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Суруйааччы колонката

Кэбис, ки´и буолуохха...
Бу дьо±ус ыстатыйаны суруйарга сорудахтыырыгар сµрµн эрэ-

дээктэр Данил Макеев маннык диэн этэн со´уппута: «Дьэ, Уй баан, 
эйигин б³лµ´µ³к суруйааччы дииллэр. Тугу эмэ б³лµ´µ³ктээр эрэ...» 
«Ээх», – диэбиппин бэйэм да ³йд³³б³кк³ хаалбытым. Айар µлэм 
сыы´а итиччэ µрдµктµк сыаналаммыт ки´и µ³рээхтээтэ±им  буолуо, 
сэрэйдэххэ.

Аны тугу суруйабын диэн мучумааннаах санаа тиийэн кэллэ. Ону-
маны, буолары-буолбаты толкуйдуу сатыы сырыттахпына 40-чэ 
сыллаа±ыта Иркутскай куоракка устудьуоннуур кэммэр биир хо´у 
µллэстэн олорбут, оччолорго ааттаах ата´ым ки´иттэн – Алтай кы-
раайыттан – электроннай сурук туттум.

Онтубут: «Братка, Ванюша, выручай!» – диэн ис хо´оонноох су-
рук буолла. Иккилии-µстµµ строка кэнниттэн ки´и уйул±атын хам-
сатар к³рд³´µµ-аатта´ыы, айманыы тыллара хатыланаллар.  Туохха 
тµбэспитин си´илии эппэтэх, арай ку´а±ан дьон содулугар 100 
ты´ыынчаны – бэйэтин киэнин буолбатах! – сµтэрбит дуу, халап-
пыт дуу.

К³м³ к³рд³³бµт. Урут бииргэ µ³рэммит хас да уолаттарбытын 
эмиэ ³р³-та²нары туруортаабыт. Философскай наука доктора, 
профессор диэтэххэ кыра со±устан ыксаабыт курдук. Син µптээх-
харчылаах табаарыс буолуохтаах этэ. Онтун эмиэ бы´аарбыт: «Биир 
сыл хамнас а²арыгар олордум, кырдьа±ас эдьиийбин к³рдµм», – 
диэбит.

Омос санаатахха – биллэн турар: к³м³л³´µ³х тустаахпын. Ол 
эрээри... Уонча сыллаа±ыта ити ки´ийдээн эмиэ бииргэ µ³рэммит 
уолбутугар, «Забайкальский рабочий» ха´ыат солбуйааччы эрэ-
дээктэригэр, мин туспунан маннык эппит этэ: «50 саа´ыгар бэр-
тээхэй кинигэни та´аартарбыт. Уруккуттан да кыахтаа±а биллэ-
рэ... Биири ³йд³³б³ппµн, адьас испэр киллэрбэппин. То±о кини 
– кыра, атын омук ки´итэ! – би´иги улуу Шукшиммыт тылынан 
суруйуохтаа±ый? Бэйэлэрэ эмиэ тыл дуомнаахтар буолбат дуо...»

Бииргэ µ³рэммит уолбут онно олус кэлэйбит этэ. 2012 сыл кы-
´ыныгар Москва±а гостиница±а к³рс³н: «Я-то думал, вы большие 
друзья...» – диэхтээбитэ. Мин эмискэ сирэйгэ бэрдэрбит курдук 
 буолбутум. Со´уйбутум, абарбытым. Чугас баара буоллар тугу гы-
ныахтаахпын айбыт Та²ара эрэ билэн эрдэ±э.

Дойдубар кэлэн баран улахан, элбэх хатыылаах тыллардаах су-
рук суруйбутум. Ыыппата±ым. Арай биирдэ эмэ эрийдэ±инэ сото-
вайбын арааран кэби´эрим. Аахсан да диэн – ба±айыны кытары. 
«Ки´и тэ²нээ±ин кытта аахсыахтаах», – диирэ а±ам.

...Хайыахпыный? Итиччэ ыксаабыт эрэйдээ±и «выручайдаары» 
почта±а баран кэллим. Уонна бу суруйа олоробун.

Кэбис, ки´и буолуохха...

Иван Иннокентьев,
Россия Улахан литературнай бириэмийэтин лауреата
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Түннүгүм аһаҕас. Үрдүк дьиэлэр быыстарынан лүҥкүрбүт кү-
һүҥҥү халлаан өрөҕөтө көстөрүнэн бэрт тиэтэлинэн арбаҕар бы-
лыттар устан күлүгүлдьүһэллэр. Им-ньим. Арай сөп буола-буола 
курас тыал долгунугар оҕустаран бытархай таммахтар өтөрүнэн 
сууллубатах түннүк тааһыгар ыһылла түһээт, хаппыт пластилин 
дьурааларыгар оҕустаран, туора-маары тыккыраһаллар. Олбуорбут 
бырыыланан, онон-манан оҥхойдорго чалбахтар олоҕо суоҕунан 
өлбөөдүһэллэр. Дьиэлэр икки ардыларыгар остуолбаларга тардыл-
лыбыт иччитэх таҥас ыйыыр быалар кэлэр-барар тыалга оҕустаран 
биэтэҥнэһэллэр.

Сиккиэр тыал сөрүүннүк кууспаҕалыыр, оол-ол үөһэ ыанньый-
быт былыттар быһытталанан, халлааммыт сырдыах курдук тунаа-
ран ылла.

Бай, бу тугуй? һы... Итиннэ мас олордубуттар эбит дуу! Ол 
кыһыл долохуна быһыылаах – кытара сандааран түһэн... Аттыгар 
кыыс оҕолуу кынтайбыт хатыҥ барахсан туналыйар. Дьылыгы-
раан көн³көтүн! Хайа, лабаалара, кырдьык, үкчү куруһуба курдук-
тар дии... Эчи, үрдүгүн, дьиэ кырыыһатын сотору аһары көтүүһүк. 
Тоҕо үчүгэйэй! Хагдарыйбыт сэбирдэхтэрэ солотуу буолан дьиэ 
күлүгэр да үүннэллэр, ити сырдыы, дьиримнии турар курдуктар. 
Урут бу бэйэлээҕи хайдах таба көрбөтөҕүм буолла? Левитан хар-
тыынатыттан түһэн кэлбит курдук көмүс хатыҥчаан бу буора-сыыһа 
өрөкүйбүт олбуор ортотугар – тоҕо кэрэтэй!

Звонога суох, күлүүс тыаһа хачыгыраан, аан тэлэллэ биэрдэ. Он-
тон икки илиитигэр толору суумкалаах, сеткалаах, эмиэ да бидон-
наах кэргэним көлөһүн аллан, олоппостору тоҕо силэйэн халырҕаан 
киирэн кэллэ.

– Дорообо, доҕоор! Хайа дьиэҕэр эбиккин дуу. Бүгүн халбаһыыга 
түбэһэн, уочарат бөҕөҕө хаптаран, хойутуу сыстым быһыылаах... 
Мэ эрэ, көмөлөс... Бүгүн тугу гынныҥ? Хайа, эмиэ кимиҥ кэлэ охсон 
барда? – остуолга быһаҕас арыгылаах бытыылка турарын көрөн 
киһим иэдэс биэрдэ.

– Ээ, дьиэбэр олордоҕум дии, ханна сылдьыахпыный? Арай Вася 
сырытта, – кэргэним кынчарыйан ылбытыгар ах баран хааллым 
уонна кэпсэтии соччо бэрдэ суох хайысхаҕа иэҕиллээри гыммытын 
өйдөөн, сэһэргэһиини атыҥҥа уларытарга быһаарынным,– Көр эрэ, 

Виталий АНДРОСОВ

САҤА ХААР УСТУН
(Кэпсээн)

Эргэ сурунаалтан
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Эргэ сурунаалтан

доо, бу. Дьиэбит таһыгар ол утары хатыҥнаах 
эбиппит дии. Ити күлүккэ да хагдарыйдар, 
саһаран, сандааран, өссө ордук кэрэ буолар 
эбит. Ээ, хайдаҕый? Көр эрэ! Олох дьиҥнээх хар-
тыына курдук дии...

– Сэгэрим сыыһа, саҥа таба көрөөхтөөҥҥүн! 
Мас күөх суугуна уурайан, хаһыҥҥа хаарыт-
тар даҕына хайдах тупсуо эбитэй... Ити маҥнай 
көһөн кэллэхпит саас Лена олорпут хахыйах-
тара эбээт. Өйдүүр инигин, суоппар Гена бас-
такы кэргэнин? Эрэйдээх оҕолонобун диэн 
был дьанаахтаабыта дии... Барахсаттар иккиэ 
эти лэр – биирдэрин орой-мэник уолаттар лабаа-
ларын дэлби тоһуталаан куура хаппытын Гена 
икки сыллааҕыта кэрдэн кэбиспитэ. Онтон ити 
эрэйдээҕи силигилээн, намылыйан-наскыйан, 
тулаайахсыйан турарын көрдөхпүнэ, үтүө кэ-
риэс курдук дьүөгэлэрбин, көрдөөх-нардаах оҕо 
сааспын өйдөөн кэлэбин. Сэгэрим сыыһа-а, би-
лигин...

«Сэгэрим сыыһа!» Эчи кэпсээнэ дэлэйин – 
са ҥардыы айахпын атан эрдэхпинэ кута-симэ 
оҕус таҕын. Чэ-чэ, саҥардын, баҕар, көнньүө-
рүө. Түннүкпүн сабан хатыыбын, шторабын тар-
дабын.

Биһиги холбоспуппут алтыс сылыгар барда. 
Үһүөбүт. Билигин төрдүспүтүн кэтэһэбит. Биир 
оҕолоохпут – кыыс. Саргы диэн. Мин ааттаа-
бытым. Саргы – дьол, соргу диэн буоллаҕа. Би-
лигин биэһигэр сылдьар, туһа киһитэ.

Кэргэним Лаана – омук тылын учуутала. Баста-
кы оскуолаҕа үлэлиир. Сылдьарга ыраах гынан 
баран, билигин үөрэнэн атын оскуолаҕа көһүөн 
баҕарбат. Былырыын куорат киинигэр баар орто 
оскуолаҕа сүүрэн-көтөн, кэпсэтиһэн кэлбитим 
кэннэ: «Коллективпар, оҕолорбор үөрэнэн хаал-
быппын. Хайа уонна бэйэм тэрийсибит кабине-
тым даҕаны», – диэн аккаастаан кэбиспитэ.

Саҥата суох Васялыын аһаабыт остуолбун хо-
муйан, быһаҕас бытыылканы холодильник кэн-
нигэр үҥүлүттүм. Ыскаатары ыраас гына  со тон 
баран, килиэп бысталаан эрдэхпинэ, хостон 
кэргэним таҕыста. Санныгар долгуннуран түһэр 
баттаҕын төбөтүн оройугар эрийэн, шпильканан 
туттара туран ыйытта:

– Кыыспыт төһөҕө утуйбутай?
– Вася кэлэрин кытта,– кэргэним сөбүлээбэт 

боппуруоһун таарыйан эрэрбин өйдүү охсон, 

сонно көннөрөн эттим, – балтараа чаас курдук 
буолла.

Чэйдиибит. Уу-чуумпу. Иккиэйэҕин аһаатар-
быт эрэ өрүү маннык саҥа-иҥэ суох. Кини тугу 
эрэ саныыр, мин эмиэ.

Чэйдээн бүтэн эрдэхпитинэ Володя киирдэ. 
Былыргылыы «ежигин» ³рө тараан сырдык ха-
рахтарын симириктэтэ көрөн, үгэһинэн кии-
рэн баран, аан айаҕар тэпсэҥнии турда. Кини 
 бастаан тыйыс курдук туттар, онтон кэпсэтиһэн 
истэҕи² аайы мичээрдээн, эйэлээх, эйэҕэс бөҕө 
киһи буола түһээччи.

– Хайа, Володя, аас, кэпсээ! Солунуҥ?
– Суох. Эһиэхэ туох кэллэ-барда-а?
– Биһиэхэ да соччо суох. Арай Лаана хал ба-

һыыга түбэһэн атыыласпыт. Биһиги маҕа һыым-
мытыгар тахсыбыт. Уочараттаах гынан ба ран 
тииһиммиттэр. Эн Тоняҕыныын сыл дьыбыт тар 
буолбат дуо?

– Арба, Володя, килиэбиҥ аҥаарын илдьэ тах-
саар эрэ, – кэпсэтиигэ Лаана кыттар. – Үнүр ити 
таайбыт кэлэн, ыксыы сылдьыбыппытыгар абы-
раабыккыт. Син үчүгэйдик көрсүбүппүт. Күһүн 
кус, куобах ыытыах буолбута... Олор-олор. Уон-
на дьэ туох солун баар?

– Ээ, туох кэллэҕэй. Мин ити кыра наада-
лаах киирдим. Бүгүн эбэбит өлбүтэ биир сылын 
туолар. Онно кыратык мустан олоро түһээри. 
Үнүрүүн пааматынньыгын туруорарга сүксэн-
көтөхсөн абыраабыккыт аххан. Чэ, киэһэ аҕыс 
диэки биһиэхэ тахсыбаккыт ээ?

Мин кэргэним диэки «кылап» гынан ылабын. 
Киһим, ыстакааннаах чэйин итииргэтэн сыпсы-
рыйа олорон, эҕэлээх да буоллар мүчүйэн ылла:

– Ээх, сөп буоллаҕа дии. Бабушкаҕа буол-
лаҕына тахса сатыахпыт. Володя, кладбищеҕа 
кэлин тахса сырыттыгыт дуо?

– Мааҕын Тоня оҕолорунуун сибэкки ууран 
кэлбиттэрэ... Чугаһынан суох кыраһыабай эр-
гиирдээх, пааматынньыга да табыллыбыт диэн 
үөрэн, санаалара көтөҕүллэн киирбиттэр этэ. 
Сөп, чэ! Мин атын ыалларбар таҕыстым...

Ааммыт сыыйа тимиччи сабылынна. Мин хон-
чоҕорбун чэй куттара уунабын уонна бэйэбин 
кытта кэпсэтэрдии оргууй аҕай этэбин:

– Эбэлэрэ эмээхсин өлбүтэ сылын хайы-үйэ 
туола охсубут дии, арааһа, таҕыстахха табылла-
ра буолуо...
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– Бүгүн эмиэ күннээри гыннаххыт. Саатар 
күнүскүттэн испиккин, сарсын өлөттөрөн эрэй-
дэниэҥ дии, куртаҕыҥ уйбат эрээри тоҕо наһаа 
иһэриҥ буолла... Кыыспыт садыттан биһигини 
ахтан аххан кэлбит. Сахалыы кинигэлэри булан 
ааҕыах да этигит. Оҕом эбии хоһоон бөҕөтүн 
билбит үһү. Воспитатель бэркэ хайҕаан эрэрэ, – 
дьэ ити саҕаланнаҕа диэн кэбис, пулемет уоча-
ратын курдук быыс биэрбэккэ кут да кут.

– Ээ, чэ, өрүү миигиттэн иҥнэн аххан биэрэ-
ҕин, – кыйаханан эрэрбин биллэрэн чааскыбын 
тыастаахтык остуолга уурабын. – Васялыын хай-
дах олоро түһүөхпүт суоҕа этэй? Эн өйдөө ээ...

– Оттон иһэргит чаастата бэрт дии. Ким дипло-
ма, ким командировката, көрсүһүүлэр, сууйуу... 
Эчи, билэр да киһиҥ элбэҕэ.

– Киһи киһини кытта кэпсэтиһэн билсэр ба-
ҕайыта. Понимаешь? Уонна налыччы ис санаа-
ны барытын түөрэ уурсан. Хайдах дьон үөрүүтүн 
дуу, иэдээнин дуу үллэстиһиэм суоҕай. Иһит: 
өскө киһи кутурҕанын µллэһиннэххинэ, онтуҥ 
аҥаарданар, оттон үөрүүтүн үллэһиннэххинэ, 
оччо төгүл үөрүүҥ улаатар. Конечно, сөбүлээн 
көрөн иһиэххэ буоллаҕа...

– Саарбах, ээ. Уугутугар-хааргытыгар кии-
рэн собуоттаннаххытына, сорҕотугар баҕас на-
һаалыыгыт да быһыылаах. Үнүрүүн: «Икки ко-
ньякка бырахсыбыппытыгар Аликпыт үс эрэ 
сүүһүн биэрдэ», – диэн бэйэҥ суланан эрэриҥ 
дии. Хата, уолуҥ өһүргэммэтэҕэр баһыыба...

– Тохтоо эрэ! Эн хайдах өрүү эр дьон дьыа-
латыгар орооһоҕун? Өрүү кыыһыран, кыын-
ньан тахсаҕын. Мин доҕотторбун өрүү кынчыа-
тыы көрөҕүн. Оттон эйиэннэригэр мин тоҕо эрэ 
кыыһырбаппын дии. Өрүү үөрэ-көтө көрсөбµн. 
Оттон эн?

– Эйиигин кытта аахсан да диэн. Сороҕор 
алыстаары гынаҕыт эбээт. Чэ, тохтуох. Хата, ай-
манан, оҕобутун уһугуннардыбыт. Эн киниэхэ 
бар. Мин иһити хомуйуом. Бүгүн сынньан. Уон-
на киэһэ, кырдьык, ыалбытыгар тахсан олорсо 
түһэн киириэх.

Лаана төб³түн быһа илгистэ-илгистэ кыыһы-
гар барда. Тапочкатын да кэппэт ээ...

Мин атах сыгынньаҕын дьоммор сыбдыйабын. 
Саргы муостаҕа домино дьиэ тутан эрэр. Лаана 
орон төбөтүгэр ыттан түннүккэ сыҥаах баттанан 
таһырдьаны одуулуур. Санныларын ыгдатан, 

бэйэтэ кумуллан, улахан куукулаттан эрэ обургу 
буолбут.

Телевизорга балет кэлэ турар быһыылаах. 
Маҥан мантиялаах киһи батаһынан далбаатана-
далбаатана сүүрэр. Аа, «Спартак»... Били армян 
киһитин музыката. Мин сөбүлүүр, ытыктыыр 
музыкам. Тоҕо иһиллибэтий? Тоҕо ити бэйэлээх 
музыканы иһитиннэрбэккэ араардылар? О, аны 
кырыктаах Красс киирдэ...

– Ой, пап-пуо! Тоҕо дьиэбин алдьатаҕын. Мин 
наһаа үрдүккэ таһааран испитим дии... Ну, пап-
пуо!..

Соһуйан тохтуу биэрэбин. Кыыһым быыкаа 
обуйук уостарын мэрбэҥнэтэн, хайа-үйэ илийэ 
охсубут кыламаннарын быыһынан хараҕын уута 
кылахаччыйа түспүтүн ытыһын таһынан ньухха-
ланан эрэр. О, дьэ! Наһаа ытанньах, атаахтыы 
улаатан эрэр. Көр эрэ! Аны киһини да сүгүн 
 хаамтарыа суох дии! Тохтуоҥ ээ! Саҥата суох 
тыастаахтык үктэнэн телевизорга ааһабын.

Миигиттэн куттанан Саргы Лаанаҕа куотта. 
Киһим эргиллэ охсон кыыһын көтөхтө. Иккиэн 
ыга куустуһан олорон ытаан сыҥырҕаан барды-
лар. Бу да дьон! Аата киһи оонньоотоҕуна эҥин 
араас буоланнар. Ийэбит да кыыһыттан ордубат. 
Ити эрээри наһаалаатым дуу...

Тимиччи олоруллубут мас кириэһилэни «ха-
лыр» гына сыҕарытан дьоммор сэргэстэһэбин. 
Иккиэннэрин кууһан ылабын. Сыллыыбын. Мин 
дьоммун наһаа таптыыбын эбээт. Саргыны хон-
ноҕун анныттан өрө кытаахтаан таһааран хаба 
оонньуубун. Күлэбин. Оонньоон сыыһа-халты 
хадьырыйталаан ылабын. Киһим тэбиэлэнэр, 
мөхсөр, ийэтигэр чарбачыһа сатыыр. Ыыппап-
пын. Аны ырдьыгыныыбын. Муннубунан ан ньыа-
лыыбын. Атаҕын тарбахтарын эмэбин. Кыыһым 
часкыйда. Өрө сарылаан оҕо диэтэҕиҥ. Ити ту-
хары атааҕа бөҕө!..

Лаана өһөс хараҕа чыпчылыйбат даҕаны. Кы-
таата сатыыр быһыылаах. Тимир-тамыр курдук 
туттар.

Хата, мин түннүккэ баран сөрүүкүү түһүү-
һүкпүн... Оо, хатыҥ!..

Оҕо сааһым бииргэ ааспыт доҕоро,
Хатыҥчааным, хатыҥ барахсан!
Соҕотох, тулаайах хатыҥ эрэйдээх! Ити сиик-

тээх дьиэ күлүгэр саһан, саһаран да турдар кэ-
рэтин, нарынын, үчүгэйиин!..
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Саҥа күн тахсарын мэлдьи кэтиибин,
Доҕорум кэлиэ диэн куруук күүтэбин...
Бэрт да ырыа! Адьас киһи сүрэҕин ортотунан 

сүүрүгүрэр наһаа да нарын, ис-киирбэх мело-
дия. Ып-ыраас санаа курдук...

Ааспыт барыта күндү. Бу оҕо сааһым ааһан 
эрэр, бу олоххо үктэнэн эрэбин диэн олох да са-
наан көрбөт этим. Өрүү маннык буолуо, бу кур-
дук хаалыа диэх санаа баар быһыылааҕа. Үөрүү 
үөрүүнэн, хомолто хомолтонон ааһан иһэрэ. Ол 
оннугар хас саҥа үүнэр күнтэн туох эрэ кэрэни, 
умнуллубаты күүтэрим, күүтэбин да. Тугу? Бэ-
йэм да билбэппин. «Саҥа күн тахсарын мэлдьи 
күүтэбин...»

– Тима, эн наһаа холуочуккун. Сыта түһүү-
һүккүн. Оҕоҕун эмиэ куттаан ытаттыҥ... Биһиги 
кинигэлэрбитин ааҕыахпыт. 

«Алаа-моҕус арай биирдэ...»
Оок-сиэ! Мин Лаанам наһаа да киэҥ, холку 

киһи! Көр ити кыыһырбыта ааһа охсон оҕотун 
кытта бодьуустаһан эрдэҕэ...

Мин кыратык эмэ истэхпинэ даҕаны атын дьах-
таллар курдук мээнэ тырытталана, этиһэ-охсуһа 
сылдьыбат. Кистээн ытыыр эрэ быһыылаах... Кыр-
дьыга да, мин оннук буор иһээччи үһүбүн  дуо? 
Таах көннөрү көрсүһүүлэргэ, бэлиэтээһиннэр  гэ 
кыратык, бэрт кыратык иһэбин. Миигиннээ ҕэр 
буолуохтар да бааллара чуолкай.

Оттон Толя? Васям? Илья Романович?..
Кинилэргэ холоотоххо, мин диэн арыгыһыт 

буолбатахпын. Оттон быраҕа соруннахха, баҕас, 
таах, эргэ мөһөөччүк курдук, илгэн кэбиһиллиэ 
буоллаҕа. Ити тоҕо бары мин кыратык эмэ ам-
сайыым да, айдаара сатыылларый? Лаанам да-
ҕаны кэнникинэн кыыһырарын биллэрэрэ үк-
сээтэ: кэпсэппэт буолан хаалыталыыр. Аны атын 
киһини таптаата дуу? Бээ, хата, соһутан итини 
билиэххэ баар эбит. Ыйыппатым дуу, ыйытарым 
дуу?

Тардыалаабыттарыгар уһуктабын. Лаанчык 
кэ лэн мичээрдии-мичээрдии тардыалаһар, туох 
эрэ диэн хоһооно суох саҥарар. Айыы, төбөм 
дэлби ыалдьыбыт, ыаҕастаах уу курдук.

– Туох-туох диигин, доҕоор?
– Володя иккитэ киирэн уһугуннаран көрдө. 

Хайаан да таҕыстын диир. Били Хонооһой 
Уйбаа набыс кэлбит үһү. Ыраас ырбаахыҥ ыс-
каапка баар буолуо. Мин кыыспынаан эбэбити-

гэр бардыбыт. Тима, наһаа иһиэ суох этиҥ. Сар-
гы² да иһэргин адьас сөбүлээбэт ээ! Ону-маны 
тыллаһарыҥ, лахсыйарыҥ элбэх. Мин сороҕор 
тулуйбат буолан эрэбин. Чэ, биһиги бардыбыт, 
кыыһым таһырдьа кэтэһэн турар...

Даа... Ити аата Лааналаах бардахтара. Эмиэ 
кыыһырдаҕа. Ийэтигэр барда быһыылаах. Чэ, 
бардын. Куттаан биэрэр. Син ханна да барыа 
суоҕа, хата Хонооһой Уйбаанабыс кэлбит эбит... 
Бэрт. Эмиэ ром дуу, бренди дуу кэһиилээх буо-
луо. «Ханна эрэ ыскылааттан быһа ылар сир-
дээхпин», – диэн киһиргээбиттээх. Бэйэтэ ик-
китэ эмтэнэн баран, билигин шампанскайы да, 
пивоны да иһэр. Өссө ким кэллэ эбитэ буолла.

Күүттэрэр сатаммат... Хайы-сах уону ааспыт, 
таһырдьа хараҥарбыт. Тыалырбыт. Хата, былыт 
бу түүн астара буолуо. Хайа муҥай, өр да сор-
доото.

Ааммын хатаары күлүүһүм тылын көрдөөтүм 
да булбатым. Чэ, чэ, аһаҕас хааллын. Манна туо-
ра киһи ким да сылдьааччыта суох, оттон ыал-
ларбыт бары үчүгэй бэрээдэктээх дьоннор. Арай 
анныбытынааҕы Живкиннэр эрэ кыра оҕолоох 
буолан, дьону мунньаҕыт диэн айдаарааччы-
лар, сороҕор тоҥсуйааччылар. Дьахтар иллэрээ 
күн тахсан эмиэ саҥара сылдьыбыта. Тыла дии-
бин диэн мэктиэтигэр айаҕыттан уот кытыас-
тарга дылы. «Маны таах хааллардахпына мин 
буолуом. Арыгылыыгыт. Саамай элбэх ыалдьыт-
тааххыт да, подъеһы кэмигэр үчүгэйдик хомуй-
баккыт», – дии-дии кыйытталаммыта. Биһиги 
Лаа набыт уочаратын к³тµппэккэ сууйа-сото 
сыл дьарын аахсыбат. Кырдьык эдэр дьон буолан 
дуу – биһиэхэ киһи үгүстүк сылдьар. Ол эрээри 
арыгылыыр чааһынан ба±ас омуннуур – биһиэхэ 
ырыалаах-тойуктаах, үҥкүүлээх биэчэрдэр сыл-
га үстэ-түөртэ, бырааһынньыктарга буолааччы-
лар. Ону тулуйбаттар. Бээ-бээ, ааным аһаҕас 
 хаалар буоллаҕа...

Володялаах сорох ыалдьыттара автобус сы-
рыытын, сырдыгы батта´а дьиэлээбиттэр. Ос-
туолга «Плиска» аҥаара турар. Табах буруо-
туттан кухня ыыс-быдаан буолбут. Икки билбэт 
киһим тугу эрэ быһаарсаллар, – биирдэрэ блок-
нотугар телефон нүөмэрин суруйа сатыыр. Ат-
тыбынан аччыгый кыыс Муся кы´ыл хаалтыһын 
³тµµктэнэн,утуйар хоско ааста. Саала±а киирэ-
бин. Остуол т³б³тµгэр Хоноо´ой Уйбаанабыс, 
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кыра у²уохтаах, т³п-т³гµрµк мээчик курдук ис-
тээх ки´и, кы´ыл сирэйэ мылайар. Анекдот кэп-
сээн хараҕын үүтэ көстүбэт буола күлэн бычыгы-
рыыр. Эргэ баҕайы анекдот гынан баран, бары 
күлсэн тоҕо бараллар. Түгэх диэки дьахталлар 
олороллор эбит дуу.

Кухняттан Тоня икки ыһаарыламмыт собо ну 
миэхэ аҕалла. Володя «Плиска» кутар. Хонооһой, 
олоппоско тиэрэ түһэн ымайа олорон, ытырбыт 
бөппүрүөскэтин ыһыктыбакка эрэ миэхэ эрги-
линнэ:

– Тима, доҕоор, дьэ күүттэриилээх да киһи 
буоллуҥ. Мааҕыттан тост да баранан барда. 
Чэ, бу ыкса дьукаахтарыҥ мамашалара Хобо-
роос кис тэммитэ биир сылын туолла. Ону бу 
чугас дьоно, доҕотторо мустан бэлиэтии оло-
робут. Сорохтор сөп буолан дьиэлээтилэр, со-
рох дьэ бу саҥа кэллэҕэ. Онон саҥа киһи ыста-
раап үрүүмкэҕин ис уонна туран тылгын-өскүн 
иһитиннэр, – Хонооһой быллаҕар сирэйэ ньа-
лайан кэллэ уонна кэри-куру курдук туттан, 
үрүүмкэтин эргичиҥнэтэн көрө олордо.

Володя сигаретын күлэ бүрүүкэтигэр тамма-
лаабытын саҥата суох ыраастаан барда.

Мин турдум. Тугу этиэххэ сөбүй? Дьонум да 
холуочуйан эрэллэр эбит. Саҥа-иҥэ мөлтөх, 
арбы-сарбы тутталлар. Ким эрэ биилкэнэн тэ-
риэлкэ түгэҕиттэн рис туораахтарын хомуйан 
кыычырҕатар. Тугу этиэххэ сөбүй? Бүгүн, бу 
дьоҥҥо...

Эмискэ куйахам күүрбэхтээтэ, көлөһүнүм 
«сарт» түстэ. Чэчэгэйдэрим «сыр-сыр» кэйиэ-
лээтилэр. Онтон хайдах эрэ хараҕым сырдаан, 
сытыырхайан, мэйиим, этим-сииним аһыллан 
 хаалла. Мин тонолуппакка көрөбүн, өйдүү са-
тыыбын, мэктиэтигэр, тыыным бобуллар.

Уун-утары маҥан истиэнэҕэ хара араамалаах 
мэтириэт ыйаммыт – Хобороос бокуонньук мэти-
риэтэ... Бытархай төгүрүк ойуулардаах былаач-
чыйалаах. Баттаҕын өрө тараан кырабыайканан 
туттарбыт. Мичээрдээн тэбис-тэҥ тиистэрэ кэ-
чигирэспиттэр. Унаарыччы көрбүтэ көрбүтүнэн. 
Олох тыыннааҕын курдук. Кыраһыабайын! Ол 
эрээри кини ити ньулдьаҕай санна иэдээннээх 
 ыарахаттары сүкпүтэ. Биһиги бүгүн кини күн 
сириттэн букатыннаахтык арахсыбыта биир сы-
ла туолуутун бэлиэтиибит. Киһини умнубакка 
маннык өйдүүрбүт үчүгэй эрээри... Хобороос 

туһунан бүгүн манна төһөлөөх истиҥ, иһирэх 
тыллары эттилэр буолла, оттон киһи баарыгар, 
тыыннааҕар ол туһунан тоҕо умнабыт?!

Хобороос, Хобороос эрэйдээх... Мин санаам 
ситимэ ырааттар-ыраатан барар. Дьон дьылҕата 
олус да уустук, кытаанах ээ. Ити Хонооһой Уй-
баанабыс ийэтэ – Арыппыана Хобороостуун 
эдьиийдии балыстыылар. Сэрии буолаатын кыт-
та Хобороос кэргэнэ бастакы хомуурга түбэ һэн 
армияҕа барбыт. Хобороос сылы сыллата тө-
рөөбүт сэттэ уу-кырбас оҕолорунаан хаалбыт, 
сут-кураан дьылларга ыксаан Арыппыанаҕа 
киир  битэ – Арыппыана саҥа кэргэниттэн симит-
тэн, Хобороос тугу да эппэтэҕэ, онтон уулуссаҕа 
тахсан баран сэргэ хаамсан иһэн, санаатын 
дьэ быктарбыта: «Балтым, оҕолорбун иитэр-
бэр...» Онуоха Арыппыана, ситэ саҥардыбакка, 
быһа түспүтэ: «Кэргэним үбү-аһы ыскайдыыры 
сөбүлээбэт. Бэйэҥ билэҕин – бастакы кэргэм-
мин кытта табыллыбатахпын, иккиһим эмиэ он-
нук буолуон баҕарбаппын, бэл уолбар Афоня-
ҕа көмөл³һөрбүн ыарырҕыыбын!..» – диэбитэ 
итиэн нэ ытам ньыйан ылбыта.

Хобороос инньэ гынан тыаҕа төннөн тахсыбы-
та уонна бар-дьон к³мөтүнэн инчэҕэй тирбэҕэ 
 быс тыбатынан бэрт сыранан сыккыраан олор-
бута. Сэрии бүппүтүн кэннэ киниэхэ икки мэҥэ-
һик ыар сурахтар кэлбиттэрэ. Аан бастаан Бер-
линтэн: «Эн кэргэниҥ Берлин куорат иһин 
ох  суһууга оҕунна», – диэн иһитиннэрии кэлбитэ. 
Итинтэн саҥардыы өйүн-төйүн булунан эрдэҕинэ, 
аны балтыҥ ыараханнык ыарыйда диэн биллэр-
биттэрэ. Арыппыана иккис кэргэнэ сэрии бүтэрин 
кытта арахсан баран хаалбыт су раҕа иһиллиби-
тэ, онон Хобороос бэрт тиэтэлинэн оҕолорун ыал-
ларга хаалларан, куоракка киирбитэ.

Балта адьас мөлтөөбүт этэ, эдьиийин көрөн ба-
ран ытаабыта, кубархай чарчыстыбыт иэдэһинэн 
хараҕын уута бокуойа суох сүүрбүтэ: «Эдьиийим 
эрэйдээх, эдьиийим эрэйдээх...» – иккиэйэх тылы 
үрүтүн µ³һэ хатылаабыта. Уолун Афоняны ийэҥ 
улаханнык ыарыйда диэн ыҥыттарбыттарыгар 
аҕыйах тыллаах телеграмма кэлбитэ: «Экзамен 
туттарабын. Кыайан барбаппын». Ийэтигэр ону 
эппэтэхтэр этэ, оттон Арыппыана соҕотох оҕотун 
тиһэх түгэнигэр тиийэ кэтэһэр быһыылааҕа, аан-
тан хараҕа арахсыбакка сытан бараахтаабыта 
үһү.

Эргэ сурунаалтан
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Эрэйи-муҥу эҥэринэн тэлбит Володя ийэ-
тэ Хобороос эрэйдээх сэрии кэнниттэн өрүү 
хара былааттаах сылдьарын өйдүүбүн. Эдэр 
саха дьахтара иккистээн кэргэннэммэтэҕэ. Хал-
лаан сырдыаҕыттан им сµтµөр диэри колхозка 
үлэлээн, ыанньыксыттаан оҕолорун атаҕар ту-
руорбута.

Оҕолорун иннигэр эрэйи-муҥу элбэхтэ билбит, 
сэрии, сут сылларын мүччү көппүт аастыйбыт 
баттахтаах наҕыл саҥалаах саха эмээхситтэрэ, 
хаһыа буолан хааллыгыт? Хобороос, эн бүгүн 
манна суоххун. Эн хартыына буолбуккун... Тоҕо? 
Тоҕо бу торҕоннообут сор толооннорун тоҕу 
 сиэлэн кэлэн, бачча баай-дуол олох ачатыгар 
үктэнэн баран, хартыынаҕа хатанныҥ? Тоҕо?..

– Хайа бу киһибит олох да дөйүөрэн хаал-
ла дуу? Тоҕо аҥнан баччааҥҥа диэри эппэ-
тий? – Хонооһой Уйбаанабыс айаҕын киэҥник 
атан сыҥааҕырдыырын ытыһынан сапта-сапта 
саҥарда, аны түөрт муннуктаах былаатын ороон 
таһааран киэр хайыһан муннун-уоһун сотунна.

– Тима, доҕор, кырдьык туохта эмэтэ эт эрэ, 
– Володя кэтэһэ сатаан баран тулуйбакка-тэ-
һийбэккэ остуол сирэйин тарбаҕынан табыгыра-
та олорон.

– Бэйи, оччоҕо мин этиим, – диэбитинэн Хо-
нооһой Уйбаанабыс суон илиитинэн остуолга ту-
рар үрүүмкэни эһэ охсон ылбытынан, дьигис гы-
нан туран кэллэ. – Барыта үчүгэй туһугар! Бары 
этэҥҥэ буолуоҕуҥ!

– Бэйи, мин этиэм этэ, – мин көхсүбүн этитэ-
бин. – Оҕолор, эһиги ийэҕитигэр бетон паама-
тынньык туруорбуккут, эргиппиккит. Ити үчүгэй. 
Ол гынан баран өйдөөҥ, ити ийэҕит бокуонньук-
ка эрэ наада буолбатах. Ити тыыннаах, кини 
үтүө аатын сүрэхтэригэр илдьэ сылдьар дьон-
нор ытык кэриэстэрэ буолар. Биһиги барыбыт 
ытык иэспит, суобаспыт буолар. Дьыала, дьиҥэр 
 тиийдэххэ, үбүгэр-харчытыгар, пааматынньыгар 
да буолбатах. Ханнык баҕарар үтүө майгы атыы-
ламматын, уларсыллыбатын, эргэрбэтин кэриэтэ 
эһиги ийэҕит сырдык мөссүөнэ кинини өйдүүр 
дьоннор сүрэхтэригэр өлбөөдүйбэтин, кырдьы-
батын...

Салгыы этээри, түөһүм муҥунан тыын ылаа-
ры тохтообутум Тоня дуйдаах чаанньыгын туп-
путунан итии, хойуу чэй кутаары бэлэмнэнэн 

чоҕулуҥнуур, оттон Володя тоҥолохпуттан ту тан 
саҥата суох, сырдык харахтарынан остуолу ту-
ла олорор дьону сандаарыччы көрө, мин этэрбин 
иһитиннэрэ сатыы турар эбит.

– Хонооһой Уйбаанабыс! Өһүргэнимэ. Эн, ба-
ҕар, искэр аанньал да буола сатыаҥ, ол гынан 
баран өйдөө, үчүгэйдик өйдөө ааспыты, ааспыт 
дьону, бэйэҕин... Ол гынан баран, кэнэҕэскигин 
эмиэ толкуйдаан көр, инниҥ диэки көр...

Мин сотору дьиэбэр төннүбүтүм. Володялаах 
Тоня ааммар тиийэ атааран, илии тутуһан хаал-
быттара...

Соҕотоҕун саҥата суох хараҥа иччитэх дьиэҕэ 
киирэбин. Илиим иминэн торшер выключате-
лин көрдүүбүн. Эмискэ сып-сырдык электриче-
ство уота хоспор сандаарар. Кириэһилэм түгэҕэр 
түһэн таптыыр кинигэбин ааҕабын...

Антуан де Сент Экзюпери. Летчиктар. Кыра-
кый принц... «Бэйэҕин көрүн. Ити саамай ыара-
хан. Бэйэни көрүнэр, атыттардааҕар быдан 
 ыара хан. Өскөтүн эн ону кыайдаххына, ол аата 
эн муу дарай эбиккин...» «Саамай чуор – сүрэх...»

¤ук!.. утуйан ылбыппын. Таһырдьа сырдаа-
быт. Түннүккэ кэлэбин. Кыраһа! Кыраһа түспүт! 
Тэлгэһэбит иһэ сып-сырдык, ханан да бээтинэтэ 
суох кыраһа ма±ан көбүөрүнэн бүрүллүбүт. Арай 
били бүк-тах түспүт са´ааннар эрэ толбоннурал-
лар. Бөх-сыыс онно да суох.

Күн тахсан хараҥа санньыар түүн бу сиртэн 
араҕан эрэр. Тулабыт чэбдигирэн ырааһын.

Кыраһа. Маҥнайгы хаар. Сүктэр кыыс кэриэ-
тэ – хаар намыын үҥкүүтэ. Кэрэ, ыраас санаа 
уһуктуута.

Хатыҥым!.. Хатыҥчааным барахсан кыраһаҕа 
сууланан, көмүс сиппит сэбирдэхтэринэн күн 
уоту гар көөчүктүү, лыҥкыныы, тыҥкыныы на-
мыын бэйэтэ хоҥкуҥнуу тураахтыыр.

Мин таһырдьа ойон тахсабын. Кыраһаҕа күө-
лэһийэбин, сирэйбин соттобун саҥа түспүт 
халыҥ ыраас хаарынан. Мин үөрэн ыллыыбын. 
Хал лааным ырааһыан, күөҕүөн, үрдүгүөн! Мин 
халлааммын – биһиги халлааммытын хайа да 
хараҥа былыт саппатын!

Мин барабын, кэргэммэр. Саргыбар.
Ойуоккалыы, оһуор үктүү – саҥа хаар устун.

«Хотугу сулус» 6 №-рэ, 1979 с.

Эргэ сурунаалтан
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22. Сирдьит көрдөһүүтэ

Илин Таас иннигэр үһүөн сэргэстэһэ сөһүр-
гэстии олордулар эрээри, ыраах-ыраах арахсан 
хаалбыт курдук хас биирдиилэрэ бэйэтэ туспа 
бүгэн хаалла.

Хойгур эмиэ бачча үлүгэр сыралаһан кэлбит, 
ол иһэн хайдах уонна туох диэн үҥэн көрдөһүөн 
адьас билбэт эбит. Айаннаан иһэн бу ытык 
дойдуга тиийиэм диэн эрэммэт этэ эрээри, син 
биир арыт санаан аһарара: «Арай онно тии-
йэр түгэммэр ол туһунан, бу туһунан үҥүөм, 
көрдөһүөм», – диэн.

Оттон билигин өйө-санаата ыһыллан хаалбыт. 
Ону-маны иһиллииргэ, кэтэнэргэ дылы. Дьикти 
баҕайы, санаатыгар Таас иннигэр анаан лоһуор 
 таастарынан тэҥнэммиттии көбүс-көнө ньуур 
толору дьон ыга симсэн олорорго дылылар. Ол 
иһин хас та да эргиллэн көрдө да, ким кэлиэй, 
үһүөлэр эрэ.

Лао оҕонньор хараҕын симэн хамсаабакка 
оло роро, арай уоһа ибирдиирэ. Оттон Акуол бэл 
утуйдаҕына буоларыныы харахтара күп-күө-
ҕүнэн көрөргө дылылара.

Хойгур ис-иһиттэн куттанан кэллэ. Кини ха-
раҕынан илэ көрбүтүн, илиитинэн харбаабытын 
эрэ итэҕэйэр киһи манна кэлэн көстөрүнээҕэр 
көстүбэтэ лаппа элбэҕиттэн салынна. Тугун сү-
рэй? Хайдах маннык тулаҥ хончоҥнос айыы дуу, 
абааһы дуу ортотугар олоруохха сөбүй?

– Чэ, үҥэн иһиий... Тоҕо килэччи көрдүҥ, бач-
ча ыраах буом бөҕөнү туораан тугу гына кэлбик-

Николай Лугинов

УЛАРЫЙЫЫ КЭМЭ
Үөһээ дойдуга айан

(Бэһис сэһэн)

(Бµтµµтэ. Иннин сурунаал 7-с, 8-с нµ³мэригэр к³р)

киний? – диэн кулгааҕынан буолбакка, атыннык 
иһиттэ.

– Мин... Мин Таҥараҕа сатаан үҥпэппин.
– Акаары, манна Таҥара суох!
– Оччоҕо Тааска үҥэбит дуо?
– Оо, бу түөһээҥки тылын... Мантыҥ мээнэ 

буолбатах, Ытык Таас. Бу сүөһүнү ким манна 
аһарданый?

– Оттон Таҥараҕыт ханнаный?
– Эн ордугу-хоһу түөһүмэ, тоҕо манна кэлбик-

киний, ону кэпсээ.
– Мин бэйэм баҕабынан кэлбэтэҕим. Мин сир-

дьиппин.
– Оо, бу иэдээни-и... Мантыбыт аны сирдьит 

эбит. Оо, буолар да эбит! Чэ, хайыахпытый, сир-
дьит үксэ иирээки буолар. Оо, орто дойду барах-
сан, ол иһин бутуллан-буккуллан эрдэҕэ... Чэ, 
нохоо, ону-маны дойҕохтоомо, көрдөс.

– Мин... Көрдөһөрүм биир. Дойдубар төннөн 
тиийиэхпин баҕарабын. Киһи иккиһин кыа йан 
туораабат буомнарын арыычча туораан кэл-
биппит.

– Төннүмүнэҕин... Эн курдуктары, бөх-сах 
дьо ну манна хаалларбаттар. Баҕарбатаххына 
хол дьоҕуллан да төннүөҕүҥ.

– Буоллун... Дойдубар төннөр туһугар хол-
дьоҕулларбын да кэрэйбэппин.

– Антах төннөн тиийдэххинэ урукку кэпкин 
кэтэҥҥин эмиэ сымыйалаан, албыннаан барыаҥ 
дуо?

– Ол туһунан саныы иликпин.
– Көр, көнөтүнэн эттэ ээ! Оттон... Саратай 

баһылыга Окун этиитин ылыныаҥ дуо?
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– Эс... – Хойгур итини хантан билбиттэрит-
тэн сөҕөн саҥа аллайда. Кырдьыгы билиннэххэ, 
бэйэтэ да тамты умнан кэбиспит. – Быһаарына 
иликпин.

– Быһаарын. Эйигин аллара түстэххинэ икки 
суол күүтэр.

– Ханнык суоллар?
– Ол эн бэйэҕэр кими сирдьитинэн таларгыт-

тан тутулуктаах.
– Эс... Эһиги миигин Акуолу кытары бутуйумаҥ. 

Миэхэ тугум эмиэ сирдьитэй, бэйэм харахтаах-
пын.

– Оо, сордоох. Тугу да көрбөт эрээри ха-
рахтаахпын, истибэт эрээри кулгаахтаахпын 
дэнээхтиир... Ол диэн аны хоҥ мэйии эрээри 
өйдөөҕүмсүйэн туруо дии. Бэйэтиттэн ордор дьо-
ну сойуолаһыаҕа.

– Чэ, оччоҕуна кими сирдьит оҥостобун?
– Эн Окуҥҥа андаҕайбытыҥ дии. Эбэтэр аты-

ны да талыаххын син.
– Оннук этэ дуу?.. Оттон кинилиин Саратайы 

кыайан баһылыам дуо?
– Ол акаарылары баҕас бастаах эрэ бары-

та баһылыан сөп. Эн бастааххын буолбат дуо? 
Алҕаһыыр түбэлтэҕэр онтуҥ – толук...

– Эчи дьулаанын, оччоҕо... Ол ким да уһаабат 
олбоҕо.

– Барыта бэйэҕиттэн тутулуктаах. Кимиэхэ ти-
рэнэн өрө таһаараргыттан: таҥнарыахсыты дуу, 
эбэтэр эн тускар бэйэтэ толук түһэрин кэрэйбэт 
киһини дуу?

– Онно оннук дьон суохтар.
– Бааллар... Кинилэри бэл эн билэҕин...
– Бэйи, иккис суол баар диэтигит дии...
– Баар. Ол адьас атын, үрдүк анал...
– Онно төһө уһуннук олоруохха сөбүй?
– Сааһыҥ тухары уонна... ол да кэнниттэн 

эмиэ...
– Хайдах?
– Ыйытыма. Ону эн өйдүөҥ суоҕа.
– Сөп. Оччоҕо быһаар, хайдах-туох туһугар 

үҥэбин, тугу көрдөһөбүнүй?
– Дьон тус бэйэлэрин, чугас дьонун эбэтэр бу-

дуннарын туһугар үҥэллэр...
Ити кэнниттэн иһиллибэккэ эрэ өйдөнөр дьик-

ти саҥа хам барда.
Хойгур кэтэспэхтээн иһэн, хараҕын аһан тула 

көрүннэ. Ытык Кырдьаҕас маарыҥҥытын курдук 
таас төрөөн хамнаабакка олорор. Акуол уоһа 
ибирдииринэн көрдөххө тугу эрэ ботугуруур 
быһыылааҕа.

Хойгур хараҕын быһа симэн санаатын саа-
һылана сатаата да, ол судургута суох суол эбит. 
Таҥараҕа үҥүү диэн эмиэ да көрдөһүү, эмиэ 
да үҥсүү. Сатаабат киһи сыыһа-халты саҥаран 
буруйга-сэмэҕэ да туруон син курдук, эмиэ да 
сэрэхтээх...

Хойгур бэйэтин туһугар биири эрэ – дойду-
тугар этэҥҥэ төннөрүн, онтон ийэтигэр – дьо-
лу көрдөстө. «Дьол» диэн тугун кини соч-
чо быһааран билбэт. Ийэтэ эрэйдээх наар 
ата ҕастаммыт-баттаммыт курдук санаатыттан 
дьэ босхолонон үөрдүөн баҕарда. Дьиҥэр кини 
этэҥҥэ төнүннэр ийэтэ олус дьоллонуох этэ. Ити 
кэнниттэн аара көрсүбүт үтүө дьонун Гургаан, 
Салбар, Окун, Окой, бэл Оу Хотун тустарыгар 
көрдөстө. Бүтэһигэр Хантас ууһун кэннэ будун 
хаалла да, туох диэн үҥүөн сатаан быһаарба-
та: «Чэ, миигинэ да суох иннин аһарынар дьон 
ини...».

Хойгур эрдэ бүтэн баран Таас иннигэр аҕал-
быт аһын уурталаата уонна саламатын ыйаата.

Ытык Кырдьаҕас ону сэргии көрдө:
– Оо, бу киэргэлтэн сир-дойду бүтүннүү ула-

рыйа, сэргэхсийэ түспүтэ үчүгэйиэн! Салама 
 ба рахсан иччитэҕи иччилиир, утуйбуту уһугунна-
рар кыаҕын көр, онуоха эбии тыл күүһэ кыт-
тыспыта бу баар дии, бэл тоҥ күөннээх таас өҥө-
дьүһү нэ оонньоон, тиллэн кэллэ дии... Оҕолорум 
сыыс тара, бачча үлүгэрдээх үөһээ дойду үгүс 
буомун туораан кэлэҥҥит бу Таас килиэ дойду-
ну үтүө санааҕытынан угуттаан абыраатаххытын 
көр... Бу Ытык Сирдэр эһиэхэ сүдү махталларын 
этэллэрин эһиэхэ тиэрдэбин...

Лао кырдьаҕас тайаҕар тирэнэн иккиэннэ-
ригэр сиргэ тиийэ сүгүрүс гыммытыттан Хойгур 
олус соһуйан ойон тиийэн тохтотуох курдук гым-
мытыгар эттэ:

– Кэбиис-кэбис, тукаам, ити мин бэйэм буол-
батах, бу аттыбынааҕылар махталларын тиэр-
дэбин. Чэ, оҕолоор, киэһэрдибит, хараҥаҕа 
был дьаппакка тиийиэх этигит, онон хоҥнуоҕуҥ. 
Эһиги миигин кэтэспэккэ ыстанан хаалыҥ. Мин 
бэйэм дьаалабынан аргыый аҕай...
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23. Аптаах тайах

Төһө да абын-хомуһунун туһанан кырдьаҕас 
кинилэр иннилэринэ тиийиэҕин сэрэйдэллэр, 
Хой гур тоҕойго диэри өтөр-өтөр кэннин хайыһа 
испитэ.

Уолаттар сүргэлэрэ көтөҕүллэн, маарыын кэл-
биттэринээҕэр лаппа түргэтээтилэр. Сырдыгы 
былдьаһан сир ылан хаалаары сүүрүү-хаамыы 
икки ардынан сиэлэн-сэгэйэн и´эллэрэ, Хой-
гур бастаан, Акуол тайахтан тутуһан батыһара. 
Обургу лоһуор таастаах буолан, сорох-сороҕун 
тумналлара. Ол да эрээри, тайах көмөтүнэн 
үктэлтэн үктэлгэ лоп курдук тирэнэн биирдэ да 
тэмтэрийбэтэҕэ.

Хойгур бу көҥдөй мас тайах үгүс дьиктитин 
айан кэмигэр элбэхтик билэн турар. Кыһалҕа-
лаах кэмҥэ дыыгыныы, дьырылыы түһэн сэрэ-
тээччи, хаста да тиийбэт сиригэр илэ-бодо уһаан 
биэрэн тирэх буолан абыраабыттаах.

Хойгур итинтэн сылтаан бэйэтин үгүс элбэх 
аньыытын-харатын санаан иэдэһэ итийиэр диэ-
ри саатта ахан. 

Пахай даа, пахай! Ити бүгүн Ытык Кырдьаҕас 
олус диэн сөҕөн-махтайан махтаммыт хаппыт 
этин, балыгын тоорохойдорун бэйэтигэр арыый 
обургуларын, хараҕа суох тойонугар кыраларын 
үҥкүрүтэрин санаан кыбыстан үөһэ тыынна.

Аны туран ону барытын Акуол бэркэ диэн би-
лэ-билэ билбэтэҕэ буолар эбит. Дьикти киһи. 
Бүгүн күнү супту саҥата суох иһигэр дьуоҕара 
сылдьар.

Мантан, үөһэттэн көрдөххө орто дойду олоҕор 
сымыйалааһын, албыннааһын сүрүн төһүү күүс 
эбит дии...

Хойгур ийэтэ Хантас диэн Харатай ууһун са-
лаатыттан төрүттээҕэ.

Харатайдар олус кытаанах, хабыр да диэххэ 
сөп майгыларынан аатыраллара. Олохтоох сиэри 
кэспит киһи ким да буоллун, киэр кыйданара.

Харатай ууһа Хууннары кытары кэпсэтии 
быһыытынан, Алтаай хайаларынан ааһар айан 
суолун харабыллыырга сөбүлэспитэ. Ону Хара-
тайдар ол диэки Хантастарга сүктэрбиттэрэ.

Ону Хантастар маҥнай сөбүлээбэтэхтэрэ. Тал-
быттарынан көҥүл көһө сылдьыбыт көс ууһа 
кыһыннары-сайыннары биир сиргэ бааллыбыт 

курдук олороро табыгаһа суоҕа эрээри, кэлин 
сыыйа үөрэнэн испиттэрэ.

Оннук олоруохтарын биир иҥсэлээх санаа ал-
дьаппыта. Хантастар айан дьонуттан түһээн хому-
йардыы санаммыттара. Маҥнай син дуо на суох 
хомуур кэлин ой-бото буолан барбытыгар, сүнньү-
нэн, Кытай атыыһыттара Хууннар түһүлгэлэри-
гэр үҥсүбүттэригэр ана рааҥҥылар бу руй даммыт 
 Хантастары кэйээргэ көһөргө күһэйэллэр.

Кимтэн да көҥүллэппэккэ талбыттарынан кө-
ҥүл олорбуттара онно биирдэ биллибитэ.

Үөһэ хайаҕа олорон кинилэр ким да суоһаабат 
буомнарын манаабыта буолан, дьиҥэр, бай-
быт дьон быһыытынан, сүөһүлэрин дьону эттэ-
һэн көрдөрөллөрө, бэл дьиэ-уот үлэтигэр, ти   рии 
 имитэр, ас астыыр үгүс элбэх көмө ча ҕар дам-
мыттара. Бэйэлэрэ улахан тойоттор кур дук са-
нанан, баай-тот олоххо эрэхсийэн, бы һыыла-
ра-майгылара да уларыйбытын билиммэттэрэ. 
Ба рытын буолуохтаах курдук ылыммыттара.

Аллара Уорук таһынааҕы кэйээргэ көһөн, 
син атын Хуун уустарын сиэринэн сүөһү иитэн, 
сылгы көрөн туспа олорбуттара. Арай аҕыйах 
сыл иһигэр ол үйэлэр тухары толорон кэл-
бит үлэлэрин чаҕарга соҥноон кэбиһэн, тэйэн 
хаа лан, онтуларын күһэлтэ, кыһарҕан курдук 
ылыммыттара. Тоҕо диэтэххэ уонча-сүүрбэччэ 
сыл иһигэр хаһан да сүөһүгэ сыстыбатах, наар 
харабылга эрэ турбут хас да сүһүөх дьон үөскээн 
тахсыбыттар эбит.

Арай ону ким да өйдөөбөтө. Барытыгар бу-
руйдааҕынан, олохторун отуорун хамсаппыт 
 Хууннар буолбуттара.

Аны Хантастары сэрии кэккэтигэр ылбатта-
рыттан биир туспа өһүргэнии. Дьиҥэр Хууннары 
кытары тоҕус сааһыттан анал үөрэҕи барбатах 
киһи тэҥҥэ кыайан сылдьыбатын өйдөөбөттөр. 
Ити биирэ, иккиһинэн, диэлийбит уус дьоннорун 
дьалты тутуу, сэрэнии эмиэ баара. Биир ирдэ-
биллээх халыҥ, кэлим эйгэ түбэһиэх, соччото 
суох сабыдыалтан дьаахханара.

Ол иһин Хантастары сэриигэ илииһит-атахсыт 
эрэ быһыытынан, ону да сэдэхтик, кытыарал-
лара.

Ити ууска барытыгар атаҕастаммыт, баттам-
мыт санааны бигэргэтэрэ.

Хойгур бу күннэргэ ийэтин аһына саныы-
ра элбээтэ. Ол ити Кыыс Хотун тырыбынаабыт 
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көрүҥүттэн ситимнээх быһыылаах. Билигин са-
наатахха ийэтэ эрэйдээх туохтан эмэ үөрбүтүн 
өйдөөбөт. Наар кыйытта-кыыһыра сылдьаах-
тыыра. Наар баттаммыт, атаҕастаммыт курдук 
санаа туох аанньанан туолуйуой?.. Оо, хайдах 
эмэ төннөн тиийэн кинини дьоллообут киһи 
ньии...

Хойгур хараҕын уута сарт түспүтүн сотто-сот-
то, иннин диэки хааман истэ. Туттуна сатаата да, 
кыаммата, устунан маккыраччы ытаан ба раах-
таата.

Акуол саҥата суох батыһан истэ. Ити кэмҥэ 
тайах дьикти баҕайытык дыыгыныы түстэ. Онуо-
ха Акуол ыгыллыбыта өһүллэн, хайдах эрэ 
кэҥээн-уһаан, устунан холкутуйан кэллэ.

24. Уолаттар кэпсэтиилэрэ

Күн саҕахха түһүөн иннинэ тэйиччи буруо 
көһүннэ. Уот аттыгар Арбаҕар тугу эрэ букуна-
һан тиритэ-хорута сылдьара.

– Оо, эрэттэр! Түргэнник кэллигит! Ытык Кыр-
дьаҕас кэлэн сыппыта балачча буолла. Эһиги ни 
хойутуур буоллулар, сир ыраах диэн аһыммыта. 
Ону, хата, өр гымматыгыт дии.

– Бэйи эрэ, хайдах кини арыычча үнүөхтүүр 
курдук эрээри, наар иннибитигэр кэлэн иһэрий?

– Оо, сордоох! – Арбаҕар Хойгур диэки элэк-
тээхтик көрөн баран, чыпчырынан кэбистэ. – 
Акаарыгын диэтэххэ, бука өһүргэниэҥ.

– Тоҕо өһүргэниэмий, кырдьыктан. Хата бэ-
йэҥ миигин сэниигин эрээри, тоҕо эрэ өтөр-өтөр 
таһыллан «үөрэнэр» үһүгүн дии.

– Ким? Ким эттэ, инньэ диэн?
– Бэйэм билэбин! – диэтэ Хойгур. Ону истэн 

эй э ҥэлии турар таастарын кытары бодьуустаһа 
сылдьыбыт Тараҕай киниэхэ сутуругун көрдөрдө. 

– Чэ-чэ, эт. Тоҕо?
– Мин... Кырабын ээ, ол иһин сороҕор ал-

ҕаһыыбын. Убайым миигиттэн алта уон сылы нан 
аҕа, кини сааһыгар тиийдэхпинэ мин да өй бүн 
тутуох этим.

– Оо, онтуҥ билигин да ыраах эбит. Өстүбэһи, 
эн аатыҥ ким этэй?

– Ыйытыма. Манна киһи дьиҥнээх аатын эп-
пэттэр. Хайдах сөбүлүүргүнэн ыҥыр.

– Оттон Ытык кырдьаҕаһы Лао диэн ыҥы рал-
лар дии?

– Ол кини дьиҥнээҕэ буолбатах, орто дойдут-
тан кытта кэлсибит аата.

– Эн эмиэ мин курдук кыратык мүччү-хаччы 
туттараргын сөбүлүүгүн дии?

– Бэрт кыратык. Кып-кыратык... Тоҕотун этэ-
бин?

– Этиий.
– Манна аҕа дьон эйигин бэл этэ илик ис 

санааҕын курдары көрөллөр. Онон кыратык да 
кубулдьутан туһаммаккын, тута тутуллаҕын.

– Оо, ол наһаа куһаҕан дии: киһи ис санаатын 
туора киһи билэрэ...

– Мин эмиэ инньэ диибин. Манна ол иһин олох 
олорор чуҥкук баҕайы. Эһиги антах таһы-быһа 
сымыйалаатаххытына да биллибэт үһү дии.

– Сатаатаххына! Туохха баҕарар сатабыл уон-
на өй ирдэнэр, – Хойгур Тараҕай наһаа кэрэх-
сээбититтэн дэбдэйдэ.

– Тыый, дьикти эбит дии! Эн антах орто дойду-
га эрдэххинэ сатаан албынныырыҥ дуо?

– Уу, күнү быһа, хара сарсыардаттан.
– Сымыйалаама! Кырдьыгынан эт!
– Кырдьык!
– Онтугун ким да туппат этэ дуо?
– Элбэххэ туох суох буолуой? Сороҕор түбэ-

һэҕин.
– Оччоҕуна?
– Оччоҕуна эн ийэҥ курдук таһыйаллар.
– Ол эрээри үксүгэр тутуллубакка хааларыҥ 

наһаа үчүгэй дии. Мин көрдөхпүнэ эн курдук 
сатабыллаах эрэт үксүгэр биллибэккэ хааларыҥ 
буолуо ээ. Оннук дуо? Чэ, билин! – Арбаҕар 
Хойгур диэки ымсыырбыт хараҕынан көрдө. – 
Ол иһин мин орто дойдуга олоруохпун наһаа 
баҕарабын!..

– Антах киһи бытархайга дуу, обургуга дуу 
саатар тутатына сүүйээри, барыһыраары ал-
бынныыр... Ол эрээри онтунан аһаҕастык киэн 
туттубат, дьонтон кистиир, саһыарар. Арай ман-
на кэлэн бу эн ону бэрт бэтиэхэтин, үтүө киһи 
оонньуутун курдук сөҕө-махтайа, бэл ымсыыра 
ылынаргыттан олус диэн соһуйдум.

– Эн ити бу үөһээ дойду хайдах курдук 
куруһун, чуҥкугун билбэт буолан этэҕин. Ман-
на албыннааҕар-көлдьүннээҕэр адьас кыратык 
да кубулдьутуу, үлүннэрии барыта курдары 
көстөрүнэн төрүт сатаммат. Онтон туох тахса-
рый? Онтон туох да амтана, дэгэтэ суох ньулук 
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курдук уу сулугур олох тахсар. Манна бары-
та  эрдэттэн өтө көстөр, сабаҕаланар, биллэр. 
Туох да соһуччу мэлигир. Ол аата буолуохтаах 
буолар, кэлиэхтээх кэлэр, адьас кэрэхсэбилэ 
суох, курус олох... Онон кэтэһии, эрэҥкэдийии, 
баҕарбыт баҕа туолуутун үөрүүтэ диэн суох.

– Оо... Бэрт мөлтөх дуу, ону ааһан мөкү дуу 
суолу кэпсээтиҥ, – Хойгур төбөтүн тарбанна. – 
Кырдьыга мин татым өйүм ону хоппот. Хайдах 
эбитэй? Барыта тиэрэ курдук тахсар дии.

– Туох да тиэрэтэ суох, – Арбаҕар сапсыйан 
кэбистэ. – Өскө эһиэхэ манна курдук киһи ис са-
наата курдары көстөрө буоллар, сонно тута ба-
рыта уларыйыах этэ. Бүттэҕэ ол.

– Мин эйиэхэ биир улахан кистэлэҥи арыйыам 
этэ. – Хойгур дьээбэлэниэх санаата батарбата. 
– Сөп?

– Сөп бөҕө.
– Арай ол манньатыгар ааккын эт.
– Һы... Эппитим дии, кыаллыбаты көрдөһүмэ 

диэн.
– Эн миэхэ доҕор быһыытынан эт.
– Ааккын да билбэт эрээри, хайдах доҕор буо-

луомуй, сатаммат.
– Чэ, эт, мин эйиэхэ тугунан эмэ төлүөҕүм.
– Сөп, – диэтэ Хойгур астыммыт ахан көрү-

ҥүнэн эргиччи көрөн баран. – Орто дойду олох-
тоохторо олус диэн өс киирбэхтэр, кинилэри ал-
бынныыр бэрт судургу.

– Оо, эчи хаарыаны! – Арбаҕар сөхпүт омуну-
гар ыйылыы түстэ. – Онно төһө эрэ үчүгэй!..

Сити түгэҥҥэ бэҕэһээҥҥи чыпчырҕа куһугуруу 
түһээтин, хантан күөрэйбитэ биллибэккэ Кыыс 
Хотун ойон кэллэ.

Арбаҕар сирэйин саба туттан умса түстэ.
– Эмиэ! Эмиэ эмин испэтэх! Эмиэ иһиттэри 

эргитэн биэрбэтэх! Эрэйдээх да оҕо! Хаһан 
өйдөнөҕүн бу эн?!

Таарыйа эргиччи сылдьыбыт Тараҕай, эмиэ бы -
раатын көрбөтөҕүн иһин, хаста да хаарылынна.

– Бу таастарым өтөр-өтөр охтоору эйэҥэлээн 
адьас иллэҥнээбэттэр, – диэтэ Тараҕай чыпчыр-
хай кур буулаабыт суолун имэринэ-имэринэ... 

– Ити уол наһаа мэник, наар онно-манна арал-
дьыйан буруйданар... Онуоха ааранан мин ох-
суллан хаалабын... Өстүбэһи, аллара Кытайдар 
хардарыта кыргыһаннар адьас эсиһэн эрэллэр. 
Киһи бөҕө өлбүт-сүппүт... Оттон бэттэх диэки 

Саратайга эмиэ өрө тураннар саҥа баһылыкта-
рын өлөрбүттэр дуу, кыйдаабыттар дуу?

– Оо, Кытай! Дойдум барахсан! – Кыыс Хотун 
солуну истэн уордайбыта уҕарыйда. – Саратай-
дар баҕайылар, бу хаһан уоскуйуох күтүрдэрий? 
Сорох дьыл иккилиитэ баһылыктарын уларытал-
лар.

– Саратайдар хайа эрэ көрбүөччү көрүүлэнэн, 
өтөр саҥа баһылык кэлэн олохпутун-дьа һах-
пытын көннөрүө диэбитин эрэҥкэдийэ кэтэ һэл-
лэр үһү.

– Бүт! Сүнньүн була илигинэ сураҕы-садьыгы 
тарҕатыма, хобу-сиби кэпсээмэ! – диэн быһа-
бааччы түмүктээтэ Хотун уонна сонно тута 
сиби лигин аҕай силбиэтэммитэ мэлийэн, хаһан 
да өтөрүнэн кыыһырбатах курдук күлэн-үөрэн 
 кэллэ.

– Хайа, күндү ыалдьыттарым, хайдах сырыт-
тыгыт бүгүн? Мин ыраа±ын да иһин, барытын 
көрөбүн-истэбин. Ытык Сирдэр иччилэрэ олус 
диэн үөрбүттэр. Орто дойду сытын-сымарын, 
амтанын-симэһинин иҥэриммит кэһиигит иһин 
махтаммыттар ахан. Ол үөрүүтэ ааранан ми-
эхэ эмиэ тигистэ. Онон дьэ өтөрүнэн билли-
бэтэх сүдү ыалдьыттар буоллугут. Чэйиҥ эрэ, 
уолаттар, астары таһыҥ. Ыалдьыттарбытын маа-
нылыаххайыҥ!

25. Ыраахтааҕылар астара

Бу киэһээҥҥи аһылыктара көрдөххө син урук-
ку курдук киэҥ нэлэгэр ортотугар чөмчөл лөн 
олорор быыкайкаан тоорохой эбэтэр таммах 
курдуга эрээри, сүрдээх тотоойутун бүгүн бэ-
йэлэринэн илэ-чахчы биллилэр. Бүгүн күнү быһа 
Илин Тааска диэри кэлэ-бара уонча көһү, эбэтэр 
Кытай кээмэйинэн икки сүүс ли сири холкутук 
адьас аччыктаабакка, улаханнык илистибэккэ да 
эрэ түстүлэр.

Онон бүгүҥҥү аһылыгы бэҕэһээҥҥиттэн атын-
нык астына аһаатылар.

Ийэлэриттэн билигин аҕай дьарыллыбыт 
 уолаттар сырайдара-харахтара мөлтөх олорон 
саҥата суох аһаатылар. Тараҕай ол да гыннар 
хайа эмэ таас ордук эйэҥэлиирин син биир кэ-
тиир. Арыт сүүрэн тиийэн көннөрөн кэлэр.

– Оттон түүн хайдах кэтиигиний, утуйбаккын 
дуо? – Хойгур оргууй ыйытта.
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– Икки харахтаахпын дии. Биирэ кэтиир кэми-
гэр иккиһэ кытаанахтык утуйан хаалар.

– Эчи хаарыаны, оннукка үөрэммит киһи.
– Ол эйиэхэ туһата суох.
– Мин орто дойдуга булчут этим, – диэн Хой-

гур таһы-быһа сымыйалаата уонна ол манна 
төһө көстөрүн билээри дьон сирэйин кэтээтэ 
да, ким да кыһаммата. Арай Хотун уонна Лао 
Кырдьаҕас кинини оонньоон этэр быһыылаах 
диэн кыһамматылар.

– Оо, тоҕо үчүгэйэй! – Арбаҕар ымсыырбыт 
харахтара кылахачыһа түстүлэр. – Кырдьык?

– Кырдьык буолумуна.
– Эн төһө элбэхтик бултаабыккыный?
– Элбэх, – Хойгур эбии сымыйалаата, чэ аны 

кэлэн туох харсай.
– Дьэ ол туох кыылларый?
– Эһэ, бөрө, тайах, таба уонна... – Хойгур би-

ли кэлэн истэхтэринэ Гургаан маанылаан атаар-
бытын санаан эбии эттэ. – Хара улар.

– Оо!.. – Арбаҕар наһаа сөҕөн баттаҕа эбии 
турбукка дылы гынна. – Эчи хаарыаны...

– Киһи буолан баран кыыл курдук... – Тараҕай 
төттөрүтүн кэлэйдэ. – Итини билбитим буоллар 
эйигин кытары сэргэстэһэ олорон аһыам суох этэ.

– Мин эмиэ! – Арбаҕар убайын өйөөтө эрээри, 
эмиэ да ымсыырда. – Ол эрээри бултуур наһаа 
үчүгэй буолуо...

– Эн булчут буолбаккын.
– Тоҕо-о?
– Маннык баттахтаах киһи ойуурга сатаан 

сылдьыбат, – диэтэ Хойгур наһаа астынан.
– Чэ, туох да диэҥ, сирдээҕи олох биһиэ ни-

нээҕэр быдан ордук! – диэн Арбаҕар саҥа аллай-
да. Ону убайа саба саҥарда:

– Онно туох барыта көҥүл. Эн, акаары, тугун 
да өйдөөбөккөҕүн онно ымсыыраҕын. Онно чиҥ 
өйдөбүл диэн суох. Тугу баҕарар, хайдах баҕа-
рар эргитэн таһаарыахха сөп. Онно ымсыыра ҕын 
дуо?

– Ол оннугар онно олорор биһиэнин курдук 
чуҥкук, биир кэм буолбатах.

– Оччоҕо эн дьону албынныаххын баҕараҕын?
– Оттон акаарылары албыннаатахха да туох 

баарый? Бэйэлэрэ киирэн биэрэр буолтарын 
кэннэ...

– Бу уол өйүнэн батымаары гыммыт, – Тараҕай 
быраатын үгэргээтэ.

– Буолумуна, мин курдук күҥҥэ иккитэ таһы-
лыннаххына эн да өйдөнүөҥ.

– Чэйиҥ эрэ, быһаарыаҕыҥ! Ким кими уонна 
туох иһин таһыйданый? – Хотун ойон турда.

– Ээ, суох-суох, ийээ. Мин эйигин эппэппин... 
Биһиги сирдээҕи олоҕу ырытабыт.

– Эн наһаа чобуоххайбакка өйдөөх дьон кэп-
сэтиилэрин иһиллиэх этиҥ. Оттон сирдээҕи 
олох... – Хотун тута атыҥҥа аралдьыйда. – 
Оо, хаарыан сирбит-дойдубут, хаарыан дьом-
мут-сэргэбит барахсаттары бас-баттах барбыт 
баһылыктар муҥнарын муҥнаан эрдэхтэрэ.

– Ийээ! – диэтэ Арбаҕар. – Мин өйдөөх дьону 
наһаа сөбүлээн истэбин.

– Чэ, сөп. Бүгүҥҥү күнү чыпчырхайдаммакка 
туораабыт киһи.

Ити эрээри иккис өйдөөх киһи ким эбитэ 
быһаарыллыбакка хаалла...

26. Биир сандалыга икки 
  Сээркээн Сэһэн

Кыыс Хотун хайдах эрэ симиттибит курдук 
аныаха диэри саҥата суох олорбут Акуолтан 
 ыйытта:

– Эн Ытык Кырдьаҕастан тугу эрэ ыйытыах-
хын баҕараҕын быһыылаах дуу?

– Соннук... Мин ис санаабын өтө көрбүттүү 
эттигит, – диэн хардарда Акуол. – Оттон мин 
дьиҥэр кыбыстабын, сатала суоҕу ыйытыам 
диэн...

– Ыйытарыҥ – кэрэхсиириҥ бэлиэтэ, – Лао-
Цзы аа-дьуо хардарда. – Ол хайҕаллаах да, тус-
таахтарга – биһиэхэ – махталлаах да суол. Эн 
миигиттэн оҕо сааһым доҕорун туһунан ыйы-
тыаххын баҕарбытыҥ быһыылаах?

– Дин Хун генерал туһунан? Эн кини туһунан 
истибитиҥ дуо?

– Тыый, Дин Хун биһиэхэ, ордук сэрии дьону-
гар саҥаттан саҥа сүһүөх ыччаты иитиигэ-такай-
ыыга холобур оҥостор киһибит. 

Дьэ, ол истиэххэ үчүгэй! Кып-кырачаан ба-
ҕа йылары,  баара эрэ тоҕус саастаах бэдиктэ -
ри, дьоммутуттан былдьааннар, ытаһан-соҥоһон 
ахан. Оччолорго биһиги саҕа дьоло суох дьон 
суо  ҕун курдуга. Оттон аны санаатахха... – Ытык 
Кыр дьаҕас сирэйин мыччыстаҕастара тэнийэн, 
устунан мэли йэн, бэйэтэ ис-иһиттэн манньый-
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ан хаалла. – Аны санаатахха, олохпут ураты 
дьоллоох кэмнэрин өйдөөбөккө аһарбыппыт. 
Ити билигин Хойгур орто дойду олоҕун соччо-
то суохтук аҕынна. Дьиҥэр, ити сөп. Онно ту-
ох-туох суоҕай? Барыта буолбатаҕына, үксэ... 
Ол чахчы... Дьэ, ол эрээри мин манна оннооҕу 
билбиппэр-көрбүппэр ханан да тиийэ иликпин. 
Соччо баай олох этэ. Онно эрэй-муҥ да баара, 
дьол-соргу, үөрүү-көтүү даҕаны эмиэ...

– Мин... Мин орто дойдуга түһүөхпүн ба-
ҕарабын! – диэн Арбаҕар саҥа аллайда уонна 
ытаан сыҥырҕаата.

– Бүт! Бүт диибин дии! – Кыыс Хотун уолун 
маҥнай кэтэххэ биэрдэ, онтон кууһан ылан 
хараҕын уутун сотто, баттаҕын көннөрдө.

– Чэ, эн ити уолгун наһаа мөҕүмэ... Мин Дьо 
У саарыстыбатын былыргытын бэрийэр эрдэх-
пинэ өр кэмҥэ илдьэ сылдьыбыт чаҕардааҕым. 
Кини акаарытыттан үгүстэр бэккиһииллэрэ. Кэ-
лин манна кэлсиэн баҕарбакка Саньгуаҥҥа ойох 
ылан хаалбыта. Ол чаҕарым миэхэ олус элбэҕи 
өйдөппүтэ. Орто дойду олус диэн муҥнаах, му-
нуу-тэнии элбэх, сымыйа-кырдьык икки арды-
нан үөрэх-билии олох отуорун хамсатан, бары-
та харааччы буккуллан хаалар. Дьэ онно мин 
чаҕарым курдук төрүт бэйэлэрэ уларыйбакка, 
баарынан, көнөтүнэн сылдьааччылар олус дэҥҥэ 
көстөөччүлэр.

Ити тыллар кэннилэриттэн Арбаҕар көмүс-
кэппит киһи быһыытынан санаата көнөн, сирэйэ-
хараҕа кылахачыйа түстэ уонна кыайбыт-хоппут 
быһыынан Хойгурга имнэнэн кэбистэ.

– Ытык Кырдьаҕас, Дин Хун туһунан кыра тык 
кэпсииргит буоллар.

– Номоххо кини кэлиҥҥи киэбинэн, чыыны-
нан-солотунан киирбит, – диэн саҕалаата Лао-
Цзы оргууй аҕай. – Оттон мин Саньгуаҥҥа кини 
өлбүтэ уон сыл буолбутун кэннэ кэлэн ааспы-
тым. Мин оҕо эрдэҕинээҕитин эрэ билэбин. Кэ-
лин кини дойду хотугулуу-арҕаа күөнүн бигэтик 
тутан олорбута. Ол түмүгэр бу эргин баар күндү 
таастан, кыһыл-үрүҥ көмүстэн хааһынаҕа үгүс 
үп киирэрин ситиспитэ. Дойду онтон байан-та-
йан барбыта биллибэтэҕэ, хата ыһыы-тоҕуу, 
сиэн-аһаан чалбараҥнааһын элбээбитэ.

– Дин Хун туһунан кэпсээтэхтэринэ кини дьон 
саллар, торуттар киһитэ үһү дии, – диэн Акуол 
оргууй ыйытта.

– Этэбин дии, мин оҕо эрдэҕинээҕитин эрэ кэп-
сиэхпин сөп. Кэлин ситэн-хотон баараҕадый да-
ҕа. Чыын-соло киһи кыаҕын улаатыннараллар, 
өйүн-санаатын сытыырхаталлар. Дьиктитэ баар, 
кини кыра уолчаан эрдэҕиттэн кэлин ситэн-хотон 
баран киирбит киэбэ быһыытыгар-майгытыгар 
өтө көстөрө. Үгүс киһи санаатын ула рытар кы-
таанах сүрдээҕэ. Мин уҥуохпунан кыра, унньух-
хай, мөлтөх этим. Бары биир өлүүгэ өлөн да сы-
рыттарбыт, киһи дьикти майгыта онно да өтөн 
тахсара, ол быһыытынан  миигин ата ҕастаан бэ-
йэлэрэ абарбыт, муунтуйбут тыын нарын таһаа-
раач чылар бааллара. Көр, ону ити Дин Хун со-
ҕотоҕун сүүһүнэн киһини утары туран, миигин 
көмүскэһэн турар. Кини омос к³рд³хх³ эрэ мо-
дороон, кытаанах курдуга, дьиҥэр олус өйдөөҕө, 
мындыра. Оо, биһиги м³ккµһэн ахан биэрэрбит. 
Ол дириҥ силистээх ырытыылар түмүктэригэр 
улахан төрүт өйдөбүллэр үөскээн тахсыбыттара.

– Ама дуу? Оттон мин ону ончу итэҕэйбэп-
пин! – диэн саайда эмискэ Арбаҕар. Онуоха бука 
бары тылларыттан матан саҥата суох сырай-сы-
райдарын көрсөн кэбистилэр. Бэл ийэтэ бэйэтэ 
сатала суоҕу саҥаран кэбиспитинии айаҕын саба 
туттан олорон хаалла.

– Ончу! – Арбаҕар дьону соһуппутуттан бэйэтэ 
да олус сөхтө эрээри, салгыы саҥарда. – Ытык 
Кырдьаҕас, мин эһигини алыс ытыктыырым бэр-
диттэн итэҕэйбэппин... Тоҕо диэтэххэ... Тоҕо 
 диэтэххэ эн курдук улуу киһи төрүү илик, кэлин 
да төрүүрэ саарбах... Оттон Дин Хун курдук ге-
нераллар халыҥ халҕаһалара былыр да баалла-
ра, аны да төрүөхтэрэ турдаҕа.

– Эн, нохоо, наһаалаатыҥ ээ! – диэтэ убайа. 
– Онон эрэй аҕыйаҕына бүт уонна Ытык Кыр-
дьаҕастан көрдөс. Эйигин бүгүн быыһаатаҕына 
кини эрэ быыһыан сөп... Мин эйигин кыта-
ры буруйа суохпар бииргэ таһыллыахпын ба-
ҕарбаппын.

– Кырдьык даҕаны! Бу бэдик тыла балама-
тын көр! – Кыыс Хотун чыпчаххайын көрдөөн 
эргичиҥнии түстэ эрээри, Лао-Цзы эйэ-дэмнээх 
сирэйин көрөн уора-кылына тута уостан хаалла.

– Кэбиһиҥ, кыыһырымаҥ. Уолчаан өйүгэр  туох 
көтөн түспүтүн этэр, – Лао-Цзы сонньуйда. Дин 
Хун өлбүтэ ыраатта, ону ааһан кини кута таас-
ка иҥэн туруоҕуттан хас да үйэ ааста эрээри... 
Көр, бу мин аныаха диэри кинилиин кылгас күн 
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сэттэтэ, уһун күн уонна кэпсэтэр курдукпун. 
Дьэ, ол кэннэ кини бүгүҥҥү олоххо суолтатын 
мөккүһүҥ. Оттон кини биир идэлээхтэрин халыҥ 
халҕаһалара умнуллубуттара ыраатта.

– Атыттары билбэппин, – диэтэ оргууй аҕай 
Кыыс Хотун уонна симиттибит курдук тулатын 
көрµннэ. – Оттон Дин Хун курдук бэриниилээх, 
уосту бат итии тапталынан угуттаммыт атын ге-
нерал баа ра иһиллибэт.

– Эйиэхэ махтал, – Лао-Цзы Кыыс Хотун диэки 
төбөтүн төҥкөттө. – Мин доҕорум Дин Хун – улуу 
киһи. Улуу дьон үксүгэр омсолоох олохтонол-
лор. Оттон мин доҕорум орто дойдуга киэр аспыт 
таптала, манна кэлэн ситэн, кини таас күөнүн 
сылааһынан угуттаабыта үчүгэйин! Мин доҕорум 
киһи да эрдэҕинэ таас күөннээҕэ, таас курдук 
чиҥ, кытаанах быһыылааҕа-майгылааҕа.

– Ытык Кырдьаҕас, мин ыйытыылаахпын, – 
диэтэ Акуол.

– Ыйыт.
– Улахан содуллаах алдьархайдар кэлиэхтэ рэ 

эрдэттэн сабаҕаланарын ааһан, чопчу биллэл лэр 
дии. Ону хайдах эмэ гынан уҕарытар, уталы тар 
кыаллыан сөп дуо?

– Кыаллымына... Арай ол эҥиннээх. Үксэ киһи 
кыаҕын таһыгар тахсар. Ол эрээри киһи алгыс 
нөҥүө сабыдыаллыан сөп. Алгыс – сүдү күүс... 
– Ытык Кырдьаҕас курустук үөһэ тыынна уон-
на салгыы саҥарда. – Бииринэн, киһи кыаҕын 
таһыгар курдук эрээри, үгүс алдьархайы киһи 
бэйэтэ тэрийэн, оҥорон таһаарар.

– Оттон оччоҕуна бэтэрээнэн да эбит дии. 
Киһини ылыннарар, итэҕэтэр диэн – судургу 
суол.

Арай ол кэмҥэ Лао-Цзы оннугар буруо бургу-
чуйан таҕыста, ону кытары Ытык Кырдьаҕас мэ-
лийэн, сүтэн, дьайҕаран хаалла.

– Сөп буолуо, – диэтэ Кыыс Хотун. – Өтөрүнэн 
маннык иэйэн-куойан кэпсэппитэ суоҕа. Биһиги 
дьолбутугар... Чэ, сынньанар кэм кэллэ. Сарсын 
эһигини Сара Таас кэтэһэр.

– Эһиги улуу киһини истэр кыахтаах абырам-
мыт да дьоҥҥут! – диэтэ Хойгур.

– Биһиги харахпытыгар кини дьыл баһыгар-
атаҕар эрэ көстөн ааһар. Хата, бу эһиги кэлэҥҥит 
кини тимэҕэ сөлүннэ.

– Син биир. Итинник улуу киһини ыраахтан да 
көрөр, кинилиин биир салгынынан тыынар мээнэ 

киһиэхэ тиксибэт дьол. Мин бу биир киэһэ икки 
ардыгар уруккубар холооно суох улааппыт, сай-
дыбыт, быдан өйдөммүт курдукпун.

– Үчүгэй! Ити аата бэйэҥ эмиэ кэпсэтии ис 
хоһоонун өйдүүр дьоҕурдаах, кэлин улахан киһи 
буолар чинчилээх эбиккин, – Тараҕай Хойгуру 
хайҕаата. – Оттон сорох-сорохтор икки сүүс да 
саастарыгар өйдөммөттөр.

– Чэ, ээх! Оттон бэйэҥ! Бэйэҥ эмиэ... – Арбаҕар 
өһүргэнэн сахсас гынна. Охсуһуу буолуоҕун, 
хата, Хойгур сарсыҥҥы күн эмиэ чыпчаххайтан 
саҕаланара соччото суоҕун санатан уҕарытта.

27. Соҕуруу

Түүнү супту буор самыыр ибиирдэ.
Хойгур ону дьиктиргии санаата: бачча үрдүккэ 

ардах былыта тахсыа суоҕун сөбө. Ол эрээ-
ри бу дойду бэйэтэ туспа айылҕалаах буолуон 
эмиэ сөп. Манна тахсалларыгар бэл салгыннара 
 убаан, арыычча тыыналлара. Уу булбакка тамах-
тара хатан муҥнаммыттара. Онтон манна барыта 
сиргэ курдук – ньүөл от-мас, күөллэр, үрүйэлэр, 
көтөр-сүүрэр бөҕө.

Сиигэ бэрдиттэн сандалыларын дьоҕус кураа-
нах хаспахха көһөрөн сарсыардааҥҥы астарын 
тартылар.

– Үчүгэйдик тото аһааҥ. Суолгут бэҕэ һээҥ ҥи-
тээҕэр ыраах, – Арбаҕар ыалдьыттарын ха та-
ҕалаата.

Лао-Цзы халлаан сырдыыта туран барбыт, 
Кыыс Хотун эмиэ ханна эрэ элэстэммит.

Сииктээх буолан бүгүн хаамарга соччото 
суоҕа. Ол эрээри уолаттар тиэтэйэ-саарайа ба-
ран истилэр.

Өр гымматылар, иннилэригэр Ытык Кырдьаҕас 
үнүөхтээн эрэрин көрдүлэр уонна өтөр ситэн 
 ыллылар.

– Үтүө күнүнэн, эдэр дьон! Бүгүн эрдэлээбик-
кит дии! – оҕонньор эҕэрдэлии көрүстэ.

– Бу ардах төһө уһуоҕай?
– Өтөр уҕарыйыаҕа. Билигин сииктээх уон-

на сөрүүн. Онтон күннэннэҕинэ куйааһырыаҕа. 
 Букатын кэлбит суох, барыта атастаһыктаах, 
солбуйсуулаах.

– Оо, Ытык Кырдьаҕас! Сөпкө да эттигит. От-
тон биһиги, кылгас санаалаахтар, олох бары 
мэһэйин букатыннаах буолбут курдук ылы-
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нан  судургуну да уустугурдабыт. Ол иһин бы-
һымахпыт быһыылаах.

– Оттон эн наһаа кыраҕыттан ким да буоллун, 
аҥар кырыытыттан бука барыларын албынныыр 
эбиккин дии.

– Оннук баара... – Хойгур кыбыстан кэтэҕин 
тарбанна. – Дьикти баҕайы, антах сиргэ маннык 
саатары билбэтэҕэ.

– Эн тоҕо итинник элбэхтик сымыйалыыр 
 этигиний? Биирдэ-иккитэ алҕаска тахсыан сөп. 
Оттон эн...

– Мин албыным сатаннаҕына тугу эрэ си-
тиспиттии олус үөрэрим. Чэ, ол миэнэ диэн 
улахан суолтата суох бып-бытархай албыннар 
 буоллахтара.

– Албын кырата-улахана биир.
– Тыый, оччоҕуна ахсаанынан ааҕыллар дуо?
– Ахсаанынан... Хас биирдии түгэни сиһилии 

кэпсээн билиниэх тустааххын.
– Оо... Оттон мин ону хантан ыламмын ба-

рытын өйдүөмүй? Миэнэ хас хардыы ахсын ал-
быннаабытым, сымыйалаабытым элбэҕэ бэрдэ 
сыттаҕа.

– Хайыаххыный, барытын бэйэҥ оҥорбутуҥ, 
ону биирдиинэн хайдах толуйаргын бэйэҥ би-
лэҕин.

– Тыый, хас биирдиитин?
– Биирдиитин. Хас албын-көлдьүн бэйэтэ тус-

па төрүөттээх.
– Оо, ол сүнньүнэн бып-бытархай, кып-кыра, 

дьиҥнээх сиппит албыннааһын буолбатах, оон-
ньуу-күлүү курдук кубулдьутуу эрэ...

– Бары улуу алдьархайдар бытархайтан ту-
раллар. Эн өлө сыһан туораабыт Саракумуҥ 
бып-бытархай кыырпах кумахтан турар дии.

– Оо, оччоҕо мин хайдах да кыайан толуй-
бат элбэх аньыылаах-харалаах эбиппин дии... 
– Хойгур бэйэтиттэн наһаа кэлэйэн-хомойон 
саҥа аллайда. – Оо, сордоох, үксүгэр тугу эмэ 
туһанар кэтэх санаата суох оонньоон, дьээбэлэ-
нэн  сымыйалыырым ээ уонна онтум биллибэккэ 
хаалан, чугас дьоммун, ол иһигэр бэл ийэбин, 
албыннаабыппынан олус астынарым... Акаары!

– Дьэ, ити саҕаланна! – Лао-Цзы саҥа аллайда.
– Туох? Туох саҕаланна? – Хойгур куттаммыт 

курдук тулатын эргим-ургум көрүннэ.
– Аньыыҥ-хараҥ төрдүн түөрэн, ырытан өй-

дөөһүнүҥ саҕаланна. Ити үчүгэй. Барыта тус 

бэйэҕиттэн тутулуктаах. Эн иннигэр дьикти лээх 
суоллар, улуу аартыктар диэки тыргыллан бар-
дылар. Ол суоллартан туораабатаххына, эн ула-
хан киһи буолар чинчилээххин...

– Оттон мин онтон саллабын ээ. Мин ама оло-
ҕунан... Ханна эмэ хайаҕа бүгэн, Окой курдук...

– Кэбис, хаалары тыллаһыма. Эйигин манна 
ол иһин аҕалтара дуо? Аны эн умун, хаалары 
ыралаама, тоҕо диэтэххэ ама олох улахан суол-
тан туора сытар...

– Тыый... – Хойгур саҥа аллайда. – Ол ула-
хан суоллартан наһаа саллабын. Ити барыта 
мин кыаҕым, ычам таһынан. Аны аньыым-харам 
элбэҕэ баар дии. Сүүс уон сэттэлээх да оҕонньор 
киэнинээҕэр элбэх буолуо.

– Оччо эрэ диэтэҕиҥ дуу? Аҥардас аньыыгы-
нан аахтахха, эн икки сүүстэн лаппа ордук саас-
тааххын...

Хойгур бэйэтиттэн наһаа кэлэйэн-хомойон 
маккыраччы ытаата. Оттон Лао-Цзы тэбэнэт-
тээхтик саһыгыраччы күллэ уонна сыыйа бу-
руо курдук дьайҕаран сүтэн хаалла. Ону Хойгур 
хараҕын уутун соттон эрэ баран биирдэ көрдө 
уонна соһуйда ахан. Оттон кини аттыгар бары  тын 
саҥата суох истэн олорбут Акуол оҕонньор си-
мэлийбитин тайаҕа дыыгынаабытыттан  билбитэ.

– Оҕонньорбут эмиэ...
– Кыһыл Тааска тиийэн көрсүөхпүт.
– Эн бэҕэһээ сарсыарда икки хаас ааста 

диэбитиҥ. Мин иһиттэхпинэ иккиэлэр этэ.
– Тоҕо иккиэ этилэрий?
– Биирэ, бука, биһиэхэ көстүбэт тэҥсигэ буо-

луо.
– Оттон киэһэ түөрт хаас ааспыта дии.
– Ол арыалдьыттар эбилиннэхтэрэ.

28. Талыллыы кистэлэҥэ

Ити кэмҥэ халлааны сабардаабыт былыттар 
үрэллэн бардылар. Таас кууран уолаттар түр-
гэтээтилэр.

– Акуол... Оччоҕо биһиэхэ тулалыыр эйгэҕэ 
баар үксэ көстүбэт дуо?

– Ону миигиттэн эчи ыйыттаххын, – Акуол 
сонньуйда. – Ол эрээри ырыттахха оннук курдук 
тахсар. Сорҕото көстөр, атына көстүбэт, үсүһэ 
ити хаастар курдук эбэтэр от-мас буолан атыны-
нан кубулунан баарын биллэрэр...
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– Тыый... Оттон мин акаары харахха көстүбэти 
суох диибин дии.

– Мантан инньэ уларыйыаҕыҥ.
– Оттон эн көстүбэт баарын хайдах билэр эти-

гиний?
– Хайдаҕын өйдүүр диэтэҕиҥ дуу? –  Акуол сон-

ньуйда. – Дьиктитэ диэн, У Хуан Бахсы үөрэтэ кэл-
лэҕинэ хоско эйигинниин үһүө эрэ курдук эрээ-
рибит, дьиҥэр бэһиэ, арыт алтыа буолааччыбыт.

– Тыый, кырдьык дуо? Мин адьас тугу да бил-
бэт этим.

– Эн тута утуйан буккураан хаалар киһи  хан  тан 
би лиэҥий? Оччоҕо олорго итини истэҥҥин да 
итэҕэйиэҥ суоҕа этэ.

– Оннук.
– Оннооҕор эйигин аһынар, көмөлөһө сатыыр 

дьону кытары албынныырыҥ дии. Ол тоҕо?
– Ээ, баҕайы... Оччолорго кимиэхэ эмэ үтүө 

санаа баар диэн ончу итэҕэйбэтим. Бэйэбин ал-
быннаары албыннаһаллар диирим. Өй-санаа 
наар кэдэрги, түктэри өттүгэр бардаҕына оннук. 
Дэлэҕэ дьон сытыыта-өйдөөҕө түөкүннээн, ал-
быннаан байар-тайар диэн кинилэри ытыктыы, 
оттон кыаммат, тиийиммэт өттө үтүөнү оҥоро, 
дьоҥҥо көмөлөһө сатыыр диэн сэнии саныырым. 
Ол иһин оннуктары ордук тэбиэһирэн албын-
ныырым... Пахай даҕаны-ы... Эн итини кимиэхэ 
да кэпсээмээр дуу?..

– Кэбиис-кэбис! Туох диэн эттэҥий? Мин эн 
итинник дириҥник бэйэҥ итэҕэскин ырытаргын 
олус диэн үөрэ истэбин.

– Мин эйигиттэн биир миэхэ олус суолталааҕы 
ыйытаары гынабын.

– Истэбин.
– Эйиэхэ сирдьитинэн айаҥҥа-сырыыга 

үөрүйэх Ил чулуу дьонун аҕалан талларбытта-
рын барыларын сирэн бу миигин – эн дьонуҥ 
бука бары утарбыт киһилэрин тоҕо ордордуҥ?

– Маннык айаҥҥа сирдьити таба талыы үксү 
быһаарар...

– Ол иһин ыйытабын. Миигин эн чугас дьонуҥ 
бүтүннүү утарбыттара дии.

– Оннук. Сирдээҕилэртэн эйигин ким да өйөө-
бөтөҕө.

– Оччоҕо тоҕо?
– Үөһээҥҥилэр...
– Тыый, ол кинилэр хайдах, тоҕо? – Хойгур 

наһаа сөҕөн саҥа аллайда.

– Түһээтэхпинэ адьас илэ-бодо эйигин,  эн 
быһыыгын-майгыгын дьүүллээбиттэрэ уонна 
 ууруу уурбуттара. Уруккутуттан босхолонноҕу-
на кэлин, кэнэҕэһин улахан киһи буолан, улахан 
аартыктары арыйыа диэн.

– Эс, ити баҕас наһаалааһын. Үөһээҥҥилэр 
мин албыммын, сымыйаччыбын курдары көрө-
көрө хайдах миигин талыахтарай? Мин ончу 
итэҕэйбэппин.

– Бэйэҥ бил. Эн ыйыппыккар мин кырдьыгы-
нан хардардым. Эйигин мин кыра эрдэххиттэн 
билэбин. Миигин өрүү албынныырыҥ. Ону мин 
эйигин аһынан эппэт этим. Биирдэ эмэ Баабыр 
туттаҕына мин көмүскэһэрим. Бэл, айаҥҥа аһы 
үллэрдэххинэ бэйэҕэр обургу тоорохойдору 
бэйэҥ диэки төкүнүтэргин кытары билэбин уон-
на ол сөптөөх диибин. Тоҕо диэтэххэ ыар айаҥҥа 
эйигиттэн элбэх сэниэ ирдэнэрэ, миигиннээҕэр 
ордук сылайаргын билэрим.

– Эн наһаа да үтүө санаалааххын. Бэл ити 
мин курдук хара аньыылааҕы көмүскүүгүн. Хан-
нык да быһыыга наар буруйу сымнатар төрүөтү 
булаҕын. Бэл эйигин соҕотохтуу бөрөҕө быраҕан 
куоппуппар: «Кэлин син төннөн кэллэҕиҥ дии», 
– диэн алы гыммытыҥ.

Хойгур хараҕын уута сарт түһэн, иэдэһин 
устун сүүрэн сэҥийэтинэн таммалаата.

– Өйдүүгүн, мин кыра сылдьан бэрт дэҥҥэ 
ытыырым, ону да аһыннараары гыннахпына... 
Оттон билигин...

– Ити кэмсинэргиттэн. Ол үчүгэй. Харах уута 
ыраастыыр.

– Миигин үөһээҥҥилэр куһаҕаммын билэ-билэ 
тоҕо талбыттара буолуой?

– Дьэ ону бэйэлэрэ билэн эрдэхтэрэ. Кэнэҕэ-
һин кэнэҕэс хайа эмэ өттүнэн сайдан тахсар 
кыах хын көрөн туһанаары гыныахтарын син.

– Оттон мин испэр киһи кэлэйэр кэдэрги кэ-
мэлдьититтэн ордук туох эмэ үчүгэйдээхпин 
итэҕэйбэппин.

– Ону эн хантан өйдүөҥүй? Биһиги диэхтээн, 
субу тирээн кэлбити эрэ көрөр кылгас ычалаах 
дьон буоллахпыт.

– Оо, сордоох... Мин аньыым-харам алыс эл-
бээн, аны кэлэн син биир ырааһырар кыаҕым 
суох диэн сууланан кэбиспитим. Бэл, эйиэхэ 
би лиммитим дии, куһаҕаны оҥорорбунан асты-
нарым диэн. Эн сөпкө этэн тураҕын, мин ал-
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дьархайым барыта туохха да итэҕэйбэппиттэн 
саҕаланар.

– Оттон билигин уларыйдыҥ дуо?
– Ким билэр... Уларыйдым диир кыаҕым суох. 

Хайдах эрэ урукку ньүдьү-балай быһыыбыттан-
майгыбыттан арыый төннөн, барытыттан саа-
раан эрэр курдукпун.

– Ол да үчүгэй. Урут иннигин биэрбэккинэн 
бэрт этиҥ дии. Чэ, бардыбыт, ити сылдьан Кыһыл 
Тааска чугаһаатыбыт, – диэтэ Акуол.

– Суох, оннук сибики биллибэт. Алҕас аттынан 
ааспатахпыт буолуо дуо? – Хойгур ыксаан тула 
көрүннэ.

– Суох. Таас иннибит диэки.
Хойгур ити кэмҥэ дьоҕус кирбээт нөҥүө туох 

эрэ кытарарын көрөн ол диэки сүүрдэ. Чах-
чы эбит. Иннигэр улахан Кыһыл Тааһы көрөн, 
саҥа аллайда уонна киһитин соҕотохтуу хаал-
ларан сүүрбүтүн дьэ өйдөөн кэннин хайыспыта, 
арай онно ким да суоҕа. Хараҕа суох эрэйдээх 
ханна эрэ таас быыһыгар охтон хааллаҕа диэн 
төттөрү ыстанна: эмиэ суох... Онтон көрбүтэ 
киһитэ Кыһыл Таас анныгар Лао-Цзыны кытары 
сэргэстэһэ олороро...

29. Кыһыл Тааска

Хойгур эмискэ сэниэтэ эстэн, сылайан, уй 
түһэн хаалбыт курдук арыычча саллаҥнаан тии-
йэн Таас иннигэр сөһүргэстии түстэ уонна сон-
но тута мэй-тэй барбыкка дылы гынна. Ити аата 
хайдаҕый? Өтөрдөөҕүтэ аҕай кини дьэ улары-
йан эрэрдии санаммыта эбээт! Арай ол кэннит-
тэн эмиэ киһитин хаалларан сүүрдэ дии. Ити 
хайдаҕый? Били Оу Хотуҥҥа, онтон кэлин түүн 
бырахпытын курдук буолла дии. Ол аата ончу 
уларыйбатах дуо?

Бодоҥ син биир от-мас курдук силис тардан 
үүнэн тахсар. Кини түктэри өйө-санаата бары-
та Хантастартан. Быһа ытаан-соҥоон, үҥсэргээн. 
Наар дьоло суохтарын биэбэйдээн, иитиэх тээн 
биэрэллэрэ. Туох баар кыһалҕаларыгар, итэ-
ҕэстэригэр, олохторугар табыллыбатахтарыгар 
барытыгар атыттар буруйдаахтар.

Дэлэҕэ ийэтэ эрэйдээх кинини атаарарыгар 
эппит тылларыттан киһи этэ тардар:

– Уолчааныам, эйигиттэн мин биири эрэ 
көрдөһөбүн: тыыннаах эрэ эргилин. Ол туһугар 

тугу да кэрэйимэ. Сымыйалыыр кыһалҕа тирээ-
тэҕинэ сымыйалаа, таҥнарар ирдэннэҕинэ – 
таҥнар. Мин эйигин төрөтөн, күнү көрдөрбүтүм, 
тыыннаах ордор туһугар туохтан да иҥнимэ. Мин 
эйиэхэ барытын көҥүллүүбүн. Бу хара балыыр-
даах орто дойдуга барыта сымыйа, аньыы-хара 
да, Таҥара да суох. Кимиэхэ да, туохха да ончу 
итэҕэйимэ...

Туох ааттаах өһүөн, хомолто ити хара кы рыыс 
курдук харса-хабыра суох тыллары этиппитэ 
эбитэй? Эчи сүрүн...

Хойгур хараҕын быһа симэн олорон ийэтин 
туһугар көрдөстө...

Оо, барахсаным сыыһа!.. Кууран-хатан түһэн 
харата-куйата бөҕө. Оо, хайдах эмэ этэҥҥэ 
төннөн тиийэн кинини дьоллообут киһи ньии. 
Уола тыыннаах тиийдэр, оо, төһө эрэ үөрэр этэ. 
Эчи хаарыаны.

Хойгур хараҕын быһа симэн олорон ийэтэ 
үөрбүт-көппүт сирэйин сатаан оҥорон көрбөтө...

Лао-Цзы таас киһи курдук хамсаабакка олор-
доҕуна арай оргууй уостара ибирдииллэрэ. Со-
тору кини хараҕын аһан сылаарҕаабыттыы тула 
көрүммүтэ.

Хойгур туран уурар аһын уонна саламатын бэ-
лэмнээбитэ. Туран Тааска чугаһаабытыгар түөрт 
холорук ытыллан тахсан тэйиччи соҕуһунан 
эриллэ сылдьыбыттара.

– Оҕолор, мин бүгүн эрдэ төннүүһүбүн, – диэ-
тэ Лао-Цзы. – Тиийэн сытыах этим.

Арай Хойгур көрдөҕүнэ Ытык Кырдьаҕас бу-
руо курдук буолан иһэн сыыйа дьайҕаран, адьас 
да сүтэн хаалла.

Ити кэмҥэ тайах дыыгыныы түстэ.
– Тугуй? Туох буолла? – Акуол ыйытта.
–Ээ, Ытык Кырдьаҕаспыт сүтэн хаалла.

30. Бэйэ олбоҕо

Киэһэ Кыыс Хотун икки уолун кытары ыал-
дьыттарын үөрэн-көтөн көрүстүлэр. Сандалы-
ны толору ас эгэлгэтэ тардыллыбыт этэ. Биир 
аһы бүтэрээттэрин кытары хардары саҥа ас ип-
итиинэн сырдьыгынаан кэлэрэ үчµгэйэ бэрдэ.

Сирдээҕи хараҕынан көрдөххө соччо аска 
маарыннаабат таммахтар эрээрилэр, уолаттар 
ис тэрэ ыларынан тото-хана олус диэн астына 
аһаатылар.
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Ыаллара да, ыалдьыттар да бүгүн сүргэлэрэ 
көтөҕүллүбүтэ өтө көстөрө.

Арбаҕар Хойгурга имнэнэн эми хайдах оҥоро-
рун көрдөрө илдьиэх буолла.

Ытык Кырдьаҕас Акуолу кытары сэргэстэһэ 
олорон тугу эрэ ботур-итир кэпсэтэллэрэ. Хой-
гур ону иһиллии сатаан мэлийдэ: ончу тугу да 
өйдөөбөтө.

Күөх Арыыга көрсүбүт бахсыта Окун эппитин 
саныы түстэ: «Бэйэтин кыаҕын, суолтатын таба 
өйдөөбөт киһи олоҕор өрүү табыллыбат».

Дьэ ити баҕас чахчы... Орто дойдуга ким 
даҕаны бэйэтин ычатынан олбоҕун билбэт, наар 
атыҥҥа тардыһар – олох бары айдаана онтон. 
Бүтүн уустан саҕалаан биирдии киһиэхэ тиийэ. 
Кини Хантастара булгу кирбээт манаан айан-
ньыттартан түһээн хомуйан байа-тайа олоруох-
таахтарын кэйээргэ көһөрөн атаҕастаабыттар 
үһү. Кини ийэтэ ханна эрэ эргэ тахсан хотун 
буолуохтааҕын асчыт оҥорбуттар быһыылаах. 
Эрэйдээх ол иһин барыта сымыйа, Таҥара суох 
диэн ыар тыллары ыһыгыннаҕа. Итинниги этэл-
лэр: «Таҥараҕа мастаммыт», – диэн.

Иккис өттүттэн көрдөххө, ханна да эн оннуҥ 
бу диэн кэтэһэн турбат. Барытын үтүрүһэн-ан-
ньыһан, былдьаһан ситиһэҕин дии. Инньэ гым-
матаххына ким ордук баламат, ордук саата суох 
 эйиэнин көрдөрбүтүнэн былдьаан ылыа турар 
дии... Орто дойду олоҕо төрүкүттэн оннук. Ким 
төһө киһини, ууһу, бүтүн будуну сатаан албын-
ныыр – онно баһылык буолар... Бэл Окун ин-
ньэ диэбитэ. Төһө да этэр тыла иһинэн-таһынан 
соҕуһун иһин, ити алдьархайы тус бэ йэтин эти-
нэн-хаанынан билбит киһи тыла барыта да 
 буолбатар, син оруннаах буолуо... Буолтун иһин, 
саарбаҕын-түөрэҥин ааһан, кутталлаах олбох... 
Итиччэ үгүс баһылык садаҕаламмытын кэннэ си-
нин санаммыт эрэ киһи онно дураһыйа ра  буолуо..

Чэ, ону көрөн иһиллиэ. Оттон билигин кини 
улуу киһини сирдээн бу үлүгэрдээх дойдуга кэ-
лэн сүдү эйгэ сүдү дьонун кытары ыкса билсиби-
тинэн, кинилэрдиин тэҥҥэ кэпсэтэринэн толору 
дьоллоох.

Бу өйдөөтөххө кини бэйэтин хаһан да, быс-
тах да түгэҥҥэ дьоллоннум диэбитэ суох эбит. 
Бу Кыһыл Тааска кэлиэр диэри кини наар 
олохтон атаҕастаммыт, баттаммыт курдук хом 
санаалааҕа.

Кини билигин орто дойдуну бүтүннүүтүн, 
оннооҕу үгүс элбэх дьон олоҕун уонна онно тус 
бэйэтин киэнин кытары үөһэттэн көрдө: бу улуу 
дойду кыраман үрдүгүттэн...

31. Эмтээх сөлөгөй кистэлэҥэ

Арбаҕар эмиэ имнэннэ уонна улахан таастар 
диэки сүүрэн мүлтүкүччүйдэ. Хойгур ону эккирэ-
тээри гыммытыгар кэнниттэн Акуол тутуспутунан 
туран кэллэ:

– Мин... Мин эмиэ барсабын. Эми хайдах 
оҥороллорун мин билиэхпин өрүү баҕарарым.

– Сөрү-сөпкө гынаҕын, – диэтэ онуоха Лао-
Цзы. – Эһиги билигин ханна да суох улахан 
дьиктини билиэххит. Оо, ити үс ньүкэн дойду 
биир таайыллыбатах таабырына. Ити эһигини 
киэһэ-сарсыарда маанылыыр күндү астара быр-
да быстан охтубуту туруорар, өлбүтү тилиннэрэр 
дьикти күүстээх эмп дии.

– Өлбөт мэҥэ уута диэн дуо? – диэн Хойгур 
ыйыта оҕуста.

– Оннук....
Уолаттар Арбаҕартан хаалымаары сүүрэ-хаа-

ма былаан харбыалаһан истилэр. Өтөр эрийэ-
буруйа сүүрдэр үрэхтээх, дьэп-дьэҥкир уулаах 
төгүрүк күөл кытыытыгар уһун синньигэс көбүс-
көнө ньуурдаах тааска элбэх баҕайы кытыйа кэ-
чигирээн турарыгар тиийдилэр.

– Бу туох иһиттэрэй?
– Ити үгүс элбэх күүстээх оттор, эҥин элбэх 

мас сэбирдэҕин, силистэрин симэһиннэрэ. Арай 
бу түбэһиэх иһиттэр буолбатахтар. Бу дьон 
төбөтүн уҥуоҕун хаппахтара...

– Тыый, тугун сүрэй? – Хойгур наһаа саллан 
ыйытта. – Хантан бачча элбэх уҥуоҕу буллугу-
туй?

– Эһи курдук таҥараһыттар төбөлөрүн уҥуо-
ҕа. Аара били эһиги сµµс эрэйинэн туораабыт 
ап паларгыт түгэхтэриттэн хомуйбуппут. Онно би -
лигин да элбэх.

– Айыбыын, тоҕо дьулаанай? – Хойгур наһаа 
саллан төбөтүн тарбанна. – Биһиги да төбөбүт 
эмиэ онно хаала сыспыта дии!

– Тоҕо хаалыаҕай, биһиги кэлин туһаҕа туруо-
руо этибит, – Арбаҕар күлэн ырдьайда.

– Пахай даҕаны! Бу атын иһит көстүбэтиттэн 
маннык гынаҕыт дуо?
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– Эс, итинтэн атын түбэһиэх кытыйаҕа табыл-
лан эмп буолбат, онон иһэ истээх иһит. Тоҕотун 
бэйэм да билбэппин. Мин соругум судургу – 
өтөр-өтөр буккуйуохтаахпын, иһиттэрин кэмигэр 
эргитэн биэрэбин. Ону умнан эбэтэр алҕас онно-
манна аралдьыйаммын мөҕүллэбин.

– Мин дойдубар этэҥҥэ төнүннэхпинэ төбө 
уҥуоҕа буламмын маннык эмп оҥостуоҕум.

– Отой сатыаҥ суоҕа!
– Туох да уустуга суох. Сөптөөх оттору, си-

листэри буллуҥ – сатанымына, ханна барыаҕай?
– Эн сорунума даҕаны, адьас сатыаҥ суоҕа! 

– Арбаҕар быһа баттаата. – Бу манна эрэ 
оҥоһуллар эмтэр. Ол чахчы.

– Ол эн сатыыргын баҕас сатаамына.
– Бэл мин ийэбэр сүүстэн быдан тахса сыл 

устатыгар илии-атах буоллум эрээри, бу эм-
тэр дьиҥ иһигэр хайдах оҥоһуллалларын ончу 
билбэппин. От бөҕөтүн хомуйсубутум: сорҕотун 
киэһэ сииккэ, атынын сарсыарда эбэтэр күнүс.

– Сүүстэн тахса сыл устатыгар кыайан үөрэм-
мэтэҕиҥ бэйэҥ итэҕэскиттэн. Ол аата төбөҥ 
ити сахсайбытын аанньа адьас да иччитэх 
буолаахтаатаҕа, – диэн Хойгур иннин биэрбэ-
тэ. – Итини баҕас сатыам дии саныыбын. Баҕар 
наһаа өлбөт мэҥэ уута да буолбатар, син бэтэ-
рээнэн судургу соҕус эмп син биир буолар ини.

– Көннөрү аһыы утах эбэтэр арыгы көөнньөн 
тахсыан с³п. Эһиэхэ орто дойдуга үксэ быһа хо-
лоон, оттон манна биһиэхэ барыта кыл имэрийэ, 
адьас уот харахха буолуохтаах. 

– Ол эрээри аһара кэмнэммит туох да ордуга-
хоһута суох олох курус буолуо ээ.

– Кырдьык оннук, – Арбаҕар үөһэ тыын-
на. – Сөрү-сөпкө эттиҥ. Манна наһаа чуҥкук. 
Ис санааҕын бары өтө көрөн эппэтэххинэн, 
оҥорботоххунан эмиэ сирэй-харах анньаллар. 
Онон мин өтөр-өтөр эһиэхэ ымсыырар буоллум.

– Дьэ, ол олус сөпкө ымсыыраҕын, – диэн 
үгэргээтэ Хойгур. – Антах биһиэхэ бу эн кур-
дук түөкүн буолуон баҕалаах аҕыйах, онон эн 
биһиэхэ табыллыаҥ а±ай.

– Ээ, эн миигин албынныыгын!.. – Арбаҕар 
аны өһүргэнэн өрөһөлөннө. – Оччоҕо охсуһан 
холоһон көрүөх...

– Ээ, кэбис. Арай эн алҕаска кыайан кэбис, 
оччоҕо ийэҥ туох диэҕэй?

– Кырдьык даҕаны...

– Бачча үчүгэй дойдуга маннык ак... ак... – 
диэн иһэн Хойгур киһитин баттаҕа эбии сахсай-
бытыттан дьаахханан ах барда.

32. Санаа уонна дьайыы

Сарсыарда эмиэ ардаҕа суох эрээри былы-
тыран көрүстэ. Түргэнник аһаат, суолга турду-
лар. Тараҕай эппитинэн Лао-Цзы халлаан саҥа 
суһуктуйуута, кинини тута баттаһан Кыыс Хотун 
кыра уолун кытары эмиэ айаннаабыттар.

– Дьикти баҕайы, Лао-Цзы кырдьаҕас адьас 
мөлтөх, арыычча үнүөхтүүр эрээри тоҕо баста-
кыттан көтөн хаалбатый? – диэтэ Хойгур. – Ким 
да кинини көрбөт эбээт... Мин эбитим буол-
лар сарсыарда тиэтэйбэккэ сынньанан туран, 
наҕылыччы чэйдээн хойутуу, биһигинньиктэр 
антах чугаһаан эрдэхпитинэ көтөн тиийиэх 
этим...

– Ким билэр... Мин кини уһуктан баран бэрт 
ыараханнык тыынарын, балачча илиитин-атаҕын 
имитинэрин истибитим. Тоҕо суолун сорҕотун 
бэйэтэ дьулуһан бара сатыырын өйдөөбөппүн 
эрээри, ити киниэхэ тугу эрэ биэрэрин сэрэйэ-
бин эрэ. Эн биһикки билбэт, өйдөөбөт суолбутун 
ырытартан туттунуох. Сөп дуо?

– Сөп-сөп. Ол эрээри мин эбитим буоллар...
– Эн үөһэнэн көтө сылдьар кыаххын туохха 

туһаныаҥ биллибэт.
– Эмиэ да оннук, – Хойгур бэйэтин санаан 

сонньуйда. – Мин баҕас онуоха-маныаха диэри 
сиринэн сылдьыбытым көнө... Халлаанынан көтө 
сылдьааччы ыыра кэҥиир буоллаҕа. Оттон ол 
мин курдуктарга соччото суоҕа чахчы.

* * *
Хойгур тоҕо эрэ Акуол кэлин саҥата-иҥэтэ ач-

чаан, үксүгэр бэйэтин ис санаатыгар бүкпүтүн 
бэлиэтии көрдө эрээри, тоҕотун-туохтанын са-
таан быһаарбата.

Барыта дьикти үчүгэй дии.
Бу үлүгэрдээх үтүөкэн дойдуга маннык күн-

дүгэ-мааныга түбэһии диэн туохха холонуой? 
Ытык Кырдьаҕаһы кытары хас кэпсэтии кэннит-
тэн өй-санаа хайдах курдук кэҥиирий?

Суох, Акуол өйө-санаата ханан эрэ кыраман 
ырааҕынан эргийэр быһыылаах.

– Сөпкө саныыгын, – диэтэ Акуол итини исти-
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бит курдук. – Саҥа кыах саҥа саҕахтары арыйар, 
оччоҕо урут сабаҕалаабатах суолларыҥ арыл-
лаллар. Саҥа кэм иһэр... уларыйыы-тэлэрий-
ии кэмэ. Ону кытары оннун булбут урукку олох 
огдолуйуута үгүс элбэх дьон дьылҕатыгар дьа-
йыа турар. Үксэ куһаҕанынан, алдьархайынан... 
Кытай саарыстыбалара кыргыспыттара ыраап-
пыт. Ол түмүгэр өтөрүнэн биллибэтэх алдьаныы-
кээһэнии тахсыбыт, сүөһү-ас көрүллүбэт, ыһыы 
ыһыллыбат, ыһыллыбыт хомуллубат буолбутут-
тан сут бөҕө турбут.

– Чэ, ол Кытай биһигиттэн ыраах.
– Кытайы барытын соҕотох Дьиҥ саарысты-

бата сэриилээн ыллаҕына биһиги дьоммутун 
Ордостон эрэ буолбакка, үгүс үтүө сирбититтэн 
үтүрүйэн таһаарыахтара турар.

– Ол алдьархайдар хаһан кэлиэхтэрэй?
– Аҥар уһуга саҕалана турар. Оттон ол содула 

хас эмэ үйэ тухары салҕанан барыаҕа.
– Ыраах эбит, – Хойгур сапсыйан кэбистэ. – 

Ол биһиги кэннибититтэн кэлиэ дуу, кэлимиэ 
дуу? Онтон да санаарҕаатаххын.

– Дьон эрэйэ-муҥа баар дии...
– Ээ, ол хаһан эрэ... Биһиги онно суох буо-

луохпут. Мин онно кыһаллыа суохпун.
– Оттон оҕолоруҥ, сиэттэриҥ?
– Төрүү илик оҕом туһа ыраах.
– Хаҕыс, дьэбир да киһигин.
– Кырдьыгынан билиннэхпинэ, миигин инни-

бэр аҕыйах сыл эрэ долгутар. Чэ, сэттэ сыл да 
буоллун – оччоҕо мин сүүрбэ түөрт сааспын туо-
луом, ойох ылан үс-түөрт оҕолонуом. Баҕар... – 
диэн иһэн Хойгур бөтө биэрдэ: «Баҕар Саратай 
баһылыга буолуом...». Ол эрээри ити санаатын 
Акуол өйдөөбүтүн көрөн ах барда.

– Ытык Кырдьаҕаспытын сиппэтибит...
– Ак Тааска тиийэн олорор.
Хойгур үөһэ тыынна уонна санаата: «Хаа рыа-

ны, антах орто дойдуга манна курдук киһи са-
наатын билэр киһи, барыларын талбытынан ал-
быннаан абыраныа эбит...».

– Эн бөрүкүтэ суоҕу ыралаан бүт эрэ...
– Сөп-сөп... Бу дойдуга киһи көҥүл-босхо са-

ныыра да сатаммат буолсу дуу? Эчи эрэйин...
– Эн көннөрүнµөххүн баҕарарга дылы этиҥ дии.
– Оннук баара.
– Онуоха көмө буолаар диэбитиҥ?
– Диэбитим... Ол эрээри ис санаам...

– Дьайыы барыта санааттан саҕаланар.
– Оччотугар санаабын эмиэ сааһыланабын?
– Соннук... Куһаҕан, дьиэктээх санааны киэр 

кыйдаа.
– Арыт санаа хантан кэлэрэ биллибэккэ күөрэс 

гынар ээ.
– Ол эйиэхэ Адьарай аньыылаах санааны уган 

биэрэр.
– Бу баҕайыны көр! Кини мин мөлтөх өрүппүн 

наһаа бэркэ билэр.
Ити кэмҥэ тайах дьырылыы түспүтүгэр Хой гур 

соһуйан өрө көрбүтэ Ак Тааска чуга һаабыт тар 
этэ.

Ак Таас ыраахтан үп-үрүҥ курдук эрээри, чу-
гастан көрдөххө эриэн этэ, Таас иннигэр Ытык 
Кырдьаҕас сөһүргэстээн олороро.

Хойгур Таас иннигэр эмиэ аһын уурда уонна 
дьэрэкээн өҥнөөх саламатын ыйаата.

33. Кэлэр кэм алдьархайдара

Хойгур бу күннэргэ Акуол уларыйбытын бэ-
лиэтии көрдө. Кини өрүү да аҕыйах саҥалаах, наар 
тус бэйэтин ис санаатыгар бүгэн сылдьар курдук 
бэйэтэ биллэ сэргэхсийдэ. Бу күннэргэ кини Ытык 
Кырдьаҕаһы кытары уһуннук сэһэр гэстэ...

Хойгур кини кэнэҕэски туһунан дьиксинии-
лэрин соччо кэрэхсээбэт курдуга эрээри, иҥэн-
тоҥон көрдөҕүнэ эмиэ да соччото суохха дылы.

Ордостон үтүрүллүбүт Хуун уустара түөрт 
аҥыы хайдан тарҕаһыахтара үһү. Манна хаал-
быттар Кытайы кытары Кытай буолан симэли-
йиэхтэрэ үһү. Оттон илин, арҕаа, хоту түспүттэр 
аны хаһан да төннүбэттии сүтэллэр үһү. Эчи 
кутталын. Киэҥ кэйээрдэр усталарын тухары 
«барбыт – кэлбэт» диэн ааттаах дьон тумнан 
ааһар дьикти сирдэрэ бааллар. Онуоха дылы 
буоллаҕай? Хууннар курдук модун күүстээх омук 
тоҕо төннүө суоҕай?

34. Кут-сүр

Маҥнай утаа ол хаһан эрэ кэлиэхтээх бэрт 
ыраах кыһалҕаны санаа-оноо оҥостуом диэ-
бэтэх бэйэтэ тоҕо эрэ кэлин наар ону санаа-
тыгар оҥорон көрөр буолла уонна кута-сүрэ 
ньүөлүйэр. Кини манныгы билбэтэх суола этэ... 
Бу туох дьиктитэй?
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Хууннар диэн киэҥ өйдөбүл... Үгүс уус бэйэ-
тин Хууннартан адьас туора курдук сананар, от-
тон атыттар, ордук Кытайдар кинилэри барыла-
рын Хууннарынан ааҕаллар.

Билигин мантан ыраахтан көрдөххө кинилэр 
бука бары маарыннаһар олохтоох, саба тарый-
дахха биир Хууннар эбит.

Дьиҥэр да омук тылынан быһаарыллар бы-
һыылаах. Хара, кыһыл, сырдык баттахтаахтар 
бары Хууннуу кэпсэтэр тыллаахтар, онон тыл 
түмэр, холбуур күүскэ кубулуйар. Биир тылынан 
өйдөһөр буоллуҥ – өйүҥ-санааҥ, кутуҥ-сүрүҥ, 
олоҕуҥ эмиэ биир буолар эбит.

35. Үөһээ дойду

Хойгуру манна урут билбэтэх дьикти санаа-
лара үүйэ-хаайа туппуттарын олус диэн сөҕө-
махтайа ылынна.

Орто дойдуга эрдэҕинэ кини туора дьон туһу-
нан соччо иҥэ-тоҥо барбата. Арай аҕыйахтык 
ийэтин эрэ аһына санаабыта буолуо. Туохха 
барыты гар кинилэр µµт-тураан олохторун отуо-
рун хамнаппыт Хууннары буруйдуу саныыра.

Хомолто сыыйа өһүөҥҥэ кубулуйбута. Наар 
баттаммыт, атаҕастаммыт санаа тугу барытын 
сабардыыра: барыта куһаҕан, албын, сымыйа.

Хууннарга туох да буоллун, бэл оһол таҕыс-
тын, өлүү-сүтүү таҕыстын, аһынар санаа ончу 
суо ҕа, хата сэтэрииллэрэ: «Кинилэр да тохтор 
хаан наах, быстар тыыннаах эбиттэр дуу?» – диэн.

Антах бииргэ олорон хас биирдии ыалы си-
һилии билэҕин. Оттон бу үөһээ дойдуттан көр-
дөххө, бытархайдар бары силлиһэн биир кэлим 
курдук көстөллөр.

Ымсыы, өһүөн санаа Хантастарга Хууннар кө-
һөрүөхтэрин быдан инниттэн баарын биир түгэн 
туоһулуура.

Хойгур ийэтэ аах хайа үрэҕин үрдүгэр олор-
буттар: кыахтаах баай өттүлэрэ уу үрдүгэр, от-
тон дьадаҥы, кыаммат өттө үөһэ, ууттан тэйиччи.

Биир дьыл үөһэттэн эмискэ тоҕо солоон түс пүт 
хаардаах таас уу үрдүгэр тутуллубут баайдар 
дьиэлэрин имири солоон алдьархай бөҕөнү та-
һаарбыт. Оттон үөһэ тутуллубут кыра-хара дьон 
дьиэлэрэ бүтүн ордон хаалбыт.

Ити ту´унан алдьархай буолбута сүүрбэттэн 
тахса сыл ааспытын кэнниттэн ийэтэ кэпсээби-

тэ. Онуоха сөҕүөн, бэккиһиэн иһин, алдьархай-
га түбэспиттэри аһынардааҕар сэтэрээһин ордук 
биллэргэ дылыта. Ийэтэ эрэйдээх ол түгэҥҥэ 
 ис-иһиттэн сүргэтэ көтөҕүллүбүт, бэл үөрбүт 
кур  дук көрү²нэммитэ көрүөххэ сүөргү этэ.

36. Ак Таас күлүмэ

Ити кэмҥэ халлаан халлан, саҕахха санньы-
йан испит күн сардаҥата Ак Тааска түстэ.

Хойгур бу аҕыйах күн иһигэр элбэҕи да биллэ 
эрээри, онтун сатаан түмэн биир өйдөбүлгэ тахса 
илигэ.

Аныаха диэри ончу тугу да итэҕэйбэт бэйэтэ, 
билигин адьас атын киһи буолла. Ол эрээри бу 
үс ньүкэн дойду бары кистэлэҥин ситэри өйдүүр 
билигин даҕаны ыраах эрээри, чахчы баары 
ылынар, билинэр буоллаххына, атын таһымҥа 
тахсар эбиккин.

Лао-Цзы кырдьаҕас маарыыттан адьас ибир 
гыммакка дьуоҕаран олорон баран, дьэ хамсаан 
кэллэ уонна Хойгур диэки сымнаҕас баҕайытык 
көрөн кэбистэ.

– Ытык Кырдьаҕас, мин дойдум барахсаны 
эрэй-муҥ, кыһарҕан бөҕө кэтэһэр быһыылаах 
дуу?

– Акаары! Тугу да билбэт! – диэн Арбаҕар хар-
дьыгынаабытыттан соһуйан Хойгур ходьох гынна.

Арбаҕар кэһэйбит киһи быһыытынан кэми гэр 
туора ыстанна... Сибилигин аҕай ийэтин батыһан 
кэлбитин ким да көрбөккө хаалбыт.

– Орто дойду барахсан өрүү да үтүө-мөкү, 
айыы уонна абааһы күөн көрсүһэр, күрэс был-
дьаһар түөлбэлэрэ буолан турдаҕа.

– Оччоҕо оннооҕу олох хаһан да оннун булбат 
чинчилээх дуо?

– Оннук курдук... Киһи барахсан оҥоһуута 
он нук. Туохха да туолбат, саҥаттан саҥаҕа, со-
нунтан сонуҥҥа тарбачыһан иһэр. Ол сылдьан 
оҥорбутун алдьатан, мунньубутун ыһан кэбиһэр. 
Наар уларытар, тупсарар дьүккүөрдээх.

– Оччоҕо сирдээҕи олох хайдах буолуохтаа ҕый?
– Алдьархай төрдө – орооһуу. Үгүс иэдээн 

төрдө онтон саҕаланар.
– Хайдах? Оччоҕо олох көнньүнэн сайдыах таах?..
– Көнньүнэн диэн бэйэтин айылгытынан... дьаа -

латынан...
– Оо... – Хойгур мунаарда.
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– Ол аата, чэ, холобур, үйэлэр тухары турбут 
күөлү хорон ходуһа оҥостоору уутун түһэрэн 
кэбиһэҕин.

– Оттон ол үчүгэй буолбатах дуо? Туһаҕа та-
һаарыы...

– Ол аҥар өттө эрэ. Атына элбэх көтөр-сүү-
рэр үөскүүр, төрүүр-ууһуур ньээкэтин эһэн кэ-
биһэҕин. Онон тупсараары алдьаппыт, бэл бии-
ри быыһаары атыттары өлөрбүт дьайыы үгүс.

– Биһиги өйбүт итиннэ тиийбэт.
– Киһи өйө-санаата кылгас.
– Оччоҕо дьон баһыйар үгүстэрэ акаарылар 

диэххэ сөп дуо? – Хойгур Окун эппит тылларын 
ыйытта.

– Тус-туһунан өйдөөх-санаалаах дьон баал-
лар... Уһулуччу да, ортоһуор да.

– Оччоҕо тоҕо көстөн турар албыны-көлдьүнү 
араарбакка киирэн биэрэллэрий?

– Эн ити Саратай урукку баһылыгын Окун 
тылларын этэҕин... Кини сытыы киһи, дьон со-
рох араҥатын өс киирбэх, мөлтөх өрүтүн туһанар 
санаалаах...

37. Орто дойду баһылыктара 
   кимнээхтэрий?

 Ити кэмҥэ Арбаҕар Хойгурга үөмэн истэҕинэ 
ийэтэ дьарыйда:

– Бүт! Өйдөөх дьон кэпсэтэригэр мэһэйдээмэ.
Хойгур итини истэн тылыттан матта... Лао-Цзы 

киниэхэ имнэнэн баран эттэ:
– Орто дойдуга хаһан даҕаны өйдөөх дьону 

истибэттэр. Истибиттэрин да иһин, ол дьиҥ ис 
хоһоонун иҥэн-тоҥон өйдөөбөттөр.

– Тоҕо?
– Тоҕо диэтэххэ, кинилэр булбуттарын бары-

тын түргэнник туһаҕа таһаара сатыыллар. Ута-
рынан туһалаах диэбиттэрин эрэ кэрэхсииллэр. 
Онтулара үксүгэр кэтэҕэ тиэрэ эргийэн тахсар. 
Эн бахсыҥ Окун оннук тулатыгар туһалаах диэ-
бит дьону муспута бары таҥнарбыттара. Ол эрэ-
эри кини оннук судургу киһи буолбатах. Кинини 
эн иҥэн-тоҥон өйдүөх тустааххын...

– Сөп... Мин кини туһунан өрүү саныыбын.

* * *
Акуол саҥата суох тайаҕын уунна. Аа-дьуо 

төттөрү хаамтылар. Ытык Кырдьаҕас уонна Кыыс 

Хотун уолун кытары хааллылар. Кинилэр тула 
кыракый холоруктар эриллэ сырыттылар.

Ортолуу айаннаан эрдэхтэринэн үөһэнэн уон 
хаас ааста. Ол аата арыалдьыттара бүгүн сэттэ-
лэр эбит.

– Хайа, дьоммут көтөн аастылар дуу?
– Ааһан.
– Хастарый?
– Кыайан аахпакка хааллым ээ, – Хойгур то-

ҕотун билбэккэ урукку үгэһинэн сымыйалаата, 
онтон кыбыстан ыйытта. – Антах Ак Таас аттыгар 
көстүбэттэр хаһыалар этэй?

– Сэттэлэрэ. Эн кинилэр баалларын көрбөккө 
эрэ хайдах билбиккиний?

– Ээ, бэйэм да билбэппин. Арай кыра холорук-
тары көрбүтүм.

Акуол маарыыттан саҥата суох, тас хаҕа эрэ 
хааман иһэр бэйэтэ адьас кый бырах көтөн хаал-
быкка дылыта.

Хойгур бачча сааһыгар диэри антах олорбут 
олоҕор ончу туох да уларыйбатаҕа. Төрүөҕүттэн 
барыта оннунан хаалбыта.

Оттон манна кэлиэҕиттэн кини өйүгэр-са-
наатыгар сөҕүмэр уларыйыылар буоллулар: ки-
ни билигин адьас атын киһи.

Маҥнай мантан хайдах кыайан төннүөмүй 
диэн санаарҕаабыта аны суох. Тоҕо диэтэххэ 
кини манна киһи үөйбэтэх-ахтыбатах кистэлэҥ 
албастарын биллэ-көрдө. Онон төннөргө быыс-
хайаҕас көстөр ини.

Дьэ, арай этэҥҥэ төнүннүннэр... Туохха тэҥ-
нээх үөрүү-көтүү буолуой?

Бэлэх-туһах бөҕөнү биэриэхтэрэ, ол иһигэр 
хой, сылгы үөрдэрин, мааны малы-салы... Ийэ-
тэ барахсан аҥардас кини тыыннаах эргил-
либититтэн төһө эрэ үөрээхтиир! Дьэ, онтон 
сарсыҥҥытыгар-өйүүҥҥүтүгэр?.. Хойгур тоҕо 
эрэ ийэтэ урукку үөрүйэх сэбэрэтигэр син биир 
төн нүө диэн дьиксинэр... Кини хаһан даҕаны 
ийэтэ туохтан эмэ үөрбүтүн өйдөөбөт эбит. Ол 
оннугар абарбыт, атаҕастанан ытамньыйбыт си-
рэйэ бу баар...

38. Санаа күүһэ

Үөһэттэн көрдөххө, орто дойду кыһалҕатын 
үксүн киһи бэйэтэ булан таһаарар эбит. Барыта 
адьас кыраттан, быычыкааттан саҕаланан баран 
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күнү-ыйы күлүктүүр кыһалҕаҕа кубулуйар буо-
лар эбит.

Оо, хайдах эмэ гынан ити санааны дьоҥҥо са-
таан быһаардахха, төһөлөөх үгүс киһи туһата 
суох эрэйтэн босхолонуой?

Тыый... Хойгур ити санаатыттан бэйэтиттэн 
бэйэтэ сөхтө: киһи аймах бүттүүнүн туһунан 
кини хаһан да саныы илик. Оннук саныыр да 
кыаҕа суоҕа. Ити барыта ийэтэ эрэйдээхтэн, 
кини кыһалҕатын ырытыыттан саҕаламмыта.

Арай ол кэмҥэ Акуол кини диэки хайыста:
– Дьэ? Истэбин!
– Суох, мин эйиэхэ этэрим суох.
– Оттон мин эн искэр санаабыккын алҕас истэн 

кэбистим дии уонна ону олус диэн сөбүлээтим. 
Кырдьык, дьон үксү була сатаан, суоҕу бэйэлэ-
рэ оҥорон көрөллөр. Ити иһэ истээх, кэтэхтээх 
суол. Бэрт кыраттан сылтанан бүтүн сэрии туран 
алдьархай бөҕө тардыллар.

– Акуол, адьас кырдьыгынан билиннэхпинэ, 
ити мин санаам буолбатах. Мин итинник саныыр 
кыаҕым суох...

– Буоллун! Мин эйигиттэн иһиттэҕим дии. 
Баҕар тугу эмэ эбии сүүйээри соруйан муннаран 
этэриҥ дуу?

39. Дин Хуну ахтыы

Дьонноро кинилэри кэтэһэн дыргыл сыттаах 
сандалы тула олороллоро.

Суунан-тараанан бүтэллэрин саҕана Тараҕай 
Арбаҕардыын бастакы астары аҕала сүүрдүлэр.

Кыыс Хотун санаата аймаммыта өтө көстөрө. 
Туттуна сатыырын үрдүнэн өтөр-өтөр туолан кэ-
лэр хараҕын уутун үрүҥ өрбөҕүнэн сотторо.

– Эн киниэхэ сылдьан кэллиҥ дуо? – Лао-Цзы 
оргууй ботугураан ыйытта.

– Бүгүн сылдьыа суохтааҕым эрээри, хайдах 
эрэ кэтэһэр курдугун иһин...

– Хайдаҕый?
– Арҕаа диэки хайыһан эмиэ кырыытын кэ-

тээн-манаан сордоно тураахтыыр. Онно өтөр 
 Хууннар баран үтүгэн түгэҕэр түһэн мэлийиэхтэ-
рэ турар дии. Син сөпкө эргийэн кэлиэхпин аны 
ити арыалдьытым кыайан сиппэккэ тардыллан 
хааллым, – Кыыс Хотун буруйданан умса көрөн 
олорор кыра уолун кынчарыйан ылла.

– Ити ханна сылдьыбытын этэрий уонна 

арыал дьыта кимий? – Хойгур аттыгар олорор Ар-
баҕартан ыйытта.

– Ээ, былыргы үйэтээҕитэ тааһыран хаалбыт 
генерал кирбээккэ турарын аһынан ытыыр... 
Оттон төрөппүт оҕотун аһыммат. Куота баран 
 хаалар уонна мөҕөр. Мин кырабын дии. Ону аах-
сыбат.

– Чэ, тулуй, өтөр эн да ситиэҥ.
– Ол билигин да ыраах. Биһиги манна бытаан-

нык улаатабыт.
– Айыыларбыт да бааллар... Оонньуу оҥостон 

тааска кут иҥэрбиттэрэ тиллэн кэлбитэ иэдээ-
нин... Киһи диэн кэм муҥур үйэлээх буоллаҕа. 
Оттон тааска иҥпит кут син киһи курдук кэ тээн-
манаан сордоно-эрэйдэнэ, таптаан муҥнана ту-
раахтыыра иэдээн дии.

– Үөлээннээҕим Дин Хун барахсан... – Ытык 
Кырдьаҕас курустук саҥа аллайда. – Кини киһи 
да эрдэҕинэ чиҥ, хабыр майгылааҕа, онон 
аһынары сөбүлээбэтэ чахчы.

– Сөпкө этэҕин. Мин ону өйдүүбүн эрээри, ха-
йыыр да кыаҕым суох. Туттуна сатыыбын да, син 
биир аһынабын... Барахсаным сыыһа, наар кэтэ-
нэн-мананан... Киһилии олоҕу билбэтэҕэ. Хара 
кырыыстаах кырыыны кэтээн үйэтин моҥообу-
та, миигин киэр... киэр анньыбыта... Ону мин да 
ылы наммын... Дьиҥэр киниэхэ күүспүнэн тии-
йиэхтээх эбиппин... Аны туох барыта тааһырбыта 
ыраатта, арай таптыыр сүрэх туохха да бэрим-
мэт буолар эбит... Оттон онтон дьол тахсыбат...

Уолаттар ийэлэрин ньилбэгэр саба түстүлэр...
Ити кэмҥэ Кыыс Хотун тэп-тэтэркэй, чэп-чэ-

гиэн сирэйэ көрөн олордоххо уларыйан, сип-
пит дьахтар сэбэрэтэ, ону кытары онон-манан 
мыччыстаҕастар өтөн тахсан кэллилэр.

– Дьэ, үчүгэй! – Лао-Цзы саҥа аллайда. – Бүгүн 
мин үөлээннээхпин наһаа сылаастык, иһирэхтик 
аҕынныбыт. Бу түгэн тугунан уратылааҕый?

– Дьэ?
– Бу кэпсэтиини уһулуччу дьон иһиттилэр. От-

тон ол күндү түгэн.
Арбаҕар ити тыллары бэйэтигэр ылынан бат-

таҕа сахсас гынна. Ол-бу диэки көрүөлээтэ. Ол 
эрээри ийэтин кытаанах хараҕын көрөн ньыкыс 
гынна. Убайа ийэтэ көрбөтүгэр киниэхэ наһаа 
уһун кып-кыһыл тылын көрдөрдө.

– Маннык кэпсэтии арыт эргэ бааһы саралы-
ыр курдугун иһин, эмиэ да ыарыыны мүлүрүтэр, 
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сымнатар ээ! – диэтэ Кыыс Хотун, сирэйэ эмиэ 
көнөн, урукку чөлүгэр түһэн, иэдэстэрэ тэтэ  рэн 
кэллилэр. – Сынньаныаххайыҥ. Сарсын Хара 
Таас кэтэһэр.

40. Кэлэр кэм уонна былыргы

Сарсыарда хойуу туман түһэн, таас сиигирэн 
хаспахха аһаатылар.

Тараҕай бүгүн сүргэтэ көтөҕүллүбүт этэ... 
Ол эрээри кини төһө да кэпсэппитин, атыҥҥа 
аралдьыйбыт курдугун иһин, биир да түгэҥҥэ 
эйэҥэлии турар таастарын умнубата. Наһаа са-
лыбыраары гыннахтарына ойон тиийэн тугу эрэ 
көннөрөн биэрэрэ.

Арыт кини ийэтин кулгааҕар туох эрэ сирдээҕи 
сонуну сибис гынара. Кыыс Хотун ону соччо кэ-
рэхсээбэккэ истэн кэбиһэрэ.

– Ити таастарыҥ эйэҥэлииллэринэн эн тугу 
эрэ билгэлиигин дуо? – диэн Хойгур Тараҕайтан 
ыйытта.

– Билгэлээһин буолбатах, кинилэргэ сиргэ 
туох буолара быһаччы дьайар. Куйаас да, хаһыҥ 
да буоллун. Сир хамсаатын, силлиэ түстүн, сэ-
рии саҕаланнын – барыта биллэр.

– Оттон кэлэр кэми билгэлиэххин сөп дуо?
– Биһиги уруккуну да, кэнэҕэскини да кэрэх-

сээбэппит.
– Тоҕо?
– Урукку ааһан хааллаҕа, оттон инники кэлэ 

илик, ону билэр туһата суох... Биһиги субу 
түгэҥҥэ ханна туох буоларын чопчу билэбит. Эн 
наһаа өйдөөҕүмсүйүмэ. Алыс элбэҕи билии соч-
чото суох, бэйэҥ да буккуллуоҥ, атыттары да 
муннарыаҥ...

– Оттон эн бэйэҥ төһө дьоллооххунуй?
– Наһаа буоллаҕа дии, – Тараҕай Хойгурга им-

нэнэн кэбистэ. – Эн биһикки иккиэн биир тиэр-
гэн үүнээйилэринэбит. Оннук дии?

– Суох. Эн курдук иннин-кэннин билбэти кы-
тары биир тиэргэҥҥэ үүнүөхпүн баҕарбаппын.

– Эппитим дии, алыс өйдөөҕүмсүйүмэ диэн. 
Ааһан, бүтэн, сүтэн хаалбыты үөтүмэ, хаһан кэ-
лиэ, хайдах буолуо биллибэти, кэлэ илиги таайа 
сатаама. Субу бµгµ²²µнµ, сибилиги²²ини кэ-
рэхсээн тус бэйэҥ олоххунан олор, сүтэ илигинэ 
түгэни тут...

* * *
Ытык Кырдьаҕас үгэһинэн халлаан сыр дыы та 

барбыт, Кыыс Хотун кыра уолун кытары ыраа-
ҕынан эргийэн, сир бөҕөтүн кэрийэн тии йээри 
тиэтэйэн эрдэлээтилэр.

– Бүгүн иннигитин-кэннигитин кичэйэн көрү-
нэ сылдьаарыҥ. Хара Таас аттыгар Адьарай тэҥ-
сиктэрэ эмиэ баар буолааччылар.

Балачча айаннаабыттарын кэннэ тайах дьы-
рылаабытыгар Хойгур Акуол диэки хайыста.

– Дьэ тугуй?
– Куттаныма. Хоту эҥин барыта баар. Онно 

былыр үйэтээҥҥи да дөйө тоҥноҕо, кэнэҕэски да 
үнүгэстэрэ үүнээри кэтэһэн сыттахтара.

– Бэйи эрэ, Акуол, онно абааһы тэҥсиктэрэ 
биһиэхэ хайдах дьайыахтарай?

– Эн өйгүн-санааҕын түмүнэн, иннигин-кэнни-
гин кэтэнэ сырыт. Тоҕо диэтэххэ, киһи хайа да 
дьайыыта барыта санааттан саҕыллар.

– Мин ону билбэт эбиппин. Оҥорон көрүү – 
аньыы буолбатах диирим.

– Эн аньыылааҕы, сатамматы санаа оҥостуо 
суохтааххын.

– Оо, эмиэ эрэй эбит. Оччоҕо туох баар өйүм-
санаам адьас бохсуллан, кыаһыланан хаалары-
гар тиийэр дуо? Мантан инньэ саатар көҥүл са-
наабат да буолсубун дии!

– Эн аньыыны, кэдэргини саныыргын 
«көҥүлүм» диигин дуо?

– Ээ, суох... Наһаа оннук буолбатах эрээри, 
санаам хааччахтанара хайдах эрэ дии.

– Эн, Хойгур, бэйэҥ итэҕэскин билинэр буол-
бутуҥ наһаа үчүгэй. Эн бу кэлин лаппа ула-
рыйдыҥ. Кытаат, сарсын төннөбүт.

– Үчүгэй! Мин дойдубун уонна ийэбин аҕын-
ным да аҕынным!

– Эн ийэлээх диэн дьоллоох да киһигин. 
Мин ийэ диэни хаһан да билбэтэҕим... Ийэ... – 
 Акуол үөһэ тыынна. – Ол эрээри ийэм илиитин 
сылааһын, дьикти баҕайы сытын өйдүүр курдук-
пун.

Хойгур ийэтин алҕас ахтан кэбиспитин кэм си-
нэ санаата. Ити баар дии... Акуол олус сымнаҕас, 
киһилии уйаҕас майгылаах. Киниэхэ холоотох-
хо Баабыр дьэбир, сэрии киһитинии хабыр май-
гылаах. Кини ыар сутуругун Хойгур дэҥнэтэн сы-
мыйата тутулуннаҕына өрүү билэрэ.
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41. Хара Тааска сүгүрүйүү

Бүгүн инчэҕэй буолан хаамарга ыарахан этэ. 
Онон кыратык сылайдылар.

– Оо, дьэ! Хара Тааска хаһан тиийэ охсобут? – 
дии санаатын кытары дьоҕус кирбээт кэнниттэн 
Хара Таас тахсан кэллэ.

Ытык Кырдьаҕас Хара Таас иннигэр хараҕын 
быһа симэн уоһа ибирдииринэн көрдөххө тугу 
эрэ ботугуруу олороро.

– Сэрэнээр, Таас кэннигэр эмпэрэ баар бы-
һыылаах, – диэтэ Акуол.

– Сөп, – диэтэ Хойгур холкутук. Кини тойоно 
арыт кини көрбөтүн көрөн сэрэтэригэр үөрэнэн 
да хаалла.

Таас иннигэр аһын ууран уонна саламатын 
 ыйаан баран Хойгур тобуктаан олордо. Арай 
төбөтө кураанах, туох да санаа киирбэтэ. Ол 
да гыннар, кини хараҕын күүскэ быһа симэн, 
са наатын түмүнэ сатаан кэбистэ да туһаммата. 
Төбөтө да, түөһүн иһэ да кубус-кураанаҕа.

– Көрдөс... – диэн Хойгур билбэт саҥатын ис-
тэргэ дылы гынна.

– Тугу көрдөһөбүнүй? – диэн ситэ өйдө³бөк кө 
эрэ чап гыннарда.

Онтон Акуол өтөрдөөҕүтэ санааҕын көрү нээр 
диэн сэрэппитин өйдөөтө. Онон дьиппиэрэн 
олордо.

– Эн аартыкка кэллиҥ.
– Ханнык аартыгый бу?
– Бу – Дьиҥнээх...
– Оттон атыттар?
– Айаххын сап.
– Мин ыйытабын дуо?
– Дьэ?
– Мин өскө сиргэ этэҥнэ тиийдэхпинэ, олохпун 

туохха аныамый?
– Эн кэлин улуу аартыкка тахсыаҥ.
– Кэлин даа? Оттон тоҕо быһа онно барбып-

пын?
– Барыта кэмнээх-кэрдиилээх. Кэмэ кэллэҕи-

нэ, бэйэҥ буһан-хатан, улаатан баараҕады йыаҥ. 
Өйүҥ-санааҥ ситиэ-хотуо. Оччоҕо мунаах аар-
тыктарынан бар дьоҥҥун сиэтэн, улахан буом-
нары туоратаҥнын киэҥ аартыктарга сирдээн 
таһаарыаҥ.

– Оо, ол эрэйдээхтэр эмиэ хараҕа суохтар 

дуо? – диэн кэбиһэн баран Хойгур алҕас са ҥар-
бытыттан кыбыһынна.

– Арыт оннук курдук да буолан ылар. Эн эмиэ 
арыт... Арыт эһигиттэн ким кими сиэтэ сылдьара 
биллибэт буолан ылааччы. Ол эрээри өйө суох 
буолуох кэриэтин көрбөтүҥ ордук курдук тахса-
ра эмиэ баар.

– Сөп, – диэтэ Хойгур. – Оттон орто дойдуга 
киһи үксэ муна сылдьарга дылы дии.

– Оннук. Үс дойду уратылаахтар. Манна 
биһиэхэ аньыылаах, хара дьайыы сатаммат, от-
тон аллараа дойдуга төттөрүтүн үтүө табыллы-
бат. Оттон орто дойдуга туох баҕарар буолар, 
онно үтүө-мөкү, үрүҥ-хара буккуһа сылдьаллар. 
Ол иһин орто дойду олоҕо мунаах, уустук.

– Ким билэр... – Хойгур саарыы иһиттэ. – От-
тон мин көрүүбэр орто дойдуга үксүн Адьарай 
сабыдыала баһыйарга дылыта. Бэл, мин ийэ-
бэр...

– Ол кырдьыык-кырдьык... – диэтэ маары²-
²ыттан арыый атын саҥа. Ону Хойгур соһуйа 
иһит тэ уонна холоон көрөөрү маарыҥҥытын хос 
 ыйытта:

– Дойдубар тиийэн тугу гыныамый?
– Эйигин Саратай баһылыгын көмүс олбоҕо 

кэтэһэр. Куттаныма, эн сирдьитиҥ киһи итэҕэйэр 
үтүө эрэ.

– Оттон миэхэ өтөр-өтөр баһылыктарын баһын 
быһар дьону баһылыах баҕа суох. Онно уһуннук 
олорорго киһи суоттаммата буолуо.

– Букатын баһылык буолбут суох. Мин эйиэ-
хэ орто дойду сүрүн кистэлэҥин арыйыам. Дьэ, 
ол тугуй? Үгүстэр саныыллар: мындыр өй, көнө, 
ыраас, эрэллээх майгы дуо? Суох.

– Оччоҕо тугуй?
– Баай!.. Баай буоллуҥ – тугу баҕарар атыы-

ла´ыаҥ, дьон чулуу өйдөөҕө, эрэллээҕэ, көнөтө 
бука бары эн кулутуҥ буолуохтара. Баай! Баай-
тан ордук күүстээх, кыахтаах туох да суох. Баай 
эйиэхэ дьиэ-уот үтүөтүн, дьахтар талыытын, 
сылгы бастыҥын биэриэҕэ.

Хойгур ити тыллар кэннилэриттэн кими кыта-
ры кэпсэтэрин син сабаҕалаабыта уонна малтач-
чы ыйыппыта:

– Сөп өйдөөтүм. Орто дойду туллар тутааҕа – 
баай. Арай ону мин хайдах судургутук ситиһэбин?

– Саратайга сыл аҥарыгар да баһы лык-
таатаххына – баай баар.
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– Оннук судургу үһү дуо?
– Өскө баһылык олбоҕор олорбут бастакы 

күҥҥүттэн ыла наар көмүһү, күндү тааһы хоро 
таһан кистэнэр суолу кэмигэр тобуллаххына, 
кырдьык судургу...

– Дьэ, сөп. Баһылык буоллубут, байдыбыт. 
Онтон?

– Онтон ыраах-чугас эргимтэҕиттэн барыла-
рыттан сэрэниэх тустааххын. Ол аата кими да 
итэҕэйимэ. Муҥура, кэмэ суох эйигин дарбатан, 
эн саҕа улуу суох диэн халлааҥҥа тиийэ хай-
гыахтара. Ону итэҕэйдиҥ – бүттүҥ. Этэллэрэ 
барыта сымыйатын көрө сылдьан кэмигэр туо-
ра хааман куотан биэриэх тустааххын. Инньэ 
гымматыҥ – иэдээн.

– Сөп. Кими да итэҕэйэн киирэн биэрбэк-
кэ  барыларын албыннаатыбыт, алы гынныбыт, 
баай бөҕөтүн мустубут. ¥лэлээн буолбатах, был-
дьыырын былдьаан, балыйарын балыйан. Баайы 
ким босхо туран биэриэҕэй? Оннук дии?

– Син эҥин буолан эрдэҕэ... – аныаха диэри 
чаҕаарыйбыт саҥа хайдах эрэ кэлэҕэйдээн ылла. 

– Оттон, доҕоор, онтон куту-сүрү аньыы-хара 
баттаабат дуо?..

– Бэ-бээ. Туохпут кутай, туохпут сүрэй?..
Ити кэннэ эмискэ саҥабыт сүтэн, мэлийэн хаалла.
Хойгур кыайбыт-хоппут быһыынан чачыгырач-

чы күлэн тоҕо барда.

42. Айыы Тойоҥҥо үҥүү

Хойгур Лао-Цзы кини диэки олус сылаастык, 
сымнаҕастык көрбүт хараҕыттан наһаа астынан 
эгди буолла.

– Дьэ, ити үчүгэй! – диэтэ кини. – Куһаҕан 
 тыын нар онон-манан хаххаланан, кубулунан 
үгүс өс киирбэх үтүө дьону тэмтэритэллэр.

– Ытык Кырдьаҕас, мин дойдубар этэҥҥэ 
тиий дэхпинэ тугу гынабыный? Аныаха диэри 
быһаарына иликпин.

– Антах төннөн тиийэн оччотооҕу бы һыыны-
майгыны иҥэн-тоҥон көрдөххүнэ бы һаа ры ныа-
ҕыҥ. Билигин тиэтэйимэ, саныы-саныы эрдэт-
тэн ыгылыйыма. Мин саныахпар, барыта этэҥ²э 
быһаарыллыаҕа. Көстөн иһиэҕэ.

– Аны биири ыйытабын?
– Истэбин... – Ытык Кырдьаҕас сонньуйан кэ-

бистэ.

– Биһиги Ытык Таастары кэрийэн сатыыр-
бытынан алҕаатыбыт, сүгүрүйдүбүт. Мин тус 
бэйэм олус үөрдүм, астынным. Мин курдук 
үгүс элбэх аньыылааҕы чугаһаппаттара буо-
луо диэбитим, манна миигин ким да туора 
көрбөтөҕүттэн сүргэм көтөҕүлүннэ. Бэйэбин 
наар татым, дьонтон эрэ итэҕэс сананар бэйэм 
манна кэлэммин аан маҥнай киһи тэҥэ санан-
ным. Өрүү мөҕүллэр, туора көрүллэр бэйэм, 
бэл, «өйдөөх дьон» кэккэтигэр кииртэлээтим... 
Итини этэн туран көрдөһүүм да айахха бап пат 
баламат... Ол аата көрдөһөбүн: Айыы Тойон 
Таҥара биһиэхэ муҥ саатар ыраахтан көстөн 
ааһыа дуо?

– Дьэ, ону билбит суох... Оҕо киһиэхэ са-
нааҥ модьута бэрт эбит. Билбэккиттэн, ситэ өй-
дөөбөккүттэн эбитэ дуу?

– Оттон эһигини кытары Айыы Тойон көрсөөч-
чү дуо?

– Айыы Тойону кытары көрсµ´үү биһиги 
өйдөбүлбүт таһынан буолааччы. Ол хаһан ба-
ҕарар буолуон син: бэйэҥ санааҕар, ханнык эмэ 
ураты түгэннэргэ, айылҕа дьикти көстүүлэрин 
кэмигэр эбэтэр түүлгэр... – Лао-Цзы Хойгур диэ-
ки тургутардыы көрөн кэбистэ. – Эн киһилии 
өйдөбүлүнэн бу үөһээ дойдуга кэлэн Айыы То-
йону көрүөм диэмэ. Эн кинини ханна баҕарар 
көрүөххүн син, өскө кини бэйэтэ эйиэхэ, эн ха-
раххар көстүөн баҕардаҕына.

43. Орто дойдуга төннүү

Сарсын Акуол Хойгуру кытары төннөллөр. 
Онон бүгүн кинилэри атаарар аһылык тэрилин-
нэ. Ыаллара тоҕо эрэ кубу-дьэби көрүҥнээхтэр. 
Балачча саҥата суох астарын тэрийдилэр.

– Биһиги ыал манна үгүс сыллар устала ры-
гар туора киһини көрбөккө, бэйэбит бэйэбити-
гэр олороохтуубут. Ытык Кырдьаҕаспыт даҕа-
ны эһигинэ суох сыл баһыгар-атаҕар охсул лан 
ааһар. Эһиги кэлэн улаханнык сэргэхситтигит. 
Онон эһигини лаппа суохтуурбут чахчы.

– Ийээ... Ийээ, мин биир көрдөһүүлээхпин, – 
диэн Арбаҕар бэркэ симиттэ-симиттэ ыйытта.

– Чэ, эт түргэнник! – Кыыс Хотун уола тугу 
этээри гыммытын өтө көрөн, эрдэттэн сө бү лээ-
бэтэҕин биллэрдэ.

– Ийээ, мин тугу көрдөһөрбүн билэҕин... Ол 
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да буоллар, син биир этэбин. Мин бэйэбин өй-
дүөхпүттэн наар эн аттыгар сылдьабын, онон 
аҕы йах кэмҥэ орто дойдуга баран кэлэрбин 
көҥүллээ.

– Оттон бачча үлүгэр түбүктээх үлэҕин, 
 эми-тому кимиэхэ хаалларан бараҕыный? Уба-
йыҥ улахан дьарыктан ордубат, мин сүүрэ сыл-
дьабын.

– Оччоҕо саатар атаарыым... Аарааҥҥа диэ-
ри...

– Суох. Эн мантан харыс да халбарыйарыҥ 
сатаммат. Ыалдьыттары Ытык Кырдьаҕас бэйэтэ 
атаарыаҕа.

Итини бары олус соһуйа истэн, сирэй-сирэй-
дэрин көрсөн кэбистилэр.

Хойгур манна кэлиэҕиттэн салла саныыр 
төннөр суолун өйүгэр оҥорон көрөн үөһэ тыын-
на. Түһүү-тахсыы, аппалар... Төһө өр айан-
ныахтарай? Арыычча үнүөхтүүр арыалдьыт-
тарын кытары аргыстастахтарына ыйы-ыйынан 
айанныахтара.

– Ытык Кырдьаҕас ханыаха диэри атаарыаҕай?
– Күөх Арыыга тиэрдэн төннүөҕэ.
– Эн миэхэ аара аһыырбытыгар үтэ бэлэмниэх 

этиҥ, – диэтэ Хойгур Арбаҕарга.
– Эс, киэһээҥҥэ диэри аччыктаабат инигит? 

Мин хааччыйа аҕыйах хонукка аһыыр үтэҕитин 
оҥорбутум баар.

– Аҕыйах хонукка даа? Оттон барыта төһө өр 
айаннаан тиийиэхпитий?

– Пахай, эһиги Күөх Арыыга күнүс тиийиэх-
хит.

– Тыый, ол хайдах?
– Чэ, сарсын бэйэҥ көрөөр.

* * *
Сарсыарда эрдэ халлаан саҥа суһуктуйуута 

туран, сып-сап хомунан, аһаан баран күн тах-
сыыта улахан сымыыт курдук таас аттыгар 
муһуннулар.

Лао-Цзы дьүһүннүүн-бодолуун уларыйан, 
адьас атын быһыылаах-таһаалаах, саас орто-
лоох киһи курдук көрүҥнэммит. Бэрт чэпчэки-
тик тааска ойон таҕыста. Кини кэнниттэн бары 
көмөлөөн Акуолу, онтон Хойгуру таһаардылар.

Лао-Цзы тугу эрэ ботугураан баран кинилэри 
кууһан ылан баран үөһэ ыстанна. Онуоха үһүөн 
өрө көтөн таҕыстылар. Арай онно көрүммүттэрэ 
– үһүөн маҥан хаас киэбин кэппиттэр.

Үөһэттэн быычыкаа буолан көстөр дьоннорун 
эргийэ көтөн баран тус илин диэки көттүлэр.

Хойгур били салла санаабыт айанын суолун 
сиһилии кэтии истэ.

Маҥнай били Арбаҕар кэпсээбит аппатыгар 
үгүс элбэх дьон төбөтүн уҥуоҕа кылбайа сытал-
ларын көрөн этэ тарта. Үрэх дириҥ эмпэрэтин 
туораабыт далаһа мастара оннугар сытара. Он-
тон кинилэри халаабыт түөкүттэр өлүктэригэр 
көтөр-сүүрэр бөҕө мустан аһаан-сиэн ыһыахтыы 
сылдьаллара.

Оу Хотун кинилэри көрөн улуйан ылбыта. 
Аттыгар Окой хойун үөрэ, Гургаан ата мэччийэ 
сылдьаллара.

Онтон дьэ Күөх Арыы көһүннэ. Акуол Хой-
гурдуун үрэх кытылыгар түстүлэр. Оттон Ытык 
Кырдьаҕас эргийэ көтөн баран тус арҕаа диэки 
көтө турда.

Кинилэри көрөн Окой уонна Окун утары сыр-
сан кэлбиттэрэ.
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Алтынньы 12 күнэ, субуота. 
Дьонуом, эһиги суоххут куһаҕаныын. Тоҕо 

бары миигин хаалларан барбыккытый...

Алтынньы 15 күнэ, оптуорунньук. 
Үлэлээн кэллим. Туох да сонун суох. 

Алтынньы 21 күнэ, бэнидиэнньик. 
Сылайдым...

Алтынньы 22 күнэ, оптуорунньук. 
Утуйаары сытабын, киһилии суруйбатаҕым 

наһаа да ырааппыт. Ыаллар маҕаһыыннарын 
халаабыттар үһү. Егор онно барбыта. Марина-
лаах Андрей мин иннибин өр туруулаһан ту-
ран ылбыттара, онон анараа дьиэҕэ олороллор. 
Мин Егордуун манна. Суох, эн сыыһа өйдөөтүҥ, 
күндү дневнигим. Егор Марина хоһугар олорор. 
Дьукаахтыылар бы´ыытынан. Бүтэһиккэ диэри 
мин Марина этиитигэр сөбүлэспэккэ сылдьыбы-
тым. Арыйаан биһикки туспутунан дэриэбинэ 
ул лэҥнээн олорор дииллэриттэн сылтаан са наам 
түһэн олорбутум. Хайдах гыныахпын билбэ тэ-
ҕим. Уулуссаҕа тахсан: «Суо-о-х! Эһиги бары 
сыыһа толкуйдуугут. Оннук буолбатаах!!!» – 
дии-дии хаһыытыы сылдьыам баара дуо. 

Ол кэмҥэ Мариналаах Андрей эрэ буолбак-
ка Егор эмиэ үүйэ-хаайа тута сатыыра. Сото-
ру-сотору сылтах булан киирэрэ. Наар кыра 
оҕоҕо ды лы алҕаска сиэбигэр сакалаат баар 
буолан  хаалбытын биэрэрэ. Ол онтон ордук кы-
һыйа саныырым. Кыра оҕоҕо дылы онон-манан 
эргип питэ буола сатыыр. Оннооҕор Ары йаан 
бу эйиэхэ   анаан маҕаһыынтан атыы ласпытым 
диэн сака  лаат  биэрбитэ диэн са наан ыла-

рым. Оттон оскуола ҕа учууталлар кэннибит-
тэн тугу эрэ сипсиһэл лэ рин кэтэхпинэн сэрэ йэ-
рим. Ол күн санаам сап па ҕы ран олордохпуна 
Егор киирэн  дьаарбайыах диэбитэ. Мин идэ-
бинэн аккаастаабытым. Онуо ха: «Дьон хан-
нык баҕарар дэриэбинэҕэ курдук сымы йанан 
сурах тарҕаталлар дии санаабытым баара...» 
– диэн баран тахсан барбыта. Онно санаа-
бытым. Дэриэбинэҕэ сурах түргэнник тарҕанар 
 эбээт. Миигин Егордуун сылдьар, бииргэ оло-
роллор диэн биллэхтэринэ, Арыйааны ол-бу 
диэн хо´улууллара тохтуо этэ диэн. Маринаҕа 
бэ йэм тиийэммин сөбүлэһэбин диэбитим. Кыы-
һым маҥнай итэҕэйбэтэхтии одууласпыта, он-
тон үөрүүтүттэн сүүрэн кэлэн миигин хам куус-
пута уонна сыллаа да сыллаа буолбута. Сол күн 
аҕыйах бириэмэ иһигэр хомунан тахсан барбы-
та. Егор да начаас көһөн күккүрээн киирбитэ. 
Маҥнай, дьэ иннин ыллым ээ дии санаатаҕа буо-
луо, бэркэ дьаныһан туран турууласпыта. 

– Суох, Егор, бырастыы гын. Марина көрдө-
һөрүн иһин сөбүлэстим. Эн биһикки көннөрү 
доҕордоһор эрэ кыахтаахпыт, – диэн мас-таас 
курдук эппитим. 

Ол эрээри ол күнтэн ыал Егордуун уулусса-
ҕа тахсан дьаарбайабыт, соруйан маҕаһыыҥҥа 
 барыах эрэ диэммин бииргэ барабыт. Кыһыта 
 таарыйа өссө дьаһалтаҕа киниэхэ анаан эбиэт 
илдьэ бара сылдьыбытым. Егор саҕа дьол лоох 
киһи суоҕа... Барахсаны, эмиэ да аһына са-
ныыбын. Бэйэбин, Арыйааны хоптон-сиптэн бос-
холоору, Егор санаатынан, сүрэҕинэн оонньуу 
оҥостор курдукпун...

Оттон Арыйаан... Акаарычаан... Мин киниэхэ 
ийэ лии истиҥник сыһыаннаһа сатаабытым ээ. 

Татьяна Поскачина

Учуутал күннүгэ
(Сэ´эн)

(Са±аланыытын сурунаал 8-с нµ³мэригэр к³р)
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Ки ни сыыһа өйдөөбүт. Кини сыыһа өйдөөбүтүн 
кэн нэ атын, туора дьон хайдах өйдүөхтэрэ баа-
рай... 

Ол күн уруоктан кэннилэриттэн кылааспар 
тэ тэрээт бэрэбиэркэлии олордохпуна киирбитэ. 
Иннибэр кэлэн олорбута. 

– Хайа, Арыйаан, дьарыккар сылдьаҕын дуо? 
– диэбитим. 

Уолум саҥарбатаҕа. Төлөпүөнүн хаһа-хаһа 
олорбута. Туох да диэхпин булбатаҕым. Онтон 
кимиэхэ эрэ эрийдэ дуу, киниэхэ эрийдилэр дуу, 
кэпсэтэ-кэпсэтэ тахсан баран хаалбыта. Киэһэ 
утуйаары сырыттахпына киниттэн ватсап кэл-
битэ. «Нина Ивановна, баһаалыста тиэргэҥҥэ 
тахса сылдьаҕын?» диэн ис хоһоонноох. Туох 
буоллаҕай диэн куттаммытым. Кууркабын кэтээт 
таҕыстым. Егор дьонугар бара сылдьан тэлэбии-
сэр аҕалбыта. Ону куукунаҕа туруорбутун көрө 
олороро. Тахсыбытым Арыйаан күрүө таһыгар 
сытар дүлүҥҥэ олороро. 

– Арыйаан, туох буолла? – диибин. 
– Нина Ивановна, – уолум туран кэллэ. 
Арай хайдах эрэ... Арыгы испит... Тута сэрэй-

дим. 
– Арыйаан, бу туох буоллуҥ?
– Ити кырдьыгы кэпсииллэр дуо? – уолум субу 

ынан кэлбитэ. – Таптыыгын дуо кинини? Оттон 
мин? Мин хайдах буолабын? 

Тылбыттан матан, биир сиргэ хара±аланан 
турбутум. 

– Нина Ивановна, ама атын оскуола көстү-
бэтэҕэ дуо? Тоҕо манна кэлбиккиний? Тугу гы-
наары? Мин... – Арыйаан тугу эрэ этиэхтии 
күүскэ саҥа таһаарбыта, онто ситэри этиллибэк-
кэ салгыҥҥа ыйанан хаалбыта. Дүлүҥҥэ тиийэн 
төттөрү олорбута, төбөтүн икки ытыһынан хам 
туттубута уонна иһиллэр-иһиллибэттик: – Тап-
тыыбын ээ, мин эйигин, – диэбитэ. 

Арыйаан. Акаарычааҥҥын даҕаны... Тугу диэм 
баарай. Силис тарпыт мас курдук оннубут-
тан  харыс да хамсаабакка өр таалан турбутум. 
Арыйаан туран кэлбитэ уонна миэхэ ыкса чу-
гаһаан ба  ран: «Нина Ивановна, бырастыы-
гын, баһаалыста. Алҕас. Мин барыам, дьиэ-
бэр», – диэн баран оргууй дьиэтин диэки хаама 
 турбута...

Дьиэбэр киирбитим Егор чэй куттан иһэ оло-
рор. Мин киирбиппэр көрөн турбут киһилии: 

«Ничегоо! Куттаныма. Хайдах да буолуо суоҕа,  с 
кем не бывает», – диэбитэ...

Арыйаан билигин туох да буолбатаҕын кур-
дук сылдьар. Сымара таас курдук тоҥуй, куруу-
бай уонна... күлүгээн. Наар утуйар, наар хойу-
туур, наар уруоктартан үүрүллэр. Хайдах да 
гы ныахпын билбэккэ сылдьабын...

Дьиэтигэр бара сырыттахпына табыллара буо-
луо. Михаил Семенович: «Ити кылааһы өрө тар-
дыам диэн тылланан кылаас салайааччыта буо-
лан хаалбыты². Уолгун тут!» – диэн суоһурҕа нан 
турардаах. 

Алтынньы 23 күнэ, сэрэдэ. 
Оскуолабар бараары олоробун. Бэҕэһээ уту-

йаары сырыттахпына Егор кэлбитэ. Ма±а´ыыны 
оҕолор халаабыттар курдук үһү. Кимнээҕэ бил-
либэт. Ыас, кола уонна чипсы бөҕөтүн ылбыт-
тар. Сарсыарда билиэм диэн бэрт холку кэлбитэ. 
Абата баар: «Эн Арыйааныҥ халаата ини уонна 
ким үһү», – диир. Өһүргэнэммин тиэрэ хайы һаат, 
куукунаттан тахсан баран хаалбытым. Айыы 
Таҥара, көрдөһөбүн. Арыйаан эрэ буолбатын...

...Дьиэҕэ киирбитим уу-чуумпу. 
– Арыйаан, – уолум хардарбат. Аан айаҕар 

тура сатаан баран атаҕым таҥаһын устан саалаҕа 
аастым. Уолум кинигэ ааҕа олорор. «Сүрэх тэбэ-
рин тухары». Кинигэтин арыйан олорор сирит тэн 
көрдөххө бµтэрэрэ бу кэлбит. Миигин киһи кэл-
лэ диэн төбөтүн да өндөтөн көрбөтө. Дьыбааҥ ҥа 
кэлэн олордум. 

– Арыйаан. Саатар бэттэх хайыһыый. 
Уолум аат эрэ харата мин диэки хайыста. 
– Тугуҥ ыалдьарый? Тоҕо үөрэнэ кэлбэтиҥ?
– Тугум буолуой, оттон. Сүрэҕим ыалдьар, – 

уолум кинигэтин ылан лип гына сабан кэбистэ 
уонна дьыбаантан туран кэллэ. Миэхэ көхсүнэн 
буолан түннүк диэки хайыһан турда. – Кара таев-
тар чааһынай маҕаһыыннарын халаабыттар үһү 
дии. Били бөх хара сарсыардаттан хараҕын ха йа 
тардаат миигин уорбалыы кэлэ сырытта. 

Егор!.. Ол иһин да. Аһаабакка да тахсан бар-
быта. 

– Эн да ону доппуруостуу кэллиҥ ини, – Ары-
йаан «hы» диэн күлэн ылла. – Хайыаххытый, 
«два сапога – пара» буоллаххыт дии. 

– Арыйаан, бүт. Мин эйигин туохха да уорба-
лыы, доппуруостуу кэлбэтим! – Оо, испэр үөр-

Проза
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дэхпиэ-э-н!!! Арыйаан буолбатах эбит. – Тоҕо 
куруубайдыыгыный? Эн ис дьи²эр итинник 
буол батаххын ээ. Тоҕо дьүһүн кубулуйаҕыный? 

– Ону эн билэҕин дуо, мин дьиҥэр хайдах-
пын? Баҕар, таҥнарытын, дьэ дьүһүн кубулу-
йан бүппүтүм буолуо дии. Нина Ивановна, эйи-
гин манна ким да ыҥырбатаҕа. Тахсар аан онно 
баар, – Арыйаан төбөтүнэн кэҕис гынан киирбит 
ааным ханан баарын көрдөрөн кэбистэ уонна 
хос ко киирэн хаалла. 

Эмиэ да на´аа өһүргэнним, эмиэ да...
Чэ, айылааҕын дии санаан баран дьиэттэн 

тахсан баран эрдэхпинэ, уолум соно суох сыгын-
ньах ойон таҕыста. 

– Нина Ивановна, мэ. Дьиҥ олох кинигэ кур-
дук буолбатах. Улахан кыыскын дии, өйдүөх да 
эбиккин. Билиҥҥи үйэҕэ албын-түөкүн, киитэрэй 
эрэ буоллаххына сатаан олороҕун. Кырдьык сыт 
уонна көнө майгылаах киһи ханна да ыраап  пат, 
– Арыйаан хонноҕум анныгар кинигэтин ылан 
 кыбыннаран кэбистэ уонна дьиэтин диэки сүүрэ 
 турда. 

* * *
– Хайа, Каратаевтар маҕаһыыннарын ким ха-

лаабытын биллиҥ дуу? – киэһэ аһыы олордохпу-
на киирэн кэлбит Егортан ыйытабын. 

– Ээ, тохсус кылаас оҕолоро. Кыргыттара 
эргэ баанньыкка кэтэһэн олорбуттар, уолатта-
ра үс буолан киирэн ылан тахсыбыттар. Чип-
сыларын хаҕын кистии да сорумматахтар, эргэ 
ыскаамыйа анныгар симэн кэбиспиттэр. Сарсын 
оскуолаҕытыгар аҕыс айдааннаах мунньах буо-
лара буолуо, – Егор чэйин кутта туран күллэ. 

– Ычча да, бу тымныыга онно-манна муста- 
муста... £ссө уоруйахтыахха наада дии, сатаан. 

– Оҕолор буолла±а дии. Биһиги оҕо сыл-
дьан тугу-тугу гымматахпыт баарай. Саамай 
аччаа быта ыал оҕуруотуттан оҕурсу, помидор 
 уоран сиэччибит. Хата, суут-сокуон хараҕынан 
көрбөтөххө, хайҕыахха сөптөөх оҕолор. Билигин 
оҕо бары интернет, төлөпүөн буолан баран оло-
рор кэмнэригэр, маладьыастарыҥ таһырдьа тах-
сан сүүрэллэр-көтөллөр буоллаҕа. 

– Дьэ, ити бүтүн нэһилиэк участковайын са-
ҥата, – Егору сэмэлээбиттии көрөбүн, киһим 
күлэр. 

…Арыйааны санаатахпына сүрэҕим ыалдьар. 

Арааһа, мөлтөх учууталбын быһыылаах. Төһө 
 кыалларынан барытын с³б³ буолаарай диэн 
о²оро сатыыбын да, таҥнарыта, табыллыбата 
абалаах. Учуутал айылҕаттан айдарыллан кэлэр 
дииллэрэ чахчы эбит. Мин төһө да кыһаллы бы-
тым иһин айылҕаттан айдарыллыбатах, мөлтөх, 
сымыйа учуутал буоллаҕым…

Алтынньы 26 күнэ, субуота. 
Утуйаары сытабын. ¥нµрµµн тохсустары, тө-

рөппүттэрин ыҥыран, дьүүллээбиттэрэ. Егор 
эмиэ кэлбитэ. Барыбытын тохсустар кылааста-
рыгар киллэрэн олорон оҕолорго элэ-была тыл-
ларын эппиттэрэ. Ким эрэ үлтү мөхпүтэ, ким эрэ 
сыыһа быһыыламмыккыт, аны итинник гынымаҥ 
 диэбитэ. 

– Ити билиҥҥи онустары үтүктүмэҥ! Егоров, 
ити Осипов киэбин кэтимэ. Эн кини курдук буо-
ла сатаама. Ол күлүгээҥҥэ холоотоххо эһиги 
үрүҥү-хараны араарар оҕолор буоллаххыт дии, 
– математика учуутала Ирина Васильевна эп-
пит тыллара мин үрдүбэр ыраас халлааҥҥа этиҥ 
эппитинии иһиллибитэ. Кэмниэ-кэнэҕэс иннин-
кэннин быһаарсан, дьүүллүүрү дьүүллээн бүтэн 
тарҕаспыппыт. 

– Ирина Васильевна, оҕолор ортолоругар атын 
оҕону сиргэ-буорга тэпсии үчүгэй иитиигэ тиэр-
диэ суоҕа дии санаабаккын дуо? – Ирина Ва-
сильевна учительскайга сонун кэтэ турдаҕына 
санаам буолбакка тыл быктардым. Эмискэ уу-
чуумпу буола түстэ. Ирина Васильевна тугу-тугу 
иһиттим диэбиттии маҥнай утаа таалан турда, 
онтон көрдөрөн туран дьэбин уоһуйа түстэ. 

– Онон?! Миигин оҕону хайдах иитэргэ үөрэ-
тээри гына±ын дуо?! – диэн баран баспыттан 
атахпар диэри сэнээбиттии көрөн кэбистэ. – Өссө 
санаабаккын дуо диэбит буола-буола. 

– Онус кылаастар, чуолаан Осипов хайдах 
курдук куһаҕанын туһунан оҕолорго кэпсээтэх-
хинэ кимиэхэ да үтүө өттүнэн эргийбэт ээ. Бу 
 педагогичнайа суох тактика дии саныыбын, – 
төһө кыалларынан холкутук саҥара сатаатым. 

– Нина Ивановна, бырастыы гын, ол эрээ-
ри бэҕэһээҥҥи устудьуоҥка кыыс үөрэҕирии 
үтүө лээх µлэһитигэр кэлэн претензиялыы-
ра аан ньа үһү дуо?! Хайдах учуутал үөрэҕэр 
үөрэ  нэн бараҥҥыт туох да ытыктабыла суох 
 сы һыаннаһа±ын? Ол иһин ити оҕолор кө нүөх-
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тээ  ҕэр быйыл өссө өрө барбыкка дылылар. 
– Ирина Васильевна, өһүргэппит буоллах-

пына бырастыы гын. Ол эрээри мин баара-суоҕа 
оҕолорбун көмүскэһиэхпин баҕарабын. Кинилэр 
эмиэ оҕолор, кинилэр эмиэ…

– Вячеслав Николаевич, ну что это такое? 
Нет, чтоб на «вы» обращаться да? Демонстра-
тивно тыкает и тыкает, – дьахтарым көмө көр-
дөөбүттүү завуч диэки көрөн ылла уонна уор-
дайан хаһыытаан ылла. – Ол тугуй, эһиги иитэр 
үөрэтэр тактикаҕыт үчүгэй үһү дуо. Ос куола 
оҕотун… Между прочим, Осиповы тоҕо кө мүс-
кэһэргин бары билэллэр. Я сразу говорила, надо 
уволить таких…

Ирина Васильевна ситэ саҥарбата да буоллар 
мин барытын өйдөөбүтүм. 

– Каких? Оскуола оҕотун, ол эбэтэр Осипов 
Арыйааны иирдэ сылдьар, оскуола оҕотун дьиэ-
тигэр аҕалан хоннорор, холуобунай дьыалаҕа 
тардыллыан сөптөөх учуутал диэн этэ сатаатыҥ 
дуо? Тоҕо ситэ саҥарбатыҥ? Төһө да сири-буо-
ру аннынан хобугунаспыккыт иһин мин бары-
тын истэ-билэ сылдьабын. Тугу да толкуйдааҥ, 
ханнык да этэрбэс араадьыйатыгар итэҕэйиҥ, 
ол бэйэҕит дьыалаҕыт. Оннук буолбатаҕын 
эһиэхэ дакаастыы сатыам суоҕа, – сатаан тут-
тумматым. Элэ-была тылбын этэн баран тахсар 
аан диэки хардыылаатым, онтон: – Уонна, Ири-
на Васильевна, нууччалар убаастаан соҕотох 
киһини көрөн туран «вы» дииллэр. Сахаларга 
хайдах таах да улуу киһи иннигэр туран «Эһи-
ги»  диэбэттэр. Ити нууччатымсыйбыттар туттар 
алҕастара. Саха тылыгар биир соҕотох киһини 
«эн» диир куолута. 

Учительскайтан соннук тахсан барбытым. Ити 
кэнниттэн буруйу оҥорбут оҕо курдук завуч дуу, 
дириэктэр дуу дьүүллүү ыҥырарын кэтэспитим. 
Ол эрээри бэл эрийбэтэхтэрэ даҕаны. Маринам: 
«Эн акаарыгын», – диир. Люся: «Ээ, саамай сөп-
кө гыммыккын. Былырыын мин Өктөөппүн (итин-
ник Октябрын ааттыыр) эмиэ хоппуттара. Биһи ги 
киһибит сытар ынаҕы туруорбат сымн аҕас ки-
һи буолан тэбистэрбитэ. Онтон ыла наар хотор 
буол буттара», – диэн кэпсээннээх буолбута. 

Сарсыныгар учительскайга киирбитим бары 
мин сирэйбин-харахпын маныырга дылылар этэ. 
Ирина Васильевна уот ыла кэлбит киһи курдук 
начаас киирэн тахсыбыта. Санаабар буурҕаны, 

холоругу кэтэһэ сылдьыбыт буоламмын бу ну-
һараҥ чуумпуттан ордук куттаммытым. Ама «за-
тишье перед бурей» диэннэрэ бу буоллаҕа дуу 
диэн санаа киирбитэ. Кэмниэ-кэнэҕэс, төрдүс 
уруок бүтүүтэ, Михаил Семенович ыҥырбыта уон-
на «бэҕэһээҥҥи быһылаан» туһунан кэпсэппитэ. 

– Мин эйигин сыыһа гыммыккын диэбэппин, 
кылаас салайааччыта буолан баран кылааһыҥ 
оҕолорун көмүскэһиэхтээх да буоллаҕыҥ дии. 
Уонна оттон, ити… (арааһа хайдах  арыый куль-
турнайдык эппит киһи диэн толкуй дуур бы-
һыылаах – көхсүн этитэн ылар) Осиповы кы тары 
 ураты сыһыаннааххыт диэҥҥэ эмиэ итэ ҕэй-
бэппин. Бу сарсыарда ити туһунан Ирина Васи-
льевналыын кэпсэппитим. Ол эрээри, Нина Ива-
новна эһиги эмиэ сыыһалааххыт. Үөрэҕирии 
үтүөлээх үлэһитин элбэх үөлээннээхтэрэ көрөн 
турдахтарына саҥа үөрэҕин бүтэрэн кэлбит 
учуутал кыыс сыыһатын ыйан көннөрөрө, этэр-
гэ дылы, киһи өһүргэнэр суола буоллаҕа дии. 
Өйдүүр инигин, Нина Ивановна? – Михаил Семе-
нович эмиэ, өрүү буоларын курдук, тургутардыы 
көрөн кэбистэ. 

– Чэ, Нина Ивановна, өйдөстүбүт дии. Саҥа 
саҕалаан эрэр учуутал диэтэххэ олус үчүгэйдик 
саҕалаабыккын. Оҕолор саха тылыгар, литера-
туратыгар ол наада, бу наада диэн библиотека 
аанын саппат буолбуттар үһү. Библиотекарь ин-
ньэ диэн үөрэ кэпсээтэ. 

Били миигин соччото суохтук көрсүбүт биб-
лиотекарым хайҕаабытын истэн мичээрдээбип-
пин бэйэм да билбэккэ хааллым. Онуоха Миха-
ил Семенович эмиэ мичээрдээтэ. Соннук иккиэн 
наһаа дьолломмут сирэйдээх дириэктэр хоһуттан 
тахсан кэлбиппитигэр учууталлар бэрт дьикти-
тик көрөн кэбистилэр. 

Арыйаан бу нэдиэлэ үөрэммэтэ. Вова доҕорун 
тымныйбыт, ыалдьа сытар диэбитэ. Сураҕа ин-
тэринээккэ баар үһү. Бара сылдьыбатым дии. 
Ол эрээри, санаам буолбат. Бүгүн кылааһым 
кыргыттара күнү бы´а тугу эрэ сибигинэһэллэр. 
Туох буоллахтарай?.. 

Алтынньы 31 күнэ, чэппиэр. 
Сарсын оҕолорго Хеллоуин күнэ, субуотаҕа 

кулуупка улахан дьоҥҥо биэчэр. Бу субуотанан 
каникул. Сэтинньи 11 күнүттэн иккис чиэппэр. 

Бэнидиэнньиккэ музейга тахса сылдьыбытым. 
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Юрий Поликарпович түннүк анныгар ааспыт 
бээтинсэҕэ тахсыбыт «Кыым» хаһыаты ааҕа оло-
роро. Мин киирбиппэр үөрэн сэгэс гыммыта уон-
на хаһыатын туора уура-уура туран кэлбитэ. 

Сэрэдэҕэ сэттистэрбэр музейга уруок ыытаа-
ры гынабын диэбиппин бэркэ сэргии истибитэ. 
Ону-маны күннээҕини ыаһахтаһан баран тахса-
арытурдахпына:

– Тукаам, Ирина Васильевналыын бурайсы-
быккын истибитим. Кырдьык үрдүгэр сымыйа 
ыт  тыбат, арыы µрдµгэр уу дагдайбат диэн өс хо-
һооно баар. Бэйэҥ да бэркэ билэр буоллаҕыҥ 
дии. Санааҕын төрүт түһэримэ! – Юрий Поли-
карпович сүрдээх эйэҕэстик мичээрдээн кэбистэ. 
Санаа бар, наһаа чэпчээбиккэ, дурдалаах-хах-
халаах курдук бөҕөхтµк санаммыкка дылы буол-
бутум. 

Бүгүн педсовет буолла. Аҕыс оҕом хорошис-
таатылар. Уоннааҕыларым үстээхтэр. Иккис 
чиэп пэргэ үстээхтэри аҕыйатарга… Арыйааным 
кэм да суох. Бара сырыттахпына табыллыыһы…

Сэтинньи 1 күнэ, бээтинсэ. 
Интэринээккэ бара сырыттым. Федора Петров-

на диэн баспытаатал баара. 
– Кыраадыстаах. Балыыһаҕа бара сырыт 

диир бин истибэт. Саатар аһаабат даҕаны, күнү 
бы´а сытан тахсар, – диэбитэ. 

Хоско киирбитим уолум улаҕа хайыһан сы-
тара. Ким киирдэ диэбиттии кэннин хайыһан 
көрбүтэ уонна тµ²нэри хайыһан кэбиспитэ. 

– Дорообо, Арыйаан, – сэргэстэ´э турар олоп-
поско олорбутум. 

 Киһим хардарбат. 
– Тугуҥ ыалдьарый? Төбөҥ дуо? Ары-

йаан, хардарыый. Туох буоллуҥ, тоҕо итинник 
 сы  һыаннаһаҕыный? …Арыйаан, бу чиэппэргэ 
түөрт үстээххин. Математикаҕа, геометрия ҕа, 
био  логияҕа уонна физикаҕа… Физкультураҥ, 
 ис то рияҥ, обществознаниеҥ биэстэр. 

Бэйэм бэйэбин кытары кэпсэтэр киһи курдук 
саҥара-саҥара олордоҕум үһү. 

– Арыйаан, баһаалыста хардарыый. Миэхэ 
наһаа куһаҕан ээ. Бэйэбин буруйдаах курдук 
 сананабын. Саамай көмөлөһөр киһим эн этиҥ 
дии. Тоҕо эмискэ харыйаны таҥнары соспут кур-
дук хадаар буолан хааллыҥ?

Кэмниэ-кэнэҕэс уолум оронугар олордо. 

Кып-кыһыл, дэлби испит харахтаах, кубарыйан 
 хаалбыт сирэйдээх нүксүйэн баран уун-утары 
көрөн олордо. На´аа аһына санаатым. Турам-
мын ытыспын төбөтүгэр даҕайдым. Оһох курдук 
ип-итии. 

– Арыйаан, төбөҥ ип-итии дии! Мин билигин 
быраас ыҥырыам, – ыксаан хааллым, суотабай-
бын хостоору гыммыппар уолум илиибиттэн ха-
бан ылла. 

– Нина Ивановна, эн миэхэ көмөлөһүөххүн ба-
ҕараҕын дуо?.. Оччо±о, баһаалыста, мантан бар. 

Мин өйдөөбөтөхтүү көрөн турдум. 
– Букатын бар. Атын оскуолаҕа көс дуу, хайаа 

дуу... Баһаалыста. Кыахтааҕым буоллар бэйэм 
да барыам этэ… – ити курдук бүтэһик тылла-
рын уоһун иһигэр иһиллэр-иһиллибэттик ботугу-
раан баран оронугар сытта уонна улаҕа хайыһан 
 кэбистэ…

Ордуом дуо, тахсан бардым. Балыыһаҕа эри-
йэн интэринээккэ биэлсэр ыҥыттардым уонна 
тугу эрэ уоран баран иһэр киһи курдук сирэй бин 
кис тэнэ туттан дьиэбэр кэллим. 

...Чахчы барыыһыкпын. Бүгүн эбиэттэн киэһэ 
баран дириэктэргэ уурайабын диэн этиэм. Кэ-
бис…

…Мариналаах Люся дэлби мөхтүлэр… Кыра 
оҕо курдук буолан бүт дэстилэр… Люсям тугу 
эрэ  сэрэйэр курдук. Мин буоллаҕына көннөрү 
сы лайдым диибин. Кимиэхэ да, тугу да кэпсээ-
бэппин. Бу кэнники Люсялыын чугастык дьүө-
гэлэстим. Хайдах эрэ сүтэрбит эдьиийбин бул-
бут курдукпун. Кинилиин тута биир тылы була 
охсубуппут, бэйэ-бэйэбитин өйдөспүппүт. Ол 
эрээри син биир, барытын кимиэхэ да са таан 
аһаҕастык кэпсээбэппин. Оннооҕор эйиэ хэ, күн-
дү күннүгүм... Оннооҕор эйиэхэ ситэ аһыл лы-
баппын. Онноо ҕор бэйэм бэйэбэр биири билим-
мэппин...

…Федора Петровнаҕа эрийэ сырыттым. Бы раас 
кэлэн укуол туруорбут үһү. 

– Киэһэ парацетамол уонна диазолин биэ-
рээ   риҥ диэтэ. Биһиэхэ ол эмтэр төрүт да суох-
тар  диэбиппэр, миэхэ эмиэ суохтар, хантан эрэ 
көрдөөҥ диэн баран тахсан барда, – диэн кэпсээтэ. 

Иһиттим дуу, истибэтим дуу диэбит курдук 
атах таҥаһын хоруопкатыгар укта сылдьар 
эм тэрбин хаһыстым. Хата, парацетамол да, 
 диа золин да бааллар эбит. Онтон Арыйаан хо-
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буорас сөбүлээн сиэччи диэн санааммын сала-
паан м³´³³ччµккэ хаһы да ылан угуталаат, 
сом мун кэтэн интэринээккэ ойдум. Арыйааҥҥа 
киирэ сылдьыбатым. Федора Петровнаҕа биэ рэн 
 кэ бистим. 

Дьиэбэр төннөн истэхпинэ, арай оскуола тиэр-
гэниттэн… абааһылар илэ бэйэлэринэн тахсан 
кэллилэр. Мин т³рµкµ наһаа кутта±ас киһи уолу-
йаммын турбут сирбэр хара±аланан, салыбы-
рыы турдум. Оҕолор дискотека кэнниттэн дьиэ-
лээн иһэр быһыылара эбит. Сирэйдэрин киһи 
түүлүгэр киириэх курдук гримнэнэн кэбиспит-
тэр. Соннук илэ абааһылары кытары аргыста һан 
дьиэбэр кэллим. 

Сэтинньи 10 күнэ, өрөбүл.
Эбэлээх эһэбэр баран сынньанным. Салгыы 

үлэлииргэ сананан кэллим. 
Эмиэ долгуйабын. Бастакыбын оскуолаҕа ба-

ран эрэр курдук…

Сэтинньи 11 күнэ, бэнидиэнньик.
Бүгүҥҥү күн этэҥҥэ ааста. Оҕолорум аҕын-

ныбыт дэһэллэр. Арыйаан баар. Туох да буол-
батаҕын курдук сылдьар. Дорооболосто... Са-
йыынам олох саҥата суох буолан хаалбытын, 
настарыанньата суоҕун көрөммүн ыйыталаспы-
тым, били армияттан кэлбит доҕорбут бырах-
пыт. Атын маннааҕы улахан кыыска «көспүт» 
үһү. Маҥнайгы таптал аһыыта... Саҥа тыллар 
күүстээх, ыраас иэйиини хаһыҥ курдук хаары-
йар маҥнайгы таптал. Бастакы тапталтан дьол-
лонон олорор киһи баарын туһунан билбэппин. 
Баар да буоллаҕына, кэпсээҥҥэ эрэ кэпсэнэр 
ини. Бу нэдиэлэ бүтүүтэ кыргыттарбын дьиэбэр 
ыҥыран чэйдии-чэйдии кэпсэппит киһи дии са-
наатым. Егор улуус киинигэр барардаах үһү.

Сэтинньи 15 күнэ, бээтинсэ.
Бүгүн кылааһым кыргыттарын дьиэбэр ыҥы-

ран чэйдэттим. 
Захарова Розаттан, Михайлова Оляттан ура-

ты бары кэлбиттэрэ. Розам быраатын көрөр үһү, 
оттон Оля табыллыбат диэн эрдэ эппитэ. Хата, 
оҕолорум туһунан элбэҕи биллим. Наташам бу 
күһүн похуокка сылдьан дизайнер буолуоххун 
сөп эбит диэбиппин төбөтүгэр хатаан кэбиспит 
уонна ыра санаа оҥостубут. Маисова Саргы бы-

раас буолуохпун баҕарабын да, биологияны 
олох сөбүлээбэппин диир. Егорова Валя уонна 
кини бастыҥ дьүөгэтэ Томская Настя экономи-
ческайга барыа этибит дииллэр. Борисова Люба 
суруна лыыс буолуон баҕарар эбит. Холонон 
хоһоон эҥин суруйан көрөр үһү. Миэхэ хайаан 
да көрдөрөөр, мин эйиэхэ эмиэ бэйэм оскуолаҕа 
сылдьан суруйбут айымньыларбын көрдөрүөм 
диэтим. Са йыынам барахсан хараҕын уута тох-
тообот. Стасигын билигин даҕаны наһаа тап-
тыыр үһү. Ол Стасига: «Мин үлэлиэм, эн дьиэҕэ 
олоруоҥ. Мин бэйэм эйигин иитиэм», – диэбит 
үһү. Онон кыыс пыт төрүт да идэ талынар туһунан 
санаата суох сылдьыбыт үһү. 

– Сайыына, эн билигин сүөргүлүү истиэҥ буо-
лан баран, кэлин маны санаан күлэн ылыаҕыҥ. 
Хата, эрдэ-сылла ити уолтан тэйбитим ордук 
эбит диэҕиҥ. Билигин санааҕын сааһылан уон-
на бэйэҥ сөбүлүүр идэҕин толкуйдаа. Ол идэҕин 
баһылыыргар ханнык үөрэххэ үөрэниэхтээххи-
ний уонна ол үөрэххэ киирэргэ ханнык предмет-
тэри билиэхтээххиний. Ону толкуйдаа. Сайыына 
эрэ буолбатах, кыргыттар, эһиги бары. Эрдэт-
тэн толкуйданыҥ. Кистээбэккэ миэхэ этиҥ, мин 
сүбэлиэм, көмөлөһүөм. Билбэт да буоллахпына 
билэр дьонтон ыйыталаһан билиэм.

Кыргыттарбынаан бэрт үгүһү кэпсэттибит. 
Тиһэҕэр Наташам:
– Нина Ивановнаа, Арыйаан эйигин... Сөбү лүүр 

ээ, билэҕин? – диэтэ уонна кыбыстыбыттыы көрөн 
ылла. Мин көһүппэтэх өттүбүттэн кии рэннэр чэй-
бэр чачайа сыстым. Хата бэ йэм кы быһынным. 
Ону көрөннөр кыргыттарым, дьэ ыҥырыа уйатын 
тоҕо тарпыттыы аймана түс түлэр.

– Биһиги сразу сэрэйбиппит. 
– Арыйаан наһаа уларыйбыта.
– Хаһан да итинник буолааччыта суоҕа.
– Урукку хадаар, күүлэйдьит Арыйаан буол-

батах. Эн кэлиэххиттэн үчүгэй өттүгэр тардыста.
– Ити участковай Егор Петровиһы кытары 

 бииргэ олороргутун билиэҕиттэн олох сирэй-
диин-харахтыын уларыйда. Барахсаны аһына-
быт да, хайыыр да кыахпыт суох.

– Кыргыттаар, чэ ити хааллын. Атын кэпсэ-
тиигэ көһүмүөххэйиҥ... – көстүбэт ситим би-
һигини ыга кууһуоҕун үргүтэ сатыырдыы тар-
бах тарбын  тэбээн ыллым уонна туран эбии чэй 
кутаталаатым.
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Кыргыттар бэйэ-бэйэлэрин көрсөн кэбистилэр, 
ол эрээри бу тиэмэни тумнарга күһэлиннилэр. 
Ол курдук, өссө ону-маны кэпсэтэ түһэн баран 
тарҕаспыппыт.

Арыйаан... Учууталлыы бардахпына туох ыа-
рахаттары көрсүөхпүн, олору хайдах туоруох-
пун элбэхтэ өйбөр оҥорон, ырытан көрбүтүм. Ол 
эрээри оскуола оҕото миигин таптыаҕа диэн тол-
куй биирдэ да киирбэтэҕэ. Маннык буолуо диэн 
түһээн да баттаппатаҕым.

Сэтинньи 20 күнэ, оптуорунньук.
Үлэбиттэн кэлэн чэйдии олордохпуна, арай, 

ааммын тоҥсуйдулар. Марина дуу, Люся дуу 
буолуо диэммин ыйыта да барбакка, ааммын 
арыйдым. Арай олох билбэт киһим киирэн кэллэ. 
Арыгытын сыта тута дьиэ иһин тунуйан кэбис-
тэ. Ааны арыйбыппын кэмисиниэм ыккардыгар 
киһим сууллан түһэ сыста. Аан таһыгар турар 
буочукаттан тутуһан өрүһүнэн хаалла.

– Егор баар дуу? – диир.
– Баар, утуйа сытар, – суох диэтэхпинэ араҕыа 

суоҕа диэммин албынныырга сананным.
– Тугу сымыйанан кэпсиигин, ээ? Суох буол-

бат дуо?! – сүүһүн аннынан субу сиэх-аһыах 
курдук көрө-көрө өрө баргыытаата. Эҥин араас 
буолар-буолбат быдьар тылынан үөҕэн барда. 
Иэдээн, бу киһиттэн хайдах быыһанабын диэн 
толкуйдуу турдахпына ааным тэлэллэ тµстэ да, 
Андрей киирэн кэллэ. Кэнниттэн Марина төбөтө 
быгыалыыр, ыксаан т³гµрµйэн хаалбыт харах-
тара түргэн-түргэнник сүүрэкэлииллэр. Андрей 
киирбитин көрөн били киһи кимий бу диэбит-
тии мунду миинин курдук көрөн кэбистэ, онтон 
саҥата суох чочумча буочукаттан өйөнөн турда.

– Туохха сылдьаҕын? 
Андрей ыйыппытыгар били киһибит: 
– Ээ, атын сиргэ кэлбиппин дуу? Чэ, бырастыы 

гыныҥ. Алҕас, – диэтэ. – Балтыһах, бырастыы 
гын, алҕас, – мин диэки түҥ-таҥ көрөн кэбистэ 
уонна тахсан барда. 

Сураҕа, маннааҕы туох да үлэтэ суох, ускул-
тэскил сылдьар Ээдьик диэн уол үһү. Хата, таах 
олоруохтааҕар үлтү үөҕүллэн хааллым. Куттанан 
да бараары гынным. Мариналааҕым эркин нөҥүө 
олорон истэн киирбэтэхтэрэ буоллар тугу-тугу 
гыныа биллибэт.

Сэтинньи 30 күнэ, бээтинсэ.
Били хаһан эрэ кэлэ сылдьыбыт Ээдьик диэн 

киһи, сураҕа, оскуоланы алдьатан киирэллэри-
гэр баар уол үһү. Кини маҥнай Арыйаан диэбит, 
онтон кими кытта сылдьыбыппын өйдөөбөппүн, 
билбэппин диэбит этэ. Кэпсэтэн көрбүт киһи… 
Аны ол Ээдьик өйдөөх күнүгэр түбэһиэххэ наада.

* * *
Бэйэбин бу олорон сиэркилэҕэ көрөбүн уонна 

билбэппин. Ама бу мин үһү дуо?..
…Бүгүн оскуолаҕа дискотека буолла. Марина 

дьуһуурунайдыырыгар барса сырыттым. Саа-
лаҕа тахсыбыппар арай, бытаан музыка хол-
бообуттара. Арыйаан уон биирис кылаас ка үөрэ-
нэр Айта диэн кыыһы үҥкүүгэ ыҥыран  эрэрэ… 
Үөрбүттэр аҕай… Ү²күү кэнниттэн Ары йаан 
кыыһы биилиттэн кууһан баран биэсэлкэ диэ-
ки барбыттара. Хата, атын, бэйэтигэр тэҥнээх 
кыыһы сөбүлээбит, мантан инньэ барыта орун 
оннугар түһүө диэн үөрүөхтээх этим да… Тоҕо 
эрэ тулабар дэриэспэ таас дэлби барбытын, 
 халлаан аҥара хайдан түспүтүн курдук буолбу-
та... Сүрэҕим үҥүүнү-батаһы өтөрүтэ охсон эрэл-
лэрин курдук өрө мөхсөөхтөөбүтэ. Бэл, төбөм 
 хаарбах иһиттии хайыта барыах курдук буолбу-
та… Тоҕо?

Ахсынньы 5 күнэ, чэппиэр.
Таһырдьа тыбыс-тымныы. 

Ахсынньы 7 күнэ, субуота.
Дьэбин тимири сиир, санаа сүрэҕи сиир.

Ахсынньы 13 күнэ, бээтинсэ.
Ис сүрэхтэн таптыыры этиллибэт баҕайы…

Ахсынньы 17 күнэ, оптуорунньук.
Оскуола саҥа дьыла 28 чыыһылаҕа буолар 

буолла. Мин кылааһым оҕолоругар «Золушка» 
остуоруйа тµбэстэ. Учууталлар тохсунньу 8 кү-
нүгэр представление көрдөрөр үһүбүт, кулууп-
ка. Сарсыҥҥыттан бэлэмнэнэн саҕалыахпыт. 

Сурунаалы көрдөхпүнэ уон биир оҕом хоро-
шистыах курдуктар. Ол эрээри, хайдах буолар. 
Бу чиэппэргэ оҕолорум маладьыастаатылар. 
Чуолаан Архипов Толям. Сэттэ үстээх этэ. Би-
лигин орто сыананан көрдөхпүнэ хорошистыах 
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да курдук. Толям ийэтэ дэҥҥэ да буоллар иһэр 
дииллэрэ. Дьиэтигэр бара сылдьыбыппар ийэтэ 
баара. Үчүгэй этэ. Дьиэлэрэ ырааһа, чэнчиһэ. 
Онон, туох диэн иҥниэмий? Эн, сураҕа, арыгы-
лыыр үһүгµн диэм дуо? Соннук хаалбыта. Толям 
сороҕор уруогун аахпакка кэлээччи, ардыгар 
уруокка утуйааччы. Кылаа´ын кыргыттара ити 
ийэ титтэн диэччилэр. Бу чиэппэргэ уолум күн 
курдук күлүмүрдүү, ый курдук сыдьаайа сыл-
дьар. Дьиэҕэ үлэтин хоп курдук толорор, уруок-
ка болҕойон истэр буолбут. Ийэтэ иһэрин тох-
топпута эбитэ дуу. Толябар бара сылдьыахпын 
наада.

Оттон Арыйаан... Арыйааны уларытан кэ бис -
пит тэрин курдук. Наһаа үчүгэйдик дороо бо -
ло  һор, уруокка кэпсэтэр, билбэтин ыйытар. Ол 
эрээ  ри, олох атын… Айтатын кытары ол дис-
котекаҕа эрэ көрбүтүм. ¥нµрµµн биир пе ре-
менаҕа  Ан желика диэн ахсыс кылаас кыыһын 
сүр чэпчэки тик көтөҕө сылдьара. Кыыс үөрүү-
көтүү бөҕөтө этэ. Аны бэҕэһээҥҥиттэн ватса-
быгар Айгуль диэн эмиэ уон биирис кылаас 
кыы һын  кы тары куустуһан олорор хаартыска-
тын ту руорбут.  Ол кыыс атын нэһилиэк кыыһа. 
Интэринээк кэ  олорор…

Ааспыт субуотаҕа кулуупка дискотека буол-
бута. Марина уонна Люся буолан бара сылдьы-
быппыт. Хойутаан тиийбит буоламмыт кулууп 
иһэ толору киһи этэ. Мин олорбут нэһилиэкпэр, 
холобура, маннык буолбат этэ. Аҕыйах кыыс 
үҥкүүлээччи. Аҕыйах уол эркин өйөөн тураач-
чы, сорохторо т³рµт да олорон тахсааччылар. 
Онтон атыттар бытарҕан да тымныыга таһырдьа 
аан таһыгар турааччылар. Оттон манна кулууп 
иһэ наар тобус-толору буолар. Уоллуун, кыыс-
тыын, сааһыттан тутулуга суох бары сылдьал-
лар. Ким да эркини сууллуо диэбиттии өйөөбөт. 
Бары туран үҥкүүлүүллэр. Сылайбыт биир эмэ 
киһи баран олорор, ол да кэннэ туран хайаан да 
үҥкүүлүүр. Онон, үчүгэй. Ол курдук, кулуупка 
киирбиппит Ванесса Ия диэн эмиэ алын кылаас 
учууталын кытары үҥкүүлүү сылдьаллара. Ки-
нилэри кытары бииргэ үҥкүүлэспиппит. Кэмниэ-
кэнэҕэс Ванесса таһырдьа сөрүүкүү тахсабыт 
дуо диэбитэ. Иккиэн тахсыбыппыт. 

– Эн Егоруҥ акаары быһыылаах. Шанстаһа 
сатаан бөҕө буолла. «Наһаалаама эрэ, Нинаҕар 
этиэм», – диэбиппэр: «Нинаҕар даа? Миэнэ 

буол батах ээ», – диэн өссө албынныы сатаата. 
Киһигин көрө сылдьыыһыккын, – диэтэ. 

Мин испэр күлэн эрэ кэбистим. Ол эрээри туох 
да диэбэтим. Кыыһым хараҕа тахсан бара сыста. 

– Хайаа, олох наадыйбаккын дуо? Кыратык да 
күнүүлээбэккин дуо?

– Туох диэн күнүүлүөмүй. Эйигин сөбүлүү кө-
рөн оонньоһор буоллаҕа дии, – диибин.

– Ээс, оттон бииргэ олороҕут буолбатах дуо? – 
кыыһым омунугар куолаһын улаатыннарар. 

Биһиги дьукаахтар эрэ курдук олоробут, икки 
ардыбытыгар туох да сыһыан суох диэн этээри 
гынан баран туттуммутум. 

– Ыччака, наһаа тымныы дии, киирэбит дуо? 
– диэбитим уонна кини хардатын кэтэспэккэ 
уоттаах-күөстээх, улахан музыкалаах кулуупка 
киирэн хаалбытым. 

Таах эппэтим дуу диэн санаан ылбытым. Аны 
сөбүлэһиэх дьону бэйэмсэх санаабар албынныы 
оонньуу сылдьан тэйитэлээн кэбиһэрим буо-
луо... Бу курдук санааҕа куустаран олордохпу-
на бытаан музыка холбообуттара. Егор кэлэн: 
«¥ҥкүүлүүбут дуо?» – диэбитэ. Мин өр толкуй-
дуу барбатаҕым:

– Егоор, Ванесса эйигин сөбүлүүр ээ, быһыыта, 
– диэбитим. 

Егор да тута өйдөөбүтэ. Үҥкүүлүү сылдьар 
Ванессаҕа сулбу хааман тиийбитэ. Ванесса мин 
диэки эмиэ да соһуйбуттуу, эмиэ да ыйытардыы 
көрөн ылбыта. Мин мичээрдээбитим, кэҕис гым-
мытым уонна гримеркаҕа кофе иһэ олорор ку-
лууп кыргыттарыгар киирэн хаалбытым. 

Ахсынньы 26 күнэ, чэппиэр.
Саҥа дьыллааҕы чиэппэргэ тоҕус оҕом хо-

рошистаатылар. Наташа уонна Роза туйгун-
нук түмүктээтилэр. Арыйаан, Саша уонна Толя 
 биирдии-иккилии үстээхтэр. Арыйаан биологияҕа 
уонна математикаҕа, Саша математикаҕа уонна 
историяҕа, Толя биологияҕа. Дириэктэр да, зав-
уч да хайҕаатылар. Ол эрээри, Юрий Поликарпо-
вич хайҕаабытын, сүбэлээбитин саҕаны ким да 
биэрбэт.

Марина: «Арыйааны Ирина Васильевна да, 
Анастасия Федоровна да баттаан үһү туруор-
бут буолуохтаахтар. Ити уол бэйэтэ ис-иһиттэн 
дириҥ толкуйдаах, сатаан ырытар, ырыҥалыыр 
эбит. Санаатын сөпкө сааһылаан этэр. Биирдэ 
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эрэ да аахтаҕына кимнээҕэр үчүгэйдик өйдүүр», 
– диэн хайҕаабыта аххан. 

Өйүүн оскуола Саҥа дьыла. Оҕолорум син бэ-
лэмнэр. Маҥнай олох аккаастаммыттара. «Син 
биир биһигини миэстэлэ´иннэрбэттэр. Кыттан да 
туһа суох» дэспиттэрэ. Онтон син тылбар кил-
лэрдим. Онон, Сайыына – Золушка, Люба уон-
на Саргы куһаҕан аҕас-балыстыылар, Наташа – 
маачаха. Принц – Арыйаан, хоруол – Валентин. 
Фея – Оля. Суоппар уол (тыква куучара) – Вова. 
Уоннааҕылар баал кыттыылаахтара буолаллар. 
Маны тэҥэ хаһыат оҥоро сылдьабыт. Бүгүн хо-
йукка диэри сырыттыбыт. Хаһыаппытын, пред-
ставлениебыт атрибуттарын оҥордубут. Фея 
таҥаһын кыргыттары кытта тикпиппит. Би-
лигин бэйэм принц таҥаһын тигэ сылдьабын. 
Арыйааҥҥа. Оҕолорбор барыларыгар брелок са-
каастаабытым. «Дьолуо» диэн суруктаах, саха-
лыы оһуордаах. Онтум кэлимээри гынна дии. Чэ, 
хойутаан да биэрэр инибин.

Оскуола Саҥа дьылын кэнниттэн эбэлээх 
эһэбэр баран Саҥа дьыллыам дии санаабытым 
да, табыллыбат буолла. Сыл аҥардааҕы отчуот, 
представлениеҕа бэлэмнэнии эҥин, ол-бу элбээн 
таҕыста. Барахсаттарым хомойоллоро буолуо.

Аны ол представлениеҕа «Саҥа дьыллааҕы 
тэлэбиисэр» көрдөрүөххэ диэбиттэрэ. Ырыа ха-
наалын, рекламаны, сонуннары эҥин. Миигин 
сценарийга үлэлэс диэбиттэрин аккаастанным. 
Олох көҕө суох буолбуппун. Тугу да атынынан 
дьарыктаныахпын баҕарбаппын. Оскуолаҕа да 
үөрэ-көтө барбаппын… Депрессияҕа түһээри 
гынным быһыылаах…

Ахсынньы 29 күнэ, өрөбүл.
Бэҕэһээ Саҥа дьыллаатыбыт. Кылаастар ба-

ры даҕаны бэлэмнэммиттэр ахан. Биһиги ха-
һыап пыт бастакы миэстэ буолла. Оҕолорум 
үөр  дүлэр а±ай. Миэстэлэһэр диэни билбэтэхпит 
ыраатта дэһээхтииллэр. Уп-улахан торт биэрди-
лэр. Онтубутун кэлин үҥкүү кэмигэр кылааска 
олорон сиэтибит. Представлениеҕа тохсус кы-
лаастар бас таатылар. «Аладдин» остуоруйаны 
олус үчүгэйдик көрдөрбүттэрэ. Мин оҕолорум 
да хаалсыбаттар эбит. Сайыына «Золушка» 
мульт фильмҥа баар ырыаны бэйэтэ толорбу-
тугар бары сөхтүлэр а±ай. Арыйааны артыыс 
үөрэҕэр барыыһы дэстилэр. Кырдьык, оруолга 

олус үчүгэйдик киирэр эбит. Репетицияҕа итин-
ник наһаа үчүгэйдик оонньооччута суох ээ. Дьэ, 
бэҕэһээ сөхтөрдө…

Хата, били сакаастаабыт брелоктарбын бэ-
ҕэһээ күнүс аҕалбыттара. Оҕолорум наһаа үөр-
дүлэр. Кинилэр үөрбүттэриттэн, хата, бэйэм үс 
бүк үөрдүм. Өссө эбиитин бары кыттыһан  миэхэ 
үрүҥ көмүс сардаана сибэкки моһуоннаах ку-
лоннаах сыапачыка ылан биэрбиттэр. Наһаа 
үчүгэйдэр, оҕолорум барахсаттар.

Аны өйүүн дьиҥнээх Саҥа дьыл. Соҕотоҕун 
Саҥа дьыллыырым буолуо, этэҥҥэ. Мариналаах 
биһиэхэ киирээр дииллэр да, наһаа ыалы аймыы 
сылдьыахпын баҕарбаппын. Арыйаан кимниин 
көрсөрө буолла… 

Люся киирэ сырытта. Саҥа дьылы бары би-
һиэ хэ көрсүөххэ диир. Мариналаах сөбүлэспит-
тэр. Егор эмиэ бэрт этэ диэбит үһү. Сөбүлэстим. 
Киэһэ ас астыы мустуох буоллубут.

Тохсунньу 1 күнэ, сэрэдэ. Саҥа дьылынан!!!
Саҥа дьыл салаллан кэлбитинэн! Саҥа сылга 

саҥа олоҕу саҕалыырга!!!
Былырыын диибин дуу, бэҕэһээ диирим дуу, 

Люсялаахха Саҥа дьылы көрсүбүппүт. Октябрь 
ийэтэ Сусанна Аркадьевна кэлбитэ. Мариналаах 
Андрей уонна мин, Егор – барыта аҕыс буолан 
бырааһынньыктаабыппыт. Егор 12-ни көрсөөт 
да барбыта. Биһиги биир аҥарга диэри оло-
рон үөрбүппүт-көппүппүт, ыллаабыппыт, бэйэ-
бэйэбитин, чугас дьоммутун эҕэрдэлээбиппит. 
Эбэ лээх эһээбэр кыыстара дьиэ кэргэнинээн 
кэлбиттэр этэ. Хата, наһаа үөрбүтүм. Барба-
тым, бэйэлэрэ иккиэйэҕин эрэ Саҥа дьыллыыр 
буолаахтаабыттар дии санаабытым. Иккиэннэ-
рин кытта кэпсэппитим, хайдах курдук ахтар-
бын, таптыырбын эппитим. Онтон Юрий Поли-
карповичка эрийэ сылдьыбытым. Үөрбүтэ аҕай. 
Эҕэрдэлэспиппит. Оҕолорбун эҕэрдэлээри ват-
сап группаҕа киирбитим хайыы-үйэ 150-ча 
ааҕыллыбатах сурук буолбут этэ. 

Арыйаан ватсабын сирэйигэр баҕана уотун 
сырдыгар уп-улахан көмүрүө хаар анныгар хал-
лаан диэки көрөн турар хаартыскатын туруорбут 
этэ. Хаартыскатын анныгар «Саҥа дьылынан, 
күндү киһим. Эн эрэ дьоллоох буол…» диэбит 
этэ. Ити тыллары бэйэбэр наһаа чугастык ылы-
на санаабытым. Онтубуттан бэйэм күлбүтүм. Нэ-
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диэлэ ахсын кыыһа уларыйар. Оскуола кыыһын 
бараары гынна. Ама, кинилэртэн ордон миэхэ 
анаан суруйдаҕай... Кини доҕоругар Вовалаах-
ха Саҥа дьыллаабыт этэ. Тугум тэһитэ кэйбитэ 
 буолла, статуспар «Эн дьоллоох буолларгын мин 
дьоллоох буолуом этэ...» диэбитим уонна тугу 
эрэ куһаҕаны о²орбут киһилии тута ватсаппын 
сабан кэбиспитим. 

Түүн Сусанна Аркадьевна сиэнин кытта уту-
йан хаалбыттара. Люся, Марина буолан оҥостон 
олорон шампанскай испиппит уонна кулууп-
ка барбыппыт. Хаһан да арыгы испэтэх киһи 
ол шампааннарыттан мэйиим эргийэргэ, тулам 
кулахачыҥныырга дылы этэ. Октябрьдаах Ан-
дрей биһиги аҕай иннибитинэ барбыттара. Ло-
терея тэҥниибит дэспиттэрэ. Мин лотерея±а тугу 
да сүүйээччим суох, ол иһин билиэт атыылаһа да 
сорумматаҕым. Соннук түүн икки саҕана кулууп-
ка тиийбиппит үҥкүү-битии, Саҥа дьыл алып таах 
түүнүн оройо этэ. Бары тупсубуттар, киэргэм-
миттэр, оҥостубуттар. Бары үөрбүттэр-көппүттэр 
– көрүөххэ олус µчµгэйэ. Дьүөгэлэрбинээн ии-
лии туран үҥкµµлµµ сырыттахпытына Ия кэлби-
тэ уонна саҥата-иҥэтэ суох миигин илиибиттэн 
ылан фойеҕа сиэтэн таһаарбыта. Тугу да ситэ 
өйдүү иликпинэ кыыһым аан диэки туһаайыы-
нан сыҥаахпыттан тардан «ыйан» кэбиспитэ. 
Көрбүтүм Егордаах Ванесса борук-сорукка куус-
туһан, сүүс сүүстэриттэн өйөнсөн тугу эрэ бэрт 
истиҥник кэпсэтэ тураллара. Кинилэри эркин 
тула тардыллыбыт гирлянда дьэрэкээн уота сыр-
датара. Мин бу хоптон-сиптэн босхолоно сатаан 
Егору сымыйанан хахха оҥосторбун тохтотор-
го санаммытым. Ону кытары тэбис-тэҥҥэ испэр 
туох эрэ сып-сылаас, истиҥ да истиҥ иэйии тыл-
лан кэлбитэ. Күлүөх-үөрүөх санаа киирбитэ.

– Акаарыгын дуо эн?! – Ия кыйахаммыт куола-
һыттан соһуйан дьик гынан ылбытым. Биирдэ 
өйдөөбүтүм мичээрдээбит ахан эбиппин. – Егор 
дии, Нинкаа! Араҕыстыгыт дуу?

– Биһиги холбоһо да сылдьыбатахпыт ээ. 
Дэриэбинэҕэ үлэлии кэлбит эдэр дьоҥҥо дьиэ 
тиийбэт кыһалҕатыттан дьукаахтаһан олоробут. 
Уонна бүттэ. Оттон ол сылдьаллар диэн хоп-
сип, ситэрэн эбэн кэпсээһин. Эн онно дуостал 
итэҕэйимэ, Ия, – ити эппит тылларбыттан мин 
саҕа чэпчээбит, көҥүл ыраас салгыны эҕирийбит 
киһи бу орто дойдуга суоҕун кэриэтэ буолбута. 

Кыргыттарбын кытта дуоһуйуохпутугар диэри 
үҥкүүлээн, бэркэ бырааһынньыктаан, сарсыар-
да алта саҕана дьиэбитигэр кэлбиппит. 

Мин күлүүспүнэн ааммын аһа туран, арай, 
кирилиэһим долбууругар туох эрэ суулаах сы-
тарын көрөммүн ылбытым – кыракый суулаах 
подарок этэ. Ис испиттэн долгуйбутум, иэдэ-
һим итийэ тµспµтэ. Ааммын аһа охсоот, дьиэ-
бэр киир битим да, сыгынньахтана да барбак-
ка суутун сүөрэ охсубутум. Биһилэх футляра… 
Ба һаалыста, атын көһүппэтэх эрэ киһим буол-
батын… Долгуйан сап-салыбырас буолбут илии-
бинэн футляры арыйбытым үрүҥ көмүс са халыы 
бэчээт биһилэх… Киэргэтиллэн суруллубут 
омуктуу «N» буукубалаах… Аккырыыкка көр-
дөөбµтүм да булбата ±ым. Ол курдук кэрэчээн 
уран оҥоһуулаах чочуо най биһилэҕи эргим-ур-
гум тута, кэрэхсии олорон көрбүтүм – иһинэн 
эмиэ туох эрэ суруктаах… Сүрэҕим айахпынан 
сулбу ойон тахсыах курдук өрүтэ мөхсөөхтүүр. 
Лаампа сырдыгар тутан туран аахтым: «Тап-
тыыбын. Арыйаан.»…

Биһилэҕи аата суох тарбахпар кэттим – анаа-
быт курдук. Мин тарбаҕым размерын кини хан-
тан билэр баҕайытай… Эмискэ сулбу ойон тур-
дум, гардероб ааныгар баар улахан сиэркилэҕэ 
чугаһаатым. Сиэркилэттэн миигин үчүгэй уус чо-
чуйан оҥорбутун курдук чочуонай быһыытыгар 
сөрү-сөпкө олоро сылдьар хара, кылгас куру-
һуба былааччыйалаах, биилин ааһар хара уһун 
суһуохтаах, кип-киэҥинэн тэрбэччи көрбүт хара 
харахтаах кэрэ бэйэлээх саха кыыһа көрөн тура-
ра. Кини харахтарыгар дьол кыымнара толбон-
нуран көстөллөрө. Нарын обуйук уостарын бил-
лэр-биллибэт истиҥ мичээр киэргэтэрэ… Ол мин 
этим. Ол мин буолабын…

…Билэбин – акаарыбын …Билэбин ээ, билэ-
бин… Тоҕо өйүм-санаам миигин бүгүнү быһа 
үөҕэ рий??? Арыйааҥҥа суруйаары гынан ба-
ран илиим барбата. Статуспар «Мин бүгүн 
дьол лоохпун. Махтал эйиэхэ, сэгэрим» диэн 
су руйдум.

…Егор эбиэт саҕана, турбутум кэннэ кэлбитэ. 
Мин чэй иһэ олорбутум. Киһим кэлэн остуолга 
утары олорбута. 

– Нина, – Егор мичээрдээн ылбыта. – Мин саҕа 
дьоллоох киһи бу орто дойдуга суоҕун курдук. 
Мин дьиҥнээх сүрэҕим аҥарын буллум ээ.
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– Соһуйуоҥ буолан баран эһиги бииргэ буол-
буккутуттан ордук мин дьолломмут курдукпун, – 
тэбис-тэҥҥэ тэбэнэттээхтик күлүстүбүт. 

– А так, чахчы, эйиэхэ махталым муҥура суох, 
Нинка. Арай эн миигин бэйэҕэр чугаһаппытыҥ 
буоллар мин бу дьолу билиэм суоҕа эбитэ буо-
луо. Эн миэхэ кэнники хайдах эрэ эдьиийим кур-
дук буолан хаалбыккын.

– Егоор, аата сүрүн, балтым эҥин диэххин. 
Хайдах эрэ кырытыннаран кэбистиҥ дии, – эмиэ 
күлэн тоҕо барабыт.

– Суох, эдьиийим курдуккун. Кырдьаҕас 
көрүҥ нээххин диэн эппэппин. Эн көннөрү мии-
гиннээҕэр быдан дириҥ толкуйдааххын. Ба-
рытын ырыҥалаан көрөҕүн. Эн эппитиҥ, сүбэ-
лээбитиҥ куруук сөп буолар. Уопсайынан, киһи 
сааһа олоххо улахан оруолу оонньообот эбит. 
Улахан киһилии дириҥ толкуйдаах оҕолору 
уонна чычаас санаалаах аҕам саастаах дьо-
ну үгүстүк көрсөбүн. Эн оннук ураты дьонтон 
биирдэстэрэҕин.

– Олох тост курдук эттиҥ. Махтал, братишка, 
– дьээбэлэнэн чэйдээх чааскыбын өрө көтөхтүм. 
Егор эмиэ чааскытын уунан охсуһуннардыбыт.

Оттон Арыйаан билигин ханна эрэ сылдьар… 
тугу эрэ гынар буолла. Мин статуспун киирэн 
аахпыта дуу…

Тохсунньу 3 күнэ, бээтинсэ.
… Өй, сүрэх мөккүөрэ…

Тохсунньу 6 күнэ, бэнидиэнньик.
Оо, Айыы Таҥара, ама бу мин үһү дуо?..
… Тугу-тугу дьаабылана сылдьарым буолла. 

Бөөлүүн Галина Петровнаны түһээтим. Миигин 
дэлби мөхтө. Саҥатын истибэтим буолан ба-
ран түрдэстибит хааһа уонна түргэн-түргэнник 
хамсыыр синньигэс уостара кыыһырарын туо-
һулууллара. Ат таппат аньыытыгар ылларбытым 
кэннэ кыыһыраахтаамына… 

Оо, Галина Петровна төһө эрэ кэлэйдэ… Кини 
миигиттэн олус элбэҕи кэтэһэрэ: «Мин оҕом үтүө 

суобастаах үчүгэй учуутал буолуо», – диирэ. Он-
тукайа ханна баарый?.. Аҕыйах ый үлэлээри, бу 
буола сылдьабын… Айылааҕын ханна эрэ баран 
хаалбыт киһи… Оо, хайыах баҕайыбыный?! Бу 
тухары бэйэбин албыннанан, бэйэм бэйэбиттэн 
кистээн син сылдьыбытым ээ. Ол эрээри салгыы 
маннык сатаан сылдьыа суохпун. Кинини эрэ са-
наабытынан утуйабын, кинини түүлбэр түһээн 
көрөбүн, кинини санаабытынан уһуктабын. Ки-
нини эрэ көрөөрү үлэлии барабын. Кинини эрэ… 
Саатар оҕо-оҕо курдук буолуоҕун. Саатар кини 
эмиэ миигин сөбүлээбэтэҕэ буоллар. Баҕар, син 
сылдьыам эбитэ буолуо… Билигин хайдах, туох 
буоларбын билбэппин. 

Кэбис, киниэхэ бэйэм сыһыаммын туох да 
иһин этиэ суохтаахпын. Баара-суоҕа онус эрэ 
ээ, саатар. Биэс ыйы хайдах эрэ тулуйуом уонна 
мантан барарга. Кэбис, мантан күрүүргэ…

Тохсунньу 8 күнэ, сэрэдэ.
Бэҕэһээ Ороһооспо ааста. Бүгүн представ-

ление көрдөрүөхтээх этибит да, сарсыҥҥыга 
көһөрбүттэрэ. Миигин Одри Хепберн уонна 
биир рекламаҕа массыына иһигэр олорор туох 
эрэ кыыс буолаҕын диэбиттэрэ. Ол Одри Хеп-
берн буоларбар Люсяттан челкалаах ободогун 
уларсыахтаахпын. «Завтрак у Тиффани» көстөн 
ааһар үһү ол тэлэбиисэргэ. 

Егор били дьаһалтаҕа үлэлиир Костялыын 
дьукаахтаһа барбыта үһүс күнэ буолла. Арааһа, 
Ванесса күнүүлээбит быһыылаах. Итинтэн бар 
диэбитэ буолуо.

Тохсунньу 13 күнүттэн үөрэх саҕаланар… 
Эмиэ да сэмээр кэтэһэр курдукпун, эмиэ да 
чугаһаатаҕын ахсын... куттанарга дылыбын.

Арыйаан ватсабын хаартыската да, статуһа да 
уларыйбат. Хайдах сылдьыбытай да оннук сыл-
дьар. Мин ону-маны түүйүөхтэрэ диэн куттанам-
мын сол күн статуспун «Саҥа дьылынан!» диэн 
уларыппытым.

(Салгыыта бэчээттэниэ)
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Аата суох со±отох уулуссалаах кыракый 
біґµі лэк ма±аґыынын ааныгар икки киґи кірсі 
тµ ґэл лэр. Тахсан иґээччитэ аата Уйбаан диэн. 
Сааґыра  барбыт, саар тэгил уІуохтаах, хара 
бараан дьµґµннээх киґи. Итинник киґини саха-
лар халыІ, µскэл киґи диэн этээччилэр. Кини 
илиитигэр ір біх міґііччµк тутуурдаах. Онно 
нэдиэлэ±э µстэ, чугастаа±ы улахан нэґилиэктэн 
а±алан атыыланар µс килиэби уктан иґэр. Ону 
кытта кыра ол-бу саахар, чэй эІин бы´ыылаах. 

Манна диэн эттэххэ ити ма±аґыын диэн, дьи-
Іэр, иччитэх турар уопсай дьиэ биир хоґун этэл-
лэр. Онно остуоллары туора тардан атыылыыр сир 
оІорбуттар. Эмээхситтэр ону «бырыбаалак» диэн 
ааттыыллар. Ол ніІµі іттµгэр, эмиэ эмээхсит-
тэр ааттыылларынан, атыыґыт кыыс турар. Дьэ 
ол атыыґыт кыыс тіґі килиэби таґаарарыттан 
кірін, ардыгар ордон хаалан, тіттірµ тиэйэн ил-
дьэ бараллар, ардыгар олох да тиийбэккэ, илии 
анныттан былдьаґык буолар. Онтон сылтаан 
киІир-хаІыр саІарсан ылыы да баар буолааччы. 
Ол эрээри: «Чэ, ити Јрµµсэ ньирэйдэригэр сиэтээ-
ри итиччэ элбэ±и ылар…»; «Эньии, эньи, µіннээх, 
ол мин ньирэйгэ  сиэтэрбин ханна кірбµккµнµй?!» 
– эІин диэнтэн ордук оннук айылаах киґи иґэ 
хайдар моргуора тахсы бат. 

Олохтоохтор бэрт иллээх дьон. Иллээх да 
буо лумуна. Бэйэлэрэ да а±ыйахтар. Кыґын 
біґµілэк иґигэр онон-манан оІой-соІой уот 
умайар, арай сайыІІы іттµгэр сайылыы тах-
сааччылар эІин эбил лэн эмиэ син додо курдук 
біґµілэк буола тµґэр. Сай устата о±о аймах 
тилэ±ин суо ла біґµілэк уулуссатын буорун 
син мээнэ кібµппэхтиир. Сылы быґа о±онньор-
эмээх син эрэ барбах бакаалаґал ла рын кірін 
сіп буолбут со±отох уулусса, дьэ оччо±о эмиэ 
ірі сэгэс гына тµґэр. Бэлэсипиэттээх кыра тібіт 
тыкаардан аас тын, матасыыкыл дуу, мас сыына 
дуу µрµІ быылы кµппээрдэ кітµттµн, киниттэн 
ордук дьоллоох суох буолар. 

Дьэ ол ураалаах уґун кыґын устата, биир 

бµтэй маІан кµнµ аґарбакка, бэйэ-бэйэлэрин 
ыккар дыларыгар ірі-таІнары мээмэйдэнэн, со-
±отох  уулуссаларын: «Сатана о±онньоро, эмиэ 
Татаардаа ±ар баран иґэр…» – дэтэр курдук, 
сібµгэр хал гын нарар икки-µс кырдьа±астаах-
тар . Кинилэртэн биирдэстэрин, Титигис Тиэ хээн 
о±онньору, били ма±аґыын ааны гар кірсµґэ 
тµс пµппµт. Кинини біґµілэккэ быґаччы Ти ти гис 
дииллэр. О±онньор онно µірэнэн хаалан, Тиэ-
хээнинээ±эр, Титигис диэтэхтэринэ ордук «ээ» 
диэн эргиллиэх курдук.

Титигис а±ыс уонуттан та±ыстар да, билигин 
да тэтиэнэх кірµІнээх, бытыгыратан эрэргэ ды-
лы кыара±астык µктээн тµргэн-тµргэнник  хаамар, 
иІиир-ситии кырдьа±ас. Ґйэлээх сааґыгар икки 
хараІаны ыпсаран µлэлии µірэммит буолан 
сµрдээх ыксал-тиэтэл майгылаах. 

Бу билигин да мин уґатан-кэІэтэн кэпсии 
сатыы олорорбун билэрэ буоллар, тіґі эрэ 
міІµттэр этэ. Ол ба±ас саарба±а суох. «Туох 
ааттаа±ын инньэ маа±ыттан о±олор…» диэт µс 
муннуктаа±ынан іргіччµ кірін кэбиґиэ да, ол 
мин киириим эрэ, тахсыым эрэ, иннин диэки 
тµґµнэ туруох этэ. 

Бµгµн о±онньор туохтан эрэ олох ис буолбатах 
кірµІнээх. Ол онто ірµµ баґыттан араарбакка 
кэтэр, кыґыІІы кулгаахтаах бэргэґэтин олоруу-
тугар кытта кістіргі дылы.

– Хайа, Уйбаан, кіґін эрэр µґµгµт дуу? – диир 
кини, ма±аґыын дьиэ аанын µктэлиттэн тµґэн 
иґэр Уйбааны ірі кірін туран. 

О±онньор ыыґаммыкка дылы дьµґµннээх 
уІуох сула сирэйигэр дириІник тимиччи олор-
бут іссі да сытыы уоттаах харахтара: «Тугу 
диир дьэ?» – диэбиттии Уйбаан сирэйин-хара±ын 
ма  наґаллар. Уй баан тута хардара охсубат. Ки-
лиэптээх міґііччµгµн ыарыр±аппыт курдук ні-
Іµі илиитигэр уларыта  тутар, аа-дьуо аллара 
тµґэр, ол эрэ кэнниттэн холкутук:

– Оннук курдук, – диир. 
Титигис харахтара эмискэ µрµІ кµлµнэн саба 

Суоґааны

Сµрэх быата
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ыспыттыы кубарыс гына тµґэллэр. Бэйэтэ мах 
бэр дэрэн туох диэ±ин билбэтэхтии турар сиригэр 
тэпсэІнээмэхтээн ылар. 

– Куораттан о±олор ыІыра тураллар. Манна 
суола-сырыыта да ыраах, санаатах аайы кэ-
лэ туруохтарын иґин. Эмээхсин сиэннэрбитин 
кірсін, о±олорбут чугастарыгар олоруох диир. 
Кыра лаан ыарытыйар эІин да курдукпут…

– Ээ, – диир Титигис сібµлэспитэ, сібµлэспэтэ-
±э биллибэттик.

Уйбааннаах Титигис балачча эмэ саІата суох 
ма±аґыын иннигэр о±уруокка ійінін турбах-
тыыллар. 

Ма±аґыынтан эр-биир иккилии килиэби кы-
быммыт обургу уоллаах кыыс тахсан, уулусса ні-
Іµі турар дьиэ диэки сырсаллар. Саґаан кµлµгэр 
нуктуу сыппыт нэк буолбут тµµлээх кырдьа±ас ыт, 
іІі бµппµт харахтарынан ол-бу диэки олоотоо-
мохтоот, дьиэ кэннин диэки нам сыІныыр. 

– Сµіґµлэргитин хайыыгыт, сµµстэтэлээн кэ-
би ґэ±ит дуу, тугуй?

О±онньор куолаґа бу сырыыга хайдах эрэ ха-
тыыланан, э±элэнэн иґиллэр. Кини, дьиІэр, Уй-
бааннаах туох диэн быґаарыммыттарын истэн, 
билэн турара. 

Уйбаан, о±онньор билэн туран ыйытарын сэ-
рэйдэр да эмиэ билбэтэх курдук туттар.

– Ээ, суох, до±ор. Киристииннээххэ туруоран 
эриэхпит диэн кэпсэтиллибитэ. Эґиилгэ диэри 
хайдах буолар, кірµллµі… 

Уйбаан сиэбиттэн таба±ын ылан, испиискэтин 
ытыґын иґигэр тутан туран «сырк» гына уматтан 
барбах сыыйан тардымахтыыр. 

– Дьиэ±итин хайыыгыт?
Ити аата о±онньор «букатын бара±ыт дуо?» 

диэн ыйытар быґыыта.
– Сайын кэлээ инибит… ¥µт иґэ эІин. Дьиэ ту-

руо буолла±а.
– Турумуна. Оччолоох дьиэ турар… Ону ыґыах-

сµргэйиэх харах бэстээх да суох аны.
Чочумча эмиэ саІа суох.
– Улуустан Мас Бµітµр о±онньору таґаараллар 

диэн эрэллэрэ сарсын. Куораттан а±албыттар 
µґµ, – Уйбаан таба±ын кµлµн сиргэ тэбээн ылар.

– Јлін баран дойдутугар кэлбэккэ ханна ба-
рыай? Дойду буора ілліххі наада буолар. Хан-
на да сы тарым биир диэбэппит быґыылаах, дьэ, 
ол са±ана, – Тиэхээн іс са±а буолбут быґыынан 
 хардарар. 

Уйбаан тугу да саІарбат. О±онньор киниэхэ 
улаханнык хом санаан турара кістір. Ону били-
гин кини тугунан да алы гымматын эмиэ билэр.

– Кэм кыанан сылдьар эрээри таах барбыта… 
Манна син ійіґін-убаґан олорон эриллиэх этэ… 
Ол куорат дьиэтин угаарыгар туох аанньа буол-
су… Тµірт эркиІІэ хаайтаран. Тыа салгыныгар 
µірэммит киґи моруу да буолан іллі ини…

– Јлµіскэ тіґі балыгы ылан киирбитэй? Ил-
лэрээ кµн Кус Харахха илим µппµт диэбиттэрэ 
ээ, – Уйбаан бу соччото суох кэпсэтиини атыІІа 
аралдьы тыан ба±арар. Ити Јлµіскэ диэн улуус 
киинигэр оло рор о±онньор кыра уолун аата.

– Тіґі диэн… сииллэрин ылбыттар этэ. Ол 
эбэ хаґан кураанах иґиттээбитэ баарай, – Ти-
тигис бэйэтин ис санаатыгар буґан туран, соччо 
сэІээрбэтэх быґыынан хардарар. 

Эмискэ о±онньор УйбааІІа сыста тµґэн, ким 
эрэ истиэ диэбиттии куолаґын намтатан ірµ-
ґµспµт курдук сипсийбэхтиир: 

– Бу дойду эстэригэр тиийдэ ээ, Уйбаан. Сир-
уот дэлэй, сµіґµтэ-аста ииттиІ диэбит курдук. 
Дьон буолла±ына тигээччилээбит тыґа±аска ды-
лы  бар да бар. Тугун муокаґай? Туох куґа ±ан-
наа±ый бу дойду? Уйбаан, ыл, эт эрэ, миэхэ! 

– Олох уларыйда±а дии, Тиэхээн. Дойду туох 
куґа±ана кэлиэй... Атын кэм… атын дьон… – 
Уйбаан о±онньор хайдах эрэ ки´и аґыныах 
ааттас пыттыы ірі мыІаабыт, уйуґуйбут харах-
тарыттан киэр хайыґан таба±ын буруотун ба-
тыґыннары кірін туран хардарар. – О±олоох 
дьон о±олорун µірэттэрээри кіспіккі ханна ба-
рыахтарай, улахан оскуола эІин суох буолтун 
кэннэ. Билигин ол урукку курдук дьон о±оло рун 
интэринээккэ туттаран  баран сылдьыахтарын 
ба±арбаттар. Бэйэлэрэ кірін µірэттэрэллэр. 
Уонна сіпкі да гыналлар. Аныгы µйэ±э µірэх-
тээх киґи эрэ дьону кытта тэІник сананар µйэтэ 
буолтун кэннэ. 

Титигис эмиэ сібµлэспитэ, сібµлэспэтэ±э бил-
либэттик:

– Ээ, – диир уонна «итинэн эрэ бµтэр дуо?» 
диэбиттии кірбіхтіін ылар. 

– Бэл ойуур ото-маґа µрдµктээх-намыґахтаах. 
Барыта син бэйэтин аналынан, ыйаа±ынан µµнэн 
турар ээ, то±о эрэ. Айыл±а онтон дьадайан барбы та 
кістµбэт. Киґи буолла±ына, дьэ куруук таІара ны 
ніІµі тµґэ сатаан чарбачыґар. Бары аналбытыт-
тан ордук µіґээ²²и мутугу былдьас да былдьас. 
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Проза-

Ол бары µірэхтэ нэн тэІ буолуохпут диир бэйэк-
кэлэрэ дуу? 

– Балык уу дириІин, киґи олох µчµгэйин кір-
дµµр буолла±а эбээт, кырдьа±аас, туох диэтэІий. 
Онон да олох сайдан истэ±э буолуо оІоробун. 
Наар биир тугу туппутунан эрэ сіп буолар буол-
лахха, туох сайдыыта кэлиэй? 

– Аныгы дьон тылгыт баґа эрэ сайдыы да, сай-
дыы! Туоххутун этэргит буолла? Тіріібµт буоргу-
тун бырахтаххытына эрэ сайда±ыт дуо ол? – о±он-
ньор бэйэтэ бэйэтиттэн тэптэн кµі дьµйбэхтээн 
ылар. – Бары киин сири был дьаґан ким билэр 
тіґі сайдарбытын… Ґлэ лиэхпитин сµрэ±элдьиибит 
диэбэттэр ээ, хата, туох да у±алдьыта суох. 
Таах сирэйдэрин саптынан µлэ суох эІин диил-
лэр. Ґлэлиэн ба±алаах киґиэхэ хайдах µлэ суох 
буолуо±ай, дьэ?! Бу µлµгэрдээх дэлэй сиргэ-уок-
ка, ама сµіґµ ииттэр кыахтара суох µґµ дуо? Суох, 
дьэ, ону кинилэр хата кіліґµнэ суох бэлэмІэ, сы-
лааска олорон сай дыахтарын ба±араллар µґµ!

Уйбаан тугу да хардарбат. Кини иґигэр: «Сата-
на о±онньорун, таах да саІардан, билбэккэ ды-
лы», – дии саныыр. Кµґµн эрэ буоллар, са йылыы 
кэлбит дьон барыталаан, біґµілэк иґэ иччи-
тэхсийэн барда±ына Титигис о±онньор итинник 
куолу хаата буолан  хаалар идэлээх. Онно эбии 
 бы йыл кинилэр кіґір сурахтара ордук иэдэттэ±э. 
Ити кини олох ілін тµґэр суола – олохтоох ыал 
дьон кіґµµтэ. О±онньор оччо±о утуйар уута кыт-
та кітір. Туохха да ис буолбат, кыра да тэппи-
ни сµгµн кірбіт буолан хаалар. Бэрт дуона да 
 суохтан кыйыттар, быра±аттанар, киґини бары-
тын міІµттэр, мі±µтэлиир. Эмээхси нэ Муос Мо-
турууна этэринии: «Иґигэр абааґыта  киирэр». 

Уйбаан эмиэ да о±онньору аґына саныыр. 
Чахчы кими эрэ итэ±этиэх, ылыннарыах кур-
дук ис иґит тэн ірµкµйэн туран міккµґэрин. 
Міккµґэн да диэн, ким міккµґµій, истэн эрэ 
кэбиґэллэр.  Сорохтор эмиэ ити кини курдук 
таах хаалыахтаа±ар эрэ тыл бырахсаллар. Уон-
ча сыл анараа іттµгэр эІин ба±ар іссі тугу эмэ 
дакаастаґа сатыахха сіп эбитэ буолуо. Кыр-
дьыгы була сатаан диэххэ дуу. «То±о маннык 
буол ла?» диэн бэйэІ да санааІ мучумааннанар, 
ытырыктатар буолан. Билигин ол да суох. Ба-
рыта дьэІкэтик кістін кэллэ: біґµілэккэ ик-
кистээн тыын угар, тилиннэрэр суол суох. Эдэр 
дьон олохсуйбат буолла. Уонна хантан итии хаан 

тыгыалаан кэлиэй, хатан эрэр тымырга. Ити Ти-
тигис о±онньор бэйэтин курдук, б³´µ³лэк іссі 
тулуктаґа, тардыалаґа са тыыр ээ. Тµірт, биэс 
о±олоох оскуолалаах, эмиэ оччо о±олоох дьыс-
сааттаах. Онон тіґі ір барыай? Аны сааґырбыт 
ітті эмиэ о±олорун батыґан куоратынан, улуус 
киининэн тар±асты лар. Бу Уйбааннаах курдук. 
Кырдьар саастарыгар сын ньалаІнык олороо-
ру. Ол эмиэ баа буолбатах курдук. Чэ, ситин-
ник. Хайа да іттµттэн кір, барытыгар тахсан 
барар эрэ суол баар курдук. Кэлэр ітті бµтэй. 
Біґµілэк аны кэлэн урукку чілµгэр тµспэт, ол 
чуолкай, онон саатар сайылык сир да буолан 
сыккыраан олордор, син этэ дии саныыр Уйба-
ан. Эмиэ атыттар курдук. Арай дьэ ити, Титигис 
о±онньор уоскуйбат. Таах муІнанаахтыыр. 

– Аныгы дьон диэн… сµрэхтэрин быата уґаа-
быт кµтµрдэр, – о±онньор хайдах эрэ эмискэ сы-
лайбыкка, ыараабыкка дылы буолбут куолаґы-
нан бµтэІитик ыґыктар. – Дойдуларын аанын 
кµрµі  аанын аґардаа±ар дібіІнµк аґан тахсан 
ба раллар…

«Чэ, онон оннук» диэбиттии о±онньор сис 
туттан кэбиґээт, Уйбаан диэки хайыґан да 
кірбіккі, сааґын тухары ыга силлиґэн биир 
тымырдаммыт со±отох уулуссатын устун киирэн 
бытыгырата  турар. 

«О±онньор эрэйдээх… Ити о±онньор суох 
буолла±ына, аны ким эмэ, ити курдук муІнаныа 
дуо, дойдум ту´а дии-дии? Саарбах буолуо ээ… 
Бµтэґик куолуґут сырытта±а…» дии саныыр Уй-
баан о±онньору кэнниттэн батыґыннары кірін 
туран. «Тугу эмэ этиэххэ баара… саатар... туох 
эмэ… µчµгэйи…» 

Кырдьыга Уйбаан тугу этэн о±онньору уос-
кутуон бу диэн билбэт. Хантан ылан, туох тылы 
булан... 

Ол билбэтиттэн дуу, іссі туох эрэ атынтан 
дуу, Уйбаан хайдах эрэ ити иґийэн сытар со-
±отох  уулусса иччитэх чуумпутунуу, кураанах-
сыйбыкка, курастыйбыкка дылы буолар, ханан 
эрэ кіхсµн хара±ын диэкинэн кµрдьµгэс от со-
тотунан таарыйан ылардыы биллэ-биллибэттик 
ибигирээмэхтээн ылар. 

Уйбаан ону саба баттыырдыы ірµґµспµт кур-
дук таба±ын буруотун кµµскэ оборбохтуур, уму-
руора тутан біхтііх иґиккэ киэр илгэр уонна 
тиэ тэйбит быґыынан дьиэтин диэки хаамар. 
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ЭРГЭ САЙЫЛЫККА САНАА

Сайылык унаарар уорҕата,
Үтүөкэн сыһыыта, чараҥа
Чуҥкунас чуумпуга суулатан,
Иһийэн курустар даҕаны...

Күннэтэ көрдөөх да буолара
Элбэх ыал оҕото түмсэрэ,
Сибэкки дьөрбөтүн хомуйа
Лыах тэҥэ дьиэрэҥкэй тэбэрэ...

Үчүгэй да этэ кыыс оҕо
Имнэрэ тэтэрэ кэйэрэ,
Килбиктик илииттэн сиэттиһэр
Эриэккэс түгэни күүтэрэ...

Сайылык унаарар урсуна,
Үтүөкэн сыһыыта, чараҥа
Чуҥкунас чуумпуга суулатан,
Иһийэн курустар даҕаны...

Мин куппун, сүрэхпин эһиги,
Ыанньыксыт кыргыттар, туппуккут.
Оҕотук саастарбар тардыстар
Санаабар, ырыабар хааллыгыт.

МИН ОҔОТУК ХОҺООННОРБОР

Мин оҕотук хоһооннорбор
Эн мөссүөҥҥүн көрөбүн:
Тохтор суһуох толбонугар
Умсан хаалыах буоларым.

Көрө сөҕүөх имигэстик
Суһуоххун өһүлэрин,
Тойуктарга туойуллуохтук
Намылыччы тарыырын.

Үтүө түүлү түһээбиттии
Үрүҥ түүммүт ааһара,
Өрүү маннык итээбэккэ
Үүнэ туруох курдуга.

Эн бастыҥа өрүнэргэр
Сибэкки хомуйарым,
Хатыҥ симик суугунугар
Оргууй үөһэ тыынарым.

Мин оҕотук хоһооннорбор
Эн мөссүөҥҥүн көрөбүн:
Тохтор суһуох толбонугар
Умсан хаалыах буоларым.

ЫҺЫКТЫБАТ КЭРЭҔИН...

Уохтаах бакаал кэриэтэ
Туолан кэллэ көмүскэ.
Элбэҕи эттэ биһиэхэ,
Ахтыспыт сүрэххэ...

Уйадыйа көрсөбүт –
Кэм куоттарбат ыларын.
Мин эйиэхэ булабын
Ыһыктыбат кэрэҕин.

Үчүгэйкээн кыыс оҕоҥ
Көһүтэн, күүтэн турда,

«Мин ырыа хоһоонум – 
сибэкки дьөрбөтө»

Константин Сосин
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Ааһан испит бэйэтэ
Тэһийбэттии тутунна.

Эдэр сааспыт тапталын,
Арай, уолум эргиттин?..
Илиититтэн эн кыыскын
Сиэтэн дьиэбэр киллэрдин...

Уйадыйа көрсөбүт –
Кэм куоттарбат ыларын.
Мин эйиэхэ булабын
Ыһыктыбат кэрэҕин.

ЧААРДА

Үрүлүйэ сырдыы сүүрдэр
Үчүгэйкээн бэйэтин
Үтүөмсүйэ көрүнэр
Үрэхчээним кэрэтин!

Тэбэнэттик көрө түһэн
«Тырым» гына кууспахтыы,
Үллэр сүрүн үөһүнэн
Үмүрүйэн ылбахтыы.

Чээл күөх сыырын аннынан
Чэмэлийэ мэндээрэр
Чаарда, наҕыл Чаарда
Чаҕыл күнэ мичээрэр.

Көҕүтүһэ, куотуһа,
Күрэс, илин былдьаһа
Күүһү-кыаҕы көрүнэр
Күннэр ыган кэллилэр.

Көхтөөх хомуур кэмигэр,
Күргүөм үлэ үөһүгэр
Ыччатыгар таптата
Ырыа буолар Чаарда.

КЫТАЛЫК ЫРЫАТА

Улуу от үрэҕим
Уһаты сыыйыллар
Уорҕатын тухары

Унаарар урсуҥҥа
Кыталык кыылым
Кыҥкынас тойугар
Суолаҕа ахтылҕан
Иэйиитэ кутуллар.

Эдэр саас үтүмэн
Үөрүүтүн үксэтэн,
Кынаттаах бастыҥа
Маанылаах көтөрүм
Уостубат быйаҥнаах
Уйгулаах сайыҥҥа 
Уруйу олохтоон
Үҥкүүтүн түһэрдэ.

Кырдалга сиэттиһэ 
Кынаттан даҕайсан,
Күөх сирэм үктэллээх
Көтөрүм барахсан
Көрүлээн эрэрин
Кэрэхсии санааммын,
Көрөрүм-истэрим
Кэрэтин эбитин!

КЫЛААҺЫМ КӨРСҮҺЭР 
КҮНҮГЭР

Көлүөнэ дьоммунуун түмсүүгэ
Үөрэммит оскуолам сылларын
Күндүтүк саныырым күүһүрэр – 
Кылааһым көрсүһэр күнүгэр.

Чугастык, истиҥник санаһар,
Үөрүүтүн уйаннык ылынар
Үтүөкэн түгэннэр үүнэллэр – 
Кылааһым көрсүһэр күнүгэр.

Оҕо саас, эдэр саас аргыһа
Үлэһит дьоммунан киэн туттан
Саҥа күүс олохпор иитиллэр – 
Кылааһым көрсүһэр күнүгэр.

Кэм-кэрдии ааспытын да кэннэ,
Кырдьаҕас учуутал алгыһа
Арчылыыр аналын саныыбын – 
Кылааһым көрсүһэр күнүгэр.

Поэзия
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ҮӨРЭНЭЭЧЧИБЭР

Эбээ буолбут үөрэнээччим
Уун-утары көрүстүн,
Сүтэрсэн баран булсубуттуу
Оҕолуу олус үөрдүн.

Күндүтүйэр оҕо сааһын
Күнүн илдьэ сылдьардыы,
Салайааччы учууталгын
Саныы сылдьар эбиккин.

Махтал киэнин бастыҥын
Тустаан миэхэ анаатын –
Сахалыы да сыллаатын,
Нууччалыы да уураатын.

Сыллаан ылбыт сылааһын
Түөһүм иһин сылытта,
Ааспыт кэммит эргиирэ
Төннө туруон санатта.

Махталынан ахтар, саныыр
Дьонноох киһи – тутайбат.
Эгди буолбут учууталын
Кырдьыан отой баҕарбат...

ЫРЫАҺЫТ ЫРЫА КУТА

Мэҥэ-Хаҥалас улууһун мелодистарын 
«Дьүрүлгэн» түмсүүтүн

салайааччыта Иван Аргунову 
суохтуу санаан.

Ааптар.

Тэтимнээх, эрчимнээх
Гитара тыаһыттан,
Тэбэнэт, бэтиэхэ
Ураты куоластан
Харахпар көһүннэ –
Уйбааммыт барахсан.

Аҥааттар байааҥҥын
Ууннары тардаҥҥын,
Сүргэни көтөҕө

Дьон көҕүн тутарын
Сүрэлтэн  сүппэтэ –
Уйбааммыт барахсан.

Ыллаары кэлбиккин
Бар дьоҥҥор саната,
Мэҥэттэн доҕоттор
Эн ааккын ааттата,
Эһиэхэ кэллибит
«Дьүрүлгэн дуо!» – дэтэ.

Тэтимнээх, эрчимнээх
Гитара тыаһыттан,
Ис дууһа сыдьаайдаах
Ураты мичээртэн
Харахха көһүннүн –
Уйбааммыт барахсан!

СААҺЫРБЫТ САХАМ 
ДЬАХТАРЫГАР

Соһуйдум. Көрө сөхтүм,
Дьылҕа биэрбит дьиктитин –
Сааһырбыт сахам дьахтара
Ыһыктыбат кэрэтин.

Сэргэх, истиҥ сэбэрэҥ,
Мичилийэр хараҕыҥ – 
Кырдьаҕаска киллэрбэт
Кэхтибэтэх дьүһүнүҥ.

Куппут чэйгин астына
Сыпсырыйан иһэбин,
Наҕыллык, иһирэхтик
Кэпсэтэргин сэргиибин.

Баҕарабын эйиэхэ
Ыра санаа бастыҥын:
Сүүс да сааскар бу курдук
Тэтиэнэхтик сылдьыаххын.

Сааһырбыт сахам дьахталларын
Көрдүм ини, көрбөтүм!
Дьылҕа биэрбит аналын
Мин эйиэхэ булабын.

Поэзия
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ҮҮТ СҮМЭТЭ СИБЭККИМ

Сарсыардааҥҥы күн уотугар,
Сылаанньытар сылааһыгар
Утары иэдэһи тоһуйар
Оҕо сааспын санатаҕын
 Арыы саһыл ньээм отум – 
 Үүт сүмэтэ сибэкким.

Тыа сирин таптыыр да эбиккин – 
Сайылык симэҕэ дэппиккин,
Сир үрдүн, бу тыыннаах олоҕу
Кэрэхсээн мичиҥнии тыллаҕын.

Күнүскү куйааспыт түһүүтэ,
Төбөҕүн умса нөрүтэ
Килбигийэр кыыс оҕолуу
Тэтэркэй иэдэскин кистиигин.

Сүргэбин көтөҕө күн тура
Суол устун сыһыыга көрсөргүн,
Күһүнтэн саас кэлиэн кэтэһэ,
Арыаллыыр бэйэҕин суохтуубун.
 Арыы саһыл ньээм отум – 
 Үүт сүмэтэ сибэкким.

САХА КЫЫҺЫН СУҺУОҔА

– Туйаарыма дуо! – дэтэн,
Олоҥхоҕо хоһуллар
Саргылардаах тускуга
Саха кутун салайар.
 Саха кыыһын кэрэтэ –
 Субуруйар суһуоҕа.

Самыытыгар олорсор,
Такымыгар охсуллар
Толбоннурар суһуоҕа
Тойуктарга туойуллар.

Хайа тутан өрүммүт
Хамсыыр хара суһуоҕун,
Харсар хааһар ханыылыы
Хайгыы, таптыы көрөбүн.

– Туйаарыма дуо! – дэтэн,
Олоҥхоҕо хоһуллар
Саргылардаах тускуга
Саха кутун салайар.
 Саха кыыһын кэрэтэ –
 Субуруйар суһуоҕа.

ОЛОХПУТ ЫРЫАТА

Кэргэммэр Апрелина Николаевнаҕа ыал буол-
буппут 45 сыла туолбутунан анабыл хоһоон. 

От ыйын 7 күнэ, 2018 с.

Мин ырыа хоһоонум –
Сибэкки дьөрбөтө,
Биһиги тапталбыт
Иһирэх иэйиитэ.

Сандаарар сааскы күн,
Сайыҥҥы үрүҥ түүн
Эйиэхэ анааммын
Утары уунабын.

Сыл-хонук. Эргиирэ
Сааһырдан иһэрин
Дьиэ кэргэн эйгэтин
Сылааһа угуттуур.

Ыччат дьон иһиттин
Олохпут ырыатын,
Сүрэҕэр түһэрдин
Иһирэх иэйиитин.
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4. Зак. №239

Сардаана Семенов-
на Чиряева–Брызга-
лова 1984 сыллаах-
ха балаҕан ыйын 4 
күнүгэр Үөһээ Бү лүү 
улууһун Хоро нэ  һи-
лиэгэр төрөөбүтэ. 

2001 сыллаахха 
М.А. Алекеев ааты-
нан Үөһээ Бүлүүтээҕи 
өрөспүүбүлүкэ гимна-
зиятын, 2006 сыл-
лаахха М.К. Аммосов 
аатынан Саха судаа-
рыстыбаннай универ-
ситетын Саха тылын 
уонна культурология-
тын факультетын бү-
тэр битэ.

Саха Өрөспүү бүлү-
кэтин култуураҕа уонна духуобунай сайдыыга 
 министиэристибэтин духуобунай сайдыы уонна 
айар сойуустары кытта үлэ салаатын салайаач-
чытынан үлэлиир, Саха литературатыгар сы-
һыаннаах үгүс тэрээһиннэри ыыты´ар. Саха 
Өрөспүүбүлүкэтин култууратын туйгуна. Кэргэн-
нээх, икки оҕолоох.

Оскуолаҕа үөрэнэр сылларыгар хоһоон суру-
йарга холоммута. Устудьуоннуур кэмигэр Саха 
тылын уонна төрүт култууратын факультетын 
иһинэн «Байанай алгыһа» айар-ырытар түмсүүнү 
тэрийсибитэ. Хоһоонноро, ыстатыйалара улуус 
хаһыатыгар тахсыбыттарын аахсыбатахха, айар 
үлэтэ киэҥ эйгэҕэ тахса илик. 

 

XXI ҮЙЭ КЭЛИИТЭ

Үйэлэр кирбиилэрэ
Үтүрүйсэр кэмнэрэ – 
Тыһыынчанан сыллар
Саҥа олоҕу саҕалыыр

XXI µйэ кэлиитэ
Сардаана Брызгалова

Саргылаах кэмнэрэ,
Ааспыт олоҕу анаарар
Алыптаах түгэннэрэ
Тосхойбутунан,
Доҕоттоор, 
Тутуспутунан
Туругуруоҕуҥ,
Кэлэр олох уйгутун
Кэлимник тэрийиэҕиҥ.
Ол онно
Хас да иилээх-саҕалаах
Араас атын дойдулар
Уруйдаан-айхаллаан,
Ыллыы-туойа, 
Үөрэ-көтө
Саҥа үйэни
Көрсүөхтэрэ.
Онтон биһиги
Билбэппит туох 
Күүтэрин,
Хайдах, ханнык үйэни
Уруйдуурбутун...
Баҕардар,
Кыа хаан тохтуулаах
Олохпут хараҥа өрүтэ
Субу субуллан кэлиэҕэ.
Биитэр, олох да,
Күөрэгэй чыычаах ырыалаах,
Өрүү ыраас халлааннаах,
Сайдар-үүнэр ыччаттаах
Саҥа олох кирбиитин
Ытыспытыгар түһэрэн ылыахпыт...

КИЭҺЭЭҤҤИ БОРУҤУЙ

Күн киирэн саҕахха 
                               саһыыта,
Киэһээҥҥи бороҥуй 
                                түһүүтэ
Айылҕам хоҥкуйан турара,
Утуктаан налыйбыт тыа иһэ
Бытааннык суугунаан ылара.
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«Оо, хаһан түүн үүнэр» диэбиттии
Нуоҕайан, наскыйан,
Сибэкки сытынан дыргыйан,
Сааскы тыал илгийэн ааһара,
Мастары биһиктиир ырыанан
Сылаастык, намыыннык кууһара.

МИН БЭЙЭМ
 ТААБЫРЫН ЭБИППИН...

Соҕотох чуҥкуйан олорон
Санаабын 
Сааһылыы сатыыбын,
Иһийбит чуумпуга уйдаран
Ис дьиҥмин анааран
Ылабын.
Ким билиэй, 
Ким таайыай
Мин саныыр, 
Саһыарар санаабын?
Мин ыллыыр ырабын
Ырытар,
Миигинниин өйдөһөр
Ким баарый,
Мин дириҥ дууһабын
Ким таайар...

СУЛУСТАР

Сулустар, кый ыраах 
Сулустар
Көстөҕүт ыраахтан
Күлүмнээн,
Арылхай, киэҥ, ыраас
Халлааҥҥа
Араастык оһуору 
Ойуулаан
Кыһыл, күөх, араҕас
Өҥүнэн
Күлүмнүү, дьиримнии
Көөчүктээн, 
Угуйа, ымсыырда
Тураҕыт.

Кыраман ыраахтан
Анааран
Туох диэҥҥит кэпсииргит
Биллибэт,
Кый үөһэ кэккэлии бэлиэҕит

Куйаартан көстүөхчэ
Көстүбэт...

Аар Саарга аатырбыт
Аан дойду
Кэрэтин, дьиктитин
Бүтүннүү
Түүн аайы үөһэттэн
Салайан
Инники олохпут 
Сайдыытын
Мөккүһэ, төлкөлүү
Тураҕыт...

ТҮННҮКПЭР ТУРАБЫН СОҔОТОХ...

Түннүкпэр турабын
Соҕотох
Киэҥ халлаан
Куйаарын одуулуу,
Күн сылаас утаҕар
Сыламныыр,
Күөх дуолга көччүйэр
Чыычааҕы сөбүлүү.

Ол кэрэ көстүүнү киэр 
Кыйдаан,
Чыычааҕым ырыатын
Тохтотон,
Күөх халлаан суһумун
Алдьатан,
Балаһа тыалынан
Баарыстаан
Былыты эмискэ 
Аҕалла.

Көстүүтэ алдьанан,
Кэлэйэн,
Күн былыт кэннигэр 
Кирийдэ,
Ол кэннэ хараҥа
Халыйда,
Ол кэннэ уу чуумпу
Барыйда – 
Көрдөрдө айылҕа 
Барахсан
Биир дьикти түгэни...
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Степан Ефремович Сивцев: 
– Александр Степанович, саха дьоно Өлөөн 

улууһун сүрүннээн өрөспүүбүлүкэ саамай киэҥ 
сирдээх-уот таах улууһун эрэ быһыытынан би-
лэллэр. Өлөөн улууһа туох уратылааҕын, тугу-
нан дьарыктанарын, дьонун-сэргэтин туһунан 
сырдат эрэ.

Александр Степанович:
– Биһиги улууспут биллэрин курдук саамай 

улахан, киэҥ сирдээх – 80 тыһыынча кв.км иэн-
нээх сиргэ тайаан сытар. Ол аата Российскай 
Федерация сириттэн 2 бырыһыаны ылар. Биһиги 
улууспут сиртэн хостонор баайынан биллэр. Ол 
гынан баран сүрүн баайбыт – улуус пут олохто-

охторо. Былыр былыргыттан манна булчуттар 
олор буттар.  Кинилэр сүрүннээн кыыл таба-
ны бултууллар эбит, ол туоһутунан Өлөөн өрүс 
таас тарыттан көстүбүт өбүгэлэрбит уруһуйдара 
буо лаллар. Ону удьуордаан билигин сүрүн, 
 дохуот киллэринэр дьарыкпыт – кыыл табаны 
бул таа һын. Ону таһынан дьиэ табатын иитиини 
ахтыбатахпына омнуолаах буолуо. Бу – биһиги 
экономикабыт сүрүн салаата, төрүт култуура-
быт, айылҕаны кытары ыкса ситимнэһиибит. 
Айыл ҕалыын алтыһан, айылҕаттан көрдөһөн 
бэ йэбит олохпутугар күүс-кыах ылабыт. Бул-
таа һын да буоллун, күннээ ҕи түбүк да буоллун, 
ырыа-хоһоон да айыыта  буол лун – барыта Ийэ 
айылҕабытын кытары ыкса сибээстээх. Ааспыт 
үйэ алта уонус сылларыттан тоҕус уонус сылла-
рыгар диэри Саха АССР-га саамай элбэх таба-
лаах биһиги этибит. Чулуу салайааччы Василий 
Степанович Бата каев салалтатынан оройуоҥҥа 
34 тыһыынча табалана сылдьыбыппыт. Оро йуон 
нэһилиэнньэтигэр таһаардахха хас биирдии ки-
һи (кыһыл оҕотугар тиийэ) уон биэстии табалаах 
курдуга! Ону аатырбыт табаһыттар Ле нин уон-
на Үлэ Кыһыл Знамята орденнар кавалердара 
Христофор Иннокентьевич Матвеев, Спиридон 
Ни колаевич Кириллов–Кыра Успур, кини уола 
Николай Спиридонович Кириллов, Кирилл Афа-
насьевич Игнатьев уо.д.а. атыттар көмөлөрүнэн 
ситиспиппит. Хомойуох иһин ырыы накка киирии 
улуус экономикатын улаханнык айгыраппыта...

Өлөөн баайа – 
ки´и, таба уонна алмаас 

(Баһылык А.С. Ивановтуун кэпсэтии)

Атах тэпсэн олорон кэпсэттилэр:
Александр Степанович Иванов, Өлөөн эбэҥки национальнай улууһун муниципальнай тэрил-

лиитин баһылыга, Өлөөн төрүт олохтооҕо, үрдүк үөрэхтээх экономист.
Василий Егорович Васильев–Харысхал, С£ Духуобунаска академиятын академига, суру-

йааччы, драматург.
Степан Ефремович Сивцев, Россия Суруйааччыларын сойуу´ун чилиэнэ, хоту дойду төрүт 

олохтоохторун олохторун-дьа һахтарын чинчийээччи.

Уочарка уонна публицистика
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Харысхал:
– Быйыл саас табаһыттар сүбэ мун-

ньахтарыгар сылдьан табаһыттары, 
ыстаада биригэ дьиирдэрин, чуум 
үлэһиттэрин – эдэр дьону сүрдээҕин 
үөрэ, астына көр бүтүм. Үгүс улуустар-
га ыччат ыс таадаҕа тах сыбат буолан, 
таба иитии тэ тыа хаһаайыстыбатын 
са лаатын быһыытынан эстэр турукка 
киирдэ...

Александр Степанович:
– Дьэ, итиннэ биир үтүө холобур-

даахпыт.  Аатырбыт табаһыт, ыстаада 
биригэдьиирэ Николай Спиридонович 
Кириллов кэргэнэ, саха тылын учуу тала Клара 
Васильевна Кириллова улаханнык туруорсан 
ыстаадаларга к³с оскуолалары арыйтарбыта. 
Уонна олус дьүк күөрдээхтик дьаныһан туран ол 
оскуолалалар үлэлэрэ атахтарыгар ту ралларын, 
оҕолорго киэҥ билиини биэрэллэрин ситиспи-
тэ. Урут оҕолору ыстаадалартан хомуйан оскуо-
лалаах, интэринээттээх сирдэргэ аҕалаллара. 
Оҕолор устунан бэлэмҥэ үөрэнэн, айылҕаттан, 
табаттан, ыс таада олоҕуттан тэ йэн хаалал-
лара. Ити к³с оскуолалар арыллыах тарыттан 
оҕолор ыстаадаттан, табаттан тэйбиттэр, хоту 
дойду төрүт үгэһин үөрэҕи кытта тэҥҥэ иҥэ-
ринэллэр. Ос куолалары бүтэрбит оҕолору анал 
колледжтарга ыыталаан ыстаадаҕа, хоту дойду-
га наадалаах механик, ветсанитар, чуум үлэһитэ 
идэлэригэр үөрэттэрэбит. Ол түмүгүн бэ йэҥ 

көрөҕүн. Улаханнык саҥарбаппын эрээри ыччат 
ыстаадаҕа төнүннэ. Сыыйа-баайа таба иитиитэ 
барыстаах салааҕа кубулуйуо диэн эрэл кыыма 
үөскээтэ. 

Степан Ефремович:
– Эһиги дойдугутугар промышленность кэлиҥ-

ҥи уон сылга балысханнык өтөн киирэн иһэр. 
История көрдөрөрүнэн, ол таба иитиитинэн, 
бул дунан иитиллэн олорор олохтоох дьоҥҥо 
ула хан охсуулаах. Ити балаһыанньаҕа Өлөөн 
улууһа сүтэн-симэлийэн хаалбат туһугар туох 
дьаһаллары ылынна?

Александр Степанович:
– Кырдьык, кэлиҥҥи сылларга Саха сиригэр 

алмаас промышленноһа сайдан барыытынан 
саҥа сирдэри баһылааһын балысханнык бара 
турар. Урут биһиги таба иитэр сирдэрбитигэр 
ал маас, сэдэхтик көстөр метал лар саппааста ра 

Уочарка уонна публицистика
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көһүннүлэр. Онтон сирдэтэн, толкуйдаан, бэ-
йэбит эрэ буолбакка, промышленниктардыын, 
юрис тардыын үгүстүк сүбэлэһэн, Россия Төрүт 
Со куонугар олоҕуран, Өлөөн улууһун бары-
тын төрүт үгэстэринэн дьарыктанар хоту дойду 
төрүт олохтоох аҕыйах ахсааннаах омуктарын 
төрүт-уус сирдэринэн биллэрбиппит. Ол иһин 
Федеральнай сокуоннарга олоҕуран манна сир 
баа  йын хостооһунтан са±алаан, суол тутуута, 
туо раттан киирэн бултааһын, балыктааһын ба-
рыта улуус олохтоохторун сүбэ мунньахтарын 
быһаарыытынан эрэ көҥүллэнэр буолла. Онон 
промышленность кэлэригэр кадастровай учуок-
ка тураммыт «Айылҕа баайын үгэс буолбут 
туһаныы сирэ-уота» (Территория традиционно-
го природопользования) дэнэммит к³мµскэл лээх 
буоллубут. 

Ол балаһыанньа быһыытынан хас биирдии сир 
баайын хостуур, суолу-ииһи оҥорор тэрилтэ олох-
тоох нэһилиэнньэ уопсай мунньаҕын уураа ҕы нан, 
экологическай, этнологическай экс пертизаны 
ыытан эрэ баран икки өрүттээх сө  бүлэһиигэ 
илии баттыахтаах. Ол сөбүлэһиинэн ити тэрил-
тэлэр айылҕабытын харыстыырга, төрүт култуу-
рабытын убаастыырга, олох тоох дьо ну үлэҕэ 
ыларга, анал идэ±э үөрэтэргэ, би һиги о²орор 
бо родууксуйаларбытын туһанар га уонна улуу-
спут сайдарыгар үбүнэн, харчынан көмөл³´³рг³ 
мэктиэлииллэр. Т³´³ да билиҥҥи  сокуонунан 
хас биирдии тэрилтэ айылҕаҕа та һаарар хором-
ньутугар бачча төлөбүрдээх буолуохтаах диэн 
суо±ун µрдµнэн, биһиги син биир таһаарар хо-
ромньуларын эко логичес кай экс пертизанан тө-
лөттөрөр былааннаахпыт. Холо бура, Үөһэ Мууна 
биир учаастагар 22 мөлүйүөннээх хоромньуну 
ааҕан олоробут. Итиннэ биһиги  этнологическай 
экспертиза хором ньутун ааҕан таһаарар ньыма-
быт ситэтэ суоҕунан итэ±эс тэр дээх, сыыһа-халты 
да баар дии саныы быт, ону туоратарга туруор-
сабыт. Иккис өт тү нэн учаас тактарга эрэ тахсар 
хоромньуну  буол бакка, учаас тактар икки арды-
ларыгар тех  но логическай суоллартан тахсар хо-
ромньуну эмиэ ааҕалларыгар туруула´абыт. Хо-
лобура Томтор Таас ка баар сир баайын хостооһун 
саҕаланнаҕына кыһыҥҥы суол баар буолуох-
таах, ол суол Томтортон Крас ноярскай кы раай 
Хаатыҥкатыгар диэри кыыл таба айан ныыр си-
рин мэһэйдиирэ булка туох охсуулааҕын, онтон 

тахсар хоромньу эмиэ ааҕыл лыахтаах. Биһиги 
санаабытыгар манна үлэ лиир тэрилтэлэр ак-
ционернай тэрилтэ буолуохтаахтар. Холобур, 
АЛРОСА-ҕа Өлөөн улуу´а 1 быры´ыан акция-
лаах, ол акция би´иэхэ улахан көмө буолар. 
Ону таһынан хозактивтарга кыт тыыны ыламмыт 
туох буола турарын барытын билэбит, бэйэбит 
санаабытын тиэрдэбит. Томторго үлэлиир «Вос-
ток Инжиниринг» диэн тэрилтэни кытта биһи-
ги акционернай тэрилтэ тэри йэммит акционер 
 буолуохтаахпыт. Томтор Тааска булуллубут руда 
хас да сүүс сыл хостонор саппаастаах. Инни-
ки көлүөнэбит дивидентэн эрэ туһаммакка, бу 
тэрилтэҕэ үлэлээн, кыттыһан итиннэ туох буола 
турарын дьэҥкэтик билиэхтээх. Аны Дьэлиҥдэ 
өттүгэр россыпной алмаас баар, хостонор. Онно 
биһиги позициябыт бигэ – бу төрүт сирдэрбити-
гэр үлэлэр айылҕаны харыстыыр сокуон ыйыы-
тынан эрэ барыахтаахтар. Россыпной алмааһы 
хостоон бүтэн баран, хайаан да ол учаастагы 
урукку чөлүгэр түһэрии үлэтэ ыытыллыахтаах. 

Биһиги олохпутугар промышленность өтөн 
киириитэ – мүччүрүйбэт суол. Олох хаамыы та 
он нук. Улуус олохтоохторо, эдэрдиин-эмэн ниин 
ону өйдүүллэр. Манна хостонор сир баайда ра 
Россия судаарыстыбата инники сайдыытыгар 
ула хан кылааты киллэрэр. Ал мааһы этэ да ба-
рыллыбат.

Харысхал: 
– Ааттара киэҥник ааттамматар даҕаны, мин 

билэрбинэн, алмаастаах туруупкалары арыйыы-
га Өлөөн булчуттарын, табаһыттарын киллэрбит 
кылааттара сүрдээх улахан.

Александр Степанович:
– Сөпкө этэҕин. Алмааһы көрдүүр бастакы 

экс педициялартан саҕалаан Өлөөн оройуона 
алмаас промышленноһа атаҕар туруутугар кил-
лэрбит кылаата тугунан да кэмнэммэт. Ол курдук 
Өлөөн холкуоһуттан геологическай экспедиция-
ларга сирдьитинэн, таһаҕас тиэйээччинэн, рабо-
чайынан 500-тэн тахса киһи үлэлээбит. Алмаа-
һы көрдөөччүлэр мемориальнай дуоскалары гар 
аатыр быт геологтар Лариса Попугаева, На талья 
Сарсадских ааттарын сэргэ, Н.И. Сергеев, М.Н. Сер-
геева, Н.И. Убояков, Е.Д. Егоров, М.Н. Афанасье-
ва, Е.В. Соф ронов, Н.Г. Степанов, О.Г. Сте панова 
аат тара көмүс бууку банан су руллан турар. Кини-
лэр көмөлөрүнэн «Мир», «Зарница» «Удачнай», 
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«Айхал», «Сытыкаан», «Улахан Мууна» алмаас-
таах туруупкалара арыллыбыттара. Дойду ва-
лютнай фондатыгар, ыарахан промышленность 
сайдыытыгар, космо´ы баһылааһыҥҥа кинилэр 
³²³л³рµн тугунан да кээмэйдээбэккин!..

Степан Ефремович: 
– Оттон бу билиҥҥи кэмҥэ Өлөөн улууһа, 

нэһилиэнньэтэ промышленность өтөн киириити-
гэр хайдах сыһыаннаһарый? Билигин ааспыт үйэ 
буолбатах – дьон өйө-санаата, чуолаан ыччат 
менталитета тосту уларыйда.

Александр Степанович (күлэр): 
– «Если невозможно остановить движение 

 наперекор твоему желанию – то это движение 
надо возглавлять» – диэн сүрдээх муударай этии 
баар! Промышленность киириитигэр олорон биэр-
бэккэ ол и´игэр киирэн үлэлэ һэн барыахпытын 
наа да. Аны ол тµмµгэр менталитеппытыгар даҕа-
ны, култуурабытыгар даҕаны улахан уларыйыы-
лар киириэх тэрэ диэн сабаҕалыыбыт, кэтэһэбит. 
Итин нэ бэ  йэбит уонна промышленность икки ар-
ды бытыгар өйдөһүү баар буо луохтаах. Холобур, 
кинилэр таба иитиитигэр, бул ка ытыктабыллаах-
тык сыһыаннаһыахтаахтар, ити са  лаалар сай-
дал ларыгар көмө оҥоруохтаахтар, өйүөхтээхтэр. 
 Би ́ иги т³´³ кыалларынан промышленноска бэ йэ-
бит үлэлиэхтээхпит. Онтон сиэттэрэн уолаттарбы-
тыгар техническэй куру´уоктары эбии үөрэх тээ -
һин нөҥүө киллэрэн эрэбит, эдэр ыччаппытын 
үк сүн техническэй үөрэххэ ыыта сатыыбыт. Бэ-
йэбит дьоммут үрдүк хамнастаах үлэҕэ киирэн, 
өлөрбүт харчыларыттан нолуок улууска киирэн, 
үп-хар чы буоларын ситиһиэхтээхпит. Билиҥҥи 
ту ругунан про мышленноска вахта ньыматынан 
200-чэкэ ки һи үлэлии сылдьар. Өссө 200-чэкэ ба-
рарга бэлэм. Онтукабыт иккис өрүттээх – бу дьон 
бардахтарына бэйэбит иһинээҕи тэрилтэлэрбит: 
коммунальнай хаһаайыстыба, электроэнергети-
ка, хааччыйар, салайар хампаанньалар а анал 
үөрэх тээх дьоно суох хаалаллар. Ман на элбэх 
нэ һилиэнньэлээх куорат буолбатах. Хас биирдии 
ыччат тарбахха баттана сылдьар. Онон техничес-
кэй идэлэргэ уолаттарбытын эмиэ бэйэбит испи-
тигэр бэлэмниэхпитин наада. Уонча, сүүрбэччэ 
сылынан £л³³н улары йан промышленнай улуус 
буолар туруктаах. Аны Өлөөнү «Өлөөн дуо?» – 
дэппит, үгэс буолбут таба иитии титтэн дьоммут, 
ыччаппыт үрдүк хамнаска барыа±а диэн эмиэ 

куттал баар. Оннук быһыы тахсыбатын туһуттан 
промышленнай тэрилтэлэр таба иитиитигэр ула-
хан көмө оҥороллоро ирдэнэр.  

Мин өр сылларга Усуйаана улууһугар, Лен-
скэйгэ үлэлээбитим. Онон ити улуустарга про-
мышленность хайдах курдук охсуулаахтык, 
киэҥ далааһыннаахтык киирбитин илэ харахпы-
нан көрбүт, билбит киһибин. Чуолаан Ленскэ-
йи ылар буоллахха, промышленность субу саҥа 
өтөн киир дэ. Онно айылҕаҕа, төрүт дьоҥҥо сы-
һыан тутах соҕус. Итинник сыһыан биһиэхэ суох 
буолуох таах. Хоту дойду айылҕата, дьонун айыл-
гыта олус уйан. Ону өйдөөн, учуоттаан кинилэр 
биһиги менталитеппытын, сирбит-дойдубут тыы-
нын ылыныахтарын, ытыктыахтарын наада. 

Харысхал: 
– Отучча сыллааҕыта Өлөөҥҥө дьиэ-уот ту-

туутун боппуруоһа олус уустук этэ. Суол суох 
буолан тутуу матырыйаала барыта с³м³лµ³тµ-
нэн кэлэр диэн истэрим. Кэлин уон сылга Ээйик-
тэн саҕалаан Өлөөҥҥө бэйэтигэр, Харыйалаах-
ха, Дьэлиҥдэҕэ баһырхай тутуу барбыт. Толору 
хааччыллыы лаах сабыс саҥа дьиэлэри көрө-
көрө киһи үөрэр.

Александр Степанович: 
– Кырдьык, манна миэстэтигэр табыгастаах ту-

туу матырыйаала, сиринэн да, уунан да суол суох 
буолан тутуу олус ыараханнык, ороскуот таахтык 
барара. Промышленность киириитэ, бас  татан ту-
ран, суол проблематын улаханнык бы һаарда. Би-
лигин кыһыҥҥы суолунан тутуу ма тырыйаала да, 
норуот туттар табаара, тиэхи ньикэ да аҕалыллар. 
Биһиги өйбүт-санаабыт сайдан үрдүк таһымнаах, 
бары өттүнэн тупсаҕай тэриллээх дьиэҕэ-олоххо 
тардыһыыбыт күүһүр дэ, улууспут бөһүөлэктэригэр 
ситэри тэриллээх,  киин нэммит ититиилээх дьиэ-
лэр элбээтилэр. Соторунан олохпут-дьаһахпыт 
таһыма промышленнай куораттар таһымнарыгар 
тахсара саарбаҕа суох. Эдэр дьон вахтовай ньы-
манан алмааһы хостуур тэрилтэҕэ үгүстүк үлэ лээн 
үптэннилэр-харчыланнылар. Ол түмүгэр соҕу руу 
дойдуттан итэҕэһэ суох, киэҥ-куоҥ, толору хаач-
чыллыы лаах дьиэҕэ-уокка наадыйыы улаатта. 
Улуус кии нигэр Өлөөҥҥө, атын дэриэбинэлэр-
битигэр да ±аны, тупсаҕай тутуулардаах уулус-
салар баар буоллулар. Итиннэ аҕыйах ахсааннаах 
хотугу омуктарга аналлаах федеральнай програм-
малар эмиэ биллэр-көстөр көмөлөөхтөр.
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Степан Ефремович:
– Ханнык баҕарар салайааччы үчүгэй хамаан-

далаах буоллаҕына үлэтэ таһаарыылаах буолар. 
Бэйэҥ хамаандаҥ туһунан сырдата түс эрэ.

Александр Степанович: 
– Чахчыта оннук. Эйигин өйдүүр, өйүүр ха-

маандалаах буоллаххына үлэҥ түмүктээх буо-
лар. Улуус баһылыгын солбуйааччылар Иван 
Алек сандрович Саввинов, Людмила Васильев-
на Алек сандрова, Снежана Степановна Павло-
ва улахан уопуттаах, майгыларынан, дьоҥҥо 
сы һыан нарынан, үлэни тэрийиилэринэн дьо-
һун дьон. Тыа хаһаайыстыбатын управление-
тын  та ба иитиитин дэгиттэр билэр салайааччы 
Ма  рина Хрис тофоровна Николаева сала йар. 
Өлөөн олохтоохторун культурнай, духуобунай 
 сай дыыларыгар улахан оруоллаах култуура 
са лалтатын Надежда Прокопьевна Николае-
ва иилиир-са±алыыр. Кини µлэтин төрүттээбит 
«Орончикан» ан саам былын ситиһиилэрэ да 
к³р д³р³р. Өлөөҥҥө ыытыллар Табаһыт быраа-
һын ньыгар өрөспүүбүлүкэ барыта талаһара би-
һиги төрүт култуурабыт сайдыытын кэрэһэ лиир. 
Ээйик ба һылыга Иван Петрович Степанов, Ха-
рыйалаах баһылыга Иван Яковлевич Егоров, 
Дьэлиҥдэ баһылыга Николай Семенович Семе-
нов, Өлөөн нэһилиэгин баһылыга Василий Ни-
колаевич Романов нэһилиэк сайдыыта – улуус 
барытын сайдыыта буоларын өйдөөн, үлэлэрин– 
хамнастарын чуолкайдык тэрийэллэр. Итэҕэс– 
быһаҕас да ханна барыай, олох буоллаҕа дии. 
Ол эрээри кэмигэр дьаһана сатыыбыт. Хамаанда 
диэн этэр буоллахха, Өлөөн улууһа барыта биир 
хамаанда – эрэллээх хамаанда!  

Степан Ефремович: 
– Промышленноска эдэр ыччат тардыһыыта 

төһө улаханый?
Александр Степанович: 
– Киһи үчүгэйгэ тардыһарга айылҕаттан анал-

лаах. Промышленноска үлэлээн кыаҕырбыт ыч-
чаттар холобурдарыгар алмааска үлэлии ба рыан 
баҕалаах ахсаана элбии турар. Улуус ¥лэлээх 
 буолуутун киинэ итини бэ рээдэктии сатыыр. 
Үөһэ ахтыбытым курдук ман на бэйэбитигэр наа-
далаах исписэлиистэри тута сатыыбыт.  А²ардас 
«Анаа быр Ал маастара» тэрилтэнэн россыпной 
алмаастары хостуур идэлэргэ 200-чэ курдук 
биһиги ыччаппыт, анал куурустары, үөрэҕи 

баран исписэлиис быһыытынан уоча ракка ту-
раллар. Онон итиннэ үөрэтиини тохтоттубут. 
Удач най хайаны байытар комбинатын µ³рэтэр 
базатыгар үөрэнэ барааччылары атаа рыыга бэ-
йэҕит сылдьыбыккыт. Үөһэ Муунаҕа, трубкат тан 
ко ренной алмааһы хостооһуҥҥа 53 эдэр киһи 
анал үөрэҕи бүтэрэн үлэлэрин саҕалаан эрэр. 
Он но дьа´алта иһинэн үлэлиир Үлэ лээх  буолуу 
киинэ уонна үс алмаас хостуур тэрилтэни кыта-
ры холбоһон үлэлиир: сотору улахан кыамта-
лаах массыыналарга үлэлиир суоппардар наада 
буо лаллара буо луо. Олохтоох ыччаттан алмаас 
промышленно һын салалтатыгар киһи суоҕун кэ-
риэтэ. Ол и´ин хайа дьыа латыгар, промышлен-
ность атын да идэлэригэр Өлөөн ыччаттарын 
үөрэттэрэбит. Сыл аайы биэс тии-аҕыстыы ыч-
чат ити идэлэринэн үрдүк үөрэҕи бүтэрэллэр. 
Инженер, салалта өттүгэр Удачнай хайаны ба-
йытар комбинатыгар олохтоох дьону µµннэрэри 
өрүү туруорсабыт. Удачнайдааҕы хайаны ба-
йытар комбинат, «Анаабыр Алмааста ра» курдук 
тэрилтэлэргэ салайар үлэҕэ били² ²итэ биһиги 
дьоммут суохтар. Ол эрээри олохтоох каадырдар 
практиканы бараннар, стажировкалананнар ити 
тэрилтэлэр салалталарыгар үлэлиир кыах ылан-
нар, хайаан да онно баар буолуохтаахтар. 

Харысхал: 
– Англия, Португалия, Испания колониста-

рыттан саҕалаан, олохтоох нэһилиэнньэ бала-
һыан ньатыгар наадыйбакка сир баайын хоро 
таһыы баар. Ыраата барбакка эн бэркэ би лэр, 
үлэлээбит сириҥ Усуйаананы да ылан көрүөх. 
Хайыр, Тумат, Уйаандьы, Хаһааччыйа уо.д.а 
про мышленнай бөһүөлэктэр хайдах уратылаах 
этилэрэй?

 Александр Степанович: 
– Итиннэ икки хайысханы тутуһабыт. Бас-

татан туран, эн сиргэр үлэлии олорор промыш-
леннай тэрилтэ барыс ылан онтукатыттан 2 
бырыһыанын улуус бюджетыгар киллэриэхтээх. 
2005 сыллаахха диэри ол баара. Онтон ону со-
тон кэбиспиттэрэ. «Налог на добычу полезных 
ископаемых» диэнинэн ³р³спµµбµлµкэ±э ал-
маастан нолуок киирэр. Онтон саатар сороҕун 
улуустар хааһыналарыгар хааллаттарар сорук 
турар. Иккис хайысха туһунан ити үөһэ элбэх-
тик аҕынныбыт. «Если невозможно остановить 
движение наперекор твоему желанию – то это 
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движение надо возглавлять». Онон өтөн киир-
бит промышленноһы бэйэбит иилиэх– саҕалыах 
кэриҥнээхпит, боростуой оробуоча йыттан ула-
хан салалтаҕа тиийэ – үлэһиппитинэн, дьу-
луурбутунан, үөрэхпитинэн, өйбүтүнэн, хоту 
дой ду дьонунуу мындырбытынан! 

Киһини эрэҥкэдитэр бастакы хардыылар 
 баал лар. Сүрүн көрдөрүү – дотация таһыма. 
90-с сылларга Өлөөн аҥардас дотацияҕа олор-
бута. Бэйэ киллэрэр дохуота баара суоҕа 8–10 
бы рыһыан этэ. Бүгүҥҥү күҥҥэ улууспут до хуо-
та 53, ылар дотацията 47 бырыһыан. Ол аата 
улууска промышленность сайыннаҕына Өлөөн 
улууһа профицитнай буолар кыахтанар. Онно 
төһүү көмөнөн урут баар 2 бырыһыаннаах ба-
рыстан киирэр нолуогу төнүннэрии буолуо дии 
саныыбын. Соторутааҕыта Мирнэй куоракка Ил 
Дархан эбээһинэһин толорооччу Айсен Сергее-
вич Николаев көҕүлээһининэн алмаас таах ре-
гионнай сүбэ мунньахтара буолла. Онно  АЛРОСА 
АК президенэ Сергей Сергеевич Иванову кытта 
анал сөбүлэсиһиигэ илии баттастыбыт. Дьоһун 
сөбүлэсиһии!

Степан Ефремович: 
– Урукку кэмнэргэ Өлөөҥҥө 34 тыһыынча±а 

тиийэ дьиэ табата баара диэбити². Ону чөлүгэр 
түһэриигэ тугу гына±ыт?

 Александр Степанович: 
– Бастакытынан. 90-с сыллар бүтүүлэрэ би-

һиги сирбитигэр кыыл таба киириитэ үксээ би-
тэ, күүһүрбүтэ. Кыыл таба киирдэ±инэ дьиэ та-
бата улаханнык турбат диэн этэллэр, кыр дьаҕас 
табаһыттар. 

Иккиһинэн. ССРС саҕана таба иитиитигэр бол-
ҕомто ууруллара, судаарыстыба өттүттэн ула хан 
көмө оҥоһуллара. Б³рт³лµ³тµнэн да буол лун, ав-
тотехниканан да буоллун. Билигин ол тэҥнэммэт. 

Үсүһүнэн. Таба иитиитэ «товарнай производ-
ство». Хайа баҕарар «товарнай производство» 
суол-иис суох сиригэр к³дьµµ´э суох. Субси-
дия көрүллэр гынан баран, ол кыра. Аҥардас 
таһыытыгар олус ороскуоттаах. Ямалга бара сы-
рыттахпытына 700 тыһыынча табалаахтар этэ. 
Айылҕата таба иитиитигэр анаммыт сир. Сайы-
на, кыһыннара сымнаҕаһа, сирдэрин суола-
ииһэ тупсаҕайа. Аны бородууксуйаларын омук 
си ригэр таһаараллар. Кинилэр итинэн ордук 
кыайаллар. Биһиги өттүбүтүгэр ол кыаллыбак-

ка турар. Онон манна таба иитиитин табаа-
ры о²орон та´аарыы курдук буолбакка, төрүт 
олохтоох норуот олоҕун-дьаһаҕын чөл хаалла-
рыы курдук көрүөхтээх пит. Ол хайысхаҕа Саха 
Өрөспүүбүлүкэтин пар ламена – Ил Түмэн бары 
өттүнэн ааҕыллыбыт,  суоттаныллыбыт чуолкай 
Сокуон ылыныах тус таах. Билиҥҥи туругунан 
Өлөөҥҥө биэс ыстаа да баар, биэс тыһыынча 
курдук табалаахпыт, 65 үлэһиттээхпит. Ол аата 
сайдар, кыаҕырар кэскил баар.

Кыыл табаны бултааһыны атыннык көрүөх-
тээхпит. Бултан ас-та²ас о²орууну сатыахтаах-
пыт – былырыыҥҥыттан рефрижератор бар жа-
ны аҕаламмыт үлэлэтэбит, астыыр сыах тары 
атыы ластыбыт. Бастатан туран бултаммыт таба 
этэ табаарынай көрүҥэ тупса ҕай буолуох таах, 
оччоҕуна сыаната үрдүөхтээх. Инники былаам-
мытыгар ыыһаммыт таба этэ, таба этиттэн 
халбаһыы, рулет оҥоруута баар. Кэнники икки 
сыл Крас ноярскайтан кэлэр кыыл таба айан-
ныыр суола уларыйан, бултуур га ыара  хаттар 
үөскээтилэр. Ону учуоттааммыт би һи ги эти ту-
тар тэрилтэ тэрийдибит. Кини бас такы соруга 
– улууһу таба этинэн хааччы йыы. Дьэ, ол кэн-
ниттэн Мирнэй, Удачнай курдук куораттарга ти-
риэрдии, батарыы. Маны таһынан таба тирии-
тин таҥастааһыны, таҥас тигиитин сайыннарыы 
боппуруоһа турар. Ону ситиһэргэ үчү гэй менед-
жмент баар  буолуохтаах. Финляндия, Норвегия 
таба ти риитин таҥастаан сүрдээх ыарахан сыа-
налаах, тупсаҕай таҥаһы, малы-са лы оҥороллор. 
Өлөөн аатырбыт иистэнньэҥ  нэр дээҕэ. Христина 
Афанасьевна Бенчик аатын  Са ха сирэ барыта 
билэрэ. Билигин кини дьыалатын сиэнэ, Россия-
ҕа киэҥник биллэр художник-модельер Наталья 
Владимировна Бенчик сал гыыр. Биһиги ол эбэ-
лэрбит дьыалаларын салҕаан, саҥа техноло-
гиянан урукку Өлөөн иистэнньэҥнэрин аатта-
рын-суолларын саҥалыы киэн туттунуу лаахтык 
ааттатар соруктаахпыт.

Степан Ефремович: 
– Промышленноска киирии туһунан ыллык-

таах санаалар этилиннилэр. Билиҥҥи кэмҥэ про-
мышленность уонна тыа сирин интеграциятыгар 
туох үлэ ыытылларый?

Александр Степанович: 
– Удачнайдааҕы хайаны байытар комбинат Үөһэ 
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Мууна учаастага тэрил   лиэ ҕит тэн биһигини кытары 
ыкса үлэлиир. АЛРОСА толорор дириэктэрэ Игорь 
Витальевич Со болев, Удачнайдааҕы хайаны ба-
йытар комбинат дириэктэрэ Александр Федоро-
вич Махрачев хоту дойдуга өр сылларга үлэлээ-
бит буоланнар биһиги санаа бы тын, баҕабы тын 
өй дүүллэр, күннээҕи да  үлэ лэрбитигэр, бы-
лааннарбытыгар күүс-көмө буо лаллар. «Анаа-
быр Ал маастара» – Павел Алек сее вич Мариничев 
ха маандата Дьэлиҥдэ дьа´алтатын кытары ыкса 
үлэлиир. Томтор Тааска баар «Восток Инжини-
ринг» (са лайааччы Сергей Леонидович Сергиен-
ко) Өлөөҥ ҥө налоговай  учуокка турдулар, Өлөөн 
тэ рилтэтэ диэн ааҕыллар. Кинилэр биһиги кул-
туурабытын, µгэстэрбитин олус диэн умсугу йа 
ин тэриэһиргииллэр, бы раа һын ньыктарбытыгар 
күүс-көмө буолаллар,  араас тиэхиньикэни, «Яма-
ха» снегоходтары, квад роцикллары спонсор даан 
бириис туруораллар.

Өлөөн сүрдээх талааннаах ыччаттардаах. 
Ырыа, үҥкүү, спорт эрэ буолбатах, физика, 
мате матика, химия, биология олимпиадаларыгар 
³р³спµµбµлµкэ±э өрүүтүн миэстэлэһэллэр. Ол 
күрэхтэһиилэргэ кыт тыыны ыларбытыгар сүрүн 
спонсорбыт – Удач найдааҕы ХБК. 

Харысхал: 
– Кэлин сылларга ниобий тула айдаан тахса 

сырытта. Ити проблема Өлөөн сиригэр охсуута 
суох быһаарыллыах курдук дуо? 

Александр Степанович: 
– Ниобийы Хатангаҕа илдьэр «Востокинжини-

ринг» этэринэн кинилэргэ ол олус барыс таах. 
Онтон Саха сирэ ол ниобийы суолунан, уунан 
тиэйиигэ элбэх үбү, үлэ миэстэтин сүтэрэр буол-
ла. Дьиҥэр экология өттүнэн ниобий билиҥҥи 
туругунан улахан куттала суох. Барытын кэм-
нээн көрө олоробут, радиациятын. Бу руда хал-
лаан анныгар таах сүөкэммитин үрдүгэр эн күнү 
быһа сыттаххына, биллэр дьыала, радиация 
 баара чахчы. Онтон ити элемент харайыллыы-
та, таһыллыыта туспа ирдэбиллэрдээх. Ол кур-
дук ниобий рудата аһаҕастык харайыллыбат. 

Хайаан да анал контейнердарга угуллар. 
Бу кэнники сыл ларга Россия Конституцияты-

гар аҕыйах ах сааннаах төрүт омук туһатыгар 
ыстаты йалар киир дилэр, анал сокуон таҕыста. 
Онно сирбитигэр, дойдубутугар µлэлиир про-
мышленнай тэрилтэ төрүт олох тоох нэһилиэнньэ 
олоҕор күүс-көмө буолуохтаах диэн сурулла 
сылдьар. Кини олоҕор сир баа йын хостооһун 
туох охсуулаах буоларын учуот туур анал этно-
логическай экспертиза баар буолла уонна ити 
тэрилтэлэргэ ирдэбил күүһүрдэ. Онно биһиги 
³р³спµµбµлµкэбит бырабыыталыстыба та, Ил Тү-
мэн улахан көмө буоллулар. 

Харысхал:
– Кэм кэрдии уларыйара түргэнэ сүрдээх. Аны 

күһүн быыбарга Саха Өрөспүүбүлүкэтэ саҥа Ил 
Дарханы талыахтаах. Өлөөн дьоно итиннэ туох 
санаалаахтарый?

 Александр Степанович: 
– Айсен Сергеевич Николаев улахан полити-

каҕа тахсарыгар маҥнай Өлөөн улууһуттан Ил 
Түмэн депутата буолбута. Депутат, салайааччы 
быһыытынан Өлөөн улууһа сайдыытыгар лап-
па улахан кылааты киллэрбитэ. Онон Өлөөн 
дьоно Айсен Сергеевиһы бэйэбит киһибит ди-
иллэр, Ил Дарханынан талылыннаҕына Саха 
сирин сайдыытыгар патриот, үрдүк таһымнаах 
сала йааччы быһыытынан улахан хамсааһыны 
таһаарыа диэн эрэнэллэр. Ону Мирнэйгэ буол-
бут сүбэ мунньахха ыллыктаах этиитэ да би-
гэргэтэр. Атын субъектары кытта тэ²нээн көр-
дөххө, Саха сирин аҕыйах ахсааннаах төрүт 
омуктара балаһыанньабыт отой үчүгэй. Айсен 
Сергеевич ити хайысхаҕа эмиэ кэскиллээх бы-
лааннар даах. Онон Өлөөн дьоно инникибити-
гэр эрэллээхпит.

Степан Ефремович, Харысхал: 
– Александр Степанович, махтал! Эйиэхэ 

үлэ  ҕэр ситиһиилэри, Өлөөн дьонугар уйгулаах 
олоҕу баҕарабыт.

Сурукка тистэ Харысхал
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Уолба урут Байа±антай улуу´ун киинэ буола 
сылдьыбыта. Ол и´ин быйыл Байа±антай бэ´ис 
ы´ыа±ын Уолба±а ы´ыахха диэн бы´аарбыт-
тара. 1930 сыллаахха Таатта уонна Байа±антай 
улуустара холбо´оннор, Ытык Кµ³лгэ кииннэ-
эх кэ²этиллибит Таатта оройуона тэриллиби-
тэ. Байа±антай улуу´а аата ааттаммат буолбу-
та. Ол эрээри ³рг³ диэри Таатта±а Байа±антай 
нэ´илиэгэ диэн аат баара. Холобура, мин 1945 
сыллаахха т³р³³бµт ки´и били²²э диэри 2-с 
Байа±антай нэ´илиэгэр т³р³³бµтэ диэн пааспар-
бар сурулла сылдьар. Кэлин ити нэ´илиэк Алдан 
нэ´илиэгинэн ааттанар.

Байа±антай диэн аат Таатта Баайа±атыттан 
тахсыбыта. Умнуллубут Байа±антай бастакы 
ы´ыа ±ын Баайа±алар бастакынан µрдµк тэрээ-
´иннээхтик ыыппыттара. Онтон Кириэс Хал-
дьаайыга (3-с Байа±антайга), £йм³к³³н Томто-
ругар (4-с Байа±антайга), Уус Алдан Тандатыгар 
(1-кы Байа±антайга) Байа±антай ы´ыахтара 

ыытыл лыбыттара. Байа±антай аатын 
1930 сыл лаахха диэри илдьэ сыл-
дьыбыт Уолба бэ´ис ы´ыа±ы ыытар-
га ылсыспыта тµбэ´иэхчэ буол батах. 
Нэ´илиэк били²²и ба´ылыга Васи-
лий Пет рович Рахлеев элбэх бэлэмнэ-
нии µлэни  ыытан,  ыр аах-чугас Ба йа-
±антайдары ы²ыран, ы´ыах тыыр сири 
са²ардан, кэ²этэн, са²а ту туу ларынан 
киэргэтэн, тэрээ´и²²э сорох нэ´и-
лиэктэри тардан, кµµ´µ тµмэн, икки 
кµннээх ы´ыа ±ы мустубут дьон ³йдµµ-
саныы сылдьал ла рын курдук бэртээ-
хэйдик тэрийэн ыыппыта бэлиэтэниэх 
тустаах. Онуоха халлааммыт да ку-
йааран, от ыйын 3-с, 4-с кµннэригэр 
ситэн-хотон турар сайы²²ы айыл±а 
ы´ыа±ы айхаллыырга  дылыта. Дьон-
сэргэ да санаата ³р³ к³т³±µллµ бµт, 
барыта 17 Байа±антай нэ´илиэгэ мус-
тубут, бэл £йм³к³³н курдук сир  тэн 

б³л³±µнэн кэллилэр  диэтилэр.
Василий Петрович куораттаа±ы ыалдьытта-

рыгар, би´иэхэ, ы²ырыыны бэйэтинэн а±алан 
биэрбитэ. Онно к³рд³хх³ бэрт на±ыл, а±ыйах 
са²алаах ки´и этэ. Ол гынан баран ылсыбыт 
дьыалатын ыпсарыылаахтык бы´аарар, тэри-
йэр, тылын ылыннарар ки´и эбит. Икки кµннээх 
тэрээ´ин биир тыынынан харгыстаммакка бар-
быта ону туохтаа±ар да ордук туо´улуур. Элбэх 
тµбµгµн быы´ыгар барар дьону массыынанан 
хааччыйары да умнубата. Тµ´эр сирдэрин эрдэ 
былааннаабыт.

Миигин оскуола±а бииргэ µ³рэммит до±орбор 
Марат Юнчановка тµ´эрдилэр. Кини Уолба±а 
олохсуйбута, µлэлээбитэ ыраатта. Дьиэлээх-уот-
таах, сµ³´µлээх-астаах, нэ´илиэк биир ытык-
танар ыала. 4-с, 5-с кылаастан хо´оон суру-
йарбыт. Онно Марат быдан иэйиилээхтик, 
уус-ураннык та´аарара. Мин кинини ыраатыы´ы 

Уолба±а Байа±антай ы´ыа±а
(Суоллаа±ы бэлиэтээ´иннэр)
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дии саныы рым. Ол эрээри кини 8-с кылаас кэн-
нит тэн тырахтарыыстаан, холкуос, сопхуос от-
деле ниеларыгар биригэдьиирдээн, управляю-
щайдаан, тыа ха´аайыстыбатын каадырдарын 
бэ лэмниир орто анал µ³рэ±и бµтэрэн, зоотех-
ник идэтин ылан, айар µлэнэн барбата±а. Ол 
эрээ ри хо´оон суру йарын ха´ан да быспата±а. 
Саа´ыран баран «Хойутаабыт айанньыт хо-
бото» (2015) уонна «Кµн былдьа´ыга» (2017) 
диэн хомуурунньуктары кµн сирин к³рд³рбµтэ. 
Оройуон, ³р³спµµбµлµкэ та´аарыыларыгар, хо-
муруунньуктарга, «Хотугу сулус», «Чолбон» су-
рунаалларга хам-тµм бэчээттэнэрэ. Нэ´илиэгэр 
литературнай тµмсµµнµ салайар. Кэнники кини-
гэтигэр мин киирии тыл суруйбутум. Онно эттим: 
«Манна киирбит хо´ооннортон к³рд³хх³, Ма рат 
Юнчанов балачча сиппит-хоппут, туспа буочар-
даах, этэр тыллаах тыа сирин бэйиэтэ буолан, 
µµнэн-µрдээн тахсыбыт», – диэн.

Миигин Иван Михайлович Андросов илдьиэх-
тээ±э, µлэтигэр сатаммат буолан, барбат буол-
бут. 2-скэ киэ´э 6 чаас са±ана арай дьиэбэр Га-
ня Андросов эрийдэ: «Тугунан бара±ын? Би´и ги 
Иннокентий Михайловичтыын паромнаан эрэ-
бит. Би´игини кытта барсыахтаах Н.С. Николаев 
 барсыбат буолла, миэстэлээхпит», – диэтэ. То±о 
эрэ миигин ылы² диэбэтим. А±ыйах мµнµµтэнэн 
Ганя иккистээн эрийдэ: «Эн т³´³ бэлэм²и ний? 
Би´иги манна сµбэлэстибит, эйигин ылар буол-
лубут. Иннокентий Михайлович убайбытын 
ылыа ±ы² диэтэ. Тиийиэхпит», – диэтэ. Мин 
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адьас бэлэммин, та²ынным да бµттэ диэтим. 
Ити кэм²э Марат: «Тугунан кэлэ±ин? Миэхэ 

т³л³пµ³ннээр, кэтэ´иэм», – диэн эттэ. Ин но-
кентий Михайловичка олорустум диэтим. Ба-
йа ±антай ы´ыахтарыгар ини-бии Андросов-
тар элбэхтик тиэйдилэр. Бµгµн да кинилэринэн 
айан ныыр буоллум. Кинилэргэ улахан махтал-
лаахпын. Биир дьыала±а сылдьар буолан, бэ-
йэ-бэ йэбитин наар ³й³´³бµт. Ити µчµгэй. Иван 
уонна Иннокентий – Байа±антай дьи²нээх пат-
риоттара.

Паром²а тиийдибит. Биири куоттардыбыт. 
У²а диэки биир паром кэлэн сµ³кэнээри сыстан 
эрэр. Онно бардыбыт. Паром бытааннык туол-
ла. Хо йутуу хо²уннубут. Туораат, айан суолун 
тут тубут. Ханна да тох тообокко айаннаатыбыт. 
Балачча айаннаан и´эн, Иннокентий Михай-
ло вич: «Ытык Кµ³лгэ хонон, сарсыарда эрдэ 
 ба рыа±ы²», – диэтэ. Бырааппар бырахтардым. 
Т³ л³ пµ³ннээбитим, утуйбатах, кµµппµт. Тµµн 1 
чаас аа´ыыта дьоммун буллум.

3-скэ эрдэ турдум. Бµгµн ы´ыахпыт 9 чаас тан 
са±аланар. Дьонум 8 чаас иннинэ кэлэн ыллылар. 
Марат миэхэ кэлэр инигин диэн т³л³пµ³ннээтэ. 
Ол эрээри чуга´аан и´эн тµ´µлгэ±э бы´а тии-
йии´икпит, хойутаатыбыт диэн Маракка эттим. 
Антах к³рсµ³х буоллубут. Айаннаатыбыт. Кµнэ 
µчµгэй, сырдык. Сынньа на, утуйа тµспµппµт да 
µчµгэй эбит. Суол о²о ́ уулаах. Чаас а²аарынан 
тиийдибит.

Урукку тµ´µлгэттэн ха²ас, сы ́ ыы ³ттµгэр аар-
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поэ  мабыттан аахтылар. Ааппын ааттаатылар, 
«Ба йа±антай ы´ыа±а» диэн Алексей Калинин-
скай мелодиятыгар, мин тылбар гиммит ыллан-
на. Алексей Кириллович кэлиэн ба±арбыта да, 
суола тобуллубакка хаалла. Ол эрээри айымньы-
та дьо´уннук толорулунна. Онон санаам-оноом 
к³нн³, итинтэн ордук хайдах ³р³ тутуохтарай? 
Туран бэйэм ылластым. Уолбалар чахчы ытык-
таатылар, чиэстээтилэр.

Аны тµ´µлгэ±э тыл биэрдилэр. Мин Саха си-
рин Суруйаач чыла рын сойуу´ун, П.А. Ойуу-
нускай аатынан литера турнай музей аатта-
рыттан Ба йа ±антай ы´ыа±ы нан э±эрдэлээтим. 
Уолба нэ´илиэгэр махтанным. Нэ ́ илиэк биб-
лиотекатыгар «Сэмэн Данилов дневнигэ» уон на 
оскуола±а «Алданский камень» кинигэлэрбин 
бэлэх ууннум. До±орум Марат Юнчанов тылы-
гар ырыа эмиэ дуорайда. Наар Мараттыын сы-
рыттыбыт. Билэр ки´им элбэх – £йм³к³³тт³р, 
Тандалар, Кириэс Халдьаайылар, Баайа±алар, 
Уус Таатта лар. Уолба улуус киинэ буола сылдьан 
элбэх суруйааччылары, ар тыыстары, искусство 
дьонун та´аарбытын санат тым. Иэспин т³л³³тµм. 
Ха´ан эрэ нэ´илиэк библиотеката умайбыты-
гар 300-чэ кинигэбин бэлэхтээн турабын. Манна 
музейы убайым Климент Степанович Неустроев 
т³рµт тээн, ³р сыл µлэлэтэн турар. Бµгµн  уолун 
Русланы, кыы´ын Светаны, кµтµ³ппµн Михаил 
Архиповы к³рµстµм.

Бэйэм фотоаппарат ылбата±ым. Га ня, Ма-
рат тµ´эрдилэр. Сµрµн фото граф – Иннокентий 
Андро сов. Эйи гин кытта тµ´µ³хпµтµн ба±арабыт 
диир дьоннор бааллар. Саныахха  µчµ гэй. Уус 
Таатталар тµ´µлгэлэригэр а´аатым, ба йаанынан 
Пантелеймон Тулаа´ынап ырыаларын ыллас-
тым. Салгыы Марат кэлэн ы²ы ран Уолбалар тµ-
´µл гэлэрэ эмиэ а´атта. Итинтэн программа±а 
киир бит «Т³рµччµ – ³бµгэ быс тыбат ситимэ» 
тµ ́ µлгэни киирии тылынан ас тым, нэ´илиэктэр 
кыраайы µ³рэтээччилэрэ кµ рэхтэспиттэригэр 
жюрилаатым. Гаврил Андро сов эмиэ кытынна. 
Ити кэм²э мас тарды´ыы тыгар, хапса±айга, сµµ-
рµµгэ нэ´илиэктэринэн кµрэхтэ ́ ии тэрилиннэ. 
Саха та ²а´ын к³рµµ, волейбол,  А.И. Его рова 
аатынан ырыа куонкуру´а, «Байа±ан тай хо-
тун» куонкурус, о´уохай буолла. Кµрэхтэ´ии-
лэр хаты´ыылаахтык, у´уннук бардылар. Сорох 
кµрэхтэ´ии иккис кµ²²э сал±анар буолла.

Ы´ыах кµндµ ыалдьытынан Томпоттон 

ка, кµрµ³, сыана, олорор тырыбына, дьон мустар 
хаххата, тыа са±атынан са²а ура´алар турбут-
тар. Тµ´µлгэ тµгэ±ин диэки ыалдьыттар балаак-
канан тµспµттэр.

Аарка±а сахалыы та²астаах дьахталлар алаа-
дьылаах к³рµстµлэр. Дьон ситэ муста илик. 
 Атыылыыр сирдэр, туалеттар тутуллубуттар. 
Урукку ³ттµгэр, хаты² быы´ыгар а´ыыр тµ-
´µлгэлэр бэлэмнэммиттэр. Са²а туруохтаах сэргэ 
сууланан сытар. Бэрт сири булбуттар. Урут сир-
дэрэ бычыр-бычыр уулаах этэ. Бу сир кураанах, 
са²а тутуулардаах, сэргэх.

Тыа са±атынан нэ´илиэктэр балаакканан тµс-
пµттэр. Би´иги Тандалары, Тиит Арыылары к³-
рµстµбµт. Билэр дьоммут элбэх. £йм³к³³тт³р,  
Кириэс Халдьаайылар, Томпо атын нэ´илиэктэрэ, 
Уус Таатталар, Хара Алданнар, Баайа±алар 
(90 буолан кэлбиттэр). Ма²най ыалдьыттар, 
нэ´илиэктэр парадтара буо л уох таах. Ол сыл-
дьан, олорор сиргэ Мараты к³рµстµм. Бииргэ сыл-
дьыах буоллубут. Дьон сыыйа эбилиннэ. Мандар 
Уус баар. Кэргэнинээн кэлбиттэр. Ольга Макаро-
ва кэлбит. Кэлин со±ус к³рс³н, µгэспитинэн Бо-
ристыын куустустубут. Кини биллэ хатыраабыт, 
кура толугуруу сылдьар буолбут. Сэлэ´эр тµгэн 
к³стµбэтэ.

Нэ´илиэктэринэн туру² диэтилэр. Мин Уус 
Таат талары буллум. Биир кырдалга т³р³³бµт 
Тина Лукиналыын кэккэлэстим. Ба´ылык Влади-
мир Юрьевич баар. ¥гµс дьону билбэппин. Кээ-
чэ Гоголеваны кытта дорооболостум. До±орум 
Ба´ылай Тарбыыкын кэлбэтэх. Элбэх нэ´илиэк 
тус-туспа суруктаах субуру´ан киирдибит. Тµ-
´µлгэ±э киирэн, арахсан, тырыбына±а миэстэ 
булан олордубут. Мин Мараттыын олордум. Ин-
нибэр Мандар Уус кэргэнинээн, чугас Ольга Ма-
карова олордулар. Мин Бористаахха, Ольга±а 
кинигэ бэлэхтээтим. Борис Федоровичка «Сэ-
мэн Данилов дневнигин» суруктаан биэрдим. 
Борис махтанна. Бори´ы ал±аппатылар, сэргэ 
да туруутугар кытыннарбатылар. Араа´а, бэйэ-
тэ к³рд³спµт бы´ыылаах. Ол гынан баран кини 
 баара санаа±а астык. Сахалыы та²нан сылдьар.

Ы´ыа±ы сэттэлии кыыс, уол арыалдьыт таах 
Алексей Ба±ардыынап (айма±ым буолуохтаах, 
бэрт са²алаах, тойуктаах) диэн ки´и аал уоту 
а´атан, ал±аата. Тµптэлээх дьахталлар киир-
дилэр. Кыталыктар µ²кµµлээтилэр. Оскуола 
уолат тара мин хо´ооннорбун, «Байа±антай» 
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 т³  рµттээх аатырбыт тустуук Виктор Лебедев 
 буол ла. Кинини улуус дьа´алтата арыал лаан сы-
рыт тылар. Киэ´элик оскуола±а элбэх ки´и лээх 
малаа´ын тэрилиннэ. Нэ´илиэк ба´ылыга Васи-
лий Рах леев бэйэтэ салайан ыытта. Миэхэ тыл 
 биэрдилэр. Мин Уолбалар ы´ыа±ы дьо´уннук 
тэрийбиттэригэр махтанным. Бастакы кµн ити-
нэн бµттэ. Мин тµспµт ыалбар (онтон адьас чу-
гас) Мараттаахха тиийдим. Марат бэйэтэ лоторея 
оонньотоллорун и´ин тµ´µлгэ±э барбыт. Кэргэнэ 
Александра µ³рэ к³рµстэ. Мин кинилэргэ «Сэмэн 
Данилов дневнигэ», «Алданский камень» кини-
гэлэрбин суруктаан биэрдим. Марат миэхэ «Хо-
йутаабыт айанньыт хобото», «Кµн былдьа´ыга» 
кинигэлэрин бэлэхтээтэ. Манна убайым тэ²э 
 саныыр ки´им хас да кинигэлээх суруйааччы 
Егор Алексеевич Жирков кыы´а тµспµт эбит. 
Бэрт эйэ±эстик кэпсэттэ. Бу ыал бэркэ тэринэн 
олороллор. Тэлгэ´э±э киирэри кытта биэс ньирэй 
к³рс³лл³р. Ыанар ынахтара биэс. Эдэр ынахтар. 
¥рµ² а´ы, эти быспаттар. Биир Аман (ол казах-
тыы дорообо диэн тыл) уол сиэннээхтэр. Мии-
гин быраа´ынньык остуолун тардан к³рµстµлэр, 
т³нн³рб³р боччум кэ´иилээн атаардылар. Бэрт 
µчµгэйдик, сымна±астык, чуумпутук хонон тур-
дум. Сынньанным. Дойдум а´ын а´аан абыран-
ным. Бэркэ мааныланным. Кэлэрбэр ыалбар мах-
танным. Тэлгэ´элэрэ кµп-кµ³х ньаассын оттоох. 
Ньирэйдэр онно к³²µллэринэн сылдьаллар. Сар-
сыарда кµ³рчэх сиэтим. Буспут тыл баар. Арай 
онно, этэргэ дылы, аска айа±а суох ки´и буолан 
биэрдим.

4-скэ тµ´µлгэ±э с³пк³ тиийдибит. Тии йэн кµ-
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рэхтэ´иини салгыы к³рдµбµт. Мас тар-
ды´ыы, хап са±ай сал±анна. Бэ±э´ээ 
Мандар Уус эрдэ барбыта. Бµгµн кэл-
бит µ´µ да, табан к³рсµбэтим. К³р³³ччµ 
бµгµн да элбэх. Биир дойдулаахпын, эдэр 
эрдэ±инээ±и до±ор бун Володя Малгины, 
кэргэнин Дашаны кытта балачча кэпсэт-
тим. Бэ ±э´ээ Мария Федоровна Рахлеева 
(Эверстова) (кини мин дойдубун Чуппу-
ну билэр) кэпсэппитэ. Убайа Федор Фе-
дорович мин суруйуубун сэ²ээрэр µ´µ. 
Бµгµн биир кэм²э университекка µ³рэммит 
кыы´ым Люба Мандарова анаан-минээн 
кэпсэттэ. Москва±а µ³рэ±ин бµтэрэн кэл-
бит эдэр суру йааччыны Анатолий Игна-
тьевич Слепцову бэ±э´ээ, бµгµн к³рµстµм. 

Кини т³рд³ Уолба. Онон хас да суруйааччы бу-
олан ы´ыахха сырыттыбыт. Икки кµннээх эрий-
сиилээх кµрэхтэ´ии тµмµгµнэн Кириэс Хал-
дьаайылар  бастакы, Уолба иккис, Сордо²ноох 
(£йм³к³³н) µ´µс буоллулар. Бу оччугуй Уолба 
нэ´илиэгэр улахан сити´ии. ¥ксµн олорон, кэп-
сэтэн та±ыстыбыт. Мараттаахха эбиэт тээтибит. 
Кэ´иибин полистирол дьаа´ыктаан, скочтаан, 
о²орон биэрдилэр. Мин, кырдьыга, ирэрэ буо-
луо диэн дьаархаммытым, ити айылаах ку йааска 
кµн а²ара массыына и´игэр сылдьан баран, 
ирбэтэх, то² эти дьиэбэр а±албытым. Улахан 
истикилээ²кэ±э сибиэ´эй сµ³гэй, ынах этэ – ба-
рыта этэ²²э куо ракка кэлбитэ. 5 чаастан хо-
мунан, Мараттыын быра´аайда´ан айаннааты-
быт. Ытык Кµ³лгэ  Иннокентийдаах ыалларыгар 
ы²ыран киллэрэн чэйдэттилэр. Онно тµбэ´э биэ 
кымы´ынан дьарыктанар Игидэй ки´итэ Вар-
ламов кэлэн, барыбытын кымыстаан ыытта! Бэ-
стээххэ киэ´э 10 чаас 30 мµнµµтэ±э кэллибит. 
Паром²а ³р турдубут. 12 чаас диэки дьиэбин бул-
лум. Уолум Мандар к³рс³н, кэ´иибин киллэристэ. 

Дьэ итинник, Уолба±а икки кµн ы´ыахтаан, 
кµ³х са йыны астына к³р³н кэллим. Киэ² 
и´ит кэ´иэхтээх дииллэрэ. Кырдьа±ас Уолба 
Байа±антай бэ´ис ы´ыа±ын астыктык, дьо´уннук 
тэрийдэ. Уолба – кырса кµ³х! Ол да и´ин Ба-
йа±антай улуу´ун киинэ буола сырытта±а!

Урсун,
П.А. Ойуунускай аатынан 
судаарыстыбаннай бириэмийэ лауреата
Лэгэнтэй Ондороос хаартыска±а тµ´эриилэрэ
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П.А. Ойуунускай т³р³³бµтэ 125 сылын к³рс³

Өрөспүүбүлүкэ ааҕыылара

1986-1993 сылларга Ааҕыылар оройуоҥҥа 
аҕыс төгүл ыытыллыбыттара, онно сылын аайы 
көрүү балаһыанньатыгар уларыйыылар киирэл-
лэрэ. Ол курдук, П.А. Ойуунускай айымньыла-
рыгар: уус-уран ааҕыы, дьүһүйүү; чинчийэр 
үлэҕэ: дакы лаат, эрэпэрээт; өйтөн суруйуу; но-
руот  айымньыта, култуурата: тойук, чабырҕах, 
оһуохай, олоҥхо, хомус; норуот үгэһин тилин-
нэрии: «Туйаары ма Куо», «Үрүҥ Уолан» кү-
рэхтэһиилэр ыытыллы быттара. 

1993 сыл. ¥өрэнээччилэргэ анаммыт бастакы 
Өрөспүүбүлүкэтээҕи «Ойуунускай ааҕыылара» 
улуу суруйааччы, Саха сиригэр ап та ныамыйаны 
туруорсубут, олохтоспут дьон нортон биирдэстэ-
рэ Платон Алексеевич Ойуу нускай төрөөбүтэ 
100 сыллаах үбүлүөйүн көр сө, 1993 сыллаахха 
бэс ыйын 8-9 күннэри гэр, ытык Чөркөөх сиригэр 
Муҥха Дэлбэрийбит алаас ка ыытыллыбыта. 

От-мас саҥа тыллан, чээл күөҕүнэн чэлги йэн, 
сир симэхтэринэн сириэди йэн турар  кэми гэр 
Муҥха Дэлбэрийбит алаас барахсаҥҥа өрөс-
пүүбүлүкэ 32 улууһуттан уонна Дьокуускай куо-

«Ойуунускай аа±ыылара» – 
кэнчээри ыччат µйэлээх эркээйитэ

Оҕоҕо, ыччакка төрөөбүт тылын, литературатын, омугун култууратын, искусствотын, 
үтүө үгэстэрин билиһиннэрэргэ, үөрэтэргэ уонна иҥэрэргэ Литературнай бырааһынньык 
суолтата олус улахан. 1980-с сыллартан ыла өрөспүүбүлүкэбитигэр бөдөҥ суруйааччы-
ларга анаммыт ааҕыылар ыытыллан барбыттара.

Олортон биирдэстэрэ судаарыстыбаннай-общественнай диэйэтэл, улуу бөлүһүөк-су-
руйааччы, саха норуотун чулуу уола П.А. Ойуунускай га  аналлаах Литературнай бы-
рааһынньык буо лар. Бырааһынньык «Ойуунускай ааҕыыларын» к иэби нэн барара, тө-
рөөбүт сиригэр Тааттаҕа – П.А. Ойуунускай музей-уһаайбаты гар буолара. Бу тэрээ´ин 
кини олоҕун, үлэтин-хамнаһын,  талаанын арыйар, киһиэхэ ордук чугаһатар, үрдүк иэйии-
ни иитэр сүдү аналлаах. 

1986 с.
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раттан оҕо-аймах мустан үөрэн-көтөн мичилис-
питтэрэ кэрэтэ бэрдэ! 

Манна хас улуус, түөлбэ уратыта оҕо са-
ҥатыгар-иҥэтигэр, таҥаһыгар-сабыгар, киэр  гэ-
лигэр-си мэҕэр, тутта-хапта сылдьарыгар көс-
төрө. Икки хонукка олорор сирдэрин Таа тта 
оҕо  лоро 20-лии киһилээх дэлэгээсси йэнэн кэ -
лэн эрдэ бэлэмнээбиттэрэ. Хас биирдии ос куо-
ла  ҕа тиэр гэн анам мыта, иккилии ыалдьыт оро -
йуон сы һыарыллыбыта. Онно дьиэлээ хтиин, 
 ыал   дьыт   тыын бииргэлэһэн тиэргэннэрин киэргэ-
тэн, ис-тас көрүҥүн туп саҕайдык оҥос толлоро 
 би һирэнэрэ. 

Бастакы күн ол түбүккэ оҕолор билсиһэ ох-
сон, түһүүлэммит сирдэрин «балаакка куорат» 
диэн ааттаабыттара. Киэһэтин Сорук Боллур 
уол чаан (П.А. Ойуунускай аатынан Таатта на-
роднай  ты йаатырын артыыһа Василий Баишев) 
мас  атынан көтүтэ сылдьан барыларын Сээ р кээн 
Сэһэн («Кэскил» хаһыат суруналыыһа Алек-
сандр Васильев) кутаатыгар ыҥыран доҕор до-
һуу киэһэтэ күнүскү билсиһиини өссө чиҥэтэн 
биэр битэ. Мантан ыла оҕолор доҕордуу быһыы-
га-майгыга үс күннээх, олохторугар умнуллубат 
кэрэ-бэлиэ кэмнэрэ саҕаламмыта. 

Бу үс күҥҥэ «Ойуунускай ааҕыыларыгар» 
Дьо  куускай куораттан оччолорго Саха Өрөс-
пүү бүлүкэтин бырабыыталыстыбатын бэрэссэ-
дээтэлин солбуйааччы К.К. Корякин баһылыктаах 
улахан дэлэгээссийэ кэлбитэ. Кинини, Пла-
тон Алексеевич кыыһын С.П. Ойуунускайаны, 
Үөрэх миниистирэ Е.П. Жиркову, министиэристи-
бэ үлэһиттэрэ Н.С. Сивцеваны, И.Г. Федоро вы, 
 Таатта оройуонун дьаһалтатын баһылыга Г.М. 
Ар темье вы уо.д.а. оҕо аймах уруйдуу көрсүбүтэ. 

Бырааһынньык оҕо өйүгэр-санаатыгар хата-
нан, кутугар-сүрүгэр иҥэн «киһи буолан килбэ-
йэн, саха буолан сандааран» тахсалларыгар 
бөҕө тирэх уурул лар курдук баҕа санаанан бы-
лааннаммыта. Бастакы күн «Доҕордуу дьоҥҥо 
ыраах да чугаһыыр» диэбистээх билсиһии сиэ-
рэ-туома  барбыта. Иккис күн бастакы аҥара 
«Н өрүөн-нөргүй – ытык Таатта сиригэр!» диэн 
кэлбит дэлэгээсси йэлэр бэйэлэрин билиһиннэрэр 
дьүһүйүүлэрин көр дөрбүттэрэ; иккис аҥарыгар 
«Эн ииппит сүрэх хин норуоппар биэрэбин» 
диэн Таатта оскуолалара П.А. Ойуунускай оло-
ҕун, айар-салайар үлэтин театрализованнай 

дьү һүйүүлэринэн арыйбыттара. Үһүс  күн толо-
ру «Мин аатым ааттаныа, мин ырыам ылланыа» 
диэбистээх оҕолор П.А. Ойуунускай айымньы-
ларын арыйарга, талба талааннарын көрдөрөр-
гө барбыта, онуоха түөрт түһүлгэнэн көрүүлэр 
 буолбуттара.

Бастакы ааҕыыларга 13 көрүҥтэн 8-һа кэтэх-
тэн, 5-һэ миэстэтигэр ыытыллыбыттара. Өрөс-
пүүбүлүкэ үөрэнээччилэригэр бастакы «Ойуу-
нускай ааҕыыларыгар» 14 оҕо кыайыылаах үрдүк 
аатын ылан, төрөөбүт түөлбэтин ааттаппыта. 

Бастакы ааҕыыларга бастаабыт уонна инники 
күөҥҥэ сылдьыбыт оҕолор Бүтүн Россиятааҕы 
«Океан» сынньалаҥ лааҕырыгар, ЮНЕСКО ыҥы-
рыытынан Париж куоракка П.А. Ойуунускай 100 
сылын бэлиэтиир үбүлүөй тэрээһинигэр кыт тар 
дэлэгээссийэ састаабыгар уонна анал турис ти-
ческай бөлөххө киирэн, аар-саарга аатырбыт 
кэрэ-бэлиэ миэстэлэргэ сылдьыбыттара. Онон 
оҕолор бу тэрээ´интэн кынаттанан билии-көрүү 
өттүнэн кэҥээн, харахтара аһыллан, өйдөрө 
сытыырха йан сайдыы аартыгар сылдьыбыттара 
чахчы. 

2003 сыл. Өрөспүүбүлүкэ үөрэнээччилэрэ 
П.А. Ойуунус кай төрөөбүтэ 110 сылыгар иккис 
ааҕыыларга 2003 сыллаахха бэс ыйын 13-15 
күннэригэр Ытык Күөлгэ «Таатта» литературнай 
музей-заповедник турар сиригэр Хадаайыга мус-
тубуттара. Манна 26 улуус тан кэлбит оҕолор 8 
көрүҥҥэ кыттыбыттара, ол иһигэр литературо-
ведческай хайысхаҕа, айар үлэҕэ уонна тыл-
бааска кэтэхтэн көрүү ыытыллыбыта. Оттон 
уус-уран ааҕыыга, дьүһүйүүгэ, политологияҕа, 
олоҥхоҕо, оһуохайга кыттар оҕо тус бэйэтинэн 
тиийэн, билиитин-көрүүтүн саас тыылаахтарын 
кытары тургутуспута.

Бу кэмҥэ олох тосту уларыйан, Ааҕыылар ба-
лаһыанньалара эмиэ улахан уларыйыыны аас-
пыта. Кэм уратытын учуоттаан, П.А. Ойуунус-
кайы суруйааччы, судаарыстыбаннай диэйэтэл, 
учуо най быһыытынан эрэ буолбакка, кинини 
киһи быһыытынан сыаналыырга холонуу бар-
быта. Платон Алексеевич бэйэтин кэмин киһитэ 
дуу, эбэтэр саҥаттан саҥа үүнэр көлүөнэ бэйэти-
гэр сыһыаннаан өй-санаа, билии-көрүү, мууда-
рас эркээйитэ оҥостор суолдьут сулу´а, өлбөт-
сүппэт аналлаах лично´а дуу? Онуоха аныгы оҕо 
бэйэтин толкуйунан тобулан, аахпытын, истиби-
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64 Чолбон 9 №-рэ 2018

тин, көрбүтүн сыана лаан, санаатын этэр, талаа-
нын арыйар, дьоҕурун көрдөрөр түһүлгэлэр тэ-
риллибиттэрэ. 

Литературоведческай хайысха ҕа киирбит 
 үлэ лэр кэтэхтэн үс көрүҥүнэн сыа на лам мыт-
тара. Чин чи йэр үлэҕэ дакылаатынан эбэ тэр 
эрэ  пэрээти нэн кыттыбыт оҕо П.А. Ойуу нус кайы 
ты лынан уус-уран литератураны иҥэ  риммит 
 суруйааччы, учуонай, бөлүһүөк бы  һыытынан 
чугас дьонугар тирэҕирэн сырдата рыгар, оҕо 
бэйэтин олорор түөлбэтигэр, билэр дьону гар 
сыһыаннаан ырытарыгар сүбэ бэриллибитэ. 
Манна 27 улуустан 94 үөрэнээччи кыт ты бы та. 
Бастаабыт Марина Аммосова, Уус Ал дан улуу-
һун Курбуһах орто оскуолатын 6-с кы лаа  һын 
үөрэнээччитэ, «П.А. Ойуунускайы үйэ титии 
 бү гүҥҥүтэ уонна сарсыҥҥыта» үлэтин дьүүллүүр 
сү бэ үрдүктүк сыаналаабыта (сала йааччы У.П. 
Копырина).

Айар үлэҕэ атын көрдөбүл турбута. Кыттар  оҕо 
«П.А. Ойуунускай – оҕо айымньытыгар» тиэ мэ ҕэ 
өйтөн суруйуу, сценарий, композиция, хоһоон, 
кэпсээн, о.д.а. айара ирдэммитэ. Бу ха йысхаҕа   
22 улуустан 116 үлэ киирбитэ. Ол иһигэр 1 
олоҥхо, 12 өйтөн суруйуу, 72 хо һоон, 20 кэп-
сээн, 10 сценарий бааллара. Маныа ха А.Е. Мор-
динов аатынан Таатта гимназиятын үөрэнээччитэ 
Катя Протопопова «Улуу киһи айыл  лыыта» 
олоҥхотунан кыайыылаах тахсыбыта.

Тылбааска П.А. Ойуунускай айымньыларын 
атын омук тылыгар тылбаастааһын киирбитэ. 
Барыта 15 улуустан 39 үлэ сахалыыттан нуучча-
лыы тылбааска (23 хоһоон, 16 кэпсээн) киирбитэ. 
Хоһооҥҥо 1-кы миэстэни Таатта гимназиятын 6-с 
кылааһын үөрэнээччитэ Света Ефимова «Крым» 
хоһоону, кэпсээҥҥэ Дьааҥы улууһун Остуолба 
орто оскуолатын 8-с кылааһын үөрэнээччитэ 
Сергей Горохов «Уустук үллэрии» остуоруйаны 
тылбаастаан ылбыттара.

Литературнай хайысха икки көрүҥүнэн 
 ыытыл лыбыта: уус-уран ааҕыы уонна онно кыт-
ты  быт оҕо П.А. Ойуунускай олоҕунан, айым  ньы-
ла рынан викторинаҕа билиитин тургу ту һуу та.  Бу 
көрүҥҥэ 38 үөрэнээччи кыттыбытыттан Таат та 
улууһун Чөркөөх орто оскуолатын 8-с кы лаа  һын 
бүтэрбит Власий Вырдылин бастаабыта (са  ла-
йааччыта М.Н. Вырдылина).

Искусствоведческай хайысхаҕа улуу суру-

йааччы айымньыларынан 5-7 мүнүүтэ уһуннаах 
дьүһүйүү туруоруута киирбитэ. Сүрүн ирдэбил 
быһыытынан туруорар айымньыларын ис хо -
һоонун толору арыйыылара буолбута. Дьү һү йүү-
гэ 23 улуустан 10 бөлөх уонна 15 биир диилээн 
оҕо кыттыбыта. Онон кыттыбыт оҕо у опсай ах-
саана 65 этэ. Бары өттүнэн кыахтаахтык то-
лорбут «Дабаан» оҕо театральнай куруһуогун 
оҕолоро «Күөмчүлээһин» дьүһүйүүнэн баста кы 
миэстэ ни ылбыттара. Чурапчы улууһун Ди риҥ 
орто оскуолата, (салайааччы С.К. Та расов).

Политология хайысхатыгар үлэлээбит сиэкси-
йэ «П.А. Ойуунускай – судаарыстыбаннай диэ-
йэтэл» диэн уопсай тиэмэлэммитэ уонна икки 
таһымҥа ыытыллыбыта: кыттааччы уопсай тиэ-
мэни арыйан тыл этэр, ол кэннэ дискуссияҕа 
кыттар. Бу түһүлгэҕэ 21 улуустан 35 оҕо кытты-
быта. Икки таһымҥа тахсыылаахтык кытты быт 
Дьаа²ы улууһуттан 10-с кылаас үөрэнээччитэ 
Лана Ладина «П.А. Ойуунускай уонна Дьаа-
ҥы сирэ» үлэтин көмүскээн кыайыылаах үрдүк 
 аатын сүкпүтэ.

Олоҥхо хайысхатыгар кыттааччы биирдии-
лээн үгэс быһыытынан толоруута киирбитэ. Ман-
на 21 улуустан 27 кыттааччы олоҥхолообута. Бу 
оҕолорго 7 уол баара кэрэхсэммитэ. Кыайыы-
лаах олоҥхоһутунан Сунтаар улууһун Кутана 
орто оскуолатыттан сылдьар 10-с кылаас үөрэ-
нээччитэ Алеша Никифоров ааттаммыта. 

Оһуохай инники тэрээһиннэртэн сүрүн ура-
тыта – кыттааччы бириэмэтин бэйэтэ быһаарара 
буолбута. Бу түһүлгэҕэ 42 оҕо кыттыбыта. Оһуо-
хайдьыттарга түмүк үс бөлөҕүнэн тахсыбыта. 
Кыра саастаахтарга Таатта улууһун Ытык Күөл 
орто оскуолатын 5-с кылааһын үөрэнээччитэ Ва-
ня Иванов, орто саастаахтарга Таатта гимназия-
тын 8-с кылааһын үөрэнээччитэ Вера Сидорова, 
улахан оҕолорго Ньурба орто оскуолатын 10-с 
кылааһын үөрэнээччитэ Настя Капустина кыай-
быттара. Маны таһынан, Анаабыртан сылдьар 
Коля Слепцов долганнар «Һэйро» үҥкүүлэрин 
толорон кэрэхсэбили ылбыта.

2013 сыл. Бу сыл сааскы халаан уута мэ-
һэйдээн, Ойуунускай ааҕыылара көһөрүллэн, ба-
лаҕан ыйын 13-14 күннэригэр Чөркөөххө полит-
сыылка музейын (дир. Н.Е. Попов) тэл гэһэтигэр, 
П.А. Ойуунускай аатынан Чөркөөх ор то оскуола-
тыгар (дир. А.П. Саввин), П.В. Толстяков аатынан 
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Чөркөөх народнай тыйаатырыгар (дир. Ф.И. Пав-
лов) буолбуттара. Ааҕыыларга өрөспүүбүлүкэ 
13 улууһуттан уонна Дьокуус кай куораттан 
500-тэн тахса оҕо кыттыбыта. Кини лэри СӨ 
Быра быыталыстыбатын бэрэссэдээ тэ лин солбу-
йааччы Ф.В. Габышева, үөрэҕи рии ми ниистирэ 
С.С. Та таринова, улуус баһылыга М.М. Соров, 
үөрэҕирии улуустааҕы салаатын  на чаалынньыга 
Ю.С. Дедюкин, Ч³рк³³х баһылы га Н.Н. Туласы-
нов, П.А. Ойуу нускай сиэн бал та Е.В. Слепцо-
ва-Куор сун наах уо.д.а. эҕэрдэлээбиттэрэ. Үһүс 
Ааҕыы ларга аман өс, уус-уран ааҕыы, дьүһүйүү, 
олоҥхону толоруу, оһуохай, айар үлэ, өйтөн су-
руйуу куонкурустара, уруһуй, оҥоһук быыстап-
калара, научнай-практическай кэмпириэнсийэ, 
кыргыттарга «Туйаарыма Куо» көрүү-куонку ру-
һа бэрт тэрээһиннээхтик ыытыллыбыттара. 

«Аман өс» тү һүлгэтигэр кыттыбыт уонча оҕот-
тон Саина Эверстова (Чурапчы, Сылаҥ) бас-
таабыта. 

«Уус-уран ааҕыы» түһүлгэтигэр биирдии лээн 
уонна бөлөҕүнэн ааҕыы ыытыллыбыта. Биир  -
диилээн ааҕыыга алын сүһүөххэ Алгыс Мо нас ты-
рев (Таатта, Ытык Күөл 1 №-дээх оскуолата), орто 
 сү һүөххэ Алена Пономарева (Таатта, Дьохсоҕон), 
үрдүкү сүһүөххэ Люция Захарова  (Чу рапчы 1 
№-дээх оскуолата) кыайан тахсыбытта ра. Бө лө-
ҕүнэн ааҕыыга алын сүһүөххэ Харба лаах, орто 
сүһүөххэ Ытык Күөл 1 №-дээх оскуо лата (таат-
талар), үрдү кү сүһүөххэ Хамаҕаттатаа  ±ы саха-
французскай лицей (Нам) бастаабытта ра.  Бу бө-
лөхтөргө барыта уолат тар кыттыбыттара кө рөөччү 
болҕомтотун ордук тарпыта. 

«Дьүһүйүү» түһүлгэҕэ драмаҕа холонуу бы-
һыытынан кылгас испэктээги үрдүк таһымҥа 
көрдөрөн, уонча кэлэктииптэн Ытык Күөл 1 
№-дээх оскуолата кыахтаахтык бастаабыта.

«Чинчийэр үлэ» түһүлгэтигэр суруйааччы оло-
ҕун, айар үлэтин араас өттүттэн көрөн, чинчи-
йэн кэлбит оҕолор кыттыбыттара. Бу түһүлгэҕэ 
алын сүһүөххэ Витя Константинов (Таатта, Уол-
ба), орто сүһүөххэ Дайаана Тоскина (Таатта, 
Чөркөөх), үрдүкү сүһүөххэ Дьулус Попов (Таат-
та, Ытык Күөл 1 №-дээх оскуолата) дьүүллүүр 
сүбэ үрдүкү сыанабылын ылан, бастаабыттара.

«Олоҥхо» түһүлгэтигэр олоҥхону толорууну 
балачча баһылаабыт оҕолор түмсүбүттэрэ. Ман-
на П.А. Ойуунускай «Туналҕаннаах ньуурдаах 

Туйаарыма Куо» олоҥхотуттан быһа тардан то-
лоруу уопсай биир тиэмэ буолбута сэҥээриини 
тарпыта. Алын сүһүөххэ Клара Соловьева (Ам-
ма, Бөтүҥ), орто сүһүөххэ Михалина Луковцева 
(Амма, Бөтүҥ), үрдүкү сүһүөххэ Настя Алексеева 
(Чурапчы, Чакыр) бастаабыттара. 

«Оһуохай» түһүлгэтэ 12 этээччи тула үлэ-
лээбитэ. Кинилэртэн Наташа Стручкова (Амма, 
Бөтүҥ) чуор куолаһынан, тэтимнээх хаамыыты-
нан кыайа-хото тутан бастаабыта.

«Айар үлэ» хоһооҥҥо уонна кэпсээҥҥэ холо-
нууга анаммыта. Элбэх хоһоонньут оҕо Чурап-
чы улууһугар олороро бэлиэтэммитэ. Алын сү-
һүөххэ Сеня Слепцов (Таатта, Хара Алдан), орто 
сүһүөххэ Лора Пестрякова (Чурапчы гимн.), 
үрдүкү сүһүөххэ Айта Андросова (Таатта ли-
цейэ) кыайыы-хотуу өрөгөйүн билбиттэрэ. Кэп-
сээни даҕаны элбэх оҕо суруйара биллибитэ. 
Кини лэртэн алын сүһүөххэ Катя Слепцова (Муо-
ма, Улахан Чыыстай), орто сүһүөххэ Айыы Сиэ-
нэ  Чурукова (Таатта, Баайаҕа), үрдү кү сүһүөххэ 
Айта Мандарова (Таатта, Баайаҕа) кыайбыттара. 

«Өйтөн суруйуу» түһүлгэтэ саамай элбэх кыт-
тааччылаах буолбута, уонча улуус оҕото күүһүн 
холоммута. Манна дьүүллүүр сүбэ Анаабыр тан, 
Чурапчыттан, Тааттаттан элбэх оҕо кыттыбы-
тын бэлиэтээбитэ. Улуу суруйааччы айымньыла-
рын сиһилии үөрэппит, тугу өйдөөбүтүн дьоҥҥо 
 тиэрдэрдии суруйбут, санаатын сааһылаан бэркэ 
ырыппыт оҕолор кыайбыттара. 

Уруһуйга: алын сүһүөххэ Володя Алексеев 
(Таатта, Тыараһа), орто сүһүөххэ Олеся Соба-
кина (Таатта, Тыараһа), үрдүкү сүһүөххэ Маша 
Макарова (Чурапчы, Сылаҥ) кыайбыттара. Бу 
оҕолор П.А. Ойуунускай айымньыларын ис 
хоһоонун бэргэнник арыйан, уруһуй тиэхиньи-
кэтин лаппа баһылаан, көрөөччү биһирэбилин 
ылан, кыа йыыны ситиспиттэрэ. 

Оҥоһук түһүлгэтигэр алын сүһүөххэ Айтал 
 Нюров (Томпо, Кириэс Халдьаайы), ор то сүһүөх-
хэ Ньургуйаана Богатырева (Таатта гимн.), үр-
дүкү сүһүөххэ Оксана Данилова (Чу рап чы, Му-
гудай) бастаабыттара. 

Бу курдук, икки күннээх дьоро түһүлгэ түмүк 
түһүмэҕэр сонун тэрээһиннэри В. Винокуров 
маннык сырдатар: «Ойуунускай ааҕыыларын» 
үөрүүлээх сабыллыытыгар Чөркөөх орто ос куо-
латын үөрэнээччилэрэ «Таатта үрэх үрдүгэр» 
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ырыаны бырааттыы Николай, Петр Туласы-
новтар баяҥҥа доҕуһуолларыгар толоруула-
ра долгутуулаахтык иһилиннэ. Ааҕыылар бары 
кыттыылаахтара «Ийэм Дьэбдьэкиэй уҥуоҕар» 
хоһоону доргуччу аахпыттара тэрээһин ис хо-
һоонун дириҥэттэ, тупсарда. Үөрүүлээх бы һыы-
майгы биир долгутуулаах, кэрэхсэнэр, өргө диэ-
ри өйгө-санааҕа хаалар бэлиэтинэн Туо ра Күөл 
орто оскуолатын сэттис кылааһын үөрэнээччитэ 
Маша Кузьмина Турсынай Оразбаева «Мин кэл-
лим Тааттаҕа» ырыатын оҕолуу ыраас куо ла-
һынан истиҥ иэйиилээхтик толоруута буолла. 
Бүтэһиккэ кыайыылаахтар параат тара, Ил, Эйэ, 
Түмсүү символа буолбут араас өҥнөөх шардары 
көтүтүү дууһаҕа иҥэр түгэнэ барыбытыгар үөрүү, 
төрөөбүт тылга, Ийэ дойдуга таптал  иэйиитинэн 
кууста».

2018 сыл. Быйыл П.А. Ойуунускай 125 сыл-
лаах үбүлүөйдээх сыла. Ытык Чөркөөх сиригэр 
Чөркөөхтөөҕү политсыылка мемориальнай му-
зейын тэлгэһэтигэр, П.А. Ойуунускай аатынан 
Су даарыстыбаннас музейыгар уонна кини аатын 
сүгэр Чөркөөх орто оскуолатыгар 4-с төгүлүн 
өрөспүүбүлүкэтээҕи Ааҕыылар бэс ыйын 11-12 
күннэригэр буолан аастылар. Быйылгы Ойуу-
нус кай ааҕыыларын СӨ Үөрэҕириитин уон на 
нау катын министиэристибэтэ, «Барҕарыы» на-
циональнай фонда, «Таатта улууһа» муници-
пальнай оройуон, Улуустааҕы үөрэх управ ле-
ниета, «Таат та культурнай-иитэр эйгэтэ» кластер 
тэ рий дилэр. Кыт тааччылар өрөспүүбүлүкэ 7 
улуу һуттан (Чу рап чы, Томпо, Нам, Кэбээйи, Уус 
Алдан, Мэҥэ Ха ҥа лас, Таатта) уонна Дьокуускай 
куорат тан кэл биттэр. 

Бырааһынньыгы Таатта улууһун баһылыга 
М.М. Соров эҕэрдэ тылынан аста. 

Быйылгы Ааҕыыларга 475 кыттааччы тус 
бэйэтинэн кэлэн, илин-кэлин түсүһэн, билии-
лэрин тургутустулар, кыахтарын арыйдылар, 
этэр тылларын сааһылаан санааларын атас тас-
тылар. Кинилэри 45 сыана´ыт иһиттэ, сыана-
лаата. 60 ыҥырыылаах ыалдьыт, 57 салайаач-
чы, учуутал, 16 музей үлэһитэ, 120 тэрээһин 
аһыллыытын кыттыылаахтара түмүстүлэр. Аны 
кэтэхтэн көрүүгэ 89 оҕо кыттыбыт, онон быйыл-
гы Ааҕыыларга барыта 867 киһи кытынна. 

Ааҕыылар сүрүн уратыларынан эйгэни үөс-
кэтэн, кыттааччы ирэ-хоро кэпсэтэрин тэри-

йии буолла. Барыта 8 хайысханан 26 түһүлгэ 
үлэлээтэ. 

«Сатабыл эйгэтэ» (сал. У.А. Винокурова) 96 
оҕону түмэн, үс түһүлгэнэн үлэлээтэ. Оҕо оҥо-
һугун түһүлгэтигэр Чыпчаал Кыайыыны (Гран-
При) Таатта улууһун Чычымах орто оскуола тын 
«Талбаана» муода тыйаатырын 7-8 кылааһын, 
Баайаҕа орто оскуолатын 10 кылааһын үөрэ-
нээччилэрэ уонна Уолбаттан Андриан Боппосов 
(6 кыл.) ситистилэр. 1-кы миэстэҕэ Томпоттон 10 
кыл. үөрэнээччитэ Алена Гурьева, Дьохсоҕонтон 
туоһунан иистэнэр оҕолор, Уолбаттан Сахая Мо-
соркина тигистилэр. 

Уруһуй түһүлгэтигэр Чыпчаал Кыайыыны Сар-
гы Готовцева, Карина Попова, Уус Таатта орто 
оскуолатыттан Мичийэ Неустроева ситистилэр. 
1-кы миэстэни Чурапчыттан Лия Маркова, Таат-
таттан Маша Товарова, Клара Петрова ыллылар.

Литературнай хаһыат түһүлгэтигэр 7 хаһыат 
киирбититтэн Уус Таатта (ред. Дима Гоголев) 
лауреат үрдүк аатын ылла. Ытык-Күөл 1-кы ос-
куолатыттан «Ситим» (сал. Г.Ф. Им), Чурапчыт-
тан «Күн Өркөн» (Инга Томская) хаһыаттар бас-
такы, иккис буоллулар.

Иккис «Тыл эйгэтэ» (сал Ф.В. Ядрихинская) 
саамай элбэх кыттааччыны түмтэ – 244 оҕо. Бу 
эйгэҕэ түөрт түһүлгэ үлэлээтэ: драманы көрүү, 
уус-уран ааҕыы, аман өс, тута хоһуйуу. Драманы 
көрүүгэ (дьүһүйүү) 13 кэлэктииптэн бастыҥнара 
кыра бөлөххө Кэбээйи улууһуттан «Тэгилик» 
студия (сал. А.П. Терехова) «Өйдөөх оҕо», орто 
бөлөххө ЫКОО-2 «Эрчим» театральнай студията 
(сал. Е.И. Татаринова, В.И. Эртюкова, С.В. Сив-
цева) «Поэт сирдээҕи олоҕо», улахан бөлөххө 
ЫКОО-1 «Туллук» драмкуруһуок (сал. Г.Ф. Им) 
«Дьэбэрэттэн тахсыы» дьүһүйүүлэрэ бэйэлэрин 
бөлөхтөрүгэр тэҥнээхтэрин булбатылар. 

П.А. Ойуунускай айымньыларын уус-уран 
ааҕыы икки түһүлгэнэн барда. Бөлөҕүнэн 
ааҕыыг а 16 кэлэктииптэн бөлөх бастыҥнарын 
(лау  реат) аат тыыбыт: 1-4 кыл. – Чөркөөх орто 
ос куолатын 2-с кыл., 5-6 кыл. – ЫКОО-1 «Дьу-
луур» бөлөҕө, 7-8 кыл. – Харбалаах орто оскуо-
латын 7 кыл., 9-11 кыл. – Уус Таатта орто оскуо-
латын 10 кылааһа таҕыстылар. 

Уус-уран ааҕыыга биирдиилээн толорооччу-
лартан чаҕылхайдарынан (лауреат) 1-4 кыл. – 
Сережа Плотников (ЫКОО-1, 4 кыл.), 5-6 кыл. 
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Родион Рахлеев (Таатта лицейэ, 5 кыл.), 7-8 
кыл. Ефим Кладкин (Тыара´а, 8 кыл), 9-11 кыл. 
Да йаана Тоскина (ЫКОО-1) буоллулар.

Тута хоһуйуу – быйылгы саҥа көрүҥ. Онно 8 
кыттааччыттан Уус Таатта оҕолоро 1 миэстэҕэ 
тигистилэр. Кинилэр П.А. Ойуунускай кэрэ алаа-
һын, төрөөбүт дойдутун тута хоһуйан истээччи-
лэрин сөхтөрдүлэр.

Олоҥхоҕо барыта 44 оҕо кытынна. П.А. Ойуу-
нускай – олоҥхоһут суруйааччы, олоҥхону чин-
чийээччи, көмүскээччи уонна харыстааччы. 
Са ха норуота үйэлэр тухары киһиттэн киһиэхэ 
биэрэн, харыстаан, тыыннаах илдьэ кэлбит ты-
лынан уус-уран айымньытын биирдиилээн то-
лорооччулартан кыра бөлөххө Чэмэлиинэ Ар-
гунова (Ытык Күөл «Чуораанчык» оҕо саада) 
«Дьулуруйар Ньургун Боотур» олоҥхону толорон 
кыа йыылаах таҕыста. 5-8 кыл. – Марина Голи-
кова (Тааттатааҕы муз. оскуола, 6 кыл.) лау-
реат  аатын ылла, 9-11 кыл. – Лилия Слепцова 
(ЫКОО-1, 11 кыл.) 1 миэстэни ылла. 

Олоҥхону бөлөҕүнэн толорууга Тааттат тан 
«Көөчүк» бөлөх (Чөркөөх, 1 кыл.) кыа йыы-
лаа ҕынан таҕыста, Тыараһа орто оскуолатын 1 
кыл. оҕолоро, Чөркөөх «Аленушка» оҕо саа дын 
 иитиллээччилэрэ, Дьокуускайтан «Сэргэлээх 
 ос куолатын» үөрэнээччилэрэ бэркэ бэлэмнэнэн 
кэл биттэр.. 

«Өркөн өй» эйгэтигэр (сал. Н.И. Бугаев) 
чинчийэр үлэни көрүү буолла. Литература уонна 
лингвистика түһүлгэтигэр 6 бастыҥ үлэ ааттанна: 
Хара Алдан оскуо латын 6-с кыл. үөрэнээччитэ 
Ангелина Рожина «П.А. Ойуунускай «Дьэбэрэт-
тэн тахсыы» сэһэнин ырытыы» үлэтинэн лау-
реат аатын ылла. Чурапчы гимназиятын 5 кыл. 
үөрэнээччитэ Айсен Захаров «Далан «Дьикти 
саас» сэһэнигэр мин эһэм – прототип» үлэтэ 1 
миэстэни ылла.

Кыраайы үөрэтии түһүлгэтигэр лауреат үрдүк 
аатын Ытык Күөл 1 №-дээх орто оскуолатын 8 
кыл. үөрэнээччитэ Володя Полускин «Памятки и 
памятные места, посвященные П.А. Ойунскому» 
үлэтинэн ылла. 1 миэстэни ыллылар: Лиана За-
болоцкая (Таатта лицейэ, 6 кыл.) «Ойунский и 
моя Малая Родина» электроннай альбома, Настя 
Васильева, Юля Жиркова (Уус Таатта, 10 кыл.) 
«П.А. Ойуунускай уонна Таатта айар куттаахта-
ра Саха драмтыйаатырын сайдыытыгар кылаат-

тара», Маша Копылова (Чурапчы гимн., 8 кыл.) 
«Дохристианские имена Ботурусского улуса» 
үлэлэрэ.

Философияҕа кыайыыны ситистилэр: Крис -
ти на Старостина (Таатта гимн., 10 кыл.) «Олох 
мөк күөрүн уратыта суолталаах дьүһүлгэннэри-
нэн көрдөрүү» – лауреат, Карина Большако-
ва  (Таатта лицейэ) «Образ народного лидера в 
произ ведениях П.А. Ойунского и А.М. Горького» 
1 миэстэ буоллулар.  

«Ойуунускай эйгэтэ» икки түһүлгэнэн 
(бөлөх) үлэлээтэ. Лауреат үрдүк аатын икки үлэ 
ылла: Джессика Саввина (Дьохсоҕон, 10 кыл.) 
«Жехсогонцы – соратники П.А. Ойунского и по-
литический террор» уонна Айаана Аянитова 
 (Туора Күөл, 9 кыл.) «Отражение культурно-
исторических особенностей скандинавского пр. 
в образах Олонхо». 

Кыра бөлөх кыайыылаахтара: 1 миэстэ: Са -
наа йа Сивцева (ЫКОО-1, 6 кыл.) «Саха саарын-
на ра Былатыан Ойуунускай уонна Алампа», Де-
нис Лепчиков (Кэбээйи, 7 кыл.) «Ойуу нускай 
ааҕыылара уонна Кэбээйи». Улахан бөлө х-
хө бастакы миэстэни Денис Рахлеев (Уолба, 9 
кыл.) «П.А. Ойуунускай уонна А.В. Хоноехова 
алтыһыылара» үлэлэринэн ыллылар.

«Ойуунускай уонна аныгы сайдыылаах кэм» 
түһүлгэ бастыҥынан лауреат аатын иҥэрэн ту-
ран, Родион Луковцевка (Таатта лицейэ) «Изу-
чение программы трехмерного моделирования» 
(сал. В.Н. Элякова) үлэтин ааттаата. Родион 
Ытык Күөлгэ народнай тыйаатыр аттыгар турар 
П.А. Ойуунускай пааматынньыгын 3D формакка 
оҥорбут уонна инникитин «Гугл» хампаанньа-
ны кытары дуогабардаһан, Платон Алексеевич 
сылдьыбыт сирдэрин, пааматынньыктарын 3D 
формакка киллэрэн, киэҥ эйгэҕэ таһаарарга 
былаанныыр. 1 миэстэни ылбыт Ксения Слеп-
цова, Айтал Попов (Дьохсоҕон, 6, 7 кыл.) «Пу-
теводитель современным методом» үлэлэрин 
QR кодунан оҥорбуттар. Оҕолор хас биирдии 
пааматынньыкка QR код сыһыаран, төлөпүөн 
нөҥүө киэҥ эйгэҕэ иһитиннэрэр кыахтаммыт-
тар. Сыана´ыттар бэркэ сэҥээрэн, оҕолорго 
үтүө сүбэни биэрбиттэр: эбии аангылыйа тылы-
нан киллэрдэхтэринэ, бу үлэни дьон аан дойду 
ханнык баҕарар муннугар туһаныахтарын сөбүн 
ыйбыттар. Оттон Ариана Дорофеева (Таатта ли-
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цейэ, 8 кыл.) «П.А. Ойуунускай туһунан билии-
ни хаҥатарга квест-оонньууну туһаныы» үлэтэ 
аныгы оҕону сэҥээрдэр, билиитин хаҥатарга 
көдьүүстээх ньыма быһыытынан сыаналанан, 
ик кис миэстэни ылла. 

«Тылынан уус-уран айымньы эйгэти-
гэр» (сал. Е.И. Винокурова) оһуохай, тойук, 
алгыс, чабырҕах киирбиттэр. Манна Гран-Прини 
cыана´ыттар Ваня Колодезниковка (Уус Алдан, 
Лөгөй, 5 кыл.) анаатылар. Кини дэгиттэр талаа-
нынан ити үрдүк аакка тигистэ. 1 миэстэни Диа-
на Петухова (Уус Алдан, Лөгөй, 7 кыл.) уонна 
Таатта гим назиятын 8 кыл. үөрэнээччитэ Олег 
Чашкин ыллылар.

«Спорт эйгэтэ» (сал. Н.Н. Власов) – ман-
на аныгы олох сиэринэн сахалыы остуол оон-
ньуу ларыгар, саахымакка, илии-атах оонньуу-
ла рыгар күрэхтэһиилэр киирбиттэр. Аһаҕас 
хал лаан анныгар саахымат курдук үрдүк өй кү-
рэх тэһиитигэр кыраларга Айвар Колесов (ЫКОО-
1, 2 кыл.), улахан оҕолорго Чычымах оскуола-
тыттан Харысхан Малышев кыайыы өрө гөйүн 
биллилэр. Оттон сахалыы многоборьеҕа мас тар-
дыһыыта, хапсаҕай, өһөс торбо´у туруоруу, ту-
тум эргиир, 100 миэтирэҕэ сүүрүү курдук саханы 
саха дэппит көрүҥнэргэ 10 уол киир сибититтэн 
бастакы миэс тэни Михаил Неустроев (Уолба, 10 
кыл.) иккиһи Борис Макаров (ЫКОО-1, 9 кыл.) 
чахчы кыахтарын көрдөрөн ыллылар. 

«Саха ыала» (сал. Ф.Д. Товарищева) – эмиэ 
сонун эйгэ. Манна муҥутуур кыайыылааҕы нан 
Чөркөөхтөн Варвара Федоровна, Анна Филип-
повна, Егор Витальевич Решетниковтар тахсы-
быттара. Ытык Күөл кыайыыга дьулуур даах, 
эйэлээх ыаллара Лидия Петровна, Александр 
Иванович Аргуновтар 1 степеннээх диплому, 
Октислава Владиславовна, Семен Федотович 
Аргуновтар 2-һи, Ефросинья Владимировна, 
 Фе дор Иванович, Уйгулаана Чяриннар 3-һү ыл-
быттара.

«Алтыһыы эйгэтэ» (сал. В.И. Колодезнико-
ва) 3 түһүлгэнэн үлэлээтэ. «Уран тыл умсулҕана» 
түһүлгэ 10 кыттааччыны, кинилэргэ көмөлөһөр 
ыалдьааччы дьону түмтэ. Манна улахан бөлөххө 
Кэскил Иванов (Таатта лицейэ, 11 кыл.), орто 
бөлөххө Алеша Петров (6 кыл.) кыайдылар. 

Оҕо тэрилтэлэрин түһүлгэтигэр икки кэлэк-
тиип баарыттан Нам улууһун Хатырык орто ос-

куолата «Махсыым инники эрэллэрэ» бырайыа-
гынан эрэллээхтик кыайда.

Кэтэхтэн көрүүгэ үс көрүҥ киирбит. П.А. Ойуу-
нускайга аналлаах презентация күрэхтэһиитигэр 
Артем Им (ЫКОО-1) кыайбыт. Видеоролигынан 
улуу суруйааччы айымньыларын ааҕыыга Орто 
Халыматтан «Кустук» куруһуок оҕолоро «Үчүгэй 
түҥэтик» уонна «Омуннаах оҕо» ааҕыыларынан 
кыайбыттар. Аны тылбааска Мэҥэ-Хаҥалас Ма йа 
лицейин үөрэнээччитэ Лиана Попова бастаабыт, 
Таатта Баайаҕатыттан Арина Мандарова иккис 
миэстэлэммит.

«Таатта үрэх үрдүгэр» – саҥа сонун тү-
һүлгэ. Литературнай Таатта устун айан тэри-
линнэ. Бу сырыыга 3 маршрут үлэлээтэ: 1-гы 
айан Чөркөөх – Муҥха Дэлбэрийбит – Саппыйа 
– Тохтобул алаас тар. Экскурсовод О.В. Аргунова 
оҕолорунаан Нам, Чурапчы ыалдьыттарын сы-
рытыннарбыттара. 2-с айаны музей үлэһиттэрэ 
тэрийбиттэрэ. Чөркөөх музейыгар «Өбүгэ уту-
ма» диэн квест-оонньуу тэриллибит. 3-с «Исто-
рия миэстэлэринэн литературнай айан» сүүстэн 
тахса киһини хабан, нэһилиэк, улуус ытык миэс-
тэлэринэн буолла. 

Ити үгүс тэрээһинтэн мин бииргэ үлэлээһин, 
алтыһыы, бэйэ санаатын тиэрдии эйгэтин олох-
тообут «Ойуунускай ааҕыыларынан кынатта-
нан» 5-с түһүлгэ туһунан арыый сиһилии сырда-
тарга сананным.

Бу түһүлгэ урукку «Ойуунускай ааҕыыларын» 
тэрийээччилэрин, лауреаттарын, дипломанна-
рын, кыттааччыларын кытары дьыалабыай көр-
сүһүү быһыытынан барда.

Түһүлгэ маннык соруктары туруорда: 
- 1983 сыллаахха П.А. Ойуунускай аатынан 

Чөркөөх орто оскуолатыгар, 1986 сылтан Таат-
та улууһугар, 1993 сылтан өрөспүүбүлүкэҕэ буо-
луталаабыт Ойуунускай ааҕыыларын ыытыс пыт, 
тэрийсибит салайааччылар, учууталлар, үлэ-
һиттэр санааларын истии, ахтыыларын хомуйуу; 

- ити сылларга кыттыбыт үөрэнээччилэр ис са-
нааларын сайа этиттэрии, ахтыылары хомуйуу; 

- ааспыт кэмҥэ Ааҕыылары тэрийии устуору-
йатын чопчулааһын;  

- «Ойуунускай ааҕыыларын» инники кэски  лин 
торумнааһын, уопсастыбаннай түмсүүнү тэ  ри-
йии.

1. Кэпсэтиини түһүлгэ модератора П.А. Ойуу-
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нускай аатынан Чөркөөх орто оскуолатын учуу-
тала Э.Х. Кашкина аста уонна Ойуунускай 
ааҕыы ларын уруккутун, билиҥҥитин, кэскилин 
ту һунан санаатын үллэһиннэ.

Кини 1983 сыллаахха бастакы Ойуунускай 
ааҕыы ла рыттан 35 сыл ааспытын бэлиэтээтэ. 
П.А. Ойуу нускай аатынан Чөркөөх орто оскуола-
тыгар улуу биир дойдулаахпыт 90 сааһын бэлиэ-
тииргэ икки үөрэх дьылыгар киэҥ өрүттээх үлэни 
олоххо киллэрбит салайааччылары, учууталла-
ры, бастакы лауреаттары ааттаталаата. Кэлин 
сылларга  Ойуунускай ааҕыыларын чэрчитинэн 
ыытыллыбыт үлэ ис хоһооно кэҥээн, дириҥээн 
иһэрин, ол курдук, оскуола иһинэн форумнар, 
сэминээрдэр, кэмпириэнсийэлэр буолалларын 
сырдатта. Инникитин бу үлэ ситимэ быстыбакка 
көлүөнэттэн көлүөнэҕэ утумнанан бара турара 
наадатын эттэ.   

2. Салгыы «Ойуунускай ааҕыылара: 1983-
2003 сыллар» видеопрезентацияны Ойуунускай 
ааҕыыларын тэрийсээччилэртэн биирдэстэрэ, бу 
устуруокалар ааптардара, билиһиннэрдим.

Видеопрезентация сүрүннээн үс түһүмэхтэн 
турар. 1 түһүмэх. Бастакы Ойуунускай ааҕыы-
лара. 1983 сыл, П.А. Ойуунускай аатынан Чөр-
көөх орто оскуолата. 2-с түһүмэх. 1986-1993 
сыллар. Таатта оройуонугар тэриллибит Ойуу-
нускай ааҕыылара. 3-с түһүмэх. Өрөспүүбүлүкэ 
үөрэнээччилэригэр аан бастаан ыытыллыбыт 
Ойуунускай ааҕыылара. 

Сүүрбэ биирис үйэҕэ Ааҕыылар сал±анал-
ла рыгар «Ойуунускай ааҕыылара» диэн аат-
таах общественнай түмсүү баара наада буол-
бутун иһитиннэрдим. Быйылгы тэ рээһиҥҥэ кэккэ 
ыара хаттар итинник санааҕа аҕаллылар. Онон 
бу буо ла турар Ааҕыылар  улуус дьаһалтатын, 
 «Таатта культурнай-иитэр эйгэтэ» кластер, 
үөрэх управлениетын, Чөркөөх орто оскуолатын 
тэри йиилэринэн буола туралларын а±ынным, 
итиэн нэ бу боппуруоска түһүлгэ кыттыылаахта-
рын санааларын, сүбэлэрин-сар гыларын этэллэ-
ригэр ыҥырдым.

3. «Ойуунускай ааҕыыларын кыттыылаахта-
ра» саҥа бырайыак туһунан ааптар Нь.В. Хал-
гаева сырдатта. 

Быйыл ыам ыйын 24 күнүгэр Дьокуускай 
куо ракка П.А. Ойуунускай аатынан Судаарыс-
тыбаннай Литературнай музейга бэрт кэскил -

лээх «Ойуунускай тэлгэһэтигэр» бырайыак               
(сал. Е.В. Дохунаев) үлэтин саҕалаабыта. Ол тэ-
рээ һиҥҥэ «Ойуунус кай ааҕыылара: 1983-2003 
сыллар» видеопрезентацияны көрдөрбүппүт. 
Онуо ха көр бүт дьон «Ойуунускай ааҕыыла-
ра» улуу киһи олоҕун, айар, салайар үлэтин 
сырдатар, үйэти тэр үлэ оҕоҕо быһаччы тии йэр 
кө дьүүстээх көрү ҥ бы һыытынан сыаналаан, 
Ааҕыылар кыттыы  лаах тарын туспа мунньан, 
куо  рат, өрөспүүбү  лү кэ үөрэнээччилэрин кытары 
кө рүһүннэрэр  наа  датын эппиттэрэ. Онтон сэдип-
тэнэн, «Ойуу нус кай ааҕыыларын кыттыылаахта-
ра» бырайыак  үөс кээбитэ. Бырайыак салайаач-
чытынан музей научнай үлэһитэ, 1986 сыллаах  ха 
ыытыллы быт «Ойуунускай ааҕыыларын» лау-
реата Нь.В. Халгаева анаммыта. Кини  са ҥа 
 бы ра йыак туһунан түһүлгэҕэ мустубут дьоҥ ҥо 
 си һилии сырдатта. Онон быйылгыттан саҕа-
лаан, «Ойуунускай ааҕыыларын кыттыы лаахтара» 
 бы ра йыак үлэ лээн барыахтаах. 

4. Санаа атастаһыыта көхтөөх буолла. Чөр-
көөх орто оскуолатын бэтэрээн учуутала, бас та-
кы Ааҕыылары тэрийсибит Д.С. Жегусов: «Үөрэх 
эйгэтигэр «Ойуунускай ааҕыылара» Таат та брен-
дэ буолар» диэн бэлиэтээтэ уонна ин никитин 
Платон Алексеевич олоҕун туһунан анал түһүлгэ 
эбии үлэлиирэ наа датын ыйда. 

Таатта улууһун баһылыгын социальнай үлэҕэ 
солбуйааччы, педагогическай наука кандидата 
И.А. Сивцева: «Били гин тэрилтэ бэ йэтин хаач-
чынар кэмэ кэлэн турар. Оҕо кыт тыы та эмиэ 
уларыйбыт. Бу Ааҕыы ларга спортивнай кү-
рэх тэһии киирэн, уолаттар элбээбиттэр. Тэри-
йээччи – үбүлэнии суох буоллаҕына, түмсүү, 
урук ку кыайыылаахтар түм сүүлэрэ эрэ маннык 
улахан тэрээһини ыытар кыахтаах. Бы йыл би-
риистэри буларга ыарахаттары көрүстүбүт. 
Онон урукку кыайыылаахтар, кыттыылаахтар 
түм сүүлэрин тэрийии наадатын олох көрдөрөр. 
Ик киһинэн, бы йылгы Ааҕыылар географияла-
ра кыараата. Кыттааччы сүрүн өттө – улууспут 
оҕолоро. Манна биири өйдүүрбүт наада: саха 
буолан туран, бэйэбит саҕалаатахпытына, бэйэ-
бит болҕойдохпутуна, Ойуунускайы ааттатабыт. 
Үсүһүнэн, бу сылларга мунньуллубут өй-санаа 
түмүллүөн, түһүлгэ ыһыллымыан наада. Урук-
куттан атыммыт диэн быйыл эйгэ тэрийэ кэл-
биппит. Онон кыттааччы суох диэн түһүлгэни 
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ыспакка, баар дьонунан, атыттары ыҥыран да 
туран, эйгэни үлэлэтэр сорук турар. Эйгэ сүрүн 
соруга буолуохтаах: олох хаамыытынан саҥа 
өйү-санааны киллэрии, дьон үтүөҕэ тардыһар 
өйүн уһугуннарыы. Ол – сайдыы биир тутаах 
хайыс хата».

Дьохсоҕон орто оскуолатын дириэктэрэ       
В.Д. Петрова: «Утумнаа´ын баар буолуохтаах. 
Урукку Ааҕыылартан саҕалаан, салгыы сайдан 
барал ларыгар түмсүү тэриллэрэ хайаан да наа-
да»,– диэн биһириирин биллэрдэ.

Ытык Күөл 1 №-дээх орто оскуолатын бэтэ-
рээн учуутала М.Н. Колесова: «Урукку өттүгэр 
Ойуу нускай ааҕыыларыгар чулууттан чулуулар, 
бастыҥтан бастыҥнар кытталлара. 1986 сыл-
лаахха оройуоннааҕы бас такы ааҕыыларга мин 
2 үөрэнээччим лауреат буолбуттара. Кинилэр-
тэн биир кыыһым бы йыл сыана´ыттыы сылдьар. 
Оҕо «Ойуунускай ааҕыыларын» этинэн-хаа нынан 
 билиэн наада. Бу Ааҕыылартан би лиҥҥи эстрада, 
тыйаатыр артыыстара тахсыбыт тара, кинилэр 
түмсүү гэ көмөлөһөр сыаллаах туох эрэ аахсыйа 
тэри йиэхтэрин сөптөөх», – диэн санаатын тиэртэ.

Ойуунускай ааҕыыларыттан кынат үүннэ рим-
мит «Саха» НКИХ Тааттатааҕы филиалын үлэһи тэ 
Ж.Г. Бурмистрова: «Би һигини кы та ры кытты быт 
оҕолор бука бары билигин ыал буолан, оҕо-уруу 
тэнитэн, араас идэни баһылаан, өрөспүүбүлү кэ 
бары муннугар норуот хаһаайыстыбатын ту таах 
үлэһиттэрэ буола сылдьабыт. П.А. Ойуунус кай 
кэриэһэ олоххо киирэн, аата куруук ааттанар. 
Кини төрөөбүт балаҕана оройуоммут эрэ буол-
бакка, өрөспүүбүлүкэбит биир саамай бэлиэ, ту-
таах сирэ буолан турар. Онон түмсүү тэриллэрэ 
наада, тэрилиннэҕинэ, үлэлиэхпит», – диэн бэ-
лиэтээтэ.

Чөркөөх орто оскуолатын учуутала И.С. Же-
гусов Платон Алексеевич аата тиллэрин кытары 
Чөркөөххө кинини үйэти тии үлэтигэр үс бииргэ 
төрөөбүт ини-бии Жегусовтар көхтөөхтүк кыт-
тыбыттарын бэлиэтээн туран, салгыы: «Киһи-
ни история иитэр. Революция суоҕа буоллар, 
Ойуунускай суох буолуо этэ. Мин саныахпар, 
«Ойуунускай ааҕыылара» учууталларга уон-
на оҕолорго эрэ буолуо суохтаах. Бүгүн манна 
нэһилиэнньэ бүтүннүү кэлэн көрүөхтээх, истиэх-
тээх этэ. Ол суоҕа хомотор», – диэн хом санаа-
тын тиэртэ.

Ити курдук, Чөркөөх бэтэрээн учууталлара 
В.Д. Мурунова, П.Ф. Кычкина, Харбалаахтан 
кэл бит бастакы Ааҕыылар лауреаттара С.Р. Ви-
нокурова уо.д.а. эттилэр.

Түмүккэ биир санаанан маннык ис хоһоонноох 
быһаарыы ылынан тарҕастыбыт:

1. «Ойуунускай ааҕыылара» уопсастыбаннай 
түмсүүнү (салгыы – ОАУоТ) тэрийэргэ; 

2. Түмсүү анал фонданы тэрийэр боппуруоһу 
үөрэтэригэр, үлэлэтэригэр сорудахтыырга; 

3. Өрөспүүбүлүкэтээҕи ОАУоТ үлэтин 2018 
сыл иккис аҥарыттан саҕалыырыгар этии киллэ-
рэргэ; 

4. Үөрэнээччилэр, уопсастыбаннай түмсүү чи-
лиэннэрэ «Мин Ойуунускайга кылаатым» диэн 
үтүө дьыала акциятын үлэ бастакы хардыытын 
быһыытынан тэрийэллэрин көҕүлүүргэ;

5. Резолюцияны бэлэмнээн, улуустарынан 
тар ҕатарга.

Оҕолор барахсаттар саха чулуу уолун, с µ-
гүрүйэр киһибит П.А. Ойуунускай дойдутугар 
күүлэйдээн, тө рөөбүт-үөскээбит балаҕанын аал 
уотун сы лаа һыгар угуттанан, ыраас салгынынан 
сайа тыынан, элбэх доҕордонон аастылар. Ол 
туһунан оҕолор этиилэриттэн билсиэҕиҥ.

«Мин дакылаатым аата «Удьуор олоҥхоһут 
Антоновтар», салайааччым У.Н. Варламова. Тө-
рүттэрбэр үс улуу олоҥхоһут баар: хос-хос эһэм 
Уйбаан, хос эһэм Баһылай, эһэм Ньукулай. Урут 
Ааҕыыларга кыттыбатаҕым. Манна барыта со-
нун, элбэх оҕо кыттар эбит. Платон Алексеевич 
төрөөбүт сирэ наһаа кэрэ айылҕалаах. Бары 
эйэ лээх буолуоҕуҥ!» – диир Дьокуускай к., 23 
№-дээх орто оскуолатын 8-с кыл. бүтэрбит Коля 
Лаптев.

«Бэйэм төрдүм – Чөркөөх, кыра оҕо сааһым 
ман на ааспыта. Лицей 6 «а», «б» кылаастары-
гар П.А. Ойуунускай олоҕун уонна айар үлэтин 
чиҥник билэр туһуттан квест-оонньууну толкуй-
даан ыыппыппыт. Оонньуубут алта түһүмэхтээх, 
алта станцияттан турар. Хас биирдии стан-
ция сорудаҕын толоро-толоро салгыы баран 
иһиэх тээхтэр. Ол туһунан бу дакылаат оҥорон 
аҕаллыбыт. Биһиги санаабытыгар бу маннык 
квест-оонньуу нөҥүө оҕолорго Ойуунускайы 
билиһиннэрии быдан көдьүүстээх, тиийимтиэ 
эбит, ол иһин биһиги оонньуубут туһата эл-
бэх. Оҕо оонньууга кыттан, бастакытынан, оон-
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ньуур уонна бэйэтэ баҕаран туран, П.А. Ойуу-
нускай туһунан үөрэтэр, билэр. Инникитин 
бары оҕолорго туохтан да толлон турбакка, 
Ааҕыыларга кытталларыгар уонна онтон бүгүн 
манна кэлбит оҕолорго ситиһиини, кыайыыны 
баҕарабыт», – диир Ариана Дорофеева, Таатта 
лицейин 8 кыл. үөрэнээччитэ.

«Ама да норуот өстөөҕө диэн балыллан, ре-
прессия сиэртибэтэ буолбутун иһин, улуу убай-
быт Платон Ойуунускай сахатын норуотугар 
 анаабыт үтүө, сырдык үлэлэрэ, биһиги байы лыат 
олохпутугар анаабыт сүдү кылаата хаһан да, саха 
норуота баарын тухары, умнуллуо суоҕа. Кини 
уоттаах, төлөннөөх сүрэҕэ биһиэхэ анаан тэппи-
тин биһиги, кэлэр көлүөнэ, умнуо суох таахпыт.

Олох салҕанар... Биһиги, эдэр оҕолор, но-
руоппут кэлэр кэнэҕэски кэскилэ, улуу убай-
дарбытыттан холобур ылан, Сахабыт сирэ 
сай  да рын, үүнэ-чэчирии турарын туһугар үлэ-
лиэх-хам ныах, айыах-тутуох тустаахпыт», – диэн 
су руйбут Дима Никонов, Чурапчы гимна зиятын 
10 кыл. үөрэнээччитэ, «Платон Ойуу нускай – 
Саха сирин историятын кэрэһитэ» диэн өйтөн 
суруйуутугар.

Бу Ааҕыыларга өрөспүүбүлүкэбит «Барҕа рыы» 
фондата (сал. А.И. Пои сеева) 10 бастыҥ үлэҕэ 
2019 сылга буолуохтаах Бүтүн Россия тааҕы на-
учнай-практическай кэмпи риэн сийэҕэ кыттар бы-
раабы туттаран, оҕо аймах үөрүүтүн үрдэттэ.  

Ойуунускай ааҕыыларын 
суолтата

Быйылгы Ааҕыыларга аҕыс эйгэнэн элбэх 
сыана´ыт үлэлээтэ. Бары араас хайысханан кө рөн, 
оҕолору сыаналаатылар, сүбэ-саргы эттилэр. Ки-
нилэртэн Тыл эйгэтин салайааччы, С.Н. Дон ской-II 
аатынан Үөрэҕи сайыннарар уонна идэни үрдэтэр 
институт нуучча уонна саха тылла рын кафедра-
тын старшай преподавателэ Ф.В. Ядри хинская 
Ойуунускай ааҕыыларыт  тан са наатын маннык 
үллэстэр: «Дор±оонноохтук ааҕыыны айымньы-
ны нойосуус билии, дьоҥ ҥо тиэрдии эрэ курдук 
буолбакка, айымньыны ааҕарга ыҥырар, угуйар 
биир суолталаах үлэ бы һыытынан көрүөххэ сөп. 
Кинигэни ааҕыыга, ааҕарга интэриэс үөскэтиигэ 
маннык күрэс, уус-уран ааҕыы улахан оруолла-
ах. 

Дьоҕурдаах, баҕалаах оҕолорго сөптөөх усу-
луобуйаны тэрийэн, эйгэни үөскэтэн, үөрэтии-
иитии үлэтигэр улахан болҕомто ууруллар. Хас 
биирдии оҕо дьоҕурдаах – ону таба ары йыы, 
сала  йан-дьаһайан биэрии учуутал, иитээч-
чи ытык иэһэ. Ол чаҕылхай холобурун өрөс-
пүүбүлүкэтээ ҕи «Ойуунускай ааҕыы ла рыгар» 
илэ харахпытынан көрөн, эт кулгаахпытынан ис-
тэн итэҕэйдибит. 

Төрөөбүт төрүт тыл эйгэтигэр ордук элбэх 
 кыттааччы уус-уран ааҕыыга кытынна. Кыт-
тааччылартан ордук чаҕылхайдарынан Таатта 
улуу һун Харбалаах орто оскуолатын, Ытык Күөл 
1-кы №-дээх оскуолатын, Таатта гимназиятын 
оҕолоро буолаллар. 

В.С. Кривошапкина салайааччылаах Хар-
балаах орто оскуолатын уоланнарын бөлөҕө 
олус көхтөөхтүк кытыннылар. В.С. Кривошап-
кина, уус-уран ааҕыы ны уолаттарга үөрэ-
тии ни дириҥник баһы лаабыт уһуйааччы, уол 
оҕо  сиэрдээх-майгылаах буола улаатарыгар 
улахан кы лааты киллэрбитэ балачча ыраат-
та. Онон олох томмут, үгэс буолбут уопутут-
тан, киэҥ би лиититтэн эдэр көлүөнэҕэ бэрсэн 
таһаарыылаахтык, үтүө суобас таахтык үлэлии 
сылдьар. Уус-уран тыл күүһүн уол оҕоҕо иҥэрии 
ураты кистэлэҥэр таба тайанан, дьаныардаах-
тык үлэлээбитин үтүө түмүгэ ыытыллар кү-
рэхтэргэ үөрэппит оҕолоро үөрэ-көтө, күһэйии 
күүһүнэн буолбакка, баҕа өттүнэн кытталларыт-
тан көрөбүт. 

Ытык Күөл 1-кы нүөмэрдээх орто оскуола-
тыттан «Дьулуур» уонна Таатта гимназиятыт-
тан «Родник» оҕолоро бу күрэххэ, поэзия кэрэ 
эйгэтин кытта чугастык билсиһэн, биир интэ-
риэстээх биир саастыылаахтарын кытта ыкса 
алтыһан, уус-уран ааҕыы эйгэтэ кинилэри бо-
доруһуннарда, чугаһатта. Уус-уран ааҕыы кыт-
тааччыта поэттыын «кэпсэтиһиигэ» киирэн, 
поэт хоһооннорун нөҥүө кини тус олоҕун ула-
хан бэлиэ суолларын чопчулааһынын, ырытыы-
тын уонна ааптар олоҕу көрүүтүн бар дьоҥҥо 
тыл күүһүнэн тиэрдиитин үтүө холобурун Таат та 
улууһун оҕолоро көрдөрдүлэр. Кыттааччыларга 
үксэ сүнньүнэн уол, эр киһи – олоххо бигэ тирэх, 
суон дурда, халыҥ хахха буоларын быһыыты-
нан, олоххо бэлэмнээх буолуохтааҕа айымньы 
күүһүнэн чопчуланна. Өй-санаа өт түнэн баай, 

П.А. Ойуунускай т³р³³бµтэ 125 сылын к³рс³



72 Чолбон 9 №-рэ 2018

айар-тутар талаана арыллыбыт буоллаҕына, уол 
оҕо үөрэ ҕи, сайдыыны ылынарыгар чэпчэки буо-
лара саар бахтаммат. Онон хас биирдии уол, эр 
киһи билиҥҥи дьал хааннаах олоххо бигэ билии-
лээх, санаатын толору сааһылаан этэр буоларга 
дьулуһар күүс тээх санаалаах буолуохтаах. Ол 
инниттэн уолаттар айар-тутар дьоҕурдарын са-
йыннарыы, кинилэргэ олох сыаннастарын иҥэ-
рии – киһи, чуолаан эр киһи, тулалыыр эйгэҕэ, 
дьоҥҥо-сэргэҕэ сөптөөх сыһыаны олохтоон, 
 сиэр-майгы өттүнэн иитиилээх, ыраас санаа-
лаах, киэҥ билиилээх гына уһааран, уһуйан та-
һаарарга сөптөөх эйгэни, усулуобуйаны тэрийии 
биир кө рүҥүнэн маннык тэрээһиннэр буолалла-
ра саар бахтаммат».

Чинчийээччилэр П.А. Ойуунускай аатын үйэ-
титэргэ кинини «саха сэбиэскэй литературатын 
төрүттээччи, бэйэтэ улуу суруйааччы, сүдү учуо-
най, уһулуччулаах судаарыстыбаннай-обще-
ственнай диэйэтэл» диэн сыаналыыллар уонна 
инникитин даҕаны ити үлэ салҕана турарыгар, 
өссө кэҥээн, дириҥээн иһэригэр баҕараллар.

Ойуунускай ааҕыылара Платон Алексеевич 
төрөөбүт-үөскээбит улууһугар, ордук киинэ түс-
пүт сиригэр Муҥха Дэлбэрийбит алааска буолу-
талаабыттара, бэйэтэ анал сыаллаах-соруктаах, 
улахан суолталаах тэрээһин быһыытынан сыа-
наланар.

1. Төрөөбүт дойдуга тапталы иитии. Оҕо 
кыра сааһыттан Ийэ дойдутугар таптала тө-
рөөбүт түөлбэтиттэн саҕаланар. Ол тапталын 
бүөбэйдээн, онуоха угуттанан киһи-хара буо-
лар. Ону сайыннарарга, Платон Алексеевич үөс-
кээбит ытык буоругар кэлэн туран, дириҥник 
өйдүүрүн ситиһиллиэхтээх. Ол инниттэн маннык 
соруктар тураллар: улахан тыас-уус, айдаан-
наах оонньуу көҥүллэммэт; сир-дойду үүнээ-
йитигэр барытыгар ураты харыстабыллаах тык 
сыһыаннаһыахтаахтар; түһэн олорор тиэргэннэ-
рин киэргэтиэхтээхтэр, ыраастык тутуохтаахтар. 

Бу ытык сиргэ сылдьан, Ийэ дойдуларын бил-
сиһэргэ, үтүө үгэстэри ытыктыырга, доҕордуу 
тыыҥҥа иитиллэргэ, махтанарга, сыныйан кө-
рөргө оҕо эрдэхтэн уһуйуллан тахсалларын оҕо-
луу истиҥник этэр санаалара көрдөрөр. Хо ло-
бура, 1993 сыллаах Ааҕыыларга Уус Маайаттан 
кыттыбыт 8-с кыл. үөрэнээччитэ Алишер По пов 
арыаллаан сылдьыбыт Тыараһа орто оскуола  тын 

оҕолоругар махтанар уонна санаатын маннык 
этэр: «Наһаа үчүгэй бырааһынньык. Бу түгэни 
хаһан да умнуохпут суоҕа. Дойдубутугар тии йэн, 
сатаан кэпсиирбит буоллар бэрт буолуох этэ». 
Уус Алдантан хомуска бастаабыт Коля Андросов: 
«Сыырдаах орто оскуолатын бүтэрдим. Бээрийэ 
ууһа К.К. Васильев оҥорбут хомуһунан оонньуу-
бун. Бу сырыыга «Сүүрүктээх үрүйэ» диэни то-
лордум. Онтум Таатта үрэх үрдүгэр дьиҥнээх 
сүүрүгү көрө туран оонньообутум ордук табы-
лынна быһыылаах. Дьиэҕэ, саалаҕа наһаа ман-
нык сатанааччыта суох», – диэн сүргэтэ көтө-
ҕүллэн туран этэр. 

2. Оҕону уран тылга уһуйуу. Тыл иитэр, 
үөрэтэр, сайыннарар күүһүн туһанарга кө-
дьүүстээх үлэ барар. Оҕону уран тылга умсу-
гутар, кэрэ тылы кэрэхсэтэр үлэ улуу суру-
йааччы айымньыларынан ыытыллар. Онуоха оҕо 
суруйааччы тылын-өһүн өйдүүрүгэр, бэйэтин 
санаатын суруйарыгар, тыл суолтатын билэри-
гэр тылдьыты таба туһанарга үөрэтии улахан 
оруо лу ылар. Ол оҕо тылга харыстабыллаахтык 
сыһыаннаһарын хааччыйар. Ону оҕолор санаа-
лара бигэргэтэр. 1989 сыллаахха Дьохсоҕонтон 
кыттыбыт Гера Жараев: «Эн аатыҥ ааттанар» 
диэн П.А. Ойуунускай  айымньыларынан уус-
уран дьүһүйүүгэ Кыһыл Ойуун оруолун толор-
дум. Бу умсугутуулаах баҕайы дьарык», – диэн 
бастакы улахан үлэтинэн астыммытын оҕолуу 
сэмэйдик бэлиэтиир. Оройуоннааҕы Ааҕыыларга 
ситиһиилээхтик кыттыбыт Тыараһа орто ос-
куолатын 3-с кыл. үөрэнээччитэ Маша Моттуе-
ва: «Хоһоон ааҕарбын сөбүлүүбүн. «Кыһыл 
 Ойуунтан» Сир иччитин монологун ааҕан 1 миэс-
тэни ыллым. Ойуунускай сиригэр кэлэн ааҕар-
бын наһаа-наһаа күүппүтүм», – диирэ элбэҕи 
этэр. 

3. Оҕо иэйиитин уһугуннарыы, кэрэҕэ 
тарды һыннарыы. Кэрэ айылҕалаах сиргэ 
сылдьарыттан оҕо сынньанар, сырдык иэйии-
гэ куустарар. Бу дойдуга үктэниэҕиттэн, уран 
тыл эйгэтигэр бигэнэр. Бэйэтин саастыылаах-
тара норуотун олоҥхотун, тойугун, кылыһаҕын, 
хомуһун толороруттан астынар, абылатар, 
 онуоха ымсыырар. Бу барыта кини инникитин 
дьаныһан дьарыктанарыгар бөҕө тирэх буолар. 
Ону араас сылларга кыттыбыт оҕолор санаа-
лара кэрэһэлиир. Чөркөөх орто оскуолатыттан 
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Саргы Луковцева: «Платон Алексеевич «Бырас-
тыы» хоһоонун аахтым. Турсунай беседкатыт-
тан Ойуунускай төрөөбүт-үөскээбит балаҕана 
олус үчүгэйдик көстөр. Манна туран, поэт тыл-
ларынан саҥарар олус долгутуулаах. Бу күнү 
наһаа күүтэбин, төрдүс сылын кыттабын». Эмиэ 
бу оскуола үөрэнээччитэ Оксана Варламова: 
«Мин төрдүс кылаастан ыла кыттабын. Бу сир-
гэ ааҕар – киһи дууһатын байытар». Оҕолор бэ-
йэлэрэ, төһө да Чөркөөххө олордоллор, манна 
сылдьыбыт да буол лаллар, уопсай көргө-нарга, 
бырааһынньыкка киһи сүргэтэ көтөҕүллэр буо-
лан, быһыыны-майгыны атыннык ылынарын, 
сыа налыырын, атын турукка киирэрин этэр тыл-
лара көрдөрөр.

4. Оҕону норуот үтүө үгэһин утумнуурга 
уһуйуу. Онуоха норуот үтүө үгэһин тилиннэ-
рии улахан суолталаах. Оҕо төрөөбүт норуотун 
үтүө үгэһин биллэҕинэ, бэйэтигэр иҥэрдэҕинэ, 
салгыыр, утумнуур кыахтаах. Ол иһин уол оҕо 
булугас, сытыы өйдөөх, бэйэтин кыанар, кэрэни 
кэрэхсиир, сыаналыыр киһи буоларыгар «Үрүҥ 
Уолан», оттон кыыс оҕо омук кэскилэ буоларын, 
онон ыраас санаалаах, барыны бары сатыыр 
дьоҕурдаах, сиэри-туому билэр, үрдүк култуура-
лаах буоларыгар «Туйаарыма Куо» куонкурустар 
тэриллибиттэрэ. Кыыс оҕо ыраас санаалаах, чэ-
бэр, үлэһит, элбэҕи билэр, аахпыт, дьоҕурдаах-
талааннаах буолар буоллаҕына, уол бэйэтин 
кыанар, тулуурдаах, дьулуурдаах, булчут хаан-
наах, дьоҕурдаах, быһатын эттэххэ, эргиччи 
сай дыылаах буоларыгар болҕомто туһаайыллар.

5. Атын омук тылыгар интэриэһи үөскэтии. 
Төрөөбүт тылын сэргэ оҕо нуучча тылын ум-
сугуйан үөрэтэригэр, атын омук тылын сэҥээ-
рэригэр олук охсуу, усулуобуйа тэрийии барар. 
Оройуоннааҕы Ойуунускай ааҕыыларын түөрт 
төгүллээх лауреата Тыараһаттан Алеша Литвин-
цев 11 кыл. үөрэнэ сылдьан бэлиэтээбитэ: «Мин 
саха, нуучча поэттарын хоһооннорун тап таан, 
тартаран ааҕабын, литературнай куруһуокка 
сылдьабын. А.С. Пушкин хоһооннорун бу ытык 
кырдалга кэлэн ааҕар ордук долгутуулаах, ор-
дук иэйиилээх».

6. Оҕону доҕордуу тыыҥҥа иитии. Билиҥ-
ҥи аан дойду аһыллыбыт, элбэх омук алтыһар 
кэ мигэр оҕо кыра эрдэҕиттэн араас омук 
оҕолорунуун бодоруһан, кэпсэтэ-ипсэтэ, доҕор-

доһо улаатар. 1989 сыллаахха Баайаҕа орто 
оскуолатыттан Света Ха тылаева 7-с кыл. үөрэнэ 
сылдьан: «Манна кыттаары эрдэттэн бэлэмнэнии 
бөҕө. До ҕотторбутун көрсөн дуоһуйа оонньоон-
көрүлээн, сайыҥҥы үлэҕэ тарҕаһыахпыт», – диэн 
«Бэлэм буол» хаһыат суруналыыһыгар санаатын 
µллэстибитэ. Оттон ыраах Муома оройуонуттан 
кэлэн кыттыбыт Ира Мончурина: «Таатта – өбү-
гэлэрим төрүт сирдэрэ. П.А. Ойуунускайы кытары 
ыкса сибээстээхпинэн үөрэбин, киэн туттабын. 
Хоту тымныы буоллаҕына, манна сайыны билэн 
бардыбыт. Үгүс доҕоттордоннубут», – диэн үөрэ-
көтө кэпсиир. Өймөкөөн оройуонуттан Валя Боси-
кова: «Тымныы оройунан ааҕыллар сиртэн хатыҥ 
чараҥнаах  алааска кэлбиппит наһаа үчүгэй. 
Хоту дойдуттан кэлэ сылдьар дьон быһыытынан 
оҕолор ыл лыыр-туойар дьоҕурдарын көрдүбүт, 
таҥастарыгар-саптарыгар, көстүүмнэригэр ым-
сыырдыбыт. Уопсайынан, элбэххэ үөрэннибит», 
– диэн улахан киһилии санаатын түмүктүүр. 

7. Үөрэхтэн ылбыт билиитин, сатабылын 
олох хо туһанарыгар, айдарыгын арыйары-
гар, кутун-сү рүн куоһанарыгар, өйүн-санаатын 
саа һы ланары гар, сиэрдээх майгыга-сигилигэ 
үөрэ нэригэр, араас саастаах дьону кытары ал-
тыһарыгар сөптөөх усулуобуйаны µ³скэтэр.

Онон «Ойуунускай ааҕыылара» оҕо дьоҥҥо 
үгүс санааны саҕар, киэҥ, дириҥ толкуйга кы-
наттыыр олус туһалаах, сүҥкэн наадалаах тэ-
рээһин. Бэлиэтээһиммин Өлүөхүмэ оройуонут-
тан 2003 сыллаахха «Ойуунускай ааҕыыларын» 
кыттыылааҕа Никита Аргылов тылларынан тү-
мүктүүбүн: «П.А. Ойуунускай дьиҥ чахчы са-
халыы куттаах-сүрдээх, сырдык-ыраас өйдөөх-
санаалаах, чэчирии үүнэр күөх сирэм тойуксу та 
эбит диэн санааҕа кэллим. Дэлэҕэ поэт этиэ   дуо: 
«Кэриэһим – кэннибэр хааларым: кэхтибэт кэ-
рэкэ тылларым...» Ойуунускай саха литература-
тыгар айар тылынан өлбөт-сүппэт аатын суруйан 
хаалларбыта». 

Ойуунускай ааҕыылара – 
XXI үйэҕэ

XXI үйэҕэ «Ойуунускай ааҕыыла ра» диэн 
ааттаах уопсастыбаннай түмсүү тэриллэрин 
туһунан иһитиннэриини мустубут дьон сэргии 
ылыннылар. Быйылгы Ааҕыыларга көрсүбүт кэк-
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кэ ыарахаттарбыт олох хаамыытын тэтиминэн 
быһаарыллар.

П.А. Ойуунускай олоҕо – киһи төрөөбүт сири-
гэр-буоругар, күнү көрдөрбүт ытык төрөп-
пүттэригэр, иитиллибит Ийэ дойдутугар тө-
лөн нөөх сөҕүрүйбэт тапталын үтүө холобура. 
Кы лааска кини айымньыларын хорутан үөрэппит 
оҕо тус олоҕор эмиэ кини өйүнэн-санаатынан 
кынаттанан, киһилии сиэрдээх, төрөөбүт дойду-
тун, дьонун-сэргэтин иннигэр үтүө үлэһит буо-
ларга уһуйуллар кыахтанар.

Норуот үйэлэр тухары кэспэккэ тутуһан кэл-
бит ытык өйдөбүллэрин, үгэстэрин оҕо дьоҥҥо 
тиэрдии, дириҥник иҥэрии – аныгы үөрэх-
иитии үлэтин мүччүрүйбэт сүрүн соруга. Манна 
сыһыаран, Платон Алексеевич туһунан «Саха 
сирин суруйааччылара» ассоциация бэрэссэ-
дээтэлэ, «ЖЗЛ» сиэрийэҕэ тахсыбыт «Платон 
 Ойуунускай» кинигэ ааптара Олег Сидоров эппи-
тэ: «Автономия уонна саха түҥ былыргыттан си-
листээх өйө-санаата – олоҥхото, култуурата чэ-
чирииригэр Былатыан Ойуунускай оҥорбут үлэтэ 
билиҥҥи үйэҕэ саха кэхтибэккэ инники хардыы-
лыырыгар төрүөт буолбута, буола да туруоҕа». 

Платон Алексеевич дириҥ өйө-санаата, би-
лиитэ-көрүүтэ, уоттаах-төлөннөөх тыла-өһө, 
улуу олоҥхотун идеята – бука барыта киһи өйө-
са наата, тыла-өһө, дьайыыта-дьыалата биир 
си  тимнээх, уйгулаах, бөҕө туруктаах олоҕу ту-
тар-айар кыахтааҕын, онуоха киһи бэйэтэ эрэ 
эп пиэтинэстээҕин өйдөтөр, үөрэтэр суолталаах, 
сырдык кэскиллээх үлэ.

XXI үйэ үлэһитэ – бүгүн оҕо саадыгар сыл-
дьар, оскуолаҕа үөрэнэр оҕо дьон. Кинилэр 
тугу иҥэриммиттэрэ, туохха иитиллибиттэ-
рэ, тугу ыраламмыттара – билиҥҥи уонна кэ-
лэр үйэлэргэ олох укулаата буолар аналлаах. 
Итинник сыалы-соругу толорорго үөрэх-иитии 
үлэтигэр саҥа тэриллэн эрэр «Ойуунускай 
ааҕыы лара» уопсастыбаннай түмсүү, ол иһинэн 
үлэлиэхтээх бырайыактар, үлэ араас көрүҥэ 
биһигини күүтэллэр. 

Билиҥҥи элбэх омук култуурата алтыһары-
гар бэйэ култуу рата суураллар да түгэннээх 
мүч чүргэннээх кэмҥэ олорорбутунан, төрөөбүт 
тылбытын, ытык өйдөбүллэрбитин, үтүө үгэстэр-
битин, сиэрбитин-туоммутун чиҥник иҥэрэр со-
руктаахпыт. Онон «Ойуунускай ааҕыылара» 
уоп састыбаннай түмсүүгэ бэйэ баҕа өттүнэн 
үлэлиэн баҕалаах ыччат дьону, урукку Ааҕыы-
лар кыттыылаахтарын, лауреаттарын, дипломан-
нарын, төрөппүттэри биһигини кытары бииргэ 
үлэлииргэ, П.А. Ойуунускай аатынан Судаарыс-
тыбаннай литературнай музейга билсэргитигэр 
ыҥырабыт.

Платон Алексеевич үйэлэргэ өлбөөрбөт сыр-
дык аатын ааттаан, кэрэ мөссүөнүгэр сүгүрүйэ 
ханнык да ыараханы, туох да мэһэйи аахсыбак-
ка, кини төрөөбүт балаҕаныгар тыргыллар ыл-
лыгынан оҕо аймах атаҕын суола сойботун, кэ-
рэ-чуор, ыраас куолаһа сүппэтин!

Екатерина Петровна Чехордуна,
п.н.к., этнопедагог, кыраайы үөрэтээччи

П.А. Ойуунускай т³р³³бµтэ 125 сылын к³рс³
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Саха литературатыгар роман жанр быһыы-
тынан XX үйэ 40-с сылларыгар олохтоммута. 
Эрилик Эристиин «Маарыкчаан ыччаттара» ис-
то рическай-революционнай романыттан литера-
ту ра саҥа кэрдиис кэмэ саҕаламмыта. Ол эбэ-
тэр роман курдук бөдөҥ жанр үөскээбитэ саха 
литературата биир таһым үрдээбитин бэлиэтэ 
буол бута. Ити кэннэ утуу-субуу роман жанровай 
араастара үөскээбиттэрэ: социальнай-психоло-
гическай, историческай, философскай, произ-
водственнай, документальнай, о.д.а. 

Историческай роман сайдыыта, олохтонуута 
на роднай суруйааччы Василий Семенович Яков-
лев–Далан аатын кытта ыкса ситим нээх. Кини 
айар үлэтин хойутаан саҕалаабыта. Сүүрбэччэ 
сыл эҥкилэ суох эдэр ыччаты үөрэ тиигэ-иитиигэ 
үлэ лээбитэ. Ол да иһин, оскуола олоҕун көрдөрөр 
«Дьикти саас» (1978) диэн сэһэнинэн литерату ра-
ҕа киир битэ уонна утуу-субуу чаҕылхай, хаты лам-
мат айымньыларынан ааҕааччы уонна кириитикэ 
улахан болҕомтотун тардыбыта. 

«Тулаайах оҕо» романа 1983 сыллаах-
ха  бэ чээттэммитэ. Айымньыга кыргыс үйэтин 
саҕа наа ҕы кэм, ол саҕана Саха сиригэр олор-
бут но  руоттар олохторо-дьаһахтара ойууланар. 

Суру йааччы урукку дьыллардааҕы историяны 
көр  дөрөр ба ҕатын таһынан бар дьонугар эйэлээх 
олоххо тардыһыы дьулуурун саҕар санаалааҕа. 

Далан «Тулаайах оҕо» романа саха лите ра-
туратыгар композиционнай тутулунан, уус-уран 
көрдөөһүнүнэн саҥа сүүрээн буолбута диэн       
ХИФУ профессора В.Б. Окорокова бэлиэтиир. 
Роман – уустук  ком по зициялаах, бэйэ-бэйэлэ-
рин кытта ыкса си  тим нээх үс сюжеттаах. Нууч-
ча литературоведа В.Е. Ха лизев сюжет маннык 
көрүҥүн «элбэх ли ниялаа±ынан» ааттыыр, ол 
эбэтэр маннык сюжеттарга атын-атын персо-
нажтар олохторугар сыһыаннаах түгэннэр тэҥҥэ 
сайдаллар уонна бэйэ-бэйэлэрин кытта эпизод-
тарынан сибээстэ´эллэр.

«Тулаайах оҕоҕо» үс сюжет тэҥҥэ сайдар. 
Саха Урааҥхайдар, Тоҥ Биистэр, Туматтар роман 
дьайыытыгар сүрүн миэстэни ылаллар. Сүрүн 
геройдар: Ньырбачаан (Тоҥ Биис), Даҕанча (Ту-
мат), Туоҕа Баатыр (Саха Ураанхай). Суруйаач-
чы айымньытын  аан бастаан Даҕанча уобараһын 
тула сайыннарар, онтон утуу-субуу атын сюжет-
тары киллэрэн ситимнээн иһэр. 

Далан айымньытын норуот фольклоругар – үһү-
йээннэргэ, номохторго, элбэх этнографи чес кай 

«ТУЛААЙАХ ОҔО» РОМА¢¢А 
СЮЖЕТ ПОЭТИКАТА

(Фольклор айымньыларын кытта тэҥнээн ырытыы)
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уонна историческай матырыйаалларга оло ҕуран 
суруйбута. С.И. Боло, А.А. Саввин, А.С. Порядин, 
И.Г. Березкин, Н.Т. Степанов уо.д.а. фольклорис-
тар хомуйбут үлэлэригэр уонна олоҥ  хоһут тар, 
ырыаһыттар Д.М. Говоров, С.А. Зверев уо.д.а. 
айым ньыларыгар тирэҕирбитэ.

Суруйааччы архыып матырыйаалларынан 
эрэ муҥурдамматаҕа, нуучча улуу суруйааччы-
та Л.Н. Толстой курдук, үһүйээннэр тµбэлтэлэрэ 
буол бут сирдэринэн сылдьан, сиһилии чинчийэн 
үөрэ ппитэ. Ол туһунан тыл үөрэхтээҕэ, Дала-
ны кытта чугастык алтыспыт Г.В. Попов маннык 
суруйар: «Тулаайах оҕо» романы суруйарга бэ-
лэмнэнэ сылдьан Өлөөҥҥө барар. Сирин- уотун, 
дьонун, дьон олоҕун-дьаһаҕын уратыларын 
кытта сиһилии билсэр. Итинэн му ҥурдаммат. 
«Тулаа йах оҕо» сүрүн геройун Да ҕанча айан-
наабыт  суолун батыһан Бүлүү са лаата Түҥ үрэ-
ҕинэн устан иһэр, Бүлүү улуустарыгар сылдьар. 
Ол  тухары төһөлөөҕү билбитэ-көрбүтэ, толкуй-
даабыта, кимнээх, ханна, хаһан, хайдах олор-
буттарын, тугу гыммыттарын билэ сатаан ыйы-
таласпыта, кырдьаҕастары көрсөн кэпсэппитэ 
буолуой? Эмиэ биллибэт буоллаҕа дии. Кини 
тугу да болҕойбокко хаалларбат этэ». 

Маны таһынан суруйааччы үөлээннээх фоль-
клористарын кытары ыкса үлэлэспитэ. Холобур, 
Николай Степановтыын суруйсубут суруктарын 
суруйааччы архыыбыгар буллубут. Ол сурук-
тартан фольклорист кинигэтэ тахсыан инни-
нэ Далаҥҥа үлэтин рукопиһын көрдөрбүт диэн 
сабаҕалыыбыт: «Урут «Тулаайах оҕо» диэн сэ-
һэҥҥэр мин суруйбут Ньырбакаан диэн былыр-
гы кэпсээммин эмиэ аахпыт эти². Ньырбакаан 
уба йын аата атын хомуйбут дьоннор суруйуу-
ларыгар, холобур, Боло, Саввин уонна Токоо-
соп гиэннэригэр ыйыллыбатах курдук өйдүүбүн. 
Оттон мин Александрова тылыттан суруйуубар 
Өрөгөчөй диэн суруллубута. Ол гынан баран 
ханнык источниктан суруйбуккун быһаараргар 
мин ааппын кыбыппатах этиҥ». 

Ити курдук, суруйааччы бобуу-хаайыы кэмэ 
бүппүтүн кэннэ төрөөбүт норуотун дьиҥ ис-
то риятыгар дьон-сэргэ хараҕын арыйарга 
дьулус пута. Норуот историятын айымньы гы-
нан көрдөрүү тута ыллы² да оҥоһуллар дьыа-
ла буолбатах. Ааптар архыып докумуонна рын 
уһуннук чинчийбитэ, айымньы рукопиһыгар 

күүс кэ үлэлээбитэ. Аҥардас айымньы сюжетыгар 
үгүс сыратын анаабыта. Суруйан саҕалыан ин-
нинэ сюжетын хаа мыытын хаста да уларыппыта. 
Ол туһунан суру йааччы архыыбын докумуонна-
ра туоһулууллар.

Далан романыгар сыһыаннаах төрүттэр уонна 
хотугу хоһууттар тустарынан үһүйээннэри буллу-
бут. Ордук Ньырбачаан сюжетыгар сыһыаннаах 
матырыйааллар элбэхтэрэ бэлиэтэннэ. Ол эбэ-
тэр, аҥардас Ньырбачаан сюжетыгар чугас ис 
хоһоонноох 12 фольклор матырыйаала баар. Ону 
таһынан роман идеятын кэҥэтэн биэрэр  «Тыгын 
Кэбээйигэ тахса сылдьыыта» диэн үһүйээни бул-
лубут. Оттон Туоҕа Баатырдаахха сыһыаннаах 
үһүйээннэр уопсай ахсааннара – 4. Даҕанча сю-
жетыгар чугас 5 үһүйээн баар.

Айымньы сүрүн геройа Ньырбачаан – уон 
саас таах, тоҥ биистэр кыыстара. Кыракый кыыс-
чаан туматтар кэлэн Тоҥ Биистэри кырган бар-
быттарын кэннэ, суос-соҕотоҕун тыыннаах ор-
дон, туос тыынан Бүлүү өрүһү таҥнары устан 
куо тар. Уончалаах эрэ кыыс Саха Урааҥхайдар га 
тии йиэр  диэри үгүс ыарахаттардаах сырыы тын 
Далан олус итэҕэтиилээхтик, киһи эрэ долгуйа 
ааҕар гына ойуулуур.

Ньырбачаан сюжета Туоҕа Баатыр уонна Да-
ҕанча сюжеттарыттан ордук уһуннук ойуулам-
мыт. Онон Ньырбачаан бары персонажтартан 
ор дук ситэри арыллыбыт, ойууламмыт уобарас 
диэн этэр тоҕоостоох. Үһүйээҥҥэ кэпсэнэрин 
кур дук, ромаҥҥа түүн Тоҥ Биистэргэ Тумат тар 
са ба түһэллэр. Хааннаах кыргыһыыттан, уба йын 
Өрөгөчөй мындыр өйүн көмөтүнэн, уон саас-
таах Ньырбачаан диэн кырачаан кыыс тыын-
наах ордор. Кини туос тыынан өрүһү таҥнары 
устан  куотар. Ол айаннаан Урааҥхай Саха оҕон-
ньордоох эмээхсинигэр тиийэн кэлэр. Ньырба-
чаан оҕон ньордооххо аҕыйах ый олорбутун 
кэннэ, Тыгын Дархан кыыһы Улуу Туймаада хо-
чотугар күүһүнэн илдьэ барар. 

Айымньыга уонна үһүйээҥҥэ Туматтар Тоҥ 
Биистэргэ түүн үөһүн саҕана саба түһэллэр. 
Үһүйээҥҥэ курдук айымньыга Өрөгөчөй Хоһуун 
соҕотох хаалан тиһэҕэр диэри тулуктаһан көрөр 
да, Туматтар иннин ылаллар. Орто дойдут-
тан күрэнэрим кэллэ диэн, балтытыгар: «Бал-
тым Ньырбачаан! Мин этэрбин болҕойон иһит! 
Өстөөхтөр утуйдахтарына, үөмэн тахсан, сиэн 
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устун өрүскэ киирээр. Сиэн төрдүгэр мин туос 
тыым турар, онно олорон өрүһү таҥнары ус-
таар... Улуу өрүскэ түһэн, өрө өксөйөөр... Онно 
бааллар киэҥ хонуулар, үгүс дьоннор... Кини-
лэргэ тиийдэххинэ өлүөҥ суоҕа этэ. Балтычаа-
ным оҕотоо, быдан дьылларга быралыйа арах-
сар буоллубут...» – диэн тиһэх тылларын этэн 
баран охтор. Онтон үһүйээннэргэ этэр тиһэх 
тыллара манныктар: «Дьэ, тукаам мин өллүм, 
эн бии лээх быһыччаҕын быраҕан, кыптыыйгын 
атаххар  анньынан, инньэликкин кистэнэн тэски-
лээ, бу олорор үрэххин таҥнаран, улуу өрүһү бу-
лан, биир эмэ ыалга тиийэн олорор ыалла бул». 
Мантан көрдөххө, Далан Өрөгөчөй тылын-өһүн 
айымньытыгар уус-уран суолтатын дириҥэтэн 
киллэрбит. 

Айымньыга Ньырбачаан өстөөхтөртөн куо-
тан тыыннаах ордоро биир улахан олук, саха 
 эмээхсиннээх оҕонньоругар тии йиэр диэри сы-
рыыта айымньыга эмиэ биир улахан түһү мэх 
 буолан ойууланар. Кини эмээхсиннээх оҕон-
ньорго тиийэн, оҕо буолан олорорун ту һунан 
үһү йээҥҥэ эмиэ бэлиэтэнэр. Далан айымньыты-
гар кыыһы оҕонньордоох эмээхсин хайдах көр-
сүбүттэрин, кинилэри кытта хайдах олорбутун 
барытын ситэрэн-хоторон биэ рэн суруйар. Онон 
Далан үһүйээннэри тустаах сирдэригэр сатабыл-
лаахтык чочуйан биэрбит. 

Ньырбачаан эмээхсиннээх оҕонньору кытта 
бил сэн-көрсөн олоруохтар эбит да, Тыгын Боо-
тур кэлэн кыыһы илдьэ барарынан Ньырбачаан 
сюжета түмүктэнэр. Үһүйээннэргэ Тыгын Боотур 
соҕотох бултаан иһэн оҕонньордооххо сылдьан 
ааһар. Оттон ромаҥҥа боотурдарын кытта  Уһун 
Кутурук Бадьаайы диэн киһиэхэ сэриилэһэ ба-
ран иһэн оҕонньордооххо таарыйар. Маннык 
түгэн «Тыгын Кэбээйигэ тахса сылдьыыта» диэн 
 былыргы сэһэҥҥэ кэпсэнэр. 

Далан үһүйээн сюжетын айымньытыгар то-
лору киллэрэр. Арай үһүйээҥҥэ кэпсэнэр хаан 
таһаарыы туһунан айымньытыгар сырдаппатах. 
Ол оннугар ромаҥҥа Тыгын уонна Бадьаайы бэрт 
уһуннук кэпсэтэн, Бадьаайы ас-үөл, сүөһү биэ-
рэн эйэ-дэмнээхтик тарҕаһаллар. Онтон атына, 
 барыта үһүйээн оҥкулунан суруллубут. Оннооҕор 
үһүйээн геройдара: Малыыда уолунуун, Кэ бээйи 
оҕонньор, Тимир Харыыр, Тыгын оҕонньор – ба-
ры ромаҥҥа көстөн, ахтыллан ааһаллар. 

Суруйааччы айымньытыгар халбаҥнаабакка 
үһүйээн сюжетынан суруйар, ол эрээри ромаҥҥа 
суруйааччы бэйэтин истиилэ, саха былыргы 
олоҕун туһунан тус көрүүтэ бигэтик көстөр. Хо-
лобур, үһүйээннэргэ суох хас да түгэни эбии 
кил лэрэр:

1. Ньырбачаан өстөөхтөртөн куотан иһэн уба-
йын өлүгэр кэтиллэ түһэр, хататы, үһүйээҥҥэ 
кэпсэнэрин курдук ийэтин маллаах иһититтэн 
ылбакка, убайа өрүү илдьэ сылдьар хататын 
кыт та саха быһаҕын ылар уонна кыһан оҥорбут 
«муос кыыһын» өйдөбүнньүк гына илдьэ барар; 

2. Айаныгар буор холомолорго тиийэн сур 
бөрөттөн куотуутун мүччүргэннээх сырыыта.

Ити курдук, Далан үһүйээн сюжетын уус-уран-
нык чочуйан биэрбит. Хас да үһүйээни холбуу 
тутан кырачаан Ньырбачаан уустук дьылҕатын 
киһи долгуйа ааҕар гына олус итэҕэтиилээхтик 
ойуулуур.  

«Үрэн Хоһуун» диэн Даҕанча сюжетыгар сы-
һыаннаах үһүйээн роман сюжетнай линиятын 
сүрүн сайдар төрүөтүн быһыытынан киирэр. 
Ол эбэтэр үһүйээн сүрүн чааһын айымньы ту-
мулугар ойуулаан «повествовательнай ввод» 
быһыытынан туттар (Б.В. Томашевскай). Айым-
ньы салгыы сайдыытыгар, Даҕанча сюжетыгар, 
уол эһэтин кытта олоруута, өс-саас ситиитэ 
сэһэргэнэр. Үһүйээҥҥэ уол кэлин тиһэҕэр эһэни 
кытта күөн көрсөн өлөр буоллаҕына, ромаҥҥа 
суруйааччы үһүйээнтэн ылбыт сюжетын салгыы 
сайыннарар.   

Далан сюжетын хаамыытын сайыннарарыгар 
үһүйээннэргэ эрэ олоҕурбат. Кини хоһууттар 
тустарынан атын үһүйээннэри, үгүс этнографи-
ческай матырыйааллары үөрэтэн туматтар тус-
тарынан биир уопсай өйдөбүлү тиэрдэр туһу-
гар кыһаллыбыт. Холобур, туматтар үгэстэринэн 
хаан таһааран Даҕанча эһэни бултаһыыта, эһэ-
тин Бакамда уҥуоҕун тутан барыыта, Үс бэлиэ-
лээх хоһуун буолуу сиэрэ-туома, туматтар кыр-
гыһыыга кытархай өҥнөөх таҥас кэтэллэрэ, суор 
таҥаралаахтара.

Үһүйээҥҥэ Даҕанча тоҕус саастаах, оттон ро-
маҥҥа, дьиҥ олоххо чугаһатыллан, уон сэттэ саас-
таах. Дора Егоровна этэринэн: «Кини туһунан 
суруйааччы айымньытын саҕаланыытыгар бэрт 
сиһилии суруйан иһэн, кэнники түһүмэхтэри-
гэр ха раҕын далыттан «сүтэрэн» кэбиһэр». Ол 
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да буол лар Даҕанча сюжета айымньы идиэйэ-
тэ арыллыытыгар, сюжета сайдыытыгар улахан 
оруоллаах.    

Роман үһүс сюжета Туоҕа Баатырдаах Бү-
лүү сиригэр-уотугар кэлэллэриттэн саҕаланар. 
Кинилэр тыын тэскилэтэн Бүтэй Бүлүүнү бул-
буттар. Далан Саха Урааҥхайдар төрөөбүт дой-
ду ларыттан тэскилээбиттэрин үһүйээҥҥэ ин  ни-
ти  гэр быһаарылларын курдук оҥорбот. Эбиитин 
 ааптар тылынан быһаарбакка, персонажтарын 
кэп  сэтиилэригэр тиһэн киллэрэр. Бүлүү сирин 
бул бут төрүөттэрэ айымньыга уларыйбакка кии-
рэр. Ол эрэн ааптар Тыгын иҥсэтин ордук ха-
баатыннаран көрдөрөр. Үһүйээҥҥэ Тыгын атын 
түөрт атаҕар түөрт уон сүөһүнү көрдөөбүт эбит 
буоллаҕына, айымньыга: «Ити оҕо олус буруйа 
да суох ини. Түмэрэй Бөҕө сөпкө этэр – Тыгын, 
өһүөмдьүтүн таһынан, кини саҕа иҥсэлээх, икки 
хараҕа туохха да туолбат икки атах суох буолуо. 
Өссө, Түмэрэй Бөҕө, эн билбэккин, атын уҥуоҕун 
барытын сүһээн баран хас уҥуоҕун ахсыыты-
нан сылгы көрдөөбүтэ. Ону биһиги ити Миикээн 
кырдьаҕастыын баран нэһиилэ түөрт уон сүөһүгэ 
тиийэ түһэрсибиппит. Дьиҥин ыллахха, ити ба-
рыта сылтах эрэ – биһиги аҕа ууһун кы рыылата 
көрбүтэ өр буолла. Ол барыта сирбитин-уоппу-
тун ылаары».  

Ону таһынан кыра деталлары киллэрэр. Холо-
бур, Арыылаах Бэрэтэ диэн күөлгэ киэһэ чуум-
пуга буруо тахсар. Арыылаахха бэйэтигэр ма-
ҥан хайаахтыыр мөҕүһэн эрэрин курдук туох эрэ 
хамсыыр, мөхсөр баарын көрөр тµгэннэрин эмиэ 
арыый уларытан киллэрэр. 

Үс ини-бии бырааттыылартан биирдэстэ-
рин, Күүкэй тоҥуһу көрсөр тµгэннэрэ үһүйээҥ-
ҥэ  ойуу ланар көстүү. Бу тµгэнтэн тугун да ылан 
бы рахпакка кэриэтэ, уобарастарын тылларыгар-
өс төрүгэр тиийэ ис хоһоонун уларыппакка кил-
лэрэр. 

Холобур, атыйахтарга хоргуннаах барчаны 
аҕа  лан баран хамыйаҕы биэрбэтэхтэригэр Туоҕа 
Баа тыр саҥата: 

Үһүйээҥҥэ: «Дьэ, бу эһиги тарбаххыт сы-
лаан  ньыйдын диэн хамыйаҕа суох аҕаллаххыт. 
Биһиги көрбүппүтүн эрэ бултаспат дьоммут. Үтүө 
дьону кытта үөрдүһээйэбит, эйэлээх буолаайа-
быт, үтүө сири булан олохсуйаайабыт диэн кэлэн 
иһэр дьоммут. Эһи булчут дьон быһыытынан бу 

баар аскытынан күндүлээтэххит, биһи айыы быт 
аһынан күндүлүөхтээхпит», – диэн этэр».

Ромаҥҥа: «Дьэ, бу эһиги, тарбахтара сыала-
нан-арыыланан, охторун кирсин тардыбатын-
нар, ол аата кыргыһар туһунан санаабатыннар 
диэн маннык туох да баһара суох аҕаллаххыт. 
Биһиги көрбүппүтүн эрэ кырган иһэр дьон буол-
батахпыт. Ыл, итини барытын этэн биэр, – диэн 
Дагдаҕар Баатырга соруйбута. Дагдаҕар Баа-
тыр тута тылбаастыы охсубута. Күүкэй, Саха 
хоһуунун ыллыктаах тылын истэн, сирэйэ-
хараҕа сэргэхсийэ түспүтэ. 

– Бэрт сөп, бэрт сөп, – дии-дии хаҥас диэкит-
тэн мас хамыйах аҕалтаан ыалдьыттарын инни-
лэригэр уурталаабыта. Ыалдьыттар аһаан бар-
быттара. 

– Биһиги үтүө дьону кытта үөрдүстэрбит, 
эйэҕэс дьону кытта эҥэрдэстэрбит, дьоһун дьо-
ну кытта доҕордосторбут диэн иһэр дьоммут. 
Эн бу баар-суох аскынан маанылаабыккар 
биһиги эмиэ хардарабыт, биһиги эмиэ эйигин 
күндүлүүбүт. Чэй эрэ, Тымпыалыкы, эттэ-аста, 
арыыта-сүөгэйдэ бу дьоҥҥо биэр эрэ. Саха аһын 
амсайдыннар».

Ити курдук, «Дуоҕа Боотур» үһүйээни сүрүн 
 тирэх оҥостубут. Ону таһынан Хара Түмэн, Даг-
даҕар Боотур тустарынан үһүйээннэри айым-
ньы ис тутулугар ыпсаран киллэрэн идея арыл-
лыытын ситиһэр. 

Мантан көрдөххө, Далан айымньытын хас 
 биирдии сюжетын су ру йарыгар сүҥкэн үлэни 
оҥорбута көстөр. Бу роман фольклор матыры-
йаалын эридьиэстээн үөрэтии тү мүгүнэн су-
рул лубут историческай тиэмэни дьо  һуннаахтык 
ары йар айымньы буолар.

Саха норуодунай суруйааччыта Далан «Ту-
лаайах оҕо» айымньыта историческай роман 
сайдыытын түстээбитэ.  Д.Е. Васильева суруйа-
рынан, роман тахсаатын кытта үгүс дьүүллэһии, 
ырытыһыы буолбута. Ол эрээри «Тулаайах оҕо» 
роман бэйэтин кэмигэр кириитикэни көрүстэр 
даҕаны, саха литературатыгар биир чаҕыл  хай 
айымньы быһыытынан билиниллэр. «Сурул лу-
бут суоруллубат» дииллэринии, Далан төрөө бүт 
норуотун историятын үйэлэргэ үйэтитэргэ, са-
йыннарарга сүҥкэн кылаатын киллэрбитэ.  

Историческай прозаҕа аналлаах үлэлэр аап-
тардара В.А. Юдин маннык интэриэһинэй көс-

В.С. Яковлев–Далан т³р³³бµтэ 90 сылыгар



79Чолбон 9 №-рэ 2018

түүнү бэлиэтээбитэ: «Коренная особенность 
ис торико-повествовательной литературы – во 
взаимодействие трех  ее основных функций: по-
знавательной, эстетической и воспитательной. 
Ни одной из них нельзя пренебрегать, ни одну 
нельзя ставить в зависимость от другой». Ол 
курдук, Далан айымньытыттан норуот «ааспыт 
араллааннаах арахсыбыт сахтар адырҕаннаах 
анараа арҕастарын» туһунан үгүһү билиэх-
хэ сөп (познавательное начало). Ону таһынан 
уус-уран хомоҕой тылынан суруллубута кэрэни 
өйдөөһүн, саха олоҕунан киэн туттуу иэйиитин 
уһугуннарар (эстетическое начало). Айымньы 
саамай кэрэхсэбиллээҕэ: Далан өлөрсүүнү-
өһөрсүүнү батыспакка, дьону-норуоту кытта 
эйэ лээхтик олорорго дьулуһар буоллахха инни-
ки кэскил тэнийэр диэн сырдык санааны өрө 
туппута (воспитательное начало).

Далан «Тулаайах оҕо» романын норуот сэ һэн-
нэригэр тирэҕирэр өрүттэрин уус-уран ураты-
ларын чинчийэн баран маннык түмүктэргэ кэл-
либит:

• Суруйааччы айымньытыгар үһүйээннэр тү-
мүктэммит, сиппит-хоппут сюжеттарын, уоба-
рас тарын, кыра ымпыгар-чымпыгар  тиийэ, то-
лорутук уонна сатабыллаахтык туһаммыт. Хас 
сюжет аайы чопчу биир үһүйээни эрэ туттубат. 
Роман тутулугар атын үһүйээннэри киллэрэн 
 биэ рэн роман дьайыытын сайыннарар. Холобур, 
Ньырбачаан сюжетыгар «Тыгын Кэ бээйигэ тах са 
сылдьыыта» диэн үһүйээни; Саха Урааҥхай дар 
сюжеттарыгар «Орхон Болодой, Туоҕа Баатыр», 
«Оноҕой Баай, Хара Түмэн», «Дагдаҕар Боо-
тур, Элэмтэ Боотур уонна Чабычахаан Боотур» 
үһүйээннэри киллэрэр. Ол эбэтэр фольклор ма-

тырыйаалын туһанан Далан айымньытын туту-
лун, уобарастар наарданыыларын уонна роман 
эйгэтин олохтуур.

• Суруйааччы үһүйээннэр сюжеттарын сайын-
наран, уус-ураннык чочуйан биэрбит. Ону та һы-
нан историческай уобарастар хараахтар да  рын, 
психологическай туруктарын ситэрэн-хоторон, 
күүһүрдэн биэрэн хомоҕойдук ойуулаабыт. Ол 
туһуттан персонаж түүлүн, ааспыты санааһын 
(ретроспекция) курдук композиционнай ньыма-
лары уонна элеменнэри туһаммыт; 

• Ону кытары Далан айымньытын суруйа-
рыгар фольклору та һынан этнографическай 
уонна историческай матырыйааллары туһанан 
кыргыс кэминээҕи саха норуотун история  тын 
итэҕэтиилээхтик ойуулаабыта айымньы ис-
торизмын күүһүрдэр. Холобур, ойдуо туһунан 
быһаарыыта, сахалар астарын: «Туоҕа Баа тыр 
чаҕардарын-дьахталларын дьө лө хаһыытаан 
ылан ыалдьыттар иннилэригэр ойуу лаах-ман-
дардаах сандалы туруортарбыта, ол кэннэ буспут 
убаһа этин, арыылаах кымыһы, сөрүүн сүөгэйи 
– ас арааһын остуол хотойорунан тартарбыта». 
Ону таһынан оллоонноон олорон олоҥхо истэр 
дьоро киэһэни тµгэн быһыытынан киллэрэр.   

Ити курдук саха народнай суруйааччыта 
В.С. Яковлев–Далан кылгас кээмэйдээх но руот 
үһүйээниттэн айар дьоҕурун, маастарыстыба-
тын көмөтүнэн литература биир бөдөҥ кээмэй-
дээх жанрыгар саха норуотун XVI үйэтээҕи исто-
риятын сырдатар, чаҕылхай, дьоһун романы 
суру йан  хаалларбыт. 

Саргылана Маркова,
саха литературатын магистра
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Уочарка уонна публицистика

Учууталбыт тиһэх уруога...

Үтүө, үрдүк өйдөөх, төлөн сүрэхтээх киһи уһугулаан да 
сытан, дьиҥ үйэтигэр-сааһыгар тулхадыйбатах көрүүлэрин, 
өйүн-санаатын ыһыктыбат буолар эбит. Ону учууталбыт, 
Василий Никитич, барыан аҕыйах хонук иннинэ итэҕэппитэ. 
Би´иги ыар ыарыыга ылларан сытар киһи өссө да инникини, 
кэнэҕэскини анаарар күүһүн көрдөр³, ситтэрбэтэх санаала-
рын билигин да өркөн өйүнэн куоһуу сытарыттан сөрү диэн 
сөхпүппүт.

Бу бараары сытан, балаҕан ыйын 6 күнүгэр, Василий Ни-
китич биһиэхэ балтараа чаас таах академическай холоонноох 
лиэксийэни аахпыта. Баартын эрэ кэннэ тиһэх эбит диэн, дьэ, 
өйдөөтүбүт. Саҥата уруккутунуу сэниэлээҕэ, сэбэрэтэ ырааһа, 
көрөрө-истэрэ сэргэҕэ – бары хайдах эрэ сылаас, сырдык 
эйгэҕэ куустарбыппыт...

Дьэ, кини тугу сэһэргээтэ?
Билигин ырыта санаан көрдөххө, быыһыгар бытыыл-

калаах уутуттан омурдан ылан, айаҕын сайҕана-сайҕана, 
бэрт дириҥ ис хоһоонноох үйэлээх санаалары этитэлээбит 
эбит. Ол туһун хайдах өйдөөбүппүтүнэн биир идэлээхтэр-
битигэр билиһиннэрэбит. Баҕар сороҕун сыыһа-халты да 
соҕустук өйдөөбүт буолуох пу тун сөп, ону баалаамаҥ. Бэркэ 
болҕомтолоохтук истибиппит эрээ ри, кини туһугар уйулҕа-
быт хамсааһына, ыарытыйарын чу гастык ылыныы сорох са-
нааларын ситэтэ суох, халымыр соҕустук  ылынарбытыгар 
 тиэрдибит буолуон сөп.

Бастакыта, «Мин тулаайах улааппыт киһи син бэрт олоҕу 
олордум диэн сананабын. Эдьиийим барахсан батыһынна-
ра сылдьан киһи гыммыта. Олохпор улахан тапталы бил-
бит киһибин, бастакы кэргэним да, иккис кэргэним да мии-
гин таптал сылаас эйгэтинэн угуттаатылар... Оҕолорум дьон 
 сиэ ринэн олоххо суолларын тобулунан олороллор, бэйэ-
бэйэлэрин өйөһөн сылдьыахтарын наада... Итинник».

Иккиһинэн, «Үлэбэр эмиэ табыллыбыт киһибин. Бэйэм 
тө һө нү кыайарбынан, сатыырбынан саха ыччатын үөрэтэн 
кэллим... Бэйэлэрэ этэллэринэн, Василий Никиитис, эн би-
һиэхэ элбэҕи биэрбитиҥ, биэрэҕин дииллэр. Онтон, бил-
лэн турар, сүргэм көтөҕүллэр. Ол гынан баран, сиппэтэҕим, 
оҥоруохтааҕым хара баһаам буоллаҕа... Сыта, эмтэнэ түһэн 
баран, баҕар, туран кэлиэм дии, оччоҕо устудьуоннарбар 
тии йиэм, лекцияларбын ааҕыам, санааларбын этиэм». 

«Чэ, ол эрээри, хайдах буолар, санаам син бөҕөх», – ди-
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эбитигэр биһиги хайдах эрэ эг ди буолан, 
сүргэбит көтөҕүллэн, салгыы кини этии лэрин 
дириҥ ис номохторун ырытар, ыата рар түбүгэр 
түспүппүт.

Үсүһүнэн, «саха улахан үйэлээх итэҕэллээх 
норуот, ол Өксөкүлээх, Ойуунускай айым-
ньыла рыгар баар. Ону күүскэ, сөпкө тириэрди-
эххэ. Итэ ҕэл – норуокка олоҕун оҥкула, тирэҕэ 
буолар. Но руот итэҕэлигэр олоҕуран, айым-
ньыны тиэрдии көдьүүһэ саарбахтам мат, ону 
болҕойуҥ!» – диэн биһиги долоҕойбутугар 
улаханнык киллэрэ илик суолбутун сорук кур-
дук эппитэ.

Төрдүһүнэн, «саха кылаассыкатын, кы-
лаассыкатын эрэ буолуо дуо, литературатын 
чинчийэр үөрэх ис хоһоонугар сүүрбэһис үйэ 
отутус сылларыттан олоҕурбут хайысхаттан 
ураты, ис дьиҥ сахалыы көрүүлээх, саха уус-
уран кэтэхтээх мындыр санааларын, эсте-
тикатын диир сөбө дуу, саха ураты өйүнэн 
чинчийии эрэйиллэр курдук ээ. Ол кыаллара 
оннук хайысха сыыйа киирэн барара буоллар 
туох эрэ хамсааһын тахсыа этэ дии саныы-
бын», – диэбитэ. 

Салгыы: «Саха литературатын дириҥээн 
 үөрэ тиини аҕыйах бастыҥ айымньыттан саҕа-
лаан, умсугутан үөрэтии нөҥүө тиэрдиэххэ 
сөп этэ», – диэн этиитигэр билиҥҥи оҕо, ыччат 
уус-уран литератураны аахпат буолбут кэми-
гэр кэрэх сэтии, умсугутуу, уйулҕаларын хам-
сатыы күүһүн таба тайаныы суолталааҕын уот 
харахха быһаа ран биэрбитэ. Классиктарбыт 
айымньыларынан эрэ ааҕыыны тилиннэрэр, 
ыччаппытын киһилии майгыга, сиэргэ иитэр 
кыахтаахпытын хаста да хатылаан бигэргэп-
питэ. «Тылбыт сүмэтэ онно сытар. Кэлиҥҥи-
гэ Николай Лугинов «Кустук», «Суор» 
сэһэннэрэ дириҥ, мындыр санааны этэр, 
ааҕааччыны толкуйдатар философиялаах 
айымньылар уонна  Наталья Харлампьеваҕа 
оннук дириҥээһиннэр эмиэ бааллар», – диэн 
түмүктээбитэ.

Бэсиһинэн, тылбааска таһаарыылаахтык 
үлэ лиир кэм ирдэбилэ буолла диэн санаатын 
эппитэ. «Саха ураты дириҥ толкуйдааҕын, 
итэҕэллээҕин бары омукка тиэрдэр суолу 
тутуһуохха баара, оччоҕо эрэ саханы сыана-

лыахтара, кинилиин аахсыахтара. Оннук күн-
дьыл, кэм тосхойдо, ону төлө түһүө суох баа-
ра», – диэн бэлиэтээбитэ. 

Алтыһынан, Баһылай Никиитис кэлин Өк-
сүөн түй Муордьунабы, Суорун Омоллоону 
 кыт та өрүү бииргэ сылдьартан туттунар буо ла 
сыл дьыбытын эппитэ. «Бэйэтэ тус толкуйа суох, 
наар улахан дьону батыһа сылдьар, ки ни-
лэр өйдөрүнэн толкуйдуур» диэн сиилиэх-
тэрэ диирим. Дьиҥэ, бэйэлэрэ  ыҥы ралла ра. 
Сыыһа гыммыппын. Суорун  сыа на лаан, өрүү 
ыҥыран, аттыгар илдьэ сылдьы бытын хойу-
таан өйдөөтүм. Ки´им барыа диэн өйгө да 
суоҕа», – диэн хомолтотун биллэрбитэ. Итини 
истэн олорон маннык санаа миэхэ эрэ киирбэт 
эбит, оннооҕор Баһылай Никиитис курдук ула-
хан учууталга, улахан киһиэхэ эмиэ кииртэлээн 
тахсар эбит диэн сөҕө санаабытым.

Былатыан Ойуунускай туһунан кэпсии сы-
тан, Никиитис биирдэ Өксүөнтүй Муордьу-
нап тан: «Ойуунускай «Кыһыл Ойуунун» 
таа  йыл лыбат таабырыннарын, дириҥ түгэх 
са  нааларын хайдах итинник өй-санаа дириҥ 
далааһынынан этэн-тыынан, суруйан кэбис-
питэ буолуой?» – диэн ыйып пыппар, мүчүк 
гынан баран хардарбыта: «Ол мүчүҥнээби-
тин билигин да умнубаппын. Ол мүчүк гы-
ныыга, «...Бэйэтэ да билбэтэ буолуо!» диэн 
тылга абааһы көрүү буолбакка, дириҥ тап-
тал, өйүнэн өлбөт буо лууттан астыныы бэли-
этэ баара диэн көрбүтүм. Ойуунускайга этит-
тэрии күүһэ баара чуолкай. Поэма хас тылын 
ыараҥнатан ырытыы олус туһалаах буолуо 
этэ, ону өйдөөн, харыс таан оҕоҕо тиэрдиэхпи-
тин наада», – диэнинэн түмүктээбитэ.

Онтон «Кыһыл Ойуунтан» өйүттэн этэн эҕэл-
дьитэн барбыта:

Сир ийэ иэнигэр
Сидьиҥ быһыы сириэдийдэ,
Орто дойду уолуйда, 
Олох-дьаһах дьадайда, 
Чаҕыйда-чачайда...

Салгыы балачча уһуннук тылыттан тылыгар 
түһэрэн уус-ураннык ааҕан соһуппута. Поэма-
ны тылыттан тылыгар билэрин, өрүү ааҕа рын 
билэбит эрээри... бу түгэҥҥэ улуу Ойуунус кай 

6. Зак. №239
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тыынынан тыына сытара биһигини долгуп-
пута!

Ити түгэҥҥэ кэргэнэ Анастасия Петровна 
кэлэн уутун иһэрин санаппытыгар: «Мин оҕо-
лорбун мөҕөҕүн дуу, олох мөҕүмэҥ», – диэн 
өссө дьээбэлэнэн, аны бэйэтэ мүчүк гынан 
ылбыта. Биһиги буоллаҕына көмүскэппит 
дьон буолан, эгди буола түспүппүт, үөрбүппүт. 
Арааһа, инникибитин эмиэ арчылаатаҕа буо-
луо дии саныыбыт.

Тоҕо эрэ бу түгэҥҥэ Василий Никитич: «Но-
руот күүһэ – өйүгэр, өйүн күүһэ – тылыгар» 
этиини урут ким эппитэ биллибэт ээ. Ол эрээ-
ри мин өйүм-санаам эмиэ бу курдук. Ону 
өрүү этэбин. Саха норуота – улуу норуот. Ону 
төрөөбүт тыла кэрэһэлиир», – диэн бэлиэ тээн 
эппитигэр, учуу талбыт барахсан эмиэ идэти-
нэн кэмчиэрийдэ дии санаабыппыт. Усту дьуон 
аймах кини бу санааны лиэксийэлэригэр өрүү 
этэрин истэн, ылынан кэллэҕэ ээ. Ити уот 
 харахха этиллибит тыллар – Василий Никитич 
Протодьяконов тыллара. 

Василий Никитич ыар ыарыыны кытта ох-
суһа сытан, өйө-санаата барыта норуотун кэс-
килин туһунан түмүллүбүт санааларын, үөрэх-
сайдыы кыһалҕаларын ырытыы тула эргийэрэ 
– чахчы да өлбөт өркөн өй, норуокка итии, 
төлөн таптал көстүүтэ буолара саарбахтаммат. 
Биһиги учууталбыт оннук киһи! Саха норуота 

балысхан сайдыы, түһүү-тахсыы күөнүгэр, бэ-
йэтин кутун-сүрүн ыһыктыбакка атын норуот-
тары кытта тэҥҥэ хардыылаатын диэн, «өйүнэн 
өлбөт» суолун ыйа-кэрдэ, кыһалла сыппыта...

«Чэ, кыргыттаар, бүгүҥҥү лиэксийэ манан 
бүттэ. Сороҕун аныгыс сырыыга...» – диэби-
тэ. Учууталбыт төлөн уоттаах сүрэҕэр, мындыр 
өйүгэр, уҕараабат дириҥ толкуйугар сүгүрүйэ, 
эрэл кыымнаах тарҕаспыппыт.

Кини өрүү баарыгар, баар буолуохтааҕар 
үөрэнэн хаалбыт курдукпут. Хайдах да буол-
бутуҥ иһин (олоххо араас буолар), онтон ту-
тулуга суох хаһан баҕарар эйиэхэ биир тэҥ 
истиҥник сы һыаннаһар, эркин курдук эрэнэр 
киһилээх буолуу дьол буоллаҕа дии... Ону 
 учууталбыт Баһы  лай Никиитис бу орто дойдут-
тан баартын кэннэ  ор дук күүскэ өйдөөбүт кур-
дукпут. Кырдьык даҕа ны, учууталбыт барахсан 
элбэх көлүөнэ усту дьуон ыччакка, кэлин учуу-
тал, араас идэлээх дьоҥҥо мындыр өйүнэн, 
киэҥ көхсүнэн, сымнаҕас майгытынан, чараас 
уйулҕатынан –  барыбытыгар ытык убай, ула-
хан доҕор, духуобунай аҕа! 

Тылбыт да, биридимиэппит да күөмчүлэнэр 
түгэннэригэр дорҕоонноох саҥата элбэхтик 
суон дурда, халыҥ хахха буолбута, буола да 
туруоҕа!

Евдокия Поликарпова, Ульяна Флегонтова 
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1913 сыл сайын, Аһыкайга окко киириэх ин-
нинэ сир-дойду ситэн, көҕөрүү-наҕарыы бөҕө. 
Баһылай оҕонньор уолунаан Хабырыыстыын 
куо раттан тахсыбыттара. Күнүскү чэй саҕана 
оҕонньор дьиэҕэ наара ороҥҥо кэтэҕиттэн тар-
дыстан баран, биир сири үөһэ одуулаан сыт-
таҕына, убайдыы быраат Хабырыыс уонна Ньу-
кулай таһырдьаттан кэпсэтэ-кэпсэтэ киирдилэр. 
Ньукулай киирэн аҕатын кытта дорооболосто. 
Оҕонньор уолуттан хайдах олороллорун, күнү-
дьылы, билэр дьоннорун туоһуласта. Кырдьыга 
да, оҕонньор бу төрөөбүт-үөскээбит алааһыгар 
хонор хоноһо, сылдьар ыалдьыт курдук кэлэн 
ааһар. Атыыһыт киһи олоҕо кэлии-барыы, бил-
сии-көрсүү. Онтуката суох ханна да ыраап-

паккын. Кыһынын хоту улуустартан түүлээх 
хому йуута, бу эргин улуустартан эт-арыы бу-
луу та элбэх сүүрүүнү-көтүүнү, кэпсэтиини-ип-
сэ тиини эрэйэр. Ити сылдьыбыт сирдэригэр 
бэ йэҕэр бэриниилээх киһини булуу, бу киһи 
эн кэлиэххэр диэри аҕалбыт аскын, табааргын 
атыылаан, түүлээххэ мэнэйдэһэн олорор гына 
кэп сэтиэх тээххин. Аҕалбыт аскын, табааргын 
уон на хомуллубут түүлээххин харайар ампаар, 
эк кэ-арыыга булуус оҥоһуута төһө да ыарахана 
суоҕун иһин (харчы да өттүнэн, үлэһит илии ни да 
буларга) күнү-дьылы тардар. Аны ону аҕа лан ба-
ран сытыарыаҥ дуо, ол-бу көмүстээх бириискэлэ-
ринэн, Сибиир улахан куораттарынан батарыыта 
– биир эмиэ күнү-дьылы барыыр үлэ. Ол иһин 
оҕонньор хам-хаадьа дойдутугар көс төөччү.

Ити билигин Хабырыыһа бэйэтин оннугар 

Николай Никифоров 

МАННЬЫАТТААХ 
БА´ЫЛАЙ

(Бµтµµтэ. Иннин сурунаал 7-с, 8-с №-гэр аах)
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 хаалар киһи буолла. Сырыытынан да, кэпсэ-
тиитинэн да киһи сирбэт киһитэ буолбутун 
оҕон ньор бу хас эмэ сыл бииргэ сылдьан бил-
лэ. ¥өрэппитэ-такайбыта, арааһынай сирдэри 
көр  дөрбүтэ, дьону кытта билиһиннэрбитэ таах 
хаал бата, кини дьыалатын салҕааччы баар буол-
бутугар бигэ эрэллээх. Оҕонньор уолаттара та-
һырдьаттан кии риэхтэригэр диэри соло булбуч-
ча ону саныы сыппыта, дойдутун салгынынан 
тыынан, хойуу үүттээх чэй, кымыс иһэн, эмис эт 
сиэн, ол-бу атыы-эргиэн ту´унан төбөтүн сын-
ньыбакка, күүһүгэр күүс, өйүгэр өй эбиллибитин 
курдук санаан, сынньанан үлэлээри-хамсаары 
куоратын булааччы. Оҕонньор уолуттан Ньуку-
лайтан быйыл хайдах оттуулларын, били кини 
туттарбыт быһыттара төһө туһалааҕын су ра һа 
олордоҕуна, күнүскү чэйгэ ыҥырдылар. Оҕон-
ньор Ньукулайга: «Кэл, чэйдэс, таарыччы ону-
маны сэһэргэһиэхпит», – диэтэ. Остуолга уон-
ча буолан олордулар: түөрт улахан киһи уонна 
оҕолор. Ас бөҕөтө тардыллыбыт: эмис сылгы этэ, 
иһэ, хаана, куораттан тахсыбыт булочкалар, би-
рээнньиктэр, кэмпиэттэр, халбаһылар. Оҕолор 
үөрүү-көтүү, кэпсээн-ипсээн бөҕөтө. Ийэ лэрэ 
буо йаары гыммытын оҕонньор: «Кэпсэттиннэр 
ээ», – диэтэ. Хабырыыс куппут арыгытын көр-
сүһүүнэн диэн баран иһэн кэбистилэр. Онтон 
оҕонньор кийиитигэр:

– Били кэһиини бу Ньукулайынан кийииппэр 
уон на оҕолорго ыытаар эрэ, – диэтэ.

– Ону бэйэм илдьэн биэрэн кэлэн олоробун, – 
диэтэ кийиитэ.

– Түргэнин, – диэн оҕонньор сөхпүтүн да, мах-
таммытын да биллэрбэт курдук аа-дьуо саҥарда.

Оҕонньор кийииттэрэ бэйэ-бэйэлэрин ытык та-
´алларын уонна кыыһыгар саҥастара истиҥ сы-
һыаннаахтарын билэр. Ньукулайтан уолун Сүө-
дэри ыйыталаста. Ону биирдэһэ: «Сылгыла рын 
көрө барбыта», – диэтэ. Быйыл күһүн ардаа-
бакка сылгыга хаһыы үчүгэйин, ынахтарыгар от 
дэлэгэйдик тиийбитин туһунан уонна ону-маны 
кэпсэттилэр. Онтон эмискэ оҕонньор кыра уол 
Өлөксөй төһө улааппытын, үөрэххэ  киирбитин, 
киирбэтэҕин ыйытта. Ньукулай уола кыһын 
оскуолаҕа үөрэммитин эттэ. Оҕонньор уолугар 
үөрэхтээх дьоннор билиилэрэ киэҥин, иҥнибэккэ 
омуктары кытта кинилэр тылларынан кэпсэтэл-
лэрин хайҕаата уонна Сүөдэр да үөрэниэхтээҕин 

сыыһа туттубуттарыгар бэйэтин сэмэлэннэ. 
Кырдьыга, Ньукулай маҥнайгы кэргэнэ Сүөдэр 
кыратыгар өлбүтэ, онон Ньукулай кыра уол 
оҕолоох соҕотоҕун хаалбыта. Сүөһүлэрин куруу-
тун аймах дьахталлар дьукаах олорон ыылла-
ра. Ньукулай оҕотугар ийэ-аҕа буол бута. Дьиэ 
таһынааҕы үлэҕэ, окко-маска куруук бииргэ 
сылдьаллара. Ханна эмит тэйиччи соҕус хонон-
өрөөн кэлэр сиргэ бардаҕына арыт Хабырыыс-
таахха, арыт дьукаах аймахтарыгар хааллара-
ра. Сүөдэр улааттаҕын аайы Хабырыыс таахха 
хааларын сөбүлүүр буолан испитэ, онно бэйэ-
тин кытта саастыы Баһылай уонна кыра уолат-
тар  бааллара. Бары да эмдэй-сэмдэй тэҥ кур-
дук  этилэр. Онон оонньуурга да үчүгэйэ. Саас 
кыһыҥҥы маһы бэлэмнээһиҥҥэ, сайын окко бары 
бииргэ сылдьаллара. Оҕонньор Ньукулай оҕотун 
кытта бииргэ сылдьалларын көрө-көрө аһынара, 
үөрэ-көтө сылдьалларыттан үөрэрэ даҕаны. Ол 
курдук биллибэккэ Сүөдэр улаата охсон хаалла, 
үөрэммэтэ, икки кылааһынан үөрэҕэ бүттэҕэ. От-
тон Ньукулай эмиэ үөрэниэхтээҕин ийэтэ куруу-
тун мэһэй буолара. Кини этэрэ: «Хабырыыскын 
үөрэттэрдиҥ, бэйэҕин кытта илдьэ сылдьар киһи 
оҥордуҥ, кыыһыҥ кэргэн тахсан атын  улууска 
барыа, оччоҕуна манна дьиэҕин-уоккун ким 
көрөр?» – диэн Ньукулайын үөрэххэ ыыппат-
тыы этэрэ. Оннук да буолбута. Кэргэн ылан дьиэ 
туттуор диэри ийэтинээн, балтынаан олорбут-
тара. Хабырыыс куруутун аҕатын кытта айаҥҥа 
сылдьара, ыксал бөҕөнөн кэлэн биир-икки хо-
нон ааһаллара. Онон дьиэ тас үлэтэ, оттоо һун-
мастааһын киниэхэ сүктэриллибит курдук буол-
бута. Окко-маска аймахтара көмөлөһөллөрө, 
ону аҕата эрдэ кэпсэтэн кэбиһэр быһыылааҕа. 
Ньукулай иккис кэргэнин Наахараттан сүгүннэ-
рэн аҕалбыта. Онтон ол дьахтартан иккис уол 
Өлөксөй төрөөбүтэ. Бу кинилэр кэпсэтэр кэмнэ-
ригэр Өлөксөй тоҕуһа этэ. Соҕотох уол буолан, 
ийэтэ эмиэ ханна да ыытыан баҕарбат этэ. Онон 
эмиэ икки кылааһынан уурайбыта. Оҕонньор 
 сиэнин, Өлөксөй уолу, үөрэттэриэн баҕарара. 
Ньукулай уолугар эттэҕинэ, ол киһи саҥарбата, 
онон үөрэттэрэр санаалара суох диэн иһигэр са-
ныыра. Оттон Хабырыыс оҕолорун үөрэттэрэргэ 
бэйэтэ кыһаллара. Ол иһин оҕолоро тыанан-куо-
ратынан үөрэнэллэрэ.

Үһүөн кэпсэтэ-кэпсэтэ биир иһити иһэн ба-
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ран, Ньукулай дьоно хаһан баралларын сурас-
та уон на быраһаайдаһан тахсан, дьиэтин диэки 
үөһээ суо лунан хаама турда. Ньукулай дьиэтигэр 
кэлби тигэр кэргэнэ:

– Хайа, аҕаҥ аах хаһан кэлбиттэрэй, ыраа-
ҕынан тэлэһийэ сылдьар дьон туох сонуннаах-
тарый?

– Кэпсээн элбэх буоллаҕа дии, ону бу Аһы-
кай тан тэйбэккэ сылдьар киһи тугу билэммин-
кө рөм мүн ыйытыахпыный, бэйэлэрин ыккарды-
ларыгар кэпсэтиилэриттэн Уркуускай, Бодойбо 
уонна киһи истибэтэх хас да сир аатын ааттаа-
тылар да, билбэт буолан сонно тута түһэртээтим. 
Рабочайдары ытыалаабыттар, рабочайдар забас-
товка лыыллар эҥин диэн кэпсэтэллэр. Забас-
товкалара диэн ити үлэҕэ тахсыбаттарын аата 
буо ларын тоҕус долоҕойбор дьэ түһэрдим.

– Ол үлэлээбэт буоллахтарына ойохторун, 
о±о лорун ким кинилэр киэнин иитэр-аһатар? – 
диэн дьахтара эмиэ да ыйытар курдук, эмиэ да 
таах саҥарар курдук хап гыннаран кэбистэ.

– Чэ, ону бэйэлэрэ быһаарсыахтара, хата ынах-
таргын ыатыҥ дуо? – диэн Ньукулай кэп сээн 
бүп пүтүн түмүктээтэ.

Сүөдэр

Ол ыккардыгар дьахтар хостон били кэһии 
таҥаһы таһааран көрдөрдө. Ньукулайга кыра 
уолунаан ыстаан, бинсээк тахсар миэтэрэ лээх, 
бэлбиэт, үлэһит киһиэхэ Сүөдэргэ көстүүм, 
дьах тарга бэйэтигэр ырбаахы тахсар таҥаһа, 
былаат, нууччалар кэтэр түүппүлэлэрэ. Ону 
та һынан кы ра уолга минньигэс ас, булочка, 
халбаһыы ыыппыттарын эттэ. Ньукулай үөр-
бэтэ±ин иһин дьахтарыттан эмиэ сэмэлэннэ. 
Дьиҥинэн µ³рдэҕэ дии, ол гынан баран кини 
дьахтар курдук саҥа аллайыа дуо, күлэн-үөрэн 
аһаҕастык биллэрбэт буоллаҕа. Онно эбии кини 
бэйэтэ а±ыйах саҥалаах, кыыһырбыта диэни 
ки´и өйд³өбөт.  Туохха кыыһырыай, кэргэннээх, 
икки уол оҕо лоох, сүөһүлээх, бурдуга бэйэтин 
үүннэриитэ. Биир тылынан эттэххэ, санаабыта 
барыта баар курдук: аһыырга астаах, таҥнарга 
таҥастаах,  наада буоллаҕына туттар сэптээх 
курдук. Ньукулай дьиэтин тас үлэтиттэн орду-
бат. Күнүн хата билбэккэ аһарар. Саас бурдук 
ыһыыта, хор туоппуй олордуута, быһыт, күрү³ 

абырахтааһына, сайынын от үлэтэ, күһүн бурдук, 
хортуоппуй хомуура, сир астааһына, хайа ону 
таһынан кустааһын, балыктааһын. Ити курдук 
күннэр-дьыллар элэгэлдьиһэн ааһан иһэллэр. 
Ньукулай киирээти кытта аан дьиэҕэ, күнүс сын-
ньанарга оҥостубут наара оронугар кэтэҕиттэн 
тардыстан ону-маны саныы сыттаҕына, Сүөдэр 
киирэн кэллэ. Ньукулай уолуттан сылгылара 
хан на баалларын уонна тугу билбитин-көрбүтүн 
сураста. Сүөдэр аҕатыгар сылгылар улахан 
үрэх хэ, Тамма эргин, сылдьалларын уонна кэлэн 
иһэн Хабырыыстаахха чэйдээбитин эттэ. Сүөдэр:

– Эһэм күөлгүтүгэр атын күөлтэн аҕалан ба-
лыкта кутан үөскэтиҥ диир, – диэтэ.

– Ону эн туох диэтиҥ? – диэн уолуттан ыйыт-
та.

– Туох диэхпиний, курааҥҥа уута олус түһэр 
диэбиппэр, «мин киһини билиэхпиттэн оннук, ол 
гынан баран олох уолан хаалбат, онон мин этии-
бин туох дии саныыгын?» – диэн иккиһин ыйыт-
та. Ону аҕалан ыытыам диэтим.

– Чэ, оччоҕо били тууҥ ампаарга дуу, сарай 
үрдүгэр дуу баара буолуо, ону булан алдьаммыт 
буоллаҕына абырахтаа.

– Аҕаа, оттон ол күөлтэн күөлгэ көһөрө сы-
рыттахпытына өлөн хаалбаттар дуо? – диэтэ уол.

– Доҕоор, күөл собото сүрдээх тулуурдаах. Эн 
көһөрөргөр тымтайгар бадарааны кутан баран 
онно собоҕун куттаххына, ол эн биир икки чаас-
кар туох да буолуо суоҕа.

– Аҕаа, оччоҕуна мин Хаатылыма улахан 
күөлүттэн улахан собо аҕалан кутуом буоллаҕа 
дии.

– Чэ, ону бэйэҥ бил.
Уола сарсыарда эрдэ барарын туһунан эттэ, 

баҕар хонон кэлэрин кэпсэтэрин быыһыгар сэ-
рэттэ. Сүөдэргэ Хаатылымаҕа кэпсэтэргэ-ипсэ-
тэргэ доҕор-атас баар буолбута. Ону таһынан 
бачча ыраах дойдуга баран баран кураанах 
төннөн кэлиэ дуо? Собо ыам ыйын 25 кµнµттэн 
ыыр быһыылаах. Сир-дойду аайы собо биир 
кэмҥэ ыабат, аны ыан баран тимирэн хаалар 
диэч чилэр. Ол кэм²э тууга да, илимҥэ да киир-
бэт. Ол гынан баран от ыйын 5-6 күнүгэр диэри 
Хаатылыма эбэтэ төһө да улахан күөл буолбутун 
иһин собото көннө ини диэн Сүөдэр эрэх-турах 
сананар.

Кини сарсыарда эрдэ соҕус туран илимин, тым-
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тайын куулга уган, туутун кытта ыҥыыр кэлин 
өттүгэр ыга баайталаан кэбистэ. Атыгар олоро 
түстэ уонна Хаатылымалыыр суолга тахсар бы-
һа суолунан киирэн бара турда. Дьиҥинэн Сүө-
дэр оҕо эрдэҕиттэн аҕатын кытта сылгыһыттаан 
айылҕа оҕото. Хас ыллыктары барытын билэр. 
Аҕата саҥата суох курдук гынан баран, бу маннык 
айылҕаҕа сырыттаҕына кэпсээн-ипсээн киһи тэ. 
Куруутун ханан кэлбиттэрин, ханна тиийиэх-
тээх тэрин ыйытар. Сүөдэр маҥнай кини этэрин 
тугу да билбэт киһи курдук саныыр диэн абааһы 
көрөр этэ. Ол сылдьан ону-маны наадата суохха 
тыас таһаарары, улаханнык кэпсэтэри даҕаны 
сөбүлээбэтин уола билэрэ. Ама кинилэр бэйэ-
лээхтэргэ карабин саа суох буолуо дуо? Барыта 
баар. Акка баайыллан сылдьар. Баран истэҕинэ, 
суолу быһа оҕолоох тайах бэрт чугаһынан туо-
раата. Өссө тохтоон эргиллэн көрөр. Сүөдэр 
кыһаллыбата, ааһа турда. Ыам ыйын саҥатыгар 
аҕатынаан сылгыларын көрбүттэрэ уонна сорох 
үөрү олорор сирдэрин диэки чугаһаппыттара. 
Ол сылдьан эмиэ тайахха түбэспиттэрэ. Сүөдэр 
бултаһарга бэлэм этэ, ону аҕата буойан кэбис-
питэ. «Мэнээк түбэстэ эрэ дии-дии киһи кыы-
лы өлөрбөт баҕайыта», – диэбитэ уонна сайын 
 сииргэ эт баарын санаппыта. Сүөдэр айаннатан 
бастакы омур±ан диэки Хаатылыманы булбута. 
Табаарыһын аахха кэлэн тохтообута. Дьоно туу 
ыырдан кэлбитин көрө охсубуттар.

– Хайа, доҕоор, ол Тыыллыма диэки киһи туу-
луур, илимниир күөлэ суох дуо? – диэн кыр-
дьаҕас оҕонньор көҥ³ммүт киһи курдук эттэ. 
Ону Сүөдэр таах аһаран кэбистэ уонна эһэтэ 
тахсыбытын, күөлгүтүгэр балыкта ыытыҥ диэби-
тин толоро сылдьарын, Хаатылымаҕа табаарыс-
тарын көрсө таарыйа кэлбитин уонна бу улахан 
күөлгэ илим µтэргэ тыы баарын билэрин эттэ. 
Оҕонньор Сүөдэртэн эһэтэ хаһан тахсыбытын, 
доруобуйатын туоһуласта. Ону-маны ыйытан 
көр дө да киһитэ «ээ, билбэппин» диэнтэн аты-
ны саҥарбат киһи буолан биэрдэ. Онтон эмээх-
син оҕонньоругар: «Ити эдэр уолу кытта ол дьон 
тугу кэпсэтиэхтэрэй?» – диэн кэбистэ. Оҕонньор 
онно сөбүлэстэ уонна Сүөдэри кытта саастыы 
 уолун: «Ити табаарыскын кытта барсан илим-
нэс», – диэн дьаһайда. Ону эрэ кэтэспит курдук 
икки эдэр киһи сып-сап хомунан күөллэригэр 
бардылар. Тиийээт да тыыны буллулар, илим-

нэрин µттµлэр. Дьиэлээх уол: «Балыга көппүт», 
– диэтэ. Онтон чэй оргутуна бардылар. Сүөдэр 
үксүгэр тыаҕа сылдьар буолан, чэй оргутунар 
иһиттээх, өйүөлээх сылдьааччы, онтуката би-
лигин да баар. Табаарыһа: «Бачча дойдуга таах 
кэлгиллэн кэлиэ дуо? Кини эмиэ үлэлээтин», – 
диэн тууну күөлгэ киллэрэн укта. Ол икки арды-
гар чэй оргуйда. Сүөдэр аһы бэлэмнээтэ уонна 
табаарыһын аска ыҥырда. Олорон аһаан барды-
лар, ону-маны кэпсэттилэр. Ол олорон дьиэлээх 
уол:

– Төһө сылгылааххытый? – диэн ыйытта.
– Алта атыыр үөрэ.
– Ол аата ахсаана төһөнүй?
– Сэттэ уонча быһыылаах. Өссө аахпаппын ээ, 

– диэн Сүөдэр билиннэ, – үчүгэй атыыр үөрэ 15-
кэ тиийэр, куһаҕан уонна эдэр атыыр үөрэ уон-
тан тахсыбат.

– Ол барыта бэйэҕит киэнэ дуо?
– Биһиэнэ, эһэм аах, абаҕам аах киэннэрэ.
– Күн да күн, эчи ырааһын балык да тахсы-

быт быһыылаах. Чэйдээн бүтэн, хомунан баран 
 илимнэрбитин көрүөхпүт, – диэтэ сирдээх уол-
чаан.

– Чэ, өссө да тохтуу түһүөх, – диэтэ Сүөдэр, 
кини «күн арҕаа диэки барыыта дьиэтин диэки 
барыаҕа, онно кэм сөрүүн соҕус буолуоҕа» дии 
саныыр. Атын өртөөн күөл таһыгар аһата ыып-
пыта, чугас сылдьарын сөп-сөп көрөн ылар.

Киирэн илимнэрин көрдүлэр. Дьэ иҥнии бөҕө, 
омуннаатахха хараҕын аайы курдук. Дьиэ лээх 
уол балыгы илимтэн араарыыга түргэнинэн 
биһиги киһибитин икки-үс төгүл сабырыйар 
быһыылаах. Биир илими көрөн баран, кытылга 
кэлэн балыктарын сүөкээтилэр. Киһи ытыһын 
саҕа тэбис тэҥ соболору сүүстэн тахсаны аах-
тылар. Уол Сүөдэри дьаһайда: «Эн бу собо-
лору куул лаан баран, ууга уган кэбиһээр, мин 
туу көрө бардым». Ону Сүөдэр: «Туугун илдьэ 
кэлээр», – диэтэ. Сүөдэр этиллибитин курдук 
оҥороотун кытта табаарыһа туутун сүкпүтүнэн 
бу кэллэ уонна сүүрбэччэ балык киирбитин сир-
гэ сүөкээн кэбистэ. Сүөдэр бэйэтин ыҥыырыттан 
куул сүөрэн укта уонна эмиэ ууга бырахта. Уол 
Сүөдэртэн хаһан барарын туоһуласта. Сүөдэр 
ону кырдьыгынан: «Манан барыам сотору», – 
диэтэ. Сүөдэр Эбэ балыктааҕын хайҕаата. Уол 
өссө күһүҥҥү муҥхаҕа бу дойдуга бырааһынньык 



87Чолбон 9 №-рэ 2018

К³рд³³´µннэр, булуулар

курдук буоларын кэпсээтэ. Күһүҥҥү муҥхаҕа 
Лоомтукаттан, Ороссолуодаттан, Хоточчуттан, 
Хап таҕайтан  тиийэ дьон кэлэллэрин, оттон чу-
гас эргинтэн оҕо-дьахтар кытта муҥхаҕа кытта-
рын кэпсээтэ. Төһө да сүүһүнэн киһи кэлбитин 
иһин Эбэ син-биир киһи аайы үс-түөрт сүүр ба-
лыгынан күндүлүүрүн эттэ. Уолаттар Эбэ барах-
сан дьону умнубакка күндүлүүрүн хайҕаатылар, 
хайа уонна сааскы андытын да умнубатылар. 
Кус бу күөлгэ төрүүрүн, күһүн барарын саҕана 
элбэҕин сөҕөн, ол гынан баран улахана бэрт 
 буолан мэнээк ыттарбатын кэпсэттилэр. Күһүнүн 
кыра күөллэргэ аһыы тахсар куһу эрэ ытыахха 
сөптөөҕүн дойдулаах киһи кэпсээтэ. Ити курдук 
кэпсэтэ олорон уола:

– Чэ, Сүөдэр, эн ыраах барар киһи аккын тутан 
аҕалан ы²ыырдаа, мин ити биир илими бэйэм да 
к³рүөм, – диэт тыы диэки хаама турда. Сүөдэр 
баран атын аҕалан ыҥыырдыы турдаҕына киһи-
тэ кэллэ:

– Эбэбит бу да сырыыга биэрбит, – диэтэ. 
 Дойдулаах уол били маҥнайгы илимтэн ылбыт 
балык аҥарын ылла уоннааҕытын Сүөдэри:

– Эн ыл, – диэтэ.
Били күөлгэ ыытыллыахтаах балык бадараан-

наах тымтайга угулунна, уоннааҕытын инчэҕэй 
куулга уган баран хамсаабат гына ыга баайды-
лар. Уолаттар арахсар суолга диэри ону-маны 
кэпсэттилэр. Күһүн от үлэтэ бүттэҕинэ көрсүөх 
буолан, табылыннаҕына бииргэ кыыллыахпыт 
диэн кэпсэтиһэн, бэйэ-бэйэлэригэр үчүгэйдик 
оттуурга баҕарсан араҕыстылар. Сүөдэр киһи-
титтэн арахсаат атыгар олоро түстэ. Ат хаамыы-
сэлии былаастаах, түргэнник дьиэбин булбут 
ки һи диэх курдук дьэ барыыны барда. Икки 
көс сири өр гыныа дуо, начаас дойдутун бул-
ла. Сүөдэр били балыктарын ыытаары кү³лүгэр 
кэллэ, тымтайын сүөрэн атыттан түһэрдэ уонна 
атаҕын таҥаһын уһулан киирэн, ууга тымтайын 
сү³кээтэ. Балыктара байҕалларыгар барбытта-
рын биллэ, биир да балык өлөн дуу, тумнастан 
дуу тахсыбытын көрбөтө. Дьиэтигэр киирбитэ 
дьоно  бааллар эбит, сорох балыгын киллэрби-
тин ийэтэ бэйэтигэр сииригэр ылла, уоннааҕы-
тын эһэҥ аахха илдьэн биэр диэтилэр, тымтайга 
куппуттара хамсааһын бөҕөтө. Чэйдээбэтэ да, 
эһэтин аах диэки атынан айанната турда. Кэл-
битигэр эһэтэ, абаҕата, Байбал убайа таһырдьа 

от сэбин бэлэмнии сылдьаллар эбит. Ким кыраа-
был тиис тиир, ким хотуур сахсайбытын ууга 
уган дьиппинитэр, ким атырдьахтары, кыдама-
лары бэрийэр. Бу ыалга өссө кырдьаҕас Сэргэй 
эһээ баарыттан оҕолор уоннарын туоллулар да, 
кыыс-уол диэбэккэ, бары окко кытталлар. Кыр-
гыттар от мунньаллар, уолаттарга бэйэлэригэр 
сөрү-сөп гына оҥоһуллубут хотуур туттараллар. 
Саас кыһыҥҥы маһы бэлэмнээһиҥҥэ кыргыттар 
эмиэ саһаан туруораллар, эрбии тутааҕын ту-
таллар, уолаттар эмиэ эрбии тутааҕын туталлар, 
уон алталарыттан-сэттэлэриттэн мас хайытаач-
чы буолаллар.

Олоҕу эргитэ санааһын

Сүөдэр аҕалбыт балыгын саҥаһыгар биэрдэ 
уонна эһэтин аах диэки барда. Оҕонньор сиэ-
ниттэн бүгүн ханна сылдьыбытын сураста, туох 
сонун баарын ыйытта. Сүөдэр Хаатылымаҕа 
сылдьыбытын, балык аҕалан күөлүгэр куппутун 
кэпсээтэ, аара баран иһэн оҕолоох тайахха ик-
китэ түбэспитин кэпсээтэ. Оҕонньор үөрэ түстэ 
уонна Сүөдэри хайҕаата. Ол кэннэ бу курдук 
диэтэ: «Халлаан көтөр кынаттааҕа, ойуур ол-бу 
улаханыттан кыратыгар диэри кыыла, уу чоху-
та, баҕа та, балыга суоҕа эбитэ буоллар, дьиэ 
дьоно суох буоллун, оччоҕуна барыта тулаа-
йахсыйар, дьэ эстии-быстыы, өлүү-сүтүү үксүөх 
этэ. Ол иһин ону дьаһайарга киһи диэни таҥара 
айдаҕа. Дьоннор көрө сылдьан бултаан кыы-
лы, түүлээҕи, көтөр кынаттааҕы, балык араас 
көрүҥүн олох эспэт курдук туттуохтаахтар, оттон 
атын сиргэ көһөрөн  иитии туһунан үөрэхтээхтэр 
үлэлиэхтэрэ буоллаҕа», – диэн уолугар уон-
на онно баар сиэннэригэр быһаарда. Оҕонньор 
булчута суоҕун билиннэ, ол төрүөтүнэн, холо-
бур ити убайдара булт диэтилэр да барыы-кэ-
лии, бул туур тэрил оҥоһуута, омуннуруу-тө-
лөннөнүү бөҕө буо  лаллара, кырдьык кыылы да 
өлөрөллөрө, түүлээхтииллэрэ даҕаны. Оттон 
кини ону соччо интэриэһиргээбэт этэ. Ол иһин 
кинини булка илдьэ сылдьыбат этилэр, былыр-
гыга эр киһи бултаабат буоллаҕына, дьахтар 
курдук киһи диэн ааттыыллара. Ону сирэйигэр 
эппэт этилэр этэ гынан баран, дииллэрэ буо-
луо диэн сэрэйэрэ. Билигин өйдөөтөҕүнэ кини 
айылҕаттан айыллан төрөөбүтэ атыҥҥа сытар 
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эбит. Ол иһин, сүүрбэ бииригэр диэри онно-ман-
на аралдьыйбакка сы рыттаҕа дии. Дьэ атыыга-
эргиэҥҥэ киирбитэ да, үлэҕэ төбөтүн оройунан 
түспүтэ. Киниэхэ мантан атын үлэ наадата суоҕун 
этинэн-хаанынан билбитэ. Төрөөбүт дойдутугар 
баар да, билигин бу дьиэтиттэн улаханнык ыраа-
тар кыаҕа суоҕун билэр, төһө да сааһырдар, 
сири-дойдуну билбэт буолан баран, туох бул-
ду көрүөххүнүй уонна өлөрүөххүнүй. Атыытын 
 дьыалатын барытын Хабырыыһа дьаһайбыта хас 
да сыл  буолла, кини били таах үөрэнэн хаал-
бытынан сылдьыһар. Оло рон хааллаҕына ыал-
дьыах курдук. Оҕонньор сиэннэрин көрөн үөрэр. 
Улахаттара бэйэтин  кытта тэҥҥэ кэпсэтэллэр, 
оттон кыралар син-биир  атаахтыыллар, кинилэр 
эһэлэрэ сымнаҕаһын билэллэр.

Оҕонньор сыта эрэ түстэр ааспыт оло±ун са -
наан кэлэр: хайдах кэргэннэммитин, хайдах 
атыы һыт буолан сири-сибиири кэрийбитин. Тө-
һө да  ба рыта табыллыбатар, син иннин диэ-
ки күннэр-дьыл лар сыҕарыйаллара, кини саа-
һырара, би лиитэ-көрүүтэ элбиирэ, дьыалатын, 
эргиэнин саныыра. Сылтан сыл табыллан үлэлээн, 
улаатан, кырдьыга, баайыгар баай эбиллэн бар-
быта. Кэнники урукку курдук атынан сыл дьан 
атыылааһын аҕыйаабыта. Незамет най, Алдан 
өрүс чугаһыгар к³мүстээх бириискэлэр аһыллан 
үлэлээн эрэллэрэ, онно араас омук дьоно кэлэн 
үлэлииллэрэ, саха көмөтүнэн тутуу маһын, уокка 
оттор мас бэлэмнииллэрэ. Билигин урукку курдук 
Ба´ылай онно барсыбат этэ, сүүрбэч чэ-отучча 
эт-арыы  тиэммит аттары тэрийэн ыытара. Онно 
элбэх үлэһит, итэҕэллээх киһи сылдьара. Дьон 
элбээн, суолга ол-бу ороспуойдар бааллар үһү 
диэн элбэх омуннаах кэпсээннэр бааллара да, 
Баһылай обуоһун тыыппат тар этэ, эчи элбэхтэрэ 
да бэрт буолан буолуо. Кыһын аайы икки тэ-үстэ 
итинник обуоһу тэрийэн  ыыталыы сыл дьыбыта. 
Кэпсэтиитин бэ йэтэ оҥороро. Итэҕэллээх киһитэ 
этин-арыытын тириэрдибит сиригэр ыйаһан 
илии баттаһара. Харчыта баан нөҥүө барара, 
ол аата бириискэ тойотторун кытта дуогабар 
бы һыытынан таһаҕас тиэрдиллэрэ. Сайынын 
та һаҕас соҕурууттан борохуотунан кэлэр буол-
бута. Түүлээҕи улахан куораттарга илдьэн тутта-
рыы хаһан, хайдах барарын аҕыйах итэҕэллээх 
дьоннорун кытта Баһылай бэйэтэ эрэ билэрэ. 
Онно бэйэтэ куруутун барсара, ардыгар Петер-

бурга, Москваҕа тиийтэлииллэрэ. Ол түүлээх 
туттарыллыбыт харчыта баан нөҥүө барара. 
Түүлээҕи бу улахан куораттарга аҕалан атыы-
лыыр буоллаххына, сыаната лаппа үрдүүрэ, ону 
таһынан билсииҥ лаппа улаатара. Эн наадаҕын 
булан биэрэр дьоннор көстөллөрө. Саха сири-
гэр ити кэм²э хотуур, сэппэрээтэр, иис тэнэр 
мас сыына наһаа дэлэйэ суоҕа. Көрдөххө кыра 
курдук  гынан баран, сүрдээх наадалаах туттар 
сэптэри буларга көмөлөһөллөрө. Дьоннор ма-
һынан  нуучча дьиэтин туттан барбыттара, онно 
истиэнэтин дэхсилииргэ устуруус, бэрэби нэлэри 
сыыптыырга сыантырыапка, нуучча оһоҕун 
аана, билиитэтэ, оһоҕу отторго аһар, бүттэҕинэ 
итиитин тутарга сабар тэрил барыта  наада кур-
дуга. Баһылай сылдьан эрэ көрөрө: дьиэ туттар 
бэрэбинэлэр ыал тэлгэһэтигэр элбэхтик тиэллэр 
буолбуттарын уонна дьиэлэр дьэндэһэн тахсы-
быттарын, дьон кирпииччэ үктүүрүн. Үчүгэй 
дьиэҕэ олорор буоллуҥ да, дьиэ иһинээҕи тээ-
бириннэр эмиэ оннук буолуохтаахтара. Онон 
со ҕурууттан остуол, олоппос, ыскаап, дьыбаан 
кэлэн атыыланара наада буолбутун билбитэ. 
Сорох кыанар өттө аҕалтарарга көрдөһөллөрө. 
Ол кэлии тэ сайын борохуотунан эрэ буолара. 
Итинэн сылыктаатахха, дьон олоҕо иннин диэ-
ки сайда быһыытыйбыта биллибитэ. Сылга уон, 
уон биэс эрэ ыалга аҕалаллара. Мал-сал тиий-
бэтэ сыл аайы биллэн испитэ. Дьиэ тээбиринэ 
кыра баҕайы баарсаларга элбэх миэстэни ыла-
ра, ону таһынан ас, таҥас тиэллэрэ. Борохуоттар 
кыралар, паар көмөтүнэн бараллар, оһохторо 
маһынан оттуллар. Онно эрдэттэн саһаан мастар 
эрбэнэллэрэ, чааска сүүрүк өрө 3-4 км эрэ ба-
рара, сүүрүк таҥнары 5-6 км бараллара. Онон 
сайыны быһа иккитэ кырыннахтарына кыайыы 
курдук буолара. Борохуоттар ханнык эрэ ак-
ционернай общество, ол эбэтэр чааһынайдар 
бас билиилэрэ этилэр. Биһиги таһаҕас таста-
рар атыыһыттарбыт тимир суол, борохуоттар 
үчү гэйдэрин өйдөөбүттэрэ. Онон улахан, эл-
бэх ыйааһыннаах таһаҕастарын кинилэринэн 
Саха ларын сиригэр тириэрдэргэ кыһаллалла-
ра. Онон борохуот барыар диэри бы лааннам-
мыт та һаҕастарын аҕалан тиэйэн бэ лэм буолар-
га сүүрэллэрэ-көтөллөрө. Үксүгэр та һаҕастаах 
ки һи бэйэтэ 2-3 көмөлөһөөччүлээх үлэлиирэ. 
Муус бараатын кытта борохуот эмиэ Дьокуус-



89Чолбон 9 №-рэ 2018

К³рд³³´µннэр, булуулар

кайга сүүрүк хоту устара, онно Баһылай хас да 
сыл көмөлөһөөччүлэрин кытта олорсон устубу-
та. Тохтоон бэлэмнэммит сиртэн мас ылаллара, 
онно кинилэр эмиэ көмөлөһөр этилэр. Дэриэби-
нэлэргэ уһуннук тохтооботтор. Дьону түһэрэр 
буоллаҕына уу эттээх эрдэҕинэ кыратык кытыы-
га сыстара, биэрэктэн уон мүнүүтэнэн тэ йэн ба-
рара. Дьоннор ол кыра тохтобулга түһэллэрэ 
уонна барсааччы олоро охсоро, кэлэллэригэр 
уу өссө да түһэ илик буоллаҕына Күөх  Хонууга 
тох туулла ра, онно кинилэри хас да тэлиэгэ лээх 
аттаах дьоннор кэтэһэн олороллоро. Түргэн үлү-
гэрдик биэ рэккэ таһаҕаһы сүөкүүллэрэ, дьэ уон-
на онтон маҕаһыыҥҥа тиэйэллэрэ. Күөх Хонуут-
тан Баһылай таас маҕаһыына олох чугаһа, онон 
төһө да таһаҕас кэлбитин иһин өр гымматтара, 
начаас таһыллан бүтэрэ.

Баһылай хаста даҕаны түүлээхтээх Санкт-
Пе тербурга бара сылдьыбыта. Итиннэ кини-
лэр бэйэлэрэ эмиэ билии-көрүү өттүнэн сай ды-
быт тара, аҥардас нуучча эрэ тылын билии нэн 
муҥурдаммакка, араас омуктар туох абыычай-
даахтарын, хайдах олороллорун билсии са-
ҕаламмыта. Итиннэ, кырдьыга нуучча тыла 
муос та буолбута. Биһиги дьоммут – баай уонна 
билии-көрүү төрдө үөрэх буоларын уһаппакка 
өйдөөбүттэрэ, кыахтара тиийэринэн оскуола-
лары аһыыны өйөөн барбыттара. Баһылай итин-
нэ биир осетины кытта билсиитэ улахан оруолу 
оонньообута. Киһитэ эмиэ бэйэтин курдук атыы-
һыт идэлээҕэ. Арыгыны, фруктаны атыылыырын 
аһаҕастык этэрэ. Кини биирдэ Баһылайы улуу 
Питер куорат кытыытыгар ыалдьыттата ыҥырда. 
Баһылай дьонун кытта барсарга сөбүлэстэ. Сар-
сыныгар биир олох билбэт осетиннара кэлэн: 
«Мин эһигини Эдуардка илдьэ кэллим», – диэтэ. 
Арай тахсыбыттара массыына кэлэн турар эбит. 
Онно олорон көрдөххө, куорат кытыытыгар, 
сайын сөтүөлүүр сир быһыылаах, хомо курдук 
дойдуга кэллилэр. Эдуарды хантан да кэлбитин 
билбэккэ хаалла: «Саха», – дии-дии, күлэ-күлэ 
илиитин ууммутунан бу тиийэн кэлэн кууста. 
Саха диэн тылы хайдах эрэ минньигэс баҕайытык 
саҥарбытын өйдөөтө. Ити куустуһуу Баһылайга 
хайдах эрэ эмиэ саҥа курдук көһүннэ, дойду-
тугар оннооҕор дьоннор ойохторун киһи көрөн 
турдаҕына кууспуттарын да көрө илигэ, бэйэтэ 
да ону оҥорбутун өйдөөбөт. Онтон эмискэ мин-

ньигэс баҕайы эт сыта кэллэ. Ол турдахтарына 
аһылыкка ыҥырдылар. Аҕыйахта хаамааттарын 
кытта талах кэннигэр остуолга ас бөҕөтө тардыл-
лыбыт: фрукта, оҕуруот аһын арааһа уонна кыра 
гына кырбаммыт эт үөлүллүбүтэ, онтон да атын 
ас, арыгы. Баһылай Эдуарды кытта ыскаамыйа-
ҕа кэккэлэһэ олордо. Эдуард хаһаайын киһи 
бы´ыытынан бакааллары толортоон баран, Ба-
һылай туһугар көтөхтөрдө. Бары истилэр. Онтон 
аһааһын буолла, Эдуард Баһылайга били кыра 
гына кырбаммыт үөлүллүбүт эти туттаран кэбис-
тэ. Баһылай иккини ол үөлэр тимирдэриттэн 
сыыйан ылан сиэтэ. «Олус да минньигэс гына 
буһараллар эбит» дии саныы олордоҕуна, аны 
иккис бакаал доҕордоһуу туһугар көтөҕүлүннэ. 
Баһылай эмиэ килиэби кытта били эти охсон кэ-
бистэ. Дьэ, бүтэрэн баран ол эти үөлэр тимирдэ-
рин сыныйан көрдө. Төбөлөөх, ортото эриллэҕэс 
сэбирилиэк курдук, киһи тутарыгар мас тутаах-
таах. Эдуард Баһылайга бу сии олорор этэ ба-
раан этэ буоларын эттэ. Остуолга да, атын да 
сиргэ чугаһынан дьахтар суоҕа билиннэ. Ол ык-
кардыгар осетин эр киһи эмиэ буруолуу сылдьар 
шашлыгы Баһылай иннигэр аҕалан ууран биэр-
дэ. Онтон эмискэ хантан эрэ музыканнар баар 
буола оҕустулар, дьэ үҥкүү-битии, ырыа-то йук 
саҕаланна. Баһылай көрөн олордо, дьонноро 
бары кытталлар эбит, Эдуард ыллаһар даҕаны, 
үҥкүүлэһэр даҕаны. Ити курдук сынньана-сын-
ньана аһаатылар. Биир сынньалаҥҥа Баһылай 
дьонноругар таах олорон биэрбэтин, тойук туу-
рун, ким эрэ оһуохай этиэхтээҕин эттэ. Өлөк-
сөй ааттаһыннарыыта-көрдөһүннэриитэ суох 
сө бү лэстэ. Биир сынньалаҥ кэнниттэн Баһылай 
 Эдуардка этэн тыл ылла. Эдуарды уонна кини 
та баарыстарын нууччалыы эҕэрдэлээтэ. Ити кэн-
ниттэн ичигэс сиэрдээх Осетияны уонна ки ни 
дьоннорун туһунан тойук туойда. Дьонноро са-
халыы биир да тылы билбэт эрээри чуумпуран 
олорон иһиттилэр. Бүппүтүгэр нууччалыы уонна 
бэ йэлэрин тылларынан үөрбүттэрин-көппүттэрин 
биллэрдилэр. Онтукалара да биһиэниттэн атын, 
кинилэр киэнэ күүркэтиилээх, биһиэнэ си мик. 
Баһылай ону дьиэтигэр баран дьонун кытта 
кэп сэтэригэр төрүүр, олорор дойду тымныыта, 
итиитэ дьайар быһыылаах диэн быһаарбыта. 
Өлөксөй оһуокайыгар дьонноро бары киирэн 
үҥкүүлэспиттэрэ. Бүппүтүгэр эмиэ үөрүү улаха-
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на. Ити курдук күһүҥҥү биир күн умнуллубат-
тык ааспыта. Эдуарды кытта доҕордоһуу эмиэ 
уһун кэм²э барбыта, ол гынан баран Баһылай ол 
Санкт-Петербурга үс сылга биирдэ кэлэн барара. 
Кэнники биирдэ Эдуард дойдутугар ойохтоо ҕун, 
оҕолордооҕун билбитэ. Кини курдук атыыһыт-
тар бу улахан куораттарынан элбэхтэрин бэйэ-
тэ кэпсиирэ. Баһылайы дойдутугар күүлэйдэтэ 
ыҥырдаҕына Баһылай отой аккаастаабат этэ, 
сырыы аайы аныгыскы кэллэҕинэ барсыах буо-
лара. Ол гынан баран биирдэ да барсыбатаҕа. Ол 
сүрүн биричиинэтинэн борохуотунан, тимир суо-
лунан унньуктаах уһун айан, дьоннорун, ойоҕун, 
оҕолорун ахтыы, төннүүгэ борохуот сырыытын 
баттаһыы Баһылай төбөтүттэн хаһан да тахсыбат 
быһыылааҕа, утуйдаҕына эрэ умнуллара. Эдуард 
ону ³йдүүрэ, кэлэ-бара сырыы үс ый буоларын 
эттэҕинэ төбөтүн быһа илгистэрэ. Баһылай:

– Тымныыбыт алта уон кыраадыска тиийэр, 
сайын итиибит отут кыраадыс, – диэн кэпсиирэ.

– Ол үлүгэргэ тугу таҥнан, аһаан сылдьаҕыт? 
Сайын оннооҕор оннук итии биһиэхэ аҕыйах, 
– диирэ, тугу да билбэттэр диэн дьээбэлиигит 
быһыылаах, көрбүт киһи баар ини дии-дии дьиэ 
иһигэр хаам да хаам буолара. – Оччоҕуна эһиэхэ 
фрукта үүнэр буоллаҕа дии, ол да иһин ити фрук-
таны мэнээк сиэбэт эбиккит, – диэн күллэртиирэ.

– Биһиэхэ фрукта эҥин үүммэт, со±уруу²²у 
уонна ³рµс э²эр улуустарга отон арааһа, бурдук, 
хортуоппуй, оҕуруот аһын арааһа үүнүөн сөп.

Саха сирэ киэҥ сирдээ±ин, аҕыс ый тымныы-
тын, сайынын Элиэнэ кытыытыгар кумахха хан-
нык баҕарар сөтүөлүүр, сынньанар сири оҥо-
руохха сөбүн эттэххэ өссө дьиктиргиир этэ. Дьэ 
ол курдук күннээх Кавказ уонна тыйыс тымныы-
лаах хоту сир уолаттара билсибиттэрэ.

* * *
Оҕонньор куораттааҕы дьиэтигэр, Аһыкайы-

гар киирэ-тахса сырытта, күннэр-дьыллар элэҥ-
нэ һэн ааһан истилэр. Арай биирдэ ыраахтааҕы 
бөрүстүөлүттэн аккаастаммыт үһү диэни иһит-
тэ. Кини 1905 сыл Петербурга, Бодойбоҕо көмүс 
үлэһиттэрин ытыалааһыны, оннооҕор Дьокуус-
кайга Романовтар дьиэлэригэр сыылынайдары 
ытыалааһыҥҥа туох да улахан суолта биэрбэт 
этэ. Забастовкалар, стачкалар буолалларын 
хаһыаттан эрэ ааҕара. Политиктар мөккүөрдэрин 
тыл эрэ хапсыһыытын курдук саныыра. Бүгүҥ-

ҥү хаһыакка бириэмэннэй бырабыыталысты-
ба талыллыбытын истэн соһуйда. Кыра сиэнин 
Ба´ылайы Петербург куоракка ханна эрэ кыла-
хачыйа сылдьара буолла диэн санаата. Киһитин 
экономическай институту бүтэрбитин кэннэ, 
үлэлэтэ хаалларбыттара. Уолу аҕалбатаҕар Ха-
бырыыс эмиэ мөҕүлүннэ. Итиннэ барытыгар 
Бөтөрбүүр куорат саалаах дьонунан туолбутун 
хаһыаттан ааҕан ыксаабыта оҕуста.

Тугу ситистим?

Күннэр-дьыллар ааһан истилэр. Уларыйыы-
лаах-тэлэрийиилээх 1917 сыл тиийэн кэллэ. 
Оҕонньор сарсыарда аайы хаһыат атыылаһан 
ааҕа сырытта. Мөлтөөбүтүн, ыалдьарын билэр 
буоланнар сорох урукку эдэрчи табаарыстара 
дьиэтигэр киирэн кэпсэтэн тахсаллар. Куорак-
ка сөп-сөп мунньахтыылларын, бассабыыктар 
баар тыйалара тэриллибитин, аны Арассыыйа үр-
дүнэн үөрэхтээх Элиэньин диэн киһи салайарын, 
собуоттар, фабрикалар рабочай кылаас илии-
тигэр киириэхтэрин, сир тыа дьонугар бэриллэ-
рин модьуйалларын оҕонньорго быһаараллар. 
Оҕонньор ыалдьан баран олоҕун эргитэ саныы-
ра үгµс: Уйбаанын, Кырбаһаанкыннары, осетин 
Эдуард туһунан, онтон да атын санаалар-оноо-
лор киирэллэр. Ийэтин, аҕатын, хайдах ыал 
буол бутун сыта түстэ да саныыр. Ийэтэ саха 
дьахтарын сиэринэн дьиэ үлэтинэн, хотонунан 
дьарыктанарын, элбэх киһи аһа-үөлэ, таҥаһа-
саба бу барыта кини көрүүтүнэн ааспытын илэ 
хараҕар бу буола турар курдук көрөр. Аҕатын 
дьиэ тас үлэтин үлэлиирин, оттуурун-мастыы-
рын, бултуурун уонна уолаттарын бииргэ илдьэ 
сылдьан эр киһи үлэтигэр үөрэтэрин саныыр. Ол 
иһин улахан уолаттар кыралары эмиэ эр киһи 
үлэтигэр үөрэтэн бараллара. Баһылай онно ба-
рытыгар угуйуллубута, арай булка сыстыбатаҕа. 
Кыра сылдьан атыыһыт буолуом диэн төбөтүгэр 
да батарбат этэ. Кини сүүрбэтиттэн тахсыыты-
гар Сибииргэ көмүс хостуулларын истибитэ. Ол 
 гынан баран, тыа оҕотун быһыытынан, маҥнай 
ону улахаҥҥа уурбатаҕа. Кэнники атыыһыт 
 буолан баран, көмүс киһи олоҕор, судаарыстыба-
ҕа суолтатын өйдөөбүтэ. Көмүс хостооһуну гар 
араас омук дьонноро үлэлииллэрин билбитэ. 
Атыыһыт аатыран үлэлээн-хамсаан барбытын 
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 саныыр, бэйэтин хара маҥнайгыттан табыллы-
быт киһинэн ааҕынар. Баһылай төһө да ыара-
хаттары көрсүбүтүн иһин, кэлиитэ-барыыта 
түргэнинэн, атыыта үчүгэй сыанаҕа барарынан 
табаарыстара кини тугу эрэ ситиһиэхтээҕин со-
тору өйдөөбүттэрэ. Ордук саныыллара, табаа-
рыстаһа да сатыыллара. Баһылай түөрт сылынан 
таһаҕас таһар үлэһиттээх киһи буола охсубу-
та. Бэйэтэ кэпсэтиитигэр, ылсыыга-бэрсиигэ 
үлэлээн барбыта. Үлэтэ улаханнык табыллы-
быта, аҕыйах сылынан Манньыаттаах Баһылай 
буолбута. Төһөнөн үлэҥ улаатар соччонон наа-
дыйыы элбээн иһэрин кэлин өйдөөбүтэ. Ол гы-
нан баран эдэригэр ылсыбыт үлэтин быраҕыан 
баҕарбатаҕа. Сороҕор төрөөбүт Аһыкайыгар, 
ийэтигэр, аҕатыгар ыксал-тиэтэл бөҕөнөн кэ-
лэн барара. Кэргэннэнэр туһунан санаттахта-
рына: «Чэ, бэйи, тохтуу түһүҥ», – диирэ. Ону 
ол диэбэтэхтэрэ оҕонньордоох эмээхсин уолла-
рыгар кэргэн булбуттара, холбообуттара уон-
на бэйэлэрин кытта аҕалан олордубуттара, 
сиэннэрин көрсүбүттэрэ. Баһылай эт-арыы, түү-
лээх булуутугар Сахатын сирин хайа мунну-
гар тиийбэтэҕэй, үксүгэр Иркутскай, Өлүөхүмэ, 
Мухтуйа, Киренскэй диэки сылга 3-4 баран кэ-
лэрэ, ардыгар Красноярскайга тиийэ бараач-
чы. Атыы барыыта араастаах. Ардыгар Сибиир 
атыылаһааччыларын утары көрсөн сыанатын 
сөбүлэстэххинэ Өлүөхүмэттэн да төннүөххүн сөп. 
Хоту бардаххына онно ким да эйиэхэ утары кэл-
бэтин билэр буолан, былырыын сылдьан үлэспит 
сирдэригэр бириэмэтигэр тиийэ сатыыра. Хоту 
дойду дьоно үксүн таҥаһы, быһаҕы, туһаҕы, 
 сааны, ботуруону атыылаһаллара. Түүлээх Ир-
кутскайга тиийдэҕинэ сыаната ботуччу буолара 
уонна эт, арыы курдук ыйааһына суоҕа абы-
рыыра. Онон көлөҕө да барыстааҕа. Соҕурууттан 
кэлэр таһаҕас Дьокуускайга диэри сайын үксүн 
борохуотунан кэлэрэ, ол иһин өрүс баһыгар 
борохуот барар сиригэр эрдэттэн таһаҕаскын 
аҕалан бэлэмниириҥ уонна онно илдьэр, бэлэм-
ниир киһини тутарыҥ. Ба´ылай ону тута өйдөөн, 
өрүс баһыгар олорор көнө майгылаах, толоругас 
киһини була охсубута. Төлөбүрүгэр да олуйса-
моһуйса барбатахтара, сөбүлэһэн үлэлээн бар-
быттара. Манна да 2-3 сылынан табыллыбыта 
биллэн барбыта. Борохуотунан таһаҕас тиэйтэ-
рэр буоллу² да, улахан маҕаһыын наада буолбу-

та. Ба´ылай таас маҕаһыын тутуутунан дьарык-
танарга тиийбитэ. Г-буукубаҕа майгынныыр таас 
маҕаһыыны туттара охсубута. Ол алын өттө эмиэ 
оннук подваллаах, атыылыыр сирдээх оҥоһуу 
этэ. Алын өттүгэр хотуттан кэлбит балык арааһа, 
эт, арыы атыыланара. Үөһэ өттүгэр минньигэс 
аһыттан, бурдугуттан тиийэ, арыгы арааһа атыы-
ланара. Миэтэрэлээх таҥас, саппыкы, хаатыҥка, 
сон арааһа, бэргэһэ, хортуус, онтон да атын бэ-
лэм тигиллибит эр киһи, дьахтар таҥаһа элбэҕэ. 
Атыы-эргиэн тупсубута. Баһылай ханна барда 
да, онно атыы күөстүү оргуйара. Икки өттүгэр 
куруутун таһаҕас баар буолара.

Кµн-дьыл үчүгэйдик олордоххо биллибэккэ 
ааһар дииллэрэ кырдьык эбит. Уолаттара улаа-
та оҕустулар. Кыыһа кэргэн таҕыста. Сиэннэ-
рэ улааттылар. Кырдьаҕастар Аһыкайдары гар 
оло рон бэйэлэрэ хайа сатыылларынан ки йиит-
тэригэр оҕолорун иитэргэ көмөлөстүлэр. Ба-
һы лай Хабырыыһын эрдэттэн бэйэтин курдук 
атыыһыт буоларга угуйбута. Илдьэ сылдьан си-
ри-дойдуну, дьоннору билиһиннэртээбитэ. Он-
ту ката таах  хаалбата, өссө бэйэтинээҕэр хотуу-
лаах кэпсэтиилээх, сыыдам сырыылаах киһи 
буола улааппытыгар үөрэр эрэ. Оттон Ньукулайа 
төрөөбүт-үөскээбит Аһыкайыгар чугас ыал буо-
лан олорорун көрөн астынар. Ол иһин «³төх тө-
ҥүргэстээх» диэн этэн эрдэхтэрэ. Кырдьаҕастар 
сааһыран, кэмэ кэлэн өлөөхтөөбүттэрэ. Баһылай 
төрөппүттэрэ кини үчүгэйдик эрэ сылдьарыгар 
баҕаралларын билэрэ. Таҕыстаҕына кэһиилээх-
тутуурдаах тахсар буолан сөп буолан хаалал-
лара. Хайа уонна элэс курдук кэлэн ааһарыгар 
кэргэҥҥин, оҕолоргун эмиэ таптаталаан барар-
гар олоҕуҥ эбээһинэстиирэ. Ол иһин эмээхсин 
да, оҕонньор да мэһэйдээбэт буола сатыыллара. 
Билигин бу сытан санаатаҕына бэйэтэ улахан 
сиэннэрдээх эһээ буолбут. Хабырыыһын улахан 
уола, кини аатынан Баһылай, Бөтөрбүүр куо-
ракка үөрэнэ баран турар. Үөрэҕин бүтэрдэҕинэ 
баҕар кимнээҕэр Россияҕа, төрөөбүт Сахатын 
 сиригэр наадалаах киһи тахсыаҕа.

Ол сытан төрөөбүт Аһыкайыгар тугу оҥорбу-
тун санаата. Үчүгэйдик ырытан көрдөҕүнэ – ту-
һалааҕы оҥорботох. Уолаттарыгар саха бала-
ҕана, салҕааһыннаах нуучча дьиэтин туттаран 
биэрдэ. Ол оттон аҕа буолан оҕолорун, сиэннэ-
рин дьиэлээтэҕэ дии. Дьиэ ис тээбиринин Хабы-
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рыыс бэйэтэ талар, аҕалтарар. Онно сыһыаным 
да суох диэн саныыр. Аҕатын аахха дьиэ тутан 
 биэрээри гыммытын: «Балаҕаммытыттан ханна 
да тахсыбаппыт-киирбэппит», – диэн кыккырач-
чы ак каас таан кэбиспиттэрэ. Оччоҕуна ити бы-
һыта эрэ хаалар. Быһыт бу дойдуга сотору-со-
тору кэлэр курааны утары охсуһар. Кураан 
кэл лин да алаастар хатан-кууран бараллар, 
аһы ҥа ыһар. Ол иһин илии нэн да буоллар саас 
кыратык ууну бопсон алаастарга ууну халытар 
үлэни нэһилиэгин дьонун кытта үлэлээбитэ. Ба-
рыта сүгэ, лаппаакы көм³түнэн оҥоһуллубута. 
Тамма үрэх маҥнайгы уута киириитигэр син 
быһыттан иҥнэн алаастар диэки салаллара. Он-
тон киэбин-киэлитин киллэрэн бардаҕына, дьон 
туппут быһытын тулутуо дуо, үрдүнэн охсон, 
онон-манан суурайан син-биир Элиэнэтин диэки 
устар буоллаҕа дии. Онон сыл аайы көҥү көппүт 
сирдэрин оҥордохтору на табыллара. Курааны 
өйдөөн дьон-сэргэ кинини өйөөбүтэ уонна сыл 
аайы уу алдьаппыт быһытын оҥороллоро. Быһыт 
оҥоһуутугар кэлбит дьону аһаталларыгар эрдэт-
тэн ас бэлэмнэтэн кэбиһэрэ. Онон кыһыны быһа 
дьиэ үлэтиттэн, тэлгэһэлэриттэн тэйбэтэх дьон 
дьэ көрсөн кэпсэтэн, үөрэн-көтөн, хас да күн 
үлэлээн сынньаммыт курдук буолан дьиэлэригэр 
төннөллөрө. Дьэ онно буоллаҕа кыһыны быһа 
ким тугунан дьарыктаммытын, төһөнү олоххо 
сыыстарбытын-таппытын кэпсииллэрэ. Көрдөөх 
да кэпсээннэр тахсаллара. Хабырыыс манна 
эдэр эрдэҕинэ  куруутун сылдьыһара.

Кэнники Баһылай нэһилиэгин дьонун олоҕун 
Ньукулайыттан истэрэ. Ньукулай кэпсээниттэн 
оҕонньор үөрэрэ-көтөрө, мэктиэтигэр эдэри гэр 
түспүт курдук буолара. Холобур, балааккаҕа 
За болоцкай Сүөдэри кытта Дмитриев Сэмэн 
кэккэлэһэ сыппыттар. Сотору Сүөдэрэ Сэмэнин:

– Бу киһи утуруктаан кээстэ, киһи тулуйуо 
суох, – диэбит.

– Бу да киһи, доҕоор, эн мин эмэһэбин ытыра-
ытыра тардыбытыҥ да иһин утуруктуом суоҕа.

Сүөдэр бэйэтэ дьиибэлээбитин умна охсон 
өһүргэммит:

– Эмэһэҕин кирээччини миигин булбутуҥ дуо? 
– диэт киһитин уолугар түспүт. Ону дьоннор 
охсуһуохтарын тохтоппуттар, онно Сэмэнэ:

– Ээ, ити киһи урут да кыайбатаҕа, билигин 
да кыайбата биллэр, – диэн саҥара олорор үһү. 

Оҕонньор истэн баран: «Ити уолаттар кыра эр-
дэхтэринэ дьонноро дьукаах эҥин олороллор этэ, 
онон билсэр дьон буоллахтара буолуо», – диэбитэ.

Байбаллаах балааккаларыгар киирбитэ биир 
күлсүү. Хабырыыс Захардыын кэпсэтэ олорбут-
тар. Онтон эмискэ Захара:

– Дьэбдьиэни аҕынным даҕаны, – диэбит.
Ону туораттан истэн олорор киһи:
– Хайа, доҕоор, оттон эн ойоҕуҥ аата Маарыйа 

этэ буолбат дуо? Ол эмиэ хантан Дьэбдьиэйи 
буллуҥ?

– Ээ, оттон бу киһи кэргэнин, – диэн баран, 
туох да буолбатаҕын курдук, киһитин диэ ки 
көрөн кэбиспит. Онно Хабырыыс олох да кыы-
һырбатах уонна:

– Ити мин ойохпуттан төрөөбүт оҕолорго 
биир да кып-кыһыл туолбут ый курдук сырай-
даах оҕо суох, – диэбит. Дьоннор күлсүбүттэр, 
кырдьык  Захар кып-кыһыл сырайдаах киһи үһү. 
Онтон дьон күлсэн бүппүтүн кэннэ Захар: «Дьэ, 
буоллаҕа», – диэбит.

Быһыт улахан көдьүүһү да биэрбэтэр, дьон 
бэйэлэрин күүстэринэн, үлэлэринэн уу сүүрүгүн 
кыратык да буоллар уларытыахтарын сөбүн өй-
дөөбүттэрэ. Кыратык да буоллар уунан халы-
тыллыбыт алаастар кураан дьылларга сүөһүлэ -
рин кыстыгы таһаарарга, мэччирэҥэ туһалаа ҕын 
 дьон өйдөөбүттэрэ. Ол иһин хаһан быһыт оҥо-
һууту гар баралларын, муоста тутуутугар үлэ-
лииллэрин бэ йэ-бэйэлэриттэн ыйыталаһан бэлэм 
сыл дьаллара. Оҕус, ат көлө бу үлэҕэ элбэхтик 
туттуллара. Мас соһуута, буору атын сиртэн аҕа-
лыы, онтон да атын араас үлэлэр.

Баһылай эдэр эрдэҕиттэн техника көмөтүнэн 
үлэлээбит киһи дии саныыра, оччоҕуна үлэтэ 
таһаарыылаах буоларын билэрэ. Хантан он-
нук техниканы атыылаһарын, үлэтэ туохтан са-
ҕаланарын, туох үлэнэн бүтэрин билбэтиттэн 
иһи гэр кыһыйа саныыра. Бу эрэ буолуо дуо, бил-
бэтэ элбэх буоллаҕа дии. Барытын үөрэҕэ суоҕар 
буруйдуура.

Кини бу сытан барытын ырытар, атыыһыт-
таа быт сылларыгар ханна сыыстарбытын өйдүү 
сатыыр. «Кыра сыыстарыы ханна барыай, ону 
ааҕыстаххына үлэлээбэккэр тиийэҕин. Арды гар 
билэ-билэ да буоллар онно киирэргэр кү һэл-
лэҕин» дии саныыр Баһылай оҕонньор. Куорат 
салайааччылара: «Үөрэх кыһатыгар кө мөлөс», – 
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диэбиттэригэр иһиттим дуу, истибэ тим дуу диэх 
курдук көмөлөһөн киирэн барбыта.

Үөрэхтээх буолуу бу барыбыт сайдыыта, су-
даа рыстыба төһөнөн үөрэхтээх дьон ноох да, оч-
чонон сайдарын Баһылай билэр. Ол иһин кини 
уолаттарын, кыыһын ү³рэттэрдэҕэ дии. Ньуку ла-
йын ийэтэ дойдутугар хаалларан, төрөөбүт дьиэ-
лэрин-уоттарын, өтөхтөрүн, алаас тарын Аһыка-
йы, сүөһүлэрин, сылгыларын көрөр-харыһыйар 
киһи буолуо диэн икки кылааһы бүтэттэрээт 
дойдутугар таһаарарга эппитэ. Баһылай ону ута-
ры барбатаҕа. Кыра уол Ньукулай үөрэниэхпин 
баҕарабын диэн тылы быктарбатаҕа, ийэтин чу-
гас оҕото буолан улааппыта, ол оннугар эт, арыы 
хантан кэлэрин билбитэ. Кини оҕо эрдэҕиттэн 
оттоһо ру-мастаһары, сүөһү көрүүтүн, сылгы-
лар ханан сыл  дьал ларын, кыһын ханна хаһыы 
баарын, сири-уоту абаҕаларын кытта уонна ки-
нилэр уолаттарын кытта сылдьан билбитэ. Бул-
туулларын, айылҕаҕа сылдьалларын Ньукулай 
бэйэтэ да сөбүлээбитэ. Ийэтэ уола үлэҕэ бары-
тыгар сыһыаннааҕын, бу биһиэнэ диэн харыс-
тыыр өйдөбүллээҕин, Ньукулай улааттаҕын ах-
сын дьоҥҥо үчүгэй сыһыана, үлэҕэ эппиэтинэһэ 
биллэ-көстө уларыйан иһэ рин этэрэ. Баһылай 
ону истэн эрэ кэбиһэрэ, кэргэнэ тоҕо сэҥээрбэтин 
дьахтар билэрэ – кини кыҥ кыйдаан, уолун үөрэ-
ҕэ суох хаалларбытын сөбүлээбэтин таһыгар 
таһаарбакка сылдьар. Билигин сыл-хонук ааста. 
Уол улаатта, үөрэн да диэбиттэрин иһин аны бар-
бата биллэр.

Манньыаттаах уола Хабырыыс

Хабырыыс атыыһыт буолбута. Аҕатын Ба´ы-
лай курдук буолбатаҕа. Кинини аҕата миигин 
сол бу йуо диэн кыра эрдэҕиттэн үөрэттэрэн, дьо-
ну кытта билиһиннэрэн барбыта. Илдьэ сылдьан 
дьон кэпсэтэрин, Сахатын сиригэр, Россияҕа туох 
буола турарын уола билэрин наадатыгар, онноо-
ҕор Иркутскайга, Красноярскайга сырыттаҕына 
хаһыат, сурунаал кэһиилээх кэлэрэ. Онон Хабы-
рыыс аҕатын кытта сылдьыһарыгар иҥнибэккэ-
толлубакка үчүгэйдик нууччалыы саҥарар, ону-
маны билэр уол буола улааппыта. Ону таһынан 
аҕатын үөрэтиитэ таах хаалыа дуо? Бэйэтэ да 
ис иһиттэн сайаҕаһа, кэпсэтинньэҥэ. Көстөр да 
дьүһүнүнэн киһиэхэ сирдэрбэт сирэйдээх, саха 

киһитигэр сөп у²уохтаах, бэйэтигэр сөрү-сөп эт-
тээх-сииннээх этэ.

Аҕатын кытта сылдьыаҕыттан эмиэ бэйэтин 
курдук атыыһыт эдэр дьону кытта доҕордоспу-
та. Аҕата ону билэрэ да, саҥарбат этэ. Хабы-
рыыс ордук чугас дьоннорунан Өймөкөөнтөн 
Кривошапкин Ньукулайы, Хачыкааттан Бараш-
ков Семены уонна куоракка олорор атыыһыт 
уолат тары ааҕара. Куоракка олорор атыыһыт 
уолат тара татаардар, еврейдэр быһыылаахтара. 
Ки нини нууччалыы иҥнибэккэ кэпсэтэрин иһин 
сөбүлүүллэрэ уонна куорат олохтооҕо диир 
быһыылаахтара, Хабырыыс кинилэр сахалыы да 
саҥаралларын сотору билбитэ. Барашков Сэмэни 
аҕата биир дойдулаахпыт диирэ уонна куруутун 
үөрэ-көтө көрсөрө. Атыыта-эргиэнэ хайдах ба-
рарын ыйыталаһара уонна сүбэлиирэ. Сэмэн Ха-
бырыыстан аҕа да буоллаҕына бэрт кыра буолуо. 
Ньукулайы куоракка, дойдутугар Өймөкөөҥҥө 
көрсөллөрө. Ньукулай Хабырыыстан аҕата бил-
лэр этэ да, хата, кимнээҕэр тапсан кэпсэтэллэрэ. 
Ньукулай туох баарынан сылдьар аһаҕас киһи 
этэ. Аҕата Хабырыыска: «Онон кинини кытта 
доҕордостуҥ да, эмиэ бэйэтин курдук буолуох-
тааххын», – диирэ. Баһылай оҕонньор Ньуку-
лайдыын ылсыбыт-бэрсибит дьоннор буоллаҕа 
дии. Билигин ону Ньукулайдаах Хабырыыс сал-
гыыллар.

Сотору Хабырыыс аҕатын кытта соҕуруунан-
хотунан сылдьаат да аҕатын убаастыылларын 
бил битэ. Соҕуруу куораттарга Василий Сер  гее вич 
диэн ыҥыраллара уонна үчүгэйтэн үчү гэй гос-
тиницаларга түһэрэллэрэ. Дойдутугар кэллэҕинэ 
Манньыаттаах Баһылай оҕонньор диэн убаастаан 
ааттыыллара. Уола Хабы рыыс сылдьыһыаҕыт тан 
уоллуу-аҕалыы Никифоров тар соҕуруунан-хо-
тунан өссө убаастаммыттара. Ылсар-бэрсэр дьон 
Хабырыыс аҕатын  сол буйуохтааҕын өйдөөбүт тэ-
рэ. Ол курдук да буолбута.

Аҕатын кытта үһүс сылыгар бииргэ үлэлиири-
гэр контрактар уонна атын да дьыалалар Гав-
рил Васильевич аатынан суруллан барбыттара. 
 Харчы барыта Хабырыыс бас билиитигэр киир-
битэ. Хабырыыс биирдэ аҕатыттан:

– Бэйэҕэр тоҕо элбэх соҕус харчыны хаал-
ларымматыҥ? – диэн ыйыппыта.

– Биир күөстэн аһыы сылдьан, ол эмиэ туох-
пут икки харчылаах хармаанай. 
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– Оттон балтыбар биэрбэппин дуо?
– Балтыҥ туһа туспа. Онно бэйэҥ көрөҥҥүн 

биэриэҥ буоллаҕа дии, оттон Ньукулайга аны 
харчы биэрэн өһүргэтээйэ±иний, ол киһиҥ «мин 
умнаһыппын көрөннөр харчы биэрэр буол лах-
тара» диэн кыыһырыаҕа. Кини, ханна да дой-
ду туттан ыраах барбатах киһи, арыгыны ис-
пэт,  хаар ты оонньообот, онон харчы суолтатын 
билбэт.  Ха та, дьиэлэригэр сылдьаҥҥын туох 
наада лаахтарын бэйэҥ көрө сылдьан, таһааран 
биэрдэххинэ ылыахтара. Били былырыын сэппэ-
рээтэрдэрэ алдьаммытыгар сэппэрээтэр таһаар-
быккар махтаммыт сурахтаахтарын истибитим. 
Дьахтара иистэнньэҥ диэн ойоҕуҥ да, эмээх-
синим да хайгыыр этилэр. Эмээхсин бокуон-
ньук массыыната кинилэргэ баар буолуохтаах. 
Ол үлэлиирэ дуу, суоҕа дуу? Олору ойоххут-
тан ыйытан билэ сырыттаҕы² дии. Алдьаммыт 
буоллаҕына атыны атыылаһан та´ааран биэр, 
иһиттэ-хомуоста үчүгэйиттэн көрөн биэрдиҥ да 
үөрүөхтэрэ. Бэ йэлэрин наадаларыгар эт, арыы 
атыылаан харчылаах буоллахтара дии. Чэ, сити 
мин эппитим курдук.

Ити сөбүлэһиннэрии дуу, модьуйуу дуу буо-
ларын уола соччо өйдөөбөтө±³ да, аҕатын ты-
лыттан хаһан да тахсааччыта суох. Хабырыыска 
эппиэтинэс бу үлэҕэ сүктэриллибитин кытаанах-
тык өйдөөбµтэ.

Оҕонньор кырдьаҕас киһи ардыгар ыарыты-
йар. Уруккутун курдук буолбатах, сырыыта сыы-
йа аҕыйаан иһэр. Ол да буоллар үксүгэр куо-
рат таа ҕы дьиэтигэр хаалааччы. Хабырыыстыын 
дой дутугар эрэ тахсан киирээччи. Куораттааҕы 
дьиэ тин хомуйар үлэһиттэрдээх. Кыһынын Ха-
бырыыс куоракка үөрэнэр оҕолоро олороллор. 
 Куоракка киирдэҕинэ уола Ньукулай, сиэнэ Сүө-
дэр сылдьаллар. Арыт хоноллор, үксүгэр ыксыы 
сылдьар буоланнар күнүнэн төннөллөр. Тыаттан 
эт, арыы, чохоон киллэрэллэр да, баччаны-оч чо-
ну киллэрдибит диэбэттэр. Хата дьиэ көрөөччү лэр 
кэпсииллэр, били кинилэртэн булуус күлүү һүн 
көрдөөтөхтөрүнэ, көмөлөһө таарыйа көрөл лөр, 
аһыырга кинилэр эттээн, көйөн киллэрэллэр 
 буоллахтара дии. Хабырыыс баһылыктыаҕыт-
тан атыы-эргиэн өссө тупсубута. Хотуттан да 
кэлэр түүлээх, балык, таба этэ, мантан чугастан 
сылгы, ынах этэ, арыы, соҕурууттан кэлэр та-
баар, ас өссө дэлэйбитэ. Хабырыыс куоракка ос-

куола тутуутугар попечитель буолбута. Үксүгэр 
аҕатынаан Охотскай Перевозтан Алын Бэстээх хэ 
диэри тимир суолу о²отторбут киһи диэн кэп-
сэтэллэрэ. Ол оҥоһууга барар ороскуоту ханан 
кэлэр быра йыагын оҥотторорго, олоххо киирэр 
буоллаҕына, төһө кыалларынан көмөлөһөргө бэ-
лэм этилэр. Манан муоранан Азия дойдуларын 
кытта эргиэн эмиэ табыгастаах курдук саныыл-
лара. Россия хайа баҕарар муннугуттан атыылас-
пыт табааргын тимир суолунан Владивостокка 
диэ ри төһөнү баҕарар бырахтарар кыах баарын 
көрөллөрө. Онтон муора суолунан Охотскай Пе-
ревозка диэри, онтон тимир суол баар буоллар 
Алын Бэс тээххэ диэри бырахтарыа этилэр. Би-
лигин үлэлиир үлэлэрэ төһөлөөх күүһү-күдэҕи 
ыларын, эрэйин-муҥун ааҕан да сиппэккин, 
ону ол диэбэккэ атын таһаҕас аҕалар суол суох 
да, үлэлииргэр тиийэҕин, олоҕуҥ ону ирдиир 
буоллаҕа дии. Тимир суол тутуута Саха сирэ ба-
рыта күүһүн холбуура буоллар кыаллыа этэ диэн 
саныыллара. Ол туһунан атын дьоннору кытта 
кэпсэттэхтэринэ, бэркэ интэриэһиргииллэрэ, ту-
туллар буоллаҕына көмөлөһөргө бэлэм курдук 
этилэр. Оттон Кырбаһаанкын Ньукулай: «Биһиги 
хоту дойду дьоно табыллыа этибит ээ», – диэн 
үөрэр-көтөр этэ. Баҕа санаа инникигэ эрэли, 
үчүгэйгэ, сырдыкка тардыһыыны ыралыырын 
бэркэ билэллэрэ, ол аата олох тупсарын туһугар 
дьон өйө сайдан, инникитин өтө көрөр буолбутун 
туоһулуура.

Алдан тулатыгар көмүс сууйар бириискэ-
лэр аһыллан барбыттара. Маҥнай кыра курдук 
эти лэр. Онтон өр өтөр буолбатаҕа, араас саҥа 
аат таах бириискэлэр эбиллэн испиттэрэ. Дьон 
Россия араас муннуктарыттан кэлиитэ элбээби-
тэ, кытайдар, кэриэйдэр да бааллара. Биһиги 
сахабыт дьоно бараахтары тутууга, оттор маһы 
бэлэмнииргэ үлэлииллэрэ. Биирдиилээн көмүс 
сууйуута бобуллубута. Көмүс сууйуутун акцио-
нернай общество салайан барбыта.

Оҕонньор собуокка, фабрикаҕа үлэлээбэтэх, 
сир үлэтинэн дьарыктамматах буолан, кинилэр 
туруорар модьуйууларын үчүгэйдик өй дөөбөт 
этэ. Кини өйдүүрүнэн дьон үлэлээн со буот-
тар, фабрикалар үлэлииллэрэ. Ама хамнаста-
рын  биэр бэттэр үһү дуо? Бөтөрбүүр куорак-
ка төһөлөөх сир таах хаалан сытарын бэ йэтэ 
илэ хараҕы нан көрдө ини, көрбөтө ини. Өрө-
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бөлүүссүйэ буолан гражданскай сэрии, өлөр сүү 
туохтан тахсыбытын соччо быһаарбат. Ити кини 
политиканан дьарыктамматаҕын, дьон олоҕун 
билбэтин туоһулуур.

Бу күннэргэ оҕонньор уолун Хабырыыһы кэ-
тэһэр. Хабырыыс күһүн Верхоянскайынан, 
Абы  йынан, Өймөкөөнүнэн барбыта. Кини сыа-
ла-со рута кыһын таба, сылгы этин, балыгы Дьо-
куус кай га маҕаһыыныгар аҕалтарыы, саа һыары 
түүлээ ҕи аҕалыы. Ахсынньы са²ата эмискэ Ха-
бырыыс биирдэ баар буола түстэ. Сырыыта та-
быллыбытын аҕатыгар кэпсээтэ. Ньукулай Кыр-
баһаанкын кып-кыра да буоллар эмис таба этин, 
2-3 чыыры кэһии ыыппытын аҕатыгар туттарда, 
хайдах мааныланан хоммутун-өрөөбүтүн кэп-
сээтэ. Уолун кэпсээнин истэн баран, аны кини 
са ҕалаата. Өрөбөлүүссүйэ буолбутун, граждан-
скай сэрии саҕаламмытын хаһыаттан ааҕан бил-
битин эттэ уонна уолугар хаһыаттары көтөҕөн 
аҕалан иннигэр ууран биэрдэ.

– Чэ, бээ, сарсын сынньана таарыйа ааҕыл-
лыа, хайа дьоммут хайдах олороллор?

– Соторутааҕыта киирбитим үчүгэйдик оло-
роллор, идэһэ сиэри хаалбыттара, хааллара 
сатаабыттарын буолуммаккабын Сүөдэр кил-
лэрэн  биэртэ, – диэн оҕонньор кэпсээтэ. Онтон 
Бөтөрбүүр куорат большевиктар илиилэригэр 
киирбитин, куорат дьонунан туолбутун, күн 
аайы дьону хаайталааһыны хаһыаттан ааҕан 
билбитин кэпсээтэ. Онтон кэпсээн Баһылайга 
тиийдэ. Оҕонньор уолугар хайа баҕар сатабыл-
гынан оҕону хайдах сылдьарын билиэхтээҕин 
эттэ. Ол киэһэ утуйуохтарыгар диэри революция 
буолбутун тула кэпсээн барда, ол гынан баран 
оҕонньор да, уол төһө да хойукка диэри кэпсэп-
питтэрин иһин, биир эмэ политикаҕа сыһыан-
наах киһи туораттан истэн олорбута буоллар, бу 
уоллуу аҕалыы политиканан дьарыктамматах-
тарын өтө көрүө этэ.

Сарсыарда Хабырыыс: «Бүгүн манна наада-
ларбын ситэрэн баран, киэһэ сынньана таарыйа 
хаһыат ааҕыллыа», – диэтэ. Оҕонньор Баһылайы 
санаата. Онно Хабырыыс: «Телеграфка сыл-
дьыам. Билигин урукку курдук поезка олордуҥ 
да Москваҕа, Бөтөрбүүргэ тиийбэккин, Баһыла-
йы онно тиийэн буларыҥ, булбатыҥ биллибэт». 
Дьонноро өйдүүллэрэ да, син биир төрөппүт 
оҕолорун дьылҕатын билэргэ туохтарын бары-

тын туран биэрэр санаалаахтар. Күнүскү чэйгэ 
Хабырыыс: «Наадабын барытын ситтим, теле-
графка билэр киһим баар буолан Баһылайга те-
леграмма биэрдим», – диэн үөрэн-көтөн кэллэ. 
Оччону истэн баран оҕонньор эмиэ үөрдэ, сиэ-
нин көрбүт курдук сананна. Дьиҥинэн ол теле-
грамма Ба´ылайга тиийбитэ-тиийбэтэҕэ билли-
бэт. Эп пиэт кэлбэтэҕэ.

Уолларыттан, Баһылайтан, ээр-сэмээр билли-
бэтинэн телеграмма дуу, илдьит дуу кэлиэ диэн 
кэтэһэллэр. Хабырыыс дойдутугар таҕыстаҕына 
аны ойоҕо оҕотун туһунан ыйыталаһар: «Хай-
дах оҕоҕор кыһаллыбаккын, эйиэхэ үлэҥ оҕо-
ҕунааҕар ордук дуо?» – диир. Соҕуруу граждан-
скай сэрии бара турарын, сэрии сотору кэминэн 
бүтүн Россияны аймыырын дьахтар аймах үксэ 
билбэт этэ.

Оҕонньор ыарыыта бэйэтигэр биллэн барбыта, 
ол да буоллар өйө-мэйиитэ чөл үлэлиирэ. Дьон-
нор кэллэхтэринэ, оҕонньор билиҥҥи олоҕу, 
буола турар быһыыны-майгыны ыйыталаһара. 
Иркутскай, Чита уонна да атын Сибиир куо-
раттарыгар, Дальнай Востокка саҥа былаастар 
олохтонон эрэллэрин истэрэ. Куликовскай, Ко-
робейников диэн ааттары кэпсэтэр дьонноро 
ахтан аһараллара. Онно-манна бырааттарбыт 
диэн ааттанар саалаах дьоннортон баандалар 
тэриллэн, аныгы былааһы утары сэриилэһээри 
тэринэллэрин оҕонньор истэрэ. Аныгы былаас-
ка көмө буола Бодойботтон Дьокуускай диэки 
аттаммыт уонна Нестор Каландарашвили этэрээ-
тэ Иркутскайтан турбутун оҕонньор истэ-би лэ 
сылдьара. Маннааҕы салайааччылар куораты 
«бы рааттар» диэн ааттанааччыларга биэрбэт 
ин ниттэн бөҕөргөтүнэллэр, куруутун охсуһууга 
бэлэм сылдьаллар. Урукку курдук кэлии-барыы 
тохтуур. Куоракка баар баайдар маҕаһыыннара 
туох баар астыын, таҥастыын судаарыстыба бас 
билиитигэр киирбиттэрэ. Хабырыыс үлэтэ суох 
буолан хаалбыта. Биирдэ киэһэ иккиэйэҕин 
хаал быттарыгар аҕата:

– Дьэ мин бу ыарыыттан босхоломмот киһи 
буоллум, ыарыым күн аайы ыллар ылан иһэр, 
быһыыта төрөппүттэрбин батыһыннараары гын-
на быһыылаах. Оттон өллөхпүнэ төрөөбүт, киһи 
буолбут Аһыкайбар көмөөрүҥ. Бу дойдуга бука-
тын кэлбит диэн суох, онон кэмэ кэлбит курдук 
сананан, анараа дойдуга аттанар буоллаҕым. 
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Хабырыыс, миэхэ биир ыйытыы төбөбүттэн арах-
пат: «Эн Сахаҥ сиригэр, төрөөбүт Аһыкайгар 
тугу оҥордуҥ?» – диэн. Санаан көрдөххө тугу да 
оҥорботох курдукпун.

– Кэбис, аҕаа, инньэ диэмэ, биһиги Ньукулай-
дыын оҕолорбут, балтыбыт оҕолоро улаатаннар 
ааппытын ааттатыахтара. Ити Аһыкайбытын 
кинилэр бас билиэхтэрэ. Хайа уонна атыыһыт 
буолаҥҥын лааппы аһаҥҥын төһөлөөх дьо-
ну аһаппытыҥ, таҥыннарбытыҥ буолуой? Дьон 
мах тала онно сыттаҕа дии. Оскуола астарыы-
быт уонна онно көмөбүт, лааппыбыт билигин да 
биэс уонча сыл саҥа былааска туһалыы туруо 
буоллаҕа дии. Онтон ордук тугу оҥоруоҥ этэй? 
Мин санаабар, биир-икки киһи холугар сөп үлэ 
барбыт курдук, – диэтэ уола. Оҕонньор олоро 
түһэн баран:

– Дьэ эһиги ити майгыгыт үкчү ийэҕит кур-
дук. Ньукулай да буоллун, эн да буол, кыыс да 
хаһан да үчүгэйи эрэ ыралыыгыт. Итиннэ мин 
үөрэбин ээ. Бокуонньугум миигин кытта олор-
бутун өйдөөбүтэ дуу, өйдөөбөтөҕө дуу, куруу тун 
дьиэбэр суохпун эрэ өйдүүр буолуохтаах. Үксүн 
оҕонньору, эмээхсини уонна эһигини кытта кыра 
эрдэххитинэ олордоҕо дии. Хаһан да дьиэҕэр 
 суоххун диэн кыыһырбат этэ. Ити эн ойоҕуҥ 
эмиэ оннук дьахтар буолан, аҕыс оҕону бэйэ-
тэ ииттэ. Мин иитии диэн аһатыыны эрэ эппэп-
пин, оттон биһиги, мин да, эн да аҕалар буол-
лахпыт дии. Оҕолору өй-санаа өттүнэн иитии 
баар буолуохтаах. Ону мин да, эн да киһилии 
толорботубут. Бэйэлээтэр бэйэбит дьиэбитигэр 
куруутун ыалдьыт курдук сырыттыбыт. Ити ба-
рыта үлэ содула, ол гынан баран киһи кэмсинэ-
рэ суох. Бэйэбит талан ылбыт үлэбитинэн син 
төһө кыа йарбытынан үлэлии сатаатыбыт. Дьон 
тэҥинэн сырыттыбыт. Аныгы былааска биһиги 
сөп түбэспэт дьоннорбут. Ол эрээри биһиги 
биир киһини босхо көлөһүннээбэтибит, атын-
нык эттэххэ, босхо үлэлэппэтибит. Чэ, ити мин 
санаам, ону аныгы былаас үлэһиттэрэ атын-
нык да өйдөөтөхтөрүнэ көҥүллэрэ. Улахан хаан 
тохтуулаах, икки өттүттэн олоххо тус-туһунан 
көрүүлээх күүстэр киирсэн тураллар. Онон 
кыай быт өттө, хайаан да ханнык баҕар ньыма-
нан өлөрөрү да аахсыбакка туран, бас бэриннэрэ 
сатыыра кистэл буолбатах. Бу сэрии содулугар 
төһөлөөх киһи буруйдаах да, буруйа да суох 

сор суолланара биллибэт. Хабырыыс, эн дьэ ону 
туох дии саныыгын уонна хайдах дьаһанаары 
сылдьаҕын?

– Аҕаа, олох мунан баран сылдьабын, биир дэ 
санаан көрдөхпүнэ кимиэхэ да куһаҕаны оҥор-
бутум, санаабытым да суох. Ити этэргин өй-
дүүбүн, бачча элбэх оҕолоох, ойохтоох киһи 
эмис кэ атын сиргэ баран хаалара дуу, манна саһа 
сыл дьара дуу ыарахан. Ол гынан баран, эн биири 
өйдүөхтээххин. Аныгы былаас дьоно син биир эйи-
гин эргэ былаас киһитинэн ааҕыахтаахтар. Онон 
бука муммакка-тэммэккэ сөптөөх быһаарыныы -
ны ыларыҥ наада буолара буолуо. Сотору кэми-
нэн миэхэ иһитиннэрээр. Оттон эйигин ыалдьа 
сытар киһини быраҕан ханна барыахпыный?

– Кэбис, Хабырыыс, ол миигиттэн тутулук-
та ныма, мин кэмэ кэллэҕинэ өлүөм. Төрөппүт 
 уолум Ньукулайым, ииппит уолум Байбалым 
буо ру булларыахтара, онно төбөҕүн сынньыма.

– Оттон Ньукулай хайдах буолар?
– Ньукулай олорбутун курдук олоруо буоллаҕа 

дии. Киниэхэ ким да, тугу да кэлэн баайсыа 
суоҕа. Эн убайы² хаһаайыстыбатын эрэ билэр, 
дьону кытта элбэхтик кэпсэппэт. Онон кини баа-
ра-суоҕа биллибэккэ кырыйда, онон миэхэ, Ньу-
кулайга төбөҕүн сыспакка, бэйэҥ дьонуҥ олох-
торун быһаар, кытаат.

– Дьоммун кытары кэпсэтиэм, хайдах дьа-
һанан олороллорун быһаарсыам, – диэтэ Хабы-
рыыс. Ону оҕонньор хайдах эрэ сөбүлээбэтэ бы-
һыылаах:

– Хайдах олороллорун бэйэлэрэ олох хаа мыы-
тыттан көрөн быһаарыахтара, бу былаас бачча 
үлүгэр алдьархайы таһааран баран түргэнник 
суул луо диэмэҥ, уһуннук, сүһүөҕэ, өйө төһө 
кыа йарынан баар буолуоҕа, – диэн түмүктээтэ.

Ити курдук Баһылай оҕонньор өйдөөх, үчү-
гэйи ыралыыр санаатын ыһыктыбакка сытан, 
дойдутугар Аһыкайга тыына быстыбыта. Оҕон-
ньору атаарыыга уолаттара, кыыһа, кийииттэрэ, 
күтүөтэ, сиэннэрэ, аймахтара, доҕотторо, маҥ-
найгы Тыыллыма дьоно үксэ кэлбиттэрэ. Онно 
даҕаны бырастыылаһар тылларыгар тыл эппит 
дьон оҕонньор орто дойдуга үчүгэйдик олорбу-
тун, Сахатын сирэ сайдарын туһугар харса суох 
үлэлээбитин уонна төһө да ыарахан күннэр-
дьыл лар кэлэн турбуттарын иһин, кини аата кэ-
лин да ааттаныаҕын умнубатахтара.


