарыай, 
тыынар уонна ытыыр диэччи. Ийэтэ сир-уот, 
айылҕа киһи курдук диэн куруук кэпсиирэ уонна 
кэпсэтэрэ. Аҕатын кэнниттэн кутурук курдук 
ба тыһа сылдьан барытын этигэр хааныгар 
иҥэ рэ улааппыта. Оттон бу сырыыга ити Си-
биктэ санаатын сибэкки эттэ дии. Налык биир-
дэ таптыыр тииттэрин таһыгар утуйа сытан 
түүлүгэр илэ курдук кэпсэтэн турардаах. Бу 
суон кырдьаҕас тииттэр силистэрэ сир аннынан 
өрүс, күөл ууларын тардан оту-маһы үүннэрэ 
туралларын, тыалтан-силлиэттэн көтөрү-сүүрэ-
ри харыстыылларын кэпсээбиттэрэ. Сайыны 
ахталларын эппиттэригэр соһуйбута аҕай. Ону 
бу олорон эмискэ ону өйдөөн Сибиктэҕэ кэп-
сээтэ. Кыыс кырынаас курдук чөрөйөн оло рон 
иһиттэ, дьиктиргээтэ, соһуйбут хараҕа күҥ-
ҥэ өссө саһаран көһүннэ. Онтон оҕо эрдэ-
ҕи нээлэрин курдук былааты былдьаһа оон-
ньоотулар. Сибиктэ күлэ-күлэ эккирэттэ, ойуур 
иһэ кинилэр дьоллоох күлүүлэринэн туолла. 
Сир-дойду бу икки эдэр дьон үөрүүтүн кытта 
үллэстэргэ дылы. Сүрэхтэрэ толугуруу тэптэ, 
харахтара кистэлэҥ тылларынан кэпсэппиттэрэ. 
Сэбирдэхтэр нарыннык кинилэри таарыйан 
ылал лар. Талах чыычааҕа ырыатын ыллаата. 
На лык тохтоон былааты уунна, Сибиктэ оргууй, 
бы тааннык утары хааман кэллэ. Хас хардыытын 
аайы сүрэҕин тыаһа өссө улаатан иһэргэ дылы. 
Турдулар, былаатын оргууй тардан ылла, түргэн 
үлүгэрдик ыллык диэки хаамта. Уол көрөн баран 
турда, кыыс тэйэ түһэн баран, кэннин хайыһан 
хаһыытаата:

– Налы-ыы-ы-к ...Үс хонон баран кэлиэ-ээ-эм!
– Сибиктэ-э-э! Күүтүөҕү-ү-үү-м! Күүтүөҕүм!!!
Налык хонуутугар тахсан хараҕын симэн сыт-

та, халлааҥҥа көтө сылдьар курдук, санаатыгар 
буолбакка, илэ кынат үүммүт курдук сананна. 
Хаһан да маннык буолан көрө илик, туох ба-
рыта ыллыыр. Сиргэ олорор кэрэтиэн, кыыһы 
таптыыр бу букатын атын, ураты эбит.

Дьиэтигэр тиийэн утуйаары сыттаҕына этэ-
сии нэ итийэн, ыарытыйаары гынным дуу дии 
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санаата. Түүн түһээтэҕинэ таһырдьа тахсан 
оло рор эбит, уруккуттан көрөр киһитэ, эмээхсин 
уонна іссі хас да киһи бааллар.

– Дьэ, улааттыҥ, бачча сааскар диэри ха-
рыстаан илдьэ сырыттыбыт.

– Аны бэйэҕин бэйэҥ дьаһанар кэмиҥ кэллэ.
– Сэттэ күнү биэрэбит, тулуйан улуу ойуун 

буоларгын оҥоһун, абааһы сиэбэт гына дьаһан.
Уот иччитэ Налыгы абааһылар көрбөтүннэр 

диэн көмөрүнэн сирэйин сотто, ал бын-албас 
тыл ларыгар киирбэтин диэн, кулгааҕын таа һы-
нан бүөлээтэ. Киинин кимтэн кииннээҕин, хан-
тан хааннааҕын этэн биэрбэтин диэн ти рии 
быа нан сіллүбэт гына баайда. Тохсуон мө һөіч-
чүктэриттэн буор ылан биир міґііччүккэ кутан 
киниэхэ туттардылар уонна аттарыгар олорон 
Кудул Куйаарга көтүтэн бардылар. Сар сыарда 
уһутаабытынан уһуктаат, уҥан түстэ. Ийэтэ 
уунан сирэйин саба ыста, уолуйан та һырдьа 
сүү рэн тахсан Кирииһэни ыҥырда. Киирбиттэрэ 
уоллара µрµІµнэн-харанан көрө-көрө өлөр мөх-
сүүтүн мөхсө сытар. Оронтон сууллан сиргэ 
түстэ. Балбаара ытаан тоҕо барда, көмүскэтэ рэ 
эрэ хараҕын уута буолла. Оҕотун күн сириттэн 
былдьатан эрэр ийэҕэ туох көмөлөһүөй? Кирии-
һэ оһо±ун оттунна уонна иккиэн сөһүргэстээн 
туран Аал уоттан, Хатан Тэмиэрийэттэн көр-
дөһөн бардылар:

Үрдүк айыыларбыт
Ааттаан-суоллаан
Ыыппыт оҕоҕутун
Төттөрү ылымаҥ,
Арбаҕастаахтан быыһааҥ,
Сиэмэххэ сиэтимэҥ,
Уу оҥорон устуннарымаҥ!
Күл гынан көтүтүмэҥ,
Кэлбит ыйааҕынан,
Түспүт оҥоһуутунан
Аан ийэ дойдутун,
Алаһа дьиэтин,
Силистээх сэргэтин
То±ус халлаанын 
Көмүскүүр ыйаахтааҕын
Туура тардымаҥ,
Ситэр кэмэ кэлбитин,
Силигилээн эрэрин
Суоһарымаҥ, суордарымаІ.
Этэ-хаана оргуйбутун 
Уоҕун-күүһүн утутумаҥ,
Уол оҕобутун ылымаҥ,
Ылыҥ биһигини,
Ытыскытыгар түһэрэн
Бэлэскитин бүөлээҥ.

Итинник эрэ гынан оҕобутун көмүскүүбүт 
диэн санаалаах аал уоттарын иннигэр турдулар. 
Балбаара уолун биэриэн оннугар билигин да 
барарга бэлэм курдук турда. Налык уоскуйбут 
курдук сытта, дьоно харахтара сырдаата, аал 
уоттарыгар махтанан, сүгүрүйэн турдулар. 
Кирииһэ таһырдьа тахсан хамсатын ылан табах 
уурунан тарда олордо. Иһигэр уолбут туох эрэ 
буолуо диэн куттанар аҕай, эмиэ да Налык 
айдарыылааҕар эрэнэр. Сэттэ күн өлөр-тиллэр 
киирсиилэргэ кииристэ. Аллараа дойдуга хабыр 
хапсыһыыларга хаста да хаана тахса сыста. 
Аҕыс халлаан анныгар, тоҕус сир түгэҕэр сап 
саҕаттан иҥнэн, өлбөт үөстэнэн тыыннаах 
ордон истэ. Киинин тэһэн хантан хааннааҕын, 
кимтэн кииннээҕин билиэхтэрин быата быһа 
барбата, сүөтэ сөллөн түспэтэ. Албын-көлдьүн 
тылларынан угаайыга угаары гыммыттарын 
куулгаах бүөтэ таастара чып да тыаһы таһыччы 
киллэрбэтилэр, таас дьүлэй оҥордулар. Хара 
хааннаах ойууттарга хотторбокко сиригэр 
эргиллэн кэллэ. Налык утуйбут курдук сытар, си-
рэйэ-хараҕа күн ахсын сырдаан иһэр. Балбаара 
уолун кэтээн дьиэтигэр олорор, үүт иһэрдэр, 
таһыгар олорон кэпсэтэр, эмиэ да ааттыыр, 
эмиэ да кистээн ытыыр. Уһун күн уонна, кылгас 
кµн биэстэ таҥараҕа үҥэр буолла.

Налык уһуктан аҕатыттан ыйытта:
– Аҕаа, Табыай ханна олороруй?
– Т-т-тукаам, Налык саҥарба аргыый... Ула-

хан кырдьаҕаһы мээнэ ааттаабат куолута, – 
аҕата сөбүлээбэтэҕин биллэрэн көхсүн этиттэ. 
Балбаара уола туран үөрүү бөҕө буолла. Сөрүүн 
үүт, кымыс, мунду киллэрэн аһатта, туох да 
буолбатаҕын курдук олохторо салҕанан барда.

Сибиктэ кэлиэхтээх күнүгэр кэлэн күүтэн баран 
бараахтаабыта. Иккис күн эмиэ кэлэн тииттэригэр 
олорон баттаҕын быатын сүөрэн, тиит мутугар 
баайан хаалларбыта. Сарсын үлэлии, оскуола 
дьиэҕэ оҕолору үөрэтэ барыахтаах.

Налык түүн түһээтэҕинэ аарыма улахан үп-
үрүҥ тайах кэлэн эттэ:

– Мин бүгүн арҕаа баар кµөлгэ тиийиэм, аҕаҥ 
баран муоспун ыллын. 

Тµµлµн сарсыарда туран аҕатыгар кэпсээтэ. 
Кирииһэ иһиттим-истибэтим диэбэтэ, тахсан 
бар да. Отугар тиэтэйэн барда дии санаатылар. 
Налык аһаан бүтэн ийэтинээн ходуһаларыгар 
бардылар. Баран иһэн ийэтэ оҕо эрдэтээ±итин 
кэпсээтэ, аҕата уус эбит, ол кини дьукаах оло-
рон Кирииһэни сыарҕа оҥорор албастарыгар 
үөрэппит. Кирииһэ эбэтэ кыыһырымтаҕай эмээх-
син этэ диир. Кыра сылдьан киниттэн элбэхтик 
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чыпчаххайынан охсулларбыт диир. Ийэтин кэп-
сээнин истэн оттуур сирдэригэр кэлбиттэрин 
билбэккэ хааллылар. 

– Ээй, аҕаҥ анараа барбыт быґыылаах. Чэ, 
маны бэйэҥ да охсор инигин, – диэтэ ийэтэ. 
Уол тулутуо дуо, бастакы омурҕаҥҥа сирин 
ула хан аҥарын оҕуста. Сөрүүн тыал сайа ох сон 
оттуурга билигин саамай үчүгэй кэм.

Кирииһэ маарыын тута өйдөөбүтэ, ол иһин 
бу кэлэн көрдүү сылдьар. Күөлү кыйа барда, 
тайах суолун көрдө. Улахана сүрдээх, сииктээх 
сиргэ туйа±ын суолугар уу баһылла сытар. Туох 
эрэ барчаланар тыаһын истэн көрбүтэ, аарыма 
тайах муоһун адаарытан сүүрэн иһэр эбит, Ки-
рииґэ куттанан тобуктуу түстэ. Ол олорон көр-
дөҕүнэ тайаҕа муоһунан сири хаһыйбахтаата, 
онно муоһа түһэн хаалла. Кирииһэ сыҥааҕа 
кытта түһэн олордо. Тайах бытааннык төттөрү 
бара турда, бастаан оту-маґы барчалаан утары 
сµµрэн иґэрэ дьулаан соҕус этэ да, ааспытын 
кэннэ санаатахха ураты кэрэ кістµµ эбит. Туран 
тиийэн көрбүтэ улаханын, ыараханын, өйдөөн 
көрбүтэ биир атын өҥнөөх лабаата туллан сытар 
эбит. Ону ылан мөһөөччүгэр угунна. Улахан 
муо һу соһон тиит төрдүгэр илтэ. Хааман иһэн 
этэ тардар, куттаммыта ааһа илик. Дьиэтигэр 
кэлэн муоһун ампаарга уураары көрбүтэ, иһэ 
сымнаҕас көмүрүө курдук эбит, ону быһаҕынан 
хаһан ыраастаан кэбистэ, тумсун быһан үрэн 
көрдө уонна Налык отторун кытта хатара ууран 
кэбистэ. Ким эрэ этэн биэрэн оҥорторорун кур-
дугун дьиктиргии санаата.

Бүгүн Налык хонуутугар тиийэн Сибиктэни 
күүтэн сытта, онтон туран тиитигэр барда. 
Сибиктэ баттаҕын быатын көрөн үөрдэ, сүөрэн 
ылла, сыллаан баран ырбаахытын сиэбигэр 
уктан кэбистэ. Ыллыы-ыллыы дьиэтигэр төнүннэ. 
Дьоно таһырдьа кэпсэтэ олороллор эбит, Ыл-
дьаана кэлэн сонун кэпсээн барда дииллэр. 
Быйыл куоракка Сулуһу үөрэттэрэ ыыталларын 
туһунан эттилэр. Налык ааҕар, суруйар – эдьии-
йэ үөрэппитэ ээ. Түүн ыт үрбүтүгэр уһугунна, 
атах тыаһын истэн убайа кэлбитин таайда. 
Тура эккирээтэ, Сулус киирбитигэр куустуһан 
бэйэ-бэйэлэрин көтөхсөн ыллылар, наар оннук 
гыналлар, өр буолан баран көрµстэхтэринэ. 
Бары үөрэн тула олорон былдьаһа-былдьаһа 
хайдах сылдьыбытын ыйыталлар. Балбаара 
ас бэлэмнии сылдьан быыһыгар оҕотун тө-
бөтүттэн сыллаан ылар. Кэһиитин ийэтигэр 
кып-кыра сибэкки ойуулаах ырбаахы таҥаһа 
аҕалбыт уонна үрүҥ көмүс ытарҕа. Балбаара 

кэтэ сылдьар ытарҕатын устан саҥатын кэтэн 
кэбистэ. Аҕалара дьээбэлэнэн:

– Хайа бэйэлээх таҥаратын табата кэлэн хаа-
ман ханталдьыйда диэбитим, бэйэлээх бэйэм 
хоонньоһор ойоҕум Балбаарыйам-Далбаары йам 
эбиккин дуу? – дии-дии күллэ. Бары ийэлэ рин 
көрөн мичээрдииллэр, онтон кини өссө үөрэр. 
Аҕатыгар киһи сирэйэ ойуулаах сабыс-саҥа 
хамса а±албыт. Ону таґынан чэй, табах, ыр-
баахы таҥаһа уонна бурдук кэґиилээх. На лыкка 
хомус уонна бу кулуба ойоҕо Ааныска ыытта 
диэн баран, моойго кэтэр кыра мөһөөччүк оҕото 
баарын, быраатын моонньугар кэтэрдэн кэбистэ. 
Убайа бэйэтигэр икки кинигэ аҕалбыт уонна 
сабыс саҥа сон, ону кытта ырбаахылаах ыстаан 
ылбыт. Мааны да мааны. Ыһыахха сылдьыбы-
тын туһунан кэпсээтэ, атах оонньуутугар син 
эристим диир. Күүстээхтэри сөхпүтүн ирэ-хоро 
сэһэргээтэ. Налыктаах манна сайылыкка та-
ҕыстахтарына тунах ыһыаҕын аҕыйах ыал буо-
лан ыһаллар. Оо, ол кинилэргэ дьэ саамай 
күүтүүлээх кэрэ күн буолар. Айылҕа ситэр, 
дьон-аймах ыраастанар, Аар айылҕатыттан күүс 
уох ылар кэмэ – улуу күн. Улахан ыһыахтарга 
Кирииһэлээх икки-үс хонукка барааччылар.

Сулус тобугар баастаах эбит, онтум сайыны 
быһа эрэйдээтэ диэтэ. Матырыас эмтээн өссө 
аматыйан сылдьар диир. Ону ийэтэ эттэ: 

– Налык эмтиэ, бу сайыны быһа ынахтар 
эмиий дэрин, атахтарын эмтээтэ.

– Дуо? – диэн Сулус соһуйда. 
– Ээ, онтон эмтээтэхпинэ оһор дии, – диир 

Налык туох эрэ буруйдаах киһи курдук.
– Но! Убайгын оччоҕуна эмтээриий, туруоҥ 

дуо? 
– Оттон киһини...
– Эмтээ, киһи да, сүөһү да син-биир тыынар 

тыыннаах буоллахпыт, куттаныма, – диир уба-
йа. Били муоһун аҕата ыраастаан, хаһан ойуут-
тар хаан оборорго туттар сэптэрин курдук оҥо-
рон биэрбитэ. Ампаарга, умуһах үрдүгэр, араас 
хаппыт оттордоох, онтун киллэрдэ, оһох иннигэр 
олорон бастаан кыра маһынан уотун отунна. Тугу 
эрэ ботугуруу-бо тугуруу бааһыгар мэлийбит отун 
кутта, бас таан уот абытай буола түстэ. Онтон 
улам ааста, туттаҕына да ыалдьыбат курдук 
буолла. Муоһун уһугунан иһирдьэ анньан баран 
супту обордо муоска туолбутун сүөкээн кэбистэ. 
Атын оту ылан кутан баран, илиитин баас 
үрдүгэр тутан туран сибигинэйдэ, сэбирдэххэ 
силлээтэ уонна онтун сыһыаран баран үрдүгэр 
муоҕу тутан баа йан кэбистэ.
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Сарсыарда атаҕа ыалдьыбатын Сулус муодар-
ҕаата, бээччитин быыһынан кыратык хоппотон 
көртө чап-чараас, кып-кыһыл тирии үүммүт 
эбит. Ол курдук атаҕа оһон хаалбыта. Сулус 
Налыгы ыстырыыстаан луохтуур диир. Аҕыйах 
хонон баран убайын ыраах суолга атаардылар. 
Дьаамнарга диэри аҕата илдьэ барда, онтон 
кулубалыын аргыстаһан барыахтаахтар. Сулус 
Ньукулай кэпсиирин истэн үөрэхтээх киһи 
буолуон наһаа баҕарар. Кулуба Кирииһэҕэ 
уол гун үөрэттэр, үөрэхтээх киһи буолуо, өйө-
санаата киэҥ, быйыл булгуччу ыыт, мин илдьэ 
барыам диэбитэ.

Дьиҥэр Сулус кулубалаахха оттуу барар буол-
батах, аата эрэ инньэ диэн, ону ким да бил бэт. 
Сайыны быһа Ньукулай батыһыннара сылдьан 
куоракка дьон олоҕо хайдаҕын, бэйэтин олоҕун 
түөрэ кэпсиир, оҕотун курдук тутар. Кинилэр 
Кирииһэлиин сайын аайы уолгун миэхэ ыытаар 
диэн кэпсэтиилээхтэр. Кини ол сылдьан оҕотун 
туһунан Сулустан истэр. Бу оҕоҕо үөрэппиппин, 
барытын уолбар тириэрдэр диэн кини билэр. Ол 
иһин Сулуһу оҕотун курдук саныыр. Кырдьык 
тугу билбитин-көрбүтүн, барытын быраатыгар 
кэпсиир ээ. Налык убайын наһаа таптыыр, тугу 
барытын билэрин сөҕөр уонна Сулус курдук 
буола сатыыр.

* * *
Күһүн Сибиктэ кулуба туттарбыт оскуолаты-

гар оҕолору үөрэтэ барбыта. Хообуй кыыһа тугу 
этэрин барытын толорор үгэстээҕэ, дьэ, онно 
сымнаан түһэрэ. Саас ортолоох хамначчыт 
дьахтары кытта ыыппыта, онно оскуола дьиэҕэ 
олоруохтаахтар. Атыыһыттар уонна аҕыйах сэ-
нэх ыал оҕолоро үөрэммиттэрэ. Сибиктэ төһө да 
нарын, намчы буоллар, туохтан даҕаны толлу-
бат кыыс. Хообуй кыыһыгар уолаттарынааҕар 
ула ханнык эрэнэр. Сибиктэ сытыыта эрэ буолуо 
дуо, ырааҕы ырыҥалаан өйдүүрүн аҕата иһигэр 
билбитэ ыраатта, ол иһин сөпкө дьаһаныа диэн 
билэр. Сибиктэ Маайакаанныын балаҕаннара 
тымныы да буоллар бэркэ олордулар. Үөрэтэр 
оҕолоро араас саастаахтар, биир улаатан эрэр 
уол баар, ол олох тугу да билэ сатаабат, оҕолору 
тыытан тахсар. Үөрэтэригэр мэһэйдээбитигэр 
Сибиктэ мөхпүтүгэр ытаан марылаатаҕа үһү. 
Сарсыҥҥытыгар аҕабыыт дьахтара уолун кө-
мүс кээн кэлэ сырытта. Ону Сибиктэ быһааран 
биэрэн, уолу бэйэтин кэһэтиэм диэн барда. 
Киэһэ аайы атыыһыт кыргыттара кэлэн кэпсэтэн-
ипсэтэн бараллар. Оруоһа биирдэ Сибиктэ 
сонун уларсан барда, иистэнньэІ Дэбдьиэҕэ 

көрдөрүөм, үтүктэн тигиэ этэ диэн. Биир киэһэ 
элбэх уол-кыыс кэлэн бардылар. Оонньоон, 
ырыа ыллаан баран тарҕастылар. Тахсан иһэн 
суруксут уола хараҕынан Сибиктэҕэ имнэннэ. 
Кыыс ону олох сөбүлээбэтэ, онтун биллэрбэтэ. 
Чэйдээн баран, Маайакаан оронун оҥостон 
сытта. Сотору соҕус муннун тыаһа хаһыҥыраан 
таҥалай-мурун ырыата саҕаланна. Сибиктэ 
хараҕар Налык көстөн кэллэ. Бу иннигэр ту-
рар дыы, хас хамсаныыта, сытыы баҕайытык 
чоҕулуччу көрбүтэ, сирэйиттэн сыллаан баран 
сүүрбүтэ. Барыта хаттаан хатыланна. Эһиил 
куоракка барабын диэбитэ дии, оччоҕуна 
аны хаһан көрсүһэллэрэ буолла. Ону саныан 
куттанар, аттыгар Налык баар буолуон баҕарара 
сүрдээх. Ааҥҥа ыраахтан кинини одуулаан 
турбута, онно долгуйбута даҕаны ээ. Таптал 
баарын билэн, дьоллонон тугу барытын умнара. 
Билигин оҕолору үөрэтэ олорон ардыгар хаҕа 
эрэ буолар, бэйэтэ Налыктыын сиэттиһэн кыр-
далга сүүрэр. Үрүйэттэн уу уймахтаан чачы-
гырыы күлсэллэр. Устунан утуйан түүл түһээтэ. 
Сибиктэ үөһэ халлааҥҥа сылдьар эбит оҕон-
ньоттор сөҥ куоластарынан эттилэр: 

– Эн Налыгы өлөрүөхтээххин...
– Быһаҕынан сүрэххэ анньан!
– Суох! Суох, өлөрбөппµүн!!! – диэн хаһытаата 

да, олох да истибэттэр.
– Эн эрэ өлөрүөхтээххин кинини, – дииллэр.
– Оо, тоҕо мин кинини өлөрөбүн!!! – сүрэҕэ 

тулуйбаттык мөҕүстэ, ыксаан хаһыытыыр да, 
син-биир эппиттэрин кубулуппаттар.

– Эн!!! Эн диэтибит!!! – дииллэр тула өттүттэн.
– Суох!!! Суоооххххх!!! Сууууууооооххххх!!! 

– хаһыытаабытынан уһуктан кэллэ. Түүлүттэн 
куттанна аҕай. Маайакааны уһугуннараары гы-
нан баран, уһугуннарбата. Сарсыарда туран 
түүлүн кэпсээбэтэ, ол күнү быһа мээнэ сырытта. 
Киэһэ Маайакааҥҥа кэпсээри гынан баран, тоҕо 
эрэ эмиэ кэпсээбэтэ. Эмиэ ити ынырык тµµлµ 
түһүөм диэн утуйуон даҕаны куттанар буолла.

Биир күн ыраахтан ыалдьыттар Хообуйдаахха 
кэллилэр, атын нэһилиэктэн баай Бачыылап 
уолунаан кыыстарын Сибиктэни көрө кэлбиттэр. 
Аҕата кыыһын кэлэн ылан барда.

– Эйиигин кэргэн кэпсэтээри көрө кэллилэр, 
– диэтэ. Сибиктэ итини истэн соґуйда да, хо-
мойдо да. Хараҕар Налык көстөн ааста. Оо, ити 
туһунан тоҕо урут санаан көрбөт этэй, сиргэ 
кэлбит аналын толорон кэргэн тахсыахтааҕын, 
оҕо төрөтүөхтээҕин. Билигин бу тирээн кэлби-
тигэр биирдэ өйдөннө дии. Налык эрэ баара 
кини сµрэ±эр уонна тугу да санаабата ээ. Аҕа-
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та кыыһа ыал буолуон баҕараахтыыр ээ, кини 
хантан билиэй кыыһын сүрэҕэр атын киһи 
баарын. Сибиктэ дьонун хаһан да утары баран 
көрө илик, ыйааҕа-оҥоһуута оннук буоллаҕына 
хайаахтыаҕай. Кыыс көрдөҕүнэ уол туох да 
куһаҕана суох, сахаҕа улахан соҕус уҥуохтаах. 
Сырдык хааннаах, хараҕа санааҕа баттаппыт 
киһи курдук көстір. Ийэтэ кыыһыгар мааны 
таҥаһын бэлэмнээбит, ону кэтэн өссө тубуста. 
Чуулааныттан тахсан кэлбитигэр уоллааҕар аҕа-
та улаханнык айаҕын атан кэбистэ. Уол кө рөн 
сөхтө аҕай, маннык үтүө сэбэрэлээх кыыс баар 
буолуо дии санаабат этэ. Кини таптыыр кыы-
һыгар Өрүүччэ±э тэІнээх суох дии саныыра. 
Буруйа диэн Јрµµччэ хамначчыт этэ. Аҕата ону 
истэ да барбатаҕа.

– Хотон сааҕыттан ороон ылаары гынаҕын 
дуо? – диэн ордоотоон кэбиспитэ. Уонна кыыһы 
дойдутугар ыыппыта. Уол аҕата аатырбыт Баай 
Бачыылап батталлаах, дьонугар эмиэ куһаҕан 
майгылаах. Улахан уола ыарыһах, таттарар этэ. 
Ол барахсан анараа дойдуга аттанаахтаабыта, 
дьон этэринэн, сынньанаахтаабыта. Бу уолун 
ийэтэ, бастакы ойоҕо кырбанан, ыарыы буолан 
өлбүтэ. Иккис ойоҕуттан үс кыыстаах. Онон 
соҕотох уолугар бу үчүгэй удьуордаах ыал кыы-
һын кэргэн кэпсэтэ кэлбитэ.

Хообуйдар баай аатырыахтарын аатыраллар. 
ҐрµІ-хара сµµрµктэрэ элбээн, уон оччонон эр-
гиллэн кэлиэ диэн, тоҕус маҥан сылгыны 
ойуурга үүрдэрэр үгэстээх. Ону дьадаҥылар 
ту тан сииллэр. Хамначчыта элбэх, кинилэргэ 
анаан тэлгэґэтигэр икки балаҕаннаах. Хообуй 
бэ йэтин үс оҕотуттан ураты, өссө хамначчыт 
дьахтарга икки уол оҕолоох, ону дьон ба-
рыта билэр да, тойоннорун туох диэхтэрэй. 
Эмээх синэ Алааппыйа биллэр да, билбэтэҕэ 
буо ла сылдьаахтыыр. Арыт кыйаханар. Ха-
йыа ҕай, уолаттар үлэһиттэрэ бэрт уонна оҕо-
лор туох буруйдаах буолаахтыахтарай? Биир-
дэ хамнастарын аахсан туспа бараары гым-
мыттарын Хообуй ыыппатаҕа. Уолаттар µлэни 
кыайалларыттан дииллэр да, оннук буол ба тах 
этэ. Төрүөтэ кини Кыыдаананы наһаа тап-
тыы рыттан ээ. Сорох дьон кинини ата ҕас-
таан инник гыннаҕа дииллэрэ. Суох, кини тап-
таа быта ээ, Кыыдаанатын. Сайын оттуу бар-
дахтарына көрсөөччүлэр. Оо, ону күүтээччи 
аҕай. Аан бастаан көтөҕөн киллэрэн өрүскэ 
сө түө лээбиттэрин санаатаҕына, тугу барытын 
быраҕан туран иккиэн баран хаалыах та рын са-
наталааччы ээ. Кыыһын Сибиктэтин, уолат та-
рын санаан эрэ тохтооччу, оннук күүс тээхтик 

таптаабыта. Онтон оҕолонон соһуппута, аата 
онно үөрбүтүөн. Кыыдаана истээх буолан баран 
үүрэллэрэ буолуо диэн куттаммыта, хайа уонна 
саата да бэрт этэ. Хотунуттан саллара ахан, 
хата биирдэ да туох да диэбэтэҕэ. Алааппыйа 
эриттэн наһаа куттанара, ол иһин сымыыттааҕар 
бүтэй буолан сылдьаахтаабыта.

Налык ийэтэ киирэн Хообуйдар кыыстарын 
кэргэн кэпсэтэ атын улуустан Баай Бачыылап 
уолунаан кэлбиттэр диэн кэпсээтэ. Уол ону 
истэн сүрэҕэ тохтуурга, кулгааҕа куугунуурга 
дылы буолла. Уот иннигэр кэлэн олордо.

Сибиктэ чэй бэлэмнэһэ сылдьан сирэйигэр 
уот ыстанар курдук гынна. Ол аайы сирэйэ 
мырдыҥнаан иһэр. Бачыылап ону бэлиэти көрдө, 
ыарыһах дуу, хайдах дуу диэн дьиксиннэ. Били 
улахан уолун курдук ыарыґах буолла±а диэн 
сүрэх баастаах киһи куттанна. Куоракка үөрэнэ 
сылдьан хам туттаран ыалдьыбыта диэбиттэрэ 
дии, атын ыарыылааҕын кистээбиттэр дуу диэх 
курдук санаата. Сибиктэ хайдах буоллум диэн 
кинитээҕэр бэйэтэ дьиибэргээтэ. Дьиибэтэ диэн 
уол аҕатын диэки көрдөҕүнэ эрэ тардар. Ону 
хаста да көрөн Бачыылап олох сирдэ, хаанын 
тэнитэргэ ыарыһах дьахтарга олох наадыйбат 
ээ. Ол эрээри, баҕар, итиччэ эдэр кыыс уолбун 
көрөн кыбыстан буолуо дии саныыр. Уолум кыыс 
сирбэт көрүҥнээх уонна баайа-дуола диэн ону-
маны иһигэр саныы олордо. Бэйэтэ да кыыһы 
көрөн ымсыырарга дылы. Барар күннэригэр 
сар сыарда туран Хообуйга эттэ:

– Кыыһыҥ ыарыытын кистээн эппэтэххин дии, 
сирэйэ ханньары тардарын.

– Т-т-туох диигин, х-ханньары да?..
Ийэлэрэ Алааппыйа чэй бэлэмнээтэ, аґыы 

оло рон аҕата Сибиктэни туга ханньары бар бы-
тын этэр диэн көрөн олордо. Кыыһа тупсубут 
аҕай, хата, ону дьэ бу бэлиэтии көрдө. Сороҕор 
киһи аттыгар баары аахайбат дииллэрэ кырдьык 
ээ. Оҕото улааппытын билигин кэлэн көрбүк кэ 
дылы. Бэйэтиттэн кэлэйэн күлүөх санаата кэл лэ. 
Сибиктэтин ийэтэ харыһыйаахтыыр, бу бар дам 
киһиэхэ кийиит биэриэн баҕарбат, оҕон ньоро туох 
дииринэн буоллаҕа. Ыалдьыттар быраһаайда һан 
тахсан бардылар туох да диэ бэтилэр.

– Саас кэлиэхпит барыта кэпсэппиппит кур  дук, 
сүөһүнү үүрэн аҕалыахпыт. Чэ, үчүгэйдик оло  руҥ, 
– диэтэ атын сэргэттэн сүөрэ туран Ба чыылап.

– Сөп, этэҥҥэ айаннааҥ, – Хообуй бараач-
чылары кытары илии тутуһан тоҥхоҥностулар.

Аҕалара дьиэтигэр киирэн дьонугар тугу да 
эппэтэ. Сибиктэ, хата, Налыктаахха бы раап-
пынаан бара сылдьыам диэн үөрдэ аҕай.
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* * *
Налык сүрэҕэ толугуруу тэптэ аҕай... Аҕата 

долбууртан били кыра сылдьан көрбүт тааһын 
ылан биэрдэ.

– Мэ, бу эйиэнэ, – диэтэ. Уол убайа Сулус 
аҕалбыт міґііччүгэр уктан кэбистэ. Таһырдьа 
тахсан турда, көй салгын тыҥатын толорон, 
этигэр-хааныгар барытыгар тэнийэргэ дылы. 
Бу туран оҕо сылдьан кулгааҕын тыс гынар 
тыаһын истэ-истэ сүүрэрин санаата. Бүгүн оҕус 
бурҕалдьытын оҥоруохтаах этэ да, ойууругар 
сохсолорун көрө барыах санаата кэллэ. Сылаас 
күн буолбут «чэ, барыахха» диэн ыллыгын ус тун 
хаама турда. Көхсүн иһигэр киІинэйэн ыллыыр, 
аҕата тымныыга саҥа таһааран ыллаабат куо-
лута диэччи. Сулустуун биирдэ хаһыытаан ту-
рардаахтар, онтон куттанан өлө сыспыттара. 
Хаар эбэ соһуйан көтөн барбытыгар, тиит хаара 
сууллан түспүтүгэр, оо, аньыыны гынныбыт бы-
ґыылаах диэн. Онтон ыла ойуурга кыһын олох 
хаһыытаабат буолбуттара. Ийэлэрин кэпсээнин 
санаан куттанааччылар.

Кини эмиэ айылҕатыныын биир буолла. Хаар 
ып-ыраас, дьон эмиэ маннык ыраастар, арай 
олохторо эрэ кинилэргэ ойуу түһэрэр диэн ону-
маны ыраҥалыы истэ. Хаар курдук уйаннар, 
кып-кыраттан үөрүнньэҥнэр. Хаар, киһи тэбис-
тэҥ эбиттэр дии. Хаар хатыламмат ойуулаах, 
киһи эмиэ оннук ээ. Налык өйө-санаата олох 
ырааҕынан көтөөччү. Туутукка кэпсээтэҕинэ 
эдьии йэ муодарҕааччы, арыт наґаа сөҕөөччү 
эрэ. Ыстырыыстаан, эн муостааххын дуо диэн 
бат таҕын тардыалаан көрөөччү.

Таһырдьаттан киирдэххэ лэппиэскэ сыта үчү-
гэйин, арыылаан баран сиэ буоллаҕа би лигин. 
Ийэтэ наһаа минньигэс күөрчэҕин киһи этэ да 
барбат. 

– Эйиэхэ Сибиктэлээх кэлэн бардылар, – 
ийэ  тэ сылаас лэппиэскэни остуолга уура туран 
кэпсээтэ. 

Налык үөрдэ аҕай, хараҕа чоҕулуйан киһи 
эрэ таптыах курдук тутунна. Балбаара ону көрөн 
сүрэҕэ манньыйаахтыыр. Уолун наһаа таптыыр, 
олох бэйэтин оҕотун курдук саныыр. Ардыгар 
Кирииһэҕэ майгыннатан ылар ээ. Харыһыйарын 
кµµґµгэр бэйэтин албыннанар дуу, хайа-сах. Ку-
лубалаах оҕолоро этэ диэн билиниэн баҕарбат 
курдук. Ааныска ыалдьар диэбиттэрэ, аны оҕо-
бун аҕаллыннар диэҕэ диэн наһаа куттанар. 
Налык аһаан бүтэн баран, бурҕалдьытын ылан 
кыһан киирэн барда. Көмүлүөк оһох уота дьиэ 
иһин сырдатан муннуктар чэҥнэригэр оонньоон 
кылабачыйан ылаллар. Балбаара таммахха 

уурбут иһитэ туолан, өссө чаанньык ууран 
биэр дэ. Кирииһэ хамсатын ыраастана олордо, 
ыаһырбытын уһун синньигэс маһынан хаһа-хаһа 
оборон көрөр. Кини эһэтигэр табах уматааччы 
буолар этэ, ол иһин тардыбыта ыраатта, манта 
суох буоллаҕына утуйар уута алдьанар. Биирдэ 
сайын биир күн быстара сылдьыбыттаах. Били 
хатарбыт сэбирдэҕэр чыҥырыкаан баҕайы иик-
тээн-саахтаан иэдэтэн турардаах. 

* * *
Сибиктэни аҕата төттөрү илпитэ, халлаан 

тым ныйан кибииккэлээх сыарҕанан барбытта-
ра. Дьэ, бурҕайан киһи силэ муус буолан түһэр 
тымныыта буолаахтаабыт. Хообуй үүс истээх 
уһун сонун быакаччы курданан кэбиспитэ, 
таар  баҕан бэргэһэтин таһынан тииҥ кутуруга 
моой туругун иккитэ эргитэн бааммыта, бөрө 
сыалдьатын кэппитэ, ол үрдүнэн дьагдьайда. Ньу-
кулайдаахха хонор буолла, Алааппыйа сарсын 
лааппыга сылдьан көс нууччата атыылыыр ин-
нэтин ылаар диэбитэ. Хамначчыттарыгар аны 
сайын улахан ыһыахха кэтиэхтэрэ диэн ырбаа-
хы тиктэллэригэр таҥас ылла. Күнүс дьиэтигэр 
айан  наан иһэн, Кыыдаанатын санаан, сүрэхпин 
кыай бат эбиппин, баччааҥҥа диэри өйбүнэн 
сыл  дьабын дии сананарым мэлигир эбит дии 
са наата. Өйө-санаата буккуллан ис сүрэҕиттэн 
айманан ытаата, таптыыр дьол буолан баран, 
киниэхэ сор буолла. Киһи бу орто дойдуга оло-
рон наар үчүгэйи эрэ ыраҥалыыр ээ. Ол гынан 
баран Дьылҕа Хаан оҥоһуутуттан куоппат эбик-
кин. Олох устара түргэнэ, бу ааспыта эрэ баар 
буолан иһэр. Арыт ыксаан сыыһаҕын, арыт чэ 
кэлин диэн куоттараҕын. Олох – устар аал, 
олорсон иһэн түһэн хааллаххына, хаһан да сип-
пэккин. Биир олоххо тугу барытын билэр ки-
һи суох буолуо. Ол эрээри, биир кэргэннээх 
буолбуппут үчүгэй, аҕыйах кэм анараа өттүгэр 
курдук, икки-үс дьахтардаахпыт буоллар хааммыт 
алдьаныа, бу тымныы, кырыы сиргэ эстиэ этибит 
дии са ныы истэ. Хообуй ити кур дук ону-маны 
санаан дьиэтигэр кэлбитин билбэккэ хаалла. 
Олох пун туох кыалларынан олоро сатаатым 
диэн үөрүөҕүн дуу, хомойуоҕун дуу билбэккэ 
дылы эбит.

Кыһын ортото Баай Бачыылап уола ойуурга 
тоҥон өлбүт үһү диэн дьулаан сурах иһилиннэ. 
Били таптыыр кыыһыгар күрээн иһэн мунан дуу, 
хайаан дуу суорума суолланаахтаабыт.

Саас буолан ньургуһун тыллан Сир Ийэ 
сыттыын, сымардыын киһи сүрэҕин ортотунан 
киирэр буолла. Быйыл дьыл эрдэлээтэ, ынах-
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тара да эрдэ төрөөбүттэрэ. Сулус этэҥҥэ 
сылдьабын диэн суруйбут этэ. Кулуба куоракка 
билэр киһитигэр олохтообута. 

Налык хонуутугар тиийэн тиитин мутугугар 
тах сан олорон хомуһун тыаһатта. Алааһа мантан 
ытыска уурбуттуу көстөр. Ийэтэ тугу эрэ гына 
сылдьар, аҕатын хамсатын буруота унаарар. Кү-
рүөҕэ өйөнөн тугу эрэ көрөр, күөлгэ хаастары 
буолуо дуо? Бай, туохтар саҥаралларый кы та-
лыктар дуу? Ийэтэ эмиэ аҕатын таһыгар баран 
турда. Налык тиититтэн түһэн күөл диэки сүүрдэ.

Ити кэмІэ Сибиктэ ыллык устун хааман 
иһэн иһиттэҕинэ, көтөр дьикти µчµгэйдик ыл-
лыыр саҥата иһилиннэ. Күөл соҕуруу өттүн 
диэки уп-уһун атахтаах көтөрдөр үҥкүүлүү сыл-
дьаллар эбит. Кыталыктар диэн таайда, аата 
кыраһыабайдарын, үҥкүүлэрэ көрүөххэ кэрэтин. 
Атыыра тула кө тө сылдьан уп-уһун моонньун 
араастаан ими гэстик хамсатар, эмиэ да көтүөх 
курдук кынатын саратар. Халлаан диэки хантайан 
ыллаан лыҥкыныыр, киһи дууһатын долгутар. 
Үҥкүүтэ доҕоругар ананнаҕа. Айылҕа бу дьик-
ти, маанылаах көтөрдөрө эчи кэрэлэрин. Маны 
Си биктэ ыраахтан көрөн турда. Налыктыын 
үҥ күүлүү сылдьаллар курдук санаата, ол са-
наатыттан үөрбүтүөн. Көрөн баран туруох эбит 
да, кыталыктар кылыйсан ыла-ыла дайан күөл 
анараа өттүгэр бардылар. Бу эбэ наһаа улахан, 
дириҥ даҕаны, аата Сатаҕай диэн. Икки күөл 
силбэспитэ уонна өссө µрэх киирэн сайҕаан 
барар. Балыга наһаа эмис, минньигэс, кус-хаас 
быһа ааспат сирэ. Урут дьоно кыталык ырыатын 
ыраахтан истибиттэрин этээччилэр. Бэйэтин 
көрбөтөхпүт диэччи ийэтэ. Былыр-бы лыргыттан 
сахалар дьоллоох киһи кыталыктар үҥкүүлэрин 
көрөр дииллэрин билэр. Ол иһин Сибиктэ наһаа 
долгуйда, үөрдэ даҕаны. 

Налык бөкчөйөн баран күөлгэ чугаһаан иґэн 
соҕуруу өттүттэн, икки күөл силбэһэр сириттэн, 
кини диэки уп-уһун атахтаах икки улахан көтөр 
са ҥара-саҥара хааман иһэллэрин көрдө. Саһан 
олордо, кыталыктар хонууга тахсан үҥкүү-ырыа 
дьиктитин тардан кэбистилэр. Налык санаатыгар 
кинилэрдиин үҥкүүлүү сылдьар курдук, биирдэ 
өйдөммүтэ икки илиитин өрө уунан баран турар 
эбит. Кыталыктар көтөн баран эрэллэр. Налык 
дьиктигэ уйдаран туран хаалла. Сибиктэ иккис 
күөлү эргийэн кэлэн, хонууга ыраахтан Налык 
турарын көрдө. Оо, ахтыбыт да эбит, таптыыр 
күндү киһитин.

– Налыы-ы-ы-к...
Кыталыктар эмиэ халлааҥҥа «На-лы-лы-лыык-

лыык, тап-тыы-ы-быы-ы-ы-н...» дииргэ ды лылар.

Налык Сибиктэ саҥатын истэн кини диэки эр-
гилиннэ уонна утары сүүрдэ. Ол иһэн сүрэҕэ 
тохтуурга дылы гынна, накыс гынан охтон түстэ. 
Арай көрдөҕүнэ бэйэтэ хонууга сытар, кута көтө 
сылдьар эбит. Халлаан диэки көрбүтэ түүлүгэр 
көрөр дьахтара кэлэн сыллаан баран, ааһа көтө 
турда.

– Оҕом, быраһаай, быраһаай, быраһаай...
Өйдөнөн кэлбитэ Сибиктэ түөһүгэр саба түһэн 

ытыы олорор эбит. Уол хамсаан кэлбитигэр 
тыын наах эбит диэн үөрэн өлө сыста. Иккиэн 
ыга куустуһан саҥата суох сыттылар. Налык 
миигин таптыыр эбит диэн өссө да көтүөх са-
наата кэллэ. Сибиктэ куттаммыта ааһан биэр-
бэт, таптыыр киһитин күн сириттэн сүтэриэн ба-
ҕарбат. Ол кэриэтин бэйэтэ өлүө этэ. Оргууй 
туран тииттэригэр бардылар. Сиэттиһэн иһэн 
бэйэ-бэйэлэрин көрсөн мичээрдэһэн ылаллар. 
Тиийэн тииккэ өйөнө олорон Налык эттэ:

– Мин ийэбин көрдүм.
– Ханна көрдүҥ? – Сибиктэ Балбаараны көр-

дөөн тулатын көрүннэ.
– Ээ, суох, – Налык тугу көрбµтүн эппэтэ. Иһи-

гэр кыра эрдэхпиттэн кинилэргэ баран түүлбэр 
хонон кэлэр эбиппин диэн таайа санаата. «Хай-
даҕый оччоҕуна? Мин ийэм, Балбаара оҕото 
буолбатах эбиппин? Тоҕо миигин кинилэргэ 
биэр дилэр?» диэн санаа үүйэ-хаайа тутта. Тугу 
эмэ мунаарбытын уоттан ыйытааччы дии. Тура 
эккирээт, Сибиктэҕэ эттэ: 

– Сарсын көрсүөхпүт күүтүөм, – диэн баран 
сүүрэ турда. Кыыс кини тоҕо эмискэ барбытын 
өйдөөбөтө, ыраах талахтар быыстарыгар сүтүөр 
диэри олордо. Талахтар саҥа быкпыт сэбир дэх-
тэрэ көҕөрөн от күөх отон курдуктар.

Налык күрүө иккис сүллүгэһин үрдүнэн ыстанан 
кэбистэ, кыанарыттан астынан кылыйбахтаан 
ылла. Дьиэтигэр тиийэн мунду үөлэргэ оттор 
отууларыгар уот отунна, сиэлинэн сыт таһааран 
баран уотун көрө олорон ыйытта:

– Аал уотум, оҕоҥ ыйытабын, ийэм дьүһүнүн 
көрдөрүөҥ буолаарай... – уот умайбытын курдук 
умайа турда, тугу да көрүүлэммэтэ, Соһуйда 
аҕай. Урут уот кинилиин кэпсэтээччи дии...

(Салгыыта бэчээттэниэ)
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Үүйэ эрэйдээҕи биир ыалга дьиэ көрөөччүнэн биэрдилэр. Иирбит 
киһилии тутуллан, хаалла сытар курдук буолуо дуо, кэм киһилии 
олохтонно. Ол эрээри, ханна да быктарбаттар. Дьиэттэн 
таҕыстаҕына даҕаны үрдүк баҕайы эркин күрүөттэн тахсара, дьон 
сырыттаҕына харах тарыгар көстөрө бобуулаах. Бу ыал уончалаах 
уонна уонтан тахса саастаах уол оҕолордоохтор. Эр киһи үөһээ 
уоһугар туора тэбэ сылдьар хара бытыктаах, улахан кыһыл 
сирэйдээх, үөс кур дугунан дьүккүччү көрбүт киһи. Кэргэнэ эт тээх 
маҥан сирэйдээх, кута-мата курдук быһыылаах, төрөл дьахтар. 
Ыарахан атахта рынан тыас таахтык либигирэччи хаампахтаан 
мөҥө-этэ, ай даара сылдьарын сөбүлүүр. Уолаттар тэбэ нэттээхтэр. 
Кыра уол Үүйэни кымаахтаан ааһар, сирэйин араастаан 
хаанньаҥнатан-муунньаҥ на тан үтүктэр. Улахан уол кинини кэнниттэн 
хар баан ылар, атаҕын икки ардыттан тутаары сордуур. Үүйэни 
«кладовка» диэн ааттыыр бөх хаалыыр хосторугар олохтообуттара. 
Бөх-сах, мал-сал, эргэ сон, таҥас быыһыгар утуйан ту рар. Дьахтар 
бурдугунан эҥин араас төгүрүк, эриллэн тах сыбыт астары астыыр, 
бу астартан олус үчүгэй, минньигэс сыт кэлэр. Астаммыт аһы 
уолаттар ханна эрэ илдьэллэр. Тойон ха һаах тар кэтэр кы лырдаабыт 
соннорун, сэби рийбит бэргэһэлэрин кэтэн кэлэр-барар. Табах диир 
куһаҕан сыттаах буруоларын хамсатыгар уматтан бусхаҥнатар, 
кини киэһэтин үксүгэр хабысхата суох туттан, уларыйан кэлэр. 
Чугаһаатаҕына киниттэн ыара хан сыт кэлэр. Аҕалара оннук буолан 
кэлбит буоллаҕына, уолаттар ылы-чып бараллар. Хотун эмиэ 
уларыйар. Эригэр илэ-сала көтө сылдьан, ханна олордуон, 
туруоруон билбэт, «Антипыч» да, «Антипыч» буолан хаалар. Бу 
ыал кугастыҥы күрэҥ, убаһа саҕа ыттаахтар. Тимир иилэҕэс быаҕа 
бааллан туран, быатыттан иҥнэн өрө тура-тура үрдэҕинэ дьулаан 
кыыл. Бөрө даҕаны көрөргө ити ыт курдук суостааҕа-суодаллааҕа 
буолуо дуо? Үүйэ төрөөбүт дойдутугар бөрөлөр бааллар. Ыйдаҥа 
түүн Чына сиһигэр улуйалла ра чуолкайдык иһиллээччи. Биир бөрө 
улуйар, чочумча буолаат атын сиргэ иккис бөрө улуйара иһиллэр, 
оттон үһүс бөрө холбоґор. Кинилэр улуйалларыгар туох эрэ улахан 
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санаарҕабыл, аба-сата иһиллэр курдук. Бөрө 
торҕоннооботоҕу на тыа кыылын тайаҕы, табаны 
тутар үһү. Тор ҕонноотоҕуна эрэ киһи бас би-
лиитигэр түһэр, сылгыны сиир эбит. «Ол муҥ-
наахтар сылгыларын оннук сиргэ бірі тарпыт 
үһү», – диэн сурах тарҕанар. Бөрөнү сойуо-
ласпаттар, бултаабаттар (кырдьыга, хайдах бул-
туохтарай) бөрө кырыы һыгар түбэһэллэриттэн 
куттаналлар. Былыр биир баай хоруотаан 
сылдьар сэттэ биэтин туп пут тарыгар абаран, 
бөрөлөргө айа тардыбыт. Айа ҕа табыллыбыт 
оҕо бөрө хаана таммалыы-таммалыы барбыт 
суола хаалбыт. Сотору кэми нэн чугас эргин 
бөрө суола тааппарай курдук элбээбит. Биир 
түүн ыттар үрбүттэр, дал диэки сылгы 
хаһыҥыраабыт. Ыт үрүгэнниирэ кэмнээх буолуо 
дуо? Сибиэни үрэрэ буолуо диэннэр тах-
сыбатахтар. Сарсыарда көрбүттэрэ далга аһыы 
турбут икки миҥэ аттара өлөн тыылла сыталлар 
үһү, бөрөлөр тардыбыттар. Кыра ыттарын ор-
тотунан быһа тардан кэбиспиттэр. Улахан 
ыттара сүтэн хаалбыт. Миинэр миҥэтэ суох 
оҥор тоон баран, аны үөргэ сылдьар сылгы ла-
рын тутан, сиирин сиэн, өлөрөрүн өлөртөөн 
киирэн барбыттар. Көр, оннук улаҕалаах өйдөөх, 
өһүөннээх кыыллар эбит. Киһи дьиктиргиирэ, 
атын дьон сылгыларыттан дьөрү тааҕылаах 
даҕаны убаһаны тарпатахтар. Ол кыһын айа-
лаабыт баай икки сүүсчэкэ сылгытыттан соҕотох 
сылгыны – Тардыылаах диэн үөр атыырын эрэ 
ордорбуттар. Тардыылаах эрэйдээх, саас харал-
дьык тахсыыта үөрдэрин суохтаан, иҥэр сийэ-
иҥэрсийэ тиэргэнтэн арахпат буолбут. Тиэргэн-
тэн тэйдэр эрэ ардай аһыылаахтарга түбэһэрин 
билэр эбит. Кырдьаҕас ойууннара баайга бу 
атыыры ытыгылыырыгар, сылгы этин үрэх икки 
саҕатыгар уурталаан, анаҕастаахтарга толук 
биэрэригэр сүбэлээбит. «Ити сылгыгын баппа-
ҕай даах кыыл бэлиэтээбит эбит. Бөрөлөр ол 
кыыл арҕаҕыттан тахсарын кэтэһэллэр. Арҕа-
ҕыттан тахсан баран, от-мас сыттаныар диэри 
тыыппатаҕына, атыыргын бөрөлөр бэйэлэрэ ту-
туохтара», – диэбит ойуун. Кырдьык, атыыры 
тый эрдэҕинэ кырдьаҕас дайбаабыта, тыҥы-
раҕын суола түөрт хара тардыы сурааһын буо-
лан сылдьара үһү. Баай атыырын аһыйара бэр-
диттэн, ойуун эппитин курдук дьаһамматах. 
Биир сарсыарда турбуттара атыырдара сүтэн 
хаал быт. Икки күн көрдөөн, атыыр сэмнэҕин 
бул буттар. Атыырдарын кырдьаҕас баттаабыт, 
инчэҕэй сиргэ дуолан охсуһуу буолбут суола 
үлүгэр үһү. Сылгы кэмэлдьитин үчүгэйдик билэр 
кырдьаҕастар сылыктаабыттарынан, үөрүн бө-

рө лөргө эстэрэн баран, атыыр бастаан 
кырдьа ҕаһы кытта күөн көрсөргө бэлэмнэнэн, 
кэтэһэ сылдьыбыт курдук эбит. Онон, атыыр 
сэмнэҕин тыыппакка, кырдьаҕаһы сиэнигэр 
кэлэрин кэ тииргэ сүбэлээбиттэр. Баай 
кырдьаҕастар сүбэ лэрин ылыммыт, ууска 
үчүгэй тайыы, батас оҥотторбут. Эһэни кытта 
күөн көрсөргө бэлэм нэммит. Итинтэн уонча 
хонук ааспыт, атыыр сэмнэҕэ суор-тураах 
уйата буолбут. Эһэ төннү бэтэх. Сир түннүгэ 
кырдьаҕастар эһэ аны төн нүө суоҕа, атыыры 
кытта охсуһан улаханнык эмсэҕэлээн, өлө 
барбыт диэн тойоннообуттар. Эһэ кыайардыы 
кыайбыта буоллар, атыыры сиэхтээх, ордугун 
хол-буут арааран, хас да сиргэ сылбаҕынан 
көмөн кистиэхтээх дэспиттэр, эһэ майгытын 
билэр улахан булчуттар. Аны сэм нэҕи 
маныырын тохтоторугар сүбэлээбиттэр. Ити 
итинэн ааспыт. Сайылыкка көспүт кэннэ 
оҕолор төбөтө тосту хадьырыллыбыт айа ох-
сорун кэлин быһаҕаһын булан аҕалбыттар. 
Охсору атыыр сэмнэҕин үрдүгэр аҕалан 
бырах пыттарын булбуттар. Баай бэйэтин 
сэбин билэн икки чабырҕайын саба туттан 
күннээх түүн аһаабакка, утуйбакка олорбут. 
Ол кэннэ тусаһа иннигэр былыргылыы ан-
даҕайбыт. Андаҕар ба һа аны ардай аһыы-
лаахтар, уһун куту руктаахтар хара кү лүктэрин 
быһа хаамыам эрэ суоҕа, аны сыспай 
сиэллээҕи иитиэм эрэ суоҕа диэн буолбут. 
Ол баай, кырдьык, сылгы ииттибэтэх, наар 
ынах сүөһүнэн барбыт. Билигин ол баай аата 
ааттаммат. Оттон бөрөҕө айа тардыбыт сирэ, 
Чына үрэх хаҥас салаата, Айалаабыт үрэҕэ 
диэн аатырар. Атыыры кырдьаҕас бат таабыт 
сирэ, ортотугар кыра көрдүгэн күөллээх, 
дулҕалаах, Атыыр охтубут диэн кыра алаас. 
Үүйэлээх аҕалара ол Айалаабыт үрэҕин куу-
латыгар куобахха айа тарда тахсан баран, 
быһа курбуулатан, ыал дьан киирэн, аҕыйах 
хонон хаалбыта үһү. Ойуун булчуту Айа-
лаабыкка кэ лэн туран, бу сир аатынан аат-
танар сэбинэн бултаспытын иһин, сир иччитэ 
сэмэлээбит диэн көрүү лэммит. Сайы ныгар 
ийэлэрэ ынах хомуйа атах сыгын ньах тахсан 
баран, атаҕын мутукка дьөлө үктээбитэ сүүлэ 
иһэн, эрэй бөҕөтүн көрө сытан өлбүт. Ийэтэ 
өлөрүгэр Үүйэ түөрт эрэ саастааҕа үһү. 
Ийэтин имэрийэр курдук көрбүт харах тарын 
уонна сып-сылаас ытыс тарын эрэ өйдөөн 
хаалбыт. Үүйэни уон на саҥа хааман эрэр 
сурдьун таайдара Түп диэн бэйэтэ кы рдьаҕас 
киһи иитэн көрөн баран, кыайан ииппэккэ, 
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аһаппакка, аҕаларыттан мөҥүллүөхтэриттэн 
хо  тун ыты аһатыыны киниэхэ соруйар. Субу 
быа тын быһа түһэн киһини сиэх-аһыах курдук 
ынырык көрүҥнээх кыыл сааҕын ыраастата 
хотун сиэтэн таһаарбыта, илиилэринэн көрдөрөн 
«ыраастаа» диэн соруйбутун өйдөөбүтэ. Үүйэ 
хайдах чугаһаан ыраастыан билбэккэ дьуру 
диэн дьулайан, биир сиргэ чугуҥнуу-чугуҥнуу 
тур бута. Кэннигэр уолаттар бэлэстэринэн кү лэн 
хахаараллара иһиллибитэ. Арай көрдөҕүнэ ыт 
уйатын ойоҕолото, эркин күрүөҕэ балачча уһун 
уктаах кыра балтыһахтаах мас өйөннөрүллэн 
турара. Уолаттар үөннээх харахтарыттан абак-
карбыт кыыс, ол маһы ылан, сэрэнэн чугаһаан, 
эрэй бөҕөнөн ыт сааҕын ыраастаабыта. Кэлин, 
аһатар буолуоҕуттан, ыт кэм сымнаабыт кур-
дук буолбута, онон сааҕы олус куттаммакка 
ыраастыыр. Эрэй киһини туохха барытыгар 
үөрэтэр. Үүйэ ыт майгытын-сигилитин сыыйа 
үөрэ тэн биллэ диэххэ сөп. Ыттан төһөнөн кут-
таммаккын даҕаны, ыт оччонон сыһыйар, олус 
суоһурҕаммат буолар эбит. Төрүт куттаммат 
киһиттэн ыт бэйэтэ куттанар курдук. Аһатар 
буолуоҕуттан ылата, ыт кинини билэн, сиэри 
тииспэт буолбут. Ыт иккис уратыта – илиитигэр 
быа ны тута сылдьар киһиттэн куттанар. Бу ыал 
ыттарын түүнүн ыытан кэбиһэр үгэстээхтэр. 
Биирдэ Үүйэ ыты эрдэ ыыппыттарын билбэккэ, 
тахсан биэрбитэ. Ыт ардыргыы түһээт, аҕыйахта 
ойон кэлбитэ. Үүйэ синим биир диэбиттии, 
саҥата суох хамсаабакка туран биэрбитэ. Ыт 
кыы һы сытырҕалаан көрөн баран, кутуругун 
хамсаппыта, туора хааман биэрбитэ. Кыыс тур-
бахтаан баран, кэннинэн сыҕарыҥнаан күүлэ 
үктэлигэр тиийбитэ.

Тойон итирэн кэллэҕинэ дьиэлээхтэр эрэ куту-
йах ороҕун кэҥэппэттэр эбит. Иччитэ итирэн кэл-
лэҕинэ, ыт эмиэ үрүгэннээбэккэ уйатын таһыгар 
хаптайан баран, сытар буолар. Күн уһаан, 
ылааҥы буолар. Эркин күрүө таһынан үөр ыт 
тэҥинэн үрэн, айманан ааһар. Карай ол күнү 
туруору тохтообокко үрэр, мөхсөр. Сарсыныгар 
дьиэ иһигэр атын аймалҕан буо лар. Уолаттар 
таһыллан сарылаһаллар, дьахтар ытыыр-соҥуур. 
Киэһэ босхо ыыппыт ыттара эркин бүтэйи 
үрдүнэн көтөн, үөр ыттарга баран хаалбыт. 
Тойон барбытын кэннэ, хотун Үүйэни мөх да мөх 
буолар, тиһэҕэр кыыс төбөтүгэр силлиир. Сидьиҥ 
атаҕастабылтан көмүскэнэрэ эрэ кө мүскэтин уута 
буолбут кыыс муннукка олорон саҥата суох ытыыр. 
Хотун кыыһы холуттан ылан, сиэтэн дэллэритэн 
илдьэн, ас астыыр оһох иннигэр садьыйар. Кыыс 
ат буола түһэр. Туран сыҥсыйа-сыҥсыйа оһоҕу 

баайдарга иитиэххэ биэрбит. Сурдьун ханна эрэ 
Ньурбаҕанчына диэки олохтоох, уйа-хайа ай-
махтара киһи, илдьэ барбыт. Үүйэ киһини өй-
дүүр буолуоҕуттан баайдарга айаҕын иннигэр 
үлэлээн сырытта. Бүтэһигин Хабыаха баайга 
сы рыттаҕына ол эрэстиин дьаһаах хомуйар ха-
һаахтарга биэрэн ыыппыта. Бадаҕа туох эрэ 
малга атастаһан биэрдэ быһыылааҕа... Үүйэ им 
балайга килэччи көрө сытан дириҥник үөһэ 
тыы нан баран, тыастаахтык сыҥсыйан ылар. 
Харахтарын уутун соттубакка сыппыта айаҕар 
киирэн, амтана биллэр. Билигин кинини аһыныах, 
харысыһыах кимэ да суох. Харыһыйтарара эрэ 
хараҕын уута, көмүскэтэрэ эрэ көмүскэтин уута 
буолан сылдьаахтыыр. Маннык сору көрө сыл-
дьыах кэриэтин... Ол эрээри, сурдьа хайдах 
сыл дьаахтыыра буолла? Үүйэ диэн эдьиий-
дээххин диэн кэпсииллэрэ дуу, суоҕа дуу? 
Билигин ханна эрэ ыраах Ньурбаҕанчына диир 
сирдэригэр олордоҕо. Үүйэ манна, хаһан даҕа-
ны көрбөтөх-билбэтэх, торулуур тоҥ ыалын 
бөхтөрүн симэр хоспохторугар сыттаҕа. Тойон 
турда бадахтаах, мас муостаҕа ыарахан атах 
хааман лиһирдээн кэлэн Үүйэ хоспоҕун таһыгар 
тохтуур. Тойон көхсүн этитэн дуу, хайдах дуу 
«кээх» диирэ иһиллэр. Үүйэ тип-титирэс буолар, 
тымныы көлөһүнэ сарт түһэр. Илиитин иминэн 
харбыалаһан, сүгэ тостубут угун ууруна сыл-
дьарын ылар. Ким эрэ атах сыгынньах ли-
бигирэйэн бэттэх кэлбитэ иһиллэр. Хотун тугу 
эрэ ыйытан эрэрдии түргэн-түргэнник саҥарара 
иһиллэр. Тойон кыыһыран көөҕүнүүр, ол са-
ҥаттан Үүйэ хаста даҕаны «куурва, куурва» 
диэбитин арааран истэр. Эмиэ да астаһан эрэр 
курдук тилигириир тыас баар. Хотун ньааҕы ныы 
түһэр. Бу кэмҥэ таһырдьа ыт баргыйан үрэрэ 
иһиллэр. Тойон үөхсэр курдук саҥарар, тахсар 
аан аһыллар-сабыллар. Тойон төннөн киирдэ 
бадахтаах, аан тыаһыыр, кэпсэтэллэрэ иһиллэр. 
Сотору аан лип гына күүскэ сабыллар. Дьахтар 
ытамньыйа-ытамньыйа тугу эрэ саҥарара иһил-
лэр, Үүйэ хоспоҕун аанын тардыалыыр. Үүйэ 
хоспоҕун хаптаһын аанын сонос маһы булан, 
тутааҕыттан быалаан, олуйа тардан утуйааччы. 
Дьахтар тоҥсуйа-тоҥсуйа тардыалаан тардыр-
ҕатарын олуур тулуйар. Дьахтар: «Откуруой, 
куурва», – диэмэхтиириттэн бу «куурва» диэн 
дьах тары үөҕэр тыллара буоларын өйдүүр. Ха-
та, дьахтар сотору хоһугар төннөр... 

Үүйэ биир үлэтэ ыты аһатыы, уһун уктаах 
балтыһах маһынан тарыйан, ыт сааҕын ыраас-
тааһын. Бастаан сааҕы эрэ ыраастыыр этэ. 
Бу кэлин уолаттар улдьааран ыттарын кэмигэр 
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оттор. Нөҥүө күнүгэр уолаттар астаммыт аһы 
илдьээри, бүтэй хаптаһын аанын иннигэр ыт-
тара кэлэн сыппытын булан киллэрэллэр. 
Ыттартан кырбанан баас-үүт буолбут, аҥар 
кулгааҕа хайа тардыллыбыт. Ыт содьоҥноон 
киирэн, уйатын иннинээҕи сүөһү тириитигэр 
сытар. Киэһэ тиэргэҥҥэ ыт өлөр хаһыыта, 
ха тан часкыыра иһиллэр. Тойон кэлэн, ытын 
тимир быатыттан соһо сылдьан, кымньыы нан 
курбаһыннартаан эрэр эбит. Уолаттар уҥуох-
тара босхо барыар диэри куттанан, саһан хаа-
лаллар. Тойон тимир-тамыр туттан лиһирдээн 
киирэн, оһоҕун иннигэр ыараханнык тыынан 
буһурҕата олорор, хамсатыгар табах уурунан 
уһуннук тардар. Хотун эригэр ас тардан, курдат 
көстөр хороҕор иһиккэ били куһаҕан сыттаах 
итирдэр утаҕы аҕалан остуолга туруорар. Эрэ 
хаһан санаата алдьанан, тимир тириитин кэтэн 
кэ лиэхтээҕин, дьахтар эндэппэккэ сэрэйэр, он-
нук ыыстыйан кэллэр эрэ, дьиэлээх дьонун 
ыгар-түүрэр адьынаттааҕын билэр буолан, хо-
тун ити абааһы утаҕын кистээбит, ууруммут 
буолар. Онтукатын туох үчүгэйи биэрэр курдук: 
«Антипыч, милый», – диэн саҥалаах, дьоһуннаах 
баҕайытык остуолга туруоран кэбиһэр. Оччоҕо 
тойон сымныы түһэр, арыгытын дьэҥкир иһиккэ 
куттан, улаханнык утаппыт киһилии, кэтэрдэн 
ыймахтыыр. Бытыгын туора соттор, аһаан ки-
мириппитинэн барар. Ортолуу аһыы олорон ыл-
лаан дэлби барар, ойоҕун дьиибэ баҕайытык 
чобурҕаччы сыллаамахтыыр. 

Ыты Үүйэ аһатарын тойонтон кистииллэр. То-
йон тахсан бардаҕына эрэ ыты аһатар. Ыт кыр-
баннаҕын сарсыныгар Үүйэ ыты аһата тахсар. 
Тоһун ылбыт ыт тирии үрдүгэр сымныаҕынан 
сымнаан, көссүөрэн аҕай сытар. Үүйэ ыты сүү-
һүттэн өрө имэрийэн ылар, ыт аһыннарбытын 
өйдөөн, харахтарын быһа симпэхтиир. Кыыс 
бу ыты бастаан көрөөт олус куттаммытын, бэл 
«бу кэриэтин бөрө эбитэ буоллар» диэх курдук 
санаан ылбытын өйдүү биэрэн, сонньуйан 
ылар. Бөрө обургу бу эрэйдээҕи биирдэ үлтү 
хадьыктыыр буоллаҕа. Куттаннахха туох барыта 
сүрдэнэн-кэп тэнэн көстөр буолар эбит. Ол эрээри 
бу ыттан кут таммат буолбуту дьиэлээхтэргэ 
биллэримиэххэ... 

Биирдэ, тойон итирэн кэлэн барыларын 
кыам үктэтэлээн, хойутаан утуйаллар. Үүйэ 
дьон утуйан ньам баралларын кэтэһэн сытан, 
туох баар таҥаһын таҥнан, көмүскэнэргэ анаан 
кис тээн сылдьар баар эрэ көмүскэнэр тэрилин, 
сүгэтин угун кыбынан, аан хатыырдарын сэрэнэн 

аһан, таһырдьа тахсар. Ыт көрөн атыҥырыа 
диэн, сүгэтин угун сонун иһигэр уктар. Ыт кэлэн 
сытырҕаан баран, кутуругун хамсатар. Кыыс 
олус кытаанах бүтэй олуурун, эрэй бөҕөнөн 
аһан, тиэргэнтэн тахсар. Ханна эрэ итирик ки-
һи ыллыыра иһиллэр, ыттар үрэллэр. Кини кү-
рүүрдүү барбытын хойутаан өйдөөбүт Карай, 
улуйа-улуйа үрэн эрэрэ иһиллэр. Үүйэ туох баа-
рынан сүүрэн сэмнэхтэнэр. Утары сыарҕалаах 
ат иһэрэ көстөр. Үүйэ ыксаан: «Тохтоо-тохтоо!» 
– дии-дии сараҥныыр. Ат сиргэнэн туораан тах-
сан, ханнык эрэ ыал эркин бүтэйигэр туох эрэ 
быата иилсэн, иҥнэн хаалар. 

 – Тр-тыр, тыр! – ат иччитин холку саҥата 
иһиллэр. – Кыайардар, итирэ-итирэ түүннэри 
илэчийэр буоллахтара... – сыарҕатыттан түһэн, 
иилсибит быаны арааран эрдэҕинэ, Үүйэ сыар-
ҕаҕа олоро түһэр. 

– Миигин мантан илт, абыраа, – Үүйэ ытаан 
барар. 

Аттаах киһи сыарҕатыгар олоро түһээт, аты 
тарайар сэлиинэн түһэрэр. Барбахтаан баран, 
ат бытааран, биир тэҥ айанынан лэбитэр. 

– Эн хантан, кимтэн күрээн иһэр сордоохху-
нуй, бу?

– Ыы-ыы, – Үүйэ кыайан да саҥарбат гына 
тип-титирэс буолбут. 

– Бу таҥаскынан ханна тиийээри күрээхтиириҥ 
буолла? Чэ, ол эрээри дьоллоох кыысчаан эбик-
кин. Тыр-р-р, – айанньыт атын тохтотор. – Мэ, бу 
саҕынньаҕынан сууланан баран, сы тынан кэбис. 
Эбэни туораатахпытына ыалга киирэн иттиэхпит. 

* * *
Балачча уһуннук айаннаан баран, ат иччитэ 

сыар ҕаттан түһэн хаамар. Мырааны тахсыыга 
кэл биттэр эбит. Үүйэ тураары хамсаабытын 
көрөн, аттаах киһи: «Эн турума», – диэн кэбиһэр. 
Ат кыратык тыбыыран ылар, халлааҥҥа көй 
үгүс сулустар көрдөөхтүк тырымнаһаллар. Хан-
на эрэ модьугу уһуутуура иһиллэр. Ыт уйатын 
ыарахан сыта кэлбэт, тойон дьулааннык бар-
гыытыыра уйулҕаны аймаабат. Үчүгэйиэн! Мэл-
дьи маннык аллаах ат сыарҕатыгар олорсон, 
көҥүл босхо айанныы сылдьыбыт киһи баар 
ини! Үүйэ абыраллаах саҕынньаҕын эҥээрин 
ыга тардынар, саҕынньах иһигэр төбөлүүн 
кии рэн түүрүллэн сытар. Балай да айаннатан 
кыкырдатан, ханна эрэ кэлэн тохтууллар. Ыалга 
кэлэн сэргэҕэ астаран тураллар эбит. 

Саха ыала ааннарын олуйбакка утуйаллар, 
аһа ҕас аанынан балаҕаҥҥа киирэллэр. 
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– Биирдэрэ... Ханай, – мааны уол оҕонньорго 
ботугураабыта кыыс сэргэх кулгааҕар иһил-
лэр. Кылапачыс гыннаран дьиэлээхтэри кө-
рөн ылбыта, мааны уол олус сонурҕаабыт 
харахтарынан кинини көрөн аҕай олорор эбит. 
Кыыс иэдэстэрэ итийэн эрэрин билэр, атах 
ороҥҥо олорон төбөтүн бүк түһэрэн, саспыт-
кирийбит курдук туттар. 

– Дьэ, Нэктэ оҕонньор, Мөкүүһэ эмээхсин! 
Мин эһигини тэһэ санаан, аат ааттаан кэллим! 
Аҕам, ийэм кэриэтэ дьон буоллаххыт, көрдөһөр 
көрдөһүүбүн, этэр этиибин ылынаҕыт дуу, суох 
дуу? – Оҕонньордоох эмээхсин истибэтэхтэрин 
ис тэн, көрбөтөхтөрүн көрөн, бу баай ыал уол-
ҕам чытынан аатырар уоллара тугу кэпсээн эрэ-
рин букатын өйдөөбөккө олороллор. – Бу Арҕаа 
Хаҥалас, Солоҕооттортон тулаайах оҕону эһиэ-
хэ аҕаллым. Оҕону ылаҕыт дуо? Ылбат буол-
лаххытына, бачча үчүгэй туран эрэр кыыс оҕо-
ну ким ылбат буолуой? Чомойдор үөрүүлэрин 
кытта ылыахтара. 

– Э-ээ, ылан-ылан, – бастакынан эмээхсин 
өйүн-төйүн булар. – Ч-чахчы, ээ оонньоон эппэт 
буоллаххына, ылабыт. 

– Аата, кырдьаҕас киһи буолан бараҥҥын, 
эттэххин. Итиннигинэн оонньуур киһи баар үһү 
дуо! Этэбин эбээт, оҕону ылаҕыт дуу, суох дуу?

– Ылабыыт-ылабыт, – дэһэллэр оҕонньордоох 
эмээхсин тэбис-тэҥҥэ. 

– Үүйээ, эн бу ыалга оҕо буолуоҥ дуо? – диир 
Ханай, кыыс диэки хайыһан бэрт дьоһуннаахтык. 

– Буолуом, – Үүйэ бэйэтин саҥатыгар туох 
эрэ саҥа, иитиллэн эрэр эрчим иһиллибитин 
дьиктиргии саныыр. 

– О-ооккобуон, оокком тылын, – эмээхсин си-
рэйин саба туттан саннылара титирээн барар. 

– Дьэ, Үүйэ , – диир Ханай. – Аны эн тулаайах 
буолбатаххын. Эһэлээх, эбэлээх ыал мааныта 
буоллуҥ. Нэктэ, Мөкүүһэ! Аны эһиги тулаайах-
тар буолбатаххыт, үчүгэйкээн сиэн кыыстанны-
гыт. Кыыскытын үчүгэйдик көрөн, киһи-хара 
оҥо руҥ! – диир Ханай күөрэччи соҕус. 

– Оо, оҥорон, оҥорон, – дэһэллэр оҕон ньор-
доох урут-хойут түһэн. 

– Ол кэннэ истиҥ. Кыыскытын миигин кытта 
сүбэлэспэккэ эрэ, кимиэхэ даҕаны кэргэн биэ-
рэн ыыппаккыт. Ханныгын даҕаны иһин, булан, 
өрүһүйэн аҕалбыт убай тойон буоллаҕым. 

– Соннук. Оннук бөҕө буоллаҕа... 
– Чэ, ити курдук буоллун. Мин бардым, Ыкы-

нааннарга хонуом, Манна, этэрбэс угунньа тыгар 
уктар ото суох дьоҥҥо, атым хайдах хонуоҕай? 
– Ханай ааны оргууй сабан, тахсан барар. 

– Дьиэлээхтэр, кэпсээҥҥит? Уһуктуҥ, айан 
дьо   но кэллибит, – аргыс саҥата уларыйан хаал  -
быт курдук. Кини холумтаҥҥа күлүнэн кө мүл  -
лүбүт уоттаах чоҕу маһынан тарыйан чө мөх-
төөн, хас да хардаҕаһы туруорар. 

– һө-һөм, бэйи, бэйэм даҕаны уоппун сөргүтэ 
тураары сыппытым. Хайа диэки айаннаан иһэр 
дьуоттуларгытый? – саас ортолоох киһи оһоҕор 
бүдүрүйбэхтээн кэлэн, хардаҕас эбэн биэрэр. 

– Ээк, илин Кэрэмэстэр диэки айаннаан иһэ-
бит, – аргыс букатын кырдьаҕас киһи курдук 
ньулдьугуратар. Дьиэлээх чэй туруоран түбүгүрэ 
сылдьан, ким диэн ааттаах дьон буолалларын 
сураһар. Аргыс Хабыахалар кыыстарын илин 
Кэ рэмэс ыалыгар иитиэххэ илдьэн иһэрин этэр. 
Үүйэ дьик гынар, кинини куоракка хантан кил-
лэрбиттэрин эппэтэҕэ эбээт, ону аргыс киһи 
хайдах билэрий!

– Кырдьаҕас киһи диэтэххэ, ыраах дойдуга 
айаннаан иһэр эбиккин, – диир дьиэлээх. Онуо-
ха аргыһын оһох сырдыгар көрбүтэ, хаар ма-
ҥан баттахтаах, хаар маҥан бытыктаах, нүк-
сүччү түспүт оҕонньор эбит. Хайдах-хайдах 
ба ҕа йыный? Айаннаан истэхтэринэ туттара-
хап тара, сэниэтэ эрчимэ, эдэр киһи курдук этэ 
дии? Аһаары олорон баран, көрбүтэ: аргыһа 
үөһэ уоһугар тор курдук бытыктаах, хара хойуу 
хаастаах, үүн тиэрбэһин курдугунан эриличчи 
көрбүт, эр бэрдэ буолан хаалбыт! Үүйэ көрбүтүн 
итэҕэйбэккэ биир түгэҥҥэ таалан ылар. Ойуун 
эбит буоллаҕа? Аргыһа чахчы ойуун эбит... 

– Бай, доҕоор! Ханай эбиккин буолбат дуо? 
Дьэ, сордоох киһигин, доҕор, – дьиэлээх баһын 
быһа илгистэр. 

Ханай? Ханна иһиттэ этэй, бу ааты? Ама, 
Туллук убайа буолуо дуо? Туллук убайа ойуун 
буолуо суохтаах этэ. Аат атылыыта ини... 

* * *
Айаннаабыттарын иккис киэһэтигэр күн кии-

рэ илигинэ, кытыйа курдук чоҥолох алаас 
арҕаа хонноҕор бүкпүт, кыра балаҕан иннигэр 
тохтууллар. Дьиэҕэ киирбиттэрэ мара таҥастаах 
оҕонньордоох эмээхсини кытта кыыс үчүгэй 
сэбэрэлээх мааны уол мунду үөрэтин аһаан 
эрэллэр. 

– Дьиэлээхтэр кэпсээҥҥит? Туох солуннааххыт? 
– диир Ханай күө-дьаа. 

– Су-суох ээ, – диир өмүттэн хаалбыт сирэй-
дээх дьиэлээх оҕонньор. Мундулаах хамыйаҕын 
туп путунан олорон, уол диэки төбөтүн иҥнэтэн, 
– кимнээҕий? – диэбитэ иһиллэр. 
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Аһаан баран, биир саҥатык тыһаҕас тириитэ 
тэлгэхтэрин тэлгээн, кэм сэнэх түүтэ бурҕаҥнаа-
бат хоҥоруу суорҕаннарынан таҥастаан, кэтэҕэ-
риин ороҥҥо Үүйэни сытыараллар. Сиэнин кыт-
та бастаһа дьогдьуур олоххо эмээхсин, бастыҥ 
ороҥ  ҥо сарсыарда эрдэ оһоҕу оттор киһи оҕон-
ньор бэйэтэ, оҕонньору кытта бастаһа мааны 
уол (хоноһо эбит) сыталлар. Тулаайах буолан, 
эрэйи эҥэринэн тэлэн, ыра оҥостубут санаата 
дьэ туолан, дьоло бу тосхойдоҕо дуу? Дьоно 
суох буолуохтарыттан ылата, киһи сиэринэн, 
киһилии ороҥҥо, киһилии таҥаска, киһилии бэ-
йэтин дьиэтигэр утуйаары сыттаҕа. Ханай эп-
питинии аны кини тулаайах буолбатах. Кини 
эһэлээх, эбэлээх. Үүйэ долгуйбута бэрдиттэн 
уута кэлэн биэрбэт. Түүл буолбата ини, кыыс 
бэйэтин кымаахтанан көрөр. Кырдьык эбит, аата 
үчүгэйин!

– Тоойуом, Үүйээ, уһуктаҕаскын дуу? – эмээх-
син намыын саҥата иһиллэр. 

– Уһуктаҕаспын эбээ, уум кэлбэт ээ... 
– Эбээ диир, – Мөкүүһэ бөтө бэрдэрэр. 
– Эмээхсиэн, утуй эрэ, оҕону утут, – аны 

оҕонньор сибигинэйбитэ иһиллэр. 
– Ээ, утуйан-утуйан. Сыллыый, Үүйээ, утуй, 

тоойуом. 

* * *
Сарсыарда сып-сап аһаат, Хабаххай дьиэти-

гэр тэбинэр. Дьыбардаах чэбдик салгыны түө-
һүн муҥунан эҕирийэр, суол устун сүүрбэхтээн 
ылар. Уун утары күөрэйэ тахсыбыт сааскы күн 
мичээрэр, алаас халдьаайытын кэрискэ ха-
тыҥнарыгар куртуйахтар түһэн лоһугураһан 
олороллор. Баччаларга күҥҥэ сыламныы тах-
сааччылар. Тоҕо баҕас кэрэтэй, үчүгэйэй, до-
ҕоор, бу айыы сирэ-дойдута! Этэ-сиинэ олус 
даҕаны чэпчээбит, көтүөх курдук дии, тугун 
бэрдэй! Биир ый уонна ый аҥаарын анараа 
өттүгэр өлөргө бэлэмнэнэн, сууланан баран 
сытар оҕонньордоох эмээхсиҥҥэ киирэн кэлбит 
дьулаан киэһэтэ, хаһан эрэ букатын урут, 
атын кэмҥэ, ааспыт эйгэҕэ буолан ааспытын 
курдук дии. Нэктэлээх Мөкүүһэ аны тулаайах 
буолбатахтар. Эрэйдээхтэр олус даҕаны дьол-
лоннулар быһыылаах. Киһи тылынан кэпсиэ 
суох. 

Көһү кыайар-кыайбат ырааҕы чэпчэки атах-
таах уол өр хаамыа дуо, дьиэтигэр түргэн 
баҕайытык тиийэр. 

– Ийээ, Нэктэлэргэ сиэн кыыс кэлбит! – Ха-
баххай үөгүлээбитинэн дьиэҕэ көтөн түһэр. 
Ким даҕаны соһуйбат. Ити солуну Ханайтан 

ис  тэн, Туостуур обургу кэпсээн-ипсээн, ыһан-
то ҕон ааспыт. 

Чэйдии олордоҕуна ийэтэ сиэн кыыс хайдах 
дьүһүннээҕин, туох таҥастааҕын, оҕонньордоох 
төһө үөрбүттэрин нэмнээн ыйытар. 

– Ол тулаайах муҥнаах таҥаһа-саба мөлтөх 
буоллаҕа. Бэйи били нууччам таҥаһын ордугун 
иҥиир саптаан, Мөкүүһэҕэ ыытыыһыбын. Кыы-
һыгар нуучча ырбаахытын тигиэ этэ. Мөкүүһэҥ 
бэйи, уруккута иис бөҕөтө дьахтар этэ эбээт. 
Билигин туран эрэр кыргыттар бары кэриэтэ 
нуучча таҥаһа ырбаахылаахтар. Саастарыгар 
инчэҕэй эттээҕи туппатах эрэйдээхтэр, ыллын-
нар, – ийэтэ хоппотун хасыһан суулана сылдьар 
чээл күөх таҥаһы таһаарар. 

Хабаххай таһырдьа ойон тахсан, далы көр-
бүтэ – ата суох. 

– Ийээ, атым суох дии!
– Оо, бачча киһи. Аҕаҥ хаһыыга ыыппыта. Бу 

от кырыымчыгар кыбыы отун хоргуот сии туруо 
дуо? Аҕаҥ улахан атын эмиэ ыыппыта. 

– Оттон, оппут, маспыт тиэйиитэ?
– Алаастааҕы оппут тиэллэн бүттэ. Бэттэх 

кыра от баарын оҕуһунан тиэйиэм диэбитэ. 
– Оттон, оннук буоллаҕа. Таах даҕаны ата 

суох хайдах эрэ дии. 
– Хата, тахсан ньөөкүнү көр эрэ, обургу бө-

дүргэй кырбаһын ордуга баара буолуо. Саас 
тоҥсукка амсайыллыа диэн сытыарбытым. Ону 
илдьэ бар, сиэннэммит дьон малааһыннаатын-
нар. Сарсын кэлээр, сыллыый, үлэбит элбэх. 
Нэк тэлээххэ мантан саас сылдьар ыалдьыт эл-
биирэ буолуо. 

Хабаххай кэһиилэрин сүгэр маска баайан, 
ыалы гар сатыы тэбинэр. Соноҕоһо баара буол-
лар, атынан баһыгыратан тиийиэ эбит. Далга 
айаҥҥа анаан түүрбүт отторун тобоҕо көстөрө 
дии. Биир хонуктаах кыра түүрүүнү быраҕынан, 
үрдүгэр олорон баран көтүтүө этэ. Билигин, 
куйуурга эмиэ оҕуһунан дьүккүтэр дьаабы. Саас 
кустууругар? Оҕонньоттор курдук дьиэ эргин 
оҕу һунан үөмтэрэн кустуур дуо? Сатаныа суох, 
аҕатын тылыгар киллэрэн, аты өтөр туттахха 
табыллыыһык... Сатыы даҕаны хаамтар, сүр-
гэтэ олус көтөҕүллэр. Кыра сылдьан, кэһии 
кэллэҕинэ үөрэр да этэ. Билигин бэйэтэ кэһии 
илдьэ иһэр. Кэһии биэрэр, дьону үөрдэр бэйэтэ 
туспа астыктааҕын кини бу иһэн өйдүүр.

(Салгыыта бэчээттэниэ) 
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Петр ШАПОВ

ЫЙААХТАН 
КУОППУТ СУОХ

(Кэпсээн)

Кыс хаар ортото кыталык этинэн сүрэхтэппиккэ дылы, Боччоохоон 
биһигэ ыйаммыт өтөҕүн көрүөх санаата тэһэ кэйэн, санаа 
баттыга оҥостон эрэйдэммитэ ыраатта. Санаатын дэхсилээри 
кыһыны туораан баран, сааскы кус кэнниттэн балыкка бардым 
диэн ханалытан Оттоох Атахтан аҕыс көстөөх Буур Хаайбыт 
диэн былыр-былыргыттан кэлэр-барар дьон быһа ааспат, айан 
аартыга оҥостубут олохторугар барда. Сир ирэ илик буолан 
ат бидилгэхтээбэккэ хаамар, айанныырга син аҕай. Баран иґэр 
сиригэр былыр-былыргыттан маннааҕы дьон Ха лыма хаахынайа 
диэн ааттыыр, кыһыл эмэх курдук өҥнөөх, истээх сарыы үтүлүк 
саҕа соболоох буолара. Кэлин кэлии дьонтон үөрэнэн олохтоохтор 
собону сэҥээрэр буолан, соболуулларын истэрэ. Сиргэ баран эрэр 
киһи, баҕар, үс-түөрт хонуом диэн дьонун сэрэппитэ. Урут эдэр 
эрдэ±инэ элбэхтэ орох тэппит ыллыктарын тыраахтарынан үлтү 
кэһэн суолламмыттарын бата, уот сиһи бµтµннµµ сиэн, аттаах киһи 
да арыычча сылдьар буолбут. Сис ньургунун тутан айанныыр ыл-
лыктара оһон, хам-түм булт сылдьар ыыра буолаахтаабыт. Сорох 
сиринэн тиит ыллыгы туора охтон баран, эмэхсийбитэ ырааппыт. 
Төрүт да суолун чэрин сүтэриэҕин, сис тосхолунан иһэр буолан, 
хам-түм таба үктэтэр. 

Отуулаахха киирэр ыллыктарын чэрин булан, бастаан быһыттарын 
чордоотугар ааста. Саатар, быһыт быһылла сылдьыбыт биир 
бэлиэтэ хаалаахтаабатах. Бастаан уутун булкуйуон иннинэ, сиэри-
туому тутуһан киһи гыммыт эбэтин сиэнигэр сарсыардааҥҥы 
ыаммытынан үүтү бытыылкаҕа аҕалбытын Күөх Боллох Тойоҥҥо 
анаан, алҕаан кутта. Аартыкка турар тиит хатырыгар, атын сиэ-
литтэн быһаҕынан быһа баттаан ылан үс сүүмэҕи тула кыбытан, 
дойдутун иччитигэр Аан Алахчын хотуҥҥа сүгүрүйэрин биллэрдэ. 
Ол эрэ кэнниттэн сиэни өрө баран, биир өкөгөр титириги охторон 
тайахтана сылдьан, уутун тургутан көрдө. Син дириІ эбит, мөрөһө 
сытыыһы. Титириктэри быһыта сынньан аҕалан быһытын аанын 
икки өттүгэр сэдир анньан хаалаата. Кынакка диэн аҕалбыт эргэ 
мөрөһөтүн эбии икки өттүгэр тарта. Мөрөһөтүн тылбыылаан 
баран түһэрбитэ, кээмэйин хоту оруобуна сытта. Эминньэхтэрин 
сүүрүк сөрүү охсубат гына өрөһө мас аста. Эминньэхтэрэ сөрүү 
түстэхтэринэ, мөрөһө аана бүөлэнэн тугу да бултаамыан сөп. 

Үлэтин бүтэрэн, тыын ыла түһэн баран, дьэ, өтөҕөр барда. 
Бөһүөлэк дьоно Боччоохоон бороҥо диэн ааттыыр, дьиІэр Уһун 

Петр Константинович 
Шапов Уус-Алдан 

улууһун I Байаҕантай 
нэһилиэгэр 1953 

сыллаахха тіріібµтэ. 
Оскуола кэнниттэн тута 

ытык иэґин толорон 
аармыйа±а сулууспалаан 

кэлээт, салайар 
кадры бэлэмниир 
техникуму бүтэрэн 

тыа хаһаайыстыбатын 
министерствотын 

дьаһалынан хоту Абый 
улууһугар зоотехнигынан 

ананан барбыта. Јр 
кэмІэ хотоннору 

механизациялааһыҥҥа 
үлэлээн баран, 

сылгы биригээдэтин 
биригэдьииринэн 

анаммыта. Совхоз 
ыґыллыбытын кэнниттэн 

оскуолаҕа үлэ 
учууталынан, токарынан 

µлэлээбитэ. Билигин 
Дьокуускай куоракка 

олорор, µлэлиир. 
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Уос диэн ааттаах бэйэлээтэр бэйэтин атын ынах 
бостууктарыттан атах тардыһыам диэн уларсан 
кэлбитэ. Биирдэ Охломуон уол холуочук сылдьан, 
иҥэ ґэни кытта хос холуннаан миинэн, сиһигэр 
иІэґэ суола хаалыар диэри бааһырдыбы-
та. Ол иһин ИІэґэлээх диэн ааттыырын дьон 
ылыммата±а. Кини курдук хамнатар киһи илии -
тигэр сылдьыбакка ата дьоруолуурун ум ну-
бут. Онон тоҕус соруттарыынан кэллэ. Бы йыл, 
арааһа, бостуукка бэйэм сылдьан аппын үөрэт-
тэххэ сатаныыһы диэн санаатын алы гын на. 
Кинитэ суох от оттоммот да буоллар. Сайын 
ахсын от звенотун биригэдьиирэ буолан, булт-
ас диэни умнубута ыраатта. 

Дойдута барахсан кырдьаахтаабыт. Харах 
ыла рын тухары кытарар салаабытын курдук. 
Өтөхтөрүн аҥаар эркинин мастаан бараан 
эрэллэр эбит. Атын сыгынньахтаан баран хотон 
элээмэтигэр киллэрэн баайда. Сабараанньаҕа 
иҥнэри түһэ сытар эргэ ылтаґын тааска сылгы 
сааҕын хаалаан түптэ оҥордо. Түптэҕэ үөрµйэх 
ат кутуругунан далбаатаан күөртээн, хата, олус 
умайаары хаайан иччэҕэй отунан баттатта. Уу 
баһан тахсан, айан дьонун бэлэм оллооннорун 
оннун сөргүтэн, чаанньыгын ыйаата. Чаанньыга 
оргуйарын кытта уотун чөмөхтөөн баран, ич-
чэҕэй дулҕаны сэлээн аҕалан баттатта. Хойуу 
буруо өтөхтөн тахсан, сыһыы устун сатыылаан, 
ыанньык ынахтары ыҥырардыы талбаара уһунна.

Уҥуор Аталааһаптар өтөхтөрүн уҥа өттүгэр, 
Ырыа Чөкөөттүүрдэр олохторугар соҕото±ун 
ордон хаалбыт ампаар аччаан, сиртэн арыый 
өндөйөн көстөр. Ити ампаары билиІІи дьон 
ба ры дьиктилээх ампаар диэн дьиксинэллэр. 
Кыһыннары ампаар үрдүн ото чээлэй күөх буо-
лар үһү. Бу сиргэ билиІІи Таатта улууһун 
Баайаҕа нэґилиэгиттэн, Тыллаах Баһылай 
удьуо    руттан төрүттээх, силистээх-мутуктаах дьон 
кэ   лэн олохсуйбуттар. Кинилэртэн Абый улуу һун 
олоҥхоһуттара, ырыаһыттара, ойууттара тэ-
ний  биттэрэ диэн фольклористар Эргис, Сэһэн 
Боло хомуйууларыгар түбэһэн ааҕыахха сөп. 
Дойдуларын ахтылҕанын тыл күүһүнэн Буур 
Хаайбыт тулатынаа±ы окко-маска иҥэрбиттэрэ 
күн бүгүҥҥэ диэри тыыннаах кэрэһит буолан 
силигилии үүнэн турдахтара ээ. Оннооҕор, бу 
хоту улууска, арааґа Буур Хаайбыкка эрэ баара 
буолуо, дойду сирин курдук – баҕалаах. Инньэ 
гынан улуус учууталлара оскуола оҕолорун 
дойду сирин курдук дьикти айылҕалаах сири 

көрдөрөөрү аҕала сылдьыбыттара үгүс. Күөлүн 
кырыытыттан ыла дойду сирин алаастарын са-
натар оттоох мастаах. 

Бу Отуулаах диэки, үрэх кырыылата хатыҥ, 
тэтиҥ, харыйа киһи олордубутун курдук кэмчитик 
да буоллар үүнэн турар буолуохтаахтар. Боч-
чоохоон сыдьаана онон Тыллаах Баһылайга 
тии йэн иҥнэр. Кинини да маннааҕы дьон сы-
тыы тыллаах киһинэн ааҕаллар. Аан Ды баа 
диэн хос аатынан биллибит, дьалкыс, дьи-
гиһис гынан баран этэн-тыынан бардаҕына хаа-
һахтан бэлэми хостоон эрэр курдук саҥалаах 
балыстаах. Бэлэһигэр силлэппит диэн кини ини. 
Биирдэ, сааһыары, Абыйга Сутуруохаттан көһөн 
кэлэн, дойдутугар олохсуйаары от көрдөһө уп-
рав ляющай Павел Павлович Кондаковка хон-
туоратыгар муоһун, туйаҕын кистэнэн «ньыл бы-
йан» киирбит. Туохтан эрэ санаата алдьаммыт 
Кондаков тойон угунньа да отун биэрбэт гына 
ыга кыыһыран, уоттааҕынан көрөн халабачыта 
олорон ааны ыйбыт. Биирдэрэ кураанах тах-
саары гыммытыттан кыһыйан: «Хара сар сыар-
даттан хайа дьахтартан түөскэ астаран мин 
диэки көрбөтүІ? Миэхэ да иччэҕэй эттээх 
этим. Бу дойдуга кэлэн улаханнык байан эрэр 
дииллэрэ кырдьык эбит буоллаҕа. Дириэктэр 
ыскылаатыгар киирбит дииллэр. Эргэ да буоллар 
аптамаат сааҕар ха ныы гынан, силигин ситэрэн 
Аан Дыбааланар гына ханна көрсөн сүрэххин-
быаргын сылытан сүөһүлэрбин айахтыыбын?» 
– диэн Кондаков айыы тын-харатын барытын 
аах пыт. Билигин аҕай ньылбыйбыта ааһан, ар-
баҕаһын бүрүнэн, абааһы кыыһа илэ бэйэтинэн 
кэлэн-кута симэ олорорун курдук көстүбүтүттэн 
тойон киһи иэнэ тымныйан, икки туонна окко 
нэрээт суруйан биэр битин бэйэтэ да билбэккэ 
хаалбыт. 

Кини киһи Кэтириинэ диэн сорукка сылдьар 
үлэһит эмээхсиниттэн ким кэлэн барбытын кэ-
лин истэн, кимин-тугун билбит. Ол курдук, бал-
та аҥардас кыһыл тылынан сүөһүлэрэ саа һы 
туоруур отторун биир-биэс харчыта суох бу-
лунан турар. Боччоохоон да±аны ыллыктаах 
ты лынан биригээдэтин дьонун салайан, кэлэн 
барар сопхуос салалтатыгар тылын ылыннаран, 
уопсай мунньахтарга быһыта саҥартаан, өрө 
баран киһиргэтэн, эбэһээтэлистибэ ылыннаран 
нэґилиэктэрэ үлэһит дьонноох дойдунан биллэр. 

Аҕалбыт өйүөтүттэн арыылаах алаадьыны, 
ку раанах чэйи кытта арыгынан уотун, сирин-
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дойдутун иччилэрин айах тутта. Биир бы-
тыылкалаах үүтүн Эбэтигэр илдьэн кутта. Ол 
кэннэ санаата көнөн, аһаан баран, кэтэ±ириин 
сыҥаһа ороҥҥо бототун тэлгэнэн, ыҥыырын 
быраҕан өттүгэстии түһэрдии сытта. 

Утуйбута эрэ, нухарыйбыта эрэ. Буор сы-
баҕа сууллубут истиэнэ хайаҕаһынан саас 
тµµннэри эргиччи тыгар күн уота тыргыллан 
киирэн, түөһүн тылыгар көмүс мээчик буолан 
тыкта. Сэбэргэнэттэн сэбэргэнэҕэ сэрэммиттии 
тырып-тарып көтөн, сылгы чыычааҕа, уйалаа±а 
эбитэ дуу, куттаммыта биллибэккэ көмүс мээчик 
буола тыкпыт күн уотугар кэлэн олоро тµстэ. 
Айыы чыычааҕыттан атына таайан, түө һүгэр 
ыар баттык буолан, сытар киһини туй маардан 
барарга дылы гынна. Бала±ан аІар эркинэ бµ-
тµннµµ аґа±ас турарынан киирбэккэ, ха һааҥҥыта 
арылла сылдьыбыта биллибэт дар мас хал ҕаны 
хаахынаппытынан арыйан, тэ бис-тэҥ уҥуох-
таах, кыырыктыйа сатаан баран саґарбыт, сан-
ны ларын байаатыгар тиийэр уһун, уба±ас бат-
тахтаах, сэҥийэлэригэр абына-табына уһун бы-
тык туомнаах, үйэтигэр харахтаан көр бөтөх оҕон-
ньотторо уһун торуоскалаах ада ҕыйан кии рэн 
кэллилэр. Дар мас халҕан хаа хынаабыта ки һи 
куйахатын кµµрдµбµ тµн ааһан, кырдьаҕастар быт 
эмиэ киһи кутун бат тыыр оҕонньоттор буоллу лар. 
Сахалыы хому һуол сонноохтор. Эмиэрикээнис-
кэй куулу тэ лэн ылбыт курдук ойуута-дьарҕаа-
та суох та ҥас курдара соннорун икки өттүнэн 
намы лыс   пыт. Бирээскэлээх, сахалыы билэлээх, 
ту мустаах саары этэрбэстээхтэр. Үһүөн үс илии 
курдук халыҥнаах саһара хараарбыт, бири-
гэдьиир таабыл оҥорор сурунаалын саҕа обур-
гу кинигэлээхтэр. Эбээннии да буолбатах, чук-
чалыы дуу, хайдах дуу тылынан саҥаран ньы-
лыбыраттылар. Ол кэннэ саамай саастаахта ра 
быһыылаах, ортоку турааччылара, аҕабыыт ма-
лыыппа ааҕан эрэрин курдук кинигэттэн ааҕан 
куллугуратта. Үһүөн олбу-солбу, төтөлө суох 
ки нигэлэрин ааҕан сулугураттылар да, биһи ги 
киһибит биир да тылы иилэн өйдөөбөтө. Бас-көс 
оҕонньоттор, быһыыларыттан-таһааларыттан ки-
һи дьаархана көрөр кырдьаҕастара буолан дуу, 
адьас тылыттан матта. Бүтүүлэригэр ортоку ту-
раач  чы уу сахалыы саҥалаах буолла: «Илдьэ 
бараары үөрэтэ сатаатыбыт да үөрэҕи ылыа 
суоххун. Аны уон сылынан кэлиэхпит. Онуоха 
диэри биһигини кытта барсардыы оҥосто сырыт. 
Тур, хата быһытыІ туолаары гыммыт. ДойдуІ 

күндү лээбитин куоттарыма», – диэт, эргиллэн 
киир бит ааннарынан тахсан бардылар. 

Боччоохоон оройго оҕустарбыттыы уһуутаа-
бытынан уґуктан кэллэ. Утуйбута дуу, баттаппыта 
дуу – уһуктан кэлбитэ түптэтэ бараммыт. Быр-
дах арыый намыраан баран, эмиэ уһуктара 
кэлбит. Үүнэр күн ардаабатын кэрэһилээн окко 
түспүт сиик таҥаһы илитэр буолбут. Ойон туран 
туох-туох буолтун ырыҥалаан өйдүү сатаата да, 
быһаарбата. Айан дьоно буоллахтара буолуо. 

Быйыл эрдэ өртөнөн, эбэтэ отчут киһи ха-
раҕар үүммүт аҕай. Күөл кытыытыгар урук-
куттан билэр, кыра кэдээл оҕотугар түптэ оҥо-
рон, сойбут атын дулҕаҕа өртөөн кэбистэ уон-
на быһытыгар барда. Кырдьык мөрөһөтө ас-
таммыт. Ыраахтан балыктар кылбаІнаһаллар. 
Суулуу тутан таһаарбыта – бµтµннµµ күөл 
чыы ра буолла. Лоп курдук ындыы буолар аһа 
киирбит. Бастыҥнарын талан туустаан баран, 
куул га эрийэн, бүтүн куулу ортотунан хайа 
анньан оҥостубут аныгы дьон кыра ындыы 
эрэбэдэйигэр угунна. Онтон ордугун талах бэс-
тиэлгэ манчаары батаһын тэлгэтэ-тэлгэтэ дьап-
талҕалыы хааланна. Бултуйбутуттан са наата 
көнөн, махтанардыы эбэтин сиэнин таала көрөн 
турда. Бу буоллаҕа дойдута-сирэ ахта санаан 
маанылаабыт Байанайа.

Быһытын силиргэхтэрин ыраастаабытыгар 
сүү рүк көҥүл босхо баран үөрбүт курдук дьу-
лу  руйда. Јл хабан сэниэлэммит атыгар кэлэн, 
аара көрбүт хаппыт титириктэрин охторбутун 
атын өртүүр быатынан ыҥыыр хоҥсуотугар 
иилэн, сүрэҕэ суох дьон кэлэ-бара оттоллоругар 
анаан, икки сырыыны оІорон мас бэлэмнээтэ. 
Төн  нөр буолбуттарын билбит ат ындыылаахпын 
диэбэккэ, дьэ, дьоруонан астарда. Баран иһэн 
аттара санаатаҕына – арааһа уон сылынан ана раа 
дойдуга илдьэ баралларын эттэхтэрэ. Чыычаах 
олорбут сирэ хайдах эрэ утуйбут курдук, тугу да 
билбэт. Дьэ, дьиибэ. Күн лаппа уоттаныыта Доб-
дугурга, сылгыһыттар сайылыктарыгар, уту йан 
баран, күн дьааһыгырыыта айанын салҕаата. 

Дьэ, муода майгылаах дьон эбит. Дьиэлэригэр 
остуол муҥунан кирдээх иһит-хомуос, арал-
лаантан куоппут дьон киэнин курдук олорор. 
Өрө тардыныы суох. Сыалдьа син сааһырда 
эрээ ри, халы-мааргы туттуута көммөт сордоох. 
Таҥас-сап эмиэ ол тэҥэ. Ыам бырдаҕа түһүүтэ 
сылгыларыгар төннөр дьон инилэр. Үчүгэй үйэ 
кэлэн кинилэр тустарыгар сылгы ахсаана лап-
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па элбээтэ. Сылгыһыттар урукку дьон курдук 
сылгыларын эккирэтэ сылдьыбаттар. Билигин 
бө һүөлэккэ дьахтардаах дьахтарын кууһан ба-
ран сыттаҕа. Кинилэр иннилэригэр биһиги от-
тоон-мастаан биэрэбит. 

Айантан кэлэн, оҕо уруу аймааһыныттан ор-
дон, сылдьыбыт сырыытын умнан да барыаҕын, 
түөһүн тылын үөһээ өттүнэн кыһыл бэргэ ур 
курдук тахсан эрэйдээтэ. Ыалдьыбат да буоллар, 
дойдум иччилэрин бэчээтэ буоллаҕа диэн 
ытырыктатар. Олус өр буолан баран, тураах 
дой думсаҕар дылы, тиийэн быстардахпын көр 
эрэ диэн санаа оонньуур. Биир да киһиэхэ 
кэпсээн оҥостор былаана суох. Дьон иһиттэр 
эрэ омуннаан, күүркэтэн туох-туох диэхтэрэ 
бил либэт. Аны Боччоохооннор олохторо абаа-
һыламмыт эҥин диэн, икки атахтаах үктэммэт 
сирэ буолан хаалыа диэн, дойдулаах суор, 
сирин-уотун аһынар. 

Бачча тухары кыһыннары-сайыннары, дьон 
бөҕө тиэһиннэ ини, тиэстибэтэ ини. Ол эрээ-
ри биир да киһини куттаабытын истэ илик. 
Дойдулаах киґи эрээри мин кэпсээтэхпинэ, 
ким да итэҕэйиэ суо±а. Хата дойдум иччилэрэ 
харааннаан, сэрэтэн эттэхтэрэ буолуо дии 
санаан бэйэтин уоскутунар. Былыргы дьон 
кэпсииллэринэн Тааттаттан билиІІи Силэп сиэп-
тэр тірµттэрэ Дыгын сэриититтэн күрээн кэлии-
лэригэр ойууттара Буур Хаайбыты, Добдугуру, 
Дайдылааҕы уутун ыыттахха сүөһү-ас бэркэ 
үөскүөх сирэ эбит диэн, бу эргин олохсуйбуттар. 

Кинилэртэн ордук чорботон Ырыа Чөкөөттүүр 
туһунан билиҥҥээҥҥэ диэри дьон уоһугар 
араас кэпсээн тарҕана сылдьар. Бөрө Уйа-
лаахха Чырып Баһылайга биир эрдэтээҕи саас 
Ырыа Чөкөөттүүр таарыйар. Баай дьон уора-
ҕайыгар хас да хонуктаах олоҥхо, ырыа дьоро 
киэһэтэ сатыылыыр. Дьиэлээх тойон чугаһы-
ырааҕы олоҥхо киэһэтигэр ыҥырбыта, киһи 
лыык курдук мунньустар. Чырып санаата кэлэн, 
сүрэх-бэлэс муҥутаан таах олорбокко ырыа 
истэ-истэ илим таҥар. Үчүгэй таҥыылаах илим 
сылгылаах, баай дьоҥҥо эрэ баар буолар. 
Араас дьүһүннээх сылгы уһун кылын эрэ сэлээн 
ылан оҥоһуллубут илим, билиІІи дьоппуон 
омук араас өҥнөөх леска илимин курдук буол-
лаҕа буолуо. Онон дьадаҥы дьон элбэх сал-
ҕааһыннаах модороон кыл илимнэринээҕэр 
ыраах ордуга чахчы. Олоҥхо бүтэрин кытта дьон 
тарҕаһардыы оҥостубуттарын өрүсүһэ дьиэлээх 

Ырыа Чөкөөттүүргэ тыл ыһыктыбыт: «ОлоҥхоІ 
иһин биир атах эти биэрэбин уонна биир 
көрдөһүүлээхпин. Эн ааттаах ырыаһыт – мин 
ааттаах балыксыт буоллахпыт. Үйэттэн үйэҕэ, 
көлүөнэттэн көлүөнэҕэ кэпсэнэ сылдьар кэрэ 
кэпсээн буолуоҕун, бу таҥа олорор илиммэр 
хатырыктаах сыстыбат гына алҕаан кулу. Бу 
баар дьон эн биһиги мөккүөрбүт туоһулара 
буоллуннар. Чэ, эрэ нохолор, сыгынньахтаныІ, 
уоту үттэрэн биэриҥ. Оннугутун булунан оло-
рон иһиІ», – диэн утары тылы этиппэттии 
дьа һайар. «Кыайдаххына аны күһүн сыарҕа-
лаах аты баайан биэриэҕим. ДьонуІ-сэргэІ 
тыл улуу  күүһүн үрдүктүк туталларын туһугар 
тыл бын быһа гыммакка алҕанан көр диэн көр-
дө һөбүн», – диир. «Ок-сиэ! Јйдөөх киһиттэн 
итинниги эрэ истиэм дии санаабатаҕым. Тылын 
та маҕыттан сыаналаатахха мин ааппын арбыыр 
үтүө быһыыІ курдук өйдөөн туран – эйиэхэ 
куһаҕаны санаан буолбакка, бу илимҥэ тылым 
күүһүн иҥэрэргэ холонон көрүөм буоллаҕа», – 
диир Ырыа Чікііттµµр.

Дьиэлээхтэр икки чугууҥҥа толору тоҥ эти 
хаалаан уурбуттар. Чаанньыктары толор тоо-
буттар. Күөс буһан, тыаҕа тардыллан үрдүн 
сыата тоҥмутун кэннэ ырыа бүппүтэ үһү. Ол 
тухары биир да киһи сөтөллүбэккэ, мэктиэтигэр 
тыыммакка да олорон истибиттэр. Ырыа бµп-
пµтµн кэннэ хоноһолорун тыла-іґі ыарыттан 
са ҥата суох аһаан-сиэн, уку-суку тарҕаспыттар. 
Ол курдук иччилээхтик ылламмыта үһү. Саас 
буолан, кута балыга тыаҕа эрэ тахсыбат гына 
балыктаммыт. Баһылай сабыс-саҥа таҥыылаах 
илимин кытта хас да илими түһэрэр. Урукку 
илимнэриттэн балыгы харса суох оруур. Саҥа 
илимҥэ хаахынай да иҥнибэт. Кыһыйан саҥа 
илимин икки өттүнэн сэлэлии-сэлэлии түһэрэр 
да, син биир. Уруккуттан астаах Дайдылаахха 
аҕалан түһэрбитэ, илимэ эмиэ ып-ыраас тахсар. 
Ол курдук сирин уларыта-уларыта дьаныһан 
µтэ сатаан баран, уолун кытта сылдьан 
Балаҕаннаахха илимнэрин үппүттэригэр, тыал 
түһэн балай эмэ дьалкыппытыгар киирэн 
илимнэрин эһэн таһаарбыттар. Муоҕу бүрүммүт 
илими тэбии сырыттахтарына биир тыймыыт 
чыыс диэн саҥарбытынан ууга ыстаммыт. 
Онтон Чырып да буоллар этэ тардан, ситэ 
тэбээбэккэ илимин күөл илин баһыгар, биир 
орто тиит чиргэл лабаатыгар таһааран кэрэх 
бэлиэтин оҥорон ыйаабыта өргө диэри турбута. 
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Көр, Боччоохоон оннук улуу тыллаах-істііх 
дьон удьуордара.

Олох олордоххо уон сыл олус да түргэнник 
ааһар эбит. Били ура улаатан, ас кутан сүрэҕин 
кытта баттыыр буолла. Чахчы ааспат ыарыы 
булбутун, эрдэттэн быраастарга көрдөрбөккө 
олохсуппутум өлөрөр уһукка тиэртэҕэ диэн 
курус санаалар кууспуттара ыраатта. Өлүүттэн 
куоппут суох. Хайа айыым-харам иһин олохпун 
ситэ олордубакка илдьэ бараары илэ-бааччы 
көстүбүттэрэ буолла? Кылы кырбаабыт курдук 
сыры-сыллатааҕы биэс оҕотун ити быһах угун 
саҕа кыра дьахтарга сүктэрэн хаалларыах 
бэ йэтэ буолаахтаатаҕа. Саатар ийэлэригэр 
илии-атах буолуох саастаах буоллахтара дуу. 
Ол эрээри сир-халлаан икки ардыгар хаалар 
дьон буолбатахтар. Төгүрүччү аймах – көрөө 
-истээ инилэр. Дьылҕа хаан ыйааҕыттан куоп-
паккын. Суруллубут уураахпын ааҕан бар быт 
кэмнэрэ кэллэҕэ диэн көмүскэтин уута өл-
бөөдүйэ өһөн сытар киһи чэчэгэйин устунан 
сыттыкка таммалаата. Төбөтүн иһигэр араас 
санаа киирэн, тахсар үүт-хайа±ас кірдµµрдµµ 
иэрэгэй курдук эргичийэллэр. Өр барбат өлү-
гүрдэр укуолга өстөннөр да хаалааччылары 
харыһыйбыт санаатыгар харбыалаһа сытаах-
таатаҕа. Кыахтааҕым буоллар дойдубар баран, 
үөрэхтэригэр үөрэнэн үйэбин саатар аны уон 
сыл уһаталларыгар көрдөспүт киһи дии са-
ныыр. Онуоха диэри оҕолорум барахсаттар 
борбуйдарын көтөҕө сыһыа этилэр диэн айыыт-
тан, таҥараттан санаа ситиминэн көрдө һөрө 
улаатта да буоллар, кытаанах тыыннаах ыарыы 
кими да дьиэк киллэрэн аһынар буолбатах эбит. 

Быйыл саас хаһааҥҥытааҕар да эрдэлээтэ. 
Айылҕа уһуктан тыынар тыыннаах барыта күн 
уотугар тардыстарын саҕана олохтон туо руур 
баар эбит – абата. Кыһына балай эмэ хаардаах 
этэ да, лаппа сылыйан уу тахсыах кэриҥнээх. 
Ыттаах Гаанньа, арааһа ийэтэ Таан ньа тыла 
тиийдэҕэ, дьороҥ устун ааһар айан суолун 
уутуттан бөһүөлэккэ бастакынан икки куһу 
бултаан, ыалдьа сытар киһиэхэ мииннииллэригэр 
аҕалбытын көрдөххө дойду сиригэр эрэ кэлэр 
чыркымайтан арыый кыра – хаххырыал диэн 
ааттаах кустара эбит. Бу диэки сэдэхтик көстөрүн 
иһин ойуун куһа диэн ааттыыллар. Буолар да 
эбит. Бүгүн Дьөгүөрэйэп таҥара – Боччоохоон 
күөх окко түспүт күнэ. Сыттыгынан кыһаланан 
сирэйин, илиитин сууна олорон таас түгэҕэр, 

кү лүгүн кэннигэр оҕонньотторо көстүбүттэригэр 
сык гынна, тааһы антах аста. Кэриэлиттэҕэ 
буолуо, ыарыһах кус мииниттэн балаччаны ис-
тэ. Чэпчэкилэннэ. Бото болдьох туоллаҕа. Күн 
сырдыга күндүтүйэн сытар киһиэхэ, түннүк 
сабыытын быыһынан күн уота түөһүгэр көмүс 
мээчик буолан күөлэһийэ көөчүктэнэ тыкта. 
Сиэрин ситэрэн биир сырдык тыыны күрэтэн 
бараары, бордуоһуна модьоҕотугар сылгы 
чыычааҕа кэлэн олордо. Урут кэрэтик да истэр 
чыычааҕын саҥата бириигэбэр ааҕан эрэр 
курдук, кулгааҕар ойуун дүҥүрүн чылырҕас 
чуо раанын тыаһа буолан сэттэнэн сэтиилэнэн 
иһилиннэ. Бүттэ... Барыта бүттэ.

ПРОЗА
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Битээлий Былааһап – Россия 
Суруйааччыларын сойууһун чилиэнэ, СӨ 
искусствотын үтүөлээх деятелэ, Олоҥхо 

театрын дириэктэрэ быйыл от ыйыгар 55 
сааһын туолла. Үбүлүөйдээх поэт, музыкант, 
бөлүһүөк быйыл «Ноо!» диэн айымньыларын 

хомуурунньуга, «Көтөбүн» диэн этноблюз 
ырыатын килиибэ күн сирин көрдө.

Битээлий БЫЛААҺАП

ОЛОХ 
Тоҕус өйдөбүлтэн турар олох –
Ким ону өйдүүр дьоллоох,
Бастакы өйдөбүл уоттаах оһох –
Алгыстаах киһи дьонноох.

Иккис өйдөбүл төрүт мөссүөн –
Ол эбэтэр төрдүІ-ууһуІ айана,
Удьуор утума өлбөт өксүөн –
Онно көстөр киһи уйана-хатана.

Үһүс өйдөбүл дьоҥҥо сыһыан –
Майгы-сигили алтыһыыта,

Ханна баҕарар кыттар кытыан –
Үрүҥ харалыын хатыһыыта.

Төрдүс өйдөбүл үтүө көҥүл – 
Тутулуга суох эйэ кэлиитэ,
Онно көстүөҕэ иилиир көҕүл –
Баттабыла суох олох бэлиэтэ.

Бэһис өйдөбүл ытык таптал – 
Дьону-дойдуну ытыктааһын,
Дьиҥнээх тапталга көстөр сатал –
Олох ортотун сылыктааһын.

Алтыс өйдөбүл айар иэйии –
Саныыр санааҥ дьоҥҥо тиийиитэ,
Айар үлэнэн сиртэн тэйии –
Илэ имэҥ суохха иэйиитэ.

Сэттис өйдөбүл үрдүүр үөрэх –
Билиигэ-көрүүгэ, сырдыкка тардыһыы,
Кэрэ эйгэтин көрдүүр сүрэх –
Айылҕа аартыга – сайдыыны батыһыы.

Ахсыс өйдөбүл улуу үлэ –
Олох кэннэ бэлиэ хаалларыы,
Онно тиийэн кэлиэ илэ –
Утум тардар идэ талларыы.

Тохсус өйдөбүл өлөр өлүү –
Ааһар киһи олоҕун түмүгэ,
Олох суолтатын иэһин төлүү – 
Сырдыы туруо тыыннаах дьон түннүгэ.

ТАЛАХ КУРДААХПЫН
Таатта буоламмын – 
Талах курдаахпын,
Тылы буламмын –
Айар куттаахпын!
Таҥара бэлэҕэ –
Талах курдаахпын,
Олоҥхо тэбэҕэ –
Көтөр аттаахпын!

Сирдьит илдьиттээх –
Талах курдаахпын,
Куйаар иһиттээх – 
Ыллыыр тыаллаахпын,
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Үс дойду сахата –
Талах курдаахпын!
Олоҥхо сатата –
Өлбөт баайдаахпын!

Ыһыах ыһар, күҥҥэ тардар –
Талах курдаахпын,
Чугас сылдьар, ыраах кырдьар –
Саха бааттаахпын!
Айылҕа ойуулаах –
Талах курдаахпын,
Олоҥхо дойдулаах – 
Айыы тыыннаахпын!

ТУРУККА КИИРИИ
Мин хайаҕа төрөөбөтөҕүм да,
Тоҕо тардыстабын,
Мин халлааны көрбөтөҕүм да,
Тоҕо анаарабын?..
Муусука ыт курдук – 
Сыһыннаҕына арахпат,
Дорҕоон дьонтон ордук – 
Кини хаһан да бырахпат.

Турукка киирдим –
Испэр дьалкыйдым,
Иэйиибэр ирдим – 
Куппар алкыйдым.
Төһөнөн ыраах бараҕын да,
Соччонон өйдөммөккүн,
Үлэттэн тотон ыраатаҕын да,
Соччонон өйөммөккүн.

Хаһан да көрүлээбэппин –
Мин былыргыбын,
Иккиһи сөбүлээбэппин –
Мин бастакыбын.
Толкуй ырыабын – 
Толкуйдуур дьоҥҥо ыллыыбын,
Бу ыар сырабын –
Үйэлээх дьоҥҥо аныыбын.

Суолум алдьаммыт – 
Айаным ыарахан,
Кэрэм былдьаммыт –
Олоҕум улахан...
Туга да суох киһи –
Саамай дьоллоох эбит,
Ыллыы сылдьар киһи – 
Өлбөт олох эбит...

МУУСУКА ИҺИТТИМ
Муусука иһиттим –
Хааммар сөп түбэстэ,
Иэдэспин илиттим –
Ытатан кэбистэ...

Ардах түннүкпэр уруһуйдуур –
Курус күһүнү,
Харах мичээрдии хоруйдуур – 
Өйдүүр дьүһүйүүнү...

Мэтириэт –
Куппун-сүрбүн тардан ылла,
Сэкириэт –
Сүрэхпин күүскэ аалла...
Соҕотох дууһата – 
Дьолтон ыраас,
Дьадаҥы ырыата –
Баайтан сылаас...

Олоҕу олоруохха наада –
Килбиктик кэпсиир гына,
Ырыаны толоруохха наада –
Эйгэни эмтиир гына...

Өлүөм... Хаалыахтара –
Оҕолорум, кинигэлэрим...
Сүтүөм... Саҕыахтара –
Ырыаларым илгэлэрим...

ОЙУУНУСКАЙ
Кими эрэ көрдүм –
Былыт быыһыгар,
Тыалтан тылы сүөрдүм – 
Ардах тыаһыгар...

Ойуунускай пааматынньыгын
Одуулуу турабын,
Оо, норуотум бырааһынньыгын
Чуумпуга кууһабын...

Улуу өлүүтэ – 
Дьылҕа сөллүүтэ,
Мэҥэ көрүүтэ – 
Төлкө үөрүүтэ...

Ким бары үтүөнэн төрүүр – 
Тыыҥҥа ыйааһын биир,
Ким бары истиҥи көрдүүр – 
Сүрэххэр, куккар киир...
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Улуу кинигэни ааҕаары
Уһуннук бэлэмнэнним,
Түөспэр умайыгы саҕаары
Алгыстыын ситимнэнним...

Хоһоону сыанаҕа ааҕыы
Күргүөмнүк кэлиэҕэ!
Ньургуһун ыһыаҕын саҕыы
Өлгөмнүк тиллиэҕэ!

Сымара таас 
Халлааны көрөр,
Быйылгы саас
Ааспыкка көтөр...

ОО, ГИТААРА
Уулуссаҕа олоробун – 
Тобукпар гитааралаахпын,
Рок дорҕоону толоробун – 
Бырачыас ырыалаахпын...
Сорохтор тохтуу түһэн
Харчы быраҕаллар,
Үгүстэр ыксыы иһэн
Истэ араҕаллар.

Муусука уонна мин
Аһаары гынабыт,
Муусука уонна мин
Олоххо тыынабыт!
Соһуччу биир кыыс баар буолла –
Мичээрин бэлэхтээтэ,
Сүрэҕим дьолунан туолла –
Тапталы сүрэхтээтэ...

Билигин биһиги үһүөбүт – 
Мин, кини уонна муусука!
Эһиилги сылыгар төрдүөбүт – 
Мин, кини, оҕо уонна муусука!
Гитааралаах олорбутум –
Миигин өрүү дьоллоото,
Рок ырыаны толорбутум –
Сүрэхпитин холбоото!

КЭМСИНИИ

Бу буолбута ыраатта –
Эн тыыннаах этиҥ,
Тыал санаабын кыыратта –
Эн дьоллоох этиҥ.

Оо, Таҥара, сыыһалаахпын,
Оо, бырастыы гын,

Оо, Таҥара, алҕастаахпын,
Оо, бырастыы гын.

Сыыһалаахпын –
Тугу да оҥорботохпор,
Алҕастаахпын –
Дьоһуннук олорботохпор.

Ханна эрэ, ыраах – 
Эн куоласкын истэбин,
Чуумпуга, ыраах –
Эн саҥаҕын ситэбин.

Оо, Таҥаралар,
Ааспыты төнүннэриҥ даа,
Оо, баҕаналар,
Кэргэммин көрүһүннэриҥ даа.

Хара араама...
Мэтириэт...
Өлбүт хараама...
Суох эппиэт...

ИМЭРИЙЭ ОДУУЛУУБУН
Сурааһын тыаһы
Көрдүүбүн, булабын,
Тоҥсуйар тыаһы
Көрөбүн, ууллабын...

Айымньым – 
Көрөөччүтүн көрсө илик,
Урамньым –
Ааҕааччытын була илик...

Имэрийэ оонньуубун –
Дьүөгэ гитаарабар,
Хара туоннаах хонуубун –
Кэрэ түүнэ сабар...

Тылга буолбакка,
Хоһооҥҥо ырыа айабын,
Быылга буолбакка,
Куйаарга ыллыы дайабын...

Ыра санаам диэн –
Үөһээ тиийэр сирдээхпин,
Ыллыыр тылым диэн –
Сахам дэнэр сиэрдээхпин.

Мин олоҕум –
Дьикти номох,
Мин домоҕум – 
Атын олох...
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Саргылаана ГОЛЬДЕРОВА-
САРГЫ КУО

КУЙААР КУТУМ 
ОЛОўХО ТОЙУГА

Дьэ буо!
Дьэ, эрэ доҕооттоор!
Олоҥхо олоҕум
Олбоҕор олорон
Тоҕо-хоро
Тоҕо суруйарбын,
Айар кутум
Аман аартыгынан
Айаннатан иһэн,
Айхаллаах аан дойдубар
Аналбынан-минэлбинэн
Арыллан
Тоҕо, туохтан тускулланан
Тойук туойарбын
Кэпсии түһүүм!

Сэҥээрдэххитинэ истиҥ,
Дьолу тосхойор
Дьоһун идэбин,
Соргуну сонордуур
Суруйар үлэбин,
Алгыһынан амалыйар
Айар идэбин
Алгыстаан туойарбын,
Таптаан-хайҕаан

Ымманыйа ыллыырбын!
Аны да
Сайыннара туруум сатабылбын,
Сатаан тылы сааһылыырбын,
Санаабын сайа этэрбин,
Айыыларбар махталынан,
Аан дойдубар тапталынан!
Айыым дьонугар алгыһынан!

Дьэ буо!
Дьэ эрэ, доҕоттоор!
Дьэ эрэ, сэгэрдээр!

Суруйа олорор кинигэм иһиттэн,
Куйаар кутум иһиригиттэн,
Кэм айанньытын тиһилигиттэн
Тахсан кэлэммин
Эйгэ ситимигэр киирэрим,
Бу баарга барытыгар
Баар буола түһэрим
Туохтан да дьикти!

Чахчы!
Туохтан да дьикти
Олох эбээт!
Туохтан да күндү, кэрэ
Күн сирин күндээрэ тыгар
Көмүс күннээх 
Күнэ-ыйа буолбаат!

Күн аайы
Саҥаттан саҥалыы
Саҥа олох айыллар,
Сахалыы олоҕум
Аан дойдулуун ситимнээх
Оһуора-мандара таҥыллар!
Саҥа күн барахсан
Сандаара саҕыллар!

Бу буола турар модун
Тыыныгар умсабын,
Кэм айанын сыыдам
Сыарҕатыгар олоробун,
Бу күн сорудаҕын
Кичэллээхтик толоробун!
Доҕотторбун кытта
Соргу суолун солуубун,
Тоҥуу хаары да оймуубун!

Үөлээннээхтэрбин кытта
Үлэ үөһүгэр сылдьабын,
Кэм сайдыытын сырсабын!
Эмиэ да
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Таптал буолан талбаарабын,
Дьахтар буолан наскыйа хаамабын,
Эн харахтаргар
Сулустаах куйаары булан
Талбаара дайабын,
Эн тапталгыттан тыын ылан
Тыыллан-хабыллан тахсабын,
Айан-тутан барабын!

Эмиэ да
Дьиэм иһигэр сүпсүгүрэбин,
Үлэ бөҕөнү µмµрµтэбин,
Ийэ буолбут истиҥминэн иэйэбин,
Эбээ буолбут эйэҕэспинэн эйэргиибин,
Түөрт көлүөнэ олоҕун ситимниибин,
Өбүгэ ситиминэн өрүллэр
Олох өрүһүнэн устан ааһар олоҕум
Үс үйэтин биһиктиибин,
Түөрт үйэтин төрүттүүбүн,
Аҕыс үйэтин арҕарабын,
Тоҕус үйэ тухары
Торҕо күөх буруону
Унаарытар туску олох
Олугун оҥорсобун,
Олох олоробун – олохтон дьоллонобун!

Ол олох дьикти кэрэтин хоһуйаары,
Ол олох кистэлэҥин да сэгэтээри,
Ол олох айыы кутунан арыллаары,
Айаары-тутаары,
Үүнээри-сайдаары
Олох – олоҥхо улуу байҕалын
Устунан тыл ууһа буолан
Салгыы устаары,
Тыл чөмчүүгүн көрдүү умсаары
Эмиэ кутум куйаарыгар төннөбүн –
Хобугунас хоһооннорбун
Хопто оҥорон көтүтэбин,
Сибигинэс иэйиилэрбин
Сиккиэр тыал оҥорон көтүтэбин,
Дьирибинэс үөрүүлэрбин
Дьикти кустуктуу дьэрэлитэбин!
Сарпахтанар санааларбын
Сардаҥа оҥорон ыһабын!
Олох дьолун уһансар уохпун
Дьүкээбиллии суһумнатабын!
Тырыбынас иэйиилэрбин
Көй үгүс сулустуу дьиримнэтэбин!

Алмаас таастыы
Кылапачыһаллар
Тыыннаах тыллар!
Үрүҥ көмүһүнэн
Үрүлүйэллэр

Мөґүүрэ тыллар,
Кыһыл көмүһүнэн
Кылбайаллар
Кытыастар тыллар!

Төһө да үөр сылгы буолан
Сырсыакалаһа сүүрдэллэр
Сыыдам сыллар! 
Тыл тыыннаах
Тылдьытын иһигэр
Салгын кутум дьиэтийэр,
Аар баҕахтан алгыстаммыт
Айыы кутум амарахсыйар,
Аал луук маска уйаламмыт
Ийэ кутум чэлгийэр,
Сир ийэҕэ силистэммит
Буор кутум тирэхтэнэр!

Ол курдук,
Кэми кэрдиини кытта
Ситимнэһэн айанныыр
Куйаар кутум
Кырдьыбат,
Ураны уһаарарыттан салгыбат,
Аар Айылҕа хараамыгар олорон
Айарыттан-тутарыттан саппаҕырбат!

Долгулдьуйар ыраларым
Олох муоратынан усталлар,
Сэгэлдьийэр иэйиилэрим
Эһиэкэйдээн тэйэллэр,
Сэрбэлдьийэр оҕо сааспын
Сиэннэрим эргитэллэр,
Эдэр-сэнэх кэрэ сааспын
Оҕолорум утумнууллар!

Олоххо улуу тапталбын
Аал уоттуу күөдьүтэбин!
Күнүм уотунуу күлүмүрдэтэбин!
Тапталым ырыата
Ыйдаҥа уота буолан сыдьаайар,
Хоһоон айар хомуһунум
Үөґэттэн кутуллар,
Илгэлээх ардах буолан суккуллар!
Сибэкки арааһын чэлгитэр!
Аал Луук Маспын сириэдитэр!
Айыы тыыммын
Аан дойдуга тарҕатар!

Айар куппуттан
Саҕыллар айымньы
Бар дьоммор ананар!
Баар дьоллорун алҕыыр!
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Бу сири, бу дьону,
Бу дойдуну, бу куйаары
Умсугуйа да мин
Кутум таптыыр,
Бу олоҕу, бу кэми
Биһиктиир, алҕыыр
Куба хоһооннорум
Чуумпу күөл мөһүүрэ
Толбонугар куустара усталлар, 
Таптал ырыата буолан
Кыталык хоһооннорум
Кылбаара дайаллар!

Ымыы ырыаларбын,
Татыйык ырыаларбын,
Күөрэгэй ырыаларбын
Салгын куйаарыгар ыыталыыбын!
Дьиҥ олох дьиктитэ
Айар аналбын арыйар!
Дьиҥ олох кэрэтэ
Сайдам саргыбын салайар!
Эмиэ, эмиэ иэйэн куойан

Роман ДАНИЛОВ

МИН ДОЙДУМ
Ахтабын кыһынын сайыны:
Аламай мичээрдээх күн уотун,
Хаарыс күөх көбүөрдээх сыһыыны, 
Хатыҥым үөрүүлээх суугунун.

Айар уоҕунан туолабын!
Тойук буолан доллоһуйабын,
Олоҥхо буолан туругурабын!

Олохтон айыллар айымньы!
Куйаартан айыллар урамньы!

Олох олоробун –
Олоҕу хоһуйабын!
Олох олоробун –
Олохтон дьоллонобун!

Бардар бараммат
Куйаар олоҕор
Баарбынан дьоллоохпун,
Бардар бараммат
Куйаар олоҕунуун
Сомоҕолоспут куттаахпын!
Тырымныыр-дьиримниир
Олох диэн
Суолдьут сулустаахпын!

Саныыбын сайынын кыһыны:
Кырсаҕа сууламмыт кыраайбын,
Сайа охсор сибиэһэй салгыны,
Кыстык хаар, чэбдик хаар ырыатын.

Кэтиибин көмүстээх күһүнү:
Кэһиитэ өлгөмө үөрдэрин,
Күүтэбин сааскыны, көрүлүү 
Көҥүһүм күлүмнүү сүүрдэрин… 

Алыһын таптыыбын айылҕам 
Абылыыр түөрт кэмин барытын. 
Сиэдэрэй бу маннык дойдукам,
Сир үрдүн киэргэлэ буолаҕын!

АРДАХ

Мин түннүкпүн ким тоҥсуйда, 
Ким көрсүһүөн баҕарда?
Кими дьиэбэр киллэрэ 
Ааммын сиккиэр сэгэттэ?..
Аата, бэрдин – ардах эбит, 
Ахтыбытым даҕаны!
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Ардах, ардах, ардах кэлбит, 
Алыс таптыыр ыалдьытым!

Ардах түһэр, түһэр, түһэр,
Мин түннүкпүн кини сууйар, 
Ырааһырда, чэбдигирдэ 
Мин дууһабын кини сууйар. 
Итии үүттээх чэйи иһэ 
Иһиллиибин эн тыаскын, 
Дуоһуйуунан түөһүм иһэ 
Туолан нус-хас буолабын.

Ардах – үөрүү, уйгу-быйаҥ, 
Абыраллаах илгэ уу!
Өлбөт мэҥэ сир утаҕа,
Өрүү, хоно кутууй дуу!

…Ардах түһэр, түһэр, түһэр,
Ааһан, хаІнан хаалыма,
Ардах түһэр, түһэр, түһэр,
Астыбакка курулаа!
Ардах түһэр, түһэр, түһэр, 
Ардах түһэр, түһэр, түһэр...

КЭЛИЭ ТАПТАЛ БЭЙЭТЭ!

Бэйи, саҥа нэдиэлэттэн 
Билсиһэбин күүһүрдэн,
Бэнидиэнньик күнтэн 
Бэтэрээттэн Биэрэттэн.
Эмиэ бардым уот сирэй – 
Эрэммитим мэлисээй.

Оптуорунньукка минньээммин 
Оля кыыска сипсийэбин,
«Сөбүлээтим ээ…» – диибин, 
Сөһүргэстии түһэбин.
Бу муҥунан көрбүтүн – 
Булкуллубут үһүбүн!

Сэрэдэҕэ эрдэттэн 
Сибиэтэҕэ эриллэн 
Билэр нарын тылларбын 
Биһирэмнээн аныыбын.
Куруук тарпат дьолуом, баардым –
Кураанаҕы кууһан хааллым!

Чэппиэр киэһэ үҥкүүгэ 
Чэмэлиинэҕэ умсугуйдум,

Ууга-уокка түһэрэ 
Уураһаары оргуйдум.
Онтум отой сатаммата – 
«Оонньообутум оҕус буолла!»

Шурочкаҕа суруйуохха – 
Сололоох дуо субуотаҕа? 
Хаарчаанаҕа тыаһатыахха – 
Хаамсыаҕа дуо ыйдаҥаҕа? 
Хайалара эмэтэ 
Хардараарай үөрдэ...

Хайа муҥун, баскыһыанньа 
Харбаппат ини халтайы, 
Варечкаҕа барыахха,
Валечка баар аны…

Кітті итинник нэдиэлэ.
Көрөр курдук, соҕотохпун. 
Таптал суоҕар итэҕэйэ 
Тарбыыбын бу хоһооммун...

... Эдэр киһи, сүбэлиибин: 
Таптал атын букатын, 
Элбэхтэн биир сүрэҕиІ 
Талан ылыан баҕарабын, 
Кэбис, көлдьүн сүүрүмэ – 
Кэлиэ таптал бэйэтэ!
Кэтэс, кэтэс, тиэтэйимэ – 
Кэлиэ, кэлиэ бэйэтэ.

ОҔО АТАҔЫН ТЫАҺА
Света Шаринаҕа

Үөһэ этээскэ, үрдүбэр 
Ыаллар күйгүөрдэрэ.
Субу баардыы иһиллэр,
Намыраан ыла, күүһүрэ.

Онтон миэхэ минньигэһэ –
Оҕо сүүрэн тибигириирэ, 
Сыгынньах тиҥилэҕэ 
Мас муостаҕа тиһигириирэ.

Сүргэбин үөрдэр-көтүтэр,
Сүрэҕим үрдүнэн сүүрэр…
Быыкаа атах бытыгырыыр, 
Кыракый атах кытыгырыыр…
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Олус да кэрэ буоллаҕа 
Оҕо атаҕын тыаһа!

КЫҺЫЙЫЫ
Иллэрин тута сүтэрэллэр
Иэс-күүс ылбыт көкөттөр.
Өрүү иэдэс биэрэллэр,
Өстөөх курдук көрөллөр.

Салҕаабытым иһин дуо 
Саманнык өскө барабын?.. 
Саараама, түксү, аны дуол 
Самсаабаппын... Сах салаатын!

Биэрбэтэхпинэ даҕаны:
Бэрдэ суоҕунан ааҕыллабын, 
Биэрдэхпинэ даҕаны 
Бэрики онтон ордубаппын…

Ханныга да син-биир диэм – 
Хамнаһым сыыһын бэйэм сиэм.

КЫРГЫТТАРГА
Үйэм тухары эһигини 
Үрдүктүк да сыаналаатым,
Ис сүрэхтэн дэлэччи 
Иһирэх ырыабын анаатым.

Кэрэмэс бэйэлээх күндү дьоммун 
Кэрэхсээммин үірдүм-көттүм, 
Үҥэр таҥара оҥостоммун 
Үс күлүккүтүгэр сүгүрүйдүм.

Олох муҥура суоҕа буоллар, 
Ордук иэйэн туойуох этим,
Эһиги эбээт умсугутар 
Эрэлим, дьолум, эрэйим.

Кэмнээх чааспар кэллэхпинэ,
Кэм да сытыам күүскэ күүтэ, 
Тиһэх төгүл көрін хаала,
Тиһэх төгүл кірсін ыла.

Таптал уота умулларын 
Тарда түһэр баҕаҕа,
Уккунньаҕы санатаммын 
Уһуу сатыам хайаан да.

Өһін иһэн эһигини 
Өссө даҕаны өйдүіҕүм,
Уоспар махтал тылын бигии 
Уонна онон бүтүөҕүм.

ДЬИҤ САХА ДЬАХТАРА
Дэлэгэй дууһалаах киһи диэн, 
Дьэбдьиэйэ, эйигин билэбин. 
Чэйиҥ да минньигэс эбитиэн, 
Чэбдигин, күүскэ күүс эбэрин.

Бааргынан-суоххунан далбардаан, 
Барахсан, күүппүттүү кірсөҕүн, 
Алаһа дьиэбинии тардыстан 
Ахтаммын кэлэбин өрүүтүн.

Күлэриҥ күлүүттэн күндүтүн, 
Кэпсээниҥ кэрэттэн кэрэтин,
Уоскутар уу наҕыл міссүінүҥ, 
Айыыһыт алгыһа мичээриҥ.

Курдары көстөр эн ып-ыраас, 
Уйаҕас, киэҥ, холку уйулҕаҥ, 
Аһаҕас арчылыыр чап-чараас 
Сүрэҕиҥ бар дьоҥҥор ананан.

Эйигин хайдах да мин ааттыым:
Эдьиийбит, ийэбит, эбээ дуу –
КимІэ да буола±ын аймахтыы,
Биґиккэ бигээбит хаан-уруу…

ТаІара тµстээбит дьиІ дьолбут –
Дьэ маннык сахабыт дьахтара,
Эн баарыІ тухары аал уоппут
Кытыастар кыымнана туруо±а!
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I ДЬЭДЬЭН КЈРЈ

Дьµ³гэбинээн
Дьµ³рэлэ´эн,
Дьэдьэн к³р³ диэн µ³рэн,
Дьэргэл кµ³х сайы²²ыга,
Дьэрэкээннээх
Дьикти кэм²э,
Дьирим кµнµ айхаллыы,
Дьиибэ кэми уруйдуу
«Дьээбэлээх» алаас µрдµнэн
Дьэргэстэнэн истибит.
Балай эмэ хаамсы´а,
Ба´аам а±айы
Балкы´а,
Бытааран ыла
Бы´аарса,
«Былырыын оннуга,
Быйыл хайыай?» дэси´э
Барыахтаах сирбитин
Барыырбыт, до±оор,
Бу кэллэ.
Туос ыа±айа
Туо´ахта ойуутун,
Туос барахсан
Ту´атын
Туо´ула´а,
Ту´алана
Тутан а±ай истэхпит.
Ыа±айабыт ту´унан
Ыа´ахтана тµстэххэ,
Ыар±а талахтаах
Ыарахан
Ыыртан буолбакка,
Ып-ыраас субалаах,
Ыра санаа
Ырыа буолар
Ытык
Ыыспалаах,
Ымыылаах мастан –
Хаты²тан 
Хастанан

Ылылларын билэбит,
Ылта´ын
К³мµс
Кµннээх
Ы´ыахтартан
Ылата
Ыламмыт, то²олоххо   
  иилинэбит.

Дьэ, итиэннэ
Дьµ³гэлэрдиин
Дьµ³рэлэ´э,
Дьээбэлэ´э,
Дьэргэ²нэ´э,
Дьэллик санааны ылынан,
Дьээбэ санааны кыбынан
Дьэдьэннээри чара²²а 
  ойобут,
Дьэ, бу баран и´эбит.

II ЧАРАў

Ґчµгэйкээн сайын
Ґµнµ³±эр,
Ґтµ³кэн кэм
Ґксµ³±эр
Ґнµгэскэ тиийэ эрэнэ,
Ґтµрµ´э,
Ґмµ³рµ´э,
Ґтµктµ´э,
Ґтµ³мсµйэн да ыла
Ґµммэхтии тураллар
Кинилэр – хаты²нар –
К³рµ³хтэн дьиктилэр,
Кістµіхтэн дьиибэлэр,
Кылбайар маанылар,
Кылба±ар ма²аннар,
Куудара баттахтаах
Кынта±ар
Кыргыттар.
Кинилэр,

Дария ВАСИЛЬЕВА-АММА ДААЙЫС

ПОЭЗИЯ

Дария Егоровна Васильева-
Амма Даайыс тіріібµт-µіскээбит 

Амматыгар о±о иитиитигэр 
ір сылларга ситиґиилээхтик 

µлэлээн кэлбит СР µірэ±ириитин 
туйгуна, СР Президенин Гранын 

хаґаайката, µлэ бэтэрээнэ. 
17 сыл тиґигин быспакка 

«Кэнчээри» о±о сайдар Киинигэр 
«Даайыс» о±о телестудиятын 

µлэлэтэн, сµµґµнэн о±ону эфиргэ 
саІардыбыта. Ону сэргэ Амма 

ыраас, сымна±ас туойунан 
оІоґук эгэлгэтин оІорторон о±о 

тарба±ын эрчийбитэ, «Бытырыыс» 
куукула театрыгар анаан µгµс 
инсценировкалары суруйбута.

Амма±а таґаарыллыбыт «Барыта 
таптал тула» лирическэй, 

«Миигин чыычаах диэтэргит» 
о±олорго аналлаах хоґооннор 

хомуурунньуктарын уонна «Мин 
Аммам – кµн кімµс уйакам» 

саІарар кинигэ ааптара буолар.
Хо ґоон норо «Амма оло±о», 
республикатаа±ы «Кыым», 
«Саха сирэ», «Туймаада», 

«Кэскил» хаґыаттарга, «Далбар 
хотун», «Кµрµлгэн», «Тµґµлгэ», 
«Чуораанчык» сурунаалларга 

бэчээттэммиттэрэ.
Дария Егоровна билигин 

Амма±а олорор, «Ґктэл» о±о 
реабилитационнай киинигэр 

иитээччинэн µлэлиир.

ЧАРАў ЧАРААС ЭЙГЭТИГЭР
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Кырдьыга,
Кыратык
Кыбыста,
Кы²на²на´а,
Кылба²на´а, 
Кыйба²на´а да диэххэ,
Кыра´ыабай бэйэлэрэ
Киэ² халлааны
Кы²аста´а,
К³т³н аа´ар
К³т³рд³рµ
К³р³н хаала, сайыґа,
Кµ³х солконон солотуулаах
К³мµс-ойуу былааттарын
Кµ³гэ²нэтэ, далбаата´а,
Кµндµ
Кµ²²э
Кµлэ-µ³рэ,
Кµ³гэлдьи´э турдахтара
Чараас
Чачархай эйгэ±э –
Ча±ыл кµннээх
Чара²²а,
Чахчыта да кэрэлэр,
Чахчыта да нарыннар,
Кинилэр – хаты²нар,
Кинилэр – ма²аннар,
Кинилэр бу
Кµннээх чара²²а µµнэллэр.

III УОТ И¤ЭР!

Ити эрээри,
Илим-салым
Илибирээбит,
Кµлµм-салым
Кµлµбµрээбит
Уох тылын
Уолугар иилинэ,
Абытай тылын
Аттыгар тардына,
Буруо бур±алдьылаах,
К³мµрµ³
К³м³л³´³³ччµлээх,
Кы´ыл
Кыымынан ы´ыахтана,
Ара±ас
Алдьархайынан
Айбардана,

Кµлэ-µ³рэ
Кµ³дьµйээччи,
Са´ыгырыы-са´ыгырыы
Салбанааччы,
Талах буоллун 
Таарыйа,
Хаты² буоллун 
Хаарыйа,
Тииккэ ыттан
Тилигирэйэ,
Бэскэ бэ´ирэн
Бэтиэхэлэнэ,
Онно-манна 
Ойуохалыы,
Оттон окко
Оонньохолуу,
Мутуктан
Мутукка
Мунньахалыы,
Сэбирдэх ахсын
Сэлибирии,
Тµргэн µлµгэрдик
Тµптэлэнэ,
Су´ал а±айдык
Суо´ур±ана,
Кэлэр тыаллыын
Кэпсэти´э,
Аа´ар тыаллыын албынна´а,
Кµµстээх тыалга
Кµµдэпчилэнэ,
Быстах тыалга 
Быра±аттана,
Куйаас 
Кµннэри
Куо´урдана,
Итии кµннэри
Ирээттэ´э,
Ардах суо±уттан
Абырана,
Сиик
Суо±уттан
Сириэдийэ,
Хаппыт ма´ы
Хачыгырата,
Куурбут ма´ы
Кучугурата,
Кубархай буруо
Куударалаах,
Хабархай буруо
Хабар±алаах,

Тунал буруо
Тумарыктаах,
Хара буруо
Ханарыктаах,
Тойон буолан
Тосхоро²нуу,
Хотун буолан
Ходьоро²нуу,
Ойуур устун
Омуннана,
Чара² устун
Чабылана,
Уот обургу
Уора-талыы,
Ба´аар обургу
Баары барыы
Кэлэн и´эр,
Кэлэн и´эр…

IV КУТТАЛ СУО´ААТА!

Куттал,
Куттал суо´аата,
Куттал суо´а бу ыкта,
Куттаата,
Куту-сµрµ аймаата,
Кутура-кутура субу а±ай
Куугунатан чуга´аата!
Куотуохха?!
Куотар суох –
Силис-мутук тардыммыт,
Сирдиин ыга
Ситимнэммит
Сир
Симэ±э буоланнар,
Сиэттиспиттии µµнэннэр,
Сиппит-хоппут,
Сириэдийбит
Сиилэ ылбыт
Сирдэриттэн кинилэр
Симэлийэ
Сµттэхтэрэй,
Ханна,
Хайдах бардахтарай?!

Алдьархайы
А±ала,
Адьас,
Адьас бу кэллэ,

ПОЭЗИЯ
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Абытайынан
Аа²наата,
Хаарыан ма²ан субаларын
Хаарыйталыы
Хаты²нарга
Хатанна
Уот,
Оо, 
Омуннаах,
Оботтоох уот!
– Абытай даа,
Айакка,
Аа´а бар даа,
Абакка!
Хаарыан кыра
Хаты²чааммын,
Кµ²²э
К³рбµт 
Кµндµчээммин
Тыытыма даа,
Тыытыма,
Тыгыалыыр
Тыынын бы´ыма! – диэн
Хотун
Хаты² хомойоохтуур,
Ха´ыыта, айманыыта
Хантан эрэ и´иллээхтиир,
Кµ³х лабаатын
Кµ³гэ²нэтэ
Кµ³йэ сатыыр,
Уоран кэлбит
Удур±аччыны
Антах диэки
Анньыалыыр,
Хахыйа±ын
Хаххалыы сатаахтыыр.

Уот обургу 
Уоскуйуо дуо,
Уоска бэрдэрэ
Уостуо дуо?!
Са´ыл тыынан
Салбана
Салыбыраата,
У´ун-у´ун
Умайар уот
Кутуругун
Куйба²натта,
Кутталы салгыы тар±ата

Куота турда,
Эбиитин
Эдэр хаты²нар диэки
Эккэлии,
Эйэ²элии сµµрдэ,
Халлаан к³т³р³
Хара тураах, ону к³р³н,
Хаа±ыр±аата,
Ханна барыан,
Хайдах буолуон
Хайдах да±аны бы´аарбата,
Хантас гынна,
Хаптас гынна
Хайа диэки
Хайыспытынан,
Халаатыы-халаатыы к³т³ турда…

V УОЛАН ТИИТ

Уолан тиит ол кэм²э
Уот
Ииригирэ
И´эрин
И´иттэ,
Уот чуга´ын к³рд³,
Уолуйа да бы´ыытыйдар
Уоскутуна сатаата,
Тулалыы
Турар
Эдэркээннэри,
Эрэйгэ тµбэ´эн
Эрэйдэниэхтээхтэри –
Хаарыаннаах бэйэлээх
Хаты²чааннары 
Хаххалыырга,
Харыс сири
Халбарыйбакка,
Харса суох утарсан
Харыстаан
К³р³рг³,
К³мµскµµргэ сананна,
Бу кэлэн бургучуйан эрэр
Буруоттан
Тууйулла,
Тумнаста,
Бокуойа суох
Буллугуна´ар

Хаты²нартан
Хара-дьайдаах уоту
Ханарыта сатаата,
Уолугун нэлэтэн
Уоту бэйэтигэр ы²ырда,
Утары турунна!
Уохтаах
Уот, ону к³р³н,
Уордайда,
Хатанан испит
Хаты²нарыттан
Хап-сабар тэйэн,
Уолан тииккэ ойон кэллэ,
Уолугар ыстанна,
Уор±атыгар хатаа´ынна,
Хадьыкта´ыы,
Хадьырыйсыы са±аланна,
Хаарыан тиит
Хатан турар лабааларын
Хачыгыратан барда
Хатан уот,
Хабыр уот…
Хара буруонан тыынын
Хаайан, 
Ыыс буруонан
Ыгыта тууйан
Ыган,
Ыларын
Ылан,
Ыгарын
Хахха тиити
Харыа гынан,
Хоодуот тиити
Хоруо о²орон
Уот обот, дьэ,
Уоскуйда,
Кини да буоллар,
Кµµ´э э´иннэ,
Уо±а-кылына
У±араан,
Уоруйа±а
Умулунна,
Ыраахха дылы, арай,
Ыыс-быдаан быы´ыттан
Ыар ынчык,
Ыарыы
Ыгыллан тахсар
Ынырык
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Ырыата и´илиннэ…
Оттон о±о-эдэр хаты²нар
Оргууй а±ай
Хамсааннар,
Хоруорбут
Хоодуот до±ордорун а´ынаннар,
Хараара о±уолуур 
Хойдон хаалбыт хааннарын,
Быґыта баран быгыахтыыр
Баастарын
Сойутаары
Суугуна´а
Сапсынаннар
Ма²ан бэйэлэрэ
Махтана
Намыын бэйэлэрэ
На²нары´а,
Бэрээдэктээх
Бэйэлэрэ
Бигэ´э,
Ґтµ³ до±орбут
Ґтµ³рµ³,
Ґнµгэс тардынан
Ґµнµ³ диэн
Эрэнэ,
Эйэ²нэ´э,
Кµµстэрэ баарынан
К³м³л³´³,
Кэккэлэ´эн турдулар…

VI ТҐМҐК

А±ыйах сыллаа±ыта а±ай
Айбардаан
Ааспыт
Алдьархай
Аныгы кэм²э,
Бµгµ²²µ кµ²²э
Бу курдук
Букатыннаах хартыына
Буолан 
Би´иэхэ,
Били дьэдьэн к³р³

Барааччыларга,
К³´µннэ,
Кµµппэтэх ³ртµттэн
Дуо´уйан а±ай испит
Дуу´абыт
Кылын
Кырата суох
Кыґыылаахтык,
Ыгыылаахтык,
Ыарыылаахтык таарыйда,
Дьулаан к³стµµ буолан
Долгутта.

VII БАЎА САНАА

Арай,
Арай,
Алдьархайы
А´арда,
Чара² 
Чараас эйгэтигэр,
Чу²куктук, тугу эрэ
Чу²нуурдук турбут
Чуумпу кэми µтэйэ,
Чугас кэм²э, до±оттоор,
Чуораан булан а±алан
Чугдаарыта тыа´аттар,
Чуораан тылын таарыйан
Ча±аарыта ыллаттар,
Чуор,
Чэпчэки дуорааны
Чара² и´игэр тар±аттар,
Ааспыт уоттаах,
Алдьархайдаах,
Абаккалаах кэмнэри
Аргыый
А±ай
А´ардан,
Уот ту´унан
Умуннаран,
О´о илик баастары
Оргууй бигээн
О´ордон

Кэби´иэххэ с³б³ дуу,
К³м³ буолуо этэ дуу?..
Киммит ону билэрий,
Кµµс-к³м³, дуу´а эмчитэ
буоларый?!

ОЎОЎО – ЧОРООНУ!

Хас биирдии о±о±о
Чороонно аныа±ыІ,
Эйиэнэ бу диэммит
Быґааран биэриэ±иІ,
Јбµгэ са±аттан
Бу иґит саха±а
Уйгуну, уруйу
Уунарын кэпсиэ±иІ.

Хас о±о чорооно
Ойуулаах-оґуордаах,
Ол ойуу кэрэтин
О±обут сі±µіхтээх,
Сµрэ±эр-быарыгар
Чугастык ылынан,
Харыстаан, бµібэйдээн
Туґанар буолуохтаах.

Кымыґы чороонтон
Кыракый сааґыттан
Ыймахтыы µірэммит
Бу о±о кэнэ±эс
Хайа да бэйэлээх
Кылба±ар иґиттэн
ДьалкыІныыр ута±ы
Иґэри сириэхтээх.

Чіл турук сиэригэр
Ыччаты иитиэххэ,
Кырачаан чорооІІо
Кымыста кутуохха,
Бу чороон – чіл буолуу
Иґитэ дэтиэххэ,
Атыны ылыммат
Санаата са±ыахха.
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Арҕаа диэки турар сирдэргэ   
   мин
Арҕарыахпын баҕарбат эбиппин.
Арҕааттан тоҕо эрэ туттунабын,
Арҕааттан тоҕо эрэ куттанабын.

Кутталым туохтан саҕаламмытын
Куруутун мин ырыта саныыбын.
Саҕаламмыт эбит оҕо   
  сааспыттан,
Эбэм Арҕаа сылдьарбын   
  бобуоҕуттан.

Бөтүҥ Арҕаа Күөлүн уҥуоругар
Бүдүгүрбүт кылабыыһа турар.
Онно чічµіккэлиин    
  оонньуохпуттан
Саҕаламмыта кутталым   
  Арҕааттан.

Чічµіккэм ытанньах    
  быһыылааҕа,
Быраҕыллыбыт эргэ сыарҕаҕа
Олорон эрэ уһуннук ытыыра,
Оччоҕуна оҕо «таҥаралыыра»...

Ытыырыттан куттанар   
  буоламмын,
«Хаар хаачыргыыр» ырыаны  
  ыллааммын
Чічµіккэбин саатата сатыырым,
Өйдүүбүн ырыаттан    
  кыыһырарын.

Булгуччу боппута ырыа   
  ыллыырбын:
Ырыа матыыбын таһаара   
  сатыыбын –
Тутатына сөтөллөн барабын,
Тыыным хаайтаран уҥа 
  сыһабын.

Ырыаны истэр мин үрдүк   
  үөрүүбүн,
Хоһоонунан уйдаран көтөрбүн
Былдьаабатах чічµіккэ да   
  буоллар!
Дууһам онтон дьолунан туолар.

Кырдьаҕас эбэм биирдэ   
  кыыһырбыта,
Төрөөн билбэт тылбынан   
  саҥарбыта.
«Чічµіккэҕэр үтүктээр!» –   
  диэбитэ.
Тириэрпитим, чічµіккэм   
  сүппүтэ...

Кылабыыһаҕа мин соҕотоҕун
Тииһигирэн тураммын   
  оонньуурбун,
Чічµіккэҕэ алаадьы таһарбын,
Арҕаа сиринэн аарыгырарбын
Билэбин мин эбэм тохтоппутун.

Арҕаа диэки турар сирдэргэ мин
Аарыгырыахпын баҕарбат   
  эбиппин.
Арҕааттан тоҕо эрэ туттунабын,
Арҕааттан тоҕо эрэ куттанабын.

УЙУЛҔААНА

ПОЭЗИЯ

Луиза Георгиевна 
ПРОКОПЬЕВА-УЙУЛҔААНА 

1950 сыллаахха 
Бүлүү Бөтүҥэр 

төрөөбүтэ. Киэһээҥҥи 
оскуолаҕа үөрэнэ-

үөрэнэ промкомбинакка 
столярдаабыта, 
кочегардаабыта.
1976 сыллаахха 

Харьковтааҕы юридическэй 
институту үөрэнэн 

бүтэрбитэ. Бүтэриэн аҕай 
иннинэ 1976 сыл муус устар 
11 күнүгэр Муома оройуонун 

норуодунай судьуйатынан 
талыллыбыта.

Муомаҕа, Бүлүүгэ 
судьуйалаабыта. Бүлүү 

оройуонун суутун 
бэрэссэдээтэлинэн µлэлии 

сылдьан астаапкаҕа 
тахсыбыта.

Российскай Федерация 
бочуоттаах судьуйата, 

Бүлүү куоратын 
бочуоттаах олохтооҕо. 

Бүлүү оройуонуттан 
бастакы бэйиэт дьахтар. СР 
Суруйааччыларын сойууһун 

2001 сылтан чилиэнэ. 
Билигин айар үлэнэн 

дьарыгырар, кинигэлэрдээх.

АРҔААТТАН ТУТТУНАБЫН...
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САХА ДЬАХТАРЫН 
ТАПТАЛА

  I
Саха былыргы
Намыын дьахтара
Килбик тапталын
Хайдах тиэрдэрин,
Эбэм кэпсиирин
Истэр буоларым
Оҕо сылдьаммын.

Таптыыбын диэн
Намыын, нарын
Тыл буоларын,
Алтан чуораан
Айаҕынан
Чылыгырыыр,
Кылыгырыыр
Табыллыбатын,
Үргүтүөн сөбүн
Өйдөтөрүн
Бүгүн сөҕөбүн!

  II 
«Оҕом сыыһын
Аһынабын...» – 
Диэн ханарытан
Билинэллэрин
Мин дьиктиргиирим,
Түгэх суолтатын
Билбэт буоллаҕым.

«Аһынабын» –
Диэн тыл атын
Дириҥ суолтатын
Сааһыраммын
Дьэ сэрэйдэҕим,
Сонун суолтатын
Иһин биллэҕим. 

  III 
Таптыыр курдук
Сананаммын
Дорҕоонноохтук
Саҥараммын,
Мин үргүппүппүн
Иэйиим үтүөтүн?!

Өйдөммүппүн
Хойутааммын,
Билигин кыайан
Уларыппаппын
Өһөс дьылҕам
Тыйыс майгытын.

Мин таптыырбын
Хоһоонунан
Ханарытан
Быһаарарбын
Табыгастааҕынан
Билигин ааҕабын. 

ХОЛОРУГУ ОРДОРОБУН

Тыа араастаах:
Тыһылаах
Атыырдаах,
Тымныылаах
Итиилээх,
Иһигэр 
Иитиилээх.

Тымныы тыаллар,
Итии тыаллар
Таптаһаллар,
Холбоһоннор
Төрөтөллөр
Хоһуун уолу –
Холоругу.
Үйэлээҕэр
Эрэнэллэр...

Холорук төрүөҕэ,
Ходуһаҕа сүүрүөҕэ,
Вальс үҥкүүлүөҕэ.
Холорук дьиҥэр
Үөрэн эргичийэр,
Дьол вальсыгар
Дьону ыҥырар.
Куттанымаҥ
Холоруктан!

Эргичийэ
Түһүөҕэ,
Үөрүөҕэ –

Көтүөҕэ,
Кини онтон
Олохтон
Күрүөҕэ...

Холоруктуу
Олохтонуу –
Сотору
Суох буолуу...
Ол эрэн
Мин бэйэм
Холорукпун 
Ордоробун
Тыаллааҕар.

Хас хахсаат тыаллыын
Хадьардаспыппын
Хаһан да аахпаппын.
Арай саныыбын –
Ахтар быһыылаахпын! –
Холоруктарбын
Көрсөн ааспыппын...
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Мимо ристалищ, капищ,
мимо храмов и баров,
мимо шикарных кладбищ,
мимо больших базаров,
мира и горя мимо,
мимо Мекки и Рима,
синим солнцем палимы,
идут по земле пилигримы.
Увечны они, горбаты,
голодны, полуодеты,
глаза их полны заката,
сердца их полны рассвета.
За ними поют пустыни,
вспыхивают зарницы,
звезды горят над ними,
и хрипло кричат им птицы:
что мир останется прежним,

Саха сирин 
Суруйааччыларын сойууһа 

«Суолу – эдэр талааннарга» 
ыыппыт бырайыагын 

чэрчитинэн ыытыллыбыт 
«Суоттутааҕы эдэр 

литератордар сайыҥҥы 
оскуолаларын» истээччилэригэр 

саха народнай поэта 
Наталья Харлампьева 

сорудах быһыытынан, нуучча 
биллиилээх «шестидесятник» 

поэта Иосиф Бродскай 
«Пилигримнэр» хоһоонун 

тылбаастата биэрбитэ.
Тылбаасчыт Аита 

Шапошникова, «Саха сирин 
суруйааччыта» ассоциация 

бэрэссэдээтэлэ Олег 
Сидоров, культурология 

кандидата Лена Сидорова 
састааптаах дьүүллүүр 

сүбэ бастыҥ тылбааһынан 
Дьааҥыттан төрүттээх Россия 

Суруйааччыларын сойууһун 
чилиэнэ Елизавета Мигалкина 

үлэтин билиммитэ.
Мантан аллараа бу хоһоон 

оригиналын, народнай 
поэт Наталья Харлампьева 

быйыл бэчээттэнэн тахсыбыт 
«Арассыыйа уран тылын 
сүмэтэ» хомуурунньукка 

киирбит тылбааһын сэргэ, 
эдэр суруйааччылар тылбааска 

холонууларын ааҕааччылар 
дьүүллэригэр таһаарабыт.

Гаврил АНДРОСОВ.

Иосиф БРОДСКАЙ
 

ПИЛИГРИМЫ
«Мои мечты и чувства в сотый раз
Идут к тебе дорогой пилигримов»

В. Шекспир

да, останется прежним,
ослепительно снежным,
и сомнительно нежным,
мир останется лживым,
мир останется вечным,
может быть, постижимым,
но все-таки бесконечным.
И, значит, не будет толка
от веры в себя да в Бога.
...И, значит, остались только
иллюзия и дорога.
И быть над землей закатам,
и быть над землей рассветам.
Удобрить ее солдатам.
Одобрить ее поэтам.

1958 г.



50 Чолбон 9 №-рэ 2015

ТЫЛБААС

Күөн көрсүһүү тэлгэһэтин таһынан,
үҥэр-сүктэр ытык сир аттынан,
таҥара дьиэтин, арыгы уйатын аһары түһэн,
мааны кылабыыһаларга таарыйбакка,
атыы-тутуу кытыытынан,
эйэ, эрэй быыстарынан,
Мекканы уонна Рими быһалыы,
көҕөрүмтүйэр күҥҥэ быһа сиэтэ
пилигримнэр айанныыллар.
Айылҕаттан атаҕастаммыттар – 
ыарыһахтар, бөкчөгөрдөр,
аччыктар, чараастар,
харахтарыгар – күн өлөр,
сүрэхтэригэр – күн тахсар.
Кинилэр кэннилэригэр
киэҥ кэйээрдэр ыллыыллар,
саһарҕалар кыыһаллар,
сулустар үрдүлэригэр умайаллар,

көтөрдөр хаҕыстык хаһыытыыллар:
Бу орто дойдуга уларыйбат,
хаалар мэлдьи уруккутунан,
киһи хараҕа саатар хаардаах,
киһи саарбахтыыр нарыннаах,
мэлдьи баар албыннаах,
быстыбат уһун үйэлээх,
баҕар хаһан эмит сөпкө өйдөнүө,
ол эрэн түмүктэнимиэ.
Ол аата туһа суох итэҕэлгэ –
бэйэҕэ даҕаны, Таҥараҕа даҕаны.
...Ол аата ордор бу сиргэ
иллюзия уонна суол.
Күн тахсыа бу орто дойдуга,
күн киириэ бу орто дойдуга,
саллааттар бу сири уоҕурдуохтара,
поэттар бу сири туойуохтара.

Үҥэр сир, сүктэр туом аттынан,
Үҥкүүлүүр-арыгылыыр дьиэлэри аттынан,
Үп-харчы баһыллар сирдэрин курдары,
Өлбүтү харайар ытык сир курдары,
Эйэни, эрэйи аһаран,
Миэккэни, Ириими нөҥүөлээн,
Күөх күҥҥэ сиэттэрэ,
Кэриимнэр киэҥ сири тилийэ тэпсэллэр.
Сүгэһэр көҕүстээх, доҕолоҥ,
Туос аччык, сыгынньах кэриэтэ,
Саһарҕа сыдьаайар харахтаах,
Сарыалга куустарбыт сүрэхтээх,
Кумахтаах куйаары ыллата,
Күлүмнэс күннэри күөгэтэ,
Сулустаах халлааны умата,
Кынаттаах арааһын ыллата:

Бу сир үйэлээх буолуоҕун,
Үтүмэн сылларга туруоҕун,
Бу курдук чоҕул хаар түһүөҕүн,
Бу курдук уйаннык уостуоҕун,
Бу сиргэ албыны кыайбаккын,
Бу сири уһугун булбаккын,
Ол эрэн өтөрү син биир көрүөххүн,
Итэҕэл итэҕэс буоларын билиэххин,
Ол аата дьэргэлгэн абылаҥ эйигин кууһуоҕа,
Угуйар аартыкка суол үктүү тахсыаҕыҥ,
Ол курдук саһарҕа куруутун сырдыаҕа,
Киирэр күн килбиэнэ саҕахха оонньуоҕа,
Саллаат хаанынан сир-буор аһыаҕа,
Ырыаһыт тылыттан аан алгыс тыллыаҕа.

Наталья ХАРЛАМПЬЕВА, 
саха народнай поэта.

Елизавета МИГАЛКИНА

Пилигримнэр

Кэриимнэр
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4*

Күрэстэһии
Күрүчүөктэрин
Мэҥиэстибэккэ,
Үҥэр-сүктэр
Идолларга
Сүгүрүйбэккэ,
Таҥара дьиэлэрин,
Иирдэр, итирдэр сирдэри
Тумнан,
Мааны киһи уҥуохтарын,
Эргиэн килбэйэр кииннэрин
Таһынан,
Эйэ угуттуур сылааһыгар
Иттибэккэ,
Эрэй хаҕыс охсууларыттан
Төбөлөрүн хоҥкуппакка,
Мекканы уонна Рими
Аахайбакка,
Аһыныгаһа суох
Күн уотугар
Быһа сиэтэн,
Сир устун пилигримнэр
Айанныыллар,
Көстөр дьүһүннэрэ да мөкү,
Бөхчөгөрдөр, аччыктар,
Таҥастара нэк буолбут,
Ол эрээри
Кинилэр харахтарыгар –
Күн тиһэх
Сардаҥалара сөҥмүт,
Сүрэхтэригэр –
Умуллубат
Саһарҕа
Кытара
Кыыһар.
Кинилэр кэннилэригэр
Кумах куйаардар
Ыйылыы ыллыыллар,
Күн тахсыыта күлүм гынар,
Сулустар тымныытык
Тырымныы

Хаалаллар...
Кинилэргэ көтөрдөр
Өһөстүк хаһыытыыллар:
Орто дойду олоҕо
Хаһан да
Уларыйбат диэн,
Хаһан да
Хараарбат
Кылбаа маҥан
Хаар,
Нарыны ытыска
Түһэрэн ылар –
Саарбах,
Албын кырдьыктыын
Кырыктаах киирсиитэ
Бүппэт,
Олох хаһан да
Түмүктэммэт,
Баҕа хоту
Уҥа-хаҥас
Салаллыбат,
Ол эрэн салҕанан бара туруо...
Ол аата туһа суох –
Бэйэҕэ да,
Таҥараҕа да
Итэҕэйэн!
Ол аата
Өй айбыт
Дьэргэлгэнэ эрэ
Хаалар
Уонна
Cуол...
Ол аата
Күн салгыы
Тахсыа, киириэ...
Саллааттар кини туһугар
Өлүөхтэрэ-тиллиэхтэрэ,
Арай поэттар
Олоҕу туойан,
Ытыахтара-ыллыахтара...
Олох салҕанар!

Яна БАЙГОЖАЕВА

Пилигримнэр
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Охсуһар,
Үҥэр,
Арыгылыыр,
Көмөр,
Атыылыыр
Сирдэри,
Меккэни,
Рими,
Кут курус
Эрэйин,
Эйэни –
Барытын 
Аһаран
Ааһаллар
Күөх күҥҥэ
Сиэттэрэн,
Бөкчөйөн,
Дьүдьэйэн

Сордоох дьон –
Пилигримнэр.
Харахха –
Күн тахсар,
Сүрэххэ – 
Күн киирэр,
Кинилэр
Сир устун
Хаамаллар.
Суолларын 
Батыһан
Сыдьаай уот
Сандаарар,
Кумах киэҥ
Куйаара
Ырыанан
Дуорайар,
Үөһэнэн

Рустам КАЖЕНКИН-АРЧЫ УОЛА

Пилигримнэр

Нууралы, ампаалыгы тумна,
Таҥара, арыгы дьиэтин ааһа,
Ханныктаах да улуу уҥуоҕун,
Эргиэн ааттааҕын курдат,
Иэдээни, эйэни умна,
Мекка, Рим сыалламмакка,
Көҕөччөр күнү билбит
Пилигрим улуу айана.
Соххордуҥу, бөкчөгөр,
Куруук аччык, татым таҥас,
Киирэр күн килбиэнэ харах,
Тахсар күн сырдыга сүрэх,
Кумах куйаар кинилэри хоргутар,
Сарыал килбиэннээҕэ сайыһар,
Сулус халлааннарын толорор,
Көтөр саҥата аны этитэр:

Аан дойду уларыйбат диэн,
Хараҕы саататар сырдыга,
Санаа саарбахтыыр кырдьыга,
Аан дойду мөҥүөнэ,
Аан дойду эргиирэ диэн,
Ону даҕаны ситтибит диэн
Түгэҕэ суоҕун умнуохтара.
Онон, доҕоор, эмиэ даҕаны
Бэйэҕэр, Таҥараҕа эрэнэн да диэн.
Ол аата икки атахха
Баар айбытыҥ, бу суолуҥ.
Ол – сир ийэ эргиллэр сарыала,
Ол – сир ийэ кэхтибэт саһарҕата.
Хоонньугар уктубута – уоҕурда турда,
Хоһоонньут доҕоро – уруйдуу турда.

Дайаана МАКАРОВА

Пилигримнэр



53Чолбон 9 №-рэ 2015

ТЫЛБААС

Күөн күрэс түһүлгэтин кыйа,
таҥара дьиэтин, баардары,
баай-талым кылабыыһалары,
улахан баһаардары,
эйэни уонна хомолтону,
Мекканы, Рими таарыйбакка,
күҥҥэ көҕөрүмтүйэ сыраллан
сир устун айанньыттар сиэлэллэр.
Бодоҥнор, бөкчөгөрдөр,
аччыктар, ситэ таҥныбатахтар,
харахтарыгар – киирэр күн сарыала,
сүрэхтэригэр – саһарҕа.
Кэннилэриттэн куйаардар туойаллар,
уот сарадахтара күлүм гыналлар,
көтөрдөр кэһиэхтээхтик ыһыытыыллар,
сулустар үөһэттэн умайаллар:

бу аан дойду уруккутунуу,
соннук, оннунан хаалыа,
харах саатар хаардаах,
бэрт кэбирэх, албын,
бу аан дойду үйэлээх хаалыа,
баҕар, сөпкө өйдөнүө,
ол эрээри, муҥурун булларыа суоҕа.
Ол аата, бэйэҕэ, Таҥараҕа
итэҕэйэр суолтата суох.
...Ол аата, оҥорон көрүү уонна суол
ордон хаалаллар.
Сир үрдүгэр – күн киириэ,
халлаан сырдыа, саһарҕа сатыылыа.
Саллааттар сири уоҕурдуохтара.
Поэттар сири туойуохтара.

Сулустар
Сырдыыллар,
Көтөрдөр
Хаһыытаан 
Этэллэр:
Аан дойду
Хаалыаҕа
Оннунан,
Хаар курдук
Хараҕы
Хаарыйа,
Нарына
Саарбаҕы 
Хааллара.
Сымыйа
Сыыйыллыа
Бүппэккэ,
Бу дойду
Син хаалыа
Сүппэккэ,
Кистэлэҥ
Ааннарын 

Сэгэтэ,
Ол эрэн
Түгэҕэр
Тиэрпэккэ.
Оччоҕо
Итэҕэл –
Сымыйа,
Бэйэҕэр,
Үрүҥ Аар
Айыыга,
Хааллаҕа
Суол эрэ,
Илэ-түүл,
Биир кэлим
Күн көмүс
Эргиирэ,
Бу сири 
Уоҕурдар
Саллааттар,
Бу сири 
Хоһуйар
Поэттар. 

Жанна ЛЕОНТЬЕВА

Айанньыттар
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ТЫЛБААС

Орто дойду охсуһуутугар орооспокко, 
Үҥэр дьиэлэргэ таарыйбакка,
Кылабыыһаларга аараабакка,
Мэнэйдэһэри сэҥээрбэккэ,
Эйэни, эрэйи да эҥэрдэспэккэ,
Мекканы, Рими аттынан,
Көҕөрөр күн сыралын аннынан
Кэриим дьоно иһэллэр. 
Хам аччыктар, илбиркэй таҥастаахтар,
Бөкчөччү тартарбыт бодоҥноохтор.
Киирэр күн кыыһар – харахтарыгар,
Сарыал сандаарар – сүрэхтэригэр.
Кумах куйаардар сайыһа хаалаллар,
Чаҕылҕаннар курбуулууллар,
Сулустар суолларын сырдаталлар,
Хара суордар батыһа хааҕыргыыллар:
Син биир орто дойду оннунан хаалыаҕа,

Оннук, отуора да хамсыа суоҕа,
Кылбайар хаарынан аньыытын саптыаҕа, 
Саарбах кэрэтинэн умсугута туруоҕа, 
Албын-көлдьүн үйэ-саас сүтүө суоҕа,
Туох да уларыйбакка кэминэн хаалыаҕа.
Ону өйдүүр да бэрт аҕыйах буолуоҕа, 
Кэм-кэрдии күөрчэҕэ тохтообокко ытыллыаҕа.
Ол аата бэйэҕэ эрэл, Таҥараҕа итэҕэл
Туох туһалаах буолуоҕай?
... Ол аата кинилэргэ хааллаҕа 
Албын дьэргэлгэн уонна уһун суол.
Син биир киирэр күн кыыһыаҕа,
Син биир ойор күн күлүмүрдүөҕэ,
Син биир хара хаан халыйан
Утаппыт сири илитиэҕэ,
Син биир Сир кэрэтин хоһуйан
Бэйиэттэр уруйдуу туойуохтара. 

Ангелина ВАСИЛЬЕВА-ДАЙЫЫНА

Кэриим дьоно – пилигримнэр

Алгыһы, кыргыһы билбэккэ,
айыыга, арыгыга үҥпэккэ,
Өбүгэ уҥуоҕун умнан,
Эргиэни эҥини тумна,
Мекканы, Рими да таһынан,
эрэйи, эйэни эргийэ,
Сир Ийэ сирэйин кэрийэ
сылдьаллар пилигрим дууһалар.
Эт-сиин эчэйиэн эчэйбит,
ас-таҥас да кырыымчык эбит;
харахха төһө да күн өстөр – 
сүрэххэ саһарҕа кытыастар.
Сайыһа ыллыыллар куйаардар,
халлааҥҥа чаҕыл уот күлүмнүүр,
суолларын үөр сулус сандаардар,
көтөрдөр көтөллөр көөҕүнүү: 

Саргылаана САНДААР

Пилигримнэр

Аан дойду оннунан хаалыаҕа,
бу курдук өрүүтүн хаалыаҕа –
туналы хаарынан хаарыйа,
санааҕа саарбаҕы салайа.
Албыннаах-көлдьүннээх Аан дойду,
кэм-кэрдии эйиэхэ кыайтаран,
Дьон аймах билиэ суох муҥургун,
айыллыыҥ – үйэлээх таайбараҥ.
Ол аата барыта сымыйа – 
бэйэҕэ итэҕэл, Таҥара.
...Ол аата дьылҕаны дьаһайар – 
уһун суол, абылыыр киэҥ ыра.
бу Сири түүн-күнүс эргиирэ 
үйэ-саас тухары хам кууһар,
хаанынан аһатыа сэрииһит,
хоһооҥҥо хоһуйуо тыл ууһа.
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ОЧЕРК УОННА ПУБЛИЦИСТИКА

Билиҥҥи кэмҥэ олоҥхону чинчийии харыс-
тыыры, сөргүтэри тэҥэ билиҥҥи көлүөнэ дьоҥҥо 
тирээн турар соруктарбытыттан биирдэстэрэ. 

Сүүрбэһис үйэ иккис аҥарыттан саҕалаан, 
олоҥхо симэлийэн, олоҥхоһут аҕыйаан испитэ. Үгүс 
сиргэ олоҥхо утума туттарыллыбакка, кырдьаҕас 
көлүөнэ олоҥхоһуттары кытары сүтэр турукка 
тиийбитэ. Онон оччолорго хомуллубуту билигин 
сөргүтэр, ырытар, чинчийэр наадата биллэр. Биир 
оннук иһитиннэрии олоҥхоһут Петр Афанасьевич 
Чехордун «Толомон Баай то йон, Номоҕон Баай 
хотун» олоҥхото буолар. Бу олоҥхо туһунан тугу 
этиэххэ сөбүй? Тугу билэбитий? Билэрбит олус 
кыра, иһитиннэрии аҕыйах.

Таатта – олоҥхо дойдута. Былыр-былыргыттан 
Таатта олоҥхо түөлбэтинэн биллэрэ. Ол ту-
һунан улууспут сээркээн сэһэнньитэ Е.Д. Ан-
дро сов сурукка-бичиккэ киллэрэн үйэтитэн ту-
рар. Ааспыт өттүгэр, былыргы кэмтэн ХХ үйэҕэ 
диэри, олоҥхо – тылынан уус-уран айымньы бы-
һыытынан саха олоҕор-дьаһаҕар сүҥкэн суол-
таны ылан кэлбитин туһунан сээркээн сэ һэнньит 
Е.Д. Андросов: «Олоҥхо – саха но руотун киэн 
туттуута, кини тылынан уус-уран айымньытын 
чып чаала, сырдыктан сырдык ыра санаата, 
олох хо, көҥүлгэ, кэрэҕэ дьулуһуута, олоҕун фи-
лософията, мифологията эрэ буолбакка, өссө 
олоҕун энциклопедията диэн адьас сөпкө этэллэр. 
Олоҥхо – үгүс үйэлэр усталара чочуллубут саха 
омук бараммат баай духуобунай культурата», – 
диэн суруйбута (5.272.).

Кини 1800 сылтан саҕалаан кэнники икки 
үйэҕэ 300-тэн тахса олоҥхоһут аатын-суолун 
хомуйан, муспутун туһунан кэпсииллэр. Таатта 
сүрүн олоҥхото – «Дьулуруйар Ньургун Боо-
тур». Ону «Ньургун Боотур» олоҥхо араас 
ааты нан-суолунан 15 олоҥхоһут репертуарыгар 
баара туоһулуур. Ол иһигэр «Дьулуруйар То-
йон Ньургун» (аҕалыы-уоллуу Алексеевтар-
Туһалыырдар), «Дьулуруйар Ньургун Боотур» 

(К.Г. Оросин), «Икки саастаах Оҕо Ньургун 
бу хатыыр» (С. Кириллин-Доодор) о.д.а. Оттон 
П.А. Ойуунускай «Дьулуруйар Ньургун Боотур» 
олоҥхону 30 суол олоҥхоттон таҥан, туспа 
суоллаах-иистээх аатырбыт улуу олоҥхону дьү-
һүйэн оҥорбута.

Таатта сиригэр-уотугар хас нэһилиэк аайы 
этигэн илбис тыллаах, дорҕоонноох тойуктаах, 
киэҥ-куоҥ, чуор куоластаах, кылыкынас кылы-
һахтаах олоҥхоһут ааттаахтара үөскээн-төрөөн 
ааспыттара. Таатта улууһа, саха түөлбэлээн 
олорор сирэ буоларынан, олоҥхо уутуйан үөс-
кээбит, киэҥник тарҕаммыт түөлбэтэ этэ. Мин 
даҕаны өйдүүрбүнэн, 1960-с сыллар диэки би-
һиги Тыараһабытыгар 6-7 олоҥхоһут баара.

Ол курдук, биһиги Тыараһабытыгар 20-тэн 
тах са дьон-сэргэ билэр, билинэр, ааттара кэрэ 
кэпсээн буолан хаалбыт олоҥхоһуттардаахпыт. 
Олортон икки киһи олох эрдэ, оҕо саастарыгар 
ыаллыы Чурапчы улууһугар көспүт буолан, онно 
ыллаан-туойан, биллэн ааспыттар. Оттон нэ-
һилиэктэригэр олорон, олоҥхону дьарык оҥос-
тубут, сири-дойдуну кэрийэ сылдьан, дьоҥ-
ҥо-сэргэҕэ кэрэхсэммит дьонтон бэрт ахсаан-
наахтарын аата билигин хаалбыт. Ол дьонтон 
чулуулара, тыыннааҕар улуу аатырбыт Улуу 
Маа лыкыс-Иван Полускин, кини «Дьу луруйар 
Ньур гун Боотур» олоҥхотун туһунан Е.Д. Андро-
совтан билэбит. Арыый бэтэрээлэртэн «Дьу-
луруйар Тойон Ньургун» олоҥхолоох, кэрэ куо-
ластаах Иван Антонов аата ахтыллар. Кини 
олоҥхотун туһунан Е.Д. Андросов «атын «Ньур-
гун Боотур» олоҥхолортон туспа тыллаах-өс-
төөх олоҥхо» диэн бэлиэтээбитэ баар. Иван 
Антонов уола Василий Иванович Антонов 1937 
сыллаахха Саха АССР тэриллибитэ 15 сылыгар 
анаммыт өрөспүүбүлүкэтээҕи култуура 1-кы 
олим  пиадатыгар кыттан, бастыҥ олоҥхоһуттар 
ахсааннарыгар киирэн, сылабаарынан наҕараа-
даланан тахсыбыта.

БИЛЛИБЭТ ОЛОҤХО СУОЛУН ИРДЭҺЭН
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«Толомон Баай» олоҥхону туруоруу. Тылынан 
уус-уран айымньыны хомуйааччы П.Н. Попов 
«Суо ла-ииһэ суох сүппэтэ» ыстатыйатыгар (9. 65.) 
Са ха сиригэр 1937 с. уус-уран самодеятельно-
һы көрүү бастакы республиканскай олимпиада та 
буол  бутун суруйар. Ону ыытыы ити сыл олунньу -
га тэриллибит Норуот айымньытын дьиэтигэр 
сүк тэ риллибит. Бастакы республиканскай олим-
пиа да 4 күн устата (атырдьах ыйын 7-10 күннэ-
ригэр) паар ка сайыҥҥы театрдарыгар барбыт. 
Саха АССР 15, Октябрьскай революция 20 сы-
ла буоларынан, дой   ду бүтүннүүтэ күүскэ бэ-
лэмнэммит. Онон Саха АССР ити үбүлүөйдэри 
көрсө үгүс үлэни ыыппытыт тан биирдэстэрэ уус-
уран самодеятельность бастакы олимпиадата 
буолбут. 

Олимпиаданы искусство управлениетын на чаль -
нига И.М. Романов, суруйааччылар Союз та  рын 
бырабылыанньатын бэрэссэдээтэлэ П.А. Ойуу-
нускай уо.д.а. салайбыттар. Жюри бы һаа рыыты нан 
7 коллективка, 31 киһиэхэ бас тыҥ толоруулар иһин 
бириэмийэлэр тутта рыл лы быттар.

Манна Хачыкаат олоҥхоһуттара «Толомон 
Баай» олоҥхону инсценировка оҥорон көрдө-
рүүлэрэ кэрэхсэммит. Бу бөлөххө биир бас-
тыҥ толорооччунан Александра Федоровна 
Нов городова буолбут. А.Е. Сивцев (Нам), И.Д. 
Око нешников, Г.Г. Устинов (Чурапчы), С.Е. Ан-
дро сов, В.И. Антонов (Таатта), К.Н. Бурцев 
(Уус-Алдан), М.П. Шараборин (Өлүөхүмэ) олоҥ-
хону биирдии оруолларынан үллэстэн то лор-
тообуттар. Бу коллективнай толоруу кө рөөччүлэр 
улахан сэҥээриилэрин ылбыт. Со рох куолаһа 
кэрэтинэн, сорох быһаарыы тыл лары этэн сук-
куйара сөхтөрбүт, толоруу дэ гиттэр сатабы ла 
үөрүүнү үрдэппит. Оонньууну олоҥхоһуттар К.П. 
Константинов, С.В. Гера симов туруорбуттар. 
Но руот айымньытын дьиэ тин дириэктэрэ А.А. 
Ре  шетников Хачыкаат олоҥхоһуттара «Толомон 
Баай» диэн олоҥхону бэлэмнииллэригэр бэйэтэ 
тах сан салайбыт (9. с.65).

Үөһэ ааттаммыт олоҥхоһуттартан Василий 
Иванович Антонов – Таатта Тыараһатын кэрэ 
куоластаах олоҥхоһута. Бу олимпиадаҕа 31 
бастыҥ толорооччуларга киирэн, сылабаарынан 
наҕараадаланан тахсыбыт. 

Саха литературатын уонна искусствотын ыры-
тар кинигэҕэ маннык суруллар: «руководимые 
председателем колхоза, олонхосутом К.П. Кон-
стантиновым и известным олонхосутом С.В. Ге-
ра симовым, они подготовили и показали на рес -
публиканской олимпиаде в Якутске теат рали-
зованную постановку олонхо «Толомон Баай». 

С еще большим успехом на этой же олимпиаде 
выступили 8 лучших олонхосутов из различных 
районов, которые совместно исполнили крупное 
олонхо» (13. с.188). 

«Толомон Баай» даҕаны, «Толомон Баай тойон, 
Номоҕон Баай хотун» даҕаны олоҥхо биһиги 
эргин олоҥхоломмута биллибэт. Е.Д. Андросов 
Таатта адьас былыргы 39, кэнникилэртэн 115 
олоҥхо аатын суруйбута баар. Онно бу олоҥхо 
ааттамматах. 2013 сыллаахха В.Н. Иванов сүрүн 
эрэдээктэрдээх Олоҥхо Институтун үлэһиттэрин 
бөлөҕө «Олонхосуты Якутии» ыйынньыгы та-
һаарбыттара. Бу улахан боччумнаах үлэҕэ 
Саха сирин бары улуустарыттан XVII-ХХ үйэҕэ 
олорон, олоҥхолоон ааспыт дьон испииһэгэ 
бэриллибит. Үгүстэрэ ханнык олоҥхолоохторо 
ыйыллыбыт. Онно эмиэ бу олоҥхону ким эмэ 
толорбута биллибэт. 

Олоҥхо ырыатын-тойугун чинчийээччы Э.Е. 
Алек сеев-Тыараһаҕа. Саханы саха дэппит олоҥ-
хобут ХХ үйэ иккис аҥарыттан ыла сыыйа сү тэн, 
кэхтэн барбыта уонна XXI үйэҕэ Саха сирин 
үрдүнэн биир эмэ олоҥхоһут хаалбыта. Онон 
даҕаны олоҥхо, олоҥхоһут туһунан суруллубут 
кыра да чахчыны дьоҥҥо-сэргэҕэ тиэрдэр олус 
наадалаах.

2011 сыллаахха Э.Е. Алексеев Интернеккэ 
1966 с. Таатта улууһугар норуот тылынан уус-
уран айымньыларыгар ырыа-тойук ма тыып-
тарын хомуйбутун туһунан «Краткий от чет о 
фольклорной экспедиции в Якутскую АССР» 
диэн отчуота тахсыбыта. Кини Тааттаҕа хас 
да нэһилиэккэ сылдьыбыт, ол иһигэр Тыа раһа 
нэһилиэгин олоҥхоһуттарын, норуот ырыа һыт-
тарын кытта үлэлээбит. Бу докумуоҥҥа би һиги 
аҕабыт Чехордун Петр Афанасьевич аата атын 
олоҥхоһуттары кытары сырдатыллар. Кини 
«То ломон Баай тойон, Номоҕон Баай хо тун» 
олоҥхону уһултарбыта кэрэхсэнэр.

Эдуард Ефимович Алексеев диэн кимий? Ки-
ни муусука түөрүйэтин бөдөҥ чинчийээччи, саха 
муусукатын үөрэтиигэ, олоҥхо матыыптарын 
чин  чийиигэ чопчу көрүүлэри киллэрбит, улахан 
суолу-ииһи хаалларбыт музыковед. Муусука ус-
куустубатын уонна фольклорун чинчийэн 120-
тэн тахса научнай үлэни бэчээттэппитэ. Ол 
иһигэр «Якутская народная песня в прошлом 
и настоящем» 1974 с., «Образцы якутского пе-
сенного фольклора» (Н.Николаевалыын) 1991 с. 
кинигэлэр, «О музыкальном воплощении олон-
хо» ыстатыйаны «Кыыс Дэбилийэ» олоҥхону 
быһаарыыга суруйбута. Билигин Эдуард Ефи-
мович Америкаҕа олорор.
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2013 сыл бүтүүтэ М.К. Аммосов аатынан 
Хо тугулуу-Илиҥҥи федеральнай университет 
иһинэн үлэлиир Саха сиринээҕи Олоҥхо Ин-
ститутун (дириэктэр – профессор В.Н. Иванов) 
науч най үлэһиттэрэ дириэктэри солбуйааччы 
А.В. Мигалкин салалтатынан Т.М. Егорова, 
М.Т. Гоголева Санкт-Петербург куоракка баар 
Нуучча литературатын Научнай Институтун 
(«Пушкинский Дом») архыыбыгар үлэлээбиттэрэ. 
Кинилэр үлэлэрин биир хайысхатынан Э.Е. 
Алек сеев 1960-с сылларга Саха сирин оро-
йуон нарыгар экспедицияҕа сылдьан, маг ни то-
фоҥҥа уһултарбыт матырыйаалларын саа һы-
лаан, бэрээдэктээн каталог оҥоруута буолбута. 
Э.Е. Алексеев архыыбыгар (отчуотугар уон на 
тэтэрээттэригэр) биһиги нэһилиэкпит олоҥ-
хоһуттарыгар сыһыаннаах улахан сыаналаах 
маты рыйааллар бааллар. 

2014 сыллаахха Олоҥхо Институтун дириэк-
тэрэ профессор В.Н. Иванов өйөбүлүнэн уонна 
А.В. Ми галкин үтүө көмөтүнэн онно баран Инсти-
тут архыыбыгар үлэлээбитим. Архыыпка Э.Е. 
Алек сеев Саха сиригэр сылдьан хомуйбут маты-
рыйаалларыттан 1966 сыллааҕы бэлиэтэммит 
тэтэрээттэрин көрдүм, аҕыйах магнитофон 
лиэнтэтин иһиттим. Эдуард Ефимович суоллааҕы 
бэлиэтээһинин үөрэнээччи тэтэрээтигэр оҥор-
тообут. Оннук алта тэтэрээт баар. Тыараһаҕа 
сы һыаннаах матырыйааллар сүрүннээн бастакы, 

иккис нүөмэрдээх тэтэрээттэргэ киирбиттэр. 
Чинчийээччи бэлиэтээһиннэриттэн көрдөххө, 

Таатта олоҥхоһуттарын толоруулара улахан 
сэҥээ риини ылыахтарын, олоҥхону араас өт-
түттэн чинчийэн ырытарга сыаната биллибэт 
күндү матырыйаал буолуохтарын сөп эбит. 

Э.Е. Алексеев Таатта улууһугар (оччотооҕу 
Алексеевскай оройуон) балаҕан ыйын 27 
күнүттэн алтынньы 10 күнүгэр диэри үлэлээбитэ. 
Эдуард Ефимович балаҕан ыйын 29-30, ал-
тынньы 1 күннэригэр Кыйыга үлэлээбит. Кини 
олоҥхоһуттары, норуот ырыаһыттарын кытары 
көрсөн элбэх матырыйаалы хомуйбут. Э.Е. Алек-
сеев биһиги нэһилиэкпит 7 олоҥхоһутуттан, ол 
иһигэр Кыйыга түөрт, Чөркөөххө биир киһиттэн 
олоҥхо ырыатын-тойугун, матыыптарын устубут, 
икки олоҥхоһут быстах кэмҥэ ыалдьыбыттарынан, 
олоҥхолууртан аккаастаммыттар, барыларын 
кытары кэпсэппит.

Чинчийээччини Кыйыга биир дойдулаахпыт 
Саха АССР култууратын үтүөлээх үлэһитэ, Үлэ 
Кыһыл Знамята уордьаннаах улуу хомусчут Лука 
Николаевич Турнин арыаллаабыт, көмөлөспүт. 
Кинилэр бэлиэтээһиннэрин мантан аллараа 
табылыыссаттан билсиэххэ сөп.

Онон Тыараһа олоҥхоһуттарыттан П.В. Ам мо-
сов «Хара Кулун аттаах Хараҥаччы Сүүрүк бу-
хатыыр», С.Собакин-Дайдаҥ уола «Оҕо Ньургун 

№ Пл.
№-рэ

Олоҥхоһут Олоҥхо аата Олоҥхо олуга Э.Е. Алексеев 
бэлиэтээһинэ

1. 2

3

Жерготов
Михаил
Пудович

«Учукун-
Чучукун 
оҕонньор»

-Сорук-Боллур ырыата
-Абааһы уола Тимир 
Дуодампый
-Симэхсин эмээхсин 
ырыата
-Абааһы кыыһа
-Удаҕаттар ырыалара
-Киириитэ
-Чуочугур ат ырыата Вступление и 

песня коня
2. 3 Хордогосов

Алексей
Яковлевич

«Барыйан 
Боотур»

«Кыыс Ньургун 
бухатыыр»

-Алгыс ырыата

-Абааһы уолун ырыата

1-кы табылыысса
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бухатыыр» (бу олоҥхо толору аата «Көхсүттэн 
кынаттаах Кытыр Былыт аттаах Оҕо Ньургун 
бухатыыр»), П.А. Чехордун «Толомон Баай 
тойон, Номоҕон Баай хотун», А.Я. Хордогосов 
«Барыйан Боотур», «Кыыс Ньургун», М.П. Жер-
готов «Учукун-Чучукун оҕонньор», ити кэмҥэ 
Чөркөөххө олорор К.Л. Толстяков «Айҕат буха-
тыыр», «Төрүөт Бэргэн бухатыыр» олоҥ холор 
ааттарын, сорохтортон олуктары устубут, кылгас 
ис хоһоонун бэлиэтэммит.

Чинчийээччи Тыараһа нэһилиэгин олоҥхо һут-
тарыгар сыһыаннаах маннык этиилэрин бол-
ҕомтоҕо ылан, үөрэтэр наадалаах.

1. Олоҥхоһуттары кыахтарынан көрөн, са-
наатын маннык эппит: «Прекрасными знато-
ками и исполнителями олонхо показали себя 
незрячий певец Михаил Пудович Жерготов (73 
года), Павел Васильевич Аммосов (50 лет), Петр 
Афанасьевич Чехордунов (63 года) и Алексей 
Яковлевич Хордогосов (74 года)». 

2. Олоҥхо ырыатынан-тойугунан сыаналаан 
үс олоҥхоһуту бэлиэтээбит: «В музыкальном 
отношении большой интерес представляют от-
рывки из олонхо М.П. Жерготова «Учукун-Чу-
чукун тойон (особенно, песня старухи-рабыни, 
песня восьми небесных шаманок и песня коня), 

песни из олонхо «Хараҥаччы Сүүрүк» П.В. Ам-
мосова и «Толомон Баай тойон, Номо ҕон Баай 
хотун» П.А. Чехордунова».

3. Наукаҕа, олоҥхону чинчийээччилэргэ сыа-
налаах матырыйаал быһыытынан ааҕан, ик-
ки олоҥхоһуттан тэттик олоҥхону толо рорго 
сөбүлэҥнэрин ылбыт. Ол туһунан этэр: «П.В. Ам-
мосов и П.А. Чехордунов дали принципиальное 
согласие на запись в 1967 году небольших 
полных олонхо (по 5-6 часов звучания каждое). 
Такая запись дала бы неоценимый материал 
для исследователей». 

Э.Е. Алексеев тэтэрээттэригэр маннык су-
руммут. Чинчийээччи Кыйыга балаҕан ыйын 
29 күнүгэр кэлбит уонна кэлээт да, Моттуев 
Петр Афанасьевичка (Бөөдьөрө Бүөтүр) сыл-
дьыбыт, онно кинилэргэ олорор Жерготов 
Михаил Пудович (Буутабыс) олоҥхотун устубут. 
Ол кэнниттэн Лука Николаевич саҥаһыгар 
Евдокия Капитоновна Турнинаҕа сылдьан, 
олоҥ хоһуттары испииһэктээбиттэр. Испииһэккэ 
6 олоҥхоһут аата суруллубут уонна кинилэргэ 
сы һыаннаах бэлиэтээһиннэрдээх. 

1. Жерготов (уже записал).
2. Аммосов Павел (Байбал) Васильевич. При-

шел с охоты.

3. 5

6

Чехордунов
Петр
Афанасьевич

«Толомон
Баай тойон»

-Номоҕон Баай хотун 
ырыата

-Симэхсин эмээхсин
ырыата

ырыа салгыыта

-Абааһы уола Лыппырдаан 
Хара ырыата

Очень длинная. 
Меняет мотив 
несколько раз. 
Просьба перед 
родами.

Коротко.

Длинная очень.

Сначала неудачно.

4. 6. Аммосов
Павел
Васильевич

«Хараҥаччы 
Сүүрүк»

-Олоҥхо сүрүн геройун 
ырыата
-Абааһы уола Муус 
Тумараадьын бухатыыр 
ырыата
-Күн Туналыҥса кыыс 
ырыата
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3. Собакин Семен Иванович (потерял голос 
на гоне зайцев).

4. Чехордунов Петр Афанасьевич (Э.Е. 
Алексеев тэтэрээттэригэр, отчуотугар Чехордунов 
диэн суруллар – мин бэлиэтээһиним).

5. Хордогосов Алексей Яковлевич.
6. Антонов Николай (сын олонхосута. 

Эдэр киһи). Шофер. Оба брата поют. Голос 
натуральный, естественный, сильный. В якутском 
театре таких нет (Лука).

Жерготов Михаил Пудович. Киниэхэ эрдэ 
сылдьыбыттар, Эдуард Ефимович «Учукун-Чу-
чукун оҕонньор» олоҥхону устубут. Ол туһунан 
маннык бэлиэтээбит: «Записываем от слепого 
старика. Не хотел. Жерготов Михаил Пудович. 
Сааһа 73-һэ. От Антонова слыхал. 40 песен 
есть обязательно в этом олонхо. 3 вечера 
исполнял. 20 часов.». Онтон олоҥхо сүрүн ис 
хоһоонун бэлиэтэммит. 

«1. Старик главный герой – тойон. Дочь отдал 
хамначитке дочь. Посмотрел и сразу ругать. 
2. Сын старика. Сорук Боллур, служит у него 
батрак. 3. Абааһы уола Аан Тимир Дуодампый. 
4. Симэхсин эмээхсин. Коровница хамначитка. 
5. Абааһы кыыһа. 6. Удаҕаттар ырыалара. Все 
вместе поют. 8 айыы. Умсуур удаҕан оживляет 
героя. 7. Вступление и песня огня целиком. 
Тыллаах-өстөөх Чуочугур ат. Три богатыря 
борются. Буор хара аттаах Мүөссүн Бөҕө – 
слабый. Хахай тураҕас аттаах Тэйгэлдьимэн 
бухатыыр – самый сильный. Охсуһууга миинэр 
Охсуук Улаан аттаах Орулуос Дохсун бухатыыр 
– средний. Дочь тойона – Мот Моторхой 
Матырыана Куо. Кудан араҕас аттаах Күн 
Кыыдаан бухатыыр.

Онон Э.Е. Алексеев олоҥхоһут М.П. Жер-
готовтан маннык олуктары устубут: олоҥхо 
киириитэ; Сорук-Боллур, Абааһы уола Тимир 
Дуодампый, Симэхсин эмээхсин, Абааһы кыыһа, 
Удаҕаттар ырыалара; Чуочугур ат ырыата.

Чехордунов Петр Афанасьевич. Биһиги дьом-
мутугар балаҕан ыйын 29 күнүгэр 16 чаас 
10 мүн. киирбиттэр. Тэтэрээттэн көрдөххө, 
аҕабыт араспаанньата сөпкө Чехордун дэммит, 
онон маҥнай Лука Николаевич бэлиэтээбит 
буолуон сөп. «Петр Афанасьевич Чехордун, 
1903 с.т., 63 саас. «Толомон баай тойон, 
Номоҕон Баай хотун» диэн олоҥхотуттан» диэн 
бэлиэтээһин баар. Онтон нууччалыы сурук 
барар. «У Чехордунова. Ребят много в доме. 
Не отказываясь, сразу запел. Сидит подперев 
голову. Меняет несколько раз мотив. 4 разных 
мотива. 2 вечера 40 песен.

1. Песня из олонхо. Преключения перед 
рождением богатыря. Духа земли просит 
вызывать приготовить одежду, траву постели. 
До старости не родили. Поздний и первый 
ребенок – Ороһулаан төрөөбүт Уһук Туйгун – 
их сын. 2. Симэхсин эмээхсин. Без объявления. 
На конец пленки. Просим коротко. Пленка № 6. 
Еще раз. Сначала. Согласился. 3. Тыҥырахтаах 
уола Лыппырдаан Хара – абааһы уола. I песня 
– идет отбирать дочь. Отобрал девушку Үтүө 
дьахтар Үрүҥ Туллук (дочь тойона и хотуна). 
После идет домой. Радуясь поет.

Аммосов Павел (Байбал) Васильевич. Ити 
күн киэһэ 20 чаас 35 мүнүүтэҕэ П.В. Аммосов 
сылдьыбыттар. Онно маннык бэлиэтээһин баар. 
1. Ат ырыата. Он очень устал. Горло болит. 
Гонял 5 дней зайцев. По 30 штук на человека. 
8 детей. 50 лет. 2. Отрывок из песни шамана!! 
Ойуун тойуга. Конец пленки».

Павел Васильевичка иккиһин балаҕан 
ыйын 30 күнүгэр киэһэ 20 чаас 25 мүнүүтэҕэ 
сылдьыбыттар. Онно бэлиэтээһиннэрэ. «У 
Байбала снова. Он хорошо встретил. 7-8 часов 
идет это олонхо. 30 песен.

Олонхо «Арыы тыаны хабарҕатынан ханта йан 
көрөр Хара Кулун аттаах Хараҕаччы Сүүрүк». 1. 
Подъезжает Араат байҕал и просит духа прой ти 
через море. Араат байҕал иччититтэн көрдө һөр 
ырыата. ... (не разборчиво) камлает. Сначала 
маленький уровень. Эта песня Хараҥаччы Сүү-
рүк обургу. 2. Муустаах муора иччитэ – Муус 
Тумарааддьын бухатыыр. Абааһы уола ыллыыр. 
В каменном доме запрятал 2 (неразборчиво) 
сестры и черт принимает ... Пленка № 7. Еще 
раз сначала. Менее удачно. Народ Ваш. 3.Из 
этого же олонхо. Один из богатырей попал в 
плен к черту. Две сестры воровали. Младшая. 
Старший брат пришел. Поет своему брату, 
просит оставить. Ей нравится. Аччыгый Күн 
Туналыҥса ырыата. Просит брата (Хараҥаччы 
Сүү рүк обургу). Не хочет от Үрүҥ Уолана. 
Нравится быть у этих людей. Не беги.» 

Мантан антах Павел Васильевич норуот 
ырыа ларыттан ыллаабыт-туойбут.

Хор догосов Алексей Яковлевич. Алексей 
Яковлевичка алтынньы 1 күнүгэр сылдьыбыттар. 
«Барыйан Боотур» олоҥхоттон алгыс ырыатын, 
«Кыыс Ньургун бухатыыр» олоҥхоттон 
абааһы уолун ырыатын устубуттар. Олоҥхоҕо 
сыһыаннаах бэлиэтээһин суох.

Собакин Семен Иванович. С.И.Собакины кы-
тары алтынньы 2 күнүгэр кэпсэппиттэр. Ол ту-
һунан маннык суруллубут. «1910 г.р., 56 лет. 
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«Көхсүттэн кынаттаах Кытыр Былыт аттаах Оҕо 
Ньургун бухатыыр». 3-4 часа. Песен много. 
Балыстар баар. 2 бог айыы. 2 айыы. 1 сильная, 
2-я слабая.

Толстяков Кирилл Львович. Эдуард Ефи-
мо вичтаах Кирилл Львовичка алтынньы 3 кү-
нүгэр сылдьыбыттар. Толстяковтар ити кэмҥэ 
Чөркөөххө көһөн оҕолорунаан онно олорор 
этилэр. Кинилэргэ 16 чааска тиийбиттэр. Маннык 
бэлиэтээһин баар. «66 лет. 1901 г.р. Тыараһа 
наслег родился. Старик с роскошным для 
якута с усами и бородкой. Видимо, торопится. 
Запинается». Кирилл Львович маҥнай норуот 
ырыаларын ыллаабыт, онтон олоҥхолортон 
толорбут. Ол туһунан бэлиэтээһиннэр. «Из 
олонхо «Айҕат бухатыыр». Торопится и за-
пинается, наконец, запел. Айыы оҕото Айҕат 
бухатыыр. 30 песен. 1 вечер 5 часов идет. 
Никто не записывал. Кыыс Ньургустаан 
бухатыыр – его (Айҕат бухатыыр – примеч.ЧЕП) 
невеста. Ее песня (просил не записывать). Два 
больших абааһы уола. Мотив одного из них (А 
у меня голос низкий. Должен быть толстый.). 
Имя – Муус Дьулурҕа бухатыыр (кашляет). У 
него напев как Абааһы кыыһа. Он несколько 
олонхо знает. Когда на охоте был, исполнял 
давно, 10 лет не исполнял. Разговор о записи 
олонхо. Сээкээн (тэтэрээккэ маннык суруллубут 
–ЧЕП) Сэһэн из другого олонхо «Төрөт Бэргэн 
бухатыыр».

Маны таһынан, Кирилл Львович норуот ырыа-
ларыттан толорбутун устубут уонна сэҥээрбит.

Учуонай сырыытын түмүгүнэн хас да бэлиэ-
тээһини оҥорор. Олортон, биһиги санаабытыгар, 
ордук сыаналаахтара манныктар: 

1. Маннык иҥэн-тоҥон чинчийиигэ сыһыаннаан 
дириҥ ис хоһоонноох, олус наадалаах түмүгү 
оҥорор: «... в результате настоящей экспедиции 
была произведена глубинная разведка, по-
казавшая целесообразность и необходимость 
последующих музыкально-фольклорных экспе-
диций в Алексеевский и близлежащий районы». 

2. Чинчийээччи олоҥхоһуттары, норуот 
ырыаһыттарын кытары сибээһи олохтообутун 
ситиһиинэн ааҕар.

3. Кини бу сырыытыгар Тааттаттан 5 киһини 
ааттаан туран, олоҥхолорун, ырыаларын-то-
йуктарын уһултаран ыларга этэр. П.В. Аммосов, 
П.А. Чехордунов (Кыйыттан), Л.Н. Турнин 
(Ытык-Күөлтэн), М.Г. Соров, Е.Ф. Малышев (Чы-
чы махтан) сөбүлэҥнэрин биэрбиттэр. 

Эдуард Ефимович бу курдук дириҥ чин-
чийиилэрин кэлин бөдөҥ үлэлэригэр туһаммыта. 

Тус бэйэтэ кэтээн көрбүтүгэр олоҕуран, маннык 
түмүгү оҥорбута: «Искусство олонхосутов, 
отмеченное явными чертами профессионализма 
требовало комплексного, вернее – синкретически 
нерасленимого таланта, совмещавшего в себе 
способности поэта-импровизатора, певца и 
актера, в совершенстве владевшего приемами 
перевоплощения, в том числе и голосового. 
По существу олонхосут должен располагать 
всем арсеналом накопленных в традиционном 
фольклоре выразительных средств – поэтических, 
драматических, музыкальных» (2. с.4).

Онон саха норуотун улуу айымньыта олоҥхо 
норуокка төннөрүгэр бэйэтин улахан кылаатын 
киллэрбит Э.Е. Алексеев үлэтэ сыаната 
биллибэт сүҥкэн суолталаах. Ону биир кыракый 
дэриэбинэ олоҥхоһуттарын кытары үлэтиттэн 
даҕаны кэрэһилиэххэ сөп.

Э.Е. Алексеев сэҥээрбит олоҥхоһута П.А. Че-
хор дун туһунан кылгастык билиһиннэрэр то-
ҕоостоох.

Тыараһа олоҥхоһута – П.А. Чехордун. Биһиги 
аҕабыт Петр Афанасьевич Чехордун 1905 
сыллаахха Боотуруускай улуус III Дьохсоҕон 
нэһилиэгэр Ойуун ууһа диэн Сэккээччи аҕатын 
ууһугар Слепцов Афанасий Нестерович-До-
йоҕолук Охонооһой диэн элбэх оҕолоох ыалга 
күн сирин көрбүтэ. Аҕабыт дириҥ устуоруйалаах, 
ыраах силистээх-мутуктаах аҕа ууһуттан тымыр-
хаан тардар. Петр Афанасьевич Слепцов, 
иитил либитинэн Чехордун, ХХ үйэҕэ олорон, 
үлэ лээн-хамнаан ааспыта.

Кини төрөппүт аҕата Дойоҕолук Охонооһой 
уонна ийэтэ Ефросинья Степановна Новгородова-
Слепцова 7 оҕолоохторо. Кинилэргэ биһиги аҕа-
быт бэһис оҕо (Национальнай архыып. Ф. 226-
и. О. 15. Д. 316. Л. 170 об. -171). Ефросинья 
Степановна балта Алааппыйа (Агафья Сте-
пановна Новгородова-Чехордуна) Тыараһа нэ-
һилиэгэр Иннокентий (Леонтий) Спиридонович 
Чехордуҥҥа эргэ тахсан ыал буолан олороро. 
Тыараһалар бу ыалы Кыыттайдар, аҕаларын 
Кыыттай Лөгөнтөй диэн ааттыыллара. Кыыт-
тайдар сөбүгэр сүөһүлээх, өлбүгэ сирдээх-
уоттаах, онно сөптөөх баайдаах-дуоллаах сэниэ 
ыал этилэр. Ол эрээри оҕолоро суоҕа. Онон 
Алааппыйа элбэх оҕолоох эдьиийиттэн Кыра 
Бүөтүрдэрин уонна атын ыалтан Биэрэ диэн 
кыыһы ииппиттэрэ.

Аҕабыт иитиллибит дьонун олус күндүтүк 
саныыра, төрөппүт дьонун кытары хара өлүөр 
диэри ситимин быспатаҕа, хардары-таары си-
бээстэһэ олорбуттара. 
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Петр Афанасьевич 1926 с. ыал буолан, дьо-
нуттан туспа олохсуйбута. 1929-1966 сылга 
диэри холкуос туруу үлэһитэ, үлэ удаарынньыга, 
биригэдьиир. Кини сэрии иннинэ сырыыны-айаны 
кыайар-хотор үлэһит буолан, Ааллаах Үүҥҥэ 
таһаҕаска сылдьыбыта, онно арыт биригэдьиир 
буоларын кырдьаҕастар ахталлара.

1941-1945 сылларга тыылга хаалбыт оҕон-
ньоттору, дьахталлары, оҕолору кытары күүстээх 
үлэҕэ сылдьыбыта, 1942 сылтан 1946 сылга 
диэри биригэдьиирдээбитэ. Сахалыы мындыр 
өйүнэн, күнү-дьылы сылыктыыр идэтинэн, сы-
тыары-сымнаҕас эрээри көнө, чиэһинэй май-
гытынан салайар дьонун кутун-сүрүн туппут, 
улаханнык ытыктаппыт салайааччы буолбутун 
үгүс киһи ахтыыта көрдөрөр. Кини аахпат, 
суруйбат буолан суруксуту аныыллар эбит. 

Сэрии сыллара сут-сутурҕан, умайар уот 
кураан мэҥэһиктэммиттэрэ. Аттынааҕы хол-
куостарга аччыктааһын, хоргуйуу, өлүү-сүтүү 
саҕаламмыта. Ити кэмҥэ биһиги дьоммут 
холкуостарыгар «Күөдьүйгэ» Сабарайкин Васи-
лий Кириллович бэрэссэдээтэл этэ. Кини сата-
быллаах салалтатынан сэбиэт Эльбядов М.Ф., 
биригэдьиирдэр Собакин С.И. (олоҥхоһут), Че-
хордун П.А., Ефремов Д.А., Ефремова Х.З., 
Чехордуна М. С., Попов В.Д. сүбэлэрин холбоон, 
күүстэрин түмэн, дьону өйдөтөн биир да 
киһини былаҕайга былдьаппакка, өлөр өлүүттэн 
быыһаабыттара. Ол үтүөлэрэ-өҥөлөрө ум нул-
лубат. Холкуос бэрэссэдээтэлэ Сабарайкин В.К. 
үтүө аата көлүөнэттэн көлүөнэҕэ ааттанар, тэ-
рийбит, салайбыт үлэтэ бар дьонун махталын 
ылбыта.

Аҕабыт күнү-дьылы сылыктаан, үлэ-хамнас 
хаамыытын аттарарга дьонугар-сэргэтигэр хара 
өлүөр диэри күүс-көмө буола сылдьыбыта. Оч-
чотооҕу управляющайдар, сэбиэт бэрэссэ дээ-
тэллэрэ Д.Н. Сунхалыров, В.П. Моттуев, Г.Д. Ого-
неров, В.П. Аммосов дьиэбитигэр кытары кэлэн 
кэпсэтэн баралларын өйдүүбүн. Ол да иһин, 
кэлин Россия суруналыыстарын Союһун чилиэнэ 
буолбут В.П. Аммосов-Кыйы Кырата маннык 
суруйдаҕа: «Бүөтүр сиэр-майгы өттүнэн көнөтүн, 
судургутун, үлэ күттүөннээхтик ыытыллыытын 
ситиһиигэ бэйэтэ көҕүлүүр күүһүнэн буоларын, 
инникини сылыктаан, өтө көрөн дьаһалтаҕа сыл-
дьыбытын ахталлар кырдьаҕастар. Кини үлэ лиир 
сылларыгар холкуоска үлэ оҥорон таһаарыыта 
тупсубута. Бүөтүр кэлин кырыйдар да эдэрдэргэ 
өрүү сүбэһит буолара. Биир кэм бииргэ үөрэрэ, 
хомойоро. Оттон производство өрө көтөҕүлүннүн 
да бу сүргэтэ көтөҕүллүбүтүн көрүөҥ!» (4.).

Нэһилиэгэр Петр Афанасьевич олоҥхоһут, 
сээркээн сэһэнньит, дьылдьыт быһыытынан 
эмиэ биллэрэ. Кини Тыараһа устуоруйатын үчү-
гэйдик билэр дьоннортон биирдэстэрэ этэ. Ол 
курдук, Тыараһа төрүттэрин, кинилэр оҕолорун 
«Иҥиэччэ уонна Илгиэлимэ» туһунан, кыргыс 
үйэтин саҕана олорон ааспыт бэргэн ытааччы 
Матыыска, кини уола Көллөр Бүөтүр, ол саҕана 
ааттаммыт «Сэрии киирбит», «Өлөрсүбүт», «Ти-
мир баппыт» алаастар тустарынан үһүйээн нэри, 
кэнникилэртэн «Истээх Сон» номоҕу миэхэ 
суруйтаран хаалларбыта. Оттон 1965 сыллаах-
ха «Омоллоон» диэн балачча улахан үһүйээ-
ни Саха госуниверситетын устудьуоннарыгар 
Е. Ма китоваҕа, А. Смолинаҕа, П. Соловьеваҕа 
су руй тарбыта Гуманитарнай чинчийэр институт 
архыыбыгар хараллан сытар.

Аҕабыт, омос көрдөххө, аҕыйах саҥалаах 
курдук эрээри, санаата кэлэн кэпсээн-ипсээн 
бардаҕына, уус-уран тыллаах, лоп-бааччы сэ-
һэннээх, киһини бэйэтигэр тардар кэпсээнньит 
этэ. Оннук киэһэлэргэ улаханныын-кыралыын 
аҕабытын өрө мыҥаан уһун түүнү билбэккэ 
үөрэ-көтө истэрбит. Күнү-дьылы сылыктыырын, 
айылҕаны кэтээн көрөрүн дьукаахтарын кытары 
тэҥҥэ кэпсэтэн үллэстэрэ. Ардах-хаар түһэрин, 
дьыл хаамыыта хайдаҕын эрдэттэн эрдэ сэрэтэ, 
биллэрэ сылдьара. Ол, биллэн турар, уопсай 
үлэҕэ көмөлөһөрө чахчы. 

Кини сэмэй майгылааҕа. Үгүстэн биири өй-
дүүбүн. 1958 сыллаахха биһиги олорор дэ-
риэбинэбитигэр худуоһунньуктар бастыҥ үлэһит-
тэри, олоҥхоһуттары уруһуйдуу кэлбит тэрэ. 
Бырабылыанньа уурааҕынан биһиги дьоммутун 
уруһууйдуурга эппиттэрин, аҕабыт мас-таас 
курдук этэн, аккаастаан кэбиспитэ.

Дьиэҕэ-уокка аҕабыт бүгүрү үлэһит, ийэбит 
Матрена Спиридоновна асчыт, ааттаах иис-
тэнньэҥ. Дьиэбит балаҕан салҕааһыннаах ампаар 
(биһиги эргин ону нуучча дьиэтэ диирбит) дьиэ 
этэ. Онон даҕаны буолуо, мэлдьи дьукаахтар 
олорор буолаллара. Сорох сылга үскэ-түөркэ 
тиийэ ыал кыстыырбыт. Бука бары эйэ-дэмнээх, 
ньир-бааччы олохтоох дьон дьиэ ис-тас, холкуос 
үлэтигэр күн солото суох буолаллара. Сорох сыл 
олоҥхоһут дьукаахтар түбэстэхтэринэ, иккилии-
үстүү буолан, олоҥхолууллара, ыллыыллара-
туойаллара.

Кини «1941-45 сс. килбиэннээх үлэтин иһин» 
мэтээлинэн, үлэ удаарынньыга бэлиэнэн, үгүс 
Грамоталарынан наҕараадаламмыта.

Аҕабыт ыалдьар буолан, биһиги кырабыты гар 
эрэ кини олоҥхотун истэр дьолломмуппут. Кэ-
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лин сэһэннэри, үһүйээннэри кэпсиирэ, таабырын 
таайтарара. 

Олоҥхоһут идэтэ айылҕаттан бэриллэрин ки-
һи-киһи араастаан туһанар, оттон сорох олох 
да талаанын сайыннарбакка хаалларан, си-
мэлитэн кэбиһэр. Олоҥхо туһунан «Олоҥхону 
киһи дэбигис кыайбат, онон маннык уустук 
жанры толорооччу нэһилиэккэ аҕыйах буолар. 
Тыараһаҕа И. Собакин, уола С.Собакин, П. Че-
хордун, П. Аммосов олоҥхолууллар этэ», – диэн 
ахтар суруналыыс Д.Д. Собакин (11. с.130).

Аҕабыт балачча эдэриттэн олоҥхолообут. Ол 
туһунан кыра уолугар Петр Петровичка ман-
нык кэпсээбит: «18 сааспыттан ыллыыр буолбу-
тум. Бастаан дьон истибэтигэр боруобаланар 
буолбутум. Онтон син табыллыыһы диэн ыл-
лыыр буолбутум»,– диэн (12. с. 26). 

Аны атын түгэнтэн манныгы билэбит. Таат-
та оройуонун (оччолорго Алексеевскай) «Ком-
мунист» хаһыатын 1973 с. алтынньы 23 күнүнээҕи 
нүөмэригэр Тыараһа нэһилиэгин олох тооҕо, 
бастакы холкуоһу тэрийсибит тыыл бэтэрээнэ, 
бэйэтэ эмиэ кыралаан олоҥ хо луур идэлээх 
Д.А. Ефремов ыстатыйата бэчээттэммитэ. Онно 
П.А. Ойуунускай Тыараһаҕа сыл дьыыларын 
туһунан этиллэр. Платон Алек сеевич иккис 
сырыыта 1931 с. буолбут. Үлэ-хамнас туһунан 
иҥэн-тоҥон кэпсэтии кэнниттэн: «...нэһилиэк 
олоҥхоһуттарын испииһэктээн ыл быта. Чехордун 
Бүөтүрү, Антонов Баһылайы, Толстяков Сэмэни 
уонна Доҕордуурап Кынаачайы Чөркөөххө 
киллэрэн олоҥхолоппута. Сорохторун Ытык-
Күө лүнэн, куоратынан илдьэ сылдьан ыл лап-
пыта», – диэн ааҕабыт. Оччолорго аҕабыт 
26 саастааҕа. Кини нэһилиэккэ олоҥхолуура 
биллэр буолан, дьоно-сэргэтэ П.А. Ойуунускай 
испииһэгэр киллэртэрэн, үөһэ ахтыллыбыт сир-
дэринэн сылдьыбыт буолуон сөп. 

Аҕабыт олоҥхотун дьон, кырдьык, биһирии-
рэ. Кини куолаһын дэгиттэр уларытар, уус-уран 
тыллаах, лоҥкунас чуор куоластаах, ыраас 
тыл лаах-өстөөх олоҥхоһут буоларын бэлиэ-
тииллэр. Кини туһунан олус бэргэнник кыраа -
йы үөрэтээччи, сир түннүгэ, сээркээн сэһэнньит 
Е.Д. Андросов 2003 сыллаахха тахсыбыт «Олох-
хо тардыһыы күүһэ» кинигэтигэр бэлиэтээбит: 
«Олоҥхоһут, сэһэнньит, күнү-дьылы кэтээн көрөр 
билгэһит киһи этэ. Ол эрээри олоҥхотунан, 
сэһэнинэн анаан үлүһүйбэтэх, кэмиттэн кэмигэр 
эрэ ыллыан-туойуон олус баҕаран кэллэҕинэ, 
олоҥхолоон, ыллаан дьэгдьэтинэр идэлээх эбит. 
Бэрт ыраас лоҥкунас куоластаах, олоҥхотун 

сирин-дойдутун да хоһуйара ууһунан-уранынан 
олус үтүө олоҥхоһут эбитэ үһү. Куолаһын 
дэгиттэр уларыта-тэлэритэ сылдьан ыллыыра» 
(5. с.105).

Оттон биир дойдулаахтара, аймахтара, дьу-
каахтара истибиттэрин, билбиттэрин маннык 
ахталлар. 1937 с. кыра сылдьан ис тибитин 
Евдокия Степановна Постникова миэхэ биэрбит 
ахтыытыгар: «... эн аҕаҥ Бүөтүр... би һигини 
кытта дьукаах олорбуппут. Мин онно кини 
олоҥхолуурун истэр этим. Санаабар, Эри лик 
Эристиин Уулаах Уйбаан обраһын бу Бүөтүртэн 
ылбыт курдук толкуйдуурум», – диэн суруйбут.

1995 с. 88 саастаах Петр Егорович Полускин 
ахтарыгар маннык кэпсээбитэ: «... бэрт ыраас 
куоластаах ырыаһыт этэ. Си рин-уотун хоһуйара 
ууһа-урана бэртээхэй этэ. Атын олоҥхоһуттартан 
сүрүн уратыта: абааһы бухатыырын уонна айыы 
уолун бэрткэ ыллаппыта. Бүөтүр Охонооһойобус 
– дэгиттэр олоҥхоһут», – диэн сыана быспыта.

1996 с. 71 саастаах сэрии, тыыл бэтэрээнэ, 
Кыйы олохтооҕо Дмит рий Нико лае вич Сунха-
лыров: «Бүөтүр оҕонньору улахан олоҥхоһут 
эбит диэн сыаналаабытым; доргутан сүрдээх 
улахан куоластаах этэ. Сирин-дойдутун хоһу йан 
добдугуратан, бухатыырдарын охсу һуннаран, 
ки  һи куйахата күүрүөр диэри дьүрүһүтэрэ. Ки-
ни мээнэ олоҥхолообот буо лара. Биирдэ Дьиэ-
бэгэнэҕэ Куому диэн сиргэ олоҥхолуурун ис-
тибиттэр этэ», – диэн ахтыбыта. 

Аҕабыт нэһилиэгэр Кыайыы ыһыаҕын аспы-
тын туһунан оччолорго саҥа кийиит буолан 
кэлбит эдэркээн Анна Романовна Кривошапкина 
бэлиэтии көрөн, өйдөөн хаалбыт: «... ыһыаҕы 
олоҥхонон астылар. Олоҥхоһут Чехордун Петр 
Афанасьевич этэ. Куолаһа үчүгэйин өйдөөн 
хаалбыппын». 

Хомойуох иһин, аҕабыт хас олоҥхолооҕун 
ааттарын да билбэт этибит, бэйэтиттэн ыйы-
тан хаалбатахпыт. Ол да буоллар, дьон 
ахтыыларыттан, булбут сэдэх докумуон нар-
бытыттан үс-түөрт олоҥхолооҕун сабаҕалаан 
биллибит.  

Улахан кыыһа эдьиийбит М.В. Романова: 
«Би һиги аҕабыт Чехордун Петр Афанасьевич 
эдэр эрдэҕиттэн олоҥхолуурун сөбүлүүр этэ. 
Дьукаахтыын, таһараа ыаллыын дьиэ то лору 
киһи мустан, киэһээҥІи үлэ, аһылык кэн-
ниттэн сарсыарда халлаан сырдыар дылы 
олоҥхолотоллоро. Төһө олоҥхону билэрин 
өйдөөбөппүн да, «Ханныгы ыллатыаххытын 
баҕараҕытый?» – диирэ. Онон билэр олоҥхото 
биир эрэ буолбатах этэ», – диэн ахтар.
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Үлэ бэтэрээнэ Пелагея Егоровна Полускина 
маннык ахтыбыт: «Мин өйдүүрбүнэн, 1957 с. 
эргин эбитэ буолуо, биир күн Суорун Омол-
лоон кэлэ сырытта. Бүөтүрү көрдөһөн онно 
олоҥхолоппуттара. Суорун Омоллоон бэркэ 
бол ҕойон истэрэ уонна хас күппүлүөтүн аайы 
«Нуу!» диирэ. Бүөтүр Үрүҥ Уолан бухатыыр 
туһунан ыллаабыта, кэлин биирдэ ону эмиэ 
истибитим. 

Онтон сотору буолан баран, Амма Аччыгыйа 
кэлэ сылдьыбыта. Бүөтүр икки ырыаны: «Үрүҥ 
Уолан ырыата», «Сорук Боллур ырыата» 
диэн  нэри толортообута. Олус бэркэ ыллыыр 
быһыылааҕа, наһаа сэҥээрбиппит. Куолаһа 
дор  гутан улахана бөҕө. Абааһы уолун ырыатын 
ыл  лаабытыгар куйахам үмүрүтэ тардан ылбыта. 
Оттон Үрүҥ Уолан ырыатыгар куолаһа холкута 
эчи үчүгэйэ, доллоһутан ырыата-тойуга олус 
тахсыылаах этэ». (6).

Бу ахтыыттан аҕабыт «Үрүҥ Уолан» диэн 
олоҥхолоох курдук эбит. Аҕабыт ханнык олоҥ-
холордооҕун чопчу сурумматах буолан, этэр 
уустук да, кинини кытары кэпсэтиигэ «Ньургун 
Боотур» олоҥхо туһунан мэлдьи этэн аһарар 
буолара, олоҥхо туһунан кэпсэтиигэ Ньургун 
Боотур туһунан этэр буолан, оҕо эрдэхпиттэн 
айыы бухатыыра Ньургун Боотур эрэ курдук 
саныырым. Онон Таатта олоҥхотунан били-
ниллибит «Ньургун Боотур» олоҥхону даҕаны 
олоҥхолообут буолуохтаах. Ону Таатта олоҥ-
хоһуттарын репертуарыгар «Дьулуруйар Ньургун 
Боотур» олоҥхо араас вариана баара туоһулуур. 

Убайбыт Иван Петрович Чехордун кырдьан 
баран, дьиэ иһинэн олоҥхолуур буолбут эбит. 
Кини сиэнин кылааһыгар кэлэн олоҥхолообутун 
туһунан учуутал В.Е. Новгородова маннык 
суруйбут: «Кылаас чааһыгар Ваня Чехордун 
эһэ тэ Иван Петрович «Мүлдьү Бөҕө» олоҥхону, 
оҕо сылдьан истибитин, олоҥхолоон, ыллаан-
туо йан оҕолору сөхтөрбүтэ» (11. с.62).

Онон аҕабыт «Үрүҥ Уолан», «Ньургун Боо-
тур», «Мүлдьү Бөҕө», «Толомон Баай тойон, 
Но моҕон Баай хотун» диэн үс-түөрт олоҥхолоох 
буолуохтаах.

Чинчийээччи түмүктэригэр, ырыппыт олуктар-
бы тыгар олоҕуран, онуоха ахтыы оҥорбут дьон 
санааларын эбэн, аҕам олоҥхотун бэйэм, төһө 
да кырам иһин, элбэхтик истибиппинэн кинини 
олоҥхоһут быһыытынан сыаналаан, маннык 
тү мүктэри этэрбэр кыах толору баар дии са-
ныыбын.

1. Лоҥкунас ыраас куоластаах, тахсыылаах 
уус-уран тыллаах, эҕилдьитэн, кудулуччу этэ, 

уу сүүрүгүнүү уста олорор ырыалаах-тойуктаах 
талааннаах олоҥхоһут.

2. Кини дэгиттэр олоҥхоһутун бэлиэтииллэрэ. 
Олор манныктар:

- айыы бухатыырын хойуу, сөҥ, дорҕоонноох 
куолаһынан лоҥкунатан, күөрэччи тардан ыл-
лыыра; олоҥхо хаамыытынан көрөн, куолаһын 
дэгэттээн, ыраас кылыһаҕынан оонньотон, киэр-
гэтэн биэрэрэ;

- айыы дьахтарын ырыатын синньигэс куо-
лаһынан лыҥкыначчы тардар, кылыһаҕынан кы-
лыгырата оонньотор буолара;

- абааһы уолун ырыата сатаҕай, сатархай 
күүстээх куолаһынан хойуу кыраасканан күүһүр-
дүллүбүт, сатала суох алларастаабыт, солуута 
суох киэбирбит, киһиргэс майгыны кэрэһэлиир 
ырыа буолара. Күүстээх, хатан куолаһынан, 
харса суох куллугураччы этиллэр буолан, ки-
һиэхэ тиийиэмтэтэ ураты буолара. Истибит 
дьон ол да иһин «киһи куйахата күүрэр» диэн 
эр дэхтэрэ;

- куолаһа кэрэтин, уларыта сылдьан ыл-
лыы рын, тыла ууһун-уранын дьон маннык 
сыа на лыыллара кэрэһэлиир: «лоҥкунатан ыл-
лыыр», «ыраас куоластаах», «хоһуйан доб-
ду гуратар», «дьүрүһүтэр», «доргутан, улахан 
куоластаах», «куолаһа, кылыһаҕа үчүгэйин өй-
дөөн хаалбыппын», «доллоһутан, ырыата-то-
йуга тахсыылаах», «айылҕаттан бэрдэриилээх 
олоҥхоһут». 

3. Тыла ууһун-уранын чорботон бэлиэтииллэ-
рэ. Ордук олоҥхо сирин-дойдутун хоһуйара 
эриэккэс, саха баай, мааны тылынан-өһүнэн 
эридьиэстээн этэрин-тыынарын сааһырбыт да 
киһи, эдэр оҕо даҕаны бэлиэтииллэрэ: «олоҥхо 
сирин-дойдутун ордук табыллан хоһуйара; 
адьа һын киһи хараҕар худуоһунньук хойуу 
өҥү нэн өҥнөөн-талалаан уруһууйдаабытыныы 
тыыннаах айылҕа суугунуу турарын курдук 
ааҕан субурутара. Түөлбэтигэр баай тылынан 
тэҥнээҕэ суоҕа, ол курдук кини ойуулуур тыл-
лары куоһара-аһары хас эмэ тылынан этэрэ» 
(Эртюков Г.Е.).

Кини оҕолоро, сиэннэрэ утумунан удьуордаан 
кэлэр үгэһи быспаттарын туһугар төрдү-ууһу 
үөрэтии соруга турар. Ол быһыытынан араас 
хайысхалаах үлэ аймах иһигэр кыра-кыралаан 
да буоллар барар. Ол инникитин өссө күүһүрүө 
диэн эрэнэбит. Оттон олоҥхоһут быһыытынан 
сырдатарга Э.Е. Алексеев матырыйааллара ти-
рэх, олук буолаллар.

П.А. Чехордун «Толомон Баай тойон, Номоҕон 
Баай хотун» олоҥхото. Аҕабыт бу олоҥхону 
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хантан истиэн сөбүй? Онуоха икки сабаҕалаа һын 
баар. Бастакыта. Үөһэ Д.А. Еф ремов ахтыыты  гар 
«Сорохторун Ытык-Күө  лүнэн, куоратынан илдьэ 
сылдьан ыллап пыта» диэбитигэр олоҕурдахха, 
кини ити тэ рээһиҥҥэ сылдьыбыт буолуон сөп 
курдук. 1937 с. олимпиадаҕа Тааттаттан 9 олоҥ-
хоһут кыттыбыта биллэр, олор ааттарын түбэһэн 
ааҕа иликпин. Аны ийэбит биирдэ маннык эп питэ: 
«Аҕабыт эдэригэр олоҥхолуур этэ. П.А. Ойуу-
нускай олоҥхоһуттары мунньан ыллатан истэр 
идэлээх этэ. П.А. Ойуунускай биир кэмҥэ ыһыахха 
ыллатан баран, биһиги аҕабытын уонна атын хас 
да киһини талан куоракка илдьэ сылдьыбыта». 
Итилэри холбоотоххо, аҕабыт ити туруорууну 
истэн, көрөн олоҥхону ылыммыт буолуон сөп.

Иккиһинэн. Василий Иванович Антонов бу 
олоҥ хону репертуарыгар киллэрэн, толоро сыл-
дьыбыт буолуохтаах. Онон аҕабыт киниттэн 
истибит буолуон эмиэ сөп уонна сөбүлээн то-
лоро сылдьыбыт диэн сэрэйэргэ төрүөт баар. 
Итинэн сэдиптээтэххэ, биһиги аҕабыт «То ло-
мон баай» олоҥхоҕо олоҕуран, «Толомон Баай 
тойон, Номоҕон Баай хотун» олоҥхону ре-
пертуарыгар киллэрдэҕэ. Ол да иһин Э.Е. Алек-
сеевка иһитиннэрдэҕэ.

Э.Е. Алексеев отчуотун матырыйаалларыттан, 
суруммут тэтэрээттэриттэн аҕабыт бу олоҥ-
хоттон ханнык олуктары толорбутун, ону истэн 
олорор чинчийээччи биир-икки тылынан да 

№ кэмэ пленка олоҥхо олуга чинчийээччи бэлиэтээһинэ 

1. 1966 с.

29.09.

16 чаас
10 мүн.

5

Номоҕон Баай хотун 
ырыата

Преключения (тэтэрээккэ сурулл.-ЧЕП) 
перед рождением. Просит спец. очаг для 
рождения богатыря. Духа земли просит 
вызывать приготовить одежду, траву постели. 
До старости не родили. Поздний и первый 
ребенок – Ороһулаан төрөөбүт Уһук Туйгун, 
их сын. Очень длинная. Меняет мотив несколько 
раз. 4 разных мотива.

2. 5 Симэхсин эмээхсин
ырыата

Без объявления. На конец пленки. Коротко просим.

6 салгыыта Еще раз. Сначала. Согласился. Длинная очень.
3. 6 Абааһы уола 

Лыппырдаан Хара 
ырыата

Сначала неудачно. Первая песня. Идет отбирать дочь. 
Отобрал девушку – үтүө дьахтар Үрүҥ Туллук 
(дочь тойона и хотуна). После идет домой. 
Радуясь поет.

буоллар тугу бэлиэтэммититтэн сэдиптээн, сорох 
сабаҕалааһыннары оҥорор кыах баар буолла.

Олоҥхоһут аҕабыт үс олугу толорбут: 
айыы дьахтарын, симэхсин эмээхсин, абаа-
һы уолун ырыаларын. Үгүс киһи биһиги 
аҕабыт айыы уонна абааһы бухатыырдарын 
ырыа ларын кыайа-хото тутан олоҥхолуурун 
бэлиэтээбит эбит буоллахтарына, Э.Е. Алексеев 
бэлиэтээһинигэр айыы бухатыырын ырыата 
суох. Ол аҕабыт, ыалдьан олорорунан, үгүс 
ырыа ны кыайбатаҕынан быһаарыллара буолуо. 
Ону чинчийээччи «... состояние здоровья не 
позволило ему исполнить большее число песен 
из олонхо» диэбитэ көрдөрөр.

Э.Е. Алексеев суруммутунан «Толомон Баай 
тойон, Номоҕон Баай хотун» олоҥхо икки киэһэ 
толоруллар, 40 ырыалаах-тойуктаах. 

Билигин биһиги олоҥхо ис хоһоонун туһунан 
тугу да этэр кыахпыт суох. Ол быһыытынан, 
чинчийээччи Э.Е. Алексеев олоҥхоһуттан тугу 
бэлиэтэммитинэн эрэ сэгэтэ түһэн билсиһэр 
кыахтаахпыт, онуоха олоҥхоһут туһунан дьон 
сыанабыла эмиэ тирэх буолуоҕа. 

Бу бэлиэтэммиттэргэ олоҕуран, маннык 
сабаҕалааһыннары көрөбүт. Бастакы олук 
«Номоҕон Баай хотун ырыата». Олоҥхо 
аатыттан таһаардахха, Номоҕон Баай хотун То-
ло мон Баай тойоҥҥо холоонноох доҕор, хотун 

Э.Е. АЛЕКСЕЕВ П.А.ЧЕХОРДУН ОЛОҤХОТУТТАН БЭЛИЭТЭЭҺИННЭРЭ

2-с табылыысса
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5. Зак. №334

ойох буолара өйдөнөр. Бу ыал уһуннук оҕо-
ломмокко гынан баран, кырдьар саастарыгар 
уоллаах кыыс оҕону төрөппүттэр. Олоҥхоһут 
маныаха уһун кэрчиги толорон, төрүүр дьахтар 
ырыатын түөрт төгүл матыыбын уларыппыта 
бэлиэтэнэр. Чинчийээччи бэлиэтэммитинэн, бу 
олук ис хоһооно маннык буолуон сөп. 

Бастакы бэлиэтээһин «Преключения перед 
рождением». Оҕолонор дьахтар биир туруктан 
атын турукка уларыйыытын чинчийээччилэр ку-
бу луйуу курдук этэллэрэ биллэр. 

Иккис бэлиэтээһин «Просит спец. очаг для 
рождения богатыря». Боотур оҕо төрүүрүгэр 
анаан-минээн аал уоту отуннарыы, айах тутуу, 
көрдөһүү сиэрэ-туома олоҥхолорго биир сүрүн 
миэстэни ылар.

Үһүс бэлиэтээһин «Духа земли просит вы-
зывать приготовить одежду, траву постели». 
Сир-дойду иччитин Аан Алахчын хотуну, ыал 
араҥаччыһыттарын Ахтар Айыыһыты, Эдьээн 
Иэйэхсити ааттаан ыҥырыы, үҥэн-сүктэн көр-
дөһүү олоҥхолорго үчүгэйдик көстөр. 

Төрдүс бэлиэтээһин «До старости не родили. 
Поздний и первый ребенок – Ороһулаан төрөөбүт 
Уһук Туйгун, их сын». Толомон Баай тойон 
уонна Номоҕон Баай хотун олохторугар сүрүн 
миэстэни ылар иһитиннэрии, олоҥхо саҕаланар 
кэрчигэ буолуон сөп. Олоҥхо ис тутула мантан 
сайдан, тэнийэн барбыт буолуохтаах. Оҕону 
ааттааһын олоҥхоҕо киһи инники дьылҕатыгар 
дьайар, олоҕун хайа эрэ кэрчигин кэпсиир, бы-
һаарар сиэр-майгы. Онон Толомон Баай то йон, 
Номоҕон Баай хотун уолларын аатын Ахтар 
Айыыһыт хотун Ороһулаан төрөөбүт Уһук Туйгун 
диэн ааттаабыта түбэһиэхчэ буолбатах, бу аат 
дьоҥҥо-сэргэҕэ кини туһунан билиһиннэрэ, кэп-
сии-ипсии сылдьар аат буолар.

Бу олукка сөп түбэһиннэрэн, төрүүр дьахтар 
сиэрин-туомун П.А. Ойуунускай «Дьулуруйар 
Ньур гун Боотур» олоҥхотуттан билсиһэр то-
ҕоостоох.

Саха Саарын уонна Сабыйа Баай эдэр 
дьон быһыытынан бастакы оҕолонор сиэри-
туо му барытын толороллор. Саха Саарын 
оҕолонор ийэҕэ наадалааҕы барытын Сабыйа 
Баай этиитинэн биир-биир оҥорон иһэр. Ол 
маннык буолар: ачаахтаах хатыҥы киллэрэр; 
онон дьахтар оҕолоноругар туттар тоһоҕо маһы 
оҥорон сиргэ саайар; биһик, сорҕо оҥортуур; 
күөх от тэлгиир, онно аас хара тэллэҕи уурар; 
оҕолонуохтаах дьахтары онно сытыарар; аҕыс 
кэриэн ымыйаҕа араҕас арыыны куттарар, олору 
аҕыс баһык уһукка уурдарар; Ахтар Айыыһыкка, 

Эдьээн Иэйэхсиккэ анаан Сабыйа Баай кэтэ 
сылдьыбыт бэдэр саҕынньаҕын, кыыс сылдьан 
кэппит симэҕин уурдарар; аал уоту отуннарар. 
Дьэ итинник бэлэмнэнии сиэрэ-туома бүппүтүн 
кэннэ, Сабыйа Баай айыыларга үҥэн-сүктэн, 
аал уотуттан көрдөһөр.

Э.Е. Алексеев «Толомон Баай» олоҥхоттон 
кылгас бэлиэтээһиннэрэ уонна толору су рул-
лубут «Дьулуруйар Ньургун Боотур» олоҥхо 
ту һааннаах кэрчиктэрэ балачча маарын-
наһалларын бэлиэтиибит. Чинчийээччи «Очень 
длинная. Меняет мотив несколько раз» диэһинэ 
олоҥхоһут оҕолонуу сиэрин-туомун толору ыл-
лаабытын көрдөрөр. Ахтыыны биэрбит дьон 
аҕабытын дэгиттэр олоҥхоһут быһыытынан сыа-
налыыллара, куолаһын талбытынан улары тар-
тэлэритэр дииллэрэ итиннэ эмиэ сөп түбэһэр.

Бу олукка олоҥхоһут куолаһын уларытан, 4 
араас матыыбынан ыллаабыта, мин саныахпар, 
маннык буолуон сөп: а) оҕолоноору талыыта 
киирэн эрэр дьахтар иэйэр-туойар ырыата, 
энэлгэн тойук; б) аал уотун отуннарар, айыы-
ларын саныыр, аат ааттаан үҥэр-сүктэн көр-
дөһөр ырыата; в) Аан Алахчын хотунтан көр-
дөһөр ырыата-тойуга; г) этэҥҥэ быыһанан, 
оҕото ааттанан, айыыларыгар махтанар ырыата-
тойуга.

Оҕолонор дьахтар ырыатын Э.Е. Алексеев 
науч най үлэтигэр «песни-стоны», собственно 
«бо лезненные песни, призванные отвлечь, при-
глушить боль» диэн бэлиэтиир (2. 22). 

Иккис олук «Симэхсин эмээхсин ырыата». 
Ман на Эдуард Ефимович биир бэлиэтээһиннээх 
«Длинная очень» диэн. Симэхсин эмээхсин 
олоҥхоҕо сүрүн миэстэни ылбатаҕын да иһин, 
кини ыал олоҕо тосту уларыйар кэмигэр көс-
төн ааһар буолан, олоҥхо хаамыыта сайдан 
иһэригэр кырата суох суолталаах. Онон бу 
түбэлтэҕэ Симэхсин эмээхсин ырыатын уһуннук 
толоруу олоҥхо ис хоһоонуттан тахсыбытыгар 
сөп. Кэлин чинчийээччи үлэтигэр бу персонаж 
ту һунан «... часто использовались особые спо-
собы звукоизвлечения, призванные наделить 
эти образы запоминающейся манерой речи, 
сбивчиво-заикающейся (Симэхсин эмээхсин, Со-
рук Боллур)...» диэн уопсай түмүгү оҥорбута (3. 
с.9).

Бу олук пленка бүтэһигэр түбэспит буолан, 
ик китэ ылламмыт. Онуоха чинчийээччи «Коротко 
просим» диэн бэлиэтээһинэ баар. Саҥа пленкаҕа 
саҥаттан ыллаппыттарыгар, олоҥхоһут тук кур-
дук толорбут. Ол да иһин Эдуард Ефимович 
быһа-бааччы «Согласился» диэн бэлиэтээбит. 
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Аны олоҥхоһут, эппиттэрин курдук, кылгастык 
толорботох, барытын ыллаабыт буолуон сөп. 
Ону учуонай «Длинная очень» диэн суруммут. 
Олук ис хоһоонун биэрбэккэ, атын ханнык да 
хос быһаарыыта, сыанабыла, ырытыыта суох 
судургутук бэлиэтэммит.

Үһүс олук «Абааһы уола Лыппырдаан Ха ра 
ырыата». Манна чинчийээччи хас да бэлиэ-
тээһини суруйбут.

Бастакы бэлиэтээһин «Сначала неудачно». 
Эдуард Ефимович отчуотугар суруйбутун кур-
дук, ыалдьан олорор кэмэ буолан, аҕабыт үс 
ырыаттан ордугу кыайбатах. Бэл, истээччилэр 
да бэлиэтииллэрин курдук, кыайа-хото тутар 
абааһы уолун ырыатын иккитэ төхтүрүйэн то-
лорбут. Онон, итинтэн сиэттэрэн эттэххэ, 
олоҥхоһут тыына кылгаан, маҥнай сөптөөх ма-
тыы быгар киирбэккэ, тэтимин туппатах буолуон 
сөп. 

Иккис бэлиэтээһин «Первая песня». Бу бэ-
лиэтээһини олоҥхоһут быһаарар кэриэтэ бэйэтэ 
эппит буолуохтаах. Мантан таһаардахха, Оро-
һулаан төрөөбүт Уһук Туйгун бухатыыр Лып-
пырдаан Хара абааһы уолун кытары хаста 
да күөн көрсүбүт, күрэс былдьаспыт буолуон 
сөп. Ону олук ис хоһоонун бэлиэтээһинэ эмиэ 
бигэргэтэр.

Үһүс-алтыс бэлиэтээһиннэр «Идет отбирать 
дочь. Отобрал девушку – үтүө дьахтар Үрүҥ 
Тул лук (дочь тойона и хотуна). После идет 
домой. Радуясь поет». Бэлиэтээһиннэр абааһы 
уола Лыппырдаан Хара бухатыыр маҥнайгы 
сырыытыгар Толомон Баай тойон, Номоҕон 
Баай хотун кыыстарын үтүө дьахтар Үрүҥ Тул-
лугу дьонуттан былдьаан, үөрэн-көтөн, ыл-
лаан-туойан барбытын кэрэһилииллэр. Кини 
ки ми кытары охсуспута биллибэт, ол эрээри 
чинчийээччи «Отобрал девушку» диэбитэ уоран-
талаан буолбакка, күүс өттүнэн былдьаан бар-
бытын этэр.

Дьэ итинник үгүс олоҥхоһуту, норуот ырыа-
һытын дириҥник чинчийбит, хас биирдиилэрин 
ырыаларын-тойуктарын устубут, бэйэлэрин кы-
тары сирэй көрсөн кэпсэппит, тылларын-өстөрүн 
истибит, майгыларын-сигилилэрин да билсибит 
Эдуард Ефимович Алексеев маннык киэҥ ис 
хоһоонноох, улахан түмүгү оҥорбута ордук сыа-
налаах: «Отметим, что параллелльно с рас-
крытием звукоряда в пении тоюксутов часто 
наблюдается постепенное ускорение темпа и 
увеличение громкости, силы и звука. Бесспорно, 
эти явления связаны и взаимообусловлены. В 
общей их основе лежит естественный эмо-

циональный подъем, завхатывающий певца в 
про цессе импровизации. 

Эмоциональное нарастание может проявляться 
стихийно, бесконтрольно, помимо сознания пев-
ца, все более воодущевляющегося при пении. 
Но пение выдающихся олонхосутов и тоюксутов 
заставляет думать, что все выразительные 
сред ства, в том числе и «раскрывающийся 
лад», применяются ими вполне сознательно 
для достижения наибольшего художественного 
эф фекта. Подтверждение этому можно ви деть 
в том, что в эпических импровизациях мас-
теров, применение темповых, динамических и 
интонационных средств находится в полном 
соответствии со смысловым строением текста 
и с образно-драматургическими задачами. 
Пес ни эти легко поддаются смысловому чле-
нению, которое рельефно подчеркивается му-
зыкальными средствами. Нередко в начале но-
вого раздела певец резко сокращает диапозон 
попевок, обеспечивая тем самым возможность 
широкой волны интонационного развития. В 
таких случаях наряду с образной, динамической, 
темповой «драматургией» можно, пожалуй, го-
ворить и о «драматургии» интонационной» (2. 
с. 56-57). 

Олоҥхоһут Петр Афанасьевич Чехордун то-
лорбут «Толомон Баай тойон, Номоҕон Баай 
хотун» олоҥхо туһунан билэрбит итинэн бүтэр. 
Онон инникитин маннык соруктар тураллар.

1. П.А. Чехордун олоҥхотун пленкаҕа уһул-
тарбытын салгыы көрдөөһүн.

2. П.А. Чехордун толорбут «Толомон Баай 
то йон, Номоҕон Баай хотун» олоҥхо олуктарын 
ис хоһоонун, тылын-өһүн ырытыы, атын олоҥхо 
атылыы кэрчиктэрин кытары тэҥнээһин.

3. «Толомон Баай» олоҥхо толору тиэкиһин, 
ол кыаллыбатаҕына, быһа тардыылары даҕаны 
булуу. Олоҥхо ааптарын быһаарыы.

4. «Толомон Баай» олоҥхо ис хоһоонун 
ырытыы.

5. 1937 с. «Толомон Баай» олоҥхону толорбут, 
туруорбут дьон тустарынын сиһилии билии.

2013 с. «Саха сирин олоҥхоһуттара» бастакы 
ыйынньык (профессор В.Н. Иванов редакция та) 
тахсыбыта. Бу улахан үлэҕэ олоҥхо туһунан 
1389 иһи тин нэрии баар. Онно С.В. Герасимов, 
П.А. Че хор дун ааттара «Олонхосуты (репертуар 
не за фиксирован)» салааҕа киирбиттэр, «Толо-
мон Баай» олоҥхо ким да репертуарыгар баар 
биллибэт. Олоҥхоһут К.П. Константинов аата 
ыйынньыкка киирбэтэх.
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Түмүк оннугар. Учуонай Э.Е. Алексеев экс-
педициятын матырыйаалларынан отчуотугар 
ман нык этиини киллэрэр: 

Норуот тылынан уус-уран айымньытын, ор-
дук чуолаан олоҥхону, тыыннаахтыы тиэр-
дэр сыалтан үчүгэй хаачыстыбалаах устууну 
тэрийэргэ тыл көтөҕөр: «Записи можно произ-
водить как в районном центре, доставив туда 
необходимую аппаратуру, так и в Якутске и в 
Москве. Последнее представляется мне вполне 
целесообразным и гарантирующим качество 
записей, которые будут иметь непреходящее 
значение».

Э.Е. Алексеев бу сырыытын кэнниттэн 
Саха сиригэр, ол иһигэр Тааттаҕа, эмиэ кэлэ 
сылдьыбыт этэ да, биһиги аҕабыт тыыннааҕын 
баттаспатаҕа. Онон, хомойуох иһин, кини кэнники 
этиитэ төһөтө туолбутун билбэппин. Оттон 
биһиги аҕабыт олоҥхото уһуллубатаҕа даҕаны, 
суруллубатаҕа даҕаны. Биирдэ аҕам кинини 
кытары кэпсэтэн, суруйа сылдьыбыттарын, ол 
ханна да бэчээттэммэтэҕин этэн аһарбыта. Онно 
«Окороков диэн этэ, бадаҕа» диэн суруйбут 
дьонтон биир киһини өйдүүр курдук эппитэ. 
Кэлин Г.Г. Окороков, кырдьык, Тааттаҕа тахсан 
олоҥхоһуттары кытары кэпсэппитин билбитим. 
Ол эрээри кини Тыараһаҕа сылдьыбатах 
быһыылаах. Ол эҥэртэн ким да киирбэтэх этэ. 
Онон атын киһи буолуон сөп.

Дьэ итинник ааспыты көрдүүр хаһан баҕарар 
уустук. Үгүс умнуллан, көстүбэттии сүппүт. Ол 
да буоллар, отонноотоххо оҥоойук туоларыныы, 
кыраны да булан, ситэрэн истэххэ, айылҕаттан 
талааннаах олоҥхоһут дьоммут туһунан сиһилии 
билиэхпит диэн эрэллээхпит.

Оттон мин тус бэйэм аҕабыт олоҥхото 
бэйэтиттэн уһуллубута бу эрэ буоларын 
быһыытынан, кыаллар буоллаҕына, диискэнэн 
ылан, ыччаттарыгар, сиэннэригэр иһитиннэрэр, 
кини аатын үйэтитэр барҕа баҕалаахпын. 

Дьэ онон, ХХ үйэҕэ түөлбэтин иһигэр ула-
хан сэҥээриини ылбыт, ол эрээри ыраах ба-
ран ыллаабатах-туойбатах, олоҥхолооботох 
би һиги аҕабыт Петр Афанасьевич Чехордун 
олоҥ хоһут быһыытынан туох-ханнык өйдөбүлү 
хаал ларбытын кыратык да буоллар, билистибит. 
Манна биир бэлиэтиэҕи баҕарыллар. Билиҥҥи 
кэмҥэ Гуманитарнай уонна аҕыйах ахсааннаах 
омуктар тылларын уонна култуураларын чинчийэр 
Институт архыыбыгар олоҥхоҕо сыһыаннаах 
матырыйааллар сабыылаах буолан, үөрэтэргэ-
үлэлииргэ үгүс харгыстары көрсөбүт. Кэлин, 

бука, билигин быһаарыллыахтаах үгүс чахчы 
чуолкайдаммакка, чопчуламмакка, куоттарыы 
улахана буолара буолуо.

Саханы саха оҥорбут, саха үөрэҕэ түмүллүбүт 
улуу олоҥхо XXI үйэҕэ саҥа тыын ылан, олоҥхо 
үөрэҕэ буолуоҕа, үөрэх эйгэтигэр олоҥхо педа-
гогикатынан оннун-олоҕун булуоҕа. 

Ити курдук, биллибэт олоҥхо суолун ирдэ-
һэн, көстүбүт аҕыйах чахчыга олоҕуран, са наа-
бытын эттибит. Билигин олоҥхону чинчийиигэ, 
харыстааһыҥҥа, мунньунууга кы ра да матырыйаал 
суолталаах уонна инни китин суолтата өссө 
улаатыаҕа. Хойутаан да саҕалаатарбыт, дьом-
мутун үйэтитэргэ сылайбакка, салгыбакка үлэ-
лиирбит ытык иэспит буолар. 

Е.П. ЧЕХОРДУНА, 
педагогическай наука кандидата, 

этнопедагог.
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ОЧЕРК УОННА ПУБЛИЦИСТИКАУЛУУ КЫАЙЫЫ 70 СЫЛА

СЭРИИ ТҐМҐКТЭНИИТЭ
Сэбиэскэй норуот фашистскай Германияны утары сэриилэґиигэ кыайбытын 70 сылын ірігійдііхтµк 

бэлиэтээтибит. «Чолбон» сурунаал редакцията Улуу Кыайыы 70 сылын историятын сырдатыыны, 
норуот героизмын кірдірµµгэ аналлаах матырыйааллары бэчээттээґини, А±а дойду Улуу 
сэриитин кыттыылаа±а, саха норуотун чулуу уолаттара суостаах істіі±µ самнарыыга киллэрсибит 
кылааттарын историческай кырдьыктарын ирдэґэн-тордоґон µірэппит уонна ону кинигэлэринэн 
суруйан-бичийэн µйэтиппит фронтовик, педагог, публицист, чинчийээччи Иван Михайлович Павлов 
ыстатыйатыттан, кини санаатын этиититтэн са±алаабыппыт.

Иван Михайлович Павлов, биллэрин курдук, Бершеккэ, байыаннай µірэниини бараат, Степной 
фроІІа 53-с аармыйа 28-с гвардейскай дивизиятын 86-с нµімэрдээх стрелковай полкатыгар 
сылдьан, істііхтµµн ілір-тиллэр кыргыґыыларга кыттыбыта, Белгороды, Харьковы, оттон салгыы 
Латвияны, Литваны фашистскай сэриилэртэн босхолоспута. Ол туґунан «Саллаат дьыл±ата» диэн 
кинигэни суруйаммын 2011 сыллаахха «Кімµіл» издательство±а таґаартарбытым, онно Иван 
Михайлович Павлов оло±ун, айар µлэтин сиґилии сырдаппытым.

Билигин да±аны ытык кырдьа±ас И.М. Павлов кілµінэтин дьонун героическай олохторун 
сырдатыыга ахсаабакка µлэлиир, 30-ча кинигэни таґаартарда. Саха Јріспµµбµлµкэтин «Хотугу 
сулус» уордьанынан Иван Михайлович Павловы на±араадалыыр туґунан 451 №-дээх Ыйаахха 
Саха Јріспµµбµлµкэтин Ил Дархана Егор Борисов муус устар ый 22 кµнµгэр илии баттаабыта. 
Ити курдук фронтовик, чинчийээччи, учуутал, П.А. Ойуунускай аатынан Судаарыстыбаннай 
бириэмийэ лауреата, фронтан «Албан аат» III степеннээх уордьаннаах, «Бойобуой µтµілэрин 
иґин», «Кенигсбери ылыы иґин» мэтээллэрдээх кэлбит Иван Михайлович Павлов Улуу Кыайыы 
70 сылын кірсі «Улуу сэрии усталаах-туоратыгар» диэн кинигэтинэн историческай чахчылары 
хомуйан-тµмэн таґаартарда (Бичик, 2015).

Убайбыт кэриэтэ саныыр киґибитин, Иван Михайлович Павловы, А±а дойду Улуу сэриитин 
историятын «Чолбон» сурунаалга дьоґуннаахтык сырдатыыга ыстатыйалары суруйталаан 
кіміліспµтµн уонна редакцияны кытары сибээґи айымньылаахтык тутуґарыгар махтанан тураммыт, 
«Улуу сэрии усталаах-туоратыгар» диэн кинигэтиттэн «Милитаристскай Япониялыын сэриилэґии» 
диэн лоскуйун ыламмыт бэчээттииргэ быґаарынныбыт. ИлиІІи сэрии диэн аатынан биллибит 
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УЛУУ КЫАЙЫЫ 70 СЫЛА

1943 сыл сэ тин ньи 
28 күнүттэн ах сынньы 
1-гы күнү гэр диэри 
Тегераҥҥа үс Улуу 
де р жава ба һылыкта-
рын кон фе ренцияла-
ра ыытыл лыбы та. 
ССРС деле га ция  тын 
ба   һы лыга И. Ста -
лин, АХШ баһы лы га 

Ф. Руз   вельт, Великобританияттан У. Чер чилль 
кыт  тыы   ны ылбыттара. Элбэх наа да лаах боп пу-
руос тары кытта, Сэбиэскэй сэ риилэр Гер мания 
сэ риитэ Кыайыы нан тү мүк тэм митин кэн ниттэн, 
милитаристскай Япо ния ны утары сэриини са-
ҕа лыахтаах диэн быһаар сыбыттара. Кэлин 
1945 с. Ялтаҕа, 1945 с. Пот сдамҥа буолбут 
кон   ференцияларга, ССРС Гер манияны кыайыы 
кэн  ниттэн µс ый иһинэн сэрии ни саҕалыахтаах 
диэн уураахтаабыттара.

Саба түһүү биричиинэлэрэ бэрт элбэх буолбут. 
Сүрүннээн Америка, Англия Чуумпу акыйааҥҥа 
бас билэн олорор арыыларын былдьаталыыра. 
ССРС илиҥҥи кыраныыссатыгар көннөрү про-
вокациялааһын эрэ буолбакка 1938 с. – Хасан 
күөлгэ, 1939 с. – Халкин-Голга сэриинэн кииртэ-
лии сылдьыбыта. Аҕа дойду сэриитин кэмигэр 
ССРС илиҥҥи кыраныыссатыгар, Япония сэ-
риитит тэн хааччынан сэрии тутан олорбут: «20 
июня 1941 г. руководство Германии обратилось 

МИЛИТАРИСТСКАЙ ЯПОНИЯЛЫЫН
СЭРИИЛЭҺИИ

Японии с просьбой начать войну против СССР» 
(Хроника, факты, события).

Сэбиэскэй государство Японияҕа 1945 с. 
атыр дьах ыйын 8 күнүгэр сэриини биллэрбитэ. 
(Германия сэриитэ бэринэн ыам ыйын 8 күнүгэр 
капитуляцияҕа илии баттаабыта оруобуна 3 ый 
ааста).

Илиҥҥи сэрии командующайынан Сэбиэскэй 
Сойуус икки төгүллээх Геройа, Сэбиэскэй Со-
йуус маршала Александр Михайлович Васи-
левскай анаммыта. А.М. Василевскай ахтан 
аһарбыт: «...Летом 1944 г. И.В. Сталин в бе-
седе со мной сказал, что мне будет поручено 
командование войсками Дальнего Востока в 
войне с милитаристской Японией».

Онно тэриллибит фроннар: Забайкальскай – 
маршал Р.Я. Малиновскай; 1-гы Дальневосточнай 
– маршал К.А. Мерецков; 2-с Дальневосточнай 
– армия генерала М.А. Пуркаев; Тихоокеанскай 
флот – адмирал И.С. Юмашев.

Сэриилэр туруктара:
ССРС – 1,5 мөл.киһи, 5 556 тааҥка, 2 6187 

ору дие, 3 446 самолет.
Япония – 1 мөл.киһи, 1 215 тааҥка, 6 640 

орудие, 1 907 самолет.
Икки өттүттэн муоратааҕы флот араас тех-

никата.
Сэбиэскэй Сойуус илиҥҥи кыраныыссаты -

гар сэбиэскэй сэриилэр чаастара тураллара диэ-
биппит. Кэлин санаатахха, онно саллааты тө бө-
түнэн ааҕан элбэтэ сатааһын барбыт эбит бы-
лааннаах. Ыарыһах, оһоллонон баран өрүт тү бүт 

бу байыаннай хампаанньа историятын аа±ааччыларбыт бу кинигэттэн сиґилии билиэхтэрэ диэн 
эрэнэбит.

Милитаристскай Японияны бас бэриннэрии, биллэрин курдук, бала±ан ыйын 2 кµнµгэр Токиотаа±ы 
бухта±а турар американскай «Миссури» линкорга бу дойду биир тыла суох бэринэрин кэрэґэлиир 
докумуон сэриилэґэр ірµттэринэн илии баттаммыта. Бала±ан ыйын 3-с кµнэ японскай сэриилэри 
кыайыы кµнµнэн биллэриллибитэ. Ити курдук сэбиэскэй норуот А±а дойду Улуу сэриитин  кыайыынан 
тµмµктээбитэ. Ол сµдµ суолталаах кыайыы хайдах ситиґиллибитин фронтовик Иван Михайлович 
Павлов суруйутууттан билсиІ.

Сэмэн ТУМАТ, 
саха народнай суруйааччыта.
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саллааттары онно ыытар эбиттэр. 1943 с. 
бэс ыйыгар буолбут хомуурга мин таа йым 
Старостин Григорий (45 саастаах) ыҥы рыл-
лыбыт. Япония сэриитигэр анаан 1945 с. сайын 
18 саастарын туолбуттары хомуйбуттара. Бу 
уолаттары сорохторун кыраныыссаҕа, сорох-
торун Монголия истиэбигэр тириэрдибиттэр. 
Кинилэр эмиэ сэриини биллэрдэх күн сатыы 
айаҥҥа туруммуттар.

Атырдьах ыйын 9 күнэ буолар түүнүгэр сэ-
биэскэй хонуу сэриитэ, муоратааҕы флот, сал-
гынтан десантниктар Япония баһылаан оло-
рор сирдэригэр сэриинэн саба түспүттэрэ. 
Забайкальскай фронт ол түүн Аргунь өрүһү ким 
пантонунан, ким тугу булбутунан, ким харбаан 
туораабыттара. Япония кыраныыссата баара 
биллибэт. Утарылаһыы суох. Сэрииһиттэр тааҥ-
калыын, «Катюшалыын», артиллериялыын, са-
тыы лар бары Хайлар диэки тоҕу анньан айан-
наабыттара. Хайлар – Япония саамай эрэнэр 
кириэппэстэрэ.

Япония, Сэбиэскэй Сойуус, Монголия кыра-
ныыссатыгар 17 күүстээх бөҕөргөтүнүүлэр (ки-
риэппэстэр) бааллара. Итилэртэн 8 оборона 
ССРС кыраныыссатыгар тутуллубут. Биир бө-
ҕөргөтүнүүлээх оройуон 50-100 км усталаах, 
50 км кэтиттээх эбиттэр. Саамай чорботон 
эрэнэллэрэ – Хайлар кириэппэс. Бу кириэппэһи 10 
сыл туппуттар. 10-ча тыһ. кытай омук дьо нунан 
туттарбыттар. Бу тутууга кыттыбыт биир даҕаны 
кытай киһитэ тыыннаах ордубатах. Сорохтор 
үлэ кэмигэр ыалдьан, оһоллонон биитэр эстэн-
ыран өлбүттэр. Кириэппэс тутуллан бүппүтүн 
кэннэ, тыыннаах ордубут кытайдары барыларын 
өлөртөөбүттэр. Туоһу буолар киһи ордуо 
суохтаах. Кириэппэс, кырдьык, сүдү оҥоһуулаах: 
хайа иһигэр тула хаама сылдьар, 3-4 сыл аһыыр 
аһы, сэриилэһэр сэби-сэбиргэли уурар, хайа 
иһигэр бµтµн дивизия киирэн оло рор киэҥ-куоҥ 
сир хаһыллан оҥоһуллубут. Тас өттө халыҥнык 
цеменинэн, тимир оҥоһуктарынан бүрүллүбүт.

Ол эрээри аныгылыы сэбиэскэй сэрии тех-
никата, ыарахан бууска ону ол диэбэккэ үлтү 
ытыалаабыт. Хайлар куораты, японецтар саамай 
эрэммит куораттарын, сэбиэскэй сэриилэр икки 
эрэ күн сэриилээн ылбыттар. Биирдии сопкалар га 
чаастары хааллартаан баран, сэрии сүрүн чааһа 
иннилэрин диэки салгыы айанныы турбуттар. 
«Катюша» расчетугар корректировщиктаабыт 
П.С. Никитин (Амма оройуона) ахтыытынан, 
атыр дьах ыйын 10 күнүгэр сарсыарда чугас-
тааҕы сопкаҕа ыттыбыт. Ол туран куорат нөІүө 
кытыытыгар Япония сэрииһиттэрин халыҥ эл-

бэх киһилээх бөлөҕүн бэлиэтии көрбүт. Онно 
туран эрэ дьонноругар корректировкалаан биэ-
рэн термитнэй зарядынан ыттарбыт. Залпа 
кэнниттэн, буруо-тараа ааспытын кэнниттэн 
көрбүтэ: дьон турбут сирдэрэ хара хоруонан 
бү рүллэн хаалбыт. Онно хамандыыра бииргэ 
баара эбитэ үһү.

Иккис түбэлтэ. Хайлар куорат гарнизона, 
ха мандыырдарыныын, биир тыһыынча хо ло-
бурдаах киһи дириҥ туннельга – хайа хас-
паҕар киирэн хорҕойбуттар. Сэбиэскэй улахан 
калибрдаах ыарахан бууска биир эрэ ытыыны 
оҥорбут. Туннель аана дьэллэс гына түспүт. 
Иһирдьэ хорҕойбут японнар бары тахсан биэр-
биттэр. Сопкаларга ананан хаалбыт чаастар 6-8 
күн устата сэриилэһэн, суопкаларын ыраастаан 
дьоннорун диэки айаннаабыттар.

Япония государствота бэйэтэ муора арыытыгар 
олорорун билэҕит. Кытай, Маньчжурия, Корея, 
Сахалин тумус арыыта, муора обургу арыыларын 
олохтоохторо – барыта Япония сэриилээн ыл-
быт, бэриннэрбит сирдэрэ, нэһилиэнньэлэрэ.

Сэрии маҥнайгы күнүгэр, атырдьах ыйын 
9 күнүгэр, сэбиэскэй сэриилэр Маньчжурия, 
Хотугу Корея, Соҕурууҥҥу Сахалин, Курильскай 
арыыларга биир тэҥҥэ кимэн киирбиттэрэ. Со-
рох сирдэргэ салгыннааҕы десант сэриитэ 
соһуччу саба түһүтэлээбитэ. Атырдьах ыйын 10 
күнүгэр МНР государствота Японияҕа сэриини 
биллэрбитэ. Тута иннин диэки кимэн киирбитэ. 
Бу күн, атырдьах ыйын 10 күнүгэр, ССРС 
салгыннааҕы сэриитин 78 экипаһа Япония тэ-
йиччи сытар промышленнай объектарын уон-
на Квантунскай армия штаба турар сирин – 
Чаньчунь куораты буомбалаабыта. Япония сэ-
риитэ соҕотох Квантунскай армия диэн этэ. 
Сорох литератураҕа армия 1 мөл. 200 тыһ. 
киһилээҕэ диэн суруллар. Армия командующайа 
О. Ямата, штаб начаалынньыга X. Хата диэннэр.

Атырдьах ыйын 9 күнүгэр, сэрии маҥнайгы 
күнүн кэнниттэн Япония премьер-миниистирэ 
Судзуки билинэн ахтыбыта: «Вступление сегодня 
утром в войну Советского Союза, – заявил он, 
– ставит нас в окончательно безвыходное по-
ложение и делает невозможным дальнейшее 
продолжение войны». Бу күн аҥаардас биир 
Джашнскай пограничнай этэрээт (Д.Л. Попов) 50 
японеһы, ол иһигэр 13 офицеры суох оҥорбута, 
150 өстөөх сэрииһитин билиэн ылбыта.

Атырдьах ыйын 14 күнүгэр Япония прави-
тельствота туох даҕаны туһа тахсыбатын би-
лэн капитуляцияны биллэрээри гыммытын сэ-
риилэһэр армия буолумматах.
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Сэрии хаамыытыгар икки улахан кыһалҕалаах 
түгэннэр буолуталаабыттар. Биирэ иһэр уу кэлэн, 
ситэн испэтэ буолбут. Үөрүйэҕэ суох дьоҥҥо 
сылааһа-куйааһа сүрдээх. Кухня ситэн испэт. 
Иһиэххэ айылаах күөл диэн суох. Сэрииһиттэр 
барар сирдэригэр баар холуодьастары японнар 
дьааттаан кэбиһэллэр. Онон биирдэ эмэ ситэр – 
булан кэлэр уулаах цистернаны эрэ күүтэллэр. 
Күн уотун сырала, сыралҕана бэйэтэ даҕаны 
киһи субу-субу уу иһиэн баҕара турар. Хааман 
иһэн саллааттар охтон түһүтэлииллэр эбит. 
Ардах буоллаҕына түспэт.

Иккис мэһэй, Хинган хайатын туорааһын. 
Хайа эрэ буолбатах, сис хайа. Ол аата төрдө-
төбөтө биллибэт уһуннаах, айан суолугар туора 
сытар сүүнэ үрдүк, туруору кирбии хайа. Манан 
дьон сылдьыбыт, суолламмыт бэлиэлэрэ олох 
суох. Оттон хайаны уІуоргулаатаххына эрэ 
салгыы бараҕын. Күнү быһа сыралаһан ыттан 
киэһэ тохтообут сиргиттэн таІнары көрдөххүнэ 
сарсыарда турбут сириІ оол сытар буолар. 
Сатыы ыттан тахсар өссө судургу буоллаҕа. 
Буусканы, пулемету – атын да сэрии сэптэрин 
таһаарыахха, тааҥкалар ыттыахтарын наада. 
Аны хайа үрдүнэн барбахтаан баран, нөІүө 
өттүгэр хайаны таҥнары түһүөххэ наада. Манна 
дьиҥнээх кыһалҕаны көрсөҕүн.

Дьоппуон сэриитэ үлтүрүтүллэн, үүрүллэн, 
бөлөх-бөлөх арҕам-тарҕам барыталаабыттар. Ол 
сылдьан, саһан, кистэнэн сылдьан табыгастаах 
сирдэргэ күүтэн сэбиэскэй сэриилэргэ сабыта 
түһэллэр. Күлүмэх үлүгэрдик саба түһэн 
ытыалаан баран, тэйэн-саһан, куотан суох 
буолан хаалаллар. Үксүн Хинганы ыттан сы-
лайан, ыран сытар дьоҥҥо саба түһэллэр. Арыт 
түүн утуйа сыттахтарына тыаһа суох үөмэн 
кэлэн, быһаҕынан биир да киһини ордорбокко 
өлөртөөн бараллара үһү. Куруутун да буолбатар 
итинник буолуталыыллар эбит. Оттон утарыта 
көрсөн ытыалаһыы буолар бөҕі буоллаҕа дии.

Атырдьах ыйын 11 күнүгэр Хинган хайатыгар 
ыга кэлэн хайаны уІуордааһын саҕаламмыта, 
«форсирование Хинганского хребта явилось 
подвигом, не имевшим себе равных в со-
временной войне» (Венок славы). Бу күн 
Забайкальскай фронт сэриитэ 250-400 км сири 
баран киин Маньчжурияҕа киирбиттэрэ. Сэрии 
6-с күнүгэр Квантунскай армия хас да быстах-
быстах чаастарга үрэллибитэ. Атырдьах ыйын 
17 күнүгэр Квантунскай армия командующа-
йа генерал Отодзо Ямада сэбиэскэй сэрии лэр 
командованиетын кытта кэпсэтэн (переговор) 
дьон норугар сэриини тохтотор туһунан бири-

кээс таһаарбыта да, туһалаабатаҕа. Сэрии тох-
тооботоҕо. Атырдьах ыйын 18 күнүгэр биһи ги 
салгыннааҕы десантнай чааспыт Харбиҥҥа Х. 
Ха таны, сарсыҥҥы күн МукдеІІа Маньчжу-
рия государственнай императорын Генри Пун-у 
көрсөн туппуттара.

Атырдьах ыйын 19 күнүгэр Япония сэрии тин 
үгүс чаастара бэриммиттэрэ гынан баран, сэрии 
тохтооботоҕо.

Милитаристскай сэриилэри утары сэбиэс кэй 
сэриилэртэн сүрүн күүстээх охсууну оҥорбуттара: 
53-с армия (генерал-полковник И.Ф. Манагаров) 
уонна 6-с гвардейскай танковай армия (генерал-
полковник А.Г. Кравченко). Бу 6-с армияҕа элбэх 
саха саллаата кыттыбыта биллэр.

36-с армия (генерал-лейтенант Лучинскай) 
Даурияттан саҕалаан кимэн киирэн, Хайлары 
туораан, өстөөх 4-с армиятын штабыгар Цицигарга 
тии йэн кэлбитэ. Икки флотилия моряктара, өрүс 
үлэһиттэрэ Курилларга, соҕурууҥҥу Сахалиҥҥа 
муоратааҕы десант түһэрбиттэрэ. Сахалиҥҥа 
парашютнай десант быраҕыллыбыта. Өстөөх 
олох санаабатах өттүттэн буолуталаабыта.

Ити курдук бары өттүнэн барытынан бы лаан-
нанан барбыт сэрии 24 күн эрэ ыытыллыбыта. 
Манна японецтар өттүлэриттэн саллааттар дой-
дуларын, императордарын иннигэр биир бигэ, 
халбаҥнаабат бэриниилээхтэрин көрөн сөҕөбүт 
эрэ. Кинилэргэ «смертниктэр» диэн саллааттар 
бааллара. Смертниктэр икки көрүҥнээхтэрэ. 
Биирэ: буруйданан. Тугу эмэ бэрээдэги, бири-
сээгэни кэспит саллаат буруйданан, улахан 
буруй буоллаҕына сыапка кэлгиллэр. Кинини 
сэбиэскэй сэриилэр өтөн киирэр сирдэригэр дьиэ 
дуу, ампаар дуу, сарай дуу иһигэр, өстөөхтөрү 
утары көрө олорон пулеметунан ытыалыыр 
гы на тимир сыабын ыга баайан кэбиһэллэр. 
Бии тэр, тыа быыһыгар сыабыттан маска ыга 
баайан кэбиһэллэр. Ол дьон утары хааман иһэр 
өстөөхтөрүн уот холоругунан көрсөллөр.

Иккис көрүҥ: тылланан, баҕаран туран смерт-
ник буолуу. Маннык эдэр дьон сэриигэ өллөхтөрү-
нэ, император дыбарыаһыгар кини аата-суола 
үйэ тухары турар гына суруллан хаалар. Бу 
саллаат төрөппүттэрэ улахан биэнсийэни ылар 
буолаллар. Смертник тыыннааҕын устатыгар 
сал лааттары көҥүл хамаандалыыр, офицердарга 
даҕаны ардыгар бэриммэт бырааптаах. Кэпсэ-
тиһии ис хоһоонуттан тутулуктаах. Хонууга, 
өстөөх техниката барыахтаах сиригэр көстүбэт 
гына окуопа хастан сытар, күүтэр. Биитэр техника 
ааһар суолун кытыытыгар, эмиэ окуопа хастан 
саһан сытар. Уп-уһун ураҕастаах, ол ураҕас 
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төбөтүгэр баайылла сылдьар динамиттаах. 
Өс төөх техниката ааһан эрдэҕинэ, ураҕаһын 
сулбу таһыйан ыла охсон, ол техника көлөһөтүн 
анныгар анньар. Техника (үксүн тааҥка эбэтэр 
саллааттары тиэммит массыына) күдэҥнэ көтөр. 
Смертник үксүн бииргэ өлөр.

Дьокуускай куоракка олорбут Максим Гет-
маненко кэпсээбитэ. Биирдэ сөбүгэр кыра хо-
нуунан, тааҥкаларга суолу аһаары автоматтаах, 
мино искателлаах хаһыа да буолан чугас-чугас 
кэккэлээн туран тараахтаан хонууну туоруурдуу 
барбыттар. Арай, баран истэҕинэ, Максим ин-
нигэр биир дьоппуон саллаата, ымайда-ымай-
бытынан чиккэс гына тура эккирээбит. Иннигэр-
кэннигэр икки кыра холбукалары сµкпүт. Атын 
туох да сэп-сэбиргэл баара биллибэт. Турар. 
Хамсаабат. Саҥарбат. Икки ардылара 15 метр 
курдук. Максим смертнигын тута билэр. Хол-
букалары таппат гына ытаары аттынааҕы ки-
һиттэн карабин сааны уларсан ылар. Киһилэрэ 
холку. Аны олорбут. Саҥа суох. Максим кара-
бинынан смертник төбөтүн кыҥаан ытан эрэрэ... 
Биирдэ өйдөнөн кэлбитэ сыт-сымар бөҕө: киһи 
мөкүтүн сыта. Доҕотторо кэлэн тураллар. Ман-
нык буолбут: Максим ытарыгар киһитэ тура 
эккирээбит. Буулдьа оруобуна миинэҕэ түспүт. 
Эстии буолбут. Өстөөх туох-баар иһин-үөһүн, 
хойуутун төгүрүччү тамнаабыт...

Биитэр смертниктэр кытай бааһынайын таІа-
һын таҥнан иннигэр-кэннигэр оҕуруот астаах, 
фрукталаах корзинаны сүгэн сэбиэскэй саллаат-
тар турар сирдэригэр чэпчэкитик «атыылыы» 
диэн барар. Саллааттар сабдыгыраһан кэлэн 
эл бээ  тэхтэринэ биитэр корзина түгэҕиттэн 
ылан, биитэр бэргэһэтин-сэлээппэтин уһула бат-
таан, онно кистэнэ сылдьар миинэлэри сиргэ 
бы раҕан эһэр. Мустубут дьон өлөллөр биитэр 
ыараханнык бааһыраллар.

Дьэ, ити курдук милитаристскай Япония 
аатыр быт, арбаммыт Квантунскай армията сэ-
рии буоллаҕын күн, атырдьах ыйын 9 күнүгэр, 
Хай ларга улахан утарсыыны оҥорон көрбүтэ. 
Судзуки: «... и делает невозможным дальнейшее 
про должение войны», – диэбиттээх этэ дии.

Атырдьах ыйын 28 күнүгэр Порт Артур уонна 
Далянь балаҕан ыйын 1-гы күнүгэр Куриль скай 
арыылар босхоломмуттара. Балаҕан ыйын 2 
күнүгэр Токиотааҕы бухтаҕа турар американ-
скай «Миссури» линкорга капи туляция ҕа илии 
бат таһыы тэриллибитэ. ССРС өттүттэн мар -
шал А.М. Василевскай, Япо ния өттүттэн тас 
дьыалаҕа министрэ Сигемуци уонна сэби лэ-
ниилээх күүс тэр гене ральнай штаб та рын на-

чаалынньыга Умедзу илии баттаабыттара.
Бу күнүнэн 1939 с. балаҕан ыйын 1 күнүгэр 

саҕаламмыт Иккис аан дойду сэриитэ уонна 
1941 с. бэс ыйын 22 күнүгэр саҕаламмыт 
сэбиэскэй норуот иккис Аҕа дойду Улуу сэ-
риитэ түмүктэммитэ. ССРС Үрдүкү Сэбиэтин 
Президиумун уурааҕы нан балаҕан ыйын 3-с 
күнэ японскай сэриилэри кыайыы күнүнэн бил-
лэриллибитэ.

Сэбиэскэй государство Аан дойду сэриитигэр 
кыайыытын түмүгэр Европа, Азия дойдулара 
ыар батталтан босхоломмуттара.

А.М. Василевскай суруйар: «Мао-Цзэ-дун 
суруйбута: «Красная Армия пришла  помочь 
китайскому народу изгнать агрессоров. Такого 
примера еще не было в истории Китая». 
Балаҕан ыйын 2 күнүгэр Вьетнам президенэ 
Хо-ши-мин дойдутугар демократическай респуб-
ликаны биллэрбитэ. Алтынньы 12 кµнүгэр Лаос 
патриоттара «Сво бодная страна Лао» диэни 
ылыммыттара. Япония сорох баттанан олорбут 
норуоттара уонна Кытай, Кэриэйэ, Соҕурууҥну 
Сахалин, о.д.а. кө ҥүлү ыл быттара.

Тыһыынчанан ааҕыллар Англия, Америка 
сал лааттара сэрииттэн, ілүүттэн-сүтүµттэн быы-
һаммыттара.

Япония наһаа элбэх саллаата билиэн ылыл-
лыбыта. Ол иһигэр 148 генерал, 594 тыһ. 
офицер баара. Бу сэриигэ Саха сириттэн 
өлбүттэрэ: Алдантан – 2, Ааллаах Үүнтэн – 8, 
Амматтан – 2, Үөһээ Бүлүүттэн – 2, Бүлүүттэн 
– 5, Горнайтан – 2, Кэбээйиттэн – 1, Ленскэйтэн 
– 4, МэІэ Хаҥаластан – 2, Намтан – 5, Аллара 
Халыматтан – 1, Ньурбаттан – 5, Өлүөхүмэттэн 
– 15, Хаҥаластан – 17, Орто Халыматтан – 1, 
Сунтаартан – 6, Тааттаттан – 2, Томпоттон – 1, 
Уус Алдантан – 19, Чурапчыттан – 13, Дьо-
куускайтан – 14, барыта 129 киһи.

Сэрии түмүгүнэн: 308 тыһ. киһи уордьанынан, 
мэтээлинэн на ҕараадаламмыта. 87 киһи Сэ-
биэскэй Сойуус Геройун аатын ылбыта, ол 
иһигэр 7 киһи Сэбиэскэй Сойуус Геройун ик-
кистээн ылбыта. Маршал К.А. Мерезков «По-
беда» уордьанынан наҕараадаламмыта.

И.М. ПАВЛОВ,
А±а дойду Улуу сэриитин кыттыылаа±а.
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«ТУОХТАН ДАЎАНЫ ИўНИБЭККЭ 
ТУОЙАР ЭБИТ ПОЭТ БЭРДЭ!»…

(С.Р. Данилов-Роман Данилов 80 сылыгар)

Поэт Семен Романович Даниловы-Роман Да-
ниловы ійдіін-санаан кэллэрбин эрэ икки ірµк-
кэ иІнэ биэрэбин.

Бастакыта маннык: биґиги Чурапчыбытыгар 
айар-суруйар псевдонимнарыгар а±аларын аат-
тарын туґаммыт икки поэттаах этибит. Сте пан 
Феоктистович Софронов-Феоктист Соф ро нов 
уонна бу Роман Даниловпыт. Степан Феок-
тистович туох кыґал±аттан, туохтан кµій тэрэн, 
Феоктист Софронов буолбутун бил бэппин. От-
тон Семен Романович то±о Роман Данилов 
буолбутун тус бэйэтин уу айа±ыттан истэн-
билэн турардаахпын, ол кэмтэн ыла мин кинини 
ытыктыы саныыр, сиэрдээх ійдііх-санаалаах 
киґинэн аа±ар буолбутум. Ол тірµітµнэн улахан 
поэт Семен Петрович Даниловы убаастыыра 
бэрдиттэн а±атын аатын псевдоним быґыытынан 
ылыммыта буолбута, ити курдук сахаларга Ро-
ман Данилов диэн хомо±ой тыллаах-істііх 
поэт баар буолбута. Семен ырыаларын билигин 
µгµстэр Роман Данилов ырыалара диэн доргуччу 
этэн тураннар ыллаан эрдэхтэрэ буолуо.

Иккис ірµппµнэн народнай поэт Савва Тара-
сов биир µтµі кµн Роман Данилов поэт туґунан 
ахтыґыы буолбутугар: «… Роман Данилов чах-
чы поэт киґи, тыллыын-істµµн, туттунуулуун-
хап ты ныылыын… Кини: «Ааттаах Арамаан 
атыы ґыт со±отох уола Арамаан Дьаныылап илэ 
бэ йэ бинэн бу тиийэн кэллим», – диэбитинэн 
редакция кэІэс хоґун ортотугар биирдэ дьы-
рас гына тµстэ±инэ киґини чахчы-бааччы сэр-
гэ±элэтэр киґи этэ», – диэн этэн аґарбытын 
ійдіін хаалбыттаах эбиппин.

Киґи быґыытынан олус сымна±ас, µтµі май-

(хаІастан уІа) 
П.С. Максимов, В.И. Иванов, С.Р. Данилов-Роман 

Данилов, Сэмэн Тумат, С.И. Яковлев. 

Н.Е. Винокуров-Урсун, Ирина Гаврильевна 
Карпова, С.Р. Данилов-Роман Данилов, 

В.И. Иванов.
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гылаах буолан кілµінэтин дьонугар поэт Роман 
Данилов убаастатыан убаастаппыт киґинэн 
буолар. Мин кинини кытары Чурапчы «СаІа 
олох» диэн хаґыатын редакциятыгар, оскуола-
интернат томторугар, кочегардыыр кэммэр бил-
сибитим. Ол кэмІэ Лаптевтар муораларын 
кытылыттан, Кµґµµр оскуола-интернатынан эр-
гийэн, тахсыбыт кэмим этэ. Хоґоон суруйарым. 
Арай ону биир сэлибирэччи саІарбыт-иІэрбит, 
турбут-олорбут киґи сµр минньигэстик оборбут 
біппµрµіскэтин буруотун унаарыччы µрэн кэ-
биґэ-кэбиґэ хоту дойду оло±ун-дьаґа±ын, бул-
дун-алдын туґунан ыйыт да ыйыт буолар, ол 
быыґыгар хоґоонноргун таґаарыахпыт дэти-
лээн ылаттыыр – ол Роман Данилов поэт эбит 
этэ. А±ам ілін, ийэм, бииргэ тіріібµт ини-
лэрим хоту хаалбыттарын, ускул-тэскил со-
±устук сылдьарбын истэ-истэ иґигэр аґынар 
быґыылаа±а.

Ол кэмин биир кірµдьµістээх тµгэнин Семен 
Романович Данилов-Роман Данилов «Кірµстµ бµт 
кµндµ дьонум» диэн (2007, Бичик) кинигэтигэр 
суруйбут «Ийэ дойду иннигэр…» диэн эссетигэр 
ахтан-санаан суруйбут этэ. То±о бу эссетин ала-
чуо «Ийэ дойду иннигэр» диэн ааттаата? Ол 
маннык. Мин Чурапчыга 1986 сылтан радионан 
биэриилэри тэрийээччи корреспонденынан µлэ -
±э киирбитин, ол иннинэ «СаІа олох» ре дак-
циятыгар корреспонденныырым, хамнас пын  син 
биир ре дакцияттан ыларым. Редакция±а кии   рэн 
кэл лэрбин эрэ: «Хайа, Сэмэнчик, бу тугу гы-
на сыл дьа±ын?» – диэн саамай эрдэґиттэрэ 
Се мен Ро манович ыйыта тоґуйааччы. Онуоха 
мин: «…Ийэ дойду иннигэр сылдьабын, убаай!» 
– диэч чибин. Ити хоруйу кини олус дириІник 
ылыммыт эбит этэ.

Ити эссе±э Семен Романович суруйара чахчы 
буола сылдьыбыт тµбэлтэ этэ. Кини суруйар: 
«Редакция±а арай биир кыра уІуохтаах, 
хатыІыр, бэрт муІкук о±о киґи сотору-сотору 
кэлэр буолла. Семен Поповпун, кочегарбын 
диир. Хоґооннорун а±алар.

Биирдэ бииргэ µлэлиир уолбунуун µлэ чааґын 
бµтµµтэ сынньана диэн «кыратык кыґыллыы» 
бардыбыт. Редакция±а тµбэґэ кэлбит ити Семен 
Поповпутун барыс, поэт эІин киґи буолла±ыІ 
диэтибит. Биґиги бэйэлээхтэр эппиппит кэннэ 
хайыай, барыста±а дии.

Аґаатахпыт буолуо, дьоннорум мордьооттоґон 
турдулар. Киэптээччи сытыы-хотуу, турбут-олор-
бут коллегам быґыылаах. Семен Хотуттан киин 
сиргэ кэлэн хара±ын саІа кірін эрэр, µіґэ 
эппитим курдук, наґаа муІкук о±о киґи этэ. Ол 
сылдьан коллегам уолбут муннун то±о охсон 
кэбистэ. Сэмэн хомойон-хоргутан хара±ыттан 
уу-хаар баста, тойоІІутугар этиэм диэтэ. Кут-
танныбыт. Онон мин хаґыаты имитэ-имитэ Сэ-
мэн муннун хаанын сото-сото:

– Ытаама уонна редакторбытыгар µІсµмэ. 
ХоґооІІун таґаарыахпыт, хоґооІІун хаґыакка 
таґаарыахпыт, – диэн µрµт-µіґэ ботугуруубун.

Хаґыат кэлэр нµімэригэр кыґал±а бі±і±і 
тµґэммин, редакция эппиэттиир секретарыттан 
кірдіґіммµн миэстэ буламмыт Семен Поповпут 
хоґоонун таґаардыбыт. Дьэ итинник билигин 
П.А. Ойуунускай аатынан Саха Республикатын 
Государственнай бириэмийэтин лауреата, бил-
лиилээх суруйааччы С.А. Попов-Сэмэн Ту мат, 
муннун хаанын то±он туран, аан бастакы хоґоо-
нун бэчээттэппитэ», – диэн.

Семен Романович: «Дьэ, бу киґини поэт оІор-
бут, суруйар µлэ аартыгар µктэннэрбит киґибит 
буолар», – диэн ірµµ кµін туттар буолара. 
Икки Сэмэннэр олус истиІник санаґарбыт. 
Семен Романович киґи µчµгэйгэ тиийдэ±инэ 
адьас дьолломмут киґилии µірэрэ-кітірі. Ол 
кур дук аґа±ас дууґалаа±а. Савва Тарасов 
эппитигэр дылы чахчы поэт киґиэхэ эрэ итинник 
µтµікэннээх хаачыстыба иитиллэн сырытта±а 
буолуо дии саныыбын ээ Семен Романовиґы 
ійдіін-санаан кэллэрбин эрэ.

«Оо, µчµгэй да этэ ол кэмІэ…» – диэччи 
со рох ардыгар Семен Романович тµннµгµнэн 
таґырдьаны кірі олорон. Кини киґи уратытын 
олус дириІник, убаастабыллаахтык ылынар 
дьо±урдаа±а уонна онтун хоґоонугар холбообут 
кинигэтигэр киллэрбит буолара. Олору аа±а 
оло рон: «Кырдьык да оннук ээ!» – диэбиттии 
кулгаа±ым эрэ истэн хаалар ээ билиІІэ диэри… 
Семен Романович сібµлµµр до±отторугар хо-
ґооннорун аныыра. Ол курдук поэт Василий Де-
дюкиІІэ: 

Тµµнµн ааґар сімілµіттэри
До±ор туттан іртін, бµгµн
Ырыых-ыраах ДьааІы диэки
Ыллыыр бэйиэт Дэдµµкµн.
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Јрібµлµсµйэниэр курдук
Јрµµ дьон ортотугар силлиэрэр,
Знамя курдук, былаах курдук
Ыччат иннигэр тэлээрэр
Бэйэтэ чуІкунуур чуумпуга
Хайдах иІнэр, иІэр-сµтэр?.. – диэ±э.

Оччо±о Василий Дедюкин эн иннигэр баар 
буола тµґµі±э.

Эбэтэр поэт УрсуІІа:
«ҐрµІ ыа±ыйа±ын» бэлэхтээтиІ,
Ґгµірµ эбит, кэбис, иґэ!
………………………………
Сарсыардаттан отонноон эрдэ±иІ,
Ааґа барыыґык бу иґитиІ –
Атын ыа±ас булууґуккун! – диэн кини 

поэ зиятыттан астыммытын этиэ±э.
Семен Романович Данилов-Роман Данилов, 

бал та Розалия Романовна Нам Хама±аттатыттан 
тірµттээх Александр Дунаев поэкка, мелодиска 
кэргэн тахсыбыт буолан, намнары кытары ірµµ-
тµн истиІ сыґыаннаа±а. Ол µтµі сыґыан олох-
суйбутун поэт «Умсул±ан» диэн хоґооннорун 
бэртээхэй кинигэтэ Нам улууґун типографиятыгар 
бэчээттэнэн тахсыбыта да±аны кэрэґэлиир. Онно 
кини уруккуттан билэр Терентий Халыевы уонна 
поэт Николай Рыкуновы кытары до±ордоспута, 
оттон айар эйгэлээх дьон до±ордоґуулара, 
ірµµтµн буоларын курдук, суола-ииґэ суох 
хаалбат. Ону дириІник ылыммыт «Ырыкыныап 
ыалдьыттаата» диэн хоґоонугар эппит:

Ыалдьыттаата биирдэ миэхэ
Ырыкыныап – бэйиэт бэрдэ,
Тыыны да±аны ылларбакка,
Тырымнаата талаана.

Аргыґа айма±ым этэ,
Ааґан, ыксаан иґэллэрэ, – кимнээ±и 

этэрин поэт бэйэтин тылларыттан ійдµіххэ сіп.

«Аргыґа айма±ым этэ» диэн поэт, мелодист, 
об щественник Александр Дунаевы этэр:

Балтым до±оро, мин кµндµ кµтµітµм,
Бараммат талааныІ кустугар сітµілµім,
Арбаґар толкуй суох,
Аймахтыы да буолуох.
Алексан Дунаайап,
Арамаан Дайыылап

«А» да «А», «Д» да «Д» –
Аґара дьикти ээ ааранан эмиэ да…
Айар дьон дьыл±ата
Атылыы дииллэрэ,
Тµірэхпит манныкка
Тілкіліін биэрдэ±э.

(«Кµтµіппэр»)

Семен Романович миигин да±аны итинник 
анабылларыттан матарбата±а:

Дьарамай санныІ ындыытын
Дьаранаас эрэ уйбат ини.
Соґор-тардар таґа±аскын
Соруммут эрэ кыайбат ини.
Кµрдьэн иґэр бары µлэІ
Кµµстээххэ эрэ бэриниэ±э.
Эт киґи экчи элэйэн
Эйиэхэ±э тэІнэґиэ±э.
Ханна тиийбэтиІ-тµгэммэтиІ
Хара ааныттан, до±орбут,
Ханныкка-туохха тµбэспэтиІ
Хатарылла уол о±обут: 
«Муора арыытын оло±о»
Мускуйбута эдэр сааскын,
Сылаас «ТуундараІ оґо±о»
Сырайсан ону тулуйда±ыІ.
«Улуу кыыл тыынын» уйбут
УрааІхай ньургуна удьуора±ын –
Эсэґит а±аІ уґуйбут
Эбит диибит модун санаа±ын.
Уран тыллаах убайдарыІ
Умсул±аннаах суолларын хайан,
Уустук µлэни утумнааІІын
Уйгулаахтык ыллаан-айан,
Уґун дьыл±аІ олохтоннун,
Уолбат талааныІ оргуйдун.
А±а баґын олор тосту,
Аргыстастын ірµµ соргу! – бу анабыл 

хоґоонун 50 сааспын туолбуппар анаабыта, онтон 
ыла сµµрбэттэн тахса сыл ааґа о±уста±а тугун 
ба±ас дібіІій! Кырдьык, Семен Романович бу 
олус уустук жанрга дьо±ура тобуллан тахсыбыт 
киґи этэ.

* * *
Семен Романович Данилов-Роман Данилов 

билиилээх-кірµµлээх, поэзияны, философияны 
табылын булан сыаналыыр, µчµгэйи-кэрэни 
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туох таа±ар да±аны ірі туппут, албыны-кіл-
дьµнµ тірµт сібµлээбэт, до±ордоґууга бэри-
ниилээх киґи этэ. «Хайа, уолаттар, туох солун-
нааххытый?!» диэбитинэн сылдьааччы. Биґиги 
биирдэ народнай поэт Савва Тарасовтыын 
анаан-минээн ыалдьыттаан, хонон-іріін ту рар-
даахпыт. Онно билбитим кини эйэ±эґин, ыал-
дьытымса±ын уонна кілµінэ дьонугар бэри-
ниилээ±ин.

ДьиІинэн эттэххэ, Семен Романович Дани-
лов-Роман Данилов «Эдэр коммунист» ха-
ґыат редакциятыгар µлэлиэн инниттэн поэт 
быґыытынан биллибитэ-кістµбµтэ, саха аатыр-
быт-сура±ырбыт поэттарын Иван Гоголевы уонна 
Савва Тарасовы кытары тэІІэ поэзия хонуутугар 
айан-тутан киирбит поэттартан биирдэстэрэ кини 
этэ диэхпин ба±арабын. Поэзияны да айыы-
га биллэр-кістір ситиґиилэммитэ. Элбэх хо-
ґоонноро ырыа буолан Саха сирин бары уґугар 
ылланаллар.

Олортон чуолаан «Тыгын Дархан» диэн хо-
ґооно ырыа буолбутугар тохтуом этэ. Бил-
лэрин курдук, Далан «Тыгын Дархан» диэн 
историческай романа кинигэ буолан тахсан 
аатырбыта-сура±ырбыта. Онтон µірбµт-кіппµт 
Семен Романович Данилов-Роман Данилов 
«Ты гын Дархан» диэн бэртээхэй хоґоонун су-
руй бута. Бу историческай тиэмэ±э суруллубут 
хоґоонун биґиги киґибит маІнай Чурапчыга 
гастрольга кэлэ сылдьар мелодистка Галина 
Ма монтова±а кірдірбµтэ, ону биирдэрэ: «Мин 
маны Марфа Тихоновна Данилова±а биэриэм. 
Бу кини айар стилигэр сіптііх», – диэн туран 
Дьокуускайга илдьэ барбыта.

Хоґооно ырыа буолар, аатырар-сура±ырар 
дьыл±алаах. 130-ча ырыаны туллук гынан кі-
тµппµт, СР культуратын µтµілээх µлэґитэ, са-
модеятельнай композитор Марфа Тихоновна 
Данилова-ХатыІнаайы бу хоґоону олус диэн 
биґирээбитэ, мелодия суруйбута уонна онтун 
хаґыаттарга бэчээттэппитэ. Бу ырыанан кыттан 
Ирина Протопопова «Дьокуускай-97» µбµлµійнэй 
ырыа конкурсун дипломана буолбута. Сити 
кэмтэн бу ырыа сµдµ суолталаах куонкурустарга, 
кµрэхтэґиилэргэ, куонкурус-бэстибээллэргэ кыт-
тан ірігійі µрдээбитэ, Роман Данилов поэт 
аатын-суолун Аан дойду киэІ эйгэтигэр иґитин-
нэрбитэ-биллэрбитэ.

Бу ситиґии туґунан Роман Данилов: «Ґчµгэй 
киґи µчµгэй эІээрдээх, µчµгэй холумтаннаах, µчµ-
гэй модьо±олоох. Марфа Тихоновна мин «Ты гын 
Дархан» диэн хоґооммор илиитин ууран дьоґун-
наах ситиґиилэрдэннибит. Ырыа са ха радио тын 
фон датыгар киллэриллэн, аудио  кассета±а, дискэ±э 
уґуллан тар±анан µйэ ти тилиннэ», – диэн бар±а 
махталын Мар фа Тихоновна Данилова±а эппитэ 
мээнэ±э буол батах этэ.

Семен Романович ис культуралаах, сай дыы-
лаах киґи. Онто анабыл хоґоонноругар уон-
на дьоІІо-сэргэ±э сыґыаныттан ырылхайдык 
кістір диэн ійдібµллээхпин. Ити этэрбин бу 
да сурук кэрэґэлиэ±э. Оччолорго Семен Ро-
манович 70 сааґын туолаары сылдьара, онон 
сибээстээн кини «Та±ыста ый кылбаара…» диэн 
анабыл хоґооннорун хомуурунньугун Чурапчыга 
бэчээттэтэн таґаарбытын миэхэ ыыппыта, онтугар: 

«Семен Андреевич, алтыс кинигэм маннык. 
Аны эбии тµірт кинигэбин тэІинэн сµµрдэ 
сатаан эрэбин. Туох тµмµктэнэр. 

Эйигин наґаа µчµгэйдик саныыр Роман Да-
нилов. 20/VII-05 с.» – диэн бэлиэтээґиннээх 
эбит этэ.

Кырдьык, Семен Романович миэхэ элбэ±и ту-
ґалаабыт, айар µлэбин кі±µлээбит дьоннортон 
биирдэстэринэн буолар, мин да±аны киниэхэ 
истиІ сыґыаммынан хардарарым. Ба±ардар 
ол µбµлµійдэрин кирбиилэрэ да буоллун, ба-
±ардар ол тыл-іс кіті±µµтэ да буоллун, ба-
±ардар ол кинигэлэрин рецензиялааґын, Рос-
сия Суруйааччыларын сойууґун чилиэнинэн 
ылыллыытын боппуруоґа буоллун кыа±ым-кµ-
дэ±им тиийэринэн ійіспµтµм. Россия суру йаач-
чытынан – 1998 сыллаахха буолбута, ол туґунан, 
кинини µчµгэйдик саныыр Анастасия Саввична 
Сыромятникова мэктиэ суругу биэрбитин урукку 
бэлиэтээґиннэрбэр этэр турардаахпын. Арай он-
но эбии Семен Романовичка мэктиэ биэрбитим 
диэн этиэхтээхпин. 1992 сыллаахха чилиэІІэ 
ылыллыбыт киґиэхэ ити процедура±а кыттарым 
кіІµллэнэрэ. Хайа, уонна кірсµґэ тµстэрбит эрэ 
сэґэргэґэрбит баар этэ буолла±а ійгі-санаа±а 
хаалара.

* * *
Поэт Семен Романович Данилов-Роман Да-

нилов 1935 сыллаахха бала±ан ыйыгар Чу-
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рапчы улууґун Чакыр нэґилиэгэр тіріібµтэ. 
Ґірэ±э да±аны ботуччу – Чурапчытаа±ы пед-
училищены, Саха госуниверситетын саха ты-
лын уонна литературатын салаатын ситиґии-
лээхтик µірэнэн бµтэртээбитэ. Уопсайа 40 
сыл – «Эдэр коммунист» хаґыаттан са±алаан 
бэчээт эйгэтигэр µлэлээбитэ. Журналистика 
ба ры жанрыгар суруйара, стилист этэ, тылы-
іґµ туттуу классическай холобурдарын кини 
суруйталаабыт ыстатыйаларыттан булуохха сіп. 
Хаґыат µлэтин бары ымпыгын-чымпыгын эІкилэ 
суох баґылаабыта. ДьоІІо-сэргэ±э эйэлээ±э-
кылыылаа±а, ону кинигэлэрин спонсордаан та-
ґаартарбыт Чурапчы да, Нам да дьонноругар 
туґаайан эппит тылларыттан ійдµіххэ сіп дии 
саныыбын.

Чурапчы суруйааччыларыныын Даланныын, 
Алексей Бродниковтыын, Болот Боотурдуун, 
Иван Федосеевтыын, Феоктист Софроновтыын, 
Ди ринскэйдиин, Сомо±олуун, ону таґынан Чу-
рапчы культуратын уонна Киин библиотекатын 
µлэґиттэриниин, айар ыччаттыын сибээґи ту-
туґара, Чурапчыга литературнай куруґуогу 
µлэ  лэтиигэ бол±омтотун уурара, айар ыччакка 
ірµµ тµн ійібµллээх буолар. Культура эйгэтин 
дьоно Семен Романовичка улаханнык ійім-
мµттэрэ, кинилэрдиин бииргэ кµрэхтэґиилэр, 
бэс тибээллэр буґуулаах-хатыылаах эйгэлэригэр 
киирэн тахсара, онтон бэйэтэ да±аны дуоґуйууну 
ылар быґыылаа±а. Ырыа искусствотыгар Са-
ха Јріспµµбµлµкэтин Президенин Гранын ха-
ґаа йынынан буолбута да±аны ити этэрбин 
бигэргэтэр. Чурапчылар кини ырыатын-тойугун 
уостарыттан тµґэрбэккэ ыллыыллара. Ордук 
сібµлээн «Чурапчыга кµн тахсар» диэн ырыатын 
уонна «Тыгын Дарханын» биґирииллэр. Семен 
Романович дьоІІо-сэргэ±э сыґыаннаспыт эй-
гэтин сэгэтэн кірдіххі итинник.

* * *
Маныаха Семен Романович общественнай 

µлэ тин-хамнаґын іссі биир ірµтµн сэгэтэн 
биэрдэххэ сатаныыґы. Ол кини – «СаІа олох» 
редакциятыгар, быґа холоон эттэххэ, 1965 
сылтан, ол арыый инниттэн да буолуон сіп, 
хаґыат эппиэттиир сэкирэтээринэн, эмиэ да 
корректорынан 40-ча сыл усталаах-туоратыгар 
µлэлээбитэ. Ґлэлээбитэ тахсыылаахтык, дьоІ-

Іо-сэргэ±э биґирэтэрдик. Ол былаґын тухары 
хаґыат редактордарын кытары араас сыл-
ларга алтыста±а, эн-мин дэґистэ±э. Бэчээт 
эйгэтигэр ааспыт µйэбит – 90-нус сылларыттан 
коммерческай сыґыан бастакы хардыылара 
оІо ґуллубут эбит буоллахтарына, ол туґугар 
уустугуран да ылбыт саІа µйэ «хамсааґынын» 
бары кыґал±атын редакциятын, типографиятын 
коллективтарын дьонунуун бииргэ µллэстэн, 
тµбµгµрэн ааста±а дии.

Ол кэмІэ сааґыран эрэр киґи диэтэххэ, ула-
рыйыыларга ійµнэн-санаатынан, дьо±урунан 
сіп тµбэспитэ. Редакция±а µп-харчы киллэрэр 
ту  ґуттан коммерческай ньыманан таґаарыл лар 
ки  нигэлэри, ол иґигэр улуус да историятыгар 
сыґыаннаа±ы а±ыйа±а суо±у редакциялаабыт, 
корректураларын кірбµт буолуохтаах. Мин 
би лиІІэ диэри кини Иннокентий Окое мов-
тыын, Оксана Жирковалыын, Алексей Слеп-
цов туун «СаІа олох» хаґыат историятын 
олох сутууга таґаартаабыт кинигэлэрин умсу-
гу йан, онно кэпсэнэр тµгэннэри ійбір саа-
ґы лаан аа±ыталыыбын. Бу туґугар олус тµр-
гэн ник оІоґуллар, тµмµллэр уонна ула хан 
ир дэбиллээхтик оІоґуллубут µлэлэр сµ рµн-
нэ   ниилэригэр, тыллара-істірі дьоІІо тии-
йим  тиэ буолууларыгар Семен Романович Да-
нилов-Роман Данилов µтµітэ-іІіті улахан 
буолуохтаах дии саныыбын. Онон мин Се мен 
Романовиґы редакцияны тµґµµлээх-тах сыы лаах 
сылларга ірµґµйсµбµт дьоннортон биир дэс-
тэ ринэн аа±абын. Кини коммерческай ті рµккэ 
таґаартарбыт да, оІорторбут да кини гэлэрэ, 
дьиІэр, элбэх буолуохтаахтар.

Оло±ор-дьаґа±ар, дьиэ±э-уокка олус сайа±ас, 
ыалдьытымсах бі±і киґи этэ буолла±а 
убайбыт барахсан. О±омсо±о, о±олоох ыалы 
сібµлµµрэ. Балтын Розалия Романовна 
о±олоругар быстара. Оло±ун тиґэх сылларыгар 
Ирина Гаврильевна Карпованы кытары олус 
тапсан ыал буолан ньир-бааччы олорбуттара, 
ону биґиги, суруйааччы аймах, хонон-іріін, 
іттµктээн ааспыт буоламмыт µчµгэйдик билэбит.

Мин бу тµґµмэ±и Роман Данилов тус бэйэтэ 
тапталлаах «СаІа олох» диэн хаґыатыгар анаа-
быт хоґоонунан тµмµктµµм.
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«САўА ОЛОХ» ХАґЫАККА

Эриэккэс да ааты
Эйиэхэ иІээртэр,
Тапталлаах хаґыатым,
Табыллыан иннигэр –

«СаІа олох».
Уонунан сыллаахха
Олохпут атына,
Урукку да сахха
Олус да барара –

«СаІа олох».
Букатын туспа кэм
Бу бµгµн, билигин,
Онно да эн бииргэм
Ордук сіп тµбэстиІ –

«СаІа олох».
Ханнык да кµн кэллин,
Хайдах да эргийдин,
Эн аатыІ мэлдьи биир,
Эргиччи эппиэттиир –

«СаІа олох».
Эн ірµµ саІа±ын,
Эргэрбэт дьыл±а±ын,
Алгыстаах айаІІын
Айхаллаан ыллыыбын.

«СаІа олох».

Кырдьык, билигин Афанасий Афанасьевич 
Захаров салайар «СаІа олох» хаґыатын кол-
лектива – редактордар Афанасий Чичи ги-
наров, Петр Попов, Гавриил Попов са±аттан 
республика биллэр-кістір µлэлэрдээх суруна-
лыыстары элбэ±и µµннэрэн-сайыннаран респуб-
лика эйгэтигэр таґаарбыта. Ол иґигэр – Сте-
пан Попов, Петр Попов, Петр Оконешников 
курдук публицистары ааттыахха сіп. Бары да-
±аны «СаІа олохтон» силис-мутук тардынан 
та±ыстахпыт дии. Семен Романович Данилов-
Роман Данилов редакциятыгар махтаныан 
махтанар.

* * *
Аны Роман Данилов поэзиятын туґунан. Поэт 

киґи Ийэ дойдутун, дьонун-сэргэтин тµбµгµнэн-
садьыгынан, кини кыґал±атын кыґал±а, µірµµтµн 
µірµµ оІостон олорбута. Оннук да буолан кини 
гражданскай куолаґа:

Мин Сахам сиригэр
Мичий, кµн, ірµµтµн!
Биґиктиир кµінµгэр
Бигэнэр кµндµтµн!

Дьыл±а хаан, о, дьыл±а,
Дьыллары уІуордаа,
Дьолуолаах айаІІа
Дойдубун арчылаа! – ордук кэрэтийэн 

иґиллэн эрдэ±э буолуо.
Роман Данилов – лирик поэт. Кини лириката 

нарын иэйиинэн, олох нарын кырдьыгынан то-
бус-толору, онно баар – поэт киґи эрэлэ, 
туолбут-туолбатах ба±а санаата, µірµµтэ-мун-
чаарыыта уонна олоххо таптала. Ол барыта 
Семен Романович Данилов-Роман Данилов 
оло ±у олох курдук ылынарыттан тахсан, силис-
мутук тардынан эрдэ±э буолуо оІоробун.

Ардыгар, кинини билэрим бэрт буолла±а, сорох 
хоґоонноруттан олустук долгуйабын, чуІкунаан 
ылаттаабыт курус кµннэрин хомолтотун ійдіін-
санаан ылабын, оччо±уна а±а саастаах до±ор 
поэппын олус диэн аґынабын. Онтон ол ірµттэри 
билбэт бµгµІІµ аа±ааччы «О±о ата±ын тыаґа» 
диэн хоґоонун хайдах-туох ылынара эбитэ 
буолла?!

Ґіґэ этээскэ, µрдµбэр
Ыаллар кµйгµірдэрэ
Субу баардыы иґиллэр. 
Намыраан ыла, кµµґµрэ.

Онтон миэхэ минньигэґэ –
О±о сµµрэн тибигириирэ,
Сыгынньах тиІилэ±э
Мас муоста±а тибигириирэ.

Сµргэбин µірдэр-кітµтэр,
Сµрэ±им µрдµнэн сµµрэр…
Быкаа атах бытыгырыыр,
Кыракый атах кытыгырыыр…

Олус да кэрэ буолла±а
О±о ата±ын тыаґа!

Поэт бу хоґоонун мин билиІээІІэ диэритин 
харах уулаах олорон аа±абын. Ордук «Сµ рэ±им 
µрдµнэн сµµрэр…» диэн тылларыттан долгуйабын. 
Ол µрдµнэн убайым барахсан ірµµ буоларын 
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курдук дьон дьолуттан µірээхтиир. Поэт буолбу та 
да µчµгэй эбит, ійµн-санаатын µтµінµ, µйэлээ ±и, 
кэрэни санаан аралдьытынан эрээхтээтэ±э. Суох, 
кини оло±у олоро сатаабатах кини буолбатах этэ, 
олоро сатаабыта, олорбута да±аны!

Поэт уолаттар ардыгар Семен Романовиґы: 
«Дьахтар аймах туґунан сайдан туран суруйа±ын 
ээ…» – диэн хаадьылааччылар. Ол тірµітµнэн 
кини «Махтал кыыска, дьахтарга» диэн кинигэтэ 
буолара. Ону истэ-истэ испэр аґына, кімµскэґэ 
санааччыбын уонна ити эйгэнэн киирэн хаа-
дьылаґарбыттан туттунааччыбын. Мин са наа-
бар, Дьахтар, Кыыс… – бу кини поэтическай 
эйгэтин саамай чараас, нарын эйгэтэ. Поэт 
Роман Данилов хаґан да±аны бу эйгэ дьонугар 
хомолтотун эппэтэ±э, хата, ол оннугар µгµс 
хоґоонноругар бу нарын уобарастары ійµн-
санаатын ійібµлµнэн оІостубутугар сіп дии 
саныыбын ээ мин сорох ардыгар:

Эн мичээргин,
Мичээргин
ИІэринним
          сµрэхпэр.
Эн биир, эн биир 
МичээриІ
Эрэл кыымын
         кµідьµтэр…
… эн биир, эн биир
МичээриІ
Дьоллоото±ун да миигин!.. – Кини 

уоскулаІы кірдµµр дьиІ чахчы поэтическай 
дууґатын.

Поэт Роман Даниловка кычыгытыылаах хо-
ґоон нор, дьиІин ылан эттэххэ, элбэхтэр: «Мах-
тал кыыска, дьахтарга!», «Быґа этэн кээс-
пэтэргит», «Эр киґи буолуу», «Дьахтар сыта», 
«Кыргыттарга», «Кµµтµµ», «Сэрэтии» о.д.а. Олор-
го кэр-дьэбэр тыллаґыыны, олуонатык кістір 
майгыны булуоІ суо±а… Бу хоґооннор µгµстэрэ 
айыл±а кµµґµнµµ тардыстыылаахтар, ол курдук 
сырдыктар, кэрэлэр, чэбэрдэр.

Кэрэмэс бэйэлээх кµндµ дьоммун
Кэрэхсээммин µірдµм-кіттµм,
ҐІэр таІара оІостоммун
Ґс кµлµккµтµгэр сµгµрµйдµм.

Олох муІура суох буоллар,
Ордук иэйэн туойуох этим,

Эґиги эбээт умсугутар
Эрэлим, дьолум, эрэйим,

(«Кыргыттарга»)
Олох бэйэтин курдук поэзиялаах киґи этэ 

Роман Данилов поэт, олох бэйэтин курдуктар 
– µірµµнэн, эрэлинэн толору кини хоґоонноро!

* * *
Роман Данилов поэт олус ыалдьытымсах ки-

ґи этэ. Этэрин курдук, саллар-сааґын тухары 
уопсай дьиэ±э олорбута. Ол кыара±ас дьиэтэ: 
«Эйиэнэ хайаан тиирэ тэбэр эрэґиинэ дуу дэтэр» 
диэн эттэр да±аны уратылаах дьиэ этэ киниэнэ! 
Кини бэйэтин курдук ол кыракый хостоох дьиэ 
кэІээн-уґаан биэрэргэ дылыта.

КіІіґі суо±ум ини иґин –
Кістір бэйэтэ кэІээн биэрэр,
Ис сµрэхтэн кірсір иґин
Итинник махтал тылын истэр.
Маны аахпыт ким ба±арар,
Ба±ар, кэл ээ – кыбытыахпыт.
Хойуу хоноґо да быыґыгар
Куттаныма – батарыахпыт, – диэ±э 

поэт киґи ыалдьытымсах сµрэ±э!
2008 сыллаахха суруйааччылар Петр Се-

менович Максимов, Василий Иннокентьевич 
Ива нов, Николай Егорович Винокуров-Урсун, Чу-
рапчыга бииргэ µлэлээбит-алтыспыт а±ай киґитэ 
Семен Иванович Яковлев (кини оччолорго Ил 
Тµмэн аппаратын эппиэттээх µлэґитэ, Эри лик 
Эристиин сиэнэ, биир дойдулаа±а этэ) уонна 
мин буоламмыт ДириІ біґµілэгэр, Чакыр 
нэґилиэгэр кытары сылдьан, Эрилик ЭристииІ-
Іэ сыґыаннаах ахтыылары оІорон, муус устар 
ыйга этэ, киирбиттээхпит. Семен Романович 
улаханнык ыалдьан олорорун билэр-истэр буо-
ламмын, уолаттарга убайбытыгар сылдьан, сэр-
гэхситэн, кэпсэтэн-ипсэтэн ааґыа±ыІ диэн тыл 
кітіхпµтµм, ону кинилэр ылыммыттара.

Хайа кµн буоларын курдук Семен Романович 
дьиэ хаґаайкатынаан – оло±ун до±орунаан µірэ-
кіті кірсµбµттэрэ. Чэй иґэн сыйгыта-сыйгыта 
сµрдээх ахтыл±аннаахтык сэґэргэспиппит. Ити 
биґиги поэт Семен Романович Даниловтыын-
Роман Даниловтыын, аны санаатахха, тиґэх 
кірсµґµµбµт эбит этэ. Кірсін ааспыппыт да 
µчµгэй эбит дии саныыбыт биґиги билигин… 
Онно хаартыска±а тµсµґээхтээбитэ, сэргэхсийэн, 



80 Чолбон 9 №-рэ 2015

кэлэн барбыппытыгар махтанан хаалаахтаабыта.
Аан ийэ дойдубуттан
Арахсан баран,
А±ыйах да кэмІэ
Аатым ахтылыннар
Астынарбар тиийэбин.
Ол аата,
Оччону эрэ оІорон
Олорон ааспыт эбиппин, – диэбиттээ±э 

кини оло±ун тиґэх кµннэрин чугаґыгар.
Поэт киґи ити да курдук ардыгар эттэр, 

сµрэ±э син биир сэрэйэр µйэлээ±и, кэскиллээ±и 
тугу айбытын, тускуллаабытын. Роман Данилов 
поэт дьонугар-сэргэтигэр ітірµнэн умнуллубат 
поэзиятын «Анньыах кімµс сэргэни», «Умсул±ан», 
«Махтал кыыска, дьахтарга», «Кірсµспµт кµндµ 
дьонум» диэн кинигэлэринэн хаалларда.

Кини биґиги Чурапчыга эрдэхпинэ µгµстµк 
кірсірбµт, уІа-таала сэґэргэґэр, истиІник 
санаґар кµннэрдээх этибит. Биир оннук тµгэІІэ 
мин киниэхэ до±отторун тустарынан эссе-
ахтыы кинигэтин суруйуоххун сіп этэ диэн 
тыл кітіхпµтµм, ону ылыммыта. Ол онто 
«Кірсµспµт кµндµ дьонум» диэн кинигэ буолан 
2007 сыллаахха «Бичик» кинигэ кыґатынан 
таґаарыллыбыта.

Бу дьо±ус эрээри олус истиІник суруллубут 
кинигэтигэр Семен Романович маннык кылгас 
быґаарыыны биэрбитэ:

«Биир табаарыґым: «Сэмэн, эн олоххор араас 
киґини, ол иґигэр журналистика, литература 
эйгэтигэр олус талааннаах дьону кытта µлэлээн, 
алтыґан, кірсµґэн кэллиІ. Биґиги ордук да 
саныах курдукпут. Эн кинилэр соччо биллибэт-
кістµбэт іттµлэриттэн тугу эмэ суруйуоххун 
хайда±ый?» – диэн кулгаахпын ылан кэбистэ.

Этэр эттэ±инэ эмиэ да±аны сіпкі дылы. 
Биллиилээх дьон олохторуттан кыра да саІаны, 
быста±ы-бытархайы билии дьоІІо интэриэґинэй, 
ону суруйуу кинилэр биографияларын кэІэтэр 
туспа суолталаах.

Онон мин бэйэм µілээннээхтэрим, колле-
галарым, а±а-эдэр дьон туґунан, табаарыґым 
этиитин ылынан, ахтан ааґарга сананным. Ки-
нигэм суруйар дьоммунуун оло±ум хайа кэмигэр 
алтыспыппынан аттарылынна», – диэн.

Ити курдук истиІ-иґирэх поэзиятын кытары 
дьµірэлии туппута Роман Данилов до±отторун 

µтµі сыґыаннарын, мин санаабар, бу икки эйгэ 
кэрэтин олус сіптііхтµк дьµірэлээн айан-тутан 
ааста±а µтµі сµбэґиппит, кэрэ поэппыт, кіні 
сµрµннээх µтµікэннээх до±орбут, бары тэІинэн 
саха дьоно убаастыыр, ахтар-саныыр киґибит!

… Бары µчµгэйи эйиэхэ анаан
Бардар-бара туруо санаам.
Таптыыр сµрэ±им кµµґµн билэн
Тырыбыныы тыллыаІ эн! 

Кырдьык, Роман Данилов поэзията туґугар 
уратылаах поэзия! Киин дьайар кµµґµттэн: 
«Тырыбыныы тыллыаІ эн!» – диирин мин 
итэ±эйэбин, хоґооннорун аахтарбын эрэ 
тыыннаах бэйэтин кірсµбµттµµ сананабын. Кини 
тыыннаах бэйэтэ баара буоллар 80 сааґын 
лобуччу туолбут буолуо этэ.

Сэмэн ТУМАТ, 
саха народнай суруйааччыта.

КЭРИЭСТЭБИЛЛЭЭХ КҐННЭР
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6. Зак. №334

Сымыйа саагыбар

Бу туруорсууттан сиэттэрэн, 1920 сыллаахха чекистэр 
«Атырдьах ыйынааҕы саагыбар» эбэтэр, «Оруоһун саагыбара» 
диэн ааттаммыт дьыаланы арыйан саха үөрэхтээхтэрин 
хаайбыттарын туһунан документалист-суруйааччы Ираида 
Клио рина «История без флера», историческай наука док-
тора Егор Алексеев «Национальный вопрос в Якутии 
(1917-1972)» диэн үлэлэригэр суруйаллар. Оччолорго Саха 
сирин революционнай кэмитиэтигэр (ревком) сир салаатын 
сэбиэдиссэйин дуоһунаһын толорооччунан үлэлии олорбут, 
партията суох Роман Оросины автономия боппуруоһун 
көтөхпүтүн иһин, «Саха сирэ сахаларга эрэ» диэн лозуннаах 
саагыбары тэрийиигэ олоҕо суох буруйдаабыттарын Алексеев 
үөһэ ахтыллыбыт үлэтигэр итэҕэтиилээхтик саралыыр. Бу 
дьыалаҕа, кэлин суруйааччылар Харысхал, Куорсуннаах чоп-
чулаабыт чахчыларыгар сигэннэххэ, Василий Никифоров-
Күлүмнүүр, Илья Прядезников, Георгий Ефимов, Афанасий 
Давыдов, Василий Новгородов-Чинэкэ, уо.д.а. курдук саха 
биллэр үөрэхтээхтэрэ эриллибиттэр. Уос номоҕун бы һыы-
тынан, Оросин доҕотторун түһэн биэримээри «буруйу» ба-
рытын бэйэтигэр ылыммыт...

Олус «кытарымсыйбыт» эдэр бассабыыктар, наґаа кыра±ы 
чекистэр тарбахтан эмэн таһаарбыт «Оруоһун саагыбардарын», 
билиҥҥи чин чи йээччилэр өссө Олунньутааҕы революция 
кэнниттэн саха үөрэх тээхтэрэ туруорсубут автономияларын 
боппуруоһун хат таан көтөҕүүлэрин, күбүөрүнэ статуһун 
сүтэрэн оройуон таһымыгар түһүүнү утарсыыларын кытта 
ситимнииллэр. Онуо ха, Саха АССР обкомун сэкирэтээрэ 
Исидор Барахов «Тезиси о причинах ликвидации Якутского 
национального восстания 1921-1922 гг.» диэн үлэтигэр си-
гэнэллэр. Барахов үлэтигэр «Игнорирование национальных 
требований и извращение в целом национальной политики 
партии и сов. власти. Сопротивление и нежелание со стороны 
местных организаций РКП провести советскую национальную 
ав тономию, урезка административных прав Якутии...» диэн 

АВТОНОМИСТ: 
Роман Оросин толук буолбут дьылҕата

Р.И. Оросин кэргэнэ Ульяна 
Петровна Татариновалыын.

1919 сыллаахха Саха сиригэр 
сэбиэскэй былаас бү тэһиктээхтик 

олохтоммутун да кэннэ, олунньутааҕы 
ре волюция саҕана күөрэйбит бэйэ 

бырааба, бэйэни сала йыныы, 
автономия, судаарыстыбаннас 

боппуруостарын саха интеллигенцията 
сиргэ-буорга ыһан кэбиспэтэҕэ. 

Оччотоо±у кыһыл террортан, 
репрессияттан толлубакка автономия 

боппуруоһун аһаҕастык көтөҕөр 
хорсун дьоннор көстүбүттэрэ.

Ол курдук, 1920 сыллаахха кулун 
тутар 10 күнүгэр Саха сиригэр 
сэбиэскэй былааһы олохтуур 

мандааттаах Сибиир ре волюционнай 
кэмитиэтин (Сибревком) чилиэнэ 

Максим Ам мосов Иркутскайга 
биир дойдулаахтарын түмпүт сүбэ 

мунньаҕар университет историческай 
факультетын этнография±а 

кафедратын ассистена Гавриил 
Ксенофонтов сахаларга культурнай 

автономия наадатын туһунан эппитэ 
өйөбүлү ылбатах. Оттон Саха сиригэр 

автономияны туруорсубут иккис  
киһинэн Роман Оросины 

ааттыах кэриҥнээхпит.



82 Чолбон 9 №-рэ 2015

САХА АССР ТЈРҐТТЭММИТЭ 100 СЫЛЫГАР

Саха сиринээҕи гражданскай сэрии туохтан 
үөскээбит төрдүн чопчу ыйбыт.

Онон сэбиэскэй былааһы ылынан сулууспалаан 
испит саха партията суох үөрэхтээхтэрин бас-
көс киһилэрэ буолбут Роман Оросин уонна кини 
биир санаалаахтара – барыта 12 киһи автономия 
боппуруоһун туруорсубут «бу руйдарыгар» хаа-
йыы, сыылка ыар тыынын бил биттэрэ. Бу но-
руокка киэҥник биллибит 12 саха үөрэхтээҕин 
репрессиялааґын, аныгы өйдөбүлүнэн эттэххэ, 
саҥа атаҕар тура сатыыр сэбиэскэй былаас 
«имиджигэр» лаппа охсубута. 

Ол курдук, «Оруоһун саагыбарын» кэн-
ниттэн «арыллыбыт» эмиэ саарбах төрүт тээх 
«Олунньутааҕы», Бүлүү, Өлүөхүмэ «саагы-
бардара» Саха сирин бүтүннүүтүн кэриэтэ хап-
пыт 1921-1923 сыллардааҕы өрө туруу уонна 
«пепеляевщина» биир сүрүн төрүөтүнэн буол-
бутун кэлин хомуньуустар бэйэлэрэ уонна би-
лиҥҥи кэм чинчийээччилэрэ бэлиэтээбиттэрэ. 
Холобура, сэ  биэскэй былааһы көмүскэһэн сэ-
риилэспит саха үөрэхтээҕэ Роман Кулаковскай 
1923 сыл тохсунньутугар ол туһунан «Каждый 
из оймя концев примкнул к движению, благодаря 
февральским расстрелам 1921 г., репрессивным 
мерам сов власти в первые годы соввласти» 
диэн эппит. Бу этии сахалар өрө турууларын 
биир салайааччыта буолан баран Өймөкөөҥҥө 
тиийэн хорҕойон олорор Роман инитэ Петр 
Оросин-Хайыкыны кытта көрсүһүү кэнниттэн 
этиллибитин болҕомтоҕо ыларбыт тоҕоостоох.

Туруулаһыы салҕанар

Автономияны туруорсуу иккис түһүмэҕэ 
1921 сыллаахтан саҕаламмыт. Бу сырыыга бу 
боппуруоһу саха хому ньуустара ылсыбыттар. 
«Жизнь национальностей» хаһыат ити сыл 
олунньу 2 күнүнээҕи нүөмэригэр Саха сиригэр 
сыылкаҕа олорбут бассабыык Виленскэй са-
халарга автономия наадатын туһунан ыста-
тыйата тахсыбыт.

«Борьба за установление и упрочение со-
ветской власти в Якутии» диэн докумуоннар 
хо  муурунньуктарын иккис чааһын маҥнайгы ки-
нигэтигэр ахтылларынан, олунньу 26 күнүгэр 
Омскай куоракка Саха күбүөрүнэтин де лега-
цията Сибиир революционнай кэмитиэтин (Сиб-
ревком) Национальностар дьыалаларыгар са-
лаатыгар (Сибнац) мунньахтаабыт. Делегация 
састаабыгар Платон Слепцов-Ойуунускай, Егор 
(Георгий) Ефимов, Роман Оросин, Исидор Ива-

Роман уонна Петр Оросиннар.

Алампа Софронов кэргэнэ Евдокиялыын 
Оросиннар урууларыгар.
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нов (Барахов), Иннокентий (Афанасий) Да выдов 
бааллара ахтыллар.

Дьиҥинэн, бу ханнык да анаан тэриллибит 
делегация буолбатах этэ. Үөһээ ахтыллыбыт 
«Оруоһун саагыбарыгар» эриллэн кыл мүччү 
ытыллыбакка хаалбыт 12 саха үөрэхтээҕэ Ир-
кутскай чекатынан эргийэн, Омскайга Бүтүн 
Россиятааҕы коммунистическай (бассабыыктар) 
партияларын Сибиирдээҕи бүрүөтүгэр (Сиббюро) 
дьыалалара көрүллэ тиийбиттэр. Манна ки-
нилэри Саха сиригэр сыылкаҕа олорбут, үчү-
гэйдик билэр киһилэрэ, Сиббюро чилиэнэ Еме-
льян Ярославскай көрсөр уонна Сибчека нөҥүө 
дьыаланы көтүттэрэри ситиһэр. Ойуунускай 
«Аас пыт күннэр, дьыллар» диэн 1928 сыллаахха 
«Чолбон» сурунаал 7-9 №-гэр тахсыбыт ах тыы-
тыгар суруйарыгар олоҕуран сэрэйдэххэ, Оро-
синнаах дьыалаларын Сиббюроҕа ыытыы ла ра 
Яро славскай илиитинэн дьоннорун быы һыыр 
ньымалара эбит.

Босхоломмут «саагыбарсыктартан» үгүстэ-
рин Ярославскай аппарата кэҥии турар Сиб-
рев ком ҥа үлэҕэ ылларбыт. Ол түмүгэр, «бы-
лааһын аһары туһанна» диэн Саха сириттэн 
партийнай сэмэҕэ тардылла кэлбит урукку Са ха 
күбүөрүнэтин ревкомун бэрэссэдээтэлэ Была-
тыан Ойуунускай Сибревком национальностарга 
дьыа лаларыгар са лаатын (Сибнац) саха под-
отделын сэбиэ дис сэйинэн ананар. Оттон Роман 
Оро синнаах бу Сиб нац үлэһиттэрэ буола түһэл-
лэр. Итиэннэ Ойуу нускай тула түмсэн, Саха си-
ригэр авто номнай өрөспүүбүлүкэни туруорсар 
үлэҕэ умса түһэллэр.

«Оруоһун саагыбарыгар» күтүрэнээччилэр 
уон на Былатыан Ойуунускай биир санааҕа кэ-
лэн үлэлэһиилэрин түмүгэр, кини 1921 сыл-
лаахха муус устар 13 күнүгэр Сиббюро уонна 
Сибревком холбоһуктаах мунньахтарыгар иһи-
тиннэрбит автономия боппуруоһун таарыйар 
да   кылаата суруллар. Дакылаатчыт саха но руо-
та автономияны кэтэһэрин, бэйэтин са лайы-
нар кыахтааҕын туһунан дьоґуннук дакаас-
тыыр. Ойуунускай бу үлэтигэр аан баста кы-
нан автономия культурнай эрэ буолбакка эко-
но мическай буолуохтааҕын туһунан эппит, бу 
боппуруоһу хайдах олоххо киллэриэххэ сөбүн 
туһунан тус көрүүлэрин үллэстибит. 

Дакылаат улахан киирсиини үөскэппит – Сиб-
ревком бэрэссэдээтэлэ Иван Смирнов Ойуу-
нус кайы «националистарга атыыламмыт басса-
быыгынан» ааттаабыт. Биһиги киһибит да улахан 
салайааччыттан иҥнэн-толлон турбатах – итийэн-
кутуйан туран кырдьыгын турууласпыт. Исидор 

Барахов уонна Сибнац салайааччыта А. Плич 
ки һилэрин көмүскээн балаһыанньаны арыыйда 
сымнаппыттар. Кэлин ол тыҥааһыннаах түгэн 
туһунан Былатыан «Ааспыт күннэр, дьыллар» 
диэн 1928 сыллаахха «Чолбон» сурунаал 7-9 
№-гэр тахсыбыт ахтыытыгар сиһилии сыр-
даппыта. Санатар буоллахха, Ойуунускай бу 
үлэтин суруйааччы Иван Федосеев-Доосо уон-
на историческай наука кандидата Людмила Ви-
нокурова бэчээккэ таһааран тураллар. 

Онон Оросиннаах саха судаарыстыбаннаһын 
олохтуур туруулаһыы – ыстаабын, кистэлэҥ 
тулааһыннар оруолларын толорбуттар диэн су-
руйааччы Баһылай Харысхал сабаҕалыыр.

Таатта талаана

Бу «Атырдьах ыйынааҕы саагыбар» баһы лы-
га автономияны туруулаһааччы Роман Оро син 
диэн ким этэй?

Сээркээн сэһэнньит Егор Андросов «Оруо-
һуттар» документальнай сэһэнигэр суруйарынан, 
Роман Иванович 1892 сыллаахха Боотуруускай 
улууһун I Игидэй нэһилиэгэр киин улуустар 
сахаларын биир сис аймахтара буолбут Оруо-
һуттарга төрөөбүт. Аҕата Иван Николаевич-
Уйбаанчык – 700 сүөһүлээх Ньукулай Оруоһун 
сиэнэ, Дмитриан Попов оскуолатыгар үөрэммит, 
Дьокуускайдааҕы прогимназия икки кылааһын 
бүтэрбит үөрэхтээх киһи, нэһилиэгэр биир бол-
дьоххо кинээһинэн талыллан үлэлээбит. Ийэтэ 
Мария Дмитриевна Николаева – I Дьохсоҕон 
нэһилиэгин баайдарын кыыґа, биэс сүүс сүө-
һүлээх Бии бэрээн кинээс сиэнэ. Уйбаанчык уон-
на Мария Оруоһуннар икки уол, түөрт кыыс 
– барыта алта оҕоломмуттар. 

Роман Оросин Тааттаҕа олорбут политичес-
кай сыылынай Всеволод Ионов чааһынай оскуо-
латыгар, Дьокуускайдааҕы реальнай училище ҕа 
үөрэммит. Төрүт дьон төрүөҕэ, эрдэттэн салайар, 
түмэр дьоҕура биллибит уол 1912 сыллаахха 
Сахалар-туспа урдустар съезтэригэр көмө су-
руксутунан талыллан Василий Никифоров-Кү-
лүмнүүр салалтатынан үлэлээбит. Эһиилигэр 
саҥа тэриллибит Таатта улууһун быраабатын 
көмө суруксутунан ананан общественнай-по-
литическай охсуһуу уонна салайар үлэ эйгэ-
тигэр киирбит.

Олунньутааҕы революция кэнниттэн Роман 
Оросин – саха омук күөн туттар дьонноруттан 
биирдэстэригэр кубулуйбута. Эдэркээн киһи 
аата Василий Никифоров-Күлүмнүүр, Гавриил 
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биттэн диэн ыйбыттар. Кини бу саҕана баара-
суоҕа 30 эрэ саастааҕа... 

Роман Оросин кэргэнэ – Ульяна Петровна 
Татаринова диэн Дьокуускайга олохтоох 
саха атыыһытын кыыһа. Киниттэн биир кыыс 
хаалбыт да кэлиҥҥи дьылҕата, хомойуох иґин, 
биллибэт... 

Туомтуу тардыы

Бу курдук уһун-унньуктаах туруулаһыы кэн-
ниттэн муус устар 27 күнүгэр Саха сэбиэскэй 
со циалистическай өрөспүүбүлүкэтэ тэриллэрин 
туһунан Бүтүн Россиятааҕы Киин ситэриилээх 
кэмитиэт (ВЦИК) уурааҕа тахсыбыта. Бу 
кэмтэн ыла автономнай таһымнаах саха 
норуотун судаарыстыбаннаһа олохтонон, 1990 
сылга сойуустаах өрөспүүбүлүкэ статуһун 
ылыахпытыгар диэри тулхадыйбакка тиийэн 
кэлбитэ.

ХХ үйэ 20-с сылларынааҕы автономия эпо-
пеятыгар Саха АССР бастакы сала йаач чылара 
Платон Ойуунускайы, Максим Ам мосовы, Иси дор 
Бараховы сэргэ, Гавриил Ксенофонтов, Роман 
Оросин, Георгий Ефимов курдук партията суох  
саха үөрэхтээхтэрин ааттарын эмиэ ааттыах кэ-
риҥнээхпит. История кырдьыктаах буолуохтаах.

Гаврил АНДРОСОВ.

Хаартыскалар Елена Слепцова-Куорсуннаах 
фотоархыыбыттан туґанылыннылар.

Ксенофонтов, Алексей Широких, уо.д.а. ааттарын 
кытта сэргэ ытыктабыллаахтык ааттанар буо-
лан испитэ. 1917-1919 сылларга Саха сирин 
салайбыт Уобаластааҕы Сэбиэт исполкомун, 
ЯКОБ толорор бүрүөтүн, Ираида Клиорина 
«кэнэҕэски бырабыыталыстыба модела» диэн 
сүрэхтээбит Национальнай кэмитиэтин, оччо-
тооҕу быстарыктаах кэмҥэ тыын суолталаах 
Аһы лык кэмитиэтин, Дьокуускай куорат дума-
тын чилиэннэринэн уонна Дьокуускай уезд 
земскэй быраабатын бэрэссэдээтэлинэн таһаа-
рыылаахтык үлэлээбит. Аһылык кэмитиэтин 
уон  на Дьокуускай уезд земскэй быраабатын 
ааттарыттан быстарбыт Саха уобалаһыгар, 
Кол  чак былааһа сууллан эрдэҕинэ, ас-таҥас 
аҕал  тарбытын туһунан суруйааччы Куорсуннаах 
кэпсиир. 

Төһө да улахан салайар-тэрийэр үлэҕэ сы-
рыттар общественнай ноҕуруускаттан туора 
тур батах – «Саха федералистарын үлэһит со-
йууһа» партия сэкирэтээринэн уонна «Саха 
аймах» культурнай-сырдатар общество быра бы-
лыанньатын чилиэнинэн талылла сылдьыбыт. 
1918 сыллаахха кыһыллартан Дьокуускай куо-
раты көмүскүүр саха ыччатын этэрээтин тэ-
рийбитэ уонна онно анаан байыаннай устаабы 
сахалыы тылбаастаабыта 1920 сыллаахха ки-
нини чекистэр саагыбар тэрийиитигэр буруй-
дуулларыгар биир тирэх буолбута үһү.

Дьокуускайы ылбыт бириэмэннэй байыаннай-
революционнай ыстаап, Роман Оросин үгүс 
до  ҕотторун тутан хаайдар да, кинини тыып-
па тах. Хата улуустарга сэбиэскэй былааһы 
олох  туур боломуочунай оҥорбут, кэлин ревком 
сиргэ салаатын сэбиэдиссэйин эбээһинэһин 
итэ   ҕэйбиттэр эрээри, ір µлэлэппэтэхтэр –өрө 
турууну тэрийиигэ күтүрэнэн Омскайга утаарыл-
лыбыт.

Үөрэхтээх, дьоҕурдаах киһи ханна да тиий-
дэр өлөн-охтон биэрбэт. Сибнац саха под-
отделын кэнниттэн, Архыып дьыалаларын са-
лаатыгар үлэлээбит. Саха ав тономнай өрөс-
пүүбүлүкэтэ тэриллибитин кэннэ дойдутугар 
эргиллэн үлэлииргэ быһаарынар. Сиббюро 
анал көҥүлүнэн 1922 сыллаахха Са ха сиригэр 
кэлэ сылдьыбыт эрээри, сөптөөх өйөбүлү ыл-
бакка, туруорсубутун курдук «Холбос» коо-
перативтар сойуустарыгар үлэ булбакка  төн-
нөргө күһэллибит. Итиэннэ, Омскайдаан иһэн, 
аара суолга – Томскай куоракка соччо бил ли бэт 
быһыыга-майгыга өлбүт... Оттон «Ав тономная 
Якутия» хаһыакка тахсыбыт некро локка сурул-
лубутунан, Оросин ілбµт биричиинэтин ис тии-

САХА АССР ТЈРҐТТЭММИТЭ 100 СЫЛЫГАР
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А±а дойдуну кімµскµµр Улуу сэриигэ Сэ-
биэс кэй Сойуус 27 млн. киґи сµтµктэммитэ. 
Саха сириттэн 37965 киґи сэриигэ, 62105 киґи 
хоргуйан, репрессияланан, ыалдьан ілбµт. Саха 
сириттэн уопсайа 100 тыґ. тахса киґи сырдык 
тыына быстыбыт. Ол са±ана Саха сиригэр 413 
тыґ. киґи олорбута биллэр («Киин куорат». 
№46. 11.19.09).

Ол кэмІэ ааІнаабыт аана суох алдьархай 
историческай докумуоннарга, уус-уран ли те-
ратура айымньыларыгар, дьоннор ахтыыла-
рыгар, хаґыаттарга, киинэлэргэ, о.д.а. элбэхтик 
суруллар, кірдірµллэр. Ити курдук сэрии то-
лоонугар сырдык тыыннарын толук уурбут 
дьон норбут, кыайыыны уґансыбыт тыыл µлэ-
ґиттэрин, ыар усулуобуйаттан тыыннара быс -
тыбыт хаан-уруу дьоннорбут ааттарын µµнэр 
сµґµіх ыччаттар мэлдьи ахта-саныы сыл-
дьалларын туґугар ыытыллар тэрээґин µлэ 
дьиІ ис хоґооно тугуй? Бу ыйытыы бэриллэрэ 
оруннаа±ын кµн-дьыл кірдірі турар. Ол курдук 
Европа дойдуларыгар биґиги дойдубут Кыайыы 
70 сылын бэлиэтээґинин «µтµмэн µбµ тыалга 
ыґан, туох µлµгэр тэрээґини оІоро±ут» диэн 
тµіргµлээччилэр а±ыйа±а суохтар. Итинник дьон 
биґиги А±а дойдубут 27 млн. киґи сµтµктэммитин 
итэ±эйбэттэр. Ону ааґан кыайыыны Сэбиэскэй 
Сойуус буолбакка, Америка а±албыта дииллэр. 
Фашистар иґэхтэриттэн босхоломмут ИлиІІи 
Европа дойдулара Сэбиэскэй Сойууґу хала-
бырдьыт фашистары кытта тэІ µктэлгэ туруорар 
буоллулар. Оттон бэйэбит дойдубут дьонун 81 
бырыґыана кэнники сылларга сэрии туґунан 
кинигэни аахпат буолбуттарын Вячеслав Кос-

тиков бэлиэтиир (АиФ. №21. 21-27 мая. 2014).
Урут µксµн уот сэриигэ сылдьар дьону 

ойуулааґын баґыйар эбит буолла±ына, кэлиІІи 
кэмІэ тыыл µлэґиттэрин тустарынан уус-уран 
айымньыларга, ахтыыларга µгµстµк суруллар 
буолла. Уот сэриигэ істіі±µ утары кыргыґыыга 
буойуттарбыт сырдык тыыннарын толук биэрэр 
эбит буоллахтарына, тыыл µлэґиттэригэр да, 
онтон итэ±эґэ суох эт-сиин илдьирийэр, ій-санаа 
µгдэрийэр, кут-сµр ыгыллар-ытыллар, тµµрµллэр-
тµІнэстэр халбас харатын хара кырыыґа хаайа 
хаампытын бу айымньыларга, ахтыыларга кі-
рі±µт. Сэрии толоонугар аґа±астык ілірсµµгэ 
дьон сырдык тыына быстар эбит буолла±ына, 
сэрии кэминээ±и тыыл µлэґиттэрэ то±о, туохтан 
ілір-сµтэр этилэрий? Бу ыйытыыга хоруйу 
биэрэргэ Софрон Данилов бастаан аан аспыта 
диэххэ сіп. Кини 1967 сыллаа±ы «Бэ±эґээ, 
бµгµн, сарсын» диэн кэпсээнигэр фронтовик Ха-
райданов Ксенофонт Дмитрьевич кэргэнэ Ха-
рытыай эмиийдээх кыыґыныын ілµµлэригэр 
боломуочунай тойон Тусахов Гурий Григорьевич 
быґаччы буруйдаах. Ол эрээри оройуон суутун 
µлэґиттэрэ: «…Хайаабытый? Холустук саІарбыт 
дуо? Ол диэхтээн… улахан эбит! Оччотоо±у 
кµчµмэ±эй кэмІэ онноо±ор буолуох баара 
эбитэ ини…» – диэн, туох да буруйу-сэмэни 
сыґыарбаттар, ону ааґан килбиэннээх µлэтин 
иґин мэтээлинэн на±араадалыыллар.

Бу тµгэн Ульяна Босикова «Олох суола» сэ-
ґэнин биир сµрµн геройа биригэдьиир Сµідэри 
санатар (Чолбон. №3. 2015). Кини, нуорма 
бурдугу, ферма µлэґиттэригэр биэрбэккэ, бэйэтэ 
уоран сиэн, дьону хоргутан ілірір. Хоргуйан 

КРИТИКА УОННА БИБЛИОГРАФИЯ

ҐҐЙЭ ЫЙЫТЫЫТА – ҐЙЭ ЫЙЫТЫЫТА

Первые признаки вырождения – 
это безнравственное поведение. 
Но если в душе нет любви, быть 
нравственным невозможно.
                         С.Н. Лазарев.
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іліірµ сытар эмээхсиІІэ кыбдьырынар: «Мин 
байыаннай сокуону толоробун, істііх буол-
батахпын. Эн да іл ээ, то±о айах ада ±ата буолан 
сыта±ыный?» Оттон оройуон бо ломуочунайа 
Сэргэй Сиидэрэбис Омуков Сµідэри ити буруйун 
иґин сэмэлээбитигэр: «Биґиги тустаах µлэбитин 
толоробут. Биир да сµіґµ энчирээбэтэ», – диэн 
ньуур туттунар.

Тыыл дьоно ілір-сµтэр тірµіттэриттэн биир-
дэстэрэ Семен Маисов «Ийэм кэпсиир» ро-
маныгар Алампадьыыстап бэрэссэдээтэл «µлэ-
тигэр-хамнаґыгар», Чэмпэрилиэн Ньукулай, 
Ньа мах Ньукулай, Мэхээлэ Хообуйап Аана±а, 
тулаайах о±о±о, сыґыаннарыгар кістір. Ньамах 
Ньукулай тулаайах, аччык о±ону, тоІон-
аччыктаан ілірµн билэ-билэ иччитэх ітіххі 
быра±ан барар. Хообуйап Мэхээлэ бу о±о 
дьо нуттан хаалбыт малы-салы, таІаґы-сабы 
халаан ылар. Чэмпэрилиэн Ньукулай аччык, ту-
лаайах кыыґы аґаппакка да, µµрэн таґаарар. 
«Социализм суола» холкуос бэрэссэдээтэлэ Бо-
рокуоппай Алампадьыыстап хоргуйан, ык саан, 
кімі кірдіґі киирбит СаІсайааны: «Дьон 
кумалааннаан да син сылдьар, эн да сырыт ээ», 
– диэн холдьо±он таґаарар. Ити ата±астабылы 
тулуйбатах СаІсайаан ыйанан ілір (Семен 
Маисов. Ийэм кэпсиир. Роман. Дьокуускай: Бич-
ик, 2012. 3 ч.).

Итинник салайааччылар дьону то±о ілір 
ілµµгэ тиэрдибиттэрин оччотоо±у ферма µлэґитэ 
Ґµйэ кыыс (Ульяна Босикова. Олох Суола.) 
таайа сатыыр: «То±о кинилэр итинниктэрий? 
Кыайыы хаґан да буолуо суо±а, істііх кыайыа 
диир санааттан буолуо». Оттон Ґµйэ ийэтэ: 
«Аньыы, хара тілінірдіі±µн ійдіібіт кµтµр 
буолла±ыІ», – диэбитигэр, Сµідэр: «Аньыы, хара 
диэн суох. Арай ілµµ диэн баар. Эн кыыґыІ 
ілµін ба±арбыт буолла±ына, іллµн ээ…» – саба 
баргыйар. Ол аата Сµідэр сµіґµнµ итэппэтэ±инэн 
суобаґын дуйдуурун таґынан, аньыыны-хараны 
мэлдьэґэринэн куйах оІостор эбит.

Ґµйэ ыйытыытыгар салгыы хоруйдаатахха, 
Сµі дэр, Торгуй, Борокуоппай Алампаадьыыстап 
уо.д.а тойоттор дьон тыынын толук ууран да 
туран, µіґэттэн ирдиир дьаґалларын толорон 
иґэллэринэн (формальное, показное соблюдение 
порядочности) уратылаахтар. Ону таґынан 
Алам падьыыстап, бэйэтэ уоран сиэн баран, 
бу руйа суох киґини, уган биэрэн, хаайыыга 
ыыт тарар. Оттон сорох бэрэссэдээтэллэр, би-
ри гэдьиирдэр, хай±ал ылар эрэ туґуттан, 
былааны куоґаран баран, былаантан ордон 
аґы-µілµ дьоІІо тµІэппэккэ, ілµµнµ-сµтµµнµ 
іс сі µксэтэллэрин боломуочунай Уйбаан Ньу-

кулаайабыс бэрэссэдээтэл Јксііннііххі аба-
ран-сатаран кэпсиир (Семен Маисов. Ийэм 
кэпсиир.).

* * *
Аччыктаабыт дьоІІо кіміліспµт бэрэссэ-

дээтэллэри «холкуос баайын ыскайдаата» 
диэн µІсэн хаайыыга ыыттарааччылар эмиэ 
а±ы йа±а суохтар эбит. Холобур, Ыстапаан 
Ыкынаачайап, кітµмэх µлэтин саптар туґуттан, 
бэрэссэдээтэл Јксіінµ онно суох µІсэр (Семен 
Маисов. Ийэм кэпсиир.). Эмиэ биир итинник 
саарбах тойооску Торгуй «Сырдык суола» 
холкуос бэрэссэдээтэлин эдэркээн Варвара 
Михайловнаны µІсэн хаайыыга утаартарар. 
(Ульяна Босикова. Олох суола.) Эмиэ ити 
курдук бэрэссэдээтэл Миитэрэй Баґылайабыс 
Эпипээнэп, дьон хоргуйбутугар, ыксаан, муІха 
балыгын ыскылааттан тµІэппитигэр, µс сылга 
хаайыыга тµІкэлитэллэр (Семен Маисов. Ийэм 
кэпсиир.)

Уоттаах сэрии толоонугар дьон уйана-хатана 
биллэрин курдук, тыыллаа±ы ыар µлэ эмиэ дьон 
ис биэтэґин арыйан кірдірір тµгэнэ µгµс этэ. 
Ол курдук Ньамах Ньукулай, Хообуйап Мэхээлэ 
тулаайах о±ону ілµµгэ анньаллар. Оттон Хоноґо 
Кістікµµнэп, Дьіріімі о±онньор, Лобоой Ньу-
кулай, Маарыйа эмээхсин уо.д.а. тулаайах 
Аана кыысчааны ыар дьыл±аттан быыґыыллар 
(Семен Маисов. Ийэм кэпсиир.).

Дьыл±а хаан кыґар±анын ыар-хараІа хаар-
ча±ар тµбэспит дьон бэйэ-бэйэлэригэр кі-
мілісµґµµлэрэ, кыґамньылара норуоту эстэр-
тэн быыґаабыта кэлэр кілµінэлэргэ эркээйи 
буолуохтаа±а дьэІкэ. Тіґі да тустаахха 
ыараханын иґин, бэйэтинээ±эр іссі быстарбыкка 
кіміліґµµ итэ±эл, таптал, киґитийии кістµµтµн 
µрдµк кэрдииґэ буолар. Биллиилээх режиссер 
Федот Потапов о±о эрдэ±инэ, ийэтэ Дьэбдьиэй, 
балта Марфуша хоргуйан іліірµ сыттахтарына, 
ыраах олорор аймах дьоно ас-таІас сал±аан, 
ілір ілµµ айа±ыттан кыл мµлчµ ірµґµйэллэр. 
«…Итинтэн тирэх ылан, тиллэн барбыппыт», – 
диэн кини махталлаахтык ахтар (Федот Потапов. 
Очурдаах о±о сааґым. Кµрµлгэн. № 1. 2015).

Ити курдук салайар да араІа, кіннірµ 
µлэґит да дьон ортотугар киґитийии, айыы 
санаа тар±анара быґаарар кµµс, сµрµн хайысха 
буоларын бу айымньылар кірдіріллір. Биллэн 
турар, салайааччы µлэтин, сиэрин-майгытын 
суолтата ордук баґыйар. ДьоІІо дьайар 
сабыдыалынан: дьону тµмэр эбэтэр ыґар кµµґэ 
таґыччы буолара биллэр. Холобур, суруйааччы 
Анастасия Сыромятникова ахтыытыгар сурул-
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лар бэрэссэдээтэл М. Николаев салайар хол-
куоґугар хоргуйууну таґаарбатах. Кини маІ-
хааґай бурдугуттан кыралаан биэрэн, хоргуйбут 
дьону быыґыыр. Дьиктитэ баар: ити иґин кини 
хаайыыга барарын билэн туран тµІэппит. Ол 
аата бэйэ оло±ун бар дьон туґугар толук 
биэрэр айыы таптал холобурун кірібµт. 
(А. Сыромятникова. Кылгас автобиография. 
Кµрµлгэн. №1. 2015). Маннык дьоІІо айыы 
таптал, айыы санаа ніргµінэ кинилэр эттэригэр-
хааннарыгар иІмитин, ійдірµгэр-санааларыгар 
киирбитин, куттарыгар-сµрдэригэр олохсуйбутун, 
уйул±аларыгар уйаламмытын тµмµгэр хаарча±ы 
билиммэт айар, булар, тобулар дьо±урдара, 
дьэ Іирдэрэ, сатабыллара сайдар. Ол аата 
µіґээІІи дьаґалта хабыр ирдэбилин да толорор, 
боростуой дьону ілµµттэн да быыґыыр сытыы, 
тобулла±ас ійдііх эбиттэр. Биир оннук киґинэн 
«Кыґыл ыллык» холкуос бэрэссэдээтэлэ Хабыч-
ча буолар. Кини кµґµн кµілтэн балыктаан, онтун 
атыылаан, бурдукка атастаґан, бултааґыны 
тэрийэн, дьону хоргуйартан быыґыыр (Сиэн 
Чолбодук. Маа Маарыйа. Суоґар сурах. Дьо-
куускай: Бичик. 2015).

Оттон Чурапчы улууґунаа±ы Островскай 
ааты нан холкуос бэрэссэдээтэлэ Тимофей Ни ко-
лае вич Егоров былааннаах µлэ таґынан сайын 
кириэн оту, кииґилэни, тары хаґааннарар, мэ-
киинэни µллэрэр, тохтубут бурдук куолаґын 
хомуйтарар, кэмиттэн кэмигэр кыра эти, арыы-
ны тµІэтэр эбит. Ордубут отун, атыылаан, 
бурдукка эргитэр. Бу туґунан тыыл бэтэрээнэ 
Софья Михайловна Местникова ахтар. (Раиса 
Сибирякова. Хоргуйартан ірµґµйбµт бэрэс-
сэдээтэл. Саха сирэ. №48. 2015. Ыам ыйын 7 
кµнэ).

Сунтаар оройуонугар Иванов Роман Ма-
карович, Саввинов Захар Федотович, Павлов 
Елиферий Николаевич бар дьоннорун хор гу-
йууттан быыґаабыттарын Нестер Титов мах-
танан суруйар (Туймаада. №319. 16.04.15). Эмиэ 
Сунтаар оройуонун Куокуну нэґилиэгэр 1941 с. 
898 киґи олорбут. 1945 с. дьон ахсаана 516 
буолбут. Сэрии сылларыгар нэґилиэккэ 135 киґи 
хоргуйан ілбµт. Нэґилиэк тµірт холкуоґуттан 
Чкалов уонна Свердлов холкуостарыгар дьон 
ач чыктааґынын таґаарбатахтар. Ити иґин 
Чкалов холкуос бэрэссэдээтэллэрэ Федоров 
Ин но кентий Спиридонович уонна Степанов 
Кирилл Семенович, Свердлов холкуос бэрэссэ-
дээтэллэрэ Иевлев Василий Платонович уонна 
Петров Алексей Николаевич ааттарын бар-дьон 
махталлаахтык ахтар (Куокуну мин дойдум. 
Сунтаар. 2006).

Маннык салайааччылары сахалыы кµн айыы 
дьоно, айыы уоттаах дьон диэн, оттон нууч-
чалыы «свободные личности, обладающие 
мас  штабным, креативным, проективным, твор-
ческим мышлением» диэн ааттыыллар. Ки-
нилэр сахалыы ійдібµлгэ баар Айылгы ти-
ґигин: Киґи – Дьиэ кэргэн – Уруу – Норуот 
– Дойду – Аан дойду – Айыл±а – Ґс кэм – 
ТаІара – кэрдиистэрин ис санаа, суобас 
тирэ±э (правильное мировоззрение, понимание) 
оІостубут дьон буолаллар. Ыччаты иитэргэ тирэх 
оІостор туґуттан маннык дьону уонна сэрии 
сиэртибэлэрин умнуо суохтаахпыт. Иккиґинэн, 
Софрон Данилов этэринии, тусаховтар, сµі-
дэрдэр, торгуйдар хара дьайдарын эмиэ ум-
нуллуо суохтаах, ыччаты сэрэтэр туґуттан. 
Ґсµґµнэн, А.И. Софронов «О±о утутар ырыа» 
хоґоонугар этиллэринии, кыргыґыыга ілбі-
тіхтірµн да иґин, кырыыстаах кэм буруйа суох 
сиэртибэлэрэ буолбут муІнаахтары аґынар, 
таптыыр буоллахпытына умнуо суохтаахпыт. 
Оччо±о эрэ кэнчээри ыччат ити ахтыллар µтµі 
салайааччылар курдук Айылгы тиґигинэн оло±у 
ылынар, тулуйар, таптыыр киэІ кі±µстээх 
буолуо±а.

* * *
Ґйэ, олох сал±анар. Саха норуотун гено-

фондатыгар ыар соттуктаммыт сэрии са±а-
наа±ы кыґар±аннартан µіскээбит Ґµйэ сµрэ±ин 
кыланыыта буолар ыйытыыта билиІІи 
21-с µйэбит уорааннаах уор±атыгар салгыы 
дуораґыйар. То±о диэтэххэ, билиІІи µйэ саІа 
киґитин ійµн-санаатын туґунан бара турар 
дискуссия±а бу ыйытыыга хоруй салгыыта хос 
дуораан буолан нµілµйэрэ сµппэт. Ол курдук 
Киґи – Дьиэ кэргэн – Уруу – Норуот – Дойду – 
Аан дойду диэн материалистическай, сирдээ±и 
кэрдииґинэн таптыылларын таґынан (сирдээ±и 
таптал – земная, человеческая любовь) Айыл±а 
– Ґс кэм – ТаІара диэн духовнай, айыы таптал 
кэрдииґинэн оло±у, дьону таптыыр эбиттэр 
(Айыы таптал – Божественная любовь). Сирдээ±и 
таптал дьулуур, дьаныар, дьо±ур кімітµнэн 
µірэ±и, µлэни, былааґы, µбµ-харчыны, баайы 
эккирэтиигэ туґаайылларынан уратыланар. 
Айыы таптал буолуо±унаа±ар сирдээ±и таптала 
да суох Сµідэр, Торгуй, Алампадьыыстап уо.д.а. 
ал дьархайы-иэдээни іссі сэтэрдэллэр, ди-
риІэтэллэр. Оттон С.Н. Лазарев: «Для каждой 
группы людей существует духовные лидеры, 
которые сами могут об этом не знать. …И если 
святые начнут презирать, осуждать, тогда шансы 
выжить у тех людей, которые связаны с ними, 
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резко понижаются», – диэн этиитэ (Диагностика 
кармы. Ч.З. СПб., 2009. –с.88) сибэтиэйдэргэ 
тэІнээх билиІІи салайааччыларбытыгар да, 
сэрии са±анаа±ы идэмэрдээх тойотторбутугар 
да тэІ сыґыаннаа±ын ійдµіххэ. Оччо±о 
билиІІи тот µйэ±э олорон бэрт былдьаґар, 
міккµірµ іґµіІІэ кубулутар адьынат норуот 
кутун-сµрµн, уйул±атын ыґарын, ійµн-санаатын 
абааґытытарын ійдіін киґитийиэ этибит.

Айыы таптал сµрµн бэлиэтэ: сиэртибэни 
бэйэттэн биэрии (бэйэ кµµґµн-кµдэ±ин, бириэ-
мэтин, баайын-дуолун, бэл бµтµн оло±ун) 
буолар. Дьон туґугар олорбут бэрэссэдээтэллэр 
сирдээ±и да, айыы (Айыл±а – Ґс кэм – ТаІара) 
да тапталы тэІІэ иІэриммит дьон этилэр. 
Ыччаты иитиигэ бу тµгэни умнуллуо суохтаах.

Айылгы тиґигин тапталын бу икки таґымыттан 
тэйэн муммут дьон эмиэ баар буолаллар 
эбит: дезертирдэр. Семен Маисов «Ийэм кэп-
сиир» романыгар, Ф. Потапов ахтыытыгар 
киирбит дезертирдэр отуордара (куойуу – 
санаа – тыл – дьайымал) букатын ыґыллыбыт 
(саморазрушение) дьон буолаллар. Бу дьоІІо 
чугас туруктаах Маайа буолар (У. Босикова. 
Олох суола). Кини, баайга тиксэн, тыынын 
кімµскэнэр эрэ туґуттан а±ыс уонун ааспыт 
Лооґур о±онньорго ойох буоларга бэйэтэ 
тылланар. Ол эрээри бэл билиІІи тот µйэ±э 
итиннэ хабааттар кістµµлэр элбэхтэрэ эмиэ 
биллэр.

Айылгы тиґигиттэн туорааґын ыар содулун 
биир холобура телевидение киинэтигэр кістін 
турар. Биир дьахтар о±о эрдэ±инэ, немецтэр 
кинилэр дэриэбинэлэрин дьонун барытын 
ілірін, уоттаан кэбиспиттэр. Бу алдьархайы 
кэлин о±олоругар µгµстµк кэпсиирин тэІэ ийэ 
о±олоругар «немец саамай куґа±ан омук» диэн 
санааны иІэрэр. Сатахха, кинилэр тастарыгар 
баар сопхуос ферматыгар немец дьоно, элбэх 
о±олоох ыал, µлэлииллэр эбит. Абааґы кірµµ 
сµлµґµнµгэр сµґµрбµт дьахтар улахан уола, 
борбуйун кыанаат, бу ыалы биир тµµн, утуйа 
сыттахтарына, барыларын іліртіін кэбиґэр. 
Бу абааґы кірµµ киґи отуорун, µс кутун, ійµн-
санаатын абааґытытарын (саморазрушение) 
хомолтолоох холобура буолар.

Оттон сэрии кэмигэр Россия сиригэр ілбµт 
немец саллааттарыгар уІуох тутуу, гражданскай 
сэрии са±ана ілбµт µрµІ саллааттарыгар 
ійдібµнньµк туруоруу – бу Айылгы тиґигинэн 
киґитийии бэлиэтэ буоларын ыччат билиэхтээх. 
История диэн – гуманизм сайдыытын кістµµтэ 
буолара бу тµгэннэргэ арыллар.

Ити курдук 21-с µйэ±э Россия гуманизм 

идеятын ірі тутара улам харахха быра±ыллар 
буолан иґэр. Урукку «татаро-монгольское иго» 
диэн толоос ійдібµлµ «система зависимости 
русских земель от ордынских ханов» диэн 
дьиІ олоххо сіп тµбэґэр этиинэн солбуйдулар 
(АиФ. №41. 9-15 октября 2013 г.) Оттон 
Краснодар кыраайыгар ГАИ инспектордара 
уонна ТаІара дьиэтин µлэґиттэрэ суоппардарга 
аналлаах быраабыла тиґигин оІордулар. Бу 
быраабылалар суоппары айыы тапталынан 
дьоІІо, олоххо сыґыаннаґалларыгар иитэллэр. 
Бу брошюра идеятынан араас идэлээхтэргэ 
анаан академиялар, институттар, µірэх ми-
нистерствота, кµннээ±и олоххо сыґыаран, 
киґитийиигэ иитии саІа кірµІµн тэнитиэхтэрин 
сіп этэ (Якутск вечерний. №14. 17.04.15.).

* * *
Онон ааспыт олохпут историятын, уопутун 

са Іалыы кірµµ ирдэнэрэ улам ыга ылан 
иґэр. Ол иґин: «Глобальное общество тре-
бует фундаментально нового мышления и но-
вых понятий, в том числе и научных, но вой 
философии и нового миропонимания и пе ре-
смотра базовых взглядов на мир, природу, 
материю и дух, суть и природу самого человека, 
его место и предначертание в мире, смысл и 
цель жизни и много другое», – диэн Д.И. Са -
рыгулов суруйуута (Эпическое наследие и 
духовная культура народов Евразии. Якутск. 
2007. С.5.) биґиги Кыайыыбыт ис тыынын 
саІардан, дириІэтэн, кэІэтэн ійдµµрбµтµгэр 
эмиэ тирэх буолар. СаІа µйэ кµінµгэр ій-
санаа саІа са±ахтарын арыйбатахпытына, киґи 
аймах эстэр уґуга кэлээри турарын сэрэтэллэр: 
«Современный мир близок к гибели, и, похоже, 
чтобы выжить, люди скоро должны будут 
кардинально измениться. Сегодня устремление 
к Богу должно проявляться у каждого человека 
не время от времени, а непрерывно» (Лазарев 
С.Н. Человек будущего. Воспитание родителей. 
СПб., 2008. Ч.1. с. 153). Тиґигэ быстыбат таптал 
диэн Балыксыт Былатыан (Н.Д. Неустроев. Ба-
лыксыт), Даарыйа эмээхсин (Амма Аччыгыйа. 
Сааскы кэм.), Дьэкиим (А.И. Софронов. 
Олох оонньуура.), Маарыйа эмээхсин (Семен 
Маисов. Ийэм кэпсиир), сэрии сылларыгар 
дьону быыґаабыт бэрэссэдээтэллэр уо.д.а. 
курдук Айылгы тиґигинэн тапталы мунньан 
олоруу буолара этиллэр. Айылгы тиґигинэн 
тапталы иитии суолтата билиІІи кэмІэ то±о 
кµµґµрбµтэ Б.С. Гершунскай религия туґунан 
быґаарыытыгар кістір: «Религиозная вера в ее 
современном понимании все чаще оборачивается 
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пустой формальностью, элементарным лице-
мерием и показным ханжеством. Попрание 
религиозных заповедей в угоду материальным 
приобретениям. Это грозит глобальным 
вакуумом духовности» (Философия образования 
для 21 века. М., 1998. С. 547). Ол аата Айылгы 
тиґигин Айыл±а – Ґс кэм – ТаІара диэн айыы 
уотун духовноґын киэр тибэн туран, Киґи – 
Дьиэ кэргэн – Уруу – Норуот – Дойду – Аан 
дойду диэн сирдээ±и эйгэнэн эрэ муІурданыы 
(материальное приобретение) куттала суоґуура 
этиллэр. Салгыы Б.С. Гершунскай бу икки 
кэрдииґи ситимниир, синтезтиир саІа итэ±эл 
µіскµіхтээ±ин этэр.

* * *
Саха олоІхотугар киґини Айылгы тиґигинэн 

(Божественное познание) иитии системата кір-
дірµллэр. Ол аата айыы тапталынан киґи 
ійµн-сµрэ±ин, буор, салгын, ийэ куттарын, отуо -
рун: куойуутун, санаатын, тылын, дьайы ма-
лын иитии (а.э. Айыы µірэ±э) иІэн сылдьар. 
Итинник иитиллибит дьон сэрии са±ана тыыл-
га дьону быыґаабыттара, сэрии, уот кутаа то-
лоонугар олохторун харыстаабакка, істіі±µ 
сам нарбыттара. Ону бигэргэтии: «Требуется 
до  полнительно-экологическое образование, яв-
ля ю щееся своеобразным заполнителем меж-
предметной пустоты и связывающее все в 
еди ную, гармонично взаимоувязанную миро воз -
зренческую систему», – диэн Д.И. Мамыев этии-
тигэр кістір (Эпическое наследие и ду ховная 
культура народов Евразии. Якутск. 2007. С. 10).

Киґи буор, салгын, ийэ куттарын билгэтинэн 
аан дойдуну анаарарын наука толору билинэ 
илигин философ Кен Уилбер бэлиэтиир: «Лю-
ди видят глазами плоти, глазами разума и 
глазами души. Наука согласна с первыми дву-
мя положениями, но не с третьим». Айылгы 
тиґигинэн µс куту иитэн, тапталы иІэриммит 
дьон бэлиэлэрин сэрии са±анаа±ы µтµікэннээх 
бэрэссэдээтэллэр майгыларыгар кірібµт. Кинилэр 
ити уратылара Дэниел Гоулман этиитигэр сіІін 
сылдьар: «Эмоционально компетентные люди, 
напротив, социально стабильны, общительны 
и жизнерадостны, не склонны к страхам и 
беспокойным размышлениям. Они отличаются 
преданностью людям и делу, способны взять 
на себя ответственность и смотрят на все с 
эпической точки зрения. Они относятся к людям 
сочувственно и заботливо, их эмоциональная 
жизнь богата, но в меру; им комфортно с самим 
собой, другими и социальным окружением, 
в котором они живут». Бу айыы майгы саха 

норуотун ілір ілµµттэн ірµґµйбµт µтµікэннээх 
бэрэссэдээтэллэр ис туруктара буоларын бы-
ґыытынан, ыччаты иитиигэ билиІІи идео логия 
быстыспат сор±ото буолуохтаах.

* * *
БилиІІи 21-с µйэ уратыта – баай уонна дьа-

даІы сыґыаннара уопсастыба оло±ун туругун 
быґаарар буолуулара. Бу икки біліх айыы 
тапталынан киґитийиилэрэ – эмиэ идеология 
сор±ото буолара кістін турар суол. ДьадаІыны 
хоргуйан ілір кирбиигэ тиэрдибэккэ эрэ, оттон 
баайдар баайдарын эрэ хаІаттарга ірµскэлэґэн, 
ийэ куттара иириитигэр (душа сошла с ума) 
тиэрдибэккэ эрэ, эйэлээхтик дьµірэлэґэн оло рол-
лоругар айыы тапталынан киґитийии эрэ ти рэх 
буоларын саІа идеология бигэргэтиэн наада.

Сэрии са±анаа±ы Ґµйэ кыыс ыйытыытын 
хос-тµгэх дуораана Айылгы тиґигин холбуур 
айыы таптал ніргµінµгэр мэІэстэн, билиІІи 
кэм суґумугар суураллар. Ити курдук Ґµйэ 
кыыс ыйытыытыгар хоруйу кірдііґµн билиІІи 
21-с µйэ µрдµк міІµінµн ніІµілээн, кэлэр 
кілµінэлэри киґититэ туруохтаа±ын А. Адлер 
этиитин кытта ситимнээн ійдµіххэ сіп: «Чего 
нам недостает и что нам крайне необходимо, 
так это новые методы взращивания здравого 
смысла – новое слово». Бу тыллар киґитийии 
µірэхтээ±эр да, баайдаа±ар да уґулуччу 
µрдµкµ турар суолталаа±ын кірдіріллір. Оттон 
ити хаачыстыбаны иитинии олус уустугун, 
ыараханын: «Правильное мировоззрение и 
понимание сейчас становятся куда важнее, чем 
жилище и кусок хлеба. На понимание мира 
уходит больше сил, чем на получение хлеба», – 
диэн С.Н. Лазарев этиитинэн бигэргэтиэххэ сіп.

Онон Ґµйэ ыйытыытыгар 21-с µйэ хоруйа 
Айылгы тиґигэр тирэ±ирэн, А. Адлер этэр СаІа 
Санаата (Новое Слово) буола сыдьаайыахтын.

Е.К. ИЕВЛЕВ,
педагогическай наука кандидата.
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– Павел Николаевич, «Олох модьо±ото» диэн сэґэІІин 
сµрэхпэр-дууґабар сылаастык иІэрэн, олус сібµлээн аахтым. 
Бу сэґэни учууталлар араас ірµттээхтик тутан, о±ону иитиигэ 
туґаныахтарын сіп эбит диэн кірдµм.

Тіріібµт сириІ ХаІалас улууґун Тойон Арыыта. То±о 
тойонуй?

– ТµІ былыр ол сир Дьобул±а диэн ааттаах эбит. Тыгын 
аба±ата Малдьа±ар олохсуйан, байан-тайан, аатыран-аары-
гыран олорбут сирэ. Кини биэс уолугар сир ирээттээн Дьо-
бул±аны улахан уолугар, Кэлтээки Сабыйа±а, аныыр. Тойон 
киґи тірµт сирэ буолан кэлин Тойон Арыы диэн ааттаабыттар. 
Нэґилиэгэ I Малдьа±ар. Иккис уолугар Соххор Дьуурайга 
Дьобул±а кутуругун, билигин Біртілір сирдэрин биэрэр. 
Ґґµс уолугар Кустук БэргэІІэ Тиит Арыыны ілµµлµµр. Икки 
кыра уолаттарын тірдµс уонна бэґис Малдьа±ар сирдэригэр 
олохтотолуур.

– Биир ыйытыыттан бµтµн ХаІалас улууґун ар±аа кытылын 
со±уруу іттµнээ±и нэґилиэктэрин тірµт былыргы историялара 
сэгэтиллэн та±ыста дии.

Ойуку диэн аатыІ ол кэми кытта ситимнээх буолаарай?
– Ситимнээх. Дьэ ол Тойон Арыыны бас билбит хас да 

ойохтоох Кэлтээки Сабыйа, уу харахтаа±ы утары кірдірбіт 
улуу-дьаалы буолар. Киниттэн µтµрµйтэрэн, куттанан биґиги 
тірµппµт Бітµкэт сириттэн илин тыа±а Хара Бытык алааска 
ордууланар. Ол иґин ойуурга куоппут Ойуку диэн аат иІмит. 
Онон тірµттэрим ааттара. Иккис іттµнэн Хара Бытык – Ма-
ґары аатын кытары туох эрэ сибээстээх быґыылаах. Биґиэхэ 
Бытанкай кулуба, Харыйалаахтарга Бытыкай а±атын ууґа 
диэн сирдэр бааллар ээ…

 

Биґиги ыалдьыппыт: П.А. Ойуунускай аатынан Судаа-
рысты баннай бириэмийэ лауреата, СР култууратын µтµілээх 
µлэ ґитэ, суруйааччы П.Н. Харитонов-Ойуку.

Ортоку: Павел µґµгэр, уІа: балта  
Лиза ийэтин тµґэ±эр олорор. Кэтэ±эр 
эдьиийэ Балбаара, хаІас: ыаллара 

Марыына, Јкµлµµн.

Ийэтэ Мотуруона, а±ата Ньукулай 
Харитоновтар.

ОЙУКУ – БЈДЈў СУРУЙААЧЧЫ
(П.Н. Харитоновтыын-Ойукулуун сэґэргэґии)
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– Аны туран аан дойдуну аймаабыт алдьархайдаах сэрии 
кµн тіріібµккµн.

– Ийэлээх а±ам соІуоран олорон: «Јйдіін кэбис, эн 1941 с. 
бэс ыйын 22 кµнµгэр тіріібµтµІ», – дииллэрэ. Ону то±о 
умнубаппар µірэтэллэрин кыра сылдьан ійдіібіт этим. 
Кэлин а±ам, биґиги аймахтан элбэх киґини илдьэ барбыт 
уоттаах сэриигэ іґµрэн, тіріібµт кµммµн биир кµнµнэн сы-
±арытан, бэс ыйын 23-гэр диэн суруйтарбыт. А±ыс хаан 
уруу Харитоновтартан мин убайым со±ото±ун эргиллибит, 
ар±аа барбыттартан хайалара да эргиллибэтэх.

– Ийэлээх а±аІ саастарын тухары холкуос µлэтигэр мі-
±µстэхтэрэ…

– А±ам мин тірµім иннинээ±и сыл икки хара±ынан 
кірбіт буолбут. Ийэм холкуоска со±ото±ун µлэлиирэ. Ки-
ґини ійдµµр буолуохпуттан эбиллибэт да±аны, кі±µрээбэт 
да±аны биир торбостоох ынахтаахтара. Кэтэххэ оттууру урут 
бобор этилэрэ. Ґлэ кµнµнэн аа±ан биэрэр отторо туохха 
да тиийбэт этэ. Ийэм сайынын о±уруокка µлэлии сылдьан 
µлэтиттэн хаалан, кµіллэр атахтарын, дул±а тібітµн эбэтэр 
о±устарааччылар арыылаан хаалларбыт саппыйаларын сиэр-
пэнэн тирбэ±элиирэ. Ол курдук 5-6 бугулу талах быы ґыгар 
кистээн чікітірі. Ону тиэйэн а±алыы моґуогу кір дірірі. 
Мин Павлик Морозов, Чµічээски холобуругар иитил либит 
пионер холкуос баайын уоран оттуур дьоммор кыы ґыран 

Покровскайга олорор убайын Василий 
Николаевичтаахха дьиэлэнэн олорон.

Павел бииргэ тіріібµт убайдарын 
Николайы уонна Василийы кытта.

Булгунньахтаах оскуолатыгар алтыс кылааска µірэнэ сылдьан Павел ыллыыра, хоґоон суруйара.
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– Ону аа±ан олус да абардым. Сорох 
сирдэргэ о±олорго кытта мэтээл анаабыттара. 
Оттон эґиги холкуоскут салалтата ол мэтээли 
сатаан тар±аппаккалар, куул аІаара ордон 
хаалбытын тіттірµ куоракка утаарбыттар. «Бу 
мэтээл билигин буолбакка, кэлин олус суол-
талаах буолуо±а. Сэрии кэмигэр толору µлэ-
лээбит, турар-турбат µлэґиккэ барыларыгар 
биэриІ», – диэн ыраа±ынан эІсэн толкуйдуур 
киґи тыл эппитин истиэхтээ±эр, мунньахтан 
холдьо±уулара сахалар бэйэ-бэйэни баттаґыы-
ларын тірµт кэмэлдьитэ кістір дуу диибин.

Сэґэнтэн аахтахха, суруйааччы буолуугар 
олук уурбут киґиІ а±аІ эбит.

– А±абыт былыргы µґµйээннэри, истибит 
ырыа  ларын тылын-іґµн тібітµгэр тута сыл-
дьара. «Тыгын кырдьа±ас са±аттан», «Саргы-
лардаах сахаларбыт», «Туллук-туллук до-
±оттор» диэн ырыалары ыллыыра. Эр Со±о-
тох Эллэй, Тыгын Тойон, Малдьа±ар о±онньор, 
Ньырбакаан, Ньэгэбил, Чарапчылаах уонна 
Кµс  тэх ойуун тустарынан номохтору кэпсии-
рин салгыбакка истэрим. Кини ордук «Тыгын 
кыр дьа±ас са±аттан», «Саргылардаах сахалар-
быт» ырыалары биґириирэ. «Тыллара-істі рі 
µчµгэйэ бэрт, сµтэн-іґін хаалыахтара буол-
ла±а», – диэн ыллыы-ыллыы суруйтарара. А±ам 
бу ырыаны айбыт дьон сытыы ійдірµн, уус 
тылларын хайгыыра. Јбµгэ са±аттан хаалбыт 
номохтору, µґµйээннэри, ырыалары сыыска-
буорга тµґэрбэккэ тиґэ сырыт диэн такайара.

– Павел Николаевич, оттон а±аІ: «Тоойуом, 
сурук µлэтигэр ылсыма. Сэрэхтээх да±аны, сы-
лаалаах да±аны. ДоруобуйаІ эрдэлээн алла ры-
йыа±а. Суруйбут суруккун кистээн илдьэ сырыт», 
– диир эбит ээ. Туох санааттан ити этэрий?

– Ити сэрэтиитигэр саамай сµрµнэ, хара±ын 
харыстаатын диэнэ ордук баґыйар буолуохтаах. 
Кµігэйэр кµннэригэр сылдьан харахтарынан 
сарбыллыбыт биґиги аймахха µгµс этилэрэ.

– Харытыанаптар айма±алаан туран уус 
дьоІ  Іут… Адьас тірдµгµтµттэн кэлбит дьо±ур 
буо лара биллэр.

– Ийэбинэн эґэм Уус Ыстапаан тірді Ханай 
уустан ылата то±ус кілµінэ±э тиийэ тэнийбит ти-
мир уустара. Ол дьо±ур ыччаттарбытыгар кытта 
сал±анар. Уґанары, уруґуйдууру бары сібµлµµллэр.

– Аны ырыаґыккыт о±ото. Начаалынай кы-
лаастан араас бэстибээллэргэ кыттарыІ, гра-
мота сурук тутарыІ сэґэІІэр ахтыллар. Кы-

буугунуурум уонна ийэм кірдіґірµттэн, а±ам 
мі±і рµттэн тутулларым.

– Оччотоо±у о±о µлэ±э-хамнаска кыра±ыттан 
кілµлµн нэ±иІ…

– О±ус чурумчукутун тутар буолуохпуттан 
холкуос µлэ тигэр кыттыста±ым. Сэттэбин 
туолуубар а±ам от охсорго µірэппитэ. СайыІІы 
сынньалаІмар атынан от мустарар буолбутум. 
Субуу таґааран баран лэкээлэтэрим. Ґлэбэр 
ырыа нан сылдьарым.

– «Дьонум кыґал±атын аччатыґыам, аны 
кыґын холкуос от биэриэ», – диэнтэн µірэн 
эрдэ±иІ.

Эґиги а±а±ыт олоххо туспа кірµµлээх, 
ураты толкуйдаах, ій-санаа муудараґа тірµкµ 
оло±урбут киґитэ эбит диэн санаа±а кэллим.

– А±абыт дьиэ кэргэІІэ бас-кіс, дьаґабыл 
этэ. Кини тылыттан ким да тахсыбат, утары 
кірбіт, міккµспэт буолара. Туох да политиката, 
идеологията суох тугу саныырын туруору этэрэ. 
ҐрµІнэри да µіхпэт, кыґыллары да кэрэхсээбэт, 
Ленин да µірэ±ин кириитикэлиэн, холкуостары 
да µі±µін, хомуньуустары да хомпуустуон сібі. 
Ол иґин дьоІІо соччо сібµлэппэт быґыылаа±а.

– Ээ, хайа эрэ тойон хаарыллан, ол иґин 
ийэ±ин били Сталин тібілііх мэтээлтэн матар-
дахтара буолуо?

– Буолуон да сіп. ДьоІІо бол±омтото суох 
салайааччылар хайа да кэмІэ бааллар.

Найахыттан сылдьар Соня кыыґы устудьуон уол 
таптаан, 1968 с. ыал буолбуттара.
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ра сааскар доруобуйаІ аґаа±ыран куорат ба-
лыыґатыгар киирээри сытан, ырыа бі±ітµн ыл-
лаан эйээрдибитиІ баар ээ.

– Убайым тугу ыллыырын кэнниттэн сµґэн 
иґэрим. Бэйэтин да, атын да поэттар хоґоон-
норугар матыып айара. Олортон ордук Пушкин 
«КыґыІІы киэґэ» хоґоонугар айбыт ырыатын 
ордук таптыырым. Ити ырыа±а поэт хайдах мин 
бала±аІІа хаайтаран олорон, буур±а улуйара 
хаґан тохтуурун кэтэґэрбин, сонун бµрµнэн 
уту йа сытар а±ам уґуктан миигин хаґан сэр-
гэхситэрин, ийэм утуктуу-утуктуу иистэнэрин 
суруйбут курдук. Аны бµтэґигэр «Бырастыы 
эн, Кавказ!» диэн ырыаны иэйэн-куойан туран 
ыллаатым. Онуоха а±ам: «Бу да уол акаарытын! 
Туох аанньа ійдііх буолан бырастыылаґа 
сыта±ын? Эргиллибэттии баран эрэ±ин дуо?!» 
– диэн мі±ін, хаІыннаран кэбиспитэ.

– Эн нуучча норуодунай ырыаларын олус 
µчµгэйдик толоро±ун, киґи иґиттэр истэ олоруон 
курдук. КыыґыІ Уруйдаана, сиэниІ Сайсары 
Куо эмиэ саха истээччитин кутун туппут ырыа-
ґыттар.

Суруйааччы диэн ааттанар дьону маІнай 
ханн а, хаґан кірбµккµнµй?

– Тірдµскэ µірэнэ сылдьан уус-уран само-
деятельноґы кірµµгэ «Родина» диэн ырыаны 
ыллаан, Ленин-Сталин тібілііх грамотаны 
1955 сыл сааґыгар драматург Степан Павлович 
Ефремов илиититтэн туппутум. Оччолорго кини 
оскуола дириэктэрэ этэ. Ол киэґэ Эллэйи, Леонид 
Попову, Степан Ефремовы кытта кірсµґµµ буол-
бута. Кинилэр тылларын-істірµн аан бастаан 
онно истибитим. Оччотоо±у кырыы сир о±ото 
суруйааччылары дьонтон эрэ ураты сэбэрэлээх 
буолаллар эбит диэн кірбµтµм. Харахтара ча-
±ылыІнаан, тутталлара-хапталлара, таІна-сап-
та сылдьаллара, ірі тарааммыт бэскилэрэ 
уратытык кістµбµтэ. Хайдах эрэ ис-иґиттэн 
ура ты тыынынан сыдьаайарга дылылара. Хас 
биирдиилэрин таІара±а холоонноох дьоннуу 
кір бµтµм. Онуоха холоотоххо, холкуостаахтар 
бары кылгас кыргыылаах баттахтаахтара, абы-
рахтаах таІастаахтара, µрµт-µіґэ µлµтµµттэн 
хараарбыт, иґэлиппит сирэйдээхтэрэ.

– Саха суруйааччыларын айымньыларыттан 
маІнай ханныктары билсибиккиний?

– Тірдµскэ сылдьан «Сааскы кэм», «Тілкі» 
диэн романнары аахпытым. Алтыс кылаас 
о±олоро таптал туґунан аа±аллара бобуулаа±а. 
«Тілкі» романы кимІэ да кірдірбіккі кистээн 

аахпытым. Ол саастан, бэйэм да билбэппинэн, 
испиттэн сырдаан, киэргэйэн, бу олоххо тупсан 
кэлэ турар туох эрэ ураты дьикти иэйии баар 
буолар эбит диэн ійдіібµтµм.

– Сайын холкуоска оттуу сылдьар отчут о±о 
араадьыйанан аан маІнай «Хоптолор» ырыаны 
истэн дууґаІ ытаабытын, санааІ аймаммытын 
аа±ан бэйэм «кэбирээн» ыллым ээ. Олус да 
чараас, уйан дууґалаах, дьиІнээх поэт куттаах 
эбиккин о±о эрдэххиттэн…

– Композитор Захар Винокуров сэллик 
ыарыыттан Ялта±а іліірµ сытан: «Дойдубун 
ах та рым бэрт, онуоха сіптііх ырыа тылларына 
суруйан а±ал», – диэн кірдіспµтµгэр эмиэ ты-
Іатын эмтэтэ тиийбит поэт Леонид Попов ити 
ырыа тылларын суруйбут.

Киґи дууґатын ахтыл±анынан аймыыр тыл-
лардаах хоґоон уонна ыар ыарыыттан кэбирээн 
сытар композитор бµтэґик кірдіґµµтэ тіріібµт 
дойдутугар кэхтибэт тапталын уонна кэриэґин 
кур дук. Отуу иґин намылхай матыыбынан то-
лорбут ырыаттан дууґам тэІІэ ытаабыта уонна 
біті бэрдэрииттэн тілірµйэн, аргыый ыл лаґан 
барбытым.

Чуумпурбут муора±а мунньустан,
Хоптолор кылбаІныы дайдылар,
Мин санаам, сµрэ±им тардыста
Тіріібµт ийэ-буор дойдубар.

– О±о эрдэххиттэн кµІІµн-дьылгын былаан-
ныыр, олох туґунан бэйэІ толкуйдаргын ыры-
тан, ыараІнатан кірір µірµйэ±и иІэриммитиІ 
µчµгэй эбит.

– Дневниги сурунуу киґини сааґылыыр, бэ-
рээдэктиир. Туруоруммут соруктары толорууга 
эбээґинэстиир. Урут µгµс о±о дневник сурунар 
буолаллара. Мин дневниктэрим оскуола±а µірэ-
нэр уонна µс сыл устата туристыыр кэммиттэн 
са±аламмыттара.

– Эґиги кылаас партия ыІырыытын ійіін, 
тыа сиригэр µлэґит илии тиийбэтинэн холкуоска 
µлэлии хаалар бачыымы республика±а баста-
кынан кітіхпµккµт. Кылаас о±олоро ол дьаґалы 
тута уруйунан кірсµбэтэх буолуохтаахтар…

– Партия ити дьаґала, ону оскуола ійііґµнэ 
маІнай соґуччутук, кµµппэтэх іттµбµтµттэн 
иґиллибитэ. Ґрдµк µірэххэ сыалламмыт µчµгэй 
µірэнээччилэргэ баттыгас этэ. Онноо±ор ортотук 
µірэммиттэр холкуоска хаалыыны маІнай 
ылымматахпыт. Оччолорго бэйэІ иннигин 
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Дьэ ол мунаардаргыт да, республика±а «Ос-
куола – производство – µрдµк µірэх» диэн 
ба чыымы олохтоон, икки сыл «Аартык» диэн 
ааттаах пиэрмэ±э 26 µірэнээччи (13 уол, 13 
кыыс) тутуспутунан сµіґµ кірµµтµгэр µлэлии 
тах  сыбыккыт. Мэхэньисээссийэтэ суох, µлэ ба-
рыта илиинэн толоруллар кэмигэр µгµс ыара-
хаттары кірµстэххит, тоІноххут-хаттаххыт. Ол 
гынан олоххо дьулуургутунан бары µірэх, идэ 
ылбыккыт.

– Ґлэлээбиппит тухары оскуола, кылааспыт 
салайааччылара ситими тута сылдьыбыттара. 
Иккис сылбытыгар бэлэмнэнии кууруґун аґан, 
умнубуппутун эргитэн а±алан чиІэппиттэрэ, ким 
ханна µірэххэ ба±атыйарынан консультация 
биэрбиттэрэ.

– Холкуос µлэтигэр «ґай» диэн кэбиспэккэ, 
оскуола±ыт оннук ситими тута сылдьыытын тµ-
мµгэ кіґµннэ±э. Дьэ муударай толкуйдаах учуу-
талларга µірэммиккит.

Степан Ефремов ити «Куорат кыыґа» драмата 

быґаарынар кыа±ыІ суо±а. Ким тугу этэрин 
хоту сылдьарбыт.

– История±а µірэппит учууталыІ Д.И. Ти мо-
феев: «Уопсастыба±а олорор буолан бараІ Іын, 
киниттэн тутулуга суох буоларыІ сатаммат», – 
диэн В.И. Ленин этиитин холобурдааґынынан, 
киниэхэ µірэммит киґи кулгаахпар саІатын 
истэргэ дылы гынным.

Онуоха эн 1961 с. кулун тутар 1 кµнµгэр: 
«…ійµІ-санааІ, µлэІ барыта ол уопсастыба 
ба±а тын хоту салаллар. Утары этиэхтээ±эр 
буолуох, туо ратык саныырыІ кытары сатам-
мат. Тугу са ныырыІ уонна ійдµµрµІ бэйэ±ин 
эрэ кытары хаалар. Хомсомуол, баартыйа 
тус па санаалаах дьону істііх курдук кірір. 
Ба рыбытын биир халыыпка кутуллубут µірэх-
тээх, бэриниилээх патриот дьон буоларга бэ-
лэмнииллэр. Биґиэхэ холоотоххо, Робинзон Крузо 
хаайтаран олорбут арыытыгар быдан кіІµллµк 
олорбут эбит. Мин кини курдук олоруохпун, µлэ-
лиэхпин ба±арабын», – диэбиккин ээ кµннµккэр.

Ойуку дьиэ кэргэнэ. Икки уола, икки кыыґа, кийиитэ уонна маанылаах сиэн о±олоро.
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эґиги холкуоска тахсыыгытын кытта ситимнээх 
дуо?

– Пьеса биґиги бачыыммыт иннинэ а±ай 
суруллубут эбит этэ. Оскуоланы бµтэрэр бан-
кеппытыгар биґигини кытта холкуоска µлэлии 
тахсар Светалаах Вася а±аларыгар, драматург 
Степан Ефремовка, тыл биэрбиттэрэ. Онно кини: 
«Мин пьесабар со±отох кыыстарын батыґан 
тыа±а µлэлии тахсар биир ыал туґунан суруллар. 
Эґиэнэ икки кылаас тутуспутунан. Хайдахтаах 
хамсааґыный? Бу буолар эбит дьиІнээх хо-
муньуустуу бачыым, дьиІнээх сэ биэскэй хом-
со муол хорсун быґыыта. Мин суруйааччы буо-
ларбынан кинилэртэн хаал бып пын билинним. 
ДьиІинэн, инники хар дыы лаан иґиэххэ баара…» 
– диэбитэ. Ол кэннэ барыбытыгар туґаайан, 
а±алыы алгыґын, µтµі кэн тылларын анаабыта.

– Бастакы хоґоонноргор сыанабылы кини 
биэр дэ±э буолуо.

– Эркин хаґыатыгар хоґооннорум тах салларын 
кірір буолан, биирдэ ыІыран ылан 2-3 хоґоом мун 

кумаа±ыга устан а±аларбар соруйбута. Куорак ка 
киирэн Баал Хабырыыска кірдірі хаалларбыт этэ. 
Сотору µс хоґоону ырыппытын а±албыта. Баал 
Хабырыыс итэ ±эстэрин-быґа±астарын ыйбыт этэ. 
Ґлэґит буолуу суолугар саІа µктэнэн эрдэхпинэ 
биирдэ Степан Павлович: «Эн син биир суруйааччы 
буолуоІ», – диэбиттээх. Ону муодаргыыбын. Оч-
чолорго биир да кинигэни таґаартара да илигим. 
Нууччалыы эттэххэ, чутьелаах эбит. Ыччаты кытта 
ір µлэлээбит буолан эдэр киґини сылыктыы кірір 
µірµйэхтэннэ±э.

– Павел Николаевич, «Олох модьо±ото» три-
логия сэґэІІин аа±ааччы сэргээтэ. Туох да 
киэр гэтиитэ суох баарынан, кыларыйар кыр дьы-
гы суруйуугун биґирииллэр. О±о бэйэІ олох 
модьо±отугар µктэниэххэр диэри ийэлээх а±аІ, 
дойдуІ, биирдиилээн учууталларыІ сабы дыал-
лара дьоґун µлэґит, улахан суруйааччы буолан 
тахсыыгар сабыдыаллаабыттарын ій діітµм. 
Ли тература±а 39 сааскар «Хаар кыыс» хоґоон 
кинигэтинэн киирбитиІ. Ол кэннэ утум-ситим биэс 
хоґоон кинигэлэрин та ґаардыІ. Публицистика±а 
да µлэлэстиІ. СµІ кэннээхэй сыраны анаан, тµірт 
кинигэлээх «Хо болоох суол» романы аа±аач-
чыларгар уун нуІ. Урут «Ыраахтаа±ы дьаам-
сыктара» диэн суруйууттан ураты дьаам сыктар 
тустарынан туох да суруллубата±а. Быґата, 
литература±а таарыллыбатах тиэмэ. Ити тиэмэ 
тугунан эйигин интэриэґиргэппитэй?

– 18-с µйэ ортотугар кэлбит, сахалары кыт та 
бииргэ олорон дьыл±аларын холбообут, тылла рын 
тыл оІостубут, тіріібµт сирдэриттэн арахсыбыт, 
ыраахтаа±ыттан кыйдаммыт дьону эстэн-быстан 
сиртэн сµтэ иликтэринэ ірµґµйэ охсуохха диэн µтµі 
санаанан салайтарбытым. Ол эрээри ромаІІа 
дьаамнары эрэ буолбакка, кинилэри кытта ситим нээх 
саха оччотоо±у про грессивнай ійдііх-санаалаах 
дьонун, холо бур Ксенофонтовтары, Барашковы, 
Широки±ы, Кµлµмнµµрµ тумнубатым. Репрессия 
тыына ада±ыйыыта, былаас уларыйыытыгар 
оччотоо±у быґыы-майгы кірдірµлµннэ.

– Оскуола±а учууталлыы сылдьыбытыІ буол-
лар итиччэни µлэлиэІ этэ дуо?

– Суох буолла±а. Орто баайыылаах киґини 
оскуола µлэтэ сайыннарбат. Атын µлэ±э кіс-
піті±µм буоллар, µірэх программатыттан атыІ-
Іа аралдьыйбакка уопсастыбаттан тэйиччи  бу-
кунайа сылдьыах эбитим буолуо.

– Хата, ким хара±ын далыгар киирэІІин, му-
зей µлэтигэр ыІырыллыбыккыный?

Саха дьоно сэргээн истэр ырыаґыттара, 
Уруйдаана уонна Сайсары Куо.
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– Покровскай 1 №-дээх оскуолатыгар учуу тал-
лыы олордохпуна партия райкома музей науч -
най сотруднигынан µлэ±э ыІырбыта. Ол кэм-
Іэ музейга учуутал идэлээх С.Д. Иванов ди-
риэктэрдиирэ. Музейга 34 сыл µлэлээтим. Бу 
сыллар тухары улууґум историятын дьаныґан 
туран µірэттим. Јбµгэлэрбит тµірэх кээґэн 
тµілбэлээн олорбут сирдэригэр-уоттарыгар эл бэх-
тик сырыттым, кірдµм-иґиттим. Ол онтон хоґоон, 
кэпсээн халыыбыгар баппат элбэх матырыйаа-
лы муспутум. Ол арай роман курдук жанрга 
киирдэ±инэ эрэ сатаныах курдуга. «Хоболоох 
суол» романы суруйуубар советскай-партийнай 
µлэ ґит Н.Д. Гордеев биэрбит халыІ тэтэрээтэ 
улаханнык кіміліспµтэ. Мин кини ни батыґа 
сылдьан кэпсэтиннэрэрим. Улууска буол бут араас 
быґыыны-майгыны, политическай да, социальнай 
да іттµн тµірэ билэрэ. Јйдµµрэ бэрт этэ. Ол 
алтыґыым улаханнык кімі-тирэх буолбута. Бу 
µлэ ніІµі улуус ытык дьонун кытта билсиґэн, 
кинилэр саІаларын-иІэлэрин кумаа±ыга тµґэрэр 

кыахтаммытым. Олор истэ ригэр бааллара граж-
данскай уонна А±а дойду сэриитин ортотунан 
ааспыт кырдьа±ас буойуннар, сэбиэскэй былаа ґы 
олохтоґууга µлэлээбит ытык кырдьа±астар. Ма ны 
таґынан история±а киирбит саха саарыннарын, 
учуонайдары, ху дуоґунньуктары, артыыстары 
уо.д.а. араас омук ааттаахтарын кытта билсиґиигэ 
музей кыах биэрбитэ.

Музей матырыйаалларын кыраайы µірэтээч-
чилэр, устудьуоннар, учууталлар араас научнай-
чинчийэр µлэлэригэр туґаналлар. 

1995 сылтан музейга «Эллэйада» диэн айар 
интеллигенция тµмсµµтэ µлэлиир. Араас ха йыс-
халаах научнай-практическай уонна аа±аач-
чылар конференциялара, тігµрµк остуоллар 
ыытылыннылар. Маныаха духуобунас Акаде-
миятыттан, Дьокуускайтан «Илин» тµмсµµ кыт-
тыыны ыллылар.

– Музей кэнники сыллардаа±ы сэдэх экспоната 
тугуй?

– 530 міл. сыл анараа іттµгэр муора анныгар 
сыппыт 2,5 тонналаах таас кістµбµтэ.

– Бээрэ, ол тіґі-хачча сыппыта эмиэ быґаа-
рыллар эбит дуу?

– Б.н.д., профессор Никита Гаврильевич 
Соломонов быґаччы кыттыытынан, быґаарыллан 
турар. Тоно±остоох харамай іссі µіскµін 
иннинээ±и кэмтэн баар буолбут археоциттаах 
таас. Аны Куллатыттан айыл±а суурайан оІорон 
таґаарбыт дьахтар таґаалаах тааґа кістµбµтэ. 
Наука±а бабка дииллэр эбит да, и.н.д. Р. Бра-
вина ону утарар. Син биир айыл±а сэдэх кіс-
тµµтэ буолар.

– Павел Николаевич, µµнэр дьыл µбµлµійдээх 
сылыІ эбит ээ. Аа±ааччыларгар онуоха туох 
кэґиилээх тиийиэххиний?

– Суруйааччылары кытта араас сылларга ал-
тыґан ааспыт тµгэннэрбин ахтыы уонна кри-
тическэй, юбилейнай ыстатыйаларбын тµмэр дии 
µлэлэґэбин.

– Ґчµгэй эбит. Дьэ, махтал буоллун сэґэргэґэн 
ааспыккар.

АЙЫСХААНА.

Оло±ун эрэллээх аргыґыныын, Софья 
Петровналыын 47 сыл ійіґін-ійдіґін олордулар.


