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Суруйааччы колонката

СУДААРЫСТЫБАННАС  КҮНҮГЭР САНАА
Ойуунускай диэн кимий? Хоочу гур 

Өлөксөй уола Былатыан Ойуунус-
кай духуобунай уонна национальнай 
лидер, этиттэриилээх айааччы, үйэ-
лээх бэлиэ быһыытынан Саха сирин 
уонна саха омук историятыгар Кирис-
тиэс Арҕааҥҥы эйгэҕэ ылар суолтата 
суолталаах кэрэмэс киһи, саарын 
саха. Кэм-кэрдии ааһан истэҕин ах-
сын ол өссө дьэҥкэтик көстөн иһэр 
уонна иһиэҕэ даҕаны – туох баарбыт 
барыта  ОЙУУНУСКАЙ ИННИНЭ уонна 
 ОЙУУНУСКАЙ КЭННИТТЭН диэн кэр-
диискэ арахсар, ол кээмэйинэн кээ-
мэйдэнэр.

Ааспыт үйэҕэ өр кэмнээх биһиги 
норуоппут кырдьыгын, чиэһин, суобаһын и´ин уота суох сэрии Ойуунускай аатын тула барбыта 
итиэннэ, быһыыта, бара да турар... Саха бас таахтарын – салалтатын, үөрэхтээхтэрин ортотугар урут-
уруккуттан икки бөлөх баара – Ойуунускайы өйөөччү уонна кинини утарааччы. Ойуунускайы өйөөччү 
ол аата, норуот диэки, утарааччы – ол норуотун утары барбыт таҥнарыахсыт диэн чопчу өйдөнөрө. 
Ортото диэн суоҕа. Үгүс саха чулуулара Ойуунускай туһугар – норуот туһугар ууга-уокка түһэллэрэ...

Билигин Ойуунускай холугар, таһымыгар тэҥнээтэххэ бэрт кыра боппуруос тирээн турар: кини 
мэҥэ өйдөбүнньүгэ уонна кини аатын сүгэр саха академическай тыйаатыра турар болуоссаттары-
гар КИНИ сырдык аатын иҥэрии. Салалта, туһааннаах тойоттор-хотуттар тоҕо кээрэҥнииллэрин, 
сээбэҥнииллэрин, саарбахтыылларын, саараҥныылларын мин тус бэйэм олох өйдөөбөппүн... 
Ойуунускай төрөөбүт дойдутун, норуотун, бэйэтэ тэрийбит өрөспүүбүлүкэтин киин куоратын биир 
сүрүн болуоссатыгар, Ойуунускай саҥа, чыҥха атын кэрдиискэ таһаарбыт тапталлаах Сахатын 
сирин уонна сахатын омугун биир бэлиэ сиригэр ОЙУУНУСКАЙ аатын иҥэрэр, чыккымай тугуттан эрэ 
иҥнибитигэр диэри, тоҕо кыайтара, быһаарылла охсубатый, тоҕо ол туһугар норуот умналаан эрэр  дии 
илии баттыахтааҕый?! Бу – саат уонна суут эбээт!!! 

Субу соторутааҕыта аҕай өрөспүүбүлүкэни, уопсастыбаны, киин куораты бүттүүнүн сомоҕолоон, 
түмэн талыллыбыт салалта уонна дьокутааттар, биһиги, быыбардааччылар, ол эбэтэр норуот 
итэҕэлбитин сүкпүт дьон Ойуунускай курдук улахан аакка сыһыаннаах кыра кыһалҕаны биир 
санаанан, үгүс аймалҕана суох быһаарыахтара диэн бигэ эрэллээхпин.

...Күн бүгүн сэбиэскэй кэмнээҕи Ойуунускайы өйөөччү уонна кинини утарааччы диэн өйдөбүллэр 
саха бастаахтарын, салалтатын, үөрэхтээхтэрин ортотугар, хомойуох иһин, өссө да уоста иликтэр 
бадахтаах. Бу биир боппуруос НОРУОТ ДИЭКИ уонна НОРУОТУ УТАРЫ диэн судургута суох өйдөбү лү 
быһаарарга ыйааһын бэскитэ, тирэнэр тулааһын буолар. Оттон Норуот – хараҕа кыраҕы, кулгааҕа 
чуор – барытын билэ-көрө, истэ-билэ сылдьар...

Хор, мин Саха Өрөспүүбүлүкэтин Судаарыстыбаннаһын күнүнээҕи ырыта тыыттарар ис санаам он-
нук чычаас, кылгас уонна быстах. Онно холоотоххо саха саарына Ойуунускай туппут өрөспүүбүлү кэ-
тин курдук баай уонна баараҕай, айбыт олоҥхотун курдук муҥурун хаһан да булларбат...

Гаврил АНДРОСОВ,
Россия Суруйааччыларын сойууһун сэкирэтээрэ

Балаҕан ыйын 27 күнэ.
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Проза

Тохсунньу 11 күнэ, субуота.
Иллэрээ күн представлениебытын көрдөр бүп-

пүт. "Ол иһин да, ханнык эрэ ар тыыскаҕа май-
гынныыр дии санаабытым ээ", – диир Михаил 
Се менович күлэ-күлэ. Оҕо лорум эмиэ ватсапка 
мин сыанаҕа турарбын хаартыскаҕа түһэрбит-
тэр уонна аттыгар Одри Хепберн хаартыскатын 
сыһыаран баран ыыппыттар. Сураҕа наһаа май-
гынныыр үһүбµн… 

Арыйаан кулуупка Вовалаах Сашаны кытта 
уон на атын билбэт икки уолбунаан сылдьара. 
Бачча тымныыга кожанка кууркалааҕа. Атын 
ула хан кылаас оҕолоро кыыстыын-уоллуун ба ры 
биир "Канада Гус" диэн дуу, туох эрэ диэн сон-
ноохтор. Представление кэннэ тута үҥкүү буол-
бута. Мин гримеркаттан тахсыбытым көрүдүөргэ 
уолаттарым тураллара. Вова миигин көрөөт да 
Арыйааны тоҥолоҕунан ойоҕоско аспыта, биирэ 
хайыһа түспүтэ уонна миэхэ утары кэлбитэ.

– Саҥа дьылынан, Ороһооспонон, Нина Ива-
новна! – уолум мичээрдээн мап-маҥан, көбүс-
кө нө тиистэрэ кэчигирэһэн көһүннүлэр.

– Эйигин эмиэ, – утары мичээрдээтим уонна 
тоҕо эрэ ааһа бардым. Наадыйбатах курдук тут-
та сатаатаҕым буолуо. Ол эрээри хараҥа кыһыл 
өҥнөөх пиджагым иһинэн мин сүрэҕим долгуйбут 
омунугар субу сулбу ойон тахсыах курдук өрүтэ 
мөхсөрµн Арыйаан барахсан хантан билээхтиэй. 
Саҥата суох кэннибэр соннук туран хаалбыта. 
Оннук. Хайаан да итинник сыһыаннаһыахпын 
наада. Хайаан да үөрэх эрэ чааһынан кэпсэтиэх-
пин наада.

Хата, аҕыйах мүнүүтэнэн оскуола оҕолорун 
тар ҕаһыҥ диэбиттэрэ. Ол кэннэ көрсө иликпин.

…Наһаа да акаарыбын ээ, мин. Бу сүрэхпин 
ылан кимниин эрэ атастаһан кэбиспит киһи баар 
ини. Тоҕо мин, тоҕо кинини??? Саатар ааһа ба-
ран кырдьаҕас киһи эбитэ буоллар. Эбэтэр ити 

кэриэтин хаайыылаах дуу, туох дуу киһи буол-
лун… Суох, миэнэ буолан баран оскуола оҕото…

Тохсунньу 15 күнэ, сэрэдэ.
Үһүс чиэппэр саҕаланна. Үөрэммиппит баара-

суоҕа үһүс күнэ. Мин буоллаҕына халлаан наан 
көтүөхпүн кынатым суох, сиргэ тимириэхпин 
уһу гум суох буола сылдьабын. Хайдах эрэ гы-
нан Арыйааны көрсүбэтэх киһи диэн толкуйдаах 
үлэлиибин. Күнү быһа ол манаһыыта, кэтэнии-
тэ. Биэс ыйы хайдах тулуйарбын, дьэ, билбэтим. 
Аны кылааһым оҕолоро таҥха кэмэ бүтээри гын-
на, биһиги тугу да билгэлэммэтибит диэн хаа-
йаллар. Бүгүн-сарсын тугу эмэ гыныаххайыҥ 
дэ һэллэр. Бүлүүһэ сүүрдүүтүн биир-биэс тыла 
суох боп путум. Оччоҕо саатар кинигэ ааҕыахха, 
биитэр күлүк көрүөххэ дииллэр. Ону кытары ак-
каастаатахпы на оҕолорум барахсаттар хомойон 
бүтэллэр…

Тохсунньу 16 күнэ, чэппиэр.
Утуйаары сытабын. Люся, Марина буолан 

Мари налаахха кинигэ аахтыбыт. "Төлкөбүн" 
Наташам уларсыбыта, ол иһин "Сүрэх тэбэрин 
ту хары" аахтыбыт. Маҥнай эҥин-араас ол-бу 
ыйы тыылары биэрдибит. Тиһэҕэр: "Мин аналым 
хай дах киһи буолуой?" – диэн ыйыттым да, кини-
гэбин үлүбээй арыйдым – Аласов оҕолорго кыр-
дьык хаһан баҕарар кыайар диэн кэпсии тура-
рын аахтым. "Һы, аналбын ойуулаабата," – дии 
санаан баран сабыах курдук буолан иһэммин 
өйдөөн көрбүтүм, аллара харандааһынан: "Хай-
дах курдук таптыырбын билэриҥ буоллар…" – 
диэн сылдьар. Арыйаан буочара!!! Ып-ыраас, 
кы раһыабай бэчээтинэй буукубаларынан сурул-
лубут. Кини эрэ итинник суруйар. Мин бу кинигэ-
ни хаста-хаста аахтым ини, аахпатым ини, суоҕа 
эбээт. Арыйаан уларса сылдьан суруйдаҕа!!! 

Татьяна Поскачина

УЧУУТАЛ КҮННҮГЭ
(Салгыыта. Иннин сурунаал 8-с, 9-с нµ³мэрдэригэр аах)
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Кыр гыттар көрүөхтэрэ диэммин ыксаан ыллым.
– Аласов курдук чиэһинэй буолара буолуо, – 

диэтим уонна кинигэбин сабан кэбистим…
Дьиэбэр киирэммин кинигэм хас биирдии си-

рэйин барытын сыныйан көрдүм. Ханна да, туох 
да суох. Ол мин түбэһэ арыйбыт сирэйбэр эрэ 
баар эбит. Ама, кини мин аналым буолуо дуо?.. 
Наһаа да акаарыбын!!!!!!!!!!!!!!!

Тохсунньу 18 күнэ, субуота.
Бэҕэһээ киэһэ аҕыс саҕана оҕолорбунаан кы-

лааспытыгар күлүк көрдүбүт уонна кинигэ аах-
тыбыт. Михаил Семеновичка оҕолор таҥхалаары 
гыналлар, кылааспыт иһигэр кыратык билгэлэ-
нэрбитин туох дии саныыгын диэн ыйыппыппын 
саҥата суох, идэтинэн, көхсүн этиппитэ. Ол кэн-
нэ кулгаахпар төҥкөйөн: "Бэрт кылгастык уонна 
олох сэрэнэн", – диэбитэ уонна мµчµк гыммы та. 
Атын эбитэ буоллар атыыр аккааһы туттаран 
ыытыах этэ.

Ахсыа буолан сырыттыбыт: Арыйаан, Вова, 
Са ша, Наташа, Сайыына, Саргы, Валя уонна 
мин. Атын оҕолорум кэлбэтэхтэрэ. Маҥнай күлүк 
көрбүппүт. Миэхэ, тоҕо эбитэ буоллар, аттаах 
киһи сыыры дабайан иһэрэ көстүбүтэ. 

– Ити ситиһии, үөһэ тахсыы бэлиэтэ, – диэн 
Ва лям тойоннообута.

Арыйааҥҥа туох көстүбүтүн өр баҕайы сатаан 
таайбатахпыт.

– Кэбиһиилээх от быһыылаах, – уолаттар күл-
сүбүттэрэ.

– Ээ, хотон быһыылаах, хотоҥҥо үлэлии хаа-
лар эбиккин, – диэн, Саша доҕоруттан кэтэххэ 
бэриллибитэ.

– Ээ, өйдөөн көрүҥ ээ, кыыстаах уол сэргэс-
тэһэн олороллор дии! – Сайыына тугу эрэ саҥаны 
арыйбыт киһилии чаҕаара түспүтэ.

Оҕолор бары: "Оннук эбит дии!" – диэн саҥа 
аллайбыттара. Кырдьык, икки киһи төбөлөрүнэн 
өйөнсөн олороллорун курдук. Аны хамсаттахта-
рын ахсын биирдэрэ атынын санныгар төбөтүн 
сыһыары ууран кэби´эр.

– Ээ, уол красавчик! – Вова өрө көбдьүөрэ 
түстэ. Кылаас иһэ эмискэ чуумпуран хаалла. Са-
наабар, бары миигин көрөн ыллылар.

– Чэ, эрэ, аны Саша күлүгүн көрөбүт, – акаа-
ры баҕайытык тиэмэбин уларыта сатаатым. Сон-
нук хаалла. Кинигэбитигэр бу сырыыга "Хара 

кыталыгы" аахпыппыт. Аахпыппыт диэн, мин 
аах патаҕым. Мин эрдэ билгэлэммитим, хат бил-
гэлэммэппин диэбитим. Элбэх буоламмыт эбитэ 
дуу, барыта боростуой ыйытыылары биэрбиттэ-
рэ. Кэлин син ууларыгар-хаардарыгар киирэн: 
"Оскуолабын хайдах бүтэрэбин?", "Оскуола кэн-
ниттэн туох үөрэххэ киирэбин?", "Хаһан ыал 
буо лабын?" эҥин диэн ыйытыылар киирэн бар-
быттара. Дьиктиргиэх иһин кинигэбит бэркэ та-
быллан эппиэттээбитэ. Киһи таайтаран, майгын-
натан, эргитэн син биир эппиэт булара.

Биирдэ чаһыны көрбүтүм уон буолара чу га-
һаабыт. Дьэ, аймана түстүм. Сып-сап хому на 
охсон тарҕаһардыы бары тутуспутунан та һыр-
дьа таҕыстыбыт. Кыырпах да былыт суох, сиэр-
пэ курдук ый ыйанан турар уонна бүүс-бүтүннүү 
сулус. Ол уулуссалар, бу уулуссалар диэн 
аҥаардастыбыт. Арай, мин диэки барааччы суох 
эбит. Бачча билгэлэнэн баран ойуур саҕатынан 
дьиэбэр хаамарбын санаан, испэр ытырыктата 
санаатым. 

– Наташа, Нина Ивановнаны атаарабыт дуо? 
 Онтон мин эйигин атаарыам, – Арыйаан кылаа -
һын ньыссатын санныттан кууста. Наташа дьиэ-
тэ субу көстөн турар. Арыйаан интэринээк кэ 
 тах сыах таах. Ол иһин иккиэн атаарарга сөбү-
лэс  ти лэр.

Уҥа өттүбэр Наташабын кытары сэргэ истим. 
Кини аттыгар Арыйаан сырытта. Саҥардыы ос-
куола уулуссатын ааһан эрдэхпитинэ Наташам 
төлөпүөнэ тыаһаата. Кыыспыт үтүлүгүн устан 
суотабайын иһиттэ. Кэмниэ кэнэҕэс "сөп" диэтэ 
уонна төлөпүөнүн сонун сиэбигэр уктан кэбистэ.

– Дьонум кэтэспиттэр аҕай, мин дьиэлиэм 
сөп? Арыйаан, Нина Ивановнаны атааран ба-
ран, бэйэҥ төннөр инигин? Абааһы диэн суох, 
куттаныма, – дии-дии кыыспыт күллэ уонна тэйэ 
хаамта.

Мин онто да суох долгуйа испит киһи, сүрэҕим 
айахпынан сулбу ойон тахсыах курдук өрүтэ 
мөҕүстэ.

– Ээ чэ, Арыйаан, соҕотоҕун төннүөҥ дуо? Мин 
бэйэм да дьиэлиэм, – дии-диибин дьиэм диэки 
хараҥаҕа хардыылаатым. Арыйаан икки арды-
бытыгар туран, эмиэ да кылааһынньыссатын, 
эмиэ да миигин көрөн ылла уонна… хараҥаҕа 
хар дыылаата.

– Соҕотоҕун да атаарыам.
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Халлаан хараҥатыгар наһаа махтана истим. 
Онтон атын Арыйаан мин кыбыстан кытарбыт, 
долгуйбут дьүһүммүн көрүө эбитэ буолуо. Бэ-
йэ-бэйэбититтэн миэтэрэ аҥаара тэйиччи сыл-
дьабыт, хайабыт да муннунан да, айаҕынан да 
тыыммат. Октябрьдаах дьиэлэрин түннүктэрэ 
сан дааран көстөр буолбутугар Арыйаан хаа-
мыыта бытааран, кэннибэр хаалан хаалла. Мин 
ону бэлиэтии көрбөтөх киһилии хаамарбын ку-
булуппакка бара турдум.

– Нина Ивановнаа, – кэмниэ-кэнэҕэс кэнни-
бэр Арыйаан куолаһа сайыспыттыы дуораһыйан 
иһиллэн ааста. Мин тута хайыһа түстүм. Уолум 
оннуттан харыс да хамсаабакка турар. Ол кур-
дук турдубут. Онтон… онтон мин утары хардыы-
лаатым, өссө биирдэ, өссө биирдэ.

– Чэ, төнүн, Арыйаан… Мин мантан бэйэм ба-
рыам, – күөмэйим кэһиэҕирэн хаалбыт.

– Нина Ивановна, – уолум утары хардыылаа-
та. Олох бу ыкса кэллэ… мин тыынар салгыным 
тиийбэт курдук буолла. Утатан өлөөрү гыммыт 
киһиэхэ уу көрдөрбүттэриттэн туттуна сатыы ту-
рар киһи курдук сананан ыллым. 

– Саҥа дьыл түүн... дьиэҥ кирилиэһигэр бэлэх 
хаалларбытым ээ...

Арыйаан хап-хара хараҕа хайдах эрэ уоттаа-
ҕынан уун-утары тонолуппакка одуулуур кур-
дук. Оннооҕор көхсүм тымныйан ыларга дылы 
буолла, иэним кэдэҥэлээтэ.

– Баара… Баһыыба, Арыйаан, ол эрээри…
– Баһыыбалаабытыҥ дии, – уолум ситэ саҥар-

дыбакка быһа түстэ. Сирэйигэр мичээр толбон-
нуран ааста быһыылаах. – Ватсапкар. Бэйэҥ ста-
тускар да буоллар…

Оо, бу туран тоҥуу хаар анныгар тимирэн, си-
мэлийэн хаалбыт киһи баар инии... Биитэр оол 
ыраах чаҕылыҥнаһар сулустарга көтөн кыыра-
йан тахсыбыт киһии... Арыйаан эрэ мин кыра 
 кыыстыы кыбыстан, кырыа буолбут кыламаннар-
бынан сапсына турарбын көрбөтөр. Суох, ки ни 
көрөн аҕай турар. Уун-утары тонолуппакка да 
одуулуур…

– Арыйаан, сыыһа ээ. Мин учууталбын дии, 
эн… – эмискэ уолум өссө биирдэ утары хар-
дыылаата да, кэтит түөһүгэр хам тардан, кууһан 
ылла… Мин тыынар салгыным баранна, сиһим 
уҥуоҕун устун ип-итии минньигэс сµµрээн тыр-
гыллан ааста. Испэр лыахтар үҥкүүлүүргэ дылы-

лар. Оо, бу курдук мэлдьи кини кэтит түөһүгэр 
туох баары барытын умнан, харахпын симэн ба-
ран турбут киһи баар инии!

Ол эрээри табыллыбат! "Нина, акаары!!!" – 
диэн испэр бэйэм-бэйэбин үөхсээт, баҕа санаа-
бын утары баран, уолу түөһүттэн сүр күүскэ үтэн 
кэбистим. Бэл, Арыйаан кыратык тэмтээкэйдээн 
ылла.

– Арыйаан, бүт! Эн биһиги суолбут тус-туһу-
нан, хайдах өйдөөбөккүнүй? Эн кып-кыра оҕоҕун 
дии!!! Мин эйиэхэ учууталыҥ буолабын эбээт!!! 
– эмискэ кулгааҕым чуҥкунуор диэри улахан-
нык саҥа аллайбыппыттан бэйэм соһуйдум. Бү-
түн уулусса ортотугар хаһыытыы турарбыттан 
 кыбыстан, тулабын көрүнэн ыллым.

– Мин дьоллоох буоллахпына, эн эмиэ дьол-
лоох буолуох буолбутуҥ дии. Тоҕо миигин дьол-
лообоккунуй?..

– Эн дьолуҥ мин буолбатах ээ, – арааһа, бэ-
йэм-бэйэбэр эрэ анаан бэрт симиктик сибиги-
нэйдим быһыылаах. Киэр хайыстым да, дьиэбин 
көрдө көрбүтүнэн бара турдум. Хараҕым то-
лору уунан туолла, ыалым түннүктэрин уотта ра 
дьиэрэҥкэйдээн ыларга дылы гыннылар… Тэл-
гэһэм айаҕар кэлэн баран кэннибин хайыһан 
көр дүм – уолум суох. Барбыт… Калиткам тутаа-
ҕын туппутунан хараҕым уутун кыаммакка  ытаан 
бардым. Дууһам кураанахтаммыкка, сүрэ ҕим со-
ҕотохсуйбукка, оннооҕор өйүм-санаам туохха-
һыйбыкка дылы буолла… 

…Бүгүн оскуолабар хаста да барымаары гына-
гына барбытым. Оскуолаҕа чугаһаатаҕым ахсын 
эмиэ да долгуйар, эмиэ да кыбыстар, эмиэ да 
куттанар санаалар курдаттыы быһыта кэр бээн 
сиэн барбыттара. Бүгүн ахсыс кылаастар бар 
уруоктарын музейга ыыттым. Ол кэнниттэн уон 
биирис кылаастарга, онтон онустарбар…

Уруок кэнниттэн Юрий Поликарповичтыын 
 иккиэн хаалбыппыт.

– Тоом, уонна туох сонуннааххын? Барыта кэ-
минэн дуо? – диэн эмискэ ыйытааччы буолла. Мин 
соһуйан хааллым уонна мичээрдээбитэ  буоллум.

– Барыта кэминэн.
– Саҥа дьыллааҕы сылааҥ тахса илик дуу, 

– дьээбэлэнэн харахтара ча±ылы²наата, он-
тон эмискэ үөрэтэн эрэрдии көрөн ылла. – Туох 
буоллуҥ дуу? Манна оҕолорго үстэ уруок ыып-
пытыҥ дии. Эн кэпсииргин оҕолор эрэ буолуо 



7Чолбон 10 №-рэ 2018

Проза

дуо, мин эмиэ сөбүлээн, олус сэҥээрэн, сэргээн 
истэрим. Оҕом өссө хаһан уруок ыыта киирэр 
диэн сэмээр кэтэһэбин ээ. Бүгүн буоллаҕына, 
хайдах эрэ сууххай соҕускун, арбы-сарбы буол-
букка дылыгын. Ким да атаҕастаабата дуо?

– Суо-о-х, барыта кэминэн ээ, долгуйума, 
Юрий Поликарпович. Көннөрµ төбөм ыарыты-
йар га дылы гынар. Ол иһин буолуо. Уонна.., 
кыр дьыгынан эттэххэ, уруокпар бу сырыыга 
соч  чо бэлэмнэммэтэҕим ээ, – төһө кыалларынан 
холкутук хоруйдуу сатаабытым. 

Кырдьаҕас учуутал тугу эрэ сэрэйбиттии дуу, 
эрэммэтэхтии дуу сэмээр төбөтүн кэҕиҥнэтэн 
эрэ кэбиспитэ. Тиһэх алтыс уруогунан бэйэм кы-
лааспар...

Учительскай иһигэр барыах-кэлиэх сирбин 
бул бакка уруогум былааннарын хасыһа турдах-
пына Вячеслав Николаевич киирдэ.

– Нина Ивановна, улуустааҕы …-вскай (чэ, 
оон ньоон Николаевскай – ааптар хос бы-
һаарыыта) ааҕыылар күрэхтэ´иилэрин бала-
һыанньата кэлбит. Олунньу 13-14 күннэ ригэр 
улуус киинигэр диэбиттэр. Маны көрөөр эрэ, – 
диэн факсынан кэлбит кумаа ҕыны уунна. Аны 
ону көрбүтэ  буола олордум. Кэмниэ-кэнэҕэс 
уруокка ыҥырар звонок тыаһа сүрэҕим орто-
тунан дырылаан киирдэ. Айабыын, оннооҕор 
үөрэх бастакы күнүгэр маннык долгуйбуп-
пун өйдөөбөппүн дии санаатым, бэйэм-бэйэ-
бин мөҕүттэн, тоҥолохпун кымаахтаан ыллым. 
Учительскайтан бары тахсан барбыттарын кэн-
нэ сурунаалбын уонна суумкабын кыбыммыты-
нан кылааспар бардым. Киирдэ киирээт Ары -
йаан паартаҕа умса түһэн сытарын бэ лиэтии 
көрдүм да, аахайбатах курдук туттарга санан-
ным. Түөрт уон биэс мүнүүтэ устата кини да, 
мин да бэйэ-бэйэбитин таба көрбөккө, аахай-
батахтыы атаардыбыт. Дьиэҕэ үлэлэригэр 
³йт³н аа±ыыны биэрдим.

– Олунньуга, саха тылын нэдиэлэтигэр,  улуус 
киинигэр Николаевскай ааҕыылар күрэхтэ ́ ии-
лэрэ буолар. Хоһоону бастыҥнык аахпыт оҕо ло-
ру илдьэ күрэхтэһэ киириэхпит, – диэтим. – Вова, 
биир-биэс тыла суох киирэҕин. Онон, хо һооҥ ҥун 
булгу үөрэтэҕин.

Оҕолор күлүстүлэр. Ким эрэ улуус киинигэр 
киирэр баҕаттан эрэ үөрэтиэх буолла, ким эрэ 
таҥнарытын: "Аны наһаа үчүгэйдик ааҕаммын 

миигин илдьэ барыахтара, бу сааты, үөрэппэт 
инибин", – диэн дьээбэрдилэр. Арай Арыйаан 
саҥарбат. Тэтэрээтин кэннигэр тугу эрэ суруйар 
дуу, уруһуйдуур дуу. Биһиэхэ эрэ наадыйбат тыы 
туттар. Биэс ый… эттэххэ дөбөҥүн. Салгыы хай-
дах буолан иһээхтиибин, дьэ…

Тохсунньу 24 күнэ, бээтинсэ.
Утуйаары сытабын. Аанньа утуйбат буола 

 сылдьабын. Тоҕо эрэ түүн ортото уһуктан кэлэ-
бин. Санаабар ким эрэ миигиттэн ураты дьиэҕэ 
баарын курдук. Өөр да өр, халлаан суһуктуйуор 
диэри ону манаан, иһиллээн, бүтүннүү кул гаах-
харах иччитэ буолан, көлөһүнүм сарт түһэн ба-
ран сытабын. Онтон светильникпын холбоот, 
сүүрэн тиийэн улахан уоппун, Егор "пакаа туран 
эрдин" диэн хаалларбыт тэлэбиисэригэр "Саҥа 
күн" биэриини холботолуубун. Дьэ, оччоҕо син 
бэттэх кэлэбин. Туох буоларым буолла? Утуйуох-
пун да куттанабын.

Сэрэдэ күн маҕаһыыҥҥа ас ылынан па кеппар 
укта турдахпына, били, Ээдьик киирэн кэллэ. 
Сирэйэ үлтү дарбайан тахсыбыт. Хонноҕун ан-
нынан хайдан хаалбыт, хара лаҕыыр буолбут, 
тимэҕэ да, сомуога да суох кууркатын уолугун 
икки илиитинэн бүөлүү туттубут. Бэргэһэ диэн 
суох. Арааһа, өйдөөх быһыылаах, ол эрээри 
олус ыалдьыбыт көрүҥнээх.

– Уо-оо, баҕайы уола эмиэ абырах көрдүү кэл-
лэ! Арыгы суох, бар, киэр буол! – атыыһыт На-
тааһа өрө көбдьүөрэ түстэ.

– Эдьиий, баһым хайдаары гынна, абыраатах-
хына эн эрэ абырыыгын ээ. 

Ити курдук кэпсэтэ хааллылар. Мин тахсан 
бардым. Утары информатика учууталын көр-
сөммүн кэпсэтэ турдахпына Ээдьик субу ситэн 
кэллэ. Сирэйиттэн-хараҕыттан көрдөххө аат-
тас пыт аһын ылан тэйбит быһыылаах. Илья 
Дмит риевичтиин быра´аайда´аат, ситэн аас пыт 
Ээдьи ги тутан кэпсэтэрдии сананным, хаамыы-
бын түргэтэтэн биэрдим.

– Эдик!
– Ээ? – уолум тута хайыһа оҕуста. Миигин 

муо дарҕаабыттыы көрөн турда.
– Дорообо, – туох да диэн саҕалыахпын бук-

куллан ыллым. – Нина диэммин, учууталбын.
– Билэбин ээ. Тиийэ сылдьыбытым дии эйиэхэ, 

– Ээдьик куһаҕан баҕайытык күлэн кэбистэ.
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– Мин эйиэхэ аҕыйах ыйытыы биэриэхпин ба-
ҕарабын.

– Ээ, һуо-ох, – киһим төбөтө туллуох курдук 
баһын быһа илгистэн кэбистэ уонна салгыы бара 
турда.

– Осипов Арыйаан туһунан. 
Эмискэ иннин диэки биир кэм күрдьэн испит 

уол тохтуу биэрдэ.
– Хайа муҥун, өйдөөбөппүн диэбитим дии! Ки-

ни баарын-суоҕун өйдөөбөппүн! 
– Онтон маҥнай баара диэбит үһүгµн дии. Ол 

аата сылдьыстаҕа дии. Биитэр, этиэҥ да кэһэ-
тиэм диэбитэ дуу? – соруйан кэтэхтэн киирэргэ 
сананным.

– Һа, ама да Уоһукап буолбутун иһин, оҕо чоостон 
куттаныам да мин?! Мин барыларыгар х** диибин, 
мин кимтэн да куттаммаппын! –  Ээдьик кууркатын 
бобута туттарын тохтотон, нэлэккэйдэнэн, сыгын-
ньах иһин мэтэтэн, икки илиитин даллатан кэбистэ.

– Оччоҕо тоҕо кистиигин? Баар этэ дии, то-
ҕо баарын билэриҥ үрдүнэн, өйдөөбөт буолан 
хааллыҥ?

– Баар этэ оттон, баар этэ! Тэҥҥэ арыгылаа-
быппыт. Оскуоланы уоттуом дии-дии "уруһуй-
данан" бөҕө буолбута. Мин тохтоппутум дии, ол 
акаарыны. Иирээки эбит ээ. Чумуо, билиҥҥит-
тэн… – киһим дьэ айаҕа аһылынна быһыылаах, 
аны тохтообот аата буолла.

– Ити, өйдүүр эбиккин дии. Уонна тоҕо өйдөө-
бөппүн диигиний, оччоҕуна?

– Мин дуо? £йд³³х буоллаҕым дии. Акаа ры 
уол инникитэ суох хаалыа, оскуолаттан үүрүл-
лүө, өссө хаайыыга барыа диэн буруйу барытын 
бэйэбэр ылыммытым. Мин диэн хаайыыга да бар-
дахпына "крышам выше той крыши" буоллаҕа 
дии! – Ээдьик, били, маҥнай өлөн-быстан эрэр 
дьүһүнэ ханан да суох буолан хаалла. Кини эрэ 
бу орто туруу дойдуга муҥур тойон курдук тут тан 
туран, үгүһү саҥарда. Онтон, киһи эрэ буол  лар 
тоҥно быһыылаах, сонун түөһүгэр бобута тут-
та-тутта. – Чэ, мэһэйдээмэ. Били бөх миигит тэн 
 бэ йэтэ иҥнэ сатаан баран, аны дьахтарын ыытар 
дуу, сүөһү, – дии-дии бара турда.

Мин сүрэҕим ытырбахтаан ылла. Миэхэ кэлбит 
күнүгэр лаппа итирик этэ ээ. Нэһиилэ өйөнө сыл-
дьар киһи этэ. Уонна өйдүүр… Ол аата Ары йаан 
баара диэн… Ама Арыйаан сымыйалыа дуо? Дьэ, 
муода… Арай, буруйдаах буоллун? Арай албын-

ныыр буоллун? Хайыам этэй мин, ол түгэҥҥэ? Бу 
уһуктубут истиҥ иэйиим суураллыа дуо? Симэ-
лийиэ этэ дуо? Билбэппин...

Арыйаан, Арыйаан… Күн аайы көрсөбүт эрээ-
ри бэйэ-бэйэбититтэн наһаа ыраахпыт. Айах 
атан кэпсэппэппит, хайабыт да утары көрбөт… 
Мин кинини ахтарым саҕаны ахтара эбитэ дуу… 
Букатын наадыйбат курдук.

Наадыйбатын! Сөп дии! Умуннун! Тэйдин!

Тохсунньу 27 күнэ, бэнидиэнньик.
Балыыһаҕа саҥа сиэстэрэ кэлбитэ. Хата, мии-

гинниин олорор буолла. Ааспыт бээтинсэҕэ дьа-
һалта үлэһитэ Костя саҥа сиэстэрэ кыыс миэ хэ 
дьукаах олоро кэлиэҕин кэпсээбитэ. Мин саҕа 
дьол лоох киһи суоҕун курдук үөрбүтүм. Со ҕотоҕун 
олорон кэһэй буоллум. Дьиэбэр туох да ураты, 
абааһы эҥин, ол-бу суоҕун билэбин да буоллар, 
тоҕо эрэ түүн ахсын эрэйи көрбүтүм. Кыыһым 
бэҕэһээ киэһэ кэлбитэ. Хайдах курдук кэлээтин 
кытта өтөрүнэн утуйбатахпын утуй  дум. Хата, наһаа 
сымнаҕастык утуйаммын үлэбэр хо йутуу сыстым.

Кыыһым Аня диэн, Үөһээ Бүлүүттэн сылдьар. 
Курбуу курдук уһун уҥуохтаах, чочуллубут чо-
роон курдук быһыылаах-таһаалаах, кугас каре 
баттахтаах, уурбут-туппут курдук ыраас, кэрэ 
сэ бэрэлээх кыыс. 

Били улуустааҕы күрэххэ биэс оҕону киллэ-
рээри бэлэмнии сылдьабын. Олор истэригэр Ары-
йаан эмиэ баар… £йт³н аа±ыыларын туппутум. 
Вова хойуу намыһах куолаһа олус үчүгэй эрээ-
ри, киһибит хоһоонун соччо үөрэппэтэх этэ. Ол 
эрээри, син биир үөрэтиэ. Илдьэ барабын ха йаан 
да. Дорофеев Сергей дорҕоонноохтук ааҕа ра 
эмиэ үчүгэй эрээри, хоһоонун ончу үөрэппэтэх. 
Хоһоонно биэр, үөрэтиэм диэн тылын биэрби-
тэ. Күрэхтэ´иигэ кыттыан баҕарара биллэр. Ва-
ля олус үчүгэйдик, дорҕоонноохтук, уобараска 
кии рэн туран ааҕар эбит. Захарова Роза эмиэ 
бэрт үчүгэйдик ааҕар. Арыйаан ааҕар уочарата 
кэлбитигэр оргууй дуоска иннигэр тахсан чо-
чумча саҥата суох турбута, онтон… Онтон биир-
дэ да иҥнэн көрбөккө, бэйэтэ ис-иһиттэн иэйэн 
хоһоонун ааҕан барбыта. Арыйаан бүппүтүгэр 
кылаас иһэ иһийиэҕинэн иһийэн олорбута, онтон 
Вова ытыһын таһыммытыгар, кылаас иһэ биир-
дэ эҕэрдэлии түспүтэ. Арыйаан артыыс буолара 
 буоллар, хайаан да бастыҥ артыыс буолуох этэ…
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Онон, оҕолорум биэстэр: Вова, Сергей, Валя, 
Роза уонна Арыйаан.

Олунньу 4 күнэ, оптуорунньук.
Бүгүн библиотекаҕа тахсан методика кинигэ-

лэрин көрө турдахпына Елена Николаевна (биб-
лиотекарь) са²а кинигэлэр, сурунааллар кэл-
биттэрин туһунан эттэ. Сэҥээрэ истэммин өссө 
нүөмэрдэнэ, бэчээттэнэ илик кинигэлэри ылам-
мын көрө турдум.

– Урут мин үлэм диэн күһүн оҕолорго кинигэ 
биэриинэн уонна саас төттөрү хомуйан ылыы нан 
муҥурданар курдук буолара. Үөрэх дьылын ор-
тото, оннооҕор, учууталлар биирдэ эмэтэ кии рэн 
тахсаллара. Быйыл эн кэлиэххиттэн син наада-
лаах курдук сананар буоллум ээ. Оҕолор маҥнай 
утаа: "Нина Ивановна ол наада", "ону ааҕыҥ", 
"ону булуҥ", "онтон конспектааҥ", "сорудах хо-
руйдарын ол кинигэттэн булуоххут диэтэ" диэн 
киирэр эбит буоллахтарына, билигин быыс-
арыт булан бэ йэлэрэ олоро түһээри, сурунаал 
кө рөөрү, кинигэ уларсаары киирэллэрэ элбээ-
тэ, – Елена Нико лаевна олус истиҥник мичээр-
дээбитигэр харахтара кыараан көстүбэт буолан 
 хааллылар. 

Испэр олус үөрдүм. Хайҕал истэр үчүгэйиин. 
Елена Николаевна бүгүҥҥү күҥҥэ миэхэ бµтµн 
µ³рµµнµ, сµргэ к³т³±µллµµтµн бэлэхтээбитигэр 
олус махтана санаатым.

Нэдиэлэ бүтүүтэ төрөппүт мунньаҕын ыыта-
бын. Кэпсэтэр тиэмэлэрбит, бастатан туран, 
үөрэх хэ ситиһиибит, иккиһинэн, консультация-
лар, элек тивтэр, куру´уоктар буолуохтара. Уон-
на, үсүһү нэн, бэрээдэкпит буолуо.

Арыйааным барахсан сылдьаахтыыр. Сыл-
дьаахтыыбыт. Тугу да билбэтэх-көрбөтөх кур-
дук. Туох да буолбатаҕын курдук. Өссө киэһэ 
хоһооммутугар дьарыктанабыт. 

Бэлэхтээбит биһилэҕин утуйарбар ылан кэ-
тэн кэбиһэбин, ааспыкка түөһүгэр ыга тардан 
ылбытын, хам кууспутун саныыбын. Уонна он-
нук утуйабын. Сарсыарда эрдэ баҕайы уһук-
тан баран эмиэ бүгүҥҥү күҥҥэ саатар хараҕым 
 кы рыытынан көрөн ыларбын саныы-саныы сы-
табын, онтон тураммын биһилэхпин хоруопка-
тыгар уган кэбиһэбин уонна хомуотум түгэҕэр 
уурабын. Акаары ки´и курдукпун быһыылаах. 
Оо, на каас…

Хантан ылаахтаабыта эбитэ буоллар ити 
 би һилэхпин. Хаһан? Күрэхтэһэ бара сылдьан? 
ОФП-га киирэ сылдьан? Хаһан?..

Олунньу 10 күнэ, бэнидиэнньик.
Бүгүҥҥµттэн саха тылын нэдиэлэтэ саҕалан-

на. Сүрдээх үгүс тэрээһин буолуохтаах. ¥нµрµµн 
Юрий Поликарпович, Елена Николаевна буолан 
викторина толкуйдаабыппыт. Онтубутун та һаар-
дыбыт. "Саха тылын инникитэ" диэн сүрдээх 
уус  тук эрээри анаарыылаах, ырытарга, толкуй-
дуурга сөптөөх ис хоһоонноох өйтөн суруйууга 
күрэс биллэрдибит. Сарсыардааҥҥы линейка ҕа 
мин оҕолорум хоһооннорун олус үчүгэйдик аах-
тылар. Уон үһүс чыыһылаҕа улуус киинигэр кии-
риэхпит. Хайаан да хоторго дэһэ сылдьабыт.

– Онустар маладьыастар, Осипов олох мала-
дьыас буолбут дии, – диэн Вячеслав Николаевич 
хайҕаабытыгар Михаил Семенович: "Оннук-он-
нук, дьэ, бэрт", – диэн тэптэрэн биэрдэ, истиҥник 
мичээрдээтэ. Оҕолорум барахсаттар харахтара 
чоҕулуҥнаһа түспүттэрэ, Арыйаан симиттибит-
тии умса туттан турбута. Оҕолорбунааҕар ордук 
дьолломмут киһи мин баарбын.

Ааспыттаа±ы төрөппүт мунньаҕа этэҥҥэ аас та 
диирим дуу... Арыйаан аба±ата Аскалон Дмит-
риевич диэн тырахтарыыс киһи эбит. Кэргэнэ 
Лю бовь Нестеровна – оҕо саадын сэбиэдиссэйэ. 
Ас калон Дмитриевич кимиэхэ кэлбит буолла-
ҕай диэммин муодарҕаабытым, Арыйаан убайа-
бын диэн соһуппута. Мунньах кэнниттэн со±отох 
 хаалбыта.

– Ити уолу биһиэхэ кэлэн олор диирбин буолум-
мат ээ, олох, – Аскалон Дмитриевич буруйдаах оҕо 
курдук мин иннибэр кэлэн, умса көрөн ыла-ыла 
турбута. – Бэйэтэ олорорун сөбүлүүр бы һыылаах. 

– Аскалон Дмитриевич, бэйэтэ олорорун сө-
бүлүүр диэн буолбат буоллаҕа дии. Төһө да ула-
хан буолбутун иһин оҕо буоллаҕа, – бу тыллары 
мин ордук чуолаан бэйэм-бэйэбэр эппитим бы-
һыы лааҕа. – Оттон Арыйааҥҥа аһынан-үөлү нэн, 
харчынан эҥин көмөлөһөҕүт дуу? Бии тэр, хо ло-
бу рун, ыарыйдаҕына… Бу кыһын ыал дьан нэдиэ-
лэт тэн ордук үөрэммэтэҕэ дии. Дэл би кыраадыс та-
нан суорҕаннаах-тэллэхтэн тур бата  ҕа. Ин тэри нээт 
бас пытааталлара к³рбµт тэ рэ-ис ти бит тэрэ.

– Дуо-о? – киһим соһуйбут омунугар хараҕа 
биэстээх харчы курдук төп-төгүрүк буолла. – Па-
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хай, биһиэхэ ыалдьабын эҥин диэбэт ээ… Оттон 
ол аһынан-үөлүнэн… Кэлэн аһаа диэтэххэ кэл-
бэт. Ый аайы харчы ылар. Оттон биэс мөһөөх, 
арыт тыһыынча биэрээччибин ыйга. Ол эрээри, 
бу күһүн төлөпүөн ылынабын диэн түөрт аҥаар 
тыһыынча ылбыта… Ээ, уонна арба Саҥа дьыл 
саҕана үс тыһыынча ылбыта.

– Уонна бүттэ? – ¥гүһү көмөлөспүт киһилии 
киэн тутта кэпсэммититтэн кыһыйа санаатым. – 
Отт он "потеря кормильца" эҥин диэн харчы кэ-
лэрэ буолаарай?

– Б-баар.
– Ону?
– Оттон онтуттан биэрэбин буоллаҕа дии.
– Онтон ордугун?.. Уол эһиэхэ олорбот, 

эһиэхэ аһаабат, эһиги кинини ииппэккит уонна 
киниэхэ кэлэр харчыны үксүн эһиги ылаҕыт? 
– төһө  кыал ларынан туттуна сатыы-сатыыбын 
 ыйыттым.

– Ээ, оттон эмээхсиним ылар ээ, мин тугу да 
билбэппин, – киһим кэтэҕин тарбанан кэбистэ.

– Арыйаан кыс ортото кожа куурканан сыл-
дьар, ону билэҕин дуу?

– Ээ, хара кууркалаах буолааччы дии бы-
лырыыҥҥа диэри…

– Аскалон Дмитриевич, Арыйаан эйиэхэ ханан 
аймаҕыҥ буоларый?

– Убайым... бииргэ төрөөбүт убайым уола.
– Хаан урууҥ эбит дии. Аҕата ыалдьан хаал-

батаҕа буоллар уолун хас да сылы быһа кэтил-
либит эргэ куурканан сырытыннарыа эбитэ дуу… 
– бэйэбинээҕэр төһө эмэ саастаах буолан баран 
мэник оҕолуу кэтэҕин тарбана турар киһини өтө-
рү-батары көрөн олордум.

– Ээ, ылан биэриэхпит… Ээ, оттон, улахан дии, 
бэйэтэ ылыныа, һэ-һэ, – сатабыла суохтук күлэн 
күһүгүрээтэ. – Чэ, даспыдаанньа.

Аҕатын бииргэ төрөөбүт быраатабын диир. 
Дэ риэбинэ килбэйэр киинигэр икки этээс тээх,  ат 
сүүрдүөххэ сөптөөх улахан дьиэлээхтэр  эбээт. 
Тоҕо уба  йын көрбөккө көрүүтэ-истиитэ суох 
хаалбыт дьон барар дьиэлэригэр ыыттаҕай? 
Нэһилиэк дьа һалтатын үлэһиттэрэ, социаль-
най үлэһиттэр тугу көрөллөрө буолла? Арыйаан 
ускул-тэс кил сыл  дьарын кып-кыра дэриэбинэ 
иһигэр көр бөттөр үһү дуо?..

Олунньу 16 күнэ, өрөбүл.
Күрэхтэһэммит кыайыылаах үрдүк аатын ыл-

быппыт! Үөрүүбүт үрдэ суох үгүс, үтүмэн. 
Бас такы күҥҥэ сарсыардаттан киэһээҥҥэ 

диэ ри буолбута. Нэһилиэк аайыттан аччаабыта 
биир дии бөлөх кыттыбыта. Сарсыарда өттүгэр 
алын кылаастар диэбиттэрин иһин регистра-
цияланан баран улуус киинигэр күүлэйдээн, 
 дьаарбайан, хаартыскаҕа дэлби түһэн, эбиэт са-
ҕана кафеҕа киирэн чэйдээн кэлбиппит. 

Оҕолор тахсар уоча раттара чугаһаабытыгар 
долгуйбуттара биллэр буолбута. Роза: "Мин са-
таан ааҕыа суох пун, кэ бис, мин тахсыбаппын", 
– диэн уйабытыгар ууну киллэрэ сыспыта. Ки-
нилэри көрө-көрө, ха та, бэйэм дэлби долгуйбу-
тум. Кинилэр иннилэ ригэр турбут оҕолор сыана-
ҕа тахсыбыттары гар таҥастарын-саптарын эбии 
көн нөрөн, сити һии ни, дьолуону баҕаран баран, 
саалаҕа ба ран олорбутум. Санаабар, долгуйбут 
омуммар буо луо, иһим ыалдьарга дылы буолбу-
та. Тыбыс-тым ныынан хаарыйар тарбахтарбын 
сылыта са тыырдыы моонньубун икки илииби-
нэн туттан олор  бутум. Арай, ол олордохпуна уҥа 
ойоҕоспор фотоаппарат уота чаҕылыс гынна. 
Онуоха ха йы һа түспүтүм: кыракый уҥуохтаах, 
саастаах, уоһун үрдүнэн мап-маҥан тор курдук 
бытык таах кырдьаҕас киһи истиҥ баҕайытык 
мичээрдээтэ уонна тойон эрбэҕин чочоҥнотто. 
Өйдөөн көрбүтүм профессиональнай фотоап-
парат ту та сылдьар. Ол икки ардыгар мин 
оҕолорбун сыа наҕа ыҥырдылар. 

Эрдэттэн кэпсэтиллибитин кур дук сыана 
уота-күөһэ аччаата, борук-сорук буол ла. Ва-
лерий Ноев "Киһиэхэ – төрөөбүт сирэ, дойду-
та" ырыаҕа мелодията оргууй киһи кутун-сүрүн 
ортотунан устан киирэрдии унаарыйда. Онтон 
сыыйа сырдык күөх уот Вова мөссүөнүн сыр-
датта. Вова хо йуу, намыһах куолаһа музыка-
ны кытары тэбис-тэҥҥэ силбэһэн, бэйэтэ киһи 
дууһатын ортотунан киирэр мелодияҕа кубулуй-
да. Вова хоһоонун бүтэһик тылларын биир-биир 
тохтуу-тохтуу оргууй аҕай түмүктээтин кытары, 
күөх уот симэлийэн ылаат Розаҕа тыкта. Розам 
иҥнэрэ буолуо диэн долгуйбутум, хата, ханан 
да кыбыстар, долгуйар күлүк кини куолаһыгар 
да, сирэйигэр да биллэн ааспата. Онтон Сергей. 
Сергей хоһооно өрө күүрүүлээх буолан уол дуо-
рааннаах куолаһа сааланы биирдэ сабар даата. 
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Ки ни кэнниттэн Валя. Валям намыын, саймаархай 
куолаһынан хоһоонун аахта. Тиһэҕэр Ары йаан. 
Арыйаан таай тарыылаах, абылаҥнаах, на  мыһах 
куолаһынан төрөөбүт дойдуга муҥура суох тап-
талы хоһуйбут хомоҕой хоһоонунан  тү мүктээтэ. 
Арыйаан ааҕан бүппүтүгэр күөх уот ба рыларыгар 
тыкта, музыка улаатта, оҕолор  ар гыый-наллаан 
сааланы эргийэн тахсан  бар дылар. 

Санаабар эбитэ дуу, өр да өр ким да таһымма-
та. Ыксыах курдук буолан эрдэхпинэ онтон-ман-
тан аҕыйахта ытыс тыаһа иһилиннэ, ону мүччү 
туппакка хаба тардан саала иһэ мин оҕолорбун 
үөрэ-көтө уруйдаата-айхал лаата, ытыс дохсун 
тыа һа өрө хабыллан олордо. Ыытааччылар: "Өссө 
 биирдэ сыанаҕа дохсун ытыс тыаһынан көр сүҥ, 
"Дьолуо" N-тааҕы орто оскуола онус кылаа  һын 
үөрэнээччилэрин айар бөлөҕүн! Салайааччы 
 Ча раҥ Нина Ивановна", – диэн оҕолору сыанаҕа 
иккистээн ыҥырда. Бу иннинэ биир да бөлөҕү 
хат сыанаҕа ыҥырбыттарын өйдөөбөппүн. Мин 
оҕолорум эмиэ да үөрбүт, эмиэ да соһуйбут кур-
дук чоҕулуҥнаһан сыанаҕа таҕыстылар, онтон 
бэйэ-бэйэлэрин көрсөн ылаат, бары тэбис-тэҥ-
ҥэ тоҥхох гыннылар. Инники эрээттэртэн "Бра-
во!", "Бис!" хаһыылар өрө көбдьүөрэн ыллы-
лар. Биир эрээккэ олорор саастаах чүөчэлэ рим 
диэки: "N-лар улаханнык кыттыбат буолаллара 
дии. Талааннаах баҕайы оҕолордоохтор эбит 
дии", "Ити Чараҥ диэн хайаларай? Саҥа сала-
йааччыламмыттар дуо?" – эҥин диэн ырытыһа 
хаал лылар. 

Мин уора-көстө олбохпуттан туран сыана 
кэтэҕэр оҕолорбор ыс танным. Гримернайга тиий-
битим оҕолорум ха рахтара чоҕулуҥ наан олорор. 
Омуннаахтык тугу эрэ кэпсэтэллэр. Бэ һиэннэрин 
сирэйдэригэр дьол уота тырым ныыр. Миигин 
көрөөт бары сүүрэн кэллилэр да, кууһа түстүлэр. 
Мин эмиэ кинилэри кууһан ыллым. Долгуйбутум 
кэм да ааспатах курдук, эбии тин күөмэйбэр хо-
муок туо ра ту рунан кэбистэ. Оҕо лорбун иилии 
тардан санныларыттан куустум уонна элбэх-
элбэҕи тугу эрэ эттим. Аны Ары йааным олох 
ыкса турарыттан долгу йан куолаһым титирэс-
тиир быһыылааҕа…

– Арба, Нина Ивановна, хаартыскаҕа түһэр-
бэтиҥ дии! Арыйаан ааҕыар диэри эйигин кэ-
лэн түһэриэ диэн кэтэспитим, – Валям чаҕаара 
түстэ.

Мин долгуйбут омуммар олох да төбөбүттэн 
көтөн хаалбыт. Айахпын саба туттан кэбистим.

– Оо, дьэ арба даҕаны, умнан кэбиспиппин 
дии! Оо, дьээ, хаарыаны, – диэн айманным ахан.

– Иннэ биир оҕонньор хаста да түһэрбитэ дии, 
маҥан бытыктаах, – Сергей оҕолорун кэриччи 
көрөн кэбистэ. – Арааһата, профессиональнай 
фо тограф быһыылаах ээ. Киниттэн көрдөөтөххө 
атыылыа эбитэ буолуо дуу?

– Ээ, кырдьык даҕаны, – биһиги бары чэпчии 
түстүбүт.

Киэһэ барыта бүттэҕинэ иккис түһүмэххэ аас-
пыттар испииһэктэрин таһаарыах буолбуттара. 
Кыргыттар наһаа сылайдыбыт дэспиттэрэ. Мин 
да сылаам таайбыта. Онуоха Арыйаан таба таай-
быттыы: "Эһиги турбазаҕа барыҥ, сынньаныҥ ээ. 
Биһиги түмүгү көрөн баран тиийиэхпит буоллаҕа 
дии," – диэбитигэр уолаттара: "Оннук-оннук", – 
дэстилэр. 

– Ээ, дьэ, хайдах хааллартаан барыах пы-
ный. Чэ, кыргыттары атаараат төттөрү кэлиэм, 
– уолат тары аҥардастыы хааллартаан кэ би һиэх-
пин куттанным. Тыа уолаттарыгар өҥнө нөөччү-
түү лэнээччи улахан кылаас уолаттарын ор то-
тугар былыр да, быйыл да өрүү баарын билэбин 
буоллаҕа дии.

– Чэ, мин кыргыттары кытта барсыам, – Сер-
гей сонун ылан кэтэн барда. Онуоха Вова эмиэ 
өс киирбэх сонун ылан эрдэҕинэ: "Сережа, кыр-
дьык барыс. Вовалаах хаалыахтара", – диэтим. 
Вова ылан испит сонун туппутунан Арыйаан диэ-
ки көрөн ылла уонна төттөрү көхөҕө ыйаан кэ-
бистэ. Вова доҕорун миигинниин иккиэйэҕин эрэ 
хааллараары гынарын тута сэрэйдим.

Соннук үһүөн хааллыбыт. Уолаттар баран би ли 
фотограф киһини кытары кэпсэттилэр. Ыраах-
тан көрдөххө Арыйаан кырдьаҕаска төҥкө  йө-
төҥкөйө тугу эрэ быһаарар, мичээрдиир, быы-
һыгар миигин ыйан көрдөрөр. Онтон биирэ 
ми  чээрдиир уонна түргэн-түргэнник кэҕиҥниир. 
Уоһа хамныырыттан көрдөххө "сөп-сөп" диир 
бы һыылаах. 

– Сарсын киэһэ биэриэх буолла. Сарсыҥ-
ҥы тү һүмэххэ ааспатахпытына баран хаалыах-
пыт. Оччоҕуна хантан булабытый диэбиппитин: 
"Син биир ааһаҕыт. Эһиги ааспатаххытына ким 
ааһыай, – диэтэ", – диэн уолаттар кэлэн сонун-
нарын кэпсээтилэр.
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– Буфекка тахсан кофета иһиэххэйи² эрэ, – 
Вова дьааһыйан ылла.

Онон үһүөн буфекка бардыбыт. Ас да орпо   тох. 
Ас атыылааччыларбыт хомунан эрэллэр. Онон 
кофены кытары биирдии бэрэски сылыттар   ды-
быт уонна биир төгүрүк остуолга кэлэн олор-
дубут.

– Арааһа бастыырбыт буолуо ээ? – Вова бэ-
рэскитин мотуйа-мотуйа мин диэки көрөр.

– Кырдьыгынан эттэххэ мин дьүүллүүр сүбэ 
эбитим буоллар эһиэхэ бастакы миэстэни биэ-
риэм этэ. Санаабар, эбитэ дуу, эһигиттэн ордугу 
көрбөтүм дии.

– Саалаҕа да олорооччулар таһыналларыт тан, 
хаһыытыылларыттан иһиттэххэ үчүгэй бы һыы-
лаах, – Арыйаан оргууй кофетын сыпсырыйа-
сып сырыйа кэпсэтиигэ кыттыһар.

Кэмниэ-кэнэҕэс дьэ бүтэн испииһэкпит та-
ҕыста. Хата, мин оҕолорум ааспыттарын көрөн 
олус үөрдүм. Дьонум: "Биллэр дьыала этэ", – 
эҥин диэн хантаарыҥнастылар. Үөрэ-көтө турба-
забытыгар тиийбиппит дьоммут, хата, ас астаан 
ырааппыттар. Соннук аһаан-сиэн, бары утуйар-
дыы оҥостон сыттыбыт. Кыттааччылары барыла-
рын турбазаҕа түһэрбит буоланнар биирдии эрэ 
хос тиксибитэ. Онон, кыыс-уол диэн арахса бар-
батыбыт. Дьэ, туһугар эмиэ биир накаас. Кыргыт-
тар уолаттары көрүдүөргэ үүрэн баран, утуйар 
таҥас кэтэ охсоот уоту саптылар. Мин үөрэнэ да 
сылдьан, син гастролларга сылдьыс пыт буолам-
мын таҥастаах да утуйа үөрүйэхпин. Суорҕан ан-
ныгар дьылыс гынныбыт уонна: "Чэ, киириҥ", – 
диэн буолла. Дьоммут иһиллээн турбуттуу начаас 
киирэн кэллилэр, хараҥаҕа тугу эрэ булумах-
таннылар уонна сыттылар. Дьэ, ба ры сытааппы-
тын кытары суотабай төлөпүөн уоттара кылбаһа 
түстүлэр. Онтон күлсэн ыллыбыт эҥин. Аны бары 
сэргэстэһэ сытан, тыла суох дьон курдук ана-
раа хаалбыт оҕолорбутунаан "Дьолуоҕа" киирэн 
кэпсэтэбит. "Дьэ, бастыыр буоллубут" эҥин диэн 
күүстээх тыллар сурулуннулар. Анарааҥҥылар 
хаартыска көрдөөтүлэр да, сыанаҕа тахсан ту-
рар хаартыска суох буо лан биэрдэ. Арай ол-бу 
күүлэйдии сылдьан, аһыы олорон, сыанаҕа тах-
саары туран түспүт хаартыскалар таҕыстылар. 
Соннук кэпсэтэ сыттахпына Арыйаан миэхэ бэйэ-
бэр сурук ыытта. "Мин бүгүнү быһа эйигин көрбүт 
дьоллоохпун", –  диэбит...

Мин хап-сабар төлөпүөммүн сыттыгым ан-
ныгар ылан уган кэбистим. Уолум онуоха олус 
тыас таахтык өрө тыынна уонна оронугар олору-
нан кэбистэ.

– Минньигэстик утуйаарыҥ, оҕолор, мин утуй-
дум, – диэтим уонна кыһыта таарыйа улаҕа ха-
йыстым.

– Эн эмиэ.
– Спокойной ночи, – дэстилэр оҕолор. 
Арай Арыйаан эрэ саҥарбат.
– Йахимщиш.
– Ищахимшиш, – бөҕөтүн түһэрдилэр, күлүс-

түлэр.
Төлөпүөммүн таһааран оронум аттыгар турар 

розеткаҕа ииттэрэ уурдум, ол кэннэ ватсаппын 
арыйан көрдүм. "Эн эмиэ минньигэстик уту-
йаар***" диэн сурук ыыппыт. Тугу да хоруйдаа-
бакка төттөрү саптым уонна утуйардыы оҥостон 
сыттым да, уум олох кэлбэтэ. Оҕолорум тугу эрэ 
ботур-ботур кэпсэтэллэр, күлсэллэр. Ким эрэ 
чэпчэки-чэпчэкитик үктэнэн сүүрэкэлиир. Ким 
эрэ, кими эрэ иэдэскэ биэрдэ дуу, "лис" гын-
на. "Сэрэн ннааа!" – эҥин дэһистилэр. Онтон 
ботур-ботур тугу эрэ кэпсэтэн бардылар. Арай 
иһиттэхпинэ түбэлтэ кэпсэтэн эрэллэр. Оо, сор-
буун. Мин саамай куттанарым, абааһы көрөрүм 
– түбэлтэ. Куттаҕаһым баһыйан ороммор олоро 
түстүм. Оҕолорум иһийэн хааллылар. Көрбүтүм 
бары Арыйааннаах Вова оронноругар мустубут-
тар. Саҥа таһааран күлэн ыллым уонна суумкам 
түгэҕиттэн наушник хостоотум. 

– Нина Ивановнаа, түбэлтэ кэпсэтэн эрэбит, 
кэлэҕин? – Валя сибигинэйдэ.

– Оо, бэйэҕит кэпсэтиҥ, оҕолор, мин наһаа кут-
таспын ээ. Буолаары буолан хаһан да сылдьы-
батах дьиэбэр олорон истиэхпин баҕарбаппын. 
Эһиги кэпсэтэ түһүҥ ээ. Ол эрээри эрдэ уту-
йаарыҥ. Уон икки чааска наушникпын устан, ту-
раммын иһиллиэм, – дии-дии күллүм уонна сы-
таат ырыа холбоннум.

Уһуктубутум түүн ырааппыт. Дьэ, сүрдээх 
са лайааччыбын дии. Оҕолорбун көрбөккө уту-
йан хаалбыппын. Хараҥаҕа илиим иминэн тө-
лө пүөммүн көрдөөтүм да булбатым. Кэмниэ-
кэнэҕэс өр булумахтаһан сыттыгым анныттан 
буллум. Аны наушнигым суох. Кэтэрдэ сылдьы-
бытым, хайдах түһэн хаалбытай диэн эмиэ ону-
маны харбыалаан баран: "Чэ, сарсын да көрдүүр 
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инибин", – диэн тохтоотум. Суотабайым сырды-
гынан оҕолорбун көрбүтүм, арай Розам ороно 
кураанах. Ханна баран хаалбытай диэн ыксаан 
ыллым, Валялыын биир ороҥҥо сыппыттар эбит. 
Валя суорҕанын төбөтүгэр диэри тардыммыт, 
Роза тоҥон токуйуоҕунан токуйан баран, утуйа 
сытаахтыыр. Оронугар сытар суорҕанын ылам-
мын кыыспын бүрүйдүм уонна ороммор төннүөх 
курдук гынан иһэн хараҕым Арыйааҥҥа хатанна. 
Уолум умса сыппыт уонна икки илиитин үөһэ бы-
рахпыта быччыҥнара күүрэн тахсан кэлбиттэр. 
Кэтит көхсө өссө кэтирээбиккэ дылы буолбут. 
Сүөргүтэ суохтук одуулаһа турарбыттан кыбыс-
та санаат, ороммор тиийэн сытынан кэбистим. 
Тө лөпүөммүн көрбµтµм Арыйаан суруйбут: "Тап-
таллаахтар күннэринэн. Мин эйигин таптыы-
бын..." – диэн...

Арба, Сибэтиэй Балантыын күнэ этэ дии. Са-
ха тылын нэдиэлэтин бэлэмнэниитигэр умса тү-
һэн, умнан кэбиспиппин. Туох диэн эппиэттээбит 
киһи дии санаан иһэн бэйэбин мөҕүттэн, үөхсэн 
ыллым уонна суотабайбын сабан кэбистим. Ол 
курдук сатаан утуйбакка өр да өр эргичиҥнии 
сытан баран, сарсыарданан утуйан хаалбыппын. 
Будильнигым тыаһаабытыгар уһуктубутум Ары-
йаан туран, таҥнан, оронун оҥорон баран оло-
рор эбит. 

– Үтүө күнүнэн, – уһуктубуппун көрөн, истиҥ 
баҕайытык мичээрдээн кэбистэ.

– Үтүө сарсыарданан, – суорҕаммын бүрүнэн 
баран сыттым. 

Ол сытан көрбүтүм наушнигым олус кичэл-
лээх тик хомуллан баран туумбаҕа сытар эбит. 
 Со һуйбут омуммар: "Хайа бу?" – эрэ диэтим.

– Ити наушниккар муомахтанаарыгын эри-
нэ сытан утуйаҕын дуо? – Арыйаан күлэ-күлэ 
 ыйытта.

Мин тугу да саҥарбатым. Ол аата кини хому-
йан уурдаҕа...

Иккис түһүмэх буолан кыттааччы ахсаана 
лаппа аҕыйаабыт этэ. Биһиги бу сырыыга су-
руйааччы Аҕа дойду сэриитин тиэмэтигэр су-
руйбут хоһооннорунан дьµ´µйµµ туруорбуппу-
тун көрдөрбүппүт. Информатик коллегам Илья 
Дмитриевич хас да сэрии кэминээҕи ырыала ры 
биир-биир наардаан, бииргэ холбоон, таҥан 
биэр битэ ордук киэргэппитэ. Хата, оҕолорум 
бэ ҕэһээҥҥиттэн эр ылан хотордуу оҥостон, 

эрэх-турах сананан, бэркэ табыллан аахпытта-
ра. Вова тиһэх хоһоону киһини уйадытыахтыы 
ааҕан бүтээтин кытта саала уотун холбообутта-
ра. Ону кытары бэҕэһээҥҥитээҕэр өссө күүстээх 
ытыс тыаһа өрө хабыллан олорбута. Бу сы рыы-
га оҕолорбун хаартыскаҕа түһэрээри инники 
эрээккэ олорбут буоламмын кэннибин хайыһан 
көрбүтүм, хас да киһи хараҕа ууламмыкка дылы 
буолбут этэ. Дьүүллүүр сүбэҕэ олорор орто саас-
таах мааны дьахтар ачыкытын өрө анньа-анньа 
ыйар тарбахтарынан хараҕын уутун сотто оло-
роро. Тугу эрэ үгүһү сүбэлэһэргэ дылылара уон-
на бэйэ-бэйэлэригэр кэҕиҥнэһэллэрэ. Мин испэр 
олус үөрэ санаан баран, ойон туран оҕолорбор, 
сыана кэтэҕэр ойбутум. 

– Хотобут дии? – Валя үөрэ-көтө аймана көр-
сү бүтэ.

– Тугу билиэхпит баарай? Дьүүллүүр сүбэ бэ-
йэтэ билэн олороро буолуо, – диэтим күлэ-күлэ. 
– Онтон мин эһиэхэ барыгытыгар биэс, суох, ал-
та сыана туруорабын. 

Үөрүүбүттэн оҕолорбун эмиэ кууһан ыллым. 
Эмиэ кэтэһии-манаһыы буолла. Икки кыыспы-
наан Валя кинигэ саҕа планшетыгар гримернай 
дьыбааныгар киинэ көрө олордубут. Уолаттар-
быт утах иһиэхпит диэннэр буфекка барбытта ра. 
Сотору тиийэн кэллилэр. 

– Нина Ивановна, хаартыскабытын ыллыбыт 
дии, били, оҕонньортон, – Вова маҥан А4 лииһи-
гэр сууламмыт хаартыскалары уунна.

– Ээ, – диэммин суумкабыттан кумааһын ньык-
пын хостоон бардым.

– Босхо биэрдэ, Нина Ивановна, – Арыйаан 
тох тотон кэбистэ. 

Мин, босхо диэнтэн муодарҕаатым буолан ба-
ран, аахса барбатым.

Дьэ, бары тула олороммут бэҕэһээҥҥи хаар-
тыскаларбытын көрдүбүт. Идэтийбит фо  тограф 
түһэрбит диэх курдук – олус µчµгэй хаар тыс-
калар буолан биэрдилэр.

Ол олордохпутуна, дьэ, хоһоон ааҕааччылар 
күрэхтэ´иилэрэ түмүктэннэ. Аны салайааччы-
лары иккис этээскэ дьүүллүүр сµбэни кытары 
көрсүһүүгэ ыҥырдылар. Мин киирэммин түгэх 
олоппостон биирдэстэригэр олорунан кэбистим. 
"Манна олоруохха сөп дуо?" – диэбиттэригэр 
көрбүтүм эдэр, сырдык халлаан күө±э ырбаа-
хылаах, кырыылаах бүрүүкэлээх, хаалтыстаах, 
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кылбаччы сотуллубут түүппµлэлээх мааны эр 
киһи кэлэн турар эбит. Мин туох диэм баарай, 
санныбын ыгдах гынан кэбистим, киһим саҥа та 
суох олорунан кэбистэ. Маҥнай тэрээһин олус 
үр дүк таһымнаахтык ааспытын, хаһааҥҥытаа-
ҕар да элбэх оҕо кыттыыны ылбытын үөрэ-көтө 
 кэп сээтилэр. Онтон сыыһалары-алҕастары аах-
тылар, салайааччыларга, уһуйааччыларга сүбэ 
 биэрдилэр. 

– Чараҥ Нина Ивановна диэн кимий? N-таа ҕы 
орто оскуола оҕолорун салайааччыта? – дьүүл-
лүүр сүбэ бэрэссэдээтэлэ эмискэ ыйытта. Мин 
соһуйаммын маҥнай утаа олордум быһыылаах, 
онтон буруйдаах оҕо курдук мух-мах тутта-тутта 
олоппоспуттан оргууй турдум. Дьэ, түгэх саһан 
олорбутум баара, киһи барыта кэннин хайыһа 
тµстэ. "Ээ, эдэр баҕайы кыыс эбит дии," – эҥин 
диэн саҥа аллайыылары кулгаа ҕым уһугунан ис-
тэн аастым.

– Мин, – эрэ диэхтээтим.
Дьүүллүүр сүбэм бэрэссэдээтэлэ эмиэ ити са-

ҥа аллайыыны кытары сөбүлэстэ дуу, соһуйан 
харахтара кэҥииргэ дылы буолла.

– Ээ, Нина Ивановна! Эн саха тылын учуу-
талаҕын дуо? 

Мин кыра оҕолуу кэҕис эрэ гынабын. 
– Хаһааҥҥыттан ити оскуолаҕа үлэлиигиний?
– Былырыын саас үөрэхпин бүтэрбитим, бы-

йыл күһүн манна са ҥа ананан кэлбитим.
– Оо, олох эдэр киһи диэтэххэ оҕолору олус 

үчүгэйдик бэлэмнээбиккин дии. Итиннэ, биллэн 
турар, оҕолор дьоҕурдара эмиэ сыттаҕа эрээ-
ри, бу ордук чуолаан уһуйааччы оҕону сатаан 
уһуйар талаана, маны тэҥэ анааран көрөр тол-
куйа үрдүк таһымнааҕын көрдөрөр.

Итинник олус элбэҕи биэс киһи бары этти-
лэр, хайҕаатылар. Кулгаахтарым итийэн, дэл-
би кыбыстан хааллым. Онтон, хата, саҥаран 
бүппүттэригэр түргэн үлүгэрдик олорунан кэ-
бис тим. Аны били аттыбар олорооччу ки´им 
тугу эрэ элбэх-элбэҕи сибигинэйэ быластаан са-
ҥар да. Долгуйбут, наһаа кыбыстыбыт омуммар 
кулгааҕым да чуҥкунаан ылла. Ол иһин сымы-
йанан истибитэ буолан кэҕиҥнии олордум. 

Кэмниэ-кэнэҕэс, дьэ бµтэн, түмүк тахсар дол-
гутуулаах түгэнэ үүннэ. Дьүүллүүр сүбэ наар 
буоларын курдук уһуннук дьүүллэһэ барбата – 
сотору бэһиэн сыанаҕа таҕыстылар. Дьүүллүүр 

сүбэ бэрэссэдээтэлэ тахсан оҕолорго олус үчүгэй 
тыллары эттэ. Онтон наҕараадаҕа киирди лэр. 
Мин оҕолорбунаан, дьэ, долгуйа күүтэн олор-
дубут.

Маҥнай анал ааттар бардылар. Хас да оҕо 
кэн  ниттэн "Кэскиллээх этээччи" анал аат тиксэр 
диэн баран Вованы ааттаатылар. Оҕолорум со-
һу йан хаалбыт сирэйдээхтэр. Вовам сүүрэн тах-
сан ылла. Арыйаан хаартыскаҕа түһэрэ оҕуста. 
Уолбутун дэлби эҕэрдэлээтибит, хайҕаатыбыт, 
илии тутустубут. Онтон бастакы, иккис, үһүс ис-
тиэпэннээх дипломаннары, лауреаттары ааттаа-
тылар. Биһиэхэ туох да суох.

– Пан или пропал. Или Гран-при, или ничего, 
– Валя үҥэн эрэр киһилии икки илиитин түөһү-
гэр хам туттан баран долгуйан, муннун анныгар 
ботугураан ылла. Алтыан бүтүннүү кулгаах-ха-
рах иччитэ буолан баран олордубут.

Гран-При этэллэригэр эмиэ элбэх-элбэҕи са-
ҥардылар. Онтон дьэ ааттаатылар ээ. Мин туох 
диэбиттэрин истибэккэ да хаалбыт курдук буол-
лум – аттыбар олорор оҕолорум хаһыыларыт-
тан, ытыстарын таһыныыларыттан дөйө сыстым. 
Ары йаан илиибиттэн хаба тардан ылла. Соннук 
бары сиэттиспитинэн сыанаҕа ойон таҕыстыбыт. 
Биһиги саҕа дьоллоох дьон суоҕун кэриэтэ буол-
ла. Гран-при хаһаайыттара диэн көмүс сурук-
таах, араамалаах диплом уонна кубок биэр ди лэр. 
Онтон хантан эрэ тэлэбиисэр ойутан таһаар  ды-
лар. Соннук үтүө ситиһиилэнэн, үөрэн-көтөн, 
дьүүл лүүр сүбэни, атын кыттааччылары кытта 
хаартыскаҕа түстүбүт уонна дьиэбит диэ ки бараа-
ры массынабытын кэтэһэн турдубут. Ааһар дьон 
бары биһигини эҕэрдэлииллэр. Мин оҕолорум 
чоҕулуҥнаспыт харахтара, истиҥ-иһи рэх мичээр-
дэрэ олох сүрэҕим ортотунан кии рэн испэр сып-
сылаас, нап-нарын иэйиини уһу гуннарбыттара.

– Чараҥ, итии-истин эҕэрдэ! – хайалара арас-
паанньабынан ыҥырдаҕай диэммин хайыһа түс-
пүтүм, били, аттыбар кэлэн олорбут эдэр киһим 
кэлэн турар эбит. – Чараҥ диэ, араспаанньа² 
да үчүгэйэ бэрт эбит дии. Мин Михаил диэммин. 
Эҕэрдэ дьэ, улахан. 

– Баһыыба. Оҕолорбун эҕэрдэлээ, мин сыана-
ҕа тахсыбатах киһи буоллаҕым дии, – диэммин 
күллүм.

– Эс, хата уонна? Саамай улахан ситиһии 
 эйиэ нэ буоллаҕа дии, – киһим тоҥолохпуттан ту-
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тан оҕолорбуттан аҕыйах хаамыы тэйиччи соҕус 
ил тэ. – Ыаллыы нэ´илиэктэр эбиппит дии, мин 
D-тан сылдьабын ээ. Ити кылааһым оҕолоро, от-
тон бу эйиэннэрэ?

– Миэннэрэ эмиэ, кылааһым оҕолоро.
– Ээ, диэ хаһыс кылаастарый? Хата, эһиэхэ 

 уопут атастаһа эҥин диэбит курдук шефтэһэ 
бара сылдьарбыт дуу? – сатала суохтук күлэн 
кэ бистэ уонна уун-утары көрөн турда.

– Онустар.
– Ээ, улахан баҕайы көрүҥнээхтэр дии. Миэн-

нэрэ уон бииристэр, быйыл бүтэрэллэр. Чэ, буол-
лун илдьэ сылдьарым дуу, онустарга даҕаны.

– Быйыл бүтэрэр сыллара эбит дии. Шефтэһэр 
солоҕут суох ини, – уора-көстө Арыйааммын кө-
рөн ылабын, киһим төлөпүөнүгэр киирэн хаал-
быт быһыылаах, тугу да көрбөтөх-истибэтэх ки-
һилии туттан турар.

– Массыына кэллээ, – Сергей хаһыытаата. 
Мин бараары гынан эрдэхпинэ били киһим 

илии биттэн тутан ылла.
– Т³л³пµ³нµ² нµ³мэрин биэриий, – диэн сиби-

гинэйдэ.
Мин соһуйан хааллым. 
– Биитэр кэргэннээххин дуу?
– Нина Ивановна, бардыбыт. Аҕал эрэ суум-

ка ҕын, – Арыйаан кэлэн икки ардыбытыгар ту-
рунан кэбистэ уонна мин бэйэлээх бэйэм тутар 
кыра суумкабын кыбынна, көхсүбэр илиитин 
ууран илдьэ баран хаалла. Мин эмиэ да ити 
киһиттэн тэйэммин үөрдүм, эмиэ да санныбар 
Арыйаан илиитин сылааһа биллэриттэн долгу-
йан имим кэй дэ быһыылаах. Аны уолум илии-
тин санныбыттан ылыа дуу, хайыа дуу. Соннук 
массыынаҕа  тиийдибит. Иннигэр Сергей киирэн 
олорбут. Ааны аһан киирбиппит кэнники си-
диэнньэҕэ оҕолор үһүөн симиллибиттэр аҕай. 
Во валарын ортолоругар кыбыммыттар. Ортоку 
эрээт кураанах уонна бастакы эрээккэ тэлэбии-
сэрдэрин уурбуттар. 

– Хайа бу, тэлэбиисэргитин өйөөбөккө бары 
кэннигэр симилиннигит дуу? – диибин.

– Эһиги өйөөҥ ээ, таах олоруохтааҕар, – дии-
дии күлүстүлэр. 

Арыйаан биһикки бииргэ олорон айанныыр-
бытыттан ордук долгуйдум.

– Нина Ивановнаа, – айаннаан иһэн Вова ха-
һыытыыр.

– Оо, – диибин, кэннибин хайыһабын.
– Тапталлаахтар күннэринэн! – диир. Онтон 

үһүөн: "Биһиги эйигин таптыыбыт!" – диэн ха-
һыытыыллар.

– Мин эмиээ, Нина Ивановнаа, – иннигэр оло-
рор Сергей кыттыһар.

– Арыйаан эмиээ, һэс даа, – Вова хаһыыта 
иһиллэр, онтон үһүөн күлсэн ылаллар.

– Мин эмиэ эһигини таптыыбын, оҕолоор, дьэ 
маладьыастаатыгыт, – диибин.

– Барыбытын таптыыгын даа? – Вова саҥата 
иһиллэр.

– Барыгытын.
– Барыбытын-барыбытын?
– Барыгытын, Вова, – күлэбин.
– Арыйаан саҥарбатаҕа дии, кинини эмиээ?...
Мин тылбыттан матан хааллым. Арыйаан диэ-

ки көрөн ыллым. Уолум соһуйбуттуу мин диэки 
көрөн ылла, онтон доҕоругар хайыста уонна: 
"Дээ, дьаабыламмакка олор эрэ!" – диэтэ.

Биһиги дэриэбинэбит улуус кииниттэн  ыраах 
сытар буолан, уһуннук айанныырдыы оннубу-
тун оҥостон олордубут. Суоппарбыт орто саас-
таах, саҥата-иҥэтэ суох, мэлдьи тугу эрэ сө бү-
лээбэтэхтии хаастарын түрдэһиннэрэ сылдьар, 
ыарытыган көрүҥнээх хара бэкир киһи. Оҕолор: 
"Баһаалыста, музыката холбоо", – диэн флешка 
ыыттылар. Киһибит саҥата-иҥэтэ суох холбоо-
то. Хайаларын флешката эбитэ буол ла, бүтүннүү 
рэп, аны бөрүкүтэ суох тыллардаах эҥин буо-
лан  биэрдэ. Суоппар Бааска соччо сэҥээрбэтэ 
быһыылаах, биир-биэс тыла суох флешканы 
туу ра тардан кэбистэ уонна бардачогуттан диис-
кэ хостоон холбоото. Хата, киһибит диискэтигэр 
араас сахалыы ырыалар бааллар эбит. Сахамин-
тан саҕалаан Байбал Сэмэнэпкэ, Лэгэнтэйгэ тиийэ 
үчүгэй ырыалары холбоон кэбистэ. Күнүскү сы-
лаам таайан утуктаан бардым да, хара күүспµнэн 
көнөтүк туттан олордум. Оо, хаарыаны, кини сан-
ныгар төбөбүн өйөөн, барытын умнан, харахпын 
симэн баран сыппыт киһи баар инии… Эс, хайдах 
инньэ гыныамый. Оннук табыллыбат... Ити курдук 
өй, сүрэх мөккүөрүн кытта саба халыйан кэлбит 
уубунуун күрэстэһэ, ыараабыт халтаһаларбын 
хара күүспүнэн аһа сатыы олордум. Оҕолор ыл-
лыы-туойа иһэннэр, биир-биир чуумпуран, уту-
йан бардылар бы һыы лаах. Арай ол олордохпу-
на Арыйаан бэрт сэрэнэн уҥа илиитин санныбар 
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уурда уонна бэйэтигэр ыксары тардан кэбистэ. 
Мин утарылаһыах курдук илиитин садьыйа са-
тыы олордохпуна: "Саатар бүгүн эрэ, саатар 
 биир дэ…" – диэн кулгаахпар сибигинэйдэ. Мин... 
мин да син инчэҕэй эттээх, тыгар тымыр даах, тэ-
бэр сүрэхтээх киһи буоллаҕым. Ама да учуутал 
 аатырбытым иһин, тапталы ханнык да күүс хоп-
пот быһыылаах. Билэбин, акаарыбын... ол эрээ-
ри... Симмэр түһэн, таптыыр киһибэр куус таран, 
кини кэтит түөһүгэр өйөнөн, сүрэҕин тэ биитин 
иһиллии сыттым. Мэлдьи бу курдук, мэлдьи биир-
гэ сылдьыбыт киһи баар инии. 

– Өйдүүбүн ээ, учуутал үөрэнээччитин кыта-
ры булсара табыллыбатын… – уолум төбөтүн 
мин төбөбөр өйөөн олорон оргууй сибигинэйдэ. 
– Өйдүүбун, ол эрээри… эйигинэ суох табыл-
лыбаппын ээ. Мин да утарылаһа сатаатым – 
кыал лыбата. Нинаа…

Мин кинини уун-утары көрдµм. Кини күн бү-
гүнүгэр диэри миигин хаһан да итинник аҥардас 
ааппынан ааттаабатаҕа.

– Эн… эн эмиэ миигин таптыыгын эбээт? – 
иһиллэр-иһиллибэттик сипсийэн баран, уолум 
мин сирэйбэр ити ыйытыкка бэлэм хоруй сурул-
лан тахсыа диэбиттии көрөн олордо. Мин туох 
диэм баарай. Бэйэм бэйэбин албынныы сатаан, 
кинини албынныы сатаан, туттуна сатаан баран, 
бүгүн кэлэн хотторон, иннибин биэрэн олорон… 
Арыйаан сып-сылаас илиилэринэн тоҥо токус-
пут тарбахтарбын бобута тутта уонна сүүспүттэн 
сэ рэниин-сэрэнэн уоһун даҕайан сыллаан ыл-
ла. Мин сүрэҕим устун сып-сылаас сүүрээн сүү-
рүгүрэн ааста. Хайдах да аны кинини тэйитэр, 
киниттэн тэйэр күүһү булбаппын. Булуохпун да 
баҕарбаппын. Кэлэр кэм туһунан толкуйдуур-
буттан дьулайабын. Сарсыҥҥы күҥҥэ харахпын 
быһа симэбин уонна сытабын. Таптыыр киһим 
кэтит түөһүгэр сыстан. Кини сып-сылаас ытыста-
рыгар бэйэм ытыстарбын кистээн. Сотору-сотору 
нап-нарыннык сахалыы оройбуттан сыллатан…

Массыына суол устун биир кэмник сыыдам-
нык сыыйан испитин кубулутан, оргууй бытаа-
ран, тыаһа кытта уларыйарга дылы буолла уон-
на уҥа диэки салайан, дэриэбинэбитигэр киирэр 
суол устун оргууй аҕай куоҕаҥнаата. Ону кыта-
ры мин Арыйаантан тэйиччи олорунан кэбистим 
эрээри кини илиибин ыыппата. Иннибитигэр 
турар сидиэнньэҕэ сыппыт чехоллаах таҥаһы 

илиибит үрдүгэр кистии ууран кэбистэ уонна то-
йон эрбэҕинэн ытыһым көхсүн имэрийэ олордо. 
Суоп пар Бааска кытыы уулуссаҕа кэлэн тохтоо-
бутугар илиибин эһэ охсон ыллым. Сергейдээх 
Валя түстүлэр. Онтон ортоку уулуссаҕа Роза лаах 
Вова түһүөхтээхтэр. Роза тиэргэнин таһыгар 
 кэлэн тохтообутугар оҕолор түстүлэр.

– Эрийэ, сылдьаар эрэ, ноо, – Вова тахсан 
иһэн доҕорун көрөн ылла, онтон мин диэки 
көрөн ылаат: "Көрсүөххэ диэри!" – диэтэ уонна 
ми чээрдээн кэбистэ. Иккиэйэҕин хааллыбыт. Би-
лигин Арыйааны интэринээккэ түһэрэр, онтон 
миигин түгэх уулуссаҕа дьиэбэр илдьэр. Интэ-
ринээккэ тиийиэхпит ыккардыгар Арыйаан икки 
илиитинэн хаҥас илиибин тостон хаалыа диэбит-
тии сэрэнэн тутан олордо. Интэринээккэ кэлэн 
тэлэбиисэрбитин манна түһэрэн эриэх буоллу-
бут уонна иккиэн тутан киллэрдибит. Түүҥҥү 
бас пытаатал Галя ааны аһан биэрдэ. Уутугар 
аҥаары йа сылдьар буолан үгүс кэпсэтиитэ суох 
Арыйааҥ ҥа ааны хатаар диэн баран, аан аттыгар 
баар хос ко киирэн хаалла. Киһим тахсаары тур-
дахпына  кэннибиттэн кэлэн кууһан ылла.

– Мин кимиэхэ да кэпсиэм суоҕа. Бу эн би-
һикки кистэлэҥмит буолуоҕа, – диэтэ. Мин эр-
гиллээт кууһан ыллым уонна кэннибин хайыһан 
көрбөккөбүн таһырдьаны былдьастым…

Дьиэбэр тиийэммин бокуойа суох ааммын тоҥ-
суйан тобугураттым.

– Кимиэ-эй? – Кыыһым ыксаабыт куолаһа иһи л иннэ.
– Мин, мин, Аня, арый.
– Киһини куттаатыҥ дии, – Аням утуйа сып-

пыт быһыылаах, халыҥ куоптатын саба туттан 
туран мичээрдээн кэбистэ уонна чэй сылытаары 
куукунаҕа ааста.

– Анё-о, чэй испэппин баһыыба, утуйуом, – 
 кыыспар мичээрдээн кэбистим быһыылааҕа уон-
на таҥаспын да устубакка хоспор киирэн ором-
мор тиэрэ түһэн сытынан кэбистим. Тугу-тугу 
гынан кэллим бу? Туох дьүһүнүн дьүһүлэнним? 
Аны саа тан да көннөрүллүбэт быһыыны быһыы-
лан ным. Били, ким эрэ эппитигэр дылы, төбөбөр 
солуур кэтэн, ким да көрбөт сиригэр – ыскаап 
түгэҕэр киирэн, саһан хаалыахпын баҕардым.

...Ааспыт нэдиэлэ±э саха тылын нэдиэлэ ±э тү-
мүк тэннэ. Бээтинсэ күн оҕолорго "Тыл хо нуу т а" 
оонньуу ыыппыппыт. Кыра кэнсиэр оҥор  буппут, 
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бастаан кэлбит оҕолорбутун чиэс тээбиппит 
уонна викторина, өйтөн суруйуу, хоһоон айыы 
кү рэ ҕин кыайыылаахтарын на ҕа раадалаабып-
пыт. Тэ лэ биисэрбитин уопсай сү бэнэн биһиги 
кы лаас пытыгар туруорбуп пут. Ди риэктэр уон-
на за вуч ыҥыран ылан эҕэр дэ лээ бит тэрэ, хай-
ҕаабыттара.

– Ити кылааһы кыайа туппуккунан! Олох киһи 
билбэт гына уларыйдылар ити оҕолор. Дьэ, мала-
дьыас, – Михаил Семенович илии ту ту һан эҕэр-
дэлээтэ. Хара аньыыны оҥорон баран хайҕам-
мып пыттан хараҕым хараҥарда. Ки ми да таба 
көр бөт буола кыбыстаммын дьиэ бэр ойбутум. 
Арыйаан ол түгэн кэннэ туох да буолбатаҕын 
курдук сылдьар. Түһээбитим дуу диэхпэр диэ-
ри, хараҕын кырыытынан да көрөн ылбат. Арай 
түүл буолбатаҕын да каастаабыттыы киэһэтин 
төлөпүөммэр суруйар. 

Олунньу 25 күнэ, оптуорунньук.
Кэбис, учууталлаан бүтэбин. Хайдах да са-

таан маннык сылдьыа суохпун. Таптыыбын… 
хайдах да гынар кыаҕым суох таптыырбын. 
Туох да буолбатаҕын курдук кубулунан учуу-
таллыы сылдьартан, уруок ыытартан сылай-
дым. Кубу лунартан сылайдым. Сылайдым, айык-
ка… Суобаһа суохтук учууталлартан, завучтан, 
дириэктэр тэн хайҕанабын. Ол диэхтээн… мин 
саамай ытык тыыр, убаастыыр киһим Юрий По-
ликарпович үөрэн ымманыйара, "оҕом", "ту-
каам" диэн аат тыыра ордук ыарыылаахха ды лы. 
Суобаһым оонньоон бүттүм. Уурайыам.

Олунньу 27 күнэ, чэппиэр.
Михаил Семенович уурайабын диэн сайабы-

лыанньабын ылбата. Ылбатаҕын ааһан олус 
соһуйда, бэл харахтара биэстээх харчы курдук 
кэҥии түстүлэр. Тоҕо уурайа сатаатыҥ диэ битин 
туох да диэн хоруйдуохпун булбатым, кэмниэ-кэ-
нэҕэс атын сиргэ көһөн бараары эрэ диэтим.  "Ол 
тоҕо атын сиргэ көстүҥ?", "Тугу сө бүлээбэтиҥ?", 
"Бачча ситиһиилээхтик үлэлээн иһэҥҥин хайдах 
уурайан бараары гынаҕын?" – диэн үгүс бо п-
пуруоһу кутан кэбистэ. Тиһэҕэр: "Саатар бу сылы 
түмүктээн баран бар. Билигин мин эйигин солбу-
йар биир да учууталы булан ылар кыаҕым суох. 
Баһаалыста, бүгүн кэлэн эппиэтинэһэ суохтук 
 хаалларан барыма", – диэтэ. 

Люсялар, Мариналар наһаа уларыйбыккын 
диил лэр. Туох буоллуҥ, кэпсээ дииллэр. Тугу 
кэп сиэ мий? Оскуола оҕотун таптаатым диэм 
дуо? Күнүс учууталлаан кубулунан баран, түүн 
кылааһым оҕотунаан суруйса хонобун диэм дуо? 
Кэбис...

Кулун тутар 9 күнэ, өрөбүл.
Саас иһэрэ биллэргэ дылы. Күн уһаабыт. Ол 

эрээри чысхааннаах, тымныы да тымныы тыал 
ыйылыыр. Аанньаран кубулҕаттаах кулун тутар 
аатырыа дуо?..

Мин үлэлии сылдьабын. Барыта кэминэн, 
туо раттан көрдөххө. Туох да улахан уларыйыы 
суох. Урукку курдук күнүс учууталбын. Түүн... 
Түүнү супту төлөпүөммүн тутан баран суруйса 
хонобун. Арыйаан үөрээхтиир. "Маннык кимиэ-
хэ да эппэккэ кистии сылдьыахпыт, онтон мин 
оскуолабын бүтэрдэхпинэ иккиэн куоракка кии-
риэхпит", – диир. Юрист буолабын диэн үөрэҕэр 
кы һаллар ахан буола сылдьар. Маладьыаһыҥ, 
оскуолаҕа миигиннээҕэр ордук кистии, туох да 
буолбатаҕын курдук тутта-хапта сылдьар. "Үтүө 
күнүнэн", "Көрсүөххэ диэри", "Баһаалыста", 
 "Ыйытабын дуо?", "Нина Ивановна..." тыла ба-
рыта итинник. Переменаҕа тахсан кыргыттары 
куу һа сылдьар, оонньоһор, дьээбэлэһэр. Хата, 
мин ону сэмээр көрө сылдьаммын күнүүлүөх 
курдук пун. Убайа аах ый ахсын харчытын хоп 
курдук  ууран биэрэр буолбуттар. Соторутаа±ыта 
Андрей күрэхтэһэ киллэрэ сылдьыбыта, таҥас 
эҥин ылынан тахсыбыта. "Тоҕо халыҥ сон ылым-
матыҥ?" – диэн суруйбуппар: "Саас кэллэ дии", 
– диэбитэ. Наһаа кэлбэтэххэ дылы, ыччака. 

Бэҕэһээ Аан дойду дьахталларын күнүгэр уп-
уһун эҕэрдэ суруйан ыыппыта. "Бэлэхпин кы-
лаас ка, эн остуолуҥ иккис тардыытыгар, доку-
муоннар анныларыгар укпутум" – диэбит этэ. 
Мин көрө охсор баҕаттан эбитэ дуу, ким эрэ урут 
көрөн кэбиһиэ диэн куттанаммын эбитэ дуу, бү-
гүн баран харабылга наадалаах докумуоммун 
ум нубуппун диэммин киирэ сырыттым. Маҥнай 
тугу да булбатым. Иккиһин хаһан көрбүтүм, ха-
һан да эрдэ көрбөтөх хара тирии тастаах орто 
кээмэйдээх блокнот сытар. Блокнот бэлэхтээбит 
диэхпин наһаа саҥа дьүһүнэ суохха дылы. Ол 
иһин бу эрэ буолуо дии санаабатым. Ким да мин 
чуҥкук докумуоннаах дьааһыкпын хаспат буо-
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лара. Хайалара блокнотун уктаҕай дии-диибин 
үлүбээй арыйан көрбүтүм, Арыйаан буочара... 

Бүтүн блокнот бары илииһэ, бары сирэйэ миэ-
хэ анаммыт. Хоһооннор, истиҥ да истиҥ тыллар, 
боростуой харандааһынан, уруучуканан оҥо һул-
лубут уруһуйдар – барыта миэхэ анаан. Мантан 
ордук бэлэх туох баар буолуой? Ама сүүс роза си-
бэкки дуо? Суох! Ама массыына, саҥа муода буол-
бут төлөпүөн буолуо дуо? Суох! Бу киһи хараҕар 
быраҕыллар туга да суох, аҕыйах мөһөөхтөөх, 
хара тирии тастаах кыра блокноттан ордук туох 
да суох. Мин сүрэҕим үөрүүнэн туолла, сап-
салыбырас буолбут илиилэрбинэн блокноппун 
түөспэр ыга тутан өр да өр олордум. Ким да миэ-
хэ бу курдук ис сүрэхтэн тахсар таптал тылларын 
суруйбатаҕа. Ким да миэхэ анаан маннык элбэх 
хоһоону айбатаҕа. Күөмэйбэр туох эрэ кытаанах 
бүөлүү турунан кэбистэ, хараҕым уута иэдэһим 
устун тохтоло суох сүүрдэ да, мин ос туолбар умса 
түһэн ытаан бардым. Сэгэрим сыыһын олус тап-
тыыбын... Күн ахсын үөрэх кэмигэр көрсөбүт, 
киэһэ ахсын утуйаары сытан суругунан кэпсэтэ-
бит. Ол эрээри... бэйэ-бэйэбититтэн ып-ыраахпыт. 
Саатар биирдэ, өссө биир дэ: "Ниинаа", – диирин 
истиэхпин, кини ытыстарын сылаа´ын билиэхпин, 
кэтит түөһүгэр ыга сыстыахпын олус баҕарабын 
да, табыллыбат. Са таммат. Кыаллыбат... Биһиги 
икки ардыбы тыгар халлааҥҥа тиийэр кэтит эркин 
турар... Абата бэрт...

Хоһооннорун барытын бэйэтэ айбыт. Бу тыла 
баайын. 

"Таптаабыт киһи поэт буолар диэн кырдьык 
эбит", – диэн суруйар.

"Бырастыы гын, мин эйиэхэ Аҕа дойдуну кө-
мүс кээччилэр күннэригэр тугу да бэ лэхтээбэтэ-
ҕим дии", – диибин уонна хомойбут сирэй туруо-
рабын.

"Бэлэхтээбитиҥ ээ..." – диэбит уонна таай-
тарыылаахтык мичээрдээбит "төгүрүк киһини" 
ыыппыт.

"Тугу? Хаһан?" – мин соһуйбут киһини ыыта-
бын. Кэмниэ кэнэҕэс хаартыска көтөн кэлэр. 
 Ха чайдаан көрбүтүм... мин олоробун! Улуус кии-
нин кулуубугар, саалаҕа, соҕотоҕун. Наһаа дол-
гуйбут сирэйдээхпин, сыананы одууласпыппын 
а±ай быһыылаах. Өссө илиилэрбинэн моойбун 
ыган туппуппун... маҕан бытыктаах фотоаппа-
раттаах оҕонньор!!! Үөрэн сэгэс гынан баран 

тойон эрбэҕин чочоҥноппута харахпар көстөн 
кэллэ! Били хаартыскалары баран ылалларыгар 
тэҥҥэ биэрбитин, биһиги киһибит ылан уктан 
кэбистэҕэ дии!!! Киитэрэй да уол.

Кулун тутар 23 күнэ, өрөбүл.
Бэҕэһээ педсовет буолбута. Саша икки, Толя 

биир үстээхтэр. Арыйаан хорошистаабытын та-
һы нан биэһэ элбээбит. Дьэ, маладьыас.

Сарсын эбэлээх эһэбэр барыам. 

Кулун тутар 30 күнэ, өрөбүл.
Бүгүн дьоммуттан кэллим... Эбээ ыарытыйан 

бөҕө... Куртах ыарыыламмыт, сытар... Уһаабата 
буолуо диир, биэлсэр. Кыыстара кэлбитэ... Аһа-
рыныа диэн эрэнэбит да, хайыыр...

Муус устар 3 күнэ, бэнидиэнньик.
Эбэм барахсаны таһааран, тоҥ буор анныгар 

кистээн кэллим...

Муус устар 5 кµнэ, сэрэдэ.
Үлэлии сылдьабын. Бүгүн үһүс уруогунан   биир 

да кылааска чааһым суох буолан учительскай  га 
былааннарбын көрүнэ олордохпуна дириэктэр 
киирэн кэллэ.

– Дорообо, хайа уруогуҥ суох дуо?
– Здравствуйте, Михаил Семенович. Суо-ох, 

төрдүһүнэн сэттистэргэ уруоктаахпын.
– Ээ, диэ. Хата, оччотугар эн биһикки ман-

на кэпсэтиэххэ, – дии-дии кэлэн остуол нөҥүө 
мин иннибэр олорунан кэбистэ. Мин былаан-
нарбын туора уурталаан, тугу кэпсэтээри гына-
рын күүтэн олордум. Төбөм иһэ барыта Арыйаан 
биһикки. Дьэ, ким эрэ, тугу эрэ түүйэн, билли-
бит. Дьэ, билбит...

– Нина Ивановна, быйыл биһиэхэ кэлэн учуу-
таллаабытыҥ, эппиккэ дылы... дар свыше, – 
хай дах да хайҕыан булбакка бүтүн үөһээ күүс-
тэри кыттыһыннарбытыттан бэйэтэ да күллэ 
бы һыылаах. – Ити оҕолоруҥ, былырыыҥҥы тох-
сус тар, оскуолаҕа эрэ буолуо дуо, бүтүн нэ һи-
лиэккэ бап пат оҕолор этилэр дии. Кыыстыын-
уол луун бары улахан киһи, учуутал диэн 
аах сыбакка  маатыралаан, үөҕэн кэбиһэр, буун-
нуур, оннооҕор охсуһар дьон этэ. Билигин: "Ээ, 
онустар дуо?" – диир дьоммут буоллулар эбэ-
эт. Майгылара да, үөрэхтэрэ да биллэ тубус-



19Чолбон 10 №-рэ 2018

Проза

2*

та. Бу, биллэн турар, эн ситиһииҥ буоллаҕа 
дии, Нина Ивановна. Бачча, нап-нарын, хап-
хачаайы, бэйэтэ саҥа улаатан эрэр кыыс оҕо-
ҕо күлүгээннэр кылаастарын анаабыппыттан, 
кыр дьыгынан эттэххэ, буруйдана санаабытым, 
суобаһырҕаабытым даҕаны. Ол иһин бу күһүн 
аккаастанар буоллаххына аккаастан диэбитим 
дии. Дьэ, бу бэйэҥ иннилэрин ыллыҥ буол баат! 
Олох учуутал буолар аналлаах т³р³³бµккµн. 
Онон, бу соторутааҕыта уурайабын диэн сайа-
былыанньа аҕала сылдьыбыккын бу үөрэх дьы-
лын бүтүүтэ да ылар са наам суох. Оҕолоруҥ 
эйигин олус таптыыллар. Эн тускар туохтарын 
да кэрэйбэт дьон буолбуттар. Ордук чуолаан 
ити Уоһукап (мин дьигис гы на түстүм). Ким да 
күлүгээн Уоһукап учууталларга истиҥник ми-
чээрдиэ, учууталларга, улахан дьоҥҥо көмө-
лөһүө... ээ, майгылаах бастыҥа буо луо, ону 
ааһан хоһоон ааҕыа, хорошистыа, үөрэҕэр кы-
һаллар буолуо диэн түүлгэ да суоҕа. Кини ин-
нинэ атын оҕо үөрэнэ сылдьан баран бар бытын 
курдук дьикти уларыйыы, – Михаил Семено-
вич соһуйдаҕына буоларыныы илиилэрин эмиэ 
даллах гынан кэбистэ. – Бу, Нина Ивановна, эн 
ситиһииҥ дии. Онон эһиилги үөрэх дьылыгар да, 
бука, хааларгар көрдөһүөм этэ.

Дьэ, туох диигин диэбиттии этэрин этэн бүп-
пүт киһи сиэринэн тобулу көрдө. Мин көхсүбүн 
этитэн баран саҥата суох олордум. Туох да диэх-
пин булбатым.

– Чэ, Нина Ивановна, ыксаабаккаҕын толкуй-
даа. Үүйэ-хаайа туппаппын, – туруох курдук гы-
нан иһэн төттөрµ олорунан кэбистэ. – Уоһукап 
туһунан өссө биири этэрдээхпин умнаары гым-
мыппын.

Мин ити тыллартан уйабар уу киирдэ. Дьэ ык-
саан, кулгааҕым итийэн барда.

– Төһө да билигин ити тубустар, ааспыт сыл-
лаа ҕы быһылаан хара мэҥ буолан сылдьар 
эбээт... Ити уолу тылгар киллэрэҥҥин буру  йун 
билиннэ рэ риҥ, кырдьаҕас учууталтан Тама ра 
Про копьевнаттан бы растыы көрдөһүннэрэриҥ 
буол лар?

– Арыйаан онно сылдьыбатаҕа, кини буруйа 
суох. Мин дакаастыам, Михаил Семенович, – сул-
бу ойон турдум да, учительскайтан тахсан бардым. 

Дьэ, хайдах дакаастыыбын? Тугу тобулуох-
ха???

Муус устар 13 күнэ, өрөбүл.
Эбэм тоҕус хонугар баран кэлбитим. Эһэм 

сылдьаахтыыр. Туох да буолбатаҕын курдук ми-
чээрдии-мичээрдии күннээҕини, улахан суолта-
та суоҕу кэпсэтэ сатыыр эрээри, үйэтин тухары 
биир гэ олорбут, тэҥҥэ кырдьыбыт киһитин суох-
туура мунчаарбыт, оһон хаалбыт харахтарыгар 
толбоннуран көстөөхтүүр. Хата, кыыстара кэргэ-
нинээн, оҕолорунаан кэлэн олороллор. 

Уонна улахан сонун суох. Үлэлии сылдьа-
бын. Арыйаан ититиитин холботторон дьиэти-
гэр көспүтэ. Сарсыарда үөрэнэр, эбиэттэн киэһэ 
ар дыгар консультацияларга, үксүн эрчиллиигэ 
сылдьар. Киэһэ, эр дэ да буоллар, саа сүкпүтүнэн 
бултуу бараллар быһыылаах. Күн солото суох. 
Киэһэ хойут дьиэ тигэр кэллэ да суруйар. Арды-
гар мин сылайан утуйан хаалбыт буолабын. Оч-
чоҕуна кини минньигэс түүллэри баҕарбыт буо-
лар. Соннук сылдьаахтыыбыт.

Бэҕэһээ кыргыттарбынаан миэхэ олоро түс-
пүппүт. Кыргыттарым диэн Аням, Маринам, 
Лю сям уонна Ванесса кэлбитэ. Марина чэйдии 
олор дохпутуна аан диэки баран кыһыл вино ту-
тан кэлбитэ. Кыргыттар саҥа аллайа түспүппүт.

– Кыргыттаар, мин биир сонуннаахпын. Ки-
миэхэ да эппэккэ сылдьыбытым... точнее сыл-
дьыбыппыт, – Марина кыбыстан биллэ кытарда. 
Күөмэйин оҥостон, күлэн ылла. – Биһи Андрей-
дыын ыал буолар буоллубут...

Биһиги кыыспыт туһугар дьэ үөрдүбүт-көт тү-
бүт, кыыспытын кэритэ сылдьан сыллаатыбыт-
уураатыбыт. "Хаһан?" – диэн буолла. "Күһүөрү, 
атырдьах ыйыгар былаанныыбыт", – диэтэ. Сон-
нук дьүөгэбит туһугар үөрэ-көтө чэйдии олорон, 
аны Ванессалаах Егорга тиийдибит.

– Мариналаах Андрей бэйэ-бэйэлэригэр на һаа 
барсаллар. Эһиэхэ дьолу эрэ баҕарабыт. Оттон 
биһиги, бакаа, ыал буолар туһунан толкуйдуу 
иликпит буолан баран, тьфу-тьфу-тьфу... Чэ, туох 
диэхпиний. Кини аттыгар бэйэбин толору дьол-
лоох киһинэн ааҕынабын, – Ванесса оргууй дьол-
бун үргүппэтэрбин ханнык диэбиттии сибигинэйэ 
былаастаан саҥарда, онтон миигин көрө түстэ. – 
Нинаа, искэр кыыһырбат, хом санаабат инигин?

– Мин дуо? Ээйиис, суох! – соһуччу ыйыппы-
тыттан өмүрэ быһыытыйдым.

– Оттон эһиги сылдьыбыккыт дии, мало ли 
что, – диэтэ.
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– Ванесса, миигин күнүүлүүрэ буолуо эҥин 
диэмэ. Мин эһиги тускутугар үөрэбин эрэ. Эһиги 
иккиэн бэйэ-бэйэҕитигэр барсар баҕайыгыт ээ. 
Эһиэхэ дьолу эрэ баҕарабын. 

– Чэ, кыыһы сордоомо, этэн кэбис, – дии-дии 
Люсялаах Марина күлүстүлэр. Ванесса өйд өө-
бөтөхтүү көрөн ылла. Мин эмиэ күллүм.

– Ванесса, өйдүүгүн, эн биһикки хаһан эрэ бу-
фекка аһыы олордохпутуна мин үөрэнээччибин 
кытта сыһыаннааҕым туһунан дэриэбинэҕэ ыал 
ахсын киэһээҥҥи аһылык сүрүн тиэмэтэ буол-
буккут диэн миигин өһүргэппиккин? (Ванес-
са айа ҕын саба тутунна). Ол онно мин кыр-
дьык улаханнык өһүргэнэ истибитим. Ол иһин 
бу Мариналаах Андрей бииргэ олороллоругар, 
оттон биһиги Егордуун бииргэ олорорбутугар 
сөбүлэспитим. Дьиҥнээҕэ баара биһиги ардыбы-
тыгар туох да сыһыан суох этэ. Егор ити билигин 
Аня олорор хоһугар олорбута. Көннөрү дьукаах-
тар этибит. 

Ванесса соһуйан харахтара кип-киэҥ буолла.
– Оттон тэҥҥэ күүлэйдиир этигит дии. Адми-

ни страцияҕа кытта ас илдьибит сурахтааҕыҥ? 
– кыыс  пыт истибитин итэҕэйбэккэ олордо бы-
һыылаах.

– Ол этэрбэс араадьыйатыгар анаан, публи-
каҕа оонньообута, – Марина күлэн тэһэ барда.

– Уаай, сүрдээххин дии! Егор олох кэпсээбэт, 
мин да ыйыппаппын. Ол эрээри, кырдьыгынан 
эттэххэ, испэр наһаа күнүүлүү сылдьыбытым. 
Дьэ, чэпчээтим аҕай, – Ванесса килиэп быһар 
пласт масс дуосканы ылан, тириппит киһилии 
сап сынан барда. Онтон эмискэ миигин тобулу 
көр дө. – Оттон эн тапталыҥ фронугар дьыала 
хайдаҕый?

– Бу кыыс олох уларыйда ээ, кэнники. Тап-
таабыт эрэ киһи маннык буолуон сөп. Эт диэтэх-
хэ эппэт. Ыл, ээҕин этитэн баран тэйиэххэйиҥ, – 
манна кэлэн булбут саамай чугас дьүөгэм Люсям 
өрө көбдьүөрэ түстэ. – Аня билэрэ буолуо бииргэ 
олорор киһи?

Аня мичээрдиир уонна ыгдах эрэ гынар. Мин 
тугу диэмий. Эппэппин. Ким да суох, кими да 
таптаабаппын диирим аата биир. Иилэн ылал-
лара суох буолла быһыылаах, киһи эрэ буоллар 
син тэйдилэр. 

– Марина, эн биһикки дьээдьэлэрбит сэки-
риэти бары иһиттилэр быһыылаах ээ, эркин 

нөҥүө сытаннар. Аны тугу эрэ истиэ суохтаахта-
рын саҥаран кэбиһэн, ол соро буолуо, – диэн 
Люся күллэртээтэ.

Соннук сыыйа айдааммыт аччаан сэкириэттэ-
һэ, сибигинэһэ олордохпутуна уулусса±а мата-
сыыкыллар тыастара өрө бааҕынаһа тµстүлэр. 
Мин олоппоспуттан ойон турбуппун өйдөөбөк-
кө да хааллым. Арыйааннаах саас кэлэн мата-
сыы кылларын таһаарыахтарыттан ыла, манан 
со то ру-сотору ааһаллар. Ол ахсын мин уота 
суох хараҥа хоһум түннүгүн быыһын биллэр-
бил либэттик  сэгэтэн оскуола оҕотун курдук 
 одуу ла һааччыбын. Кыргыттар наҕыл кэпсэтии 
быы  һыгар мин эмис кэ туран кэлбиппиттэн соһуй-
ду лар быһыылаах. 

– Ээ, ким өссө чэй иһэр, кутуоҕу? – сатала 
суох тук албыннаан кубарытан кэбистим. Дьолго, 
ким да улахаҥҥа уурбата быһыылаах. Кыргыттар 
чааскыларын ууммуттарыгар чэй кута турдах-
пына, өлүү түбэлтэлээх остуолга ууран кэбиспит 
төлөпүөммэр сурук кэллэ да экраным сырдаан, ол 
суругум аҥара тахсан кэллэ. Саҥа оргуйбут чэйи 
төлө тута сыһан, төлөпүөммүн харбаан ыллым.

– Аргыый эрэ, бу кыыс хайдах буолла? – Лю-
сям маҥнай соһуйбуттуу өмүрэн иһэн күлэн тоҕо 
барда. – Ити дуо, ким да суох диэбитиҥ? Кыр-
гыттар, телефонун былдьаан көрүөххэйиҥ, хайа-
лара суруйарын. Подругаларгар кэпсээбэтэххи-
нэ ки миэхэ кэпсээригин?

Мин кырдьык былдьыахтара диэбиттии суо-
табайбын түөспэр сыһыары туттум уонна уҥа 
илии бэр тута сылдьар чаанньыкпын иннибэр ку-
ду астым.

– Кэбис, итии чаанньыгынан сиэтээри гынна 
дии, – кыр гыттар күлсэ түстүлэр. 

Мин күлбүтэ буола-буола чаанньыкпын би-
лии тэҕэ илдьэн уурдум уонна ыксалынан сурук-
пун ааҕа оҕустум.

"Сэгээр, тахса сылдьыый". Мин ыксаатым 
ахан. Баччааҥҥа диэри били хоһоон күрэҕиттэн 
кэ лиэх пититтэн көрсө иликпит ээ. Буолаары 
буо лан бүгүн кыргыттар мустан олордохтору-
на көр сүһээри гыннаҕа үһү. "Табыллыбат ээ, 
кыргыттарым бааллар. Эппитим дии, Арыйаан", 
– диэтим. Киһим хоргуппут сирэйдээх смайлик 
ыытта. "Сарсын сөп?" – диибин. "Мм", – ити аата 
сөбүлээбэтэҕин биллэрдэ... "Кыыһырыма***" – 
диибин.
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Билигин таһырдьа таҕыстахпына ким салгын 
сии, ким тахсан киирэ диэн тоҕо сууллан тах-
сыһыахтара.

– Нинка, туалекка тахсыһыый миигинниин, туа-
лет ханан баарын да билбэппин, – мин санаабын 
аахпыттыы Ванесса туран тыыллаҥнаан ылла. 

– Нинкаа, я тебе не завидую, – кыыһым тах-
сан хааман иһэн санныбыттан кууһар. Мин тугу 
 этэрий диэммин өйдөөбөтөхтүү көрөн кэбиспип-
пэр күлэн ылла.

– Акаарычаан, оскуола оҕотун таптаабыт бу-
руйуҥ үһү дуо? Таптыырга буруй суох диэни 
билэҕин? Онтон "в любви все возрасты покорны" 
диэни истибитиҥ?

Мин истибиппин итэҕэйбэккэ оннубар туру-
нан кэбистим. Туох эрэ улахан аньыыбын-хара-
бын булан ылан хостообуттарын курдук дьикти 
куһаҕан турукка киирэн хааллым. "Эн ону хан-
тан?.." – эрэ диэтим...

– Нинка, бµт эрэ, мин кимиэхэ да этиэм суоҕа. 
Кистииргин өйдүүбүн ээ. Бастакыттан сэрэйэр 
курдук этим. Но, конечно, не была уверена. Он-
тон ити билигин аҕай смс киниттэн кэллэ дии. 
Алҕас көрдүм, не нарочно, – кыыһым элбэх эл-
бэҕи кутан-симэн кэбистэ. 

– Ванесса, баһаалыста... – мин туох да диэх-
пин булбатым. Санаабар, тылбын да сатаан саа-
һылаабат курдук буолан хааллым. – Ба һаа лыста, 
саҥарыма.

– Эй, эй, ты что? Хайдах буоллуҥ? – кыыһым 
ыксаан айманар саҥата эмискэ ырааттар ыраа-
тан хаалла. Онтон эмискэ сирэйбин ытыһынан 
саайан кууһуннарда. Ону кытта бэттэх кэлэргэ 
дылы буоллум. Мэйиим эргийэн охто сыспыппын 
арыычча өйөөн хаалбыт эбит. – Нинкаа, киһини 
куттаама эрэ. Арыгы испэт аата, итирбит кур-
дук буоллуҥ дии! Кимиэхэ да, тугу да эппэппин. 
Эрэн миэхэ. Чэ, киириэх.

Дьиэҕэ киирбиппитигэр кыргыттар миигин кө-
рөөт соһуйан, ойон турдулар. 

– Ниин, туох буоллуҥ? – Люсям аймана түстэ. – 
Сирэйиҥ кумааҕы курдук дии. Хайаатыҥ? Ванесса?!

Люся өрө холоруктана түстэ.
– Айманыма, Люся, – кыыспар мичээрдээн кэ-

бистим. – Хайдах да буолбатым. Көннөрү төбөм 
ыалдьар.

– Ааһаа, төбөҥ ыалдьар. Биир бакаал кы´ылы 
испитиҥ буоллар – я бы тебе поверила, – Люсям 
кэм да умайыктанар.

– О дьэ, Люся, бүт эрэ эн. Сылайдаҕа дии. 
Как никак на днях эбэтин атааран, тоҕус хо-
нуктаан эҥин кэлбитэ дии. Вы тоже поймите 
человека. Тарҕаһыаххайыҥ, чаһы да ырааппыт, 
– хата, Ванесса барытын быһааран кэбистэ. Ээ, 
кырдьык даҕаны диэбиттии кыргыттарым сэ-
мээр хомунан бардылар. Аны өтөрүнэн көрсү-
бэт дьон курдук бакаалаһан, сыллаһан-уураһан 
тарҕастыбыт.

– Все пучком, – Ванессам кэлэн кулгаахпар 
си бигинэйээт тахсан барда. Арай Люся олорбу-
тун курдук олорон хаалла. Аням туран иһиттэри 
хомуйбутунан барда. 

– Нинкаа, кырдьык барыта µчµгэй дуо? – Лю-
сям сорунан олорон кэпсэтэрдии тэриннэ бы-
һыы лаах. – Просто киһини куттаатыҥ ээ. Уон-
на... наһаа элбэх кистэлэҥнээххии-ин...

Люся мин кистэлэҥим наһаа элбэҕин да каас-
таабыттыы бүтэһик дорҕоонун уһун-уһуннук 
тар дан кэбистэ.

– Баар, кистэлэҥ. Ол эрээри кимиэхэ да этэр 
кыаҕым суох ээ, Люсь. Саатар эн кыыһы ры-
марыый. Хаһан эрэ, кэмэ кэллэҕинэ этиэм. Ол 
эрээри билигин буолбатах, – Люсям сирэйин та-
ба көрбөппүн. Ойон туран иһит сууйар миискэ±э  
уу куттан бардым.

– Оскуолаҕа туох эрэ проблемалааххын дии?  
Биитэр кими эрэ, оскуолаҕа таптыа суохтаах 
 ки һи гин, таптаабыккын... Дириэктэри даа? – 
Люся куо ла һын кыччатан ыйытта, онтон күлэ-
күлэ: – Ми хаил Семеновиһы таптаабыт буоллах-
хына ойо ҕо эйи гин ки һилээбэт. Биитэр... мин 
Өк төөп  пүн дуу?

– Айа, Люся оннук буолбатаҕын билэ-билэ, 
бүт ыл! – күлэ-күлэ кыыһырбыта буолабын.

Кыыһым син биир тугу да иилэн ылыа суох-
пун диэбиттии оргууй хомунан, дьиэтигэр тах-
сан барда. Анялыын иккиэн хааллыбыт. Кыыһым 
улахан саҥата суох киһи. Иккиэн элбэх кэпсэ-
тиитэ суох остуолбутун дьаһайан, суунан-тараа-
нан хосторбутугар тарҕаһан хааллыбыт.

(Салгыыта бэчээттэниэ)
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Василина Попова

Биир хараҥа тµµн
Атырдьах ыйын ытыс таһынар ыас хараҥата. 

Биһиги дьиэбитигэр буолбакка, эбэлээхпитигэр 
баарбыт. Утуйарбытыгар өрүллүбүт суһуохпутун 
өһүлэртэн, баанчыкпытын сүөрэртэн батынан, 
улахыын да улахан сыттык сылааһыгар бигэ-
нэн дьыбааҥҥа олоробут. Сотору-сотору тиийэн, 
түннүк сэҥийэтиттэн өйөнөн дьиэбитин көрөбүт. 
Тµннµкпµт уота суох. Хараҥатын курдук хараҥа.

Оо, бу кэтэһэр кэм дьиэҕэ баар тыаһы бары-
тын маҕалайыгар түһэрэн, ыйыстан кэбиспит кур-
дук, ыар даҕаны. Бу уйгуурбат уу чуумпуга чаһы 
тыаһа чабыр±айга кэйиэлиирдии чаллыргыыр. 

Балтым биэстээх, оттон мин сэттэлээх сайым мыт 
этэ. Ити түүн киирэн тахсыбыт дьикти туругум, 
куһаҕан да үчүгэйдээх дииллэринии, нууч чалыы 
эттэххэ, "психическое рождение" дэниэн сөбө буо-
луо дуу... Мин кыл түгэнигэр улаа тан хаалбытым. 
Ол киэһэ оонньуурдарым да үөрдүбэт буолбутта-
ра. Санаам атыҥҥа иэҕиллэн бара турара. Кэтэ 
сылдьар таҥаһым, этим-сииним, илиим-атаҕым 
оннунан хаалбыттара эрээри испэр сүҥкэн улары-
йыы буолбутун бу баардыы өйдүүбүн. Тоҕо биһиги 
дьиэбит уота суоҕуй, тоҕо кус-хаас түүтүнэн ыгыч-
чы симиллибит сыттыкка өйөннүбүт? Тоҕо диэ... 
Ийэбит маарыын сарсыарда отоннуу барбыт уон-
на киирбэтэх. Үлэлээн кэлбит аҕам аһаабыта дуу, 
суо±а дуу?.. Саатын кистии тутан күүлэтин хатаан 
эрэрэ... Уонна эмиэ суох. 

Наһаа хараҥарда...
Дьоммут билигин киирэн кэлиэхтэрэ, биһигини 

илдьэ тахсыахтара диэн санаа өҥнөөх киинэ кур-
дук син көстөн ааһар да... Суох. Чаһы тохтоо-
бокко тыаһыыр да тыа´ыыр. Мин урут чаһыга 
наа дыйбат этим ээ, тоҕо ити тик-так, тик-так 
диэн тыас тохтообокко иһиллэр буолан хаалла?

Эбэлээх эһэм түннүк анныгар аһыыр остуол-
ларыгар утары олорон отур-ботур кэпсэтэллэр: 
"Ити уол тоҕо уһаата?" – дэһэллэр.

Мин тулуйарбыттан ааспытым. Улахан дьон 
тугу эрэ гыныахтаахтарын гыммакка олорол-

лор диэн уйабар уу киирбитинии ыгылыйбы-
тым. Эттэххэ сатанар диэн, испиэскэ эркиннээх 
дьиэ сандаарыйар уотугар хараҥа хостон тахсан 
кэл битим. Аан модьоҕотугар тохтообутум уонна 
тэһитэ кэйиэлиир, олордубат да, сытыарбат да 
буолбут санаабын төлө ыһыктан, бэйэбэр сөбө 
суох суон куоласпынан дьаһайыы, көрдөһүү кэ-
риэтэ эппитим: 

– Эһээ, бэйэҥ бар. Ийэм мунна. Аны аҕам кэл-
бэтэ. Оччоҕо биһиги... хайдах буолабыт?!

– Бу оҕо тугун тылай... – эбэм соһуйа исти-
битэ. – Инньэ диэмэ-ии, кэлиэхтэрэ-кэлиэхтэрэ. 
Көрөөр да истээр. Кэл, утуйуох, чаас ыраатта 
дии. Тоҕо утуйбаккын.

Сыгынньахтанартан булгуччу аккаастаммы-
тым. Тугу-тугу бырачыастаабытым буолла. Уһун, 
хараҥа, ыарахан да түүн этэ. Биирдэ өйдөөбүтүм 
сырдаабыт, санаам кытта чэпчээбиккэ дылы 
 буолбут этэ. Харахпын аһа да иликпинэ, дьом-
мун санаабытым. 

Түннүгүнэн көрбүтүм – аан туорайа ылыллы-
быт этэ! Ол аата ким эрэ баар! Сүүрэн тиийэн 
дьиэ±э киирээт, эркиҥҥэ сөрүөстэн саспытым, 
быыһынан көрбүтүм. Уо-аай, уо-аай!.. Иккиэн... 
Иккиэн бааллар! 

Сонно тута аһаҕас хаалбыт ааммынан чыы-
чаах саҥата, уулусса тыаһа барыта иһиллэн кэл-
битэ. Илиибин-атахпын баайан илиһиннэрбит, 
өйбүн-санаабын ытыйан уолуппут баттыгастаах 
сүгэһэртэн эмискэ босхолонон хаалбытым. Оҕо- 
оҕо курдук буола түспүтүм. Төһө баҕарар оон-
ньуохха сөп!

Оһох сылааһыгар кэлэн таҥнар ыскаамыйабы-
тыгар ийэм олорор, атаҕын уулаах тааска укпут. 
Аҕам онно чаанньыктан итии ууну эбэр... Атыным 
эбитэ буоллар, бу айылаах үрдүк өрөгөйү кө рөн 
туран куустара, сыллата, ньырамсыйа  ойуом эбитэ 
буолуо да – сүүрэн тиийбэтэҕим. Уонна туох наада 
этэй миэхэ?! Тугу да баҕарбатаҕым – баҕарарым 
уун-утары – бу бааллар этэ! Ийэлээх аҕам! 



23Чолбон 10 №-рэ 2018

Проза

Эбэм уулусса нөҥүө олороро. Ынах ыырыгар 
доҕор буолан, үүт сиидэлииригэр маарылатын 
ту тан, иистэнэригэр иннэ µµтµгэр сабын киллэ-
рэн, улахан ту һа киһитэ аатырарбыт. Ордук эһэм 
бултуу барбыт кэмигэр элбэхтэ хонсор этибит. 

Кини куруук былааттаах буолааччы. Төбөтүн 
"баһым" диэччи. Кыырыктыйбыт баттаҕын та-
раанан баран, өрөн кэбиһээччи уонна биһиги 
көрдөхпүтүнэ күн сиригэр баар саамай кэрэ кы-
рыбыайканан кэтэҕэр туттарааччы. Ол кыры-
быай ка умсугутар кэрэтэ былаат нө²үө көстөргө 
дылыта. 

Эбэм, мин оҕотук санаабар, тугу эрэ итэҕэйэр 
уонна тугу эрэ мин билбэппин билэр этэ. Тэл лэҕин 
анныгар кыптыыйдаах буолара. Киэһэ түн нүк 
сабыытын сэгэтэн хараҥаны көрөрбүтүн, мүчүк 
гына-гына, буойар быһыылааҕа. Ыйы кэ тээн 
көрөөччү. Суунан баран ууну омурдан сир гэ үстэ 
"пуу-пуу" дии-дии ыһааччы. "Ити ту гу гынаҕыный, 
ээ?" –  диэтэххэ күлэ-күлэ: "Оо, сирэйиҥ тоҕо ки-
рэй! Ыл кэл эрэ", – дии-дии дьээбэлээн уутунан 
ыһара уонна ырбаахытын тэллэҕин ис өттүнэн 
со тон кэбиһэрэ. Түгэн кө һүннэр эрэ: "Эбээ, эбээ, 
биһиги сирэйбит  ыраас дуо?" – дэһэр, илин-кэлин 
түсүһэр, эмдэй-сэмдэй кыргыттар этибит. Ити бы-
лыргы харысхал буоларын мин кэлин билбитим...

Эбэм суох буолбута ыраатта... Маҥнай утаа 
өсөһөн туран "эбээлээххэ", "эбэм аахха" диир-
бит. Кини миэхэ ³рµµ хаһааҥҥытааҕар да сыр-
дык, чугас ³йд³бµл буолан аттыбар баар курдук. 
Билигин да миигин к³р³³т: "Оо, оҕом кэллэ", – 
диэбитинэн остуолун тардар түбүккэ тµспµтµнэн 
барыа, сылаастык сыллаан ылыа дии саныыбын.

Оччолорго киниэхэ көтөхтөрөрүм, сиэттиһэ рим, 
айаҕым хам буолбакка кэпсиирим, арааһы ыйы-
тарым. Бүгүн мин туохха да атастаспат күн дүттэн 
кµндµ баайым – эбэм туһунан истиҥ санааларым, 
өйдөбүлүм, махталым... Оттон саа май сүдү кы-
лаатым, баайым – эбэм и²эрбит амарах майгыта, 
сиэрэ, сигилитэ бы´ыылаах. Эбэбин кытта алтыс-
пыт кэммэр кини миэхэ итинник кµндµттэн кµндµ 
кылааты, бараммат баайы бэлэхтиирин билбэт да, 
сэрэйбэт да этим. Кэлин биирдэ өйдөөбµтµм... 

Уон үс сыл устата эн тапталгар угуттаммыт, 
эн далбаргар сөтүөлээбит эбиппин диэтэхпинэ – 
эбэм барахсан сырдык мөссүөнэ өссө сырдыыр. 

– Эбээ, сирэйим хайдаҕый? – сыҥсыйан ыла-
ыла, бу олорон, ыйытабын.

Ньиэ, эбэм барахсан, уулаах хомуоһун тута 
сылдьар эбээт... Мин сирэйбин тоһуйан биэ-
рэбин, оҕо эрдэ±инээ±им курдук тэбэнэттээхтик 
күлэбин.

Эбэм барахсан

"Оҕо долгуйбат", "кыра", "билбэт", сэрэй-
бэт" диибит. Көрдөрбөтүн, биллэрбэтин аанньа 
"этэҥ ҥэ" диэх курдук саныыбыт. Санаан көр-
дөххө, дьиҥнээх сканер кини баар. Оҕо курдук 
үөрүүнү үөрүү диэн ыраастан ыраастык, хомол-
тону хомолто диэн дириҥтэн дириҥник ылына-
ры улахан дьон өссө сатаабаппыт буолуо. Ха-
рахпар хатаммыт, ити хараҥа түүн кэннинээҕи 
ийэлээх аҕам хаартыска курдук үйэтитиллибит 
көстүүлэрэ  миэхэ ыҥырар сулус, эркээйи кэриэ-
тэ. Күннээҕини, ааһары туора сотор көмүс түгэн.

Оҕоҕо баар буоллун – өйдөһөр, бэйэ-бэйэлэри-
гэр көмөлөсүһэр, хайаларын да иннигэр аанньал 

буолар сырдыктаах ийэлээх аҕата. Тап таһар ийэ-
аҕа. Дьоллоох ийэ-аҕа. Онтон ордук туох наада-
ный? Барыта баар, бүүс-бүтүннүү баар эбээт. 

Ол күһүөрү сайын ыас хара²атын, ыар батты-
гын суурайбыт сылаас уулаах таас уонна аҕам 
өттүттэн сайар кыһамньы, таптал кынаттаах кы-
һамньыта диэххэ, үтүөлэрэ итинэн бүппэтэҕэ. 
Ону мин кэлин, улаатан баран өйдөөбүтүм. Ку-
луһун тула олорон, ийэм аах тыаҕа хоройон 
хоммут түүннэригэр кинилэр бэһиэ буолбакка, 
алтыа эбиттэр. Тоҕо диэтэххэ, Саҥа дьыл кэн-
нэ, олунньу ылааҥы күнүгэр, биһиги кып-кыра, 
мап-мааны балтыламмыппыт.
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Оҕо эрдэхпиттэн тэҥҥэ үүммүт-улааппыт, ис-
пэр баар, тус санаам кынатыгар олорсор аргыс-
тардаахпын.

Хомойор-хоргутар күннэрбэр, кыайыыбар, 
үөрүү бэр сүүспүттэн сыллыыр, төбөбүттэн имэ-
ри йэр сып-сылаас ытыстаах, өрүү үүттээх, хо-
йуу, итии чэйдээх, холкуу да холку эбэм баар. 
Кини аттыгар күрүөтүн-хаһаатын ис-тас өт-
тү гэр күннэтэ түбүгүрэр, хаһааҥҥыта эрэ кү-
нү күлүктүүр, ыйы сабардыыр б³д³²-сада² 
көрүҥнээх, хойуутук үүнэн тахсыбыт хара хаас-
таах, сөҥ куоластаах эһэм. Мин кинилэр, ким да 
көрбөт, ким да билбэт муҥура суох тапталлары-
гар убанабын.

Уонна куруук сырдык суһуму көрдөрөр, кустук 
устун сүүрэр-хаамар, ыйга кытта олорсор, хайа 
үрдүгэр тахсан аан дойдуну көрөн соһуйан та-
такайданар, сойбот сэһэннээх, көрдөөх-нардаах, 
эрбэйбит баттахтаах оҕо доҕорум. 

Сүрэх сэһэнэ
Кинилэр олоҕу муҥура суох таптыыллар, бу 

орто дойдуну айбыт улуу күүскэ сүгүрүйэллэр. 
Кинилэр туохха барытыгар амарах санаа төрдүн 
көрөллөр, истиҥи билэллэр. Харахтарын уота, 
ми чээрдэрин сылааһа элбэҕи да этэр буолар. 
Он но тылы туттубаккын, сүрэххинэн кэпсэтэҕин.

Ити – мин оҕо сааспыттан илдьэ кэлбит туру-
гум. Онтон быһа тардан сэгэтэн ылыым дуу…

Санаам кынатыгар олорсор эбэм куолаһынан 
ким саҥарар буолаҕын?

Кыыс оҕо бүппэт ыйытыктара:
– Сөбүлүүр уолум миигин көрбөт...
– Ээ, улахан эбит көрбөтө. Эн сөбүлүүр диэн 

үчүгэйин билэ сылдьаҕын. Долгуйаҕын, кэтэ-
һэҕин, имиҥ тэтэрэр. Сүрэҕиҥ тэбэрэ миэхэ кыт-
та иһиллэр ээ. 

– Мин аналым кимий, тоҕо көрсө тµспэтий?..
– Доҕоччуок, ыт ыксаан-ыксаан икки хараҕа 

суох оҕону төрөтөр. Аналыҥ, дьэ, баар, эмиэ 

Аҕам урут, устудьуоннуу сырыттахпына, ыйы-
тан турардаах: "Дьэ, эт эрэ, тоом, бу үөрэнэ 
сылдьаҕын... Туох үөрэҕий – сахаҥ тыла? Мин 
өйдүүбүн – быраас эмтиир, буҕаалтыр суот-
туур, ыанньыксыт ынах ыыр. Оттон эн, эн ту-
гу гынаҕын?" Атыттар даҕаны: «Оскуола±а тө-
рөөбүт тылгын ситэ үөрэппэтэ±и² дуо? Тоҕо саха 
салаатыгар киирди²?» – диэн ыйытааччылар. 

Үөрэхпин бүтэрбитим уон түөрт сыл буолла. 
Ол тухары мин ити ыйытыыга сөптөөх хоруйу 
көрдүүр курдукпун. Дьон соһуччу дуу, анаан дуу 
ыйытыытыгар олоҕуҥ сүрүн тосхоло – ула±а-
лаах хоруй баар буолуон сөп. Эбэм сундуугун 
ары йан кичэллээхтик сааһыламмыт, харалла сы-
тар малы, таҥаһы-сабы биир-биир хостуур кур-
дук аҕам ыйытыытыгар туох диэхпин билигин 
да сыымайдыырга дылыбын. Ити – олорорум, 
үлэлиирим тухары бүппэтин билэбин уонна...

Холобурдаатахха, бэрт соторутаа±ыта ийэлээх 
аҕабар айымньыларым бэчээттэммит сурунаал-
ларын илии баттаан бэлэхтээтим. Дьон с³бµлээн 
аа±ар "Кыым" ха´ыатыгар хас нэдиэлэ аайы 

Аҕам ыйытта
³й бµн-санаабын тµмэн, сырабын-сылбабын  ууран 
бичийэрим. Оҕоҕо туһуламмыт "Хатан" сурунаал-
га суруйарым. "Маама" диэн ыҥырбыт оҕобун 
"ийээ" диэн истиҥник ааттыырыгар үөрэп питим. 
Улахан хамсааһын киһиттэн бэйэтиттэн саҕалана-
рын өйдөөн, оҕолорбор төрөө бүт тылынан иитил-
лэр эйгэни туруорсубутум. Ыал аайы сахалыы 
сайа саҥарар, чуопчаары йар чыычаахтар элбиил-
лэригэр ис сүрэхпиттэн баҕарабын... Итиннэ үрүҥ 
дьиэ үрүмэччитэ – ийэ – тутаах киһи буоларын 
сэрэйэбин. Санаабын, сүрэҕим хайдах сайарын 
сурукка тиһэбин, ону сахам дьоно ааҕаллар. 

"Быраас эмтиир, буҕаалтыр суоттуур..." От-
тон мин тыл көмөтүнэн дьонум-сэргэм өйүгэр-
санаатыгар тиийиэхтээх, сүрэҕэр өтөн киириэх-
тээх эмтээх тыллары суруйарга дьулуһабын...

Сарсыҥҥыбыт туһунан, сороҕор түүннэри са-
наан, бүппэт түбүк кыаллар-кыаллыбат диэн 
тэй  бэҥниир ыйааһыныгар иннинэн буо луох өт-
түн, сырдыгын ааҕабын-суоттуубун. Мин аҕам 
ыйы  тыытыгар билигин даҕаны хоруй көрдүүбүн 
уонна, бада±а, µйэм-саа´ым тухары да к³рдµ³м.
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кэтэһэр да кэтэһэр. Хараххытынан хайҕаһар, 
сүрэххитинэн сөбүлэһэр ол үүнүөхтээх түгэҥ-
ҥитин мин көрөн олоробун, үчүгэйэ сүрдээх!..

– Үөрэхпин төһө сөпкө талбыппыный, идэбин ба-
һылыам дуо? Дьон харчылаах өттүн талар  эбээт...

– Харчыны эккирэтэн, дьолгун тутуоҥ дуо? Тө-
һөнөн эккирэтэҕин да, соччонон атахха биллэ-
рэр. Ис үөрүүгүн мунньар кыаххын күүһүрт. Дьо-
ҕуруҥ, сатабылыҥ диэки хайыс. Эн сүрэҕи² сытар 
суолун тутуһан иһэҕин. Харчы бэйэтэ кэлиэ.

– Дьоннор наһаа тоҥнор, тимир-тамыр туттал-
лар, солоон ааһыах курдуктар...

– Ээ, ити тас көстүүлэрэ эрэ итинник. Өйдөөн 
көрөөр эрэ, түөстэригэр сылаас кыымнаахтар, 
санааларыгар биэбэйдиир ыралаахтар. Ону бэ-
лиэтии көрөн биллэрэр – үтүө үөрүйэх. Бары тэ-
бэр сүрэхтээхтэр, сүүрэр хааннаахтар. 

– Сарсыарда турдум да, биирдэ өйдөөбүтүм 
киэһэ буолан хаалар. Биир күнү олорбут курдук 
санаммаппын даҕаны...

– Эн олорор үйэҥ – балысхан тэтим үйэтэ. Ол 
эрээри эн да, мин да төрүү илик сахпытыттан ула-
хан туох да уларыйбата: ол халлаан мэндээ рэр, 
ол күн күндээрэр. Төһөнөн күөрчэх курдук ытыл-
лар да, соччонон сымнаан, холкутаан биэ рэр куо-
лу. Иһэр чэйиҥ амтанын, тутар илииҥ сы лааһын, 
хаамар ыллыккын, сэбирдэх суугунун, минньигэс 
дыргылы билэ-истэ сырыт... Эккин-хааҥҥын иһит.

– Талыы... Абытууй, ыарыытын...
– Сэгэртэйиэм, ити абытай минньигэс ыарыы-

ны дьоллоох дьахтар эрэ билэр. Ити таабырын-
наах кистэлэҥ киниэхэ эрэ арыллар.

– Дьоннор олохтон тоҕо баралларый?..
– Эйиэхэ барыы курдук көстөр. Кинилэр бар-

баттар ээ, саҥаттан төрүүллэр. Оҕо төрүүрэ өлүү 
биир көрүҥэ, ол эрээри күн сирин көрдө диэн ис-
испититтэн үөрэбит дии. Олох бу эрэ кэминэн бүтэр 
дии саныыгын дуо, ээйиис, суох. Дьэ, саҕаланар... 

– Дьахтар күүһэ-кыаҕа туохханый?
– Дьахтар суохтан баар оҥорор сэттэ уон сэттэ 

ньымалаах. Дьахтар баары суох гынар аҕыс уон 
аҕыс албастаах.

– Ойох буолаары эрдэнэллэр?
– Эрдэнниҥ да ойох буолбат эбиккин. Оҕо тө-

рөттүҥ да ийэ буолбат эбиккин. Сиэннэнниҥ да 
эбээ буолбат эбиккин.

– Эрим сөбүлүүр ырбаахытын өтүүктүү туран, 
алҕаска сиэтэн кэбистим, хайдах этэбин?

– "Сэгэртэйиэм, эмис эттээх, хоргуннаах миин 
бэлэм. Хайдах курдук минньигэ´иргэтэ-минньи-
гэ´иргэтэ иһэргин саныы туран – бу... Саҥаны, 
өссө үчүгэйи ылыахпыт?"

– Уруккуну эргитэн аҕалан саныы турдахха?
– Ааҥҥын аһаҕас хаалларбыккын, күрүө ҕүн 

саппатаххын. Иистэммиккэр түмүгүн оҥорбо тох-
хун, чэйгин тыаҕа таһаарбатаххын.

– Ааммын аһаҕас хаалларбыппын, иистэммип-
пин түмүктээбэтэхпин диэн?

– Махтанаргын тумнубуккун, атыны өрө туп-
пуккун. Сапкын быспатаххын. Соһо сылдьаҕын, 
онтуҥ иилистэн хаалар. Бэйэҕэр ооҕуй илимин 
өрөҕүн.

– Ооҕуй илимигэр түбэспэт курдук хайдах гы-
набын?..

– Ааҥҥын лип сабаҕын, махтанар суолу то-
булаҕын.

– Бэйэҕиттэн ыытан кэбиһии диэн тугуй?
– Көҥүлгэ көтүтэҕин. Босхолоноҕун. Чэпчии-

гин. Кынаттанаҕын. Көтөҕүн. Олоҕу билэҕин. 
Хам саабат уу ньамаҕырар, сытыйар. Сүүрүктээх 
уу ыраас, чэбдик буолар, ону өйдүү сырыт.

– Тоҕо бэйэбэр туппаппыный?
– Оннооҕор өрүс халаанныыр, киэбиттэн тах-

сар. Санааҥ халаана тусаһаҥ уйгутун нүөлсүтэр 
өттүн болҕой. Атынын сүүрүк хоту ыытан ис.

– Ис санаам хайдах буолуохтааҕый?
– Уйгуҥ чороонун чэбэрдик тут. Дьол илгэтэ 

кутулларыгар куруук бэлэм турдун. Санааҥ үрүҥ 
аһынан бар дьоҥҥун күндүлүү, айах тута сырыт.

– Тоҕо айах тутабын?
– Уйгулаах ардах саппарахтыыр эбэтэр уһаат-

тааҕынан кутар. Оччоҕо ким хайдах иһиттээҕи-
нэн тутан хаалар. Аһын толору уонна өр туруор-
бут киһи үгүһү сүүйтэрэр.

– Тоҕо бэрсэбин? Кистиир, тугу да үллэстибэт 
үөрүйэх эмиэ баар...

– Ас турдаҕына аһыйар, көөнньөр. Санаа к³й-
м³ ́ µннэ±инэ аан дойду үөнэ-көйүүрэ саба түһэр.

– Малбын сүтэрэр хайдаҕый?
– Сүтүк диэн булумньу. Саҥа кэлиитэ. Сүтэрэҥ-

ҥин элбэҕи булаҕын.
– Харыстыырым төрүт тылым...
– Сахаҥ тыла – уратыҥ! Күүһүҥ. Кыаҕыҥ. Ал-

гы һыҥ! Саха буолан сандаарар саһарҕаҥ, киһи 
буолан килбэйэр килбиэниҥ! Бэйэҥ киэнэ! Ханна 
да буолларгын илдьэ сырыт!
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 БУ, МИН ДОЙДУМ, 
 БУЛГУННЬАХТААХ...

  1.
Айыы сирин түннүгэ, 
Айылҕам бүччүм муннуга,
Эргилинним эн кытылгар –
Эҕэрдэ, дойдум дьонугар.

Булгунньахтаах! Мин харахпар
Үрдүк чагдаҥ сырдаан көстөр,
Эргэ дьаам кытылынан 
Хоболоох аттар айанныыллар.

Ол суолунан аҕаларбыт
Сэриилэһэ барбыттар,
Ийэлэрбит, эдьийдэрбит, 
Атаара, ытаһа, хаалбыттар.

Ботуоҥкалаах хомуур дьоннуун 
Хаартыскаҕа түспүттэр:

Бүгүн олор кимнээхтэрин 
Хос сиэннэрэ кэпсииллэр.

Оҕо, дьахтар, оҕонньор –
Курааны, суту утары:
«Бүттүүн кыайыы туһугар!» – 
Туруммуттар бука бары...

Албан аат булгунньаҕар 
Өйдөбүнньүк тутуллубут,
Буойуннар уонна тыыллар 
Көмүс ааттара суруллубут.

  2.
Сатыы, омоох суолунан 
Суумка, кинигэ кыбынан, 
Үрүн түүҥҥэр хаамарым, 
Дьыбаргар да тоҥорум.

Бастакы тэбэнэт тапталбын
Эн кытылгар корсүбүтүм:
Килбигийэн, үөһэ тыынан, 
Халты көрөн хаалбытым...

Кини аатын умнубакка 
Ырыа ымыыта оҥостобун,
Хаппахчыбар хаайбакка 
Сүрэхпэр ыллатабын.

Олоҕум сырдык ол сылларын, 
Таптал бастакы тылларын, 
Умнуллубат ахтылҕанын 
Ортотугар олоробун, ол иһин.

  3.
Эн үрдүк чагдаҥ быыһыгар 
Киирэн сүтэр буоларым.
Поэзия алааһыгар 
Мин күннэтэ сылдьарым.

Буотама, Элэһин, Тойон Арыы 
Улуутуйан көстөрө. 
Кытылларгар ырыа ыллыы, 
Оҕочоос поэт киирэрэ.

«МИН СЭРИИ КҮН ТӨРӨӨБҮТҮМ...»

Поэзия

Ойуку
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Хаһан эрэ хоһооннорум, 
Арыллыбыт ырайа 
Ханна баарый?.. Булбатым – 
Тыргыллыбыт айан суола.

Оччотооҕу кэм туоһута 
Миэнэ омоох ыллык этэ.
Бүгүн кэлэн, соһутта, 
Чогдоон ыалын тэлгэһэтэ.

МИН СЭРИИ КҮН ТӨРӨӨБҮТҮМ...

Саныахха быраман да сыллар 
Силлиэрэн, ытыллан аастылар,
Огдообо, тулаайах диэн тыллар 
Баастара чэрдийэн остулар.

Кыайыы күн төрөөбүт оҕолор 
Сэттэ уон сааскытын туоллугут,
Сэриини билбэтэх дьоллоохтор 
Эһэлэр, эбэлэр буоллугут.

Өстөөхтөр даҕаны өлбүттэр,
Буускалар тиҥийэн ыппаттар...
Кэллэ дуо, ол кэми умнарбыт –  
Бэл, тимир дьэбиҥҥэ кыайтарбыт!

Арай мин сэрии күн төрөөммүн
Буолан дуу, барытын өйдүүбүн,
Ветеран дьоннору көрсөммүн 
Кыайыыны, сэриини түһүүбүн.

Ол сэрии буойунун кытары 
Охсуһуу үөһүгэр сылдьабын,
Былааҕы күөрэччи тутаммын 
Өрөгөй салгынын тыынабын.

Охтубут саллааты быыһаары
Өлөр да, тиллэр да курдукпун,
Киниэхэ көмөҕө тиийээри, 
Бүгүн да, тиэтэйэр эбиппин.

Уот сэрии тэргэнэ ытыалыыр 
Дуораана ырааттар-ыраатар.
Арай мин тиэргэммэр чугаһыыр, 
Сүрэҕим күннэтэ сэрэтэр...

 ХАҤАЛАСТАР КЭЛЛИЛЭР

Халыҥ хаары хаһаннар,
Хаамар Сиһин туорааннар, 
Хаҥыл аттаах, дуоҕалаах –
Хаҥаластар иһэллэр...

Халлаан диэки хайыһыҥ – 
Хотойдоро чаҥырҕыыр,
Үүт өрүһү батыһыҥ – 
Эрдиилэрэ кылбардыыр.

Суорба туруук хайаҕа 
Суруктарын ойуулаан,
Истиэп итии тыынынан 
Хочолору толортоон

Тэгил күнтэн тэһииннээх, 
Тойон хаантан төрүттээх, 
Байҕал тула тэрээһиннээх
Тарҕанааттар кэллилэр... 

 ХАҤАЛАСТАР...

Халыҥ аймах хаҥаластар 
Ханыылаһан олорбуттар. 
Кыайтарбатах Боотураттар 
Сэриилэһэн охтубуттар...

Кимэ биллибэт ааттара –
Кэнтиккэ былдьаммыттар,
Тоһуттубут уҥуохтара
Томтордору толорбуттар...

Онтон үүммүт титириктэр 
Баараҕай тиит буолбуттар. 
Сорохторо – муҥурааттар, 
Сууллубаттыы турбуттар.

Хаҥыл аймах хаҥаластар 
Ханыылаһан кэлбиттэр,
Дуоҕалардаах кылыстар 
Киэҥ аартыгы тэлбиттэр.

Күүстээх албан ааттара 
Кэнтик ахсын хаалбыттар,

Поэзия
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Кинилэртэн эллэнэннэр 
Ха²ыл дьоннор тахсыбыттар.

 БОР АЛААҺЫГАР

"Дьахтар сайына" буолбатах:
Бу – Бор "Көмүс күһүнэ",
Бэйиэт ситэ туойбатах 
Кэтэһиилээх кэмнэрэ.

Көбүс-көнө ыллык устун,
Сүгүннэрбит кыыһынаан,
Чуумпу чараҥ быыһынан 
Кэлбиттэрэ сиэттиһэн.

– Анюта, биһиэхэ иннибит, 
Итэҕэй, сырдык буолуоҕа,
Бу чараҥ курдук маанытык 
Сэндэҥэрэн туруоҕа!

Сүрэхпит баайын хардата суох 
Бар дьоммутугар аныахпыт, 
Букатын, бэйэбитигэр буолбатах, 
Өйдөбүнньүк хаалларыахпыт!..

Ол сэмэй бэйиэт бэйэтэ
Андаҕарын толорбута:
Дьалхааннаах этэ – үйэтэ –
Хомпорууннук олорбута...

Бар дьоно онтон ылата 
Борго мустар буолбута,
Бу көнө ыллык устун 
Быстыбакка субуспута...

 РЕКВИЕМ
(Силиппиэнтэптэр дьиэ кэргэттэрин

 кэриэстэригэр)

Улуу өрүс дьалхааннаахтык
Устар хоту муус байҕалга. 
Күн сатыылыыр, ый ымаҥныыр, 
Күөгэл-нусхал сыһыыларга.

Арай таҥара табата 
Тумнан сылдьар ырааҕынан,

Уулуу туран харахтара 
Туманнырар кутталынан...

Бу, манна, Бүлтэгир эстибит ыалларын, 
Куттара көй салгыҥҥа ынчыктыыр!.. 
Кытыл уҥуоргу дьаргыл таастарын
Тымныы долгун, дьэбирдик да сынньар.

Хараҥа да түүн сыһыыны 
Бигиир:
Бүлтэгиргэ ийэ ытыыр – 
Эргиллибэттэр уолаттара!..

Ырыаларга ылланаллар
Хорсун-хоһуун дьон ааттара,
Уруй-тускул айхалланар
Номох буолбут олохторо...

Суолтан туорууллар, нөрүйэ, 
Ытык дьоннор ааттарыгар. 
Туруоҕа бар дьон, андаҕайа, 
Бу холумтан буоругар.

Бу манна, Бүлтэгир эстибит ыалларын
Куттара салгыҥҥа бүтэйдии ынчыктыыр!.. 
Кытыл уҥуоргу дьаргыл таастарын, 
Тымныы долгун, дьэбирдик да, сынньар.

Хараҥа да түүн сыһыыны 
Бигиир:
Бүлтэгиргэ ийэ ытыыр – 
Эргиллибэттэр уолаттара!..

 ОЧУОС – КИҺИ
Академик Н.Г. Соломоновка

Өлүөнэҕэ бааллар элбэх 
Ааттаах-суоллаах хайалар:
Чочур Мыраан, Ытык Хайа, 
Сиинэ, Туруук, Лабыдьа...

Арай онтон биирдэрэ 
Мэлдьи миигин үөрдэрэ:
Дьикти номох уонна ыра,
Кинилиин алтыһара. 

Айанньыты көрсөр очуос, 
Сайын күп-күөх, кыһын чэҥ муус –
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Онно кыра оҕочоос 
Ыттан күнү көрсөрө...

Көрдөҕүнэ, аан дойдута, 
Атаҕын анныгар тэлгэнэрэ:
Кытыл ыала, өрүс арыыта 
Уонна төрөөбүт Хайырҕаһа. 

Тутан ылыах курдуга
Сулустары, күнү, ыйы.
Туохтан даҕаны ордуга
Сонордуура харамайы. 

Ол уол улаатан наукаҕа 
Сана суолу арыйбыта:
Омуктарга, форумнарга, 
Аата ааттанар буолбута.

Онтон ыла ааттаммыта 
Ол хайата кини аатынан. 
Аатырда «Никита очуоһа» –
Аарыма учуонай туһунан.

Номох уонна үһүйээн 
Үйэҕэ биирдэ төрүүллэр,
Биһигини тиэйэн
Лабыдьаҕа сирдииллэр...

 ХОРУОЛ ТУМУС

Тыгын бүтэһик ордуута – 
Нуучча анньыбыт мас кириэһэ.
Бу кэллэ Хоруол Тумуһа – 
Былыргы өбүгэм кэриэһэ!

Тыгын умайбыт кириэппэһэ,
Тиһэх өрө туруу тумуһа – 
Тарҕанааттар боотурдара 
Биһиктэрин ыйаабыт алардара.

Эн манна кэлиэҥ андаҕайа,
Эбэтэр кэриэскин этэ, амалыйа,
Чочур Мырааны, Ытык Хайаны одуулаһа,
Улуу эбэҕиттэн көрдөһө, ааттаһа...

Тыгын – Хаҥалас Аҕа баһылыга,
Саха уордаах ыраахтааҕыта,

Уолаттарын иннинэ, өрө турбута, 
Эрдэ кириэскэ тиириллибитэ...

Мин кинилэри кытары бииргэ 
Ол кириэскэ тиириллибиппин:
Уордайан, хаһыытаан ытык андаҕарга 
Биир тыла суох холбоспуппун.

Тылбын быспыттар быһыылааҕа – 
Испиттэн саҥам тахсыбатаҕа...
Хараҕым уутун дьоннор көрөллөрө, 
Сорохтор, онтон күлсэллэрэ...

– Бу эрэйдээх, түөһэйбит быһыылаах – 
Былыргыны эргитэр адьынаттаах!..
Балысхан сайдыыны аҕалбыттарга, махтал, 
Бэйэтэ онтон маппатах буолуохтаах...

Испиттэн са²ам адьаһын тахсыбат – 
Сатабыллаахтык тылбын тылбыйбыттар.
Онтон ылата, хас үйэ тухары, 
Хараҕым уутунан өҥсүттүм бу буорбун...

 * * *
Өбүгэлэрин билбэккэ, 
Өтөхтөрүн өҥөйбөккө,
Ааспыт суолларын анаарбакка 
Дьокуут омук олорбута.

Дойду улуу сирдьиттэрин
Үрүҥ күҥҥэ тэҥнииллэрэ,
Кинилэр кэс үөрэхтэрин
Өйдөрүттэн этэллэрэ...

Күн тэҥэ таптыыллара, 
Ол улуу сирдьиттэрин,
Оҕолорун ааттыыллара 
Кинилэр сиэннэринэн...

Аҕаларбыт ырыаларын 
Биһиги тэҥҥэ ыллаһарбыт,
Сирдьит эппит андаҕарын:
«Толоруохпут!» – тыллаһарбыт...

Итинник дьүөрэтэ суохтук 
Иитиллэн улааппыппыт. 
Ама да ааспытын иһин 
Сүрдээх кэмнэри туораабыппыт.
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 ААН ДОЙДУ УОННА ЭН

Көхсүгэр күнү сүгэн
Кимим тиийэн кэлиэҕэр,
Көҥөс иэйиим көнтөһүн
Төлөрүтэн биэриэҕэр –
Итэҕэйэр этим дуу,
Итэҕэйбэт этим дуу.

Киэһэ кэтэх тардыстан
Кэтэһэрдээх кэмнэрбэр,
Күнүс күйгүөр үлэттэн
Күрэнэрдээх күннэрбэр –
Дьоллонноҕум этэ дуу,
Дьолломмотум этэ дуу.

Күндүл күнүм анныгар  
Күлэр-үөрэр түгэммэр,
Көмнөх хаары кытары
Көтөр-дайар түүннэрбэр –
Көрүстэҕим этэ дуу,
Көрсүбэтим этэ дуу...

 МИН БААРБЫН

Доҕорбун хомоттум... Чэ, буоллун,
Тиргэҕэ тоһуйбут соһуччу түбүгүм
Эйиигин көрбөтөх буруйбун уйуннун.
Мин баарбын...

Сүрэхпэр барытын чугастык ылынан,
Киһиттэн дьоллонор үөрүүгэ ылларан,
Суолтата да суоҕу минньитэ ырытан,
Ыраахтан да буоллар күннэтэ алтыһан,
Сирдээҕи олохпор эн ааккын сипсийэн,
Сындалҕан айаҥҥын кыратык чэпчэтэн,
Күн курдук сылаастык, ый курдук ыраастык
Көстүбэт ситимҥэ ыксары силбэһэн –
Мин баарбын...

Сахалыы сэмэйдик, дьахтардыы симиктик,
Истиҥтэн истиҥник, бу маннык ураннык,
Ардахтаах сарсыардам саппаҕын анныттан
Киистэтин тараанар хатыҥныы налыйан,
Илгэлээх сайыным биэтэһин арыйан,
Үтүөтүн, кэрэтин хомуйан-тарыйан,
Ааттаһар аҥаардаах аналлаах тылларбын
Кичэйэн-харайан, кэһиилээн ыытабын.
Мин баарбын...

 АРДАХХА

Арай мин ардаҕы хоһуйуум эйиэхэ?
Үгүс дьон сылайбыт ньиккирэс дорҕоонун
Күндүтүк, маанытык хомуйан ыламмын
Утаппыт сүрэххин угуттуум бу киэһэ...

Намырыы, уҕарыы, биир кэмҥэ
Кырыымпа кылыныы диэлийэ,
Ардыгар табыгы охсордуу
Этиҥнээн дапсыйан сатарыы ньиргийэ
Халлааным ардахтыыр, ардахтыыр эргийэ,
Хараҕын ууларын суккуйар, суккуйар иэрийэ.

«ААН ДОЙДУ ҮРДҮГЭР ИККИЭЙЭХ...»

Арылы Дуйдаах
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Чэ буоллун, ытаатын, ытаатын халлааным – 
Көймөстөр санаатын илгэлээх уутугар   

    сайҕаатын,
Кинини көмүскүүр, аһынар бу киэһэ мин 
    баарбын,
Ардахха ытаһыах, ыллаһыах айылаах эн 
    бааргын...

 * * *
Иккиэйэх эрээри соҕотох,
Соҕотох эрээри, иккиэйэх – 
Олоруох, биир хоско тус-туспа,
Биир хоско, тус-туспа олоххо.

Эйиигин аан дойду сонуна – 
Сойботох сонуна баһылыыр,
Мин өйбүн бу куйаар ситимэ – 
Силбэһэр ситимэ абылыыр.

Аан дойду уонна эн,
Аан дойду уонна мин...
Аан дойду үрдүгэр иккиэйэх,
Аан дойду туһугар соҕотох...

 * * *
Хаҥас атахтан турдум дуу, 
Хаһыҥ баттаан тоҥнум дуу – 
Хаҥыр-киҥир саҥарыахча,
Халыр-илир хамсаныахча:
...Хаарыан күммүн хомоппоттуу
Хаҥнан хааллым уоскуйбуттуу…

Хаҕыс тылым ытар охтуу
Хааммар хамсыа холоруктуу,
Хаста-хаста алҕаһатан
Хам-кум тутуо куота сатаан,
Хаҥыл бэйэм муоһалана
Холкутуйуум, оттомура.

Хоргус санаа хоноһолуу,
Хотуппатын, суоҕу оруу –
Хомойобун бэйэбиттэн,
Хайҕанабын бэйэбиттэн,
Хайдах эрэ орто туруу
Харыстанар суолу солуу.

 * * *
Киэһэ кэлиэҥ – уолугуҥ аһаҕас,
Эрдэттэн суос бэринэн
Олуус-олус сайаҕас...

Көрсүөҕүм кыратык ыһыллаҕас,
Күөһүн умнар Суо Хотун
Солко курдук сымнаҕас...

– Буруйдаахпын...
– Эс. Киир. Аас...
Өйдөһүөхпүт ситэрсэн
Икки соргу быһаҕас...

Эн эргилин эрэ – аан аһаҕас.
Күөс оргуйан, тыл тиллэн
Сотуллуоҕа биир алҕас...

 * * *
Сороҕор тэтэркэй уоспуттан иҥниэҕиҥ:
«Сэмэйгэр түһэриҥ уолдьаспат дуо», – диэҕиҥ,
Умнубут малларбын күннэтэ бэрийиэҥ,
Үлэбэр, айаммар кыһаллан тэрийиэҥ.

«Оо, тугун үрдүгэй – атаҕыҥ сылайыа», – 
Ардыгар хараххар хобулук хатаныа,
Солуута да суохтан сэрэтии ыламмын
Хардыыбын бытаардыам, сэрэнэ туттаммын.

Ол эрэн, биир кэмҥэ эйиэхэ махтаныам,
Кыраны, сыыһаны буларгын да хайгыам:
Туохха да ис буолбат талымас бэйэбин
Үөрэргэ үөрэппит эн бааргын билиниэм.

 * * *
Эн биһикки тэбис-тэҥҥэ кырдьыахпыт – 
Илин-кэлин сэнньэлиһэ сылдьыахпыт,
Саас ылыыта дьарҕаланан ыалдьыахпыт,
Дьыл хаамыытын эндэппэккэ ааҕыахпыт.

Эн биһикки тэбис-тэҥҥэ кырдьыахпыт – 
Ол да буоллар син сиэттиһэ сылдьыахпыт,
Хос сиэннэрбит ахсааннарын сүтэрэн
Ууга-уокка түһүтэлээн ылыахпыт.



32 Чолбон 10 №-рэ 2018

Поэзия

Эн биһикки тэбис-тэҥҥэ кырдьыахпыт – 
Хас күн ахсын эн-мин дэһэ сылдьыахпыт!
Оннук эрэ, оннук буоллун ыйаахпыт,
«Олох» дэнэр уһуун-уһун айаммыт.

 АХТЫЛҔАН ХАЛЛААНА

Эйиигинниин көрсөөрү,
Эйиигиттэн үөрээри
Бу сиргэ төрөөбүт курдукпун,
Ырабынан ыйдаран,
Айыыһыттан айдаран
Тэҥҥэ хаамсар дьоллоох эбиппин.
 
 Хос ырыата:
 Ханна да буолларгын бииргэбит,
 Чугас да, ыраах да иккиэбит
 Ахтылҕан аргыстаах
 Тапталбыт халлааныгар.

Эйиигиттэн атыны,
Эйиигиттэн ордугу
Көрбөтүм олоҕум тухары,
Харыстаһа санаһан,
Оҕо курдук сайыһан
Куус миигин сүрэххэр ыксары.

Эйиигинэн иэйээри,
Эйиигинэн тиллээри
Ахтылҕан халлаанын арыйдым,
Хас сулуһун ахсаанын,
Күнүн-ыйын сылааһын
Тапталым аатынан алҕаатым.

КЫТАЛЫКТАР

Мин санаам кырсыттан кыырайан
Кындыа кыталыктар
Кылбаара көтөллөр,
Эдэр саас ситтэрбэт ыратын
Эргитэн аҕалар
Аптаахтар кинилэр.
 
  Хос ырыата:
 Лыҥкынас үөрүүгэ кыттыһаннар
 Кынтаһаллар, кыыс кэрэ көтөрдөр – 
 Кыталыктар.
  Кынат тыаһа.
   Дорҕоон кута.
 «Таптал нарын музыкатыгар уйдаран,
 Таптал сылаас тылларыгар мэлдьи 
     угуттанан,
 Дьоллоох буолуҥ», – диир курдуктар
 Кындыа маҥан кыталыктар.

Мин эмиэ кынаппын тиирэммин
Күөх халлаан урсунун
Кырыйа көтөбүн,
Эйиигин иккистээн көрсөммүн
Үҥкүүлүүр кырдалбар
Эргиллэн түһэбин.

Эн эрэ санныгар тайанан
Кыталык буоламмын
Үҥкүүгэ эргийиим,
Эн эрэ ырыаҕын ыллаһан
Бу истиҥ иэйиибин
Үрдүккэ көтүтүүм.
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3. Зак. № 273

ПОЭТ БАЙАҔАНТАЙ КЭРИЭҺИГЭР

Биир үтүөкэн сарсыарда 
Күрэниэхпит бары да.

Арай ыйыа суолбутун
(үйэлээҕи, сойботу)

Кубархай кумааҕыга
Хоһоон мэник ыллыга.

Ылланара ылланыа,
Быыллыйара быыллыйыа...

Арай син биир хаһан эмит
Тиллэн кэлиэ тиһэх тиһик:

Хомурдуостар-бичиктэр
тоҕуоруһа иликтэр.

Оһуохайга эргийэн
Этиэхтэрэ олус иэйэн:

«Суруллубут – суоруллубат,
Суруллубут – суураллыбат!»

Ким да барбат букатын,
Билэбит дии, бааргытын!

Суох буолбут дииллэр – тоҕо
Хоһооно тыынар оччоҕо??

Быдаҥ дьыллар – ол хаһан?
Сылдьаллар үһүө саһан?

...Арай сайыҥҥы халлааҥҥа
Саҥа сулус сандаарда,

Чаҕылхайдык умайда:
«Дьэ, бу кэллим, убайдар!»

  * * *
«Вот опять окно…» 

М.А. Цветаева

Түүн түстэ, арай – 
Түннүк уота сырдыыр.
Хайыыр буоллахтарай?
Ыллыыр биитэр ытыыр?..
Эбэтэр – икки сүрэх
Тапсан, таптастылар?
Түүннэри сэргэх
Түннүк хайаан да баар!

Тык, сырдат, умай,
Хараҥаттан арах – 
Уута суох харах!

«Түүн тыгар түннүк!» –
Иэйэн-куойан, эчи!..
Сырдатар күннүү
Хас-хас чүмэчи?

Мин түннүгүм эмиэ
Түүннэри тыкта:

ТИКСИБЭТЭХ ТИҺИКТЭР

Саргылаана Сандаар
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Уум көттө бэйдиэ
Миигин кытта.

* * *
Ыар санаа, ыалдьыттаа! Ыллаа!
Уу чуумпу. Соҕотох суор, халлаан.
Кураанах куолас. Саһарҕа.
Айманыма, саҥарба.
«Иирэ-иирэ», – тыл ууһа.
Сииктээх салгын хам кууһар.

Тулаайах муҥнаах, эн ыыт дуу!
Олох – сүүрүк утары устуу.
Улам – умат – барытын.
Кылан. Ытан. Баҕар, ытын.
Санаа да суох. Кыбыстан
Турума эн. Уон алтыстан.

Тойон! Кулут! Ха-хаа!
Лахсыйыы да лабаҥха!
«Туох хаалар?» – сүрэх мууһа.
Сииктээх салгын хам кууһар.
Уу чуумпу. Хагдаҥ халлаан.
«Санаа!» – «Туол дуу!» – «Айхаллан!»

 * * *
Түннүк кирдээх тааһыгар
сааскы киэһэ ымайар.
Эн этиҥ сылааһыгар
ким эрэ сылаанньыйар?

Күммүт киирэр чааһыгар
тыа кэтэҕэ умайар.
Эн этиҥ – тулааһыным.
Ким аны суолбун ыйар?

Саһарҕа сурааһына.
Тыллар нарын ыам ыйа.
Этим-сииним сааһыгар
ааспат аһыым аһыйар.

Хааннырбыт халлаанынан
күнү саҕах ыйыстар.
Этиий, ханнык аанынан
тахсабын бу кырыыстан?

Түннүк килбик тырыма.
Ый ымайар, кыбыста.
Тыргыллыбыт тымырым.
Кубарыйбыт ытыстар.
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Оонньуур дьоно:

Ярхадана – тигиилээх сирэйдэр ки йиит кыыс-
тара, омугунан дьµкээгир.

Дэкимдэ – кини кэргэнэ. Тигиилээх сирэй.
Дьөлүкэн – Дэкимдэ аҕата.
Илкээни – Дэкимдэ ийэтэ.
Мондой – Дэкимдэ эһэтэ, чугас эргин тигиилэ-

эх сирэйдэр ытык киһилэрэ. 

Ираида Коркина-Чугдаара

 Ярхадана туһунан номох
(Дьµкээгир, эбээн номохторуттан 8 хартыыналаах пьеса)

Драма

3*

Ираида Федоровна Коркина–Чугдаара 1987 сыл-
лаахха Чурапчы улууһун Чурапчы бөһүөлэгэр күн 
сирин көрбүтэ. 2007 сыллаахха Дьокуускайдааҕы 
култуура уонна искусство колледжын, 2014 сыл-
лаахха Арктикатааҕы судаарыстыбаннай искусство 
уонна култуура институтун бүтэрэн этнокултууру-
най киини салайааччы идэтин баһылаабыта. Үөрэҕин 
кэнниттэн Хаҥалас улууһун Күөрдэм норуот тыйаа-
тырын режиссеру нан үлэлээбитэ. Билигин Дьокуус-
кай куоракка көһөн, Өксөкүлээх Өлөксөй аатынан 
Норуоттар до ҕордоһууларын дьиэтигэр үлэлии сыл-
дьар. Кэргэннээх, биир оҕолоох.

Оҕо эрдэҕиттэн хоһоон, кэпсээн айарга холо-
нор. Оҕолорго уонна эдэр ыччакка аналлаах өрөс-
пүүбүлүкэтээҕи куоталаһыыларга ситиһии лээхтик 
кыттан өрүү 1-кы, 2-с миэстэлэртэн түспэт. Боччум-
наах ситиһиитин быһыытынан "Чолбон" сурунаал 85 
сыллаах үбүлүөйүгэр анаммыт эдэр суру йааччылар 
күрэстэригэр (2011 г.) 2-с миэстэни ылбытын бэ-
лиэтиэххэ сөп. Айымньылара, ыстатыйалара өрөс-
пүүбүлүкэ араас таһаарыыларыгар утумнаахтык бэ-
чээттэнэллэр. 

Бука, норуот тыйаатырын режиссерунан µлэлээн 
буоллаҕа буолуо, кэлин драма жанрыгар ылсан эрэр. 
Бы йыл Эдэр  суруйааччылар өрөспүүбүлүкэтээҕи XXI 
сүбэ мунньахтарыгар кыттан драма семинарыгар 
бастыҥынан ааттаммыта.

Ньүүйэ уонна Ньэкэ – 8-9 саастаах бииргэ 
төрөөбүт тигиилээх сирэйдээхтэр кыргыттара.

Сисхадиэ – эдэр соҕус дьахтар, Ярхадана ий-
этэ, дьµкээгир.

Лимха – Ярхадана аҕата, дьµкээгир.
Чучухай – Сисхадиэ ийэтэ.
Силари – Сисхадиэ аҕата.
Яртиниэ – кинилэр уоллара, Сисхадиэ сурдьа.
¥³лтэнкэ – Ярхадана дьүөгэтэ. 
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Бэппэкэ – Ярхаданалаах атастара, эдэр уол.
Дыгдара² Удаҕан – дьµкээгир уда ҕана, кы-

ратык булкуллар.
Уйамкан – саас ортолоох эр киһи, Дьөлүкэн 

аймаҕа, тигиилээх сирэй.
Улуки – сааһырбыт соҕус эр киһи, Мондой сур-

дьута, тигиилээх сирэй.

Иргичи – сиппит-хоппут эдэр киһи, Улуки 
уола.

Ириктэ – сорукка сүүрэр, хороччу улаатан 
эрэр тулаайах уол.

Маны таһынан быстах көстөр тигии лээх сирэй-
дэр, дьµкээгирдэр. Аныгы олох хо сэһэргээччи 
эмээхсин уонна кини сиэннэрэ.

Драма

Пролог

Бытаан со±ус музыка барар, сыана сып-
сырдык буолар, чыычаах ырыата, сүүрµк 
тыаһа иһиллэр. Сыанаҕа ыраах өрүс кэрэ 
ойуута, ол иннигэр сымара таас сытара 
көстөр. Оргууй аҕай эмээхсин тахсан кэлэр.

ЭМЭЭХСИН: Бээ-эрэ, манна олорон сынньана 
түһэрим дуу? (Ырааҕы одуулуур). Сылтан сыл 
ахсын эбэбит кэрэ көстүүтэ тупсан иһэргэ дылы. 
Тоҕо үчүгэйэй?

Тааска сынньанардыы олорор. Оҕолор 
күлэллэрэ иһиллэр.

ЭМЭЭХСИН: Оксиэ, сиэннэрим иһэллэр…
Сотору соҕус буолан баран, икки оҕо 

сырсыа ка лаһан киирэллэр. Эбэлэрин тула 
сүүрэллэр.

ЭМЭЭХСИН (торуоскатынан тоҥсуйар): Чуум-
пуру² эрэ! Мээнэ айдаарымаҥ!

БАСТАКЫ ОҔО: Ол тоҕо, эбээ?
ЭМЭЭХСИН: Бу Ярхадана эбэ ытык кытылыгар 

кэллибит. Манна улаханнык саҥарбат куолута.
ИККИС ОҔО (өрүс киэҥ эҥээрин одуулуур): 

Эбээ, мантан µчµгэй баҕайытык көстөр дии!
БАСТАКЫ ОҔО: Оо, кырдьык даҕаны… Эбээ, 

тоҕо бу сири Ярхадана эбэ ытык кытыла дииги-
ний?

ЭМЭЭХСИН: Ити туһунан үһүйээн баар.
ИККИС ОҔО: Сынньана таарыйа ол үһүйээни 

кэпсээбэк кин ээ.
ЭМЭЭХСИН: Сөп… Чэ кэпсиим даҕаны… (таас 

үрдүгэр тирии олбо±у уурар, төхтүрүйэн олорор). 
Болҕойон истиҥ...

I хартыыната

Уот хараҥарар. Бытаан биһик ырыатын 
матыыбын кэтэхтэн дьахталлар ыллыылла-
ра иһиллэр. 

ЭМЭЭХСИН: Былыыр-былыр, бэрт өрдөөҕүтэ, 
дьµкээгир уонна эбээн омук бэйэ-бэйэлэрин кыт-
та ыкса алтыһан олор буттара. Ол түмүгэр ити икки 
омук олохтору гар-дьа´ахтарыгар, итэҕэллэригэр 
май  гынныыр өрүт тэр үөдүйбүттэрэ. Ити кэмҥэ 
дь µкээгирдэр гэ Сисхадиэ уонна Лимха диэн кэр-
гэнниилэр олорбуттара. Кинилэр икки кыыстаах-
тара. Сотору со ҕус буолан баран үһүс оҕолоро 
күн сирин көрбүтэ…

Ураһа иһэ көстөр. Дьахтар төрүүр ха-
һыыта быыс анараа өттүгэр иһиллэр. Лимха 
төттөрү-таары хаамар.

ЛИМХА: Пон Таҥарам Сисхадиэ±а уол оҕону 
биэрдин… (үөһэ көрөр). Халлаан Тойоно – Пон, 
уол оҕото биэриий дуу, миэхэ… Көрдөһөбүн… 
Төрүөх Таҥарата, булчут бэрдин уунууй дуу, 
биһиэхэ...

Эмискэ кыһыл оҕо ытыыра иһиллэр. Лим ха 
сэргэхсийэр уонна быыс та´ыгар чу га´ыыр. 
Быыс кэнниттэн Чучухай тахсан кэ лэр.

ЧУЧУХАЙ: Орто Дойду маанылаах ыалдьыта 
кынталдьыйар кыыс оҕо кэллэ.

ЛИМХА: Кыыс дуо?! Эмиэ кыыс дуо?!
ЧУЧУХАЙ (кэлэн уотун күөдьүтэн биэрэр): Кэ-

бис тукаам, инньэ диэмэ… Дьылҕаҥ оннук буол-
лаҕа дии…

ЛИМХА (умса туттан туран): ¥һүс кыыс… Суох… 
Пахай… (тахсан барар).

ЧУЧУХАЙ: Лимхаа! Оҕо² туомун ким толоро-
руй? (£рө тыынар). Үрдүкү күүстэр кими уум-
муттарынан олорор буоллахпыт. Чэ, маанылаах 
кыыспытын аҕалан кулу.

Быыс кэнниттэн оҕо к³т³±µµлээх Сисха-
диэ уонна өссө икки атын дьахталлар тах-
сан кэлэллэр. Сисхадиэ оҕону Чучухайга 
биэрэр, бэйэтэ оргууй уот таһыгар олорор.

ЧУЧУХАЙ: Саҥа төрөөбүт ийэҕэ сытар тэллэхтэ 
таһааран биэриҥ (оҕону уоскутардыы бигиир).
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Быыс кэнниттэн атын дьахтар таба тирии-
тин таһааран кытыыга уурар. Сисхадиэны 
өйөөн онно сытыараллар. Дьахталлар туора 
тураллар.

Чучухай оҕону бигиир. 
ЧУЧУХАЙ: Дьаҥ-дьаһах дьаадьыйдыан!
ДЬАХТАЛЛАР: Дьаҥ-дьаһах дьаадьыйдыан!
ЧУЧУХАЙ: Дьаҥ-дьаһах дьаадьыйдыан!
ДЬАХТАЛЛАР: Дьаҥ-дьаһах дьаадьыйдыан!
Чучухай оҕону ийэтин аттыгар сытыаран 

баран, таһырдьа өҥөйөр. 
ЧУЧУХАЙ: Кэлиҥ, кэлиҥ. Киириҥ, киириҥ, маа-

нылаах кыыс оҕото кэллэ!
Таһырдьаттан Чучухай кэргэнэ Силари, 

Яртиниэ киирэллэр. Кэннилэриттэн Лимха 
икки кыра кыыһын кытта киирэр.

ЧУЧУХАЙ: Лимха, кыыскын көтөҕөн өйдөөн 
көр эрэ. Сырдык саһарҕа курдук ыраас сэбэрэ-
лээх буолбатах дуо?

Бары кэлэн оҕону өҥөйөн көрөллөр.
БАРЫ: Чахчы.
ЛИМХА (оҕону көтөҕөн, сирэйин ³²³й³н кө-

рөр): Оо, оҕом нарын, кэрэчээн бэйэлээх кыыс 
оҕо буолсу.

СИЛАРИ (таба этин ылар уонна уокка чуга-
һыыр, тобуктаан олорор):

Дьэ, Мэмдьэйэ-Эчийэ эһэкээммит,
Үрүҥ Күннүүн ситимнээх буоллаҕы²,
Үрдүк күүстэри биллэҕи²,
Биһиги дьүкээгир эҥээрбитигэр
Саҥа киһи, саҥа дьүкээбил оҕото кэллэ.
Эн нөҥүө, сүдү күүстэр үрдүк ааттарыгар 
    махтал буоллун!
Аны даҕаны төрүөх тубустун (уокка эти биэрэр).
Силари турар, Лимха киниэхэ оҕону 

биэрэр. 
ЛИМХА:
Мэмдьэйэ-эчийэ эһэкээниэм,
Маанылаах кыыс оҕо кэллэ.
Дьүкээбил удьуорун элбэттэ,
Кэнчээри кэскили түстээтэ,
Биһиги төрүккэ кэнэҕэскини үксэттэ.
Хойль Тойон алҕаатын!
Лимха турар уонна оҕону ылар. Чучухай 

уокка тиит лабаатын аҕалан үстэ эргитэр, 
сылытар. 

ЧУЧУХАЙ:  Ооккобут барахсан дьылҕата табы-
лыннын. Кыыспыт барахсан инникитэ тубустун!

Чучухай оҕоҕо чугаһыыр, оҕо илиитин 
ылан отунан имэрийэр.

ЧУЧУХАЙ: Куһаҕан күүстэр антах үтүрµлүн-
нүн нэр, хара дьай аттыбытыгар ыксаласпатын.

Чучухай тиит лабаатын туспа ууран баран 
оҕону илиитигэр ылан бигиир.

ЧУЧУХАЙ: Сисхадиэ, тур. Кэл! Оҕоҥ сирэйин-
сэбэрэтин көрөн аатын тал.

Сисхадиэ оргууй турар уонна оҕотун 
ылар. Сирэйин көрөр.

СИСХАДИЭ: Икки кыыһым судургу ааттаахтар. 
Бу үһүс кыыһым – ордук сырдык, өрүс уутун кур-
дук ыраас сэбэрэлээх, улуу эбэбит долгуна күн 
уотугар оонньуурун курдук чаҕыл харахтаах эбит. 
Мин кинини (толкуйдуур) – Ярхадана диибин…

Эмискэ дьикти тыас иһиллэр. Таһыр дьат тан 
Дыгдараҥ Удаҕан киирэн кэлэр. Ба ры чуумпу-
ран хаалаллар. Сисхадиэ оҕо тун хам кууһар. 

ЧУЧУХАЙ: Оо, Дыгдараҥ эдьиийбит, хайа диэ-
киттэн кэллиҥ?

ДЫГДАРАҤ (уоту тула хаамар, оҕоҕо чуга-
һыыр): Мин диэтэх киһи сылдьар сырыым элбэх 
буоллаҕа дии. Коркодуона эбэ анараа эҥээригэр 
көтө сырыттым уонна бу кыыс оҕо төрөөбүт 
сураҕын истэн, эһиги тордоххутугар кэллим.

ЧУЧУХАЙ: Хата кэлбиччэ, бу кыыспыт инники 
дьылҕатын түстээн кулу.

ДЫГДАРАҤ (мэнэрийэр): Бөлүүн кыыра сы-
рыттахпына Коркодуона эбэбит тоҕо эрэ олус 
үөрбүтэ. Долгунун сүүрдүбүтэ. Сиэним төрөөн 
эрэр диэн часкыйбыта. Онтон көрбүтүм, доҕоор, 
эһиги кыыскыт инникитэ харахпар көстөн кэллэ. 
Кини кэргэн тахсан баран, эһигиттэн ыраатыа-
ҕа, хаһыырар куоластаах буолан эбэ үрдүтүнэн 
көтүөҕэ (мэнэрийэн бүтэр).

СИСХАДИЭ: Хайдах ол аата?
ДЫГДАРАҤ: Кэмэ кэллэҕинэ ол тыҥырахтаах 

көтөр өрө көтөн тахсыбытын туһунан истиэххит, 
ол истибиккит кэнэҕэһин кэнэҕэс уостан түспэт 
но мох буолан үйэлэргэ хаалыаҕа.

ЧУЧУХАЙ: Сисхадиэ, тукаам, ити кини кубулу-
тан саҥарар (тиит лабаатынан оҕону сапсыйар. 
Ярхадана кэнэҕэскибит эрэлэ буолуохтун.

БАРЫ (Дыгдара²тан ураты): Кэнэҕэскибит эрэ-
лэ буолуохтун.

ЧУЧУХАЙ: Ярхаданабыт барахсан.
БАРЫ (Дыгдараҥтан ураты): Ярхаданабыт ба-

рахсан.

Драма
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Ити тыллара ой дуораана буолан, «Ярха-
данабыт барахсан!» диэн үс төгүл хатыла-
нар. Дьон саҥата улам кыччыыр. 

Быыс.

II хартыына

Уот улам сырдыыр. Сэргэх, тэтимнээх 
ырыа иһиллэр. Сцена икки өттүгэр сымара 
таастар сыталлар.

ЭМЭЭХСИН: Ярхадана кыыс оҕо кылааннааҕа 
буола улаатан тахсыбыта. Кини кэрэ дьүһүнэ 
ырааҕынан-чугаһынан сураҕырбыта. Ол эрээ-
ри Ярхадана кэргэн тахсар туһунан санаабакка, 
күнү бы´а оонньоон-көрүлээн тахсара.

Ярхадана сүүрэн киирэр. Икки таа´ы кө-
рөр, онтон хаҥас сытар тааска ойон тии йэн 
саһардыы олорор. Сотору соҕус буолан ба-
ран Үөлтэнкэ сүүрэн киирэр. Кыыс эргиччи 
көрүтэлиир.

¥£ЛТЭНКЭ: Ярхадана, саһымарыый... Ханна 
бааргыный? Син-биир булуом! Ханна барыаххы-
ный?

Үөлтэнкэ көрдөөбүтэ буолар. Уҥа сытар 
таас кэннин өҥөйөн көрөр. Бу кэмҥэ Яр-
хадана кэнниттэн үөмэн кэлэн суһуоҕут-
тан тардар. Үөлтэнкэ соһуйан ³р³ ыстанан 
ылар. Ярхадана дэлби күлэр.

¥£ЛТЭНКЭ: Ярхадана, тоҕо киһини куттуугун? 
Эн куотабын эрэ диэбити² дии.

ЯРХАДАНА (арыый уоскуйар): Куотабын да-
ҕа ны сиппэккин дии. Чэ, айыкка, итинник оон-
ньоон бүтүөх.

¥£ЛТЭНКЭ: Оччоҕо тугу гынабыт?
ЯРХАДАНА: Били... эргичийэ оонньуох. Элбэх 

эрдэхпитинэ эргичи²ниир этибит дии. 
¥£ЛТЭНКЭ: Ээ, кырдьык. Мэйиибит эргийиэр 

диэри эргийиэххэ. Дьэ ким тулуурдаах эбитий?
Иккиэн илиилэриттэн тутуһан баран эр-

гичиҥнииллэр, дэлби күлсэллэр. Ол сырыт-
тахтарына ойоҕостон Бэппэкэ тахсан кэлэр. 
Ярхадана алҕас, эргийэ сылдьан, Бэппэкэҕэ 
кэтиллэр.

ЯРХАДАНА: Хайа, бу ким баарый?
ҮӨЛТЭНКЭ (күлэр): Бэппэкэ дии, эн бу тугу 

гына сылдьаҕын?
БЭППЭКЭ: Эһиги күлсэргитин истэн кэллим.

ЯРХАДАНА: Ол эмиэ тоҕо кэлли²?
ҮӨЛТЭНКЭ (Ярхадананы илиититтэн ылар, тэ-

йиччи илдьэр): Эйигин сөбүлүүр буолбат дуо? 
Ол иһин кэллэҕэ дии.

ЯРХАДАНА: Па, инньэ диэмэ.
¥£ЛТЭНКЭ: Чэ, мин барыым, тугутчааннарбын 

көрүөхтээхпин… (имнэнэ-имнэнэ бараары гынар).
ЯРХАДАНА: Үөлтэнкэ, барыма, кэтэһиий…
ҮӨЛТЭНКЭ (Ярхадананы илиититтэн тутар): 

Хаал… чэ, бардым.
ЯРХАДАНА: Барыма диибин ээ...
¥³лтэнкэ сµµрэн хаалар.
БЭППЭКЭ: Ярхадана, мин эйиэхэ тугу эрэ 

этиэх пин баҕарабын…
ЯРХАДАНА: Этэ оҕус, мин ыксыыбын…
БЭППЭКЭ: Мин эйигин наар түһээн көрөр буо-

лан хаалбыппын.
ЯРХАДАНА: Ону мин хайыыбыный?
БЭППЭКЭ: Мин эйигин наһаа сөбүлүүбүн…
ЯРХАДАНА: Наһаа диэ, судургутук тоҕо сөбү-

лээбэккин?
БЭППЭКЭ: Эйиэхэ бу аҕаллым… (сибэкки уунар).
ЯРХАДАНА (сибэккини ылар, сыллыыр): Чэ, 

сөп… (тэйэн биэрэр) уонна тугу этээри гынаҕын?
БЭППЭКЭ: Миэхэ кэргэн тахсарга сөбүлэҥҥин 

биэриэҥ этэ дуо?
Ярхадана күлэн тоҕо барар.
БЭППЭКЭ: Ярхадана, тоҕо күлэҕин? 
ЯРХАДАНА (уоскутардыы): Дьэ, толкуйдуом… 

Баҕар сөбүлэһиэм, баҕар суох… Уонна этэри² 
бүттэ дуо?

БЭППЭКЭ: Бүттэ быһыылаах.
ЯРХАДАНА: Оччоҕо кэлин кэпсэтиэхпит.
БЭППЭКЭ: Кэлин... Оттон, мин… 
ЯРХАДАНА: Бэппэкэ, барытын өйдөөтүм, кэ-

лин кэпсэтиэхпит.
БЭППЭКЭ: Оттон…
ЯРХАДАНА: Кэлин диибин дии (илиитинэн 

Бэп пэкэни үтэйэр).
БЭППЭКЭ: Сөп… (Ярхаданы к³р³-к³р³ тахсан 

барар).
Ярхадана соҕотох хаалар.
ЯРХАДАНА: Көр эрэ, өссө кини миигин кэр-

гэн ылыан баҕарбыт… Мин киниэхэ ойох барыам 
кэриэтин – соҕотох хаалыам… (сибэккини сыл-
лыыр). Кэрэ даҕаныы... (ырыа ыллыыр).

Ярхадана ыллыы сырыттаҕына Үөлтэнкэ 
тиийэн кэлэр. Ярхадана тохтуур.

Драма
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¥£ЛТЭНКЭ: Хайа, туох диэтэ?
ЯРХАДАНА: Эйигин сөбүлүүбүн диэтэ уонна 

кэргэн тахсыа² дуо диэн ыйытта.
¥£ЛТЭНКЭ: Аата үчүгэйин... Ону эн туох диэ ти²?
ЯРХАДАНА: Туох диэхпиний? Туох да диэн эп-

пэтим...
¥£ЛТЭНКЭ: Ярхадана, тыый, олус үчүгэй  уолан 

киһи дии, сөбүлэс.
ЯРХАДАНА: Суох ини. Хайдах буолаҕын? Мин 

маннааҕыга буолбакка, ыраахтан кэлбит, эбэтэр 
арыый үчүгэй дьүһүннээх киһиэхэ кэргэн тах-
сыаҕым.

¥£ЛТЭНКЭ: Арай оннук көстүбэтин? Оччоҕо? 
Мин эбитим буоллар сөбүлэһиэм этэ.

ЯРХАДАНА: Эн диэн эн. Мин сөбүлэспэппин.
Ыраахтан Яртиниэ хаһыыта иһиллэр.
ЯРТИНИЭ: Ярхаданаа!
Яртиниэ сүүрэн кэлэр.
ЯРТИНИЭ (аҕылыы-аҕылыы): Ярхадана, ыраах-

тан ыалдьыттар кэлбиттэр. Ийэҥ уонна аҕаҥ ыҥы-
раллар. Бара охсуоҥ үһү.

ЯРХАДАНА: Оо-дьэ! Эмиэ кэргэн кэпсэтэ кэл-
бит баҕайылар буолуо.

ЯРТИНИЭ: Оннукка маарыннаабаттар. Корко-
дуона эбэ анараа эҥээриттэн кэлбит омуктар. 
Би һиги тылбытынан олуттаҕастык саҥараллар.   
Ба ран ийэҕэр көмө буолуо² үһү.

¥£ЛТЭНКЭ: Иһитти² дуо? Ыраахтан кэлбиттэр.
ЯРХАДАНА: Ол ханнык омуктарый?
ЯРТИНИЭ: Улаханнык саҥарбаппын… Тигии-

лээх сирэйдэр.
ЯРХАДАНА: Тигиилээх сирэйдэр... Мин оннук 

биистэри билбэппин.
ЯРТИНИЭ: Чэ, кытааты², кыргыттар, ыксаа².
Яртиниэ тахсан барар.
ЯРХАДАНА: Үөлтэнкэ, иһитти² дуо? Ол Тигии-

лээх сирэйдэр диэн биистэри төһө билэҕин?
¥£ЛТЭНКЭ: Урут хаһан эрэ эбэм ити омуктар 

тустарынан биирдэ эмэ кэпсиир этэ. Ону даҕаны 
үчүгэйдик, бу диэн өйдөөбөппүн.

ЯРХАДАНА (сирэйин-хараҕын оҥостор, батта-
ҕын имэринэр): Чэ, барыах.

¥£ЛТЭНКЭ: Барыах (илиититтэн тардар).
ЯРХАДАНА: Бээ, таҥаспын-саппын көннөрү-

нүөх хэ. Баттахпын…
ҮӨЛТЭНКЭ: Үчүгэйгин, үчүгэйгин. Бара охсуох.
ЯРХАДАНА: Чэ, барыах.

Быыс.

III хартыына

Тордох иһэ. Лимха уот таһыгар олорор 
уонна быһах сытыылыыр. Сисхадиэ таба 
ти риитин имитэр. 

ЛИМХА: Сисхадиэ, Ярхаданабыт ханна баарый?
СИСХАДИЭ: Ээ, Үөлтэнкэни кытта маарыын 

оон  ньуу барбыта.
ЛИМХА: Оонньуу буолбакка. Туох аат таах 

бачча улаатыар диэри оонньоон-көрүлээн хаал-
лаҕай? Ойох барыа эбит. Эдьиийдэрэ ман наа-
ҕыларга кэргэн тахсан олохторун буллулар дии.

СИСХАДИЭ: Ярхаданабыт барахсан, оҕото бэрт 
дии.

ЛИМХА: Эн ити атаахтык иитэҥҥин! Тордох 
иһи нээҕи үлэҕэ да көмөлөспөт.

СИСХАДИЭ: Оонньуу-көрүлүү түстүн ээ. Оҕо-
бут барахсан ойох баран, муҥур үйэтэ туолуор 
диэри үлэлээн тахсыа дии.

ЛИМХА: Суох! Быйыл кэргэн биэрэ охсуохха.
СИСХАДИЭ: Эрдэтэ бэрт диибин буолбатах  

дуо? Ол кэргэн биэрэ охсуоххун баҕарар буол-
лах хына, маннааҕыларга эрэ биэрэбин. Оҕо -
бун  бэ йэм таспыттан ыраатыннарыахпын ба-
ҕар бап пын.

ЛИМХА: Ярхадана атааҕын ааһан аны сирим-
сэх. Ити Бэппэкэ уолтан ордук ким баар үһүнүй? 
Ону кини сирэр.

СИСХАДИЭ: Сирдин. Ярхаданабыт кэрэ дьү һү-
нүн атын да киһи сөбүлүү көрөө ини.

Эмискэ ыт үрэрэ иһиллэр. Таһырдьаттан 
Яртиниэ аҕылаан-мэҥилээн киирэн кэлэр.

ЯРТИНИЭ: Лимха, Коркодуона үрэх анараа өт-
түттэн биистэр кэллилэр. 

ЛИМХА (сирэйэ уларыйа түһэр): Нойоон, ол 
хан нык биистэрий?

ЯРТИНИЭ: Сирэйдэриттэн-харахтарыттан көр-
дөх хө, дьирикинэй биистэрэ – тигиилээх сирэйдэр 
быһыылаах. Билигин манна киирээри гыналлар.

ЛИМХА (турар, дьулайбыт сирэйдэнэр): Хайа, 
ол хас киһи баарый? 

ЯРТИНИЭ: Үһүөлэр.
ЛИМХА: Оо, бу дьиктитин… Сисхадиэ аста бэ-

лэмнээн уур. Яртиниэ, эн киллэртээ уонна Ярха-
дананы ыҥыр эрэ. Кэлэн көмөлөһүө этэ.

Яртиниэ тахсан барар. Сотору соҕус буо-
лан баран сирэйдэрэ тигии суоллаах үс эр 
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киһи (Дьөлүкэн, Уйамкан, Дэкимдэ) киирэн 
кэлэллэр.

ДЬ£Л¥КЭН: Дьэ, дьүкээгир бииһин сыдьаан-
нара, биһиги бу иттэ-ирэ таарыйа, туох-ханнык 
дьон баалларый диэн, билэ-көрө сылдьабыт.

ЛИМХА: Бэттэх киирэн олору². Итиитэ киллэри²!
Үһүөн киирэн олороллор. Сисхадиэ инни-

лэригэр буспут эти ³р³´³лµµ уурар. 
ДЬӨЛҮКЭН (тордоҕу эргиччи көрөр): Дьэ, эһи-

ги дьүкээгир биистэриттэн хайалара буолаҕыт?
ЛИМХА: Мин Халыма эбэ таһыттан хааннаах 

былыргы дьүкээгир сыдьаана Лимха диэн аат-
таах-суоллаах киһи буолабын.

Кыратык тохтуу түһэн аһыыллар. Эттэрин 
сииллэр. Аҕыйах түгэҥҥэ чуумпу бүрүүкүүр. 
Тигиилээх сирэйдээхтэр малы-салы, тордох 
иһин одуулууллар.

ДЬ£Л¥КЭН: Бу диэки төһө бултаах-алтаах, 
та ба±а мэччирэ²нээх дойдунуй? Төһө өр кэмҥэ 
манна тохтоон олороҕутуй?

ЛИМХА: Таба аһылыга син баар. Аны күммүт 
саҕахтан тэйиитин саҕана бүтэрэ буолуо. 

УЙАМКАН: Чугас эргин хас ыал баарый?
ЛИМХА: Сэттэ улахан, түөрт кыра тордох буо-

лан олоробут.
Эмискэ диэл арылла түһэр. Тордоххо Яр-

тиниэ киирэр.
СИСХАДИЭ: Хайа, нойон, Ярхадана ханна баа-

рый?
ЯРТИНИЭ: Ээ, ити, оол эбэ кытылыгар Үөл-

тэнкэлиин сылдьаллар эбит.
ЛИМХА: Ыҥырды² дуо?
ЯРТИНИЭ: Ыҥыран. Иһэрэ буолуо.
ЛИМХА: Чэ, эн киир, биһигини кытта аһас.
ДЬӨЛҮКЭН (Яртиниэҕэ): Бу эн хайалара буо-

ла ҕыный?
ЯРТИНИЭ: Бу тордох хотунун сурдьа буола бын. 

Манна чугастааҕы чуумҥа баарбын. Эдьиий бэр 
көмө, илии-атах буола сылдьабын.

ДЬ£Л¥КЭН: Дьэ, минньигэс эти сиэн, амтан-
наах аһылыгы аһаан абыранан ахан эрэбит. Ыт-
тарбыт да дьүдьэйдилэр, эппит да элэйдэ. Айан 
сылаалаах диэн маны этэн эрдэхтэрэ.

Тордох диэлэ арылла түһэр. Ярхадана 
кии рэн кэлэр уонна ыалдьыттары көрөн 
тохтуур. Бары чуумпуран хаалаллар. Дэ-
ким дэ Ярхадананы одуулуур. 

ЛИМХА: Ханна сүтэ сылдьаҕын? 

ЯРХАДАНА: Итиннэ кытылга сырыттым.
СИСХАДИЭ: Киир, тириигин ситэр.
Ярхадана ийэтин аттыгар олорон тирии ни 

имитэн барар. Тигиилээх сирэйдэр аһыыл лар, 
чуумпу бүрүүкүүр. Дэкимдэ ол кэмҥэ  кистээн 
кыыһы одуулуур. Ярхадана уолу эмиэ кис-
тээн көрөр. Ону Сисхадиэ таба кө рөр.

СИСХАДИЭ (кыыһы илиитинэн үтэйэр): Ярха-
дана, бар, эн быыскар киир!

ЯРХАДАНА (сибигинэйэн): Тоҕо?
СИСХАДИЭ: Киир. Киир. 
ЯРХАДАНА: Оттон тириини…
СИСХАДИЭ: Бэйэм имитиэм, бар киир!
Ярхадана быыс кэтэ±эр киирэр. Бу кэмҥэ 

уол кыыһы батыһа көрөр. Онтон Ярхадана 
быыс хайа±а´ынан уолу одуулуур.

ЯРХАДАНА (иһигэр): Ити эдэр уоланы көр-
бүппэр тоҕо сүрэҕим күүскэ тэбэн кэллэ? Тоҕо 
кинини көрбүппэр этим-сииним итийдэ? Дьэ 
дьик ти… Олус ураты сэбэрэлээх дии.

Онтон прожектор уота Дэкимдэҕэ тыгар.
ДЭКИМДЭ (иһигэр): Наһаа да үчүгэй кыыс! 

Итинник таҥара табатын курдук талба кыыһы 
көрө иликпин. Кини курдук ойохтоммут киһи.

Эмискэ Дьөлүкэн туран кэлэр.
ДЬ£Л¥КЭН: Биһиги, дьэ, ас киэнин амтан-

наа ҕын амсайдыбыт. Итиннибит, салгыы барар 
суол бутунан барыахха эрэ.

УЙАМКАН: Барыахха…
ЛИМХА: Аны хайа диэки бара±ыт?
ДЬ£Л¥КЭН: Маннааҕы эҥээри кэрийдибит. 

Аны эбэ кытылынан үчүгэй булду көрө түһэн 
баран, тордохторбутугар төннөрбүт буолуо. Чэ, 
барыах…

Хомуналлар. Дэкимдэ кыыс хаппахчытын 
сайыспыттыы көрөн баран, тахсан барар. 

Быыс.

IV хартыына

Түөрт тордох турар. Кыргыттар тахсан  
ор гууй хамсанан кыталык үҥкүүтүн үҥкүү-
лүүллэр.

ЭМЭЭХСИН: Биир сыл ааһа охсубута. Тигии-
лээх сирэй уола Дэкимдэ Ярхадананы кэлэн 
кэргэн кэпсэппитэ. Кыыс сөбүлэҥин биэрбитэ. 
Дьүкээгир аймахтара Ярхадананы атаарарга 
 саас кы көрү оҥорбуттара.  
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Кытыы тордохтон Үөлтэнкэ биир кыыс-
тыын тахсан кэлэр.

ИККИЭН: Ярхадана! Ярхадана!
Ярхадана мааны таҥастаах утары турар 

тордохтон ийэтин уонна өссө атын дьахтал-
лары кытта тахсан кэлэр.

СИСХАДИЭ: Мааны кыыспыт Ярхадана кэргэн 
тахсан ыраах биистэргэ этэҥҥэ олороор.

БИИР ДЬАХТАР (буруолаах иһити аҕалар, Яр-
хадананы тула эргийэ сылдьан ыраастыы-ыраас-
тыы): Үллэр үйэҥ, саллар сааһыҥ тухары дьиэ 
кэр гэҥҥин кытта этэҥҥэ олороор...

Ураһалартан эр дьон тахсар. Олор быыс-
тарыгар Дэкимдэ мааны таҥастаах  турар. 

ЭР ДЬОН: Үйэҕит уһаатын!
Онтон-мантан ыччаттар тахсаллар. Бука 

бары Ярхаданалаах Дэкимдэни тула туру-
наллар, биир дьахтар буруолаах иһитинэн 
кинилэри эргийэн ыраастыыр. Биир эр ки-
һи тиит лабаатынан көхсүлэрин охсуо луур. 
Чочумча буолаат Ярхадана туора турунар, 
эргичиҥниир уонна оргууй "Лондол" дьµ-
кээ гир ырыатын ыллыыр. Ол кэннэ бука 
бары ол ырыа үҥкүүтүн үҥкүүлүүллэр. Яр-
хадана ырыата бүппүтүн кэннэ үҥкүүлээн 
бүтэллэр.

ЛИМХА: Дьэ, аны, Дэкимдэ күтүөппүт, бэйэҥ 
сыдьааны² ырыатын ыллаа эрэ.

Дэкимдэ оргууй ортолоругар турунар.
ДЭКИМДЭ: Биһиги биистэр итинник ырыабыт 

да, тойукпут да суох. Ол оннугар улахан булт 
кэллэҕинэ үөрүүбүтүттэн тыатааҕы хамсаныыла-
рын көрдөрүөхпүтүн сөп.

Дэкимдэ "Эһэ үҥкүүтүн" көрдөрөр. Хас да 
уол кини үҥкүүтүн хатылыыр. Сотору үҥ-
күүлээн бүтэллэр.

ЛИМХА: Ярхаданам, оҕом сыыһа уонна кү-
түөтүм Дэкимдэ, бэттэх кэлиҥ эрэ.

Уоллаах кыыс сиэттиһэн баран чуга-
һыыллар.

ЛИМХА (иккиэннэрин моонньугар эмэгэт 
 иилэр): Ярхаданам барахсан, уйгулаах олохтон!

СИСХАДИЭ: Ярхадана, (ытаары гынар) оҕом 
сыыһа! Чэ, этэҥҥэ олор! (Эһэ баппаҕайын биэ-
рэр). Дэкимдэ, күтүөтүм, ооккобутун үчүгэйдик 
илдьэ сылдьаар.

ДЭКИМДЭ: Ярхадана ийэбэр уонна аҕабар 
кыыс тарын оннугар кыыс оҕо буолуоҕа…

Кыыстаах уол туркуга олороллор. Дэким-
дэ табаларын соруйар. Лимха уонна Сис-
хадиэ ыраахха диэри көрөн хаалаллар.

Быыс.

V хартыына

ЭМЭЭХСИН: Ярхадана, ити курдук, тигии лээх 
сирэйдэр биистэригэр кийиит буолан кэлбитэ. 
Дьирикинэйдэр µгэстэринэн кыыс сирэйин тик-
тэрбитэ. Онон дьирикинэйдэр к³рµµлэригэр кэ рэ 
сэбэрэтин тигиллибит суол эбии тупсарбыта.

Тордох иһэ. Ортотугар уот күүдэпчилэ-
нэн умайа турар. Икки эр киһи Ярхадананы 
илиититтэн уонна икки дьахтар атаҕыттан 
тутан олороллор. Илкээни Ярхадана сирэ-
йин хара хоруолаах сабынан тигэ олороро 
көстөр. Кыыс хатаннык часкыйар. Эмээхсин 
ботугуруу-ботугуруу илиитэ хаан буолбутун 
аттыгар сытар тириигэ соттор.

ИЛКЭЭНИ ЭМЭЭХСИН: Хотоку, Коркодуона    
Эбэ аныгы хотуна буолан эрдэҕи², ыл уоскуй!!!

Кыыс тура сатыыр, хаһыытыыр. Ону ик-
ки эр киһи уонна икки дьахтар ыыппаттар. 
Эмээхсин биир сииги оҥорон баран бүтэр. 
Хаан-билик буолбут илиитин аттыгар сытар 
таба тириитигэр соттор. Кыыс арыый уос-
куйар. Икки дьахтар кинини туруораллар. 
Кыыс ыарыытыттан хаан-билик буолбут си-
рэйин туттан көрөр, ытыыр.

ИЛКЭЭНИ ЭМЭЭХСИН: Ыл, күүскэ туту² эрэ! 
(Таһырдьаны өҥөйөр, хаһыытыыр). Киириҥ, кэ-
лиҥ, дьирикинэй бииһэ элбээтэ. 

Таһыттан Дэкимдэ уонна Дьөлүкэн кии-
рэллэр. Бу кэмҥэ кыыс сирэйин умса туттан 
турар, сыҥсыйан ытыыра иһиллэр. Илкээни 
эмээхсин уот уҥа өттүгэр тирии тэлгиир уонна 
Дэкимдэ таһыгар тиийэр. Дьөлүкэн оҕонньор 
онно баран олорунан кэбиһэр. Дэкимдэ тугу 
гынарын билбэккэ биир сиргэ туран хаалар.

ДЬ£Л¥КЭН: Дэкимдэ, атын биис үөрүттэн кэл-
бит тугут аны Коркодуона Эбэ маанылаах оҕото 
буолла. Онон, саҥа төрөөбүт тугутчааҥҥын ху му 
курдук хаарынан сууй.

Илкээни уолга илиитин соттубут тирии-
тин уунар. Уол хап-сабар, таһырдьа тахсан 
 барар. 
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ДЬ£Л¥КЭН: Хотуой, сирэйгинэн бэттэх буол.
Илкээни тиийэн кыыс сирэйин бэттэх көр-

дөрөр.
ДЬӨЛҮКЭН (тигиитин сирийэн көрөр): Сөп 

буол бут. Уокка чугас олордуҥ.
Икки эр киһи кыыһы уот иннигэр утары 

олордоллор уонна ураһа түгэҕин диэки ту-
рунан кэбиһэллэр. Дьөлүкэн кыыс сирэйин 
тигиитин кэлэн чугастан көрөр. Бу кэмҥэ 
таһырдьаттан Дэкимдэ киирэр. Ярхада-
на сирэйин хаарынан сууйан барар. Кыыс 
 ыарыытыттан ытыыр.

ДЬ£Л¥КЭН: Уоскуй! Тигиилээх сирэй буол-
лаҕы². Дьылҕаҥ оннук. Ону хайдах даҕаны гы-
нан төлөрүппэккин. Төрүөхпүт үксүүрүн туһу-
гар биһиги маннык ураты үгэстээхпит, хараҥа 
күүстэр буулаабаттарын туһугар тириибитин ти-
гэн хаан таһаарабыт.

ИЛКЭЭНИ: Кэлиэхтээх үөрдэр тэйдэхтэрэ буол -
лун! Ярхадана, аны эн тигиилээх сирэйгин, эн 
биһиги сыдьааммытын үксэтиэхтээххин, оҕо ну-
урууну элбэтиэхтээххин.

Тордох иһигэр баар дьон сорохторо та-
һырдьа тахсаллар. Дэкимдэ Ярхадана та-
һыгар кэлэр. Ытыы олорор кыыһы ор гууй 
көхсүтүн имэрийэр. Бу кэмҥэ хаалбыт дьон 
Ярхаданалааҕы иккиэннэрин эрэ хаал-
ла раллар. Дэкимдэ Ярхадананы биилит-
тэн куу һар. Аттыгар эһэ тириитин тэлгиир. 
Кыыс суһуоҕун сүөрэр, онтон кэтэ сылдьар 
сонун тимэҕин төлөрүтэр. 

ДЭКИМДЭ (Ярхадана сирэйин өҥөйөр): Яр ха-
дана... Халлааным курдук сырдык сэбэрэлээххин, 
үрүччэ уутун кэриэтэ ыраас харахтааххын... Маа-
ны саһыл кыылым курдук эриэккэс бэйэ лээх хин... 
Бүгүҥҥү түүнү төгүрүк сыл кэтэстим да этэ... 
(кыыһы сыллыыр, суорҕан анныгар  киирэр).

ЭМЭЭХСИН (туораттан саҥата иһиллэр): Ярха-
дана тигиилээх сирэйдэртэн биирдэстэрэ буол-
бута. Дэкимдэлиин уйаларын оҥостон, таптаһа, 
үс сыл дьоллоохтук олорбуттара. Уол бултуура, 
кыыс таҥас эгэлгэтин тигэрэ, амтаннаах аһы ас-
тыыра... Арай ол үс сыл томточчу ааспытын кэн-
нэ Ярхадана оҕоломмотоҕо. 

Чочумча ыас хараҥа буолан ылар. Онтон 
улам сырдыыр. Тордох иһигэр Дэкимдэ Яр-

хадананы кытта утуйа сыталлара көстөр. 
Тордох таһыгар Мондой, Уйамкан, Улуки, 
Иргичи уонна Ириктэ илиилэригэр быа ту-
туурдаах тураллар. 

МОНДОЙ (Ириктэҕэ туһаайан): Ириктэ, чуум-
путук киирэн уһугуннар!

Ириктэ ураһа иһигэр киирэр. Утуйа сытар 
Дэкимдэни уһугуннарар, илиитинэн садьы-
йан таһырдьа ыҥырар. Бу кэмҥэ Мондой 
уонна анараа үс киһи таһырдьа баар тирии 
үрдүгэр олороллор. Ириктэ кинилэр кэнни-
лэригэр олорор. Дэкимдэ таҥнан, таһырдьа 
тахсан, дьоннору көрөн соһуйар. Чочумча 
тохтуу түһэр.

ДЭКИМДЭ (дьиктиргээбиттии): Мондой, эһээ…
МОНДОЙ: Кэл бэттэх… Олор.
Ириктэ туора диэки суолу бүөлээбиттии 

турар. Дэкимдэ сэрэхэчийэр, Мондой утары 
олорор. Онуоха Мондой көхсүн этитэр уон-
на уол диэки уордайбыттыы көрөр.

МОНДОЙ: Дьэ, Дэкимдэ! Олорор олоҕуҥ бу 
курдук салҕаннаҕына, кэлэр кэнчээри ыччатта-
ныа суоххун! Онон өбүгэлэрбит үгэһин тутустах-
пытына сатанар.

ДЭКИМДЭ: Мондой, эһэбит, ол ханнык үгэһи 
этэҕин?

МОНДОЙ: Билбэтэҕэ буолума. Били эн кэр-
гэн ылыа² аҕай иннинэ, таба уонна булт кэмчи 
кэмигэр, оҕоломмотох кийииккин үссэммиппит 
дии. Ама умнан кэбисти² дуо?

Нүһэр музыка тыа´ыыр. Дэкимдэ д³йµ³рэ 
түһэр. Соһуйан туран кэлэр, кэннин диэки 
барар. Бу кэмҥэ Ириктэ Дэкимдэ барар си-
рин бүөлүү турунан кэбиһэр. Ону көрөн Дэ-
кимдэ Мондойго чугаһаан кэлэр.

ДЭКИМДЭ (сэрэнэн соҕус): Ытыктыыр Аар 
Кыр дьаҕаспыт! Маннык быһаарыныыны ылы-
нар эрдэ дии саныыбын. Табабыт, булпут үксүө,   
баҕар, кэмэ кэллэҕинэ биһиги да кэскилбит тэ-
нийиэ, кэлэр удьуорбут, төрүөхпүт тупсуо.

МОНДОЙ (уордайар, туран кэлэр): Саҥарба! 
Ытык өбүгэлэр анарааттан истэн, эйигиттэн киэр 
хайыһыахтара. Кэһиллибэт үгэстэрин ылым ма-
таххына, биһиги, дьирикинэйдэр биис тэ рэ, эйи-
гин кэлгийэн баран үрдүк тииккэ ыйаан хаал-
ларыахпыт. Күүстээх буоллаххына тө лөрүйүөҥ, 
кыайбатаххына кыыл-сүөл аһылыга буолуоҥ. 
(Дэкимдэҕэ ынан кэлэр).
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Баар дьон кинини тула туруналлар. Дэ-
кимдэ куттанан саҥата суох сиргэ тобуктуу 
тµһэр, умса көрөр. Кыратык бары чуумпу-
ран ылаллар.

МОНДОЙ (күүстээх куолаһынан): Хайа, но-
йоон, тоҕо саҥарбаккын?!

Дэкимдэ ойоҕоско баар аһаҕас сиринэн 
куотан тахсаары гынар. Ону баар дьон ки-
нини илиититтэн тутан ылан, быанан кэл-
гийээри гыналлар. Дэкимдэ ³р³л³´³н тура 
сатыыр. Кулахачыйа сатаан баран, уос  ку йа 
быһыытыйар. 

ДЭКИМДЭ (умса көрөр): Хайыахпыный?.. Ытык 
өбүгэлэр кэһиллибэт үгэстэрэ туругурарыгар са-
наабын уурабын... Сөбүлэҥмин биэрэбин…

Мондой илиитин Дэкимдэ санныгар уурар. 
МОНДОЙ (уолу санныттан баттаан туран): Дьэ 

сөп. Байтаһын табаҕынан маанылаа! Үлэҕэ сы-
һыарыма! Сыата элбээтин, этэ минньийдин. Уой-
даҕына маннааҕы эҥээрдэр бары кэлэн тэҥҥэ 
үллэстэн сиэхпит. Итиччэ кэрэчээн "табачаан" 
этэ төһө эрэ минньигэһэ буолла? (Салбанар).

Дьон Дэкимдэни босхолууллар уонна Мон-
дойу кытта кэлбит сирдэринэн оргууй тахсан 
бараллар. Дэкимдэ соҕотох олорон хаалар. 
Чочумча буолаат туран кэлэр, барбыт сирдэ-
рин диэки көрөр, онтон сэрэнэн тордох иһигэр 
киирэр. Хайдах буолуон билбэккэ төттөрү-
таары хаамыталыыр, уокка чугаһыыр.

ДЭКИМДЭ (үөһэ тыынар, төбөтүн илгистэр, 
кэр гэнин диэки көрөн ылар, иһигэр саныыр): Са-
ныырга ыарахан эбит… Кинини эмиэ таба курдук 
маҥан тириитин сүлүөхтэрэ, этин эттиэхтэрэ…

Онтон хайдах эрэ ыксаабыттыы кэргэ-
нин аттыгар кэлэн олорор. Уһугуннараары 
түргэнник туттан-хаптан, илиитин көтөҕөн 
иһэн, тохтоон хаалар. Музыка тохтуур. Уол 
сирэйин саба туттар. Ол кэннэ оргууй аҕай 
кэргэнин төбөтүн имэрийэр. Эмискэ Ярха-
дана часкыйбытынан уһуктан кэлэр.

ДЭКИМДЭ: Киһини соһуттуҥ!
ЯРХАДАНА: Хайа, турбуккун дуу? Бүгүн эрдэ-

лээбиккин... (таҥнар) Мин дьэ, дьикти түүлү 
түһээтим ээ. Арай, биир тыһы табаны сµнньµн 
анньа сатыыллар диибин. Онтукалара табыллы-
бат, хаан да тохтубат, тириитэ да хайдыбат. Мин 
кинини аһынаммын маккыраччы ытаан баран, бу 
уһуктан кэллим. 

Кыыс туран уокка чугаһыыр. Дэкимдэ 
биир сири тобулу одуулаан олорор.

ЯРХАДАНА: Бэйи, мас киллэрииһикпин. Онтон 
тириибин имитиэм, тугутчааннары көрө барыам 
(күөс иһитин ылар).

Дэкимдэ ити кэмҥэ өйдөммүттүү туран кэ-
лэр. Ярхаданаттан иһитин былдьаан ылар 
уонна уоту аттыгар сытар аҕыйах ма´ынан 
эппитэ буолар.

ЯРХАДАНА (уол сирэйин өҥөйөр): Хайа, туох 
буолан чуумпурдуҥ? 

ДЭКИМДЭ: Суох…
ЯРХАДАНА: Дэкимдэ, бүгүн ханна эрэ бара 

сыл дьыах буолбуппут дии, өйдүүгүн?…
Дэкимдэ биир сири тобулу көрөн баран 

олорор.
ЯРХАДАНА: Дэкимдэ… Дэкимдэ? (Төбөтүн имэ-

рийэр).
ДЭКИМДЭ (өйдөммүттүү): Ээ… Туох диэтиҥ?
ЯРХАДАНА: Бүгүн эн биһикки ханна эрэ бара 

сылдьыах буолбуппут дии…
ДЭКИМДЭ: Ханна?
ЯРХАДАНА: Оо-дьэ, хайдах умнан кэбистиҥ? 

Таас очуостарбытыгар тахса сылдьыах буолбуп-
пут дии.

ДЭКИМДЭ: Ээ. Онно диэ… Ярхадана, онно кэ-
лин тахсыахпыт сөп?

ЯРХАДАНА: Пахай… (хомойор). Дэкимдэ, эн 
биһикки оҕобут суох дии. Мин ол Ытык сиргэ тах-
сан Пон µрдүк күүстэн оҕо кутун көрдөһүөхпүн 
баҕарбытым.

ДЭКИМДЭ: Эн үһүс сылгын көрдөһөҕүн… Кө-
мөлөспөт…

ЯРХАДАНА: Дэкимдэ, эн эмиэ миигин кытта 
тэҥҥэ көрдөстөххүнэ баҕар оҕо кута кэлиэ дии.

ДЭКИМДЭ: Оҕо кута диэхтиигин даҕаны. Мин 
ол эн урукку удьуору² таҥараларын билбэппин. 
Ярхадана, эн тигиилээх сирэй буолбуту². Урук-
кугун умун!

ЯРХАДАНА (өһүргэнэн туран кэлэр, таҥнар): 
Дэкимдэ, эн миигин олох өйдөөбөккүн… Билэ-
бин, мин аны дьүкээгир аймаҕын салҕаабаппын. 
Ол эрээри, саатар таҥараларбар итэҕэйиим ээ. 

Ярхадана тас таҥаһын кэтэн, ула±а сытар 
быаны ылар. Таһырдьа тахсан истэҕинэ Дэ-
кимдэ ³рµ´µспүттүү туран кэлэр.

ДЭКИМДЭ: Ярхадана… Бэйи, тохтоо. Маһы мин 
бэйэм киллэриэм (таҥнар).
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ЯРХАДАНА: Дэкимдэ, оттон маһы мин киллэ-
рэр буолбатах этим дуо?

ДЭКИМДЭ: Чэ, оттон… ити, аһары үлэлиир 
буо лаҥҥын оҕоломмоту² буолуо дии саныыбын 
ээ, ардыгар. Мантан ыла улахан үлэни барытын 
мин бэйэм оҥоруом.

ЯРХАДАНА: Кэбис, саатар табаларбытын к³р³н 
кэлиим.

ДЭКИМДЭ: Ярхадана суох… Эн манна олор. 
Маһы бэйэм киллэриэм, тириини эмээхсин ими-
тиэ. Арай, ити соннорбутун тигэри² буоллар.

Тахсан барар. Ярхадана дьиктиргээбит -
тии таҥаһын оргууй устар уонна тугу гы-
ныан билбэккэ тордох иһин эргиччи көрүтэ-
лиир, сыппыт оронун көннөрөр. Тигэн испит 
сонун ылан көрөр.

ЯРХАДАНА: Хата, үчүгэй буоллаҕа дии. Оло-
рорун баҕас олорон бөҕө буоллаҕа. Соммутун 
туп саран биэриллиэ. 

Ярхадана ки²инэйэн ыллыы-ыллыы ти-
гэн барар. 

VI хартыына 

Дэкимдэлээх ураһаларын иһэ. Ярхадана 
и²иир сап хатар, уойбут көрүҥнээх.  Илкээ-
ни эмээхсин иистэнэр, оҕонньор быа бэри-
йэр. Ярхадана ки²инэйэн ыллыыр.

ЯРХАДАНА:  һаййаа-һайаа-һаййаа-һайаа,
  Һайаа-һаййаа-һайаа-һаййаа,
  Мучаа-мууни уһук лэли,
  Мучаа-мууни уһук лэли.

Эмискэ күөс куотар. Ярхадана күөһү ылаа-
ры туран истэҕинэ Илкээни эмээхсин түр гэн 
үлүгэрдик туран кэлэр.

ИЛКЭЭНИ: Хотуой, бэйи, күөһү бэйэм та һаа рыым.
Ярхадана миэстэтигэр олорор. Онтон эмээх-

син кµ³´µ ыарыр±аппытын көрөн, кө  мө лө-
һөөрү гынар.

ИЛКЭЭНИ: Тоойуом, барытын бэйэм оҥоруом. 
Эн үлэҕиттэн аралдьыйыма. Түргэнник бүтэрэ 
ох суох этиҥ, байтаһын табабытын быалыырга 
ту һаныахпыт, бэрт сотору кэмэ кэлиэ.

ЯРХАДАНА (өрө тыынар): Олорортон хал да 
буолан эрэбин.

Ярхадана эмиэ олорор. Онтон ол-бу 
диэки көрүтэлээн баран, туран таҥаһын 

таҥнан аан диэки барар. Дьөлүкэн бу ма-
ны көрөн, суолу бүөлүү турунан кэбиһэр.

ДЬ£Л¥КЭН: Хотуой, ханна тахсан эрэҕин? 
ЯРХАДАНА: Мас киллэриэм саатар.
ДЬ£Л¥КЭН: Кээс, тохтоо. Маһы баҕас бэ йэм да 

киллэриэм. Үйэбэр мас бөҕөнү мастаабыт оҕон-
ньорбун.

ЯРХАДАНА: Оччоҕо мин… таба үөрүн кэтээн 
көрөн кэлиэм. Саҥа тугутчааннары көрүөхпүн 
ба ҕарабын. Тордохпуттан ырааппатаҕым да бы-
даннаата быһыылаах.

ДЬӨЛҮКЭН (быһаарыммыттыы аан таһыгар 
 турунан кэбиһэр): Тугутчааннары кэлин кө рөөр. 
Билигин сотору ыалдьыттарбыт кэлиэхтэрэ, онуо-
ха диэри бу сапкын бүтэрэ охсуо² этэ. Эн, тор-
доххор олорон эр.

Ярхадана соһуйан хаалар, оҕонньор та-
һыр дьа тахсарын сайыспыттыы, батыһа 
көрөр. Кыыс бэттэх соҕус, оргууй хааман, 
тордоҕу эргийэн, миэстэтигэр кэлэн олорор. 

ЯРХАДАНА (иһигэр саныыр): Тугун дьикти-
тэй? Бу үйэҕэ үлэттэн ордубат буоларым. Туох-
тан сылтаан маннык уларыйдылар? Биир күн 
ойон туран маанылыыр буолан хаалбыттара. 
Син, балайда кэм ааста ээ, таах олорор бэрдэ 
суох эбит.

Дьөлүкэн оҕонньор сотору кэминэн төн-
нөн киирэр. Аан таһыгар ыт үрэрэ иһиллэр.

ДЬӨЛҮКЭН (ыксаабыттыы): Мааны ыалдьыт-
тарбыт кэллилэр. Ыл, эмээхсиэн, олох сирдэ бэ-
лэмнээ эрэ.

Эмээхсин туран таба тириилэрин тордох 
уҥа сиригэр уурталыыр. Ону көрөн Ярхада-
на эмээхсиҥҥэ көмөлөһөрдүү туран кэлэр.

ЭМЭЭХСИН (ыксаабыттыы): Хотоку, эн олорон 
эр, барытын бэйэм оҥоруом.

Таһырдьа ыт үрэрэ кµµ´µрэр. Ураһаҕа 
Мондой, Уйамкан, Улуки, Иргичи уонна Дэ-
кимдэ киирэн кэлэллэр. Ыт үрэрэ уҕарыйар. 
Ярхадана симиктик туттан миэстэтигэр ба-
ран олорор. Иистэнэн барар.

ДЬ£Л¥КЭН: Чэйиҥ, киириҥ, ыалдьыттар.
МОНДОЙ: Хайа, ыаллар, эһиги хайдах олорду-

гут? (Бары олороллор). 
ДЬ£Л¥КЭН: Дьыл-хонук баран иһэр, улары-

йыы суох, хата «байтаһын табабыт» бэркэ уой-
да… Эһиги, ыалдьыттар, эппиппит курдук кэми-
гэр кэлэн олороҕут. 
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ИЛКЭЭНИ (ситэ саҥардыбакка): Кэмэ кэллэ, кэ-
мэ кэллэ. Сыата халыҥаан, этэ минньийэн сыл дьар. 

УЙАМКАН (Ярхадана диэки көрөн ылар): Аа, 
оннукка дылы. Чэ, тугу гынабыт?

Дэкимдэ туран кэлэр, Дьөлүкэн диэки кө-
рөн ылар.

ДЭКИМДЭ: Мин санаабар, арыый эрдэ бы-
һыылаах.

ДЬ£Л¥КЭН: Хаһааҥҥа диэри кэтэһиэхпитий? 
Биир саас ааста, сотору күммүт киириэ. 

ДЭКИМДЭ (куттанарын биллэрбэттии): Бас-
таан утаа элбэх маһы-ууну таһыахха, сүгэлэрби-
тин-быһахтарбытын сытыылыахха…

ДЬ£Л¥КЭН: Чахчы, маста, уута, быһахта, сү-
гэтэ бэлэмниэххэ. Олоруохпут дуо? Үлэбитин са-
ҕалыахха.

БИИР ЫАЛДЬЫТ: Бастыҥ байтаһын мааны, 
күн дү ас буоллаҕа, үгүс маһы-ууну бэлэмнээн 
бө ҕө буоллаҕа.

VII хартыына 

Уҥа-хаҥас тордохтор көстөллөр. Түгэх 
тор дох аттыгар Уйамкан, Улуки, Иргичи 
үлэлииллэрэ көстөр. Бэттэх уҥа ураһа кэн-
нигэр Ньэкэ, Ньүүйэ оонньуу олороллор. 
Ураһаттан Дэкимдэ тахсан кэлэр. Тордох та-
һыгар сытар быаны ылан уҥа тордох диэки 
барар. Ол баран истэҕинэ Ярхадана тахсан 
кэлэр, ону көрөн Дэкимдэ тохтуур. Ярхадана 
үлэлии турар дьону көрөн, эмиэ иккис сытар 
быаны ылан, Дэкимдэни батыһардыы барар. 
Бу кэмҥэ бэтэрээ уҥа ураһа анараа өттүттэн 
Илкээни эмээхсин тахсан, үлэлии сылдьар 
дьоҥҥо мас уурар. Онтон бэттэх Ярхадананы 
көрө түһэр. Ыксал б³±³н³н Ярхаданаҕа тии-
йэр уонна быатын былдьаан ылар.

ИЛКЭЭНИ: Хотоку, барыма, бэйэм сүгэн кэ-
лиэм. Эн тордоххор киир, киирэн байтаһыны 
баа йарга уһун быата бэлэмнээ.

Илкээни эмээхсин быаны ылан баран, 
Ярхаданалаах тордохторун анараа өттүгэр 
тахсан барар. Кыыс тохтоон турар, ол кэннэ 
Дэкимдэ диэки сайыспыттыы көрөр уонна 
ураһа иһигэр киирэр.

Дэкимдэ үлэлии сылдьар дьон диэки кө-
рөн ылар, онтон Ярхадананы батыһан ура-
һа диэки хаамар.

Онно хаҥас диэки сүгэ буруустуу олорор 
Уйамкан туран кэлэр уонна киниэхэ суолун 
бүөлүү турунар. Дэкимдэ төттөрү барар. 
Уҥа, бастакы былаа²²а кэлэн, үлэлиир 
дьону кистээн көрөр. Төбөтүн хам туттар. Ол 
кэннэ Ньүүйэлээх Ньэкэни көрө түһэр. 

ДЭКИМДЭ (сибигинэйэн): Ээ, чахчы даҕаны… 
Оҕолор… (оонньуу сылдьар оҕолорго чугаһаан 
бэттэх кэлэр). Оҕолоор, истиҥ эрэ…

НЬҮҮЙЭ (сэргээн): Тугуй?
ДЭКИМДЭ (кэннин хайы´ан үлэлии сылдьар 

дьон диэки өссө биирдэ көрөн ылар): Эһиги, бэр-
бээкэйинэн оонньуургутун төһө сөбүлүүгүтүй?

НЬЭКЭ (киһиргиир): С³бµлээн, миэхэ элбэх да 
элбэх таба бэрбээкэйэ баар… 

НЬҮҮЙЭ (³рµ´µспүттүү): Суох, миэхэ өссө эл-
бээх, аҕам хаһы даҕаны биэрбитэ!

ДЭКИМДЭ: Дьэ, сөп, оҕолор… Саҥаскыт бэр-
бээкэйин ылыаххытын баҕараҕыт?

НЬЭКЭ: Мин ылыам!
НЬ¥¥ЙЭ (хоргуппуттуу): Суох… Мин ылыам!
ДЭКИМДЭ: Чэ, мөккүспэккэҕит эрэ ким урут 

ити тордоххо диэри, ол онон эргийэ сүүрэн, урут-
таан кэлбиккэ, саҥаскыт бэрбээкэйэ тиксиэҕэ.

НЬЭКЭ: Ити ураһаҕа диэри сµµрэбит дии, оч-
чоҕо мин сүүрдүм!   

НЬ¥¥ЙЭ: Тохтоо! (сүүрэр).
Дэкимдэ оҕолору батыһа көрөн хаа-

лар. Онтон үлэлии сылдьар дьону кэтээн 
көрөн баран, саамай кытыы турар тордох-
хо иһирдьэ киирэр. Бу кэмҥэ Ярхадана бэ-
йэтин ураһатын иһигэр быа баайар. Сотору 
буолаат, ура´а та´ыгар Ньэкэ сүүрэн кэлэр. 

НЬЭКЭ (аҕылаабыт, күлбүт-үөрбүт): Бэрбээ-
кэй миэнэ буолар буолла!

Кини кэнниттэн тилэх уопсан Ньүүйэ сүү-
рэн кэлэр.

НЬҮҮЙЭ (ыксаабыт): Суох, саҥаһым бэрбээ-
кэйин мин ылыам!..

Ярхадана ч³рб³йµ³±µнэн ч³рб³й³н иһил-
лиир. Оргууй туран аан диэки чугаһыыр.

НЬЭКЭ: Мин урут кэллим буолбат дуо? Дэким-
дэ ким урут кэлбит бэрбээкэйи ылыа диэбитэ 
 буолбатах дуо?

Ярхадана диэлгэ сыстан туран иһиллиир.
НЬ¥¥ЙЭ: Онтон мин эйиэхэ биир эргэни биэриэм.
НЬЭКЭ: Суох, саҥаһым Ярхадана миигин ордук 

таптыыр. Ол иһин кини бэрбээкэйин мин ылыам!
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Ярхадана кутталыттан салгыны күүскэ 
эҕирийэн ылар, сүрэҕин туттар, ыксаан та-
һырдьа ойон тахсар. Оҕолор соһуйан ³р³ 
к³р³ түһэллэр. Ярхадана сэрэнэн оҕолорго 
чугаһыыр, иккиэн куотаары гыммыттарын 
илиилэриттэн тутан ылар.

ЯРХАДАНА (сэрэнэ-сэрэнэ): Оҕолор, дьоҥҥут, 
миигин сиэхпит дииллэр дуо? Ким эппиккэ, мин 
манньалаан бэрбээкэйбин биэриэм.

НЬ¥¥ЙЭ: Кээс! Эппэппит, дьоммут саҥаскы-
тыгар тугу эмэни эттэххитинэ, бэйэҕитин сиэх-
пит диэбиттэрэ.

Ярхадана олус уолуйар. Оҕолор илиилэрин 
ыытан кэннин диэки хаамар. Онтон сирэ йин 
бүрүнэн хайдах буолуон билбэккэ тордох 
иһи гэр көтөн түһэр. Киирэн умса түһэн, аҥар 
илиитинэн сүрэҕин туттан, аҥар илиитинэн 
сиргэ тирэнэн олорон, ытаан барар. Бу кэмҥэ 
таһырдьа оҕолор кэпсэтэллэрэ иһиллэр.

НЬЭКЭ: Акаарыа, тоҕо эттиҥ? Билигин куотан 
хаалыа. Оччоҕо хайдах буолабыт? Кэл (илиитит-
тэн ылар), мантан атын сиргэ барыахха… Биһи ги 
эппэтэхпит диэхпит…

Ньэкэ Ньүүйэни сиэтэр уонна иккиэн тах-
сан бараллар. Барар тыастарын истэн Яр-
хадана туран кэлэр. Ураһа аанын өҥөйөн 
оҕолору батыһа көрөр.

Тэтимнээх, кутталлаах музыка оон ньуур. 
Ярхадана ыксалынан таҥаһын таҥнар, 
хоон  ньугар ас уктар. Бу кэнниттэн ураһаны 
ту ла көрөн баран, таһырдьа тахсар. Кэннин 
сэрэнэн көрө-көрө, тордоххо сыстан, дьон-
тон саһа-саһа кэннинэн чугуруйар. Дэким-
дэни кытта кэтиллэ түһэр. (Дэкимдэ хааһах 
тутуурдаах эмиэ Ярхадананы кытта тэҥҥэ 
кэннин көрө-көрө, сиһинэн тордоххо  сыстан 
кэлэн испит).

Ярхадана куттанан, соһуйан өрө ыста-
на түһэр. Онтон биир да тылы быктарбак-
ка, ор гууй кэннин диэки тэскилээн, түргэн 
үлүгэрдик куотан тахсар. Дэкимдэ туох дии-
рин билбэккэ хааһахтаах илиитин уунан эрэ 
хаалар.

ДЭКИМДЭ (сибигинэйэн): Ярхадана! Тохтоо!
Ол көрүөлүү турдаҕына, ураһа уҥа өттүн 

диэкиттэн Ириктэ быалаах тиийэн кэлэр.
ИРИКТЭ: Хайа, нойоон, тугу кэтээтиҥ? «Байта-

һын табабытын» таһаарар үһүбүт.

ДЭКИМДЭ (мух-мах барар): Ээ… Сөп, били-
гин…

Сымыйанан тордоҕу өҥөйбүтэ буолар. 
Онтон тахсар.

ДЭКИМДЭ: Ярхадана итиннэ суох…
ИРИКТЭ (соһуйар): Ура´а±а суох дуо? Ол хай-

дах (тордоҕу өҥөйөн көрөр).
ДЭКИМДЭ: Хантан эрэ билэ охсубут... (эргич-

чи көрөр). Куоппут бы´ыылаах, атаҕын суола бу 
манан барбыт. Мин эккирэтэн көрүөм.

Сүүрэн тахсар.
ИРИКТЭ (ыксаабыт куолаһынан): Куоппут! Ба-

ран биллэриэххэ! Байта´ыммыт куоппут! (тахсан 
барар).

VIII хартыына

Тигиилээх сирэйдэр Ярхадаана суолун 
батыһан эккирэтэллэр, хаһыытаһаллар. 
Бу кэмҥэ кыыс кинилэртэн арыый тэйиччи 
 куотан иһэрэ көстөр. Дьирикинэйдэр кыы-
һы эккирэтэллэр. Сотору буолаат кыыс өрүс 
үрдүгэр сымара таас таһыгар сүүрэн кэлэр. 
Дэлби сылайан, таас кэннигэр саһардыы 
олорунан кэбиһэр, аҕылыыр. Ол кэнниттэн 
сиргэ умса сытан, ытаабытынан барар.

ЯРХАДАНА (ытыы-ытыы): Оо, бу кэриэтин бэ-
йэм эҥэрдээҕи киһиэхэ кэргэн тахсыбаккабын... 
Аҕам халыҥ таба үөрүгэр ымсыыта баһыйан, бу 
дьирикинэйдэр уустарыгар түбэһэн… Байтаһын 
таба курдук сиэниллэр буоллум... Абаккабын 
ньии! (Ытыыр).  

Ярхадана ытыы сыттаҕына Дэкимдэ сµµ-
рэн кэлэр. Ону кыыс көрөн, куттанан кэнни-
нэн сыыллар.

ДЭКИМДЭ: Ярхаданам, барахсан…
ЯРХАДАНА: Бар, дьүгэлий мантан! Суох (куо-

таары гынар).
Дэкимдэ чугаһаан кэлэн, Ярхадана ата-

±ын баттыы олорунан кэбиһэр. Кыыс бос-
холоно сатыыр.

ЯРХАДАНА: Суох... (илгиэлэнэн босхолоно са-
тыыр).

ДЭКИМДЭ (Ярхадананы кууһаары гынар): 
Яр хаданам барахсан, мин мааны тугутчааным, 
 уоскуй.

ЯРХАДАНА (ытыы-ытыы атаҕынан тэбиэлэнэр): 
Ыыт миигин.
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ДЭКИМДЭ (кууһан ылар): Ярхаданам барах-
сан, мин тугутчааным, уоскуй, чуумпур! (Айаҕын 
саба тутар). Билигин атыттар истэн кэлиэхтэрэ… 
Мин эйигин кытта тэҥҥэ куотаары гыммытым. 
Мин кинилэр курдук буолбатахпын. Мин эйигин 
таптыырым бэрт. Истэҕин дуо, Ярхадана, мин ту-
гутчааныам. Эйигин мин кинилэргэ биэрбэппин. 
Истэҕин? Миигин көр... Харахтарбын көр… Сы-
мыйалаабаппын мин.

ЯРХАДАНА (ытамньыйа-ытамньыйа): Оннук 
да буоллун. Эт эрэ эн миэхэ, тоҕо миигин сиэри 
гыналларый? Мин туох буруйдаахпыный? Ол та-
ба курдук сиэниллиэм кэриэтин кыыл барбытым 
ордук. Дэкимдэ, эт миэхэ… Эн миэхэ тоҕо эрдэ 
биллэрбэтэххиний?

ДЭКИМДЭ: Табыллыбатаҕа. Куттаабыттара. Ол 
онтон мин куттаммытым. Кэнники тугу эрэ гы ныам 
дии саныы сылдьыбытым. Онтон бу, ыал дьыттар 
эмискэ кэлэн быһаарыннылар дии. Дьиҥэ мин, 
 эйигин кытта күрүүр туһунан саныы сылдьыбытым. 

Ярхадана иэрийэ-иэрийэ ытыыр.
ДЭКИМДЭ: Ярхаданам барахсан… Истэҕин? 

Мин эйигин олохтооҕор күүскэ таптыыбын. Ик-
киэн күрүөх уонна бу мантан ыраах бараммыт 
олорор сирдэ булуох. Мин бу хааһахха үтэ илдьэ 
кэллим. 

ЯРХАДАНА: Мин туох буруйбар? Туох иһин?!
ДЭКИМДЭ: Этэргэ ыарахан. Үс сыл оҕо үөс-

кээбэтэ… Ол иһин… Тигиилээх сирэй удьуора 
эстэн эрэр. Э´иннэр эһиннин. Бу курдук бэйэ-бэ-
йэбитин сиэһэн, онто да суох сир үрдүттэн сүтэр 
инибит…

Эмискэ ыт үрэрэ уонна дьирикинэйдэр 
ха һыылара иһиллэр.

ДЭКИМДЭ (туран кэлэр): Бу диэки иһэллэр… 
Ярхадана, истэҕин? Куотуох мантан... Ыраах да 
ыраах куотуохха мантан!..

Дэкимдэ Ярхадананы илиититтэн ылар. 
Иккиэн сиэттиһэн баран куоталлар. Ыраах-
тан тигиилээх сирэйдэр аймалҕаннара, ыт-
тар үрэллэрэ иһиллэр. Дэкимдэлээх Яр-
хадана эмискэ тохтууллар. Тулаларын 
кө рү нэллэр. Өрүс кытыытыгар турар очуос 
ха йаҕа тахсыбыттар. Ханан да барар сир 
суох буолан хаалбыт.

ЯРХАДАНА (аҕылыы-аҕылыы): Хаайтарбыппыт…
ДЭКИМДЭ: Абаккам да эбит… 
ЯРХАДАНА: Хайдах буолабыт?
ДЭКИМДЭ: Ярхаданам барахсан, эн Пон уонна 

Хойль таҥараларгар µ²к…
ЯРХАДАНА: Билэбин… Пон уонна Хойль үөһэт-

тэн миигин көрөн тураллар. Мин хайдах сыл-
дьарбын эмиэ билэллэр. Онон, мин итэҕэлим 
күүс тээх. 

ДЭКИМДЭ: Эйиэнэ күүстээх буоллаҕына мин 
эмиэ итэҕэйэбин…

ЯРХАДАНА (Дэкимдэ илиитин ылар уонна сү-
рэҕэр сыһыары тутар): Итэҕэй миэхэ… (Дэкимдэ 
хараҕын көрөр, оргууй ырыа ыллаан барар):

Туру-туру туруйа буолан
Туруук хайаттан ыстанан,
Туналыһан көтөн тахсыахха,
Сэгэртэйиэм, сөбүлэс!
ДЭКИМДЭ:
Туру-туру туруйа буолан
Тунал маҥан күн диэки,
Тутуспутунан кµ³рэйэ
Көтүөххэ, доҕоччугуом!
ИККИЭН:
Туру-туру туруйа буолан 
Туналыйан, тунааран,
Көтөн тахсыах, сэгэриэм,
Көҥүл-босхо олохтонуох! 

Иккиэн илиилэриттэн тутуспутунан ха-
йат тан ыстаналлар. Эмискэ туруйа кыла-
нар хаһыыта иһиллэр, Ярхаданалаах Дэ-
кимдэ туруйа буолан өрүс сµнньµн баты´а 
к³т³ тураллар. Тигиилээх сирэйдэр кини-
лэри кө рөн хаалаллар, саҥаларыттан ма-
таллар.

Туруйалар эргийэ к³т³лл³р, ыраах тус 
соҕуруу диэки айанныы тураллар... 

ЭМЭЭХСИН: Дьэ ол онтон ыла, Ярхадана Дэ-
кимдэлиин очуос хайаттан ыстанан баран, ту-
руйа буолан, көтөн ааспыт өрүстэрэ Ярхадана 
Эбэ Хотун диэн ытык ааттаммыта. 

2010 с.
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Умнуллубут ааттар

Кµн-дьыл аа´ара тµргэнин. Иннокентий Кон с   -
тантинови´ы санаатарбын эрэ кини эдэр, кэрэ 
м³ссµ³нµн, арылхай ³йд³³х харахтарын, µрдµк 
сµµ´µн, намчы бµрµчµ³скэтин бу баардыы ³й д³³н 
кэлэбин. К³н³, дьылыгыр, µрдµк у²уохтаа±а. 
Лоп-бааччы имигэстик туттара, мааныта ки´ини 
хайдах эрэ с³хт³р³р³, умсугутара. Онуоха эбии 
оскуола дириэктэрэ буолан улахан бол±омто±о 
сылдьара...

Ити 1961–1962 µ³рэх дьылларыгар мин Тан-
да оскуолатыгар 7-с кылааска µ³рэнэрим. Кини 
би´игини химия±а µ³рэппитэ. Сµрдээх су дургу 
тылларынан ³йд³нµмтµ³ ба±айытык бы´аарара. 
Мин са²ардыы а±ыйах тылынан эппиэттээн эр-
дэхпинэ «4-дµ» туруораат олордон кэби´эрэ. 

Би´иги сип-синньигэс у´ун остуол-паарта-
±а µ´µ³ буолан олорорбут. Мин уонна суоп пар 
 буолуон ба±алаах, кµлэн мытырыйбыт Киэ-
сэ уол, ортобутугар олус к³рсµ³-сэмэй, кыра-
саабысса Кылаара. Оччолорго шариковай уруу-
чука µ³дµйэ илигэ. Хас биирдиибит дьиэтигэр 
чэрэниилэ о²остон кэлэрэ. Ону би´иги орой 
мэник  уолаттар ардыгар о²остуммакка кэлэр-
бит. Ку руук лоп курдук толоругас, µ³рэ±эр кы-
´амньылаах Кы лаарабыт кып-кыра бытыылка-
тын ыты´ын и´и гэр ыбылы хаппахтаан олорор. 
Бэйэтэ эрэ туттара. Би´иги обургулар сµгµн 
олордуохпут дуо, икки ³ттµттэн ³ттµгэр «имнэ-
нэрбит». Хата, чуо раан тыа´аан абыраабыта. 
Ол эрээри аахсы´арбыт улаатан тардыала´ыыга 
тиийбитэ. £лµµ болдьохтоох били кы´аллан 
³рµллµбµт баттах лиэн тэтэ субуллан хаалбыта. 

Иккис химия уруога са±аламмыта. Кылаарабыт 
паарта±а умса тµ´эн санна дьиги²нии сыппы-
та. Иннокентий Константинович киирээт: «Туох 
буол ла?» – диэн барыбытын эргиччи к³рµтэлээ-
тэ. Кылаара: «Бу кини миигин баттахпыттан 
тар дыалаата», – дии-дии ³рµтэ сы²сыйар. Ин-
нокентий Константинович миигин туруоран ба-
ран: «Э´иги улахан кылаастаргыт. Хайдах кыра 
о±олор курдук бы´ыылана±ыт? Уол о±о кыыска 
а´ара µтµ³ сы´ыаннаах буолуохтаах. Чэ, аны 
итинник гыммат буол», – диэт олордон кэбиспи-
тэ. Уруок бµппµтµн кэннэ кы´ыйбыт Кылаара: 
«Эчи кинини дириэктэр да м³хп³т. Дириэктэр 
атаах уола», – дии хаалбыта.

Кырдьык Иннокентий Константинович миэ-
хэ ураты сымна±ас, исти² сы´ыаннаа±а. Ол 
мин хо´оон суруйарбыттан бы´ыылаа±а. Хо-
´ооннорум оройуон ха´ыатыгар бэчээттэнэллэ-
рэ. Уус-уран самодеятельность оройуоннаа±ы 
олим пиадатыгар «Киэ² Тандам µрэ±ин µрдµгэр 
тураммын» диэн хо´ооммун аа±ан би´ирэбил б³-
±³тµн ыламмын, ³р³спµµбµлµкэ±э бэчээттэммит 
брошюра±а тиийэ тахсыбыт этим.

Иннокентий Константинович саха литерату-
ратын олус таптыырын, хо´оон суруйарын с³±³, 
сэргии истэрим. Кини тылларыгар айыллыбыт 
ырыаны фестивальга бэлэмнэнэн ыллыырбы-
тын ³йдµµбµн. Тандаттан хо´оон суруйар дьо-
ну интэриэ´иргиирэ. Биирдэ: «Би´иги тандалар 
Ни колай Матвеевич Ивановпыт хо´оон суру-
йар. Оройуон ха´ыатыгар атын аатынан бэчээт-
тэтэр», – диэн кэпсээн со´уппута. «Ким диэн 

СЫЛААС, 
СЫРДЫК 
£ЙД£Б¥ЛЛЭР
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аатынан суруйарый?» – диэн ыйыта сатаабып-
пыт да: «Кистэлэ²», – диэн эппэтэ±э. Николай 
Матвеевичка кэлин элбэхтэ кэлэн хо´ооннорбун 
к³нн³тт³р³р, сµбэлэттэрэр этим. Мин Иннокен-
тий Константинови´ы дьо±урдаах дьону сыана-
лыыр, харыстыыр, эрэнэр µрдµк култууралаах 
айыы ки´инэн аа±абын. Ол и´ин били²²э диэри 
ытыктыы саныыбын.

«Таптал – олох та²арата», «Таптал умсул±а-
на» кинигэлэрбэр кэргэним Люция Иннокентий 
Константинови´ы ти´эх кµннэригэр к³рсµбµтµн 
ту´унан миэхэ, Москва±а М. Горькай аатынан 
Литературнай институт устудьуонугар, суруйбут 
суругун кылгастык да буоллар анаан киллэрэн 
турабын. Ол толору со±у´а бу баар:

«¥тµ³ кµнµнэн, Толя!
Би´игини µ³рэппит учууталбыт Иннокентий 

Константинович ыараханнык ыалдьан манна, ба- 
лыы´а±а, сыппыта ыраатта. Бµгµн киниэхэ бара 
сырыттым. Дьµдьэйэн а²аара хаалбыт. Ку ба±ай 
да, куба±ай. Харахтара т³гµрµспµттэ рин к³р³³т, 
со´уйдум а±ай. Нуучча аатырбыт  поэ та Николай 
Некрасов оло±ун ти´эх кµннэри гэр о²о´уллубут 
биллиилээх хартыынатын ³йдµµ тµстµм. Хайдах 
эрэ оннук иинэ хаппыт ки´и муус ма²ан та²ас 
ортотугар, µµт-µкчµ оннук тут тан, олорор.

Ону-маны кэпсэппэхтээн и´эн: «Дойдубуттан 
соччо суруйбаттар...» – диэтим. «Суох, ыраах, 
ыраах сиртэн суруйбаттар дуо?» – диэн баран, 
т³п-т³гµрµгµнэн тобулу к³р³н кэбистэ. Мин хай-
дах эрэ дьиксинэ санаан ыллым уонна: «Суру-
йар. Суруйсабыт», – диэтим. Дьэ ол кэннэ эн 
 тускунан бэрт у´уннук, на´аа µчµгэйдик си´илии 
кэпсээтэ... Мин ³³р да ³р истэн олордум.

«Билигин Танда±а µчµгэй да буолуо. Сайын 
µрэх устатын тухары эриэккэс ³²н³³х сибэкки-
лэр хардары-таары хоп-хойуутук б³л³хт³´³н 
µµнэллэрэ на´аа да кэрэ буолара. Оо, ол кµ³х от-
тоох к³бµ³ргэ кµ³лэ´ийэн ылбыт ки´и даа...» – 
диэн баран хара±ын симэн, син балачча у´уннук 
тохтоон ылбыта.

Санньыар санаа сµрэхпэр с³²³н киирдэ. 
Кини тыынара, са²арара уруккутун курдук 
буолбатах... Эдэр, кыра´ыабай этэ. Ол бэйэтэ 
билигин у²уохтаах тириитэ эрэ хаалбыт.

Толя, олох диэн дьэ кµндµ! Би´иги арыт ону 
умнан кээ´эбит дии. Мин бµгµ²²µ суругум олус 
ыар буолла дуу? Санааларым то±о эрэ курус, 
кутур±ан тµгэ²²э эргиллэн кэлэ тураллар. Субу 
сибилигин ³³р-³р ааспыты санаан ыллым. £р³ 
тыынным. Дьикти, дьиибэ т³лк³л³³х гына та²ара 
дуу, айыл±а дуу айбыт. Быйыл к³рсµбµппµт тох-
сус сылын туолар.

До±оруом, эн кырдьык миигиттэн олус, олус 
ырааххын. Т³´³ да ыраах буолларгын, син биир 
билэбин эн санаа², тапталы² миэхэ чугастарын.

Эйигин учууталы² олус кµндµтµк саныыр, 
сыа налыыр, эрэнэр эбит.

Чэ, кытаат! ¥чµгэйдик µ³рэн, сайын!.».

Би´иги дьиэ кэргэн Иннокентий Констан тино-
ви´ы ³йд³³н кэллэрбит эрэ µтµ³, исти² тыллары-
нан ахтан-санаан аа´ааччыбыт. Люция Пет ровна 
Евдокия Гаврильевнаны, о±олору барыларын 
биир, биир ааттаталаан ылааччы... Кини Инно-
кентий Константинович Дуунньатынаан Ираида, 
Евгений диэн игирэ э´ээхэйдэрдээх Бээрийэ ±э 
кэлбиттэрин кэпсээччи. Кыра Люся ымсыырда  ±а 
буолуо: «Улааттахпына мин эмиэ игирэлэниэм», 
– диэбитин, Евдокия Гаврильевна хас к³рµс тэ-
±ин ахсын кµлэ-µ³рэ санатара эбитэ µ´µ. Кэлин 
би´иги игирэлэммиппитин истээт: «Ба±а санаата 
дьэ туолбут», – диэн на´аа µ³рбµтµн биллэрбит.

Ити курдук Иннокентий Константинович тап-
тыыр кэргэнинээн би´иэхэ сылаастан сылаас 
³йд³бµл сырдык эйгэтин хаалларбыттара...

Сиэн КЫНАТ,

Россия Суруйааччыларын сойуу´ун чилиэнэ, 

С£ култууратын µтµ³лээх µлэ´итэ, 

Уус Алдан улуу´ун уонна Тµµлээх, Бээрийэ, 

I, II Байа±антай нэ´илиэктэрин 

бочуоттаах олохтоо±о

4. Зак. № 273
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Маҥнайгы аҥара

  1.
Ардах улам дьэ сэллээн, 
Кµммүт көрөн кыыспыта. 
Солко лиэнтэ иэҕиллэн,
Ийэ сирбин кууспута.
Кыра сылдьан ити кустук
Уустук нарын көстүүтүн 
Күнү көрсө ууну ыһан, 
Сандаардарбын өйдүүбүн. 
Оҕо сааһым кустуга,
Күҥҥэ күлэн бытарый.
Айар тылым уустуга, 
Доҕотторбор арыллыый!

  2.
Ууга түспүт сэбирдэх 
Оргууй устан иримниир, 
Сүүрүгүрдэр киэҥ үрэх 
Күлүмүрдүүр, дьиримниир, 
Онно үрэх үрдүгэр 
Баара кыра балаҕан.
Өргө диэри, түүн үөһэр, 
Олоҥхолуур мин аҕам, 
Ыалдьар ийэм бэл сэргээн, 
Истэр этэ сэҥээрэн,
Саха омук ырыатын.

  3.
Саха нарын хомуһа 
Дьиэрэһийэр дьиэтигэр, 
Олоҥхоһут номоҕо 
Дуораһыйар сиригэр
Өрүү баара дьон-сэргэ,
Көхтөөх оонньуу арааһа, 
Утуйбакка кэпсэтэр 
Оҕо уруу да баара.

Иннокентий Кривошапкин

О±о саа´ым
(Хо´оонунан суруллубут сэ´эн)

Бииргэ ү³скээбит до±отторбор
Улуу Кыайыы 20 сылын туолбут чиэһигэр аныыбын. 

Үргэл сулус ыраатар –
Халлаан сырдыыр оччоҕо.

  4.
Ити курдук оҕо саас
Биһиктэнэн испитэ, 
Арыт баара син араас,
Ийэм кистээн этэрэ. 
Иринньэхтээн улаатан
Кыра атаах эбиппин,
Биэспэр диэри дьиҥнээх аатым 
Ааттамматах киһибин.
Уонна эмиий үүтүн да
Минньигэһин өйдүүбүн,
Умнуом суоҕа өрүүтүн,
Ийэм миэхэ күндүтүн.

  5.
Таптыыр Тандам үрэҕэр,
Күндү ийэм сүрэҕэр,
Хаалтыҥ миигин сайыһан 
Хаарыаннаах, кэрэ сааһым. 
Отон-дьэдьэн курдук этэ 
Оҕо сааһым ол кэмэ,
Ойуурунан, быллаарынан
Оонньоон ааспыт бириэмэ.
Оо, ийэ эйэҕэс сүрэҕин 
Ама, хаһан, ким умнуоҕай, 
Отон уктаах, дьэдьэн сыттаах 
Оҕо сааһын тумнуоҕай?!

  6.
Оҥоойукка, бырдахха 
Көрµлэтэ сыһа-сыһа, 
Оҕоойуктаах кыра уолчаан 
Оҕолордуун сырсарым. 
Үөттүрэх аты миинэн 
«Үрүҥнэри» үµрэрбит, 

Умнуллубут ааттар
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Чаҕыйбат этэрээттээх 
Чапаевтыы көтөрбүт. 
Саабылалаах, бэргэһэлээх 
Оонньоон ааспыт кэмнэрим –
Бартыһаан Дьөгүөрэптии 
Быһый-хорсун этиҥ, эн!

  7.
Сайынын күөх хонууга
Сүүрэр-көтөр буоларбыт, 
Сөтүөлүүрбүт сөрүүн ууга, 
Кумахха тахсан сытарбыт. 
Күөрэгэй уйатын булан
Көмүһүн бүөбэйдиирбит,
Күн сиригэр көтүтэр буолан 
Көрдөөх оҕолор үөрэрбит. 
Сөрүүн ууга сөтүөлээн 
Сөрүүкүүрүн ким умнуой, 
Көрдөөх көмүс күннэрин 
Өйдөөн ааспат буолуоҕай!

  8.
Оҕо сааспар оскуола 
Сайдыы кыымын умаппыта, 
Билигин өйбөр субу баар: 
Саҥа тэтэрээт, букубаар, 
Кыһыл хаалтыс, барабаан 
Мин сүрэхпин эрчимниирэ, 
Горн сарсыарда сатараан 
Лааҕыр былааҕа тэлимниирэ. 
Пионер оҕо түөһүгэр 
Тыкпыт хаалтыс төлөнө, 
Бүгүн олох үөһүгэр 
Кыыһар сырдык көлүөнэ!

  9.
Оҕо сылдьан буулдьа-буорах 
Уотун көрсөн кэлбиппит 
Дойду хааннаах сэрииттэн 
Ынчыктыырын билэрбит.
Ол ыар ынчык өстөөххө 
Буолбута үҥүү, ³с-саас, 
Дойду иһин, норуот иһин, 
Охсуспута оҕо саас!

  10.
Ыраах сэрии толоонунан 
Буулдьа-буорах иһиирэр, 
Ханна эрэ полк кыайан 

«Ура!» хаһыы ньиргийэр... 
Оттон манна от оттоон, 
Былах быһан эпсэрбит,
Көспүт дьоммут ³т³рд³³н 
Кэлэллэрин кэтиирбит.
Лена Эбэм эҥсиллэн
Көмүөл мууһун көтөҕөн, 
Дьылы туораан, кинилэр 
Булбуттара дьиэлэрин...

  11.
Оҕо сааһым күлүгэр 
Саһан хаалбыт ыар күннэр 
Аччыктааһын, хоргуйуу 
Ама суоххут этэ дуо? 
Оскуолаҕа итии ас,
Хааһы күндү курдугун, 
Эбиискэҕэ остуорас 
Күндүлүүрэ куопсугун... 
Баҕар ү³рэ, бутугас 
Аргыстаахпыт да иһин, 
Син биир үөрэн, чаҕааран, 
Чуопчаарара оҕо саас!

  12.
Үөрүү үстэ үүммүтэ 
Кыайыы күнүн ыһыаҕар: 
Көөртүм дьолбут кымыһын 
Чороонугар куттаран,
Ийэ дойдум мичээрэн
Имэ кэйэн барбытын,
Оҕо сааһым эйэргээн 
Лыахтыы к³төн ылбытын, 
Онно баара дьиэрэ²кэй 
Тэйдэр тэйэр күннэрэ, 
Эҥээрийэр эһиэхэй 
Этиллибит түүннэрэ.

  13.
Ол дьыл, анаан, от-бурдук 
Хамсыы-хамсыы үүммүтэ,
Ийэ сирбит үөрбүт курдук 
Быйаҥ ыһан биэрбитэ –
Оскуолаттан колхозка 
От оттоһо кэлэрбит, 
Долгуһуйар сонуокка 
Бурдук быһа киирэрбит. 
«Табыйахаан», «Бүлүүһэ» 
Лоһуор көмүс киистэтин 

Умнуллубут ааттар
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Симэһэртэн ү³рүү кыыма 
Сиэмэ буолан үүммүтэ.

  14.
Танда үрэх чуумпуран
Ыччаттарын ыҥыртыыр, 
Күһµн үөрэх аһыллан 
Чуораан тыаһаан лыҥкыныыр. 
Үчүгэйиэн ахтыһан
¥өрэ-көтө көрсүһэр, 
Сµүрүк курдук тардыһан 
Бииргэ кэлэн көччүйэр.
  
  15.
Чээрэ, күндү ааҕааччыам, 
Иккиэн тохтуу түһүөххэ, 
Сынньаныахха таарыччы, 
Баран оонньоон кэлиэххэ: 
Кистээн ыраах сасыһан 
Бырыычыка бырахсыах, 
Биитэр былаах былдьаһан 
Кирипиистээн туттарыах. 
Бүтэһиккэ, туос ууран, 
Кылыйсарбыт дуу, хата, 
Туостан туоһу куоһаран 
Түспүт киһи баар этэ... 

Иккис а²ара

  1.
Кыһыл көмүс сэбирдэх 
Хатыҥ мастан түспүтэ,
Танда үрэх кэннибэр 
Адьас ыраах сүппүтэ.
Баҕа санаа дьулуурдаах 
Кынатыгар уйдаран,
Баартым бөрүө тутуурдаах 
Салгыы үөрэх суолунан.
Таптыыр ийэм, күөх кыраай –
Тандам миэнэ, быраһаай!
Сырдык ырам, аан маҥнай 
Күөрэгэйдии көт³н дай!

  2.
Умнуллубат кэрэ саас 
Сырдык, чаҕыл күннэрэ, 
Онтон ыла Мүрү алаас 

Быллаарынан көтөрө.
Үйэлэртэн үйэҕэ 
Үүнэр сүһүөх көлүөнэ 
Үөрдэ, көттө эйиэхэ,
Үтүө Мүрү эбэккэм!
Ньургун бэрдэ хаамара 
Ньургун көнө хонуугар,
Өбүгэбит Бэрт Хара 
Бултаан манан ааһара...

  3.
Оо, киэҥ Мүрү, таптыыбын 
Сырдык уугун, эн дуолгун, 
Остуол курдук көнө ньуургун, 
Дьэрэлийэр урсуҥҥун!
Уугар киирэн киэҥ урсун 
Муҥурун булбат этим,
Хонууга тахсан күөх ньууруҥ 
Уоругун сиппэт этим.
Таптыыр да этим, Кыыс Мүрү, 
Сардаҥалыы кыыһаргын, 
Суһуох курдук суһумнуур 
Хомустаргар суунаргын.

  4.
Поэт курдук сананан 
Хоһуйбаппын Мүрүбүн – 
Эбэбинэн киэн туттан 
Үөрүү кыыма кыламныыр. 
Хайа, уонна эдэр саас  
Куорсуннаммыт кыната, 
Манна баар дии оскуолам 
Тырымнаһар көй уота.
Баара сырдык мичээрдээх 
Биир кыыс намчы бэйэтэ, 
Наҕыл, холку бэйэлээх 
Килбик да кыысчаан этэ...

  5.
Мурү эбэм киэн туттар 
Үгµс-элбэх дьоннордоох: 
Чорботобун олортон 
Кыырыктыйбыт баттахтаах 
Кырдьаҕас учууталбын.
Оҕо сааһым чуораанын 
Охсубутуҥ өр буолла –
Олох сырдык киэҥ аанын 
Тэлэйбитиҥ ыччакка.

Умнуллубут ааттар
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  6.
Кµµстээх үөрµү музыката 
Дьириһийэн ылбыта,
Оҕо сааһым ситии-хотуу 
Аттестатын ылбыта.
Онтон өссө көҥүл көтөн 
Күөрэгэйдии дайбытым, 
Лена эбэм үөрэн-көтөн 
Долгуннаргын ыспытыҥ.
Субу долгун сµүрэн тахсан 
Сымара тааска охсуллар,
Бытарыйа уутун ыһа
Күн күлүмэр күлэн кыыһар.

  7.
Үрдүк үөрэх сырдык аана 
Арылынна иннибэр,
Үрдүк дьулуур, баҕа санаа 
Кынаттанна сүрэхпэр.
Номох буолбут өлбөт мэҥэ 
Уутун санаан кэлэбин –
Өлбөт мэҥэ уутун тэҥэ 
Билии наада билигин. 
Сэргэлээҕим ыҥыран 
Тырымнаһар уоттара 
Алмаас таастыы сандааран 
Көһүннүлэр харахпар.
  
  8.
Чуораан тыаһын саната 
Оҕо сааһым чугдааран,
Куорсун аспыт кыната
Үөһэ-үөһэ дайааран,
Өйдөөн кэллим эдэр саас 
Умнуллубат кэмнэрин, 
Курустааллыы ып-ыраас 
Тырымнаһар күннэрин:
Олох сырдык баалларын 
Өр³ тыырсан комсомол
Кэккэтигэр кыттаммыт
Баартым олох суолунан.

  9.
Ол да иһин ахтыһан 
Оҕо сааспын санаатым, 
Бу кыра сэһэн сыыһын 
Доҕотторбор анаатым. 
Доҕотторуом, оҕо сааспын 

Көрдүү бардым, баҕар төннүөм, 
Атах сыгынньах сүүрэн ааспыт 
Ыллыкпыттан булан мин үөрүөм.

  10.
Суох, суох... мэник сааһым 
Иккиһин олорон ааспат, 
Туллукка оҕуур ууран 
Илиитин үлүтэ сыспат. 
Хайы-үйэ, күн бүгүн 
Отут сааспын чорбойдум,
Хата орто уолум үһүн 
Туола охсон соһуйдум.
Көрүүй, бу баар оҕо сааһым –
Оҕом сылаас биһигэр,
Эйэ күнүн кү³х сааһын 
Мичээрдээбит сиригэр.
  
  11.
Оҕо сааһым ыллыга 
Онно баар дии, дойдубар, 
Тиийиэ иэйиим тыллара 
Таптыыр, ахтар Тандабар. 
Куруук аайы сандал саас 
Ньургуһуннаах буолааччы, 
Син ол курдук оҕо саас 
Симэх отун булааччы. 
Сындыыс сулус тыргыллан 
Ыйга тиийэ көтүөҕэ,
Оҕо сааһым ыллыга 
Марсы тиийэн к³рү³ҕэ.

  12.
Үүнэр сүһүөх көлүөнэ! 
Сибэккилии тэтэрэн
Алмаас тааспыт өҥүнэн
Ийэ сирбин киэргэтиэх.
Олоҥхобут номоҕунуу 
Сырдык кэскил арыллыа,
Ийэ таптыыр оҕотунуу 
Оҕо сааспыт тырымныа.
Кэлэр кэммит мичээрин 
Сыламнаттын күн-эйэ.
Кини сырдык тирэ±э
Буоллун Улуу Партия!

1964–1965 сс. Танда–Уус Кµ³лэ

Умнуллубут ааттар
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Эдуард Новиков, кинорежиссер, Россия Кинема-
тог рафистарын сойуу´ун чилиэнэ:

– Бары билэргит курдук быйыл Москва±а буол бут но-
руоттар икки ардыларынаа±ы киинэ бэстибээ лигэр си ти-
´иилээхтик кы тынныбыт. Дьи²э кии нэбит у´уллан баран 
ситэ монтажтана илик этэ. ¥п-харчы к³с тµбэккэ хара µлэ-
тэ о²о ́ уллан баран сыппыта. Онтон продюссер Сардаа  на 
Саввина ылан, бэстибээл сµµмэрдиир ха мыы´ыйатыгар 
ыып  пыта. Биир ыйынан: «Кии нэ±итин бµтэрэ±ит дуо?» – 
диэбиттэригэр киинэбин бµтэрэ эрэ охсор санаалаах буо-
лан, µ³рэ тµспµтµм. Иэскэ да киирэн тураммыт биир ый 
и´игэр бµтэрбиппит уонна Москватаа±ы киинэ бэстибээли-
гэр ыыппыппыт. Би´иги миэстэлэ´иэ дии санаабатахпыт, 
онон Гран-при биэрбиттэригэр со´уйан эрэ хаалбыппыт. 

Ыксалга туттумахтаан хаалбыппыт хата, сити ́ иилээх 
 буолла. Сардаана эрдэ сэрэтэн эппитэ: «Би´иги кии-
нэ бэстибээлигэр эрэ биэриэхпит, онтон к³ст³н и´иэ», – 
диэн. Холобур, м³лт³х диэн ылымыахтарын да с³п этэ. 
Москватаа±ы норуот тар икки ардыларынаа±ы киинэ бэс-
тибээлэ «А» кылаастаах улахан бэстибээллэргэ киир сэр. 
Кинилэр са²а киинэни ылан боруобалаан к³р³р сыал-
лаах-соруктаах эбиттэр. Би´иги ол онно с³п тµбэстибит. 

Уочарка уонна публицистика

САХА ЛИТЕРАТУРАТА 
УОННА КИИНЭТЭ
(КИИНЭ, ЛИТЕРАТУРА ҮЛЭҺИТТЭРИН КӨРҮҮЛЭРЭ)

Редакцияттан. Саха уус-уран литературата төрүттэммитэ сүүс ордугуна уон ахсыс дьылын хаа-
рыгар үктэнэн эрэр. Бу – сахалыы классическай искусство бастакы көрүҥэ буолар. Онон искусство 
атын көрүҥнэрэ, били Библияҕа: «аан бастаан тыла баара...» – диэн этиллэринии, саха литерату-
ратыттан тирэнэн үөскээн-сайдан тахсыбыттара. Аан дойду искусствотын саамай эдэр көрүҥэ, саха 
литературатын кытта араа-бараа саастаах киинэ сахалыы эйгэҕэ силис тардыытыгар эмиэ ол үгэстэн 
туора турбатаҕа. Народнай суруйааччы Николай Якутскай “Көмүстээх үрүйэ” сэһэнигэр олоҕурбут 
“Тайна предков” уус-уран хартыынаттан саҕалаан билигин Никита Аржаков уһула сылдьар народ-
най суруйааччы Далан “Тыгын Дарханын” курдук баараҕай бырайыакка тиийэ үгүс саха уус-уран 
литературатын айымньыларыгар тирэҕирбит, экранизация, матыыбынан эбэтэр көннөрү сигэнии да 
быһыытынан, элбэх киинэ таҕыста. 

Бу саха литературатын чулуу айымньыларынан уһуллубут үлэлэр саха киинэтин сайыннардылар, 
ураты суолун булунарыгар көмөлөстүлэр, Россияҕа, аан дойдуга аатырарыгар кынаттаатылар. Ол 
чаҕылхай туоһутунан Василий Яковлев “Кытта кырдьыбыт тэҥкэ тиитим” кэпсээнинэн Эдуард Но-
виков устубут “Тойон кыыл” киинэтинэн Москваттааҕы 40-с норуоттар икки ардыларынааҕы бэсти-
бээлгэ кыттан Гран-при аатын ылан Акира Курасава, Федерико Феллини курдук киинэ мэтрдэ рин 
таһымнарыгар дабайда. Бу “Тойон кыыл” киинэ премьератын иннигэр, “Чолбон” сурунаал киинэ 
искусствотын уонна литература эйгэтигэр үлэлиир дьонтон санааларын хомуйда.
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Киинэбитин ылбатахтарына Европа атын да 
бэс тибээллэригэр кыттыахпыт диэн эрэнэрбит. 
Миэстэлэспэтэхпитинэ да, улахан бэстибээлгэ 
кытынныбыт диэн µ³рµ³ этибит. Дебюппут олус 
сити´иилээхтик табыллан хаалан, µ³ртэ. 

Киинэбит сюжета интэриэ´инэй. Классик су-
руйааччы суруйбута олус µчµгэй. Аны туран, 
хотой атын да омуктарга символ бы´ыытынан 
киэ²ник биллэр. Киинэбин устарбар, харчы к³р-
дµµрбэр ону то´о±олоон этэ сатаабытым да, «ээ, 
бу авторскай киинэ, к³рµ³хтэрэ суо±а» дииллэ-
рэ. ¥бµлээччилэр харчыны киллэрэр эрэ кии-
нэ у´улларыгар ба±араллара ³йд³н³р. Хотойу 
 араас норуоттар хайдах ылыналларын µ³рэтэн, 
онно сы´ыаннаах элбэх литератураны аахпы-
тым. Кыайарбытыгар ол да дьай да бы´ыылаах. 
Би´иги дьо²²о барытыгар ³йд³нµмтµ³ уонна 
с³бµлэтэр буоллун диэн устубуппут. Кэпсээнэ 
µчµгэйэ бэрт, онон кино сценарийа барыта та-
быллан биэрдэ. 

Сити´ии т³л³н³ умулла илик. Со торутаа±ыта 
«А» кылаас таах Монреальга буолбут норуот-
тар икки ар дыларынаа±ы 42-с киинэ бэстибээ-
лигэр кыт тан кэллим. Бу аан дойду кырдьа±ас 
бэс ти бээл лэриттэн биирдэс тэрэ. Би ́ иги онно 
ы²ы рыллы быппытыттан да астынныбыт. Араас 
дой дулар киинэлэрэ кытыннылар. Сµрµн куон-
куруска 26 киинэттэн 9 номинация оонньонно. 
«Басты² артыыс», «Басты² киинэ», о.д.а. номи-
нациялар бааллар. Оттон би´иги «Басты² уус-
уран кии нэ» диэн бириэми йэни ыллыбыт. «Тойон 
кыылы» с³бµлээтилэр. Араас омук тылынан тыл-
баастанна, онон тылын-³´µн бары ³йд³³тµлэр. 
Киинэ бµппµтµн кэннэ омук дьоно кэлэн, µчµгэй 
киинэни устубуккут диэн э±эрдэлээтилэр. Эл-
бэх боп пуруостары биэрдилэр. Бэл диэтэр хан-
на олорорбутун, туох итэ±эллээхпитин кыта ры 
ыйы таластылар. Киинэ кириитиктэрэ: «Э´иги 
кии нэ бэстибээлигэр элбэхтик кытты²», – диэн 
сµ бэлээтилэр. Бэстибээл президенэ Серж Лозик 
диэн о±онньор би´иги киинэбитин: «Курасава 
«Дерсу Узала» киинэтин санатта», – диэн µрдµк 
сыанабылы биэрдэ. Индеецтэр култуураларыгар 
маарынныыр эбит диэтилэр. Ити курдук элбэх 
санаа этилиннэ.

Россия киинэ хамыы´ыйата би´иги киинэби-
тин Оскарга киирсэргэ талла. «Москва слезам 
не верит» киинэ режиссера Владимир Меньшов 

би´иги кии нэбитин онно талыллан хаа лыан 
с³п диир. Москватаа±ы киинэ бэстибээлигэр 
Гран-при ылбыппыт, Мон реальга бириискэ тик-
си  биппит онно улахан оруолу оон ньуур. Эрэл 
баар диэх хэ с³п  эрээри, би´иги киинэбит кыра 
харчы га, µс м³лµйµ³²²э эрэ, у´уллубута, онон 
уопсай политика±а с³п тµбэ´имиэн с³п. ¥чµгэй 
киинэ±э элбэх харчы ороскуоттаныахтаах диэн 
³йд³бµл кµµстээх. Киинэни фабрика курдук о²о -
руллуохтаах, элбэх µлэ´ит баар буолуох таах. Ол 
би´иэхэ кыаллыбат. Барыта хантан эмэ, музей-
тан, театртан уларсыы буолан хаалар. Дьи²нээх 
киинэни устарга оннук буолуо суох таах. Сµµ-
мэрдээ´и²²э элбэх «А» кылаас таах киинэлэр 
кытталлара саба±аланар. Ол и´ин бирии´э да 
улахан.

¥³рэрбит диэн киинэбит «Тойон кыыл» дьон 
бол±омтотун тарта, араас бириистэргэ тигисти-
бит. Онон санаабыт к³т³±µлµннэ. Киинэ диэн 
 хаарты тэ²э – ардыгар олус кµµскэ табыллан 
хаа лар, соро±ор олох да мэлитэн кэби´эр. 

Инникитин хас да бырайыак баар. Харчы бул-
ларбыт олору кытта µлэлэ´эн к³рµ³х этибит. 
Би лигин кыра кыралаан сценарийдарын к³-
р³-истэ, µ³рэтэ сылдьабыт. Суруйааччы Сиэн 
£к³р киносценарийынан бастакы миссионердар 
тус тарынан киинэ устар санаалаахпыт. Нуучча 
су руйааччыта Николай Лесков айымньытынан 
эмиэ киинэ о²оруохпутун ба±арабыт. Устуохтаах 
кии нэлэрбитигэр били²²итэ, сценарийбыт да си-
тэ-хото сурулла илик.

Киинэни у´уларга сµрµн оруолга с³пт³³х ар-
тыы´ы талар ыарахан. ¥ксµгэр Саха теат рыт-
тан артыыстары к³рд³´³³ччµбµт да, соро±ор 
с³ бµлэспэттэр. Ол курдук «Тойон кыылга» Ха-
²а ластан II Дь³пп³н народнай театрын артыы-
´ын Степан Петровы булан оонньоппуппут. Ки-
ни анал µ³рэ±э да суох буоллар, оруолга с³п 
тµ бэ´эр. Эмээхсинин Зоя Гаврильевна Попова 
диэн идэтийбит ар тыыска оонньообута. Артыыс-
тарбыт оонньоон баран, хомойуох и´ин, гоно-
рардарын ыла иликтэр. Мин эмиэ хамнаспар эрэ 
µлэлии сылдьабын. Дьи²э идэтийбит артыыстар 
улахан суу малаах т³л³бµргэ эрэ оонньууллар. 
Би´иги кинилэргэ т³лµµр кыахпыт суох, онон 
к³рд³сп³ппµт да±аны. Кы´ал±аттан киинэ±э ха-
´ан да у´уллубатах дьону оонньотобут. 

Саха киинэтэ сайдарыгар µчµгэй µбµлээ´ин 
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наада. Онто суох табыллыбат. Киинэни о²оруу 
сайдан и´эр, бэйэтин ороскуотун сабар киинэ-
лэргэ наадыйаллар. Онно реклама улахан оруо лу 
оонньуур. Холобур, СМИ-лэр би´иги киинэбитин 
сырдаппыттара µчµгэй реклама буолла. ¥гµстэр 
дьон бол±омтотун тардаары сытыы сюжеттаах, 
элбэх хамсаныылаах коммерческай киинэлэри 
усталлар. Оччо±о эрэ ороскуоттарын сабар кыах-
таахтар. Саха киинэтэ оннук буолбатах. Би´иги 
литературабыт баай. Ону киинэ±э ³сс³ к³рд³р³ 
иликпит. Билигин Никита Аржаков Далан «Ты гын 
Дарханынан» киинэ уста сылдьар. Ити µчµгэй. 
Урукку кэм к³стµµмэ б³±³т³ тигилиннэ. Дьон 
бол±омтотун тарта. Худуо´унньуктар кытары кы-
тыннылар. Араас улуустар киинэ±э у´улуннулар. 
Историческай киинэни устуу олус уустук уонна 
ороскуоттаах. Ону µгµстэр ³йд³³б³тт³р. Киинэ 
устаары гыннахха араас ыара хаттар к³ст³н кэ-
лээччилэр. А²аардас и´итэ-хомуо´а да к³ст³р³ 
ыарахан буолааччы.

Далан «Тулаайах о±о» романынан киинэ устар 
ба±а санаалаахпын. Да±анча дьон бол±омтотун 
тардыа этэ. «Кэриэн ымыйа» диэн Далан номох-
торун с³бµлµµбµн. Ол хас биирдии µ´µйээнинэн 
тус-туспа киинэ устуохпун ба±арабын. Истори-
ческай киинэни устуу м³ккµ³рэ элбэх буолаач-
чы. Кириитиктэр ону сыыспыккын, маны сыыс-
пыккын диэхтэрэ турда±а. Онтон µ´µйээн диэн 
µ´µйээн буолла±а. Ити ³ттµнэн судургу буолуон 
с³п. Олох маннык буолуохтаах диэн суох. Урук-
ку боотурдар тустарынан эмиэ µчµгэй киинэ тах-
сыах этэ. Ити курдук былаан элбэх, т³´³т³ олох-
хо киирэрин билбэтим.

Сиэн Өкөр, киносценарист, Россия 
Суруйааччыларын сойуу´ун чилиэнэ:
– 1986 сыллаахха Бүтүн сойуустааҕы кине-

матография институтугар киносценарий фа-
культетыгар күнүс кү үөрэххэ киирбитим эрээ-
ри, кэргэннэнээри кэтэхтэн үөрэххэ көс пү түм. 
Онно «экраниза ция» диэннээх этибит. Ол аата 
айымньыга ки но сценарий суруйуу буо лар. Дьэ 
онно мин, саха литературатын ха сыһан, Васи-
лий  Яковлев «Тэҥҥэ кырдьыбыт тэҥкэ тии тим» 
кэпсээ нин булан ааҕан баран хайҕаабытым 
уонна «бу олох киинэҕэ ыйа сытар эбит» 
дии са наабытым. Биирдэ харахтаан көрбөтөх 
суруйаач чыбын көрдөөн Таатта ҕа, Ытык Күөлгэ 
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тиийэн көрсүбүтүм уонна бүөмнээн олорон кэп-
сэппитим. Дьэ онтон ыла биһиги билсиһиибит 
саҕаламмыта.

1992 сыллаахха суруналыыс Борис Павлов 
 миигиттэн интервью ылан, «Семен Ермо лаевтыын 
киинэ уонна тыйаатыр туһунан кэпсэтии» диэн 
ааттаан «Саха сирэ» хаһыакка бэчээттэппитэ. 
Онно Борис Павлов миигиттэн: «Эн саха лите-
ратуратыттан ханнык кэпсээни киинэҕэ устуоҥ 
этэй?» – диэн ыйыппыта. Мин тута: «Василий 
Яковлев «Тэҥҥэ кырдьыбыт тэҥкэ тиитим» диэн 
улуу кэпсээннээх. Ону устуохпун баҕарабын»,– 
диэбитим. Оттон Василий Яковлевка бэйэтигэр: 
«Кэпсээҥҥинэн киинэ устуом», – диэтэхпинэ 
сүр дээҕин үөрэ рэ уонна: «Киинэ буолан уһул-
лан хаа лара буол лар бэрт буолуох этэ», – диирэ. 
Ону  баара 1994 сыллаахха ыалдьан өлөн хаал-
быта. Онтон мин дойдубар кэлээт да, саха бас-
такы «Эргэ оонньуу», «Охоноос» диэн киинэлэ-
рин устан киирэн барбытым. Саха бастакы киинэ 
режиссера Эллэй Ивановтуун Василий Яковлев 
төрөөбүт төрүт дойдутугар Чурапчыга, Кын-
дал диэн сиргэ, «Сэттээх сир» диэн киинэбитин 
устубуппут. Мин онно Баһылайы билэр дьоҥҥо, 
кырдьаҕастарга: «Эһиги киһигит – улуу суру-
йааччы барда. Кини «Тэҥҥэ кырдьыбыт тэҥкэ 
тиитим» диэн улуу кэпсээни суруйбута. Ону мин 
хайаан да кини кэриэһигэр киинэ устуоҕум»,– 
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диэн эппитим. Ол кэнниттэн Эллэй Иванов туун 
бу кэпсээнинэн киинэ устарга соруммуппут. Оч-
чолорго киинэ сайда илик кэмэ этэ. Билиҥҥи 
курдук көмпүүтэрнэй анимация, үөһэнэн көтө 
сылдьан устар дрон диэн суоҕа. Көмпүүтэр са-
ҥа баар буолан эрэр кэмигэр биһиги чуучула 
көрдөөбүппүт. Онтон тиэхиникэбит кыа йан эп-
пиэттиэ суоҕун өйдөөн, ити бырайыактан ак-
каастанарга күһэллибиппит.

Ити кэмҥэ «Сэттээх сир» киинэҕэ опе ра тор -
даабыт Эдуард Новиков Санкт-Пе тер бурга кии-
нэ уонна теле видение университетыгар үр дүк 
үөрэх хэ киирэн, режиссер идэтин ба´ылаан 
кэл  битэ. Дипломнайын мин «Таҥара» диэн 
айым  ньы бынан киинэ устан элбэх бэс тибээл гэ 
лау реаттаабыта. Биһиги Эдиктыын мин ки но-
сценарий бынан «Ыыт миигин дой дубар», он-
тон Суорун Омоллоон «Сордоох суха» уонна 
«Хараҥа±а тыкпыт сырдык» диэн кэпсээннэр 
матыыптарынан киинэлэри устубуппут кэннит-
тэн эдэр режиссерум  Эдуард: «Били эрдэттэн 
анньа сатыыр Васи лий Яковлевы² кэпсээни нэн 
киинэтэ устуохха», – диэбитэ. Оччолорго эл-
бэх баҕайы харчылаах, үбүлүөйдэргэ аналлаах 
 документальнай киинэлэри усталлара... 

Саҥа салалта кэлбитин кэннэ биир күн            
Эдуард: «Сценарийгытын суруйа охсу² уонна ус-
туҥ», – диэн сонун наах миэхэ тиийэн кэллэ. Мин 
сценари йым хайдах буолуохтааҕын өйбөр тута 
сылдьар этим. Онон түргэнник суруйан биэрдим. 
Тиэ хиньикэбит үчүгэй эрээри, устарга харчы-
быт тиийбэтэ. Ону онтон-мантан умналаһан, 
харчы булан, Кыргызстаҥҥа хотойдоох дьону 
кытта кэпсэтэн, онно бардыбыт. Антах устубут 
хотойбутун манна аҕалан устубуппут уонна көм-
пүүтэр көмөтүнэн киинэҕэ киллэрбиппит. 

Дьэ ити курдук үлэ бөҕөнү көрсүбүт кии нэ бит 
Москватааҕы норуоттар икки ардыларынаа±ы 
40-с кии нэ бэстибээлигэр бастыыр. Режиссербут 
 Эдуард Новиков ФИПРЕССИ диэн сүрдээх ула хан 
 би риэмэйэҕэ тиксибитэ. Ити киинэ кириитиктэр 
гиль диялара биэ рэр бириэ ми йэтэ. Россияҕа оннук 
бириэми йэни ылбыт ки һи аҕыйах. Кирилл Разло-
гов диэн Россияҕа биллэр кии нэ кириитигэ биһи-
ги «То йон кыыл» киинэ бит «Оскарга» барыах таах 
диэ тэ. Ити биһиэхэ чиэс уонна хайҕал буолар.

Биллэн турар, мин Василий Яковлев кэп сээ-
нин уларыппытым. Оппуос эмээхсини та ҥараһыт 

оҥорбутум. Сорох түгэннэрин күү  һүрдэн, эбэн 
биэрбитим. Холобур, иконала  рын хомсомуоллар 
кэлиэхтэрэ диэн сундуугар кис тиир. Барбыттарын 
кэннэ, ойуун кэлэригэр биирдэ хостоон таһаа-
рар. Кэпсээҥҥэ ол суох. Микииппэрдээх Оппуос 
оҕолоро өлбүтүн туһунан кэпсээҥҥэ бэрт кылгас-
тык ахтыллар, оттон мин түүл-бит бы һыытынан 
сценарийбар элбэхтэ киллэрбитим уонна ол хо-
тойу бэйэ лэрин оҕолорун таһыгар көмөллөрүн 
эбэн  биэр битим. Киинэ диэн диалог, барыта схе-
ма. Чаас сүүрбэ мүнүүтэҕэ барытын көрдөрүөх 
тус тааххын, ордук, хос суох буолуохтаах. 

Эһиил Василий Яковлев үбүлүөйэ буолар. 
Онон бу «Тойон кыыл» киинэ кини сырдык  аатын 
үйэтитиигэ улахан олук буоллар диэн баҕа са-
наалаахпын. Бу улахан суруйааччы айымньыта 
аан дойду таһымыгар тахсыан ба ҕарабын. 

Ба´ылай Харысхал, киносценарист, 
С£ Духуобунаска академиятын академига:
– Саха киинэтин туһунан этэр буоллахха, аан 

бастаан Николай Якутскай «Көмүстээх үрүйэ» сэ-
һэнинэн «Таджикфильм» «Тайна предков» диэн 
киинэни уһул бута. Онно са ха ар тыыс тара оон-
ньоо  бут тара. Ол кэн  нит тэн, бу билигин сүрдээх 
улахан хам  саа һын буолла диэн этэллэр эрээ-
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ри, мин көр дөхпүнэ бастакы дол гун эрэ курдук. 
Мантан салгыы дьиҥнээхтик ылсан үлэлиэхпитин 
наада. Биһиги режиссердарбыт үксэ саха ки-
һитин сиэригэр сөп түбэс пэт, арҕаа дойдулар 
 майгыларын-сигилилэрин үтүктэр сю жеттаах 
кии  нэлэри усталлар. Омуктары со һутаары ытык 
үгэс тэрбитин кэһэн, кыыһы күүһүлээһини эҥин 
көрдөрө сатыыллар. Дьиҥ нээх саха киинэтэ 
уһуллар  буолан эрэрин Никита Аржаков Суо-
рун Омоллоон «Аанчык» диэн кэпсээнинэн киһи 
«һык» гына түһэр олох үчүгэй кии нэтин уһулан 
биллэрбитэ. Онтон Далан «Дьик ти саас» сэһэ ни-
нэн бас такы профессиональнай таһымнаах кии-
нэтин таһаарбыта. 

Киинэни устуу диэн наһаа уустук. Араас ым-
пыга-чымпыга элбэҕэ бэрт. Холобур, мин дра-
матург, суруйааччы быһыытынан драма ту руо-
руутугар элбэхтэ кыттыспытым, көмөлөспү түм. 
Ол гынан баран, испэктээк биир сыанаҕа барар 
буо лан быдан судургу. Мин икки айымньыбар 
бэр тээ хэй киинэ лэри устубуттара. Онон киинэни 
устуу  ыарахаттарын бэйэм эппинэн-хааммынан 
би л лим. Капиталина Березова диэн быраас 1938 
 сыл лаахха Өлөөҥҥө турбут эпидемияны утары 
охсуһа сылдьан, ыалдьан өлөн хаалбытын туһунан 
 пье са суруйбутум. Ону киинэҕэ уста сылдьабыт 
 да, 1938 сылтан билиҥҥи кэм уларыйа охсон 
хаал быта мэһэйдиир. Ону чөлүгэр түһэрэ сатаан 
эрэй бөҕөт³. Олохтоохтор сүрдээҕин көмөлөһө са-
тыыллар эрээри, урукку туттар мал-сал ханна да 
хаалбатах. Музейтан эрэ уларсан туттабыт.

Саха литературатын бастыҥ айымньылары-
нан киинэ уһуллар буоллаҕына, туох эрэ үчүгэй 
хамсааһын тахсыахтаах дии саныыбын. Холо-
бур, Василий Яковлев «Тэҥҥэ кырдьыбыт тэҥкэ 
тиитим» кэпсээнинэн Эдуард Новиков киинэ ус-
тан аар-саарга аатырда дии. Аны Далан «Ты-
гын Дархан» арамаанынан Никита Аржаков 
төрдүс сылын улахан мас штабтаах киинэ уста 
сылдьар. Манна саха майгыта-сигилитэ, Тыгын 
кэминээҕи өйө-санаата барыта көстөр. Сэбиэс-
кэй кэмҥэ биһигини, сахалары, Өктөөбүрүс кэй 
өрөбөлүүссүйэ эрэ кэнниттэн сайдыбыт кур-
дук көрдөрө сатыыл лар этэ. Онтон бу айым-
ньы кии нэ буолан таҕыстаҕына сахалар хай дах 
култуу ралаахтарын, дириҥ санаалаахтарын, 
дьоҥ ҥо хайдах сыһыаннаһалларын уонна киэҥ-

куоҥ сири ба ́ ылаан туспа судаарыстыба кур-
дук олорбут та рын туһунан аан дойду барыта 
билиэ±э. Киинэ быйыл Саҥа дьылга диэ ри ба-
рыта бүтүөхтээх. Сиэгэн Күөл, Ньурба, Кэ бээйи, 
Хаҥалас, Амма, Чурапчы, Уус Алдан курдук киэҥ 
сирдэринэн тэлэһийэ кэ ри йэн уһуллулар. Онно 
Туймаада ыһыаҕа кы тары хабылынна. Мин онно 
сахалыы тылларын уонна диалогтарын оҥорон 
биэрэн кытын ным. Биһиги тылбыт-өспүт олох 
нууччатыйан хаал быт эбит. Далан диалогтара 
улахана бэрт, ону кылгатан биэртэлээтим. Бары-
та икки чаас устатыгар сөп буолуохтаах. Режис-
сер Никита Аржаков толкуйдуурунан биэс, эбэ-
тэр алта сиэрийэлээх киинэ тахсыахтаах. 

Саха киинэтин кэскилин туһунан этэр буол-
лахха, билиҥҥи киинэлэр уһуллуулара но-
чоот тоох. Аан дойдуга тахсарга классичес кай 
эрэ  айымньылар наадалар. Биир сылга сүүс 
ты´ыынча да киһи көрдөҕүнэ элбэх харчыны 
киллэриэн сөп. Никита Аржаков итин нэ икки 
ха йысханы тутуһар былааннаах. Бастакыта Ор-
то Азия, тµµр тыллаах омук, иккиһэ маннааҕы 
бэйэбит. Кытайдары тутуһар санаа лаах. Кытай 
– биир улахан киинэ ырыынага буолар. Саха 
сиригэр улахан киностудия тэриллиэхтээх диэн 
Айсен Николаев этэн турар. Биһиги кыһыммыт 
тымныыта бэрт, онон сүрдээх улахан павильоны 
ити тиэххин наа да буолар. Аны Россия киинэлэ-
рэ өлөрүү нү-өһөрүүнү эрэ устар буолан хаал-
лылар. Кө рөөччүлэрбит өйдөрө-санаалара онно 
эрэ иэҕиллэр быһыылаах. Иэдээнэ онно сытар. 
Идейнэй хайысха суох. Саха киинэтэ онтон ак-
каастанан, национальнай хайысханы тутуһар 
эрэ буоллаҕына сайдыахпыт. 

Алексей Романов, кинорежиссер, Саха 
си рин Кинематографистарын сойуу´ун бэ-
рэс сэдээтэлэ:

– «Сахафильм» хам  паанньа уонна Са ха си рин 
Ки не ма тографистарын со йуу´а хол боһом мут са ха 
литературатын классикатын киинэҕэ таһаарыах-
ха диэн сыал туруорунаммыт, кэнники сылларга 
 ба лай да элбэх саха  киинэтэ уһулунна. Ол курдук, 
мин Амма Ач чыгыйа «Сааскы кэм» арамаанын ма-
тыыбынан 2017 сыллаахха киинэ устубутум. 

Бу – сэбиэскэй кэмҥэ суруллубут улахан 
айым ньы. Ону билигин атын харахпыты нан кө-
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рүөх тээхпит дии саныыбын. Суруйааччы бэ-
йэтин идиэйэтин суру йар, ону кинорежиссер 
бэйэтин хараҕынан көрөн, өйүнэн-санаатынан 
буһаран, бу айымньыттан тирэнэн, туспа кии-
нэ оҥорон таһаарыахтаах. Ол иһин Амма Ач чы-
гыйын ах тыыларын, интервьюларын булан ааҕы-
талаабытым. «Саас кы кэм» – улахан арамаан. 
Ону экранизация оҥорор буол лаххына, «Тени 
исчезают в полдень» курдук 14-15 сиэри йэлээх 
улахан киинэ уһуллан тахсыан наада. 

Мин билэрбинэн, Амма Аччыгыйа арамаа нын 
бастакы варианын суруйан биэрбитин, оч чо тооҕу 
цензура «сэбиэскэй киһи уобараһын ситэ арый-
батаххын» диэн кириитикэлээн, иккис тээн су-
руйтарбыт. Амма Аччыгыйа онно өрөб³лүүссүйэ 
иннинээҕи саха киһитин төрүт өйүн-санаатын, 
сиэрин-туомун, олоҕун-дьаһаҕын көрдөрө сатаа-
быт буолан, бэйэтэ бас такы варианын астынар 
эбит. Ол иһин мин бас такы варианынан кии-
нэ уһулбутум. Суруйааччы курдук толкуй даам-
мын, билиҥҥи глобализация кэмигэр аан дойду 
бү түннүү булкуллар-тэккиллэр, кыра норуот тар 
сиэр дэрэ-туомнара, култуу рала ра умнуллар-тэм -
ниллэр кэмигэр былыргы өбүгэлэрбит олох то-

рун-дьаһахтарын көр  дөрүөххэ диэн ха йыс ха ны 
тутуспутум. Ол иһин киинэбин «Би´иги умнул-
лубут оҕо сааспыт» диэн ааттаабытым. Айым ньы 
сүрүн ис хоһоонун туһаммытым, дьоруойда рын 
ааттарын бэйэтинэн хааллартаабытым гынан 
 баран, арыый уларытыы киллэртээн биэрбитим. 
Киинэҕэ элбэх хамсаныы, динамика, сытыы сю-
жет наа да буолан, «Сааскы кэм» арамаантан ба-
лай да уларыйан тахсыбыта. Сорох көрөөччүлэр 
экранизацияны күүппүттэр эбит. Ол иһин кини-
лэр санааларыгар бу киинэ табыллыбатах кур-
дук көстүбүт. Ону: «Бу – экранизация буолбатах, 
айымньы матыыбынан, кинорежиссер көрүүтэ», 
– диэн быһааран этэ сатыыбын. 

«Би´иги умнуллубут оҕо сааспыт» киинэби-
нэн µс киинэ  бэс тибээлигэр кыттан үс бирииһи 
ыллыбыт. «Амур күһүнэ» диэн норуоттар икки 
ардыларынаа ±ы киинэ бэстибээлигэр Гран-при 
на±арааданы, «Арк тика опен» диэн киинэ бэс-
ти бээлигэр «Бас тыҥ оператор үлэтэ», оттон Че-
л ябинскайдааҕы кии нэ бэс тибээлигэр «Бастыҥ 
режиссер үлэтэ» би риис тэри ылбыппыт. Баҕар, 
атын да киинэ бэс тибээллэригэр кыттыбыппыт 
буол лар араас би риистэри ылыах эбиппит буо-
луо. Ону биһиги кыа йа тута иликпит. Онно эл-
бэх докумуоннары толоруохха наада. Сорох омук 
дойдуларыгар ыытыллар киинэ бэстибээллэргэ 
кыттары² иһин харчы төлүүгүн. Аны мин устубут 
киинэм икки чаастан ордук көстөр буолан, тэри-
йэн ыытааччылар саллаллар быһыылаах. Ки-
нилэр балтараа чаастаах киинэлэри кэбэҕэстик 
ылаллар. 

Былырыын Соҕуруу Корея±а ыытыллар кии нэ 
бэстибээлигэр уон икки киинэбит баран кытынна. 
Дьиҥэ Россияттан да итинник бырагыраамман ан 
кытта иликтэр. Биэс кылгас уонна сэттэ толору 
киинэлэри көрдөрдүбүт. Онно мин ус ту дьуон нуу 
сылдьан, 1987 сыллаахха Ни колай Заболоц кай–
Чысхаан кэпсээнинэн усту бут «Маап па» диэн 
 дипломнай киинэм эмиэ кы тынна. 

Саха киинэтэ сайдан аҕай эрэр, бэйэтин 
 айа  нын үчүгэйдик саҕалаата. Онон инникитин 
 да саха киинэтэ Россия уонна Аан дой ду араас 
кии нэ бэстибээллэригэр кыттыа, кыайыа дии 
 саныыбын. 



60 Чолбон 10 №-рэ 2018

Уочарка уонна публицистика

Вячеслав Семенов, кинорежиссер:
– Саха суруйааччыларын айымньыларынан 

киносценарийы бэ йэм суруйабын. Холобура, Ни-
колай Заболоцкай–Чысхаан «Ол са йын» диэн 
кэпсээ нин ис хоһоонун кэҥэтэн, са йылыкка эргэ 
дьиэ баарын көҥүллэтэн, кии нэбин устубутум. 
Үбүлээһин суох буолан, ула хан арамааннары 
устар кыаҕым суох. Ол иһин үксүгэр кэпсээн-
нэри эрэ ылан уста са тыыбын. Николай Неус-
троев «Балыксыт» кэпсээнэ кылгас буолан эбии 
персонажтары суру йан биэрбитим. Кэпсээнигэр 
ааптар балыксыт оҕонньорго сылдьар, онтон хас 
эмэ сыл буолан баран төннөн кэлэр. Киинэҕэ он-
нук табыллыбат. Онон ааптар оннугар атын дьо-
руойу киллэрэн биэрбитим. Амма Аччыгыйа «Мо-
туо» кэпсээнигэр эмиэ. «Мотуо» диэн киинэбин 
оччотооҕу президеммит Михаил Николаев биэс 
уон тыһыынча гран биэрэн устубутум. 

Сценарийдарбын бэйэм суруйан баран, сү-
рүн оруолларбар Саха театрын артыыс тарын 
көрдөһөн оонньотобун. «Ол сайын» диэн киинэ-
бэр бандьыыт оруолун Нуучча театрын ар тыыһа 
Валентин Дмитриевич Антонов оонньообута. Бу 
киинэ уһулларыгар мин «Сахафильм  ҥа» үлэ лиир 
этим. Оччолор го дириэктэрбит Ва   си лий Пар-
фенов, хата, үбү лээһинин хааччыйбыта. Билиҥ-
ҥи гэ холоотох хо олох кыра харчы. Ол иһин бэ-
йэм оператор даабытым, бэйэм массыынабын 
сүүр дүбүтүм уонна устубут киинэбин  бэ йэм мон-
тажтаабытым. Артыыстарым бары босхо кэриэ-
тэ үлэлээбиттэрэ. Оруолларбар оонньообут ар-
тыыс тарбар биэстии мөһөөҕү эрэ төлөөбүтүм. 

Кас кадер эҥин диэн хантан кэлиэй? Сайылыкка 
уста сылдьан, онно олорор, акка үөрүйэх оҕону 
булан оонньоппуппут. Сүүрэн иһэр аты мас-
сыынанан устубутум. Ол саҕана билиҥҥи курдук 
дрон эҥин суох. Мин «Балыксыт», «Мотуо», «Ол 
сайын», «Лыах» диэн киинэлэрим бары кыра 
харчыга уһуллубуттара.

Киинэлэрим араас бэстибээллэргэ кыттан би-
риэмийэлэргэ тиксэн тураллар. Ол курдук «Ба-
лыксыт» Индияҕа уонна Фран цияҕа ыытыллы-
быт киинэ бэстибээллэргэ «Тас дойду бастыҥ 
киинэтэ» бириэмийэ ха һаайына буолбута уонна 
кыһыл көмүс ста туэткалары ылбыта. Мин бэ йэм 
ол бэстибээллэргэ барбата ҕым, киинэбин эрэ 
ыыппытым. Икки сыл буолан баран: «Бириискин 
ха һан ылаҕын?» – диэн соһутан тураллар. Өссө 
«Телешоп»-ка кыттан, «Бастыҥ режиссер үлэ-
тэ» диэн хрустальнай статуэтка ылбытым. «Ол 
са йын» киинэм уһуллубут кэмигэр киинэ бэс-
тибээлэ аҕыйах буолан, ханна да улаханнык 
кыттыбатаҕа.  Биирдэ «Роланд Быков фондатын» 
куонкуру´угар кыттан бириискэ тик сибэтэҕэ 
эрээри, үчүгэй  киинэ диэн бэлиэтэммит этэ. 

Арай «Мотуо» биир да кии нэ бэстибээлгэ 
кыттыбатаҕа. Ол да буол лар норуот куолас-
таа һыныгар кыа йан, Саха си рин бастыҥ кии-
нэтин аатын ылбыта. Тэлэбии сэргэ көрдөрө 
сыл дьыбыттара. Миигиттэн «Мотуо» диискэтин 
син үчүгэйдик атыыласпыттара. Оттон «Ол са-
йын» киинэни «Сахафильм» атыылаабыта. Ол 
саҕана дириэктэр Степан Сивцев–Доллу этэ. 
Мин бырыһыаннаһан көрүөхпүн баҕарбыппын 
 чу гаһаппатаҕа. 

2012 сыллаахха Ил Дархан гранын сүүс ты-
һыынчаны ылан, Сиэн Өкөр «Тайбаан арыы» 
пьесатынан «Лыах» диэн киинэни устубутум. 
 Онтум «Окно в Европу» Россия киинэ бэс ти-
бээлигэр кыттан, анал бириис ылбыта.

Мин кинорежиссер үөрэхтээхпин эрээри, би-
лигин музейга оҕо театра диэн баар, онно үлэ-
лиибин. Харчы буллахпына эрэ киинэ уста бын. 
Тэлэбиисэргэ көстөр киинэлэри соччо ахсар-
баппын. Олохпут улары йан буолуо, хайысха-
ларын уларытан кэбистилэр. Аныгы, эдэр дьон 
оннугу эрэ көрүөхтэрин ба ҕараллар быһыы лаах. 
Урукку сэбиэскэй киинэлэр үчүгэйдэр этэ. Би-
лигин оннук киинэлэри устубат буолан иһэллэр. 
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Бу соторутааҕыта Саха театрын дириэктэ рэ 
 Ана толий Николаев көрсөн: «Дмит рий Таас «Кы-
һыл көмүс хоруоп» сэһэнинэн  киинэтэ уһул. 
 Харчытын мэҥэлэртэн көрдөһөн булуом», – диэ-
тэ. Онон Дмитрий Таас «Кы һыл көмүс хоруоп» 
сэһэнин ааҕа сылдьабын. Саха дьоно киинэ-
ни с³бµлµµллэр, уһуллар баҕалара да улахан. 
 Оруолларга босхо да уһулларга бэлэмнэр.

 

Саргылана Ноева, филолгическай наука 
кандидата, РНА СС ГЧуоААХНПИ научнай 
µлэ´итэ:

– Саха киинэтэ бэйэтин кэмигэр сайдыы чып-
чаалыгар таҕыста дии саныыбын. Общество 
өйө-санаата, кэтэһиитэ ханнык эрэ кэрдиискэ 
кэллэҕинэ, онно сөп түбэһэн, араас механизм 
үлэлээн кэлэр.

Билиҥҥи кэмҥэ эйгэҕэ кии рии (иммерсив-
ность) диэн өйдөбүл тулалыыр олохпут бары 
өрү түгэр өтөн киирдэ. Ол холобура, театрга, 
кии нэҕэ, компьютернай оонньуулар эйгэлэригэр 
көстөр – киһи өйө-санаата атын кээмэйгэ, вир-

туальнай, реальнай эйгэлэр алтыһыыларыгар 
киириитэ араас уус-уран ньыманан ситиһиллэр. 
Саха киинэтэ саха дьонун ис эйгэлэригэр, төр-
дүлэригэр-төбөлөрүгэр интэриэ´и кө бүттэ. 

Саха киинэтин атын омук киинэлэригэр тэҥ-
ниир букатын сыыһа. Биһиги киинэбит туспа 
уобарастардаах, истииллээх, тиэмэлээх. Бил-
лэн турар, саха киинэтигэр үлэлэһэр ха маан-
да  маастарыстыбата, артыыс сатабыла тупсан 
иһиэх тээҕэ өйдөнөр, ол чааһыгар үлэ бөҕө бар-
быта да көстөр. Ол эрэн Голливуд киинэ лэрин 
курдук таһымнаах анимацията да суох, сценарий 
өттүнэн, баҕар, тутах түгэннэрдээх да буоллун, 
саха киинэтэ дириҥ түгэх өйгө (подсознание) 
тимирэ, бүгэ сылдьар дьиҥ сахалыы толкуйу 
уһугуннарар буолан, саха киһитин этигэр-хаа-
ныгар чугас. 

Хас биирдии киһи дууһатыгар күндү тыа си-
рин олоҕун-дьаһаҕын, алаас көстүүтүн, оҕо саас 
ахтылҕанын, эбэ-эһэ дьиэтин, өтөҕүн санатар 
– генетическэй өйү уһугуннарар хартыыналар 
билиҥҥи олох дьалхааныгар үлэ ни эккирэппит 
уонна араас кыһалҕалаах аны гы киһиэхэ урук-
куга төннөр, ахтар-саныыр, уйадыйар, толкуй-
дуур, үөрэр-күлэр кыаҕы биэрэллэр. Урукку-
га төннүү ырааһырыыга (катарсиска) тэҥнээх. 
Онон саха киинэлэрэ саха киһитин бэ йэтин эйгэ-
тигэр төнүннэрэр буолан, күндүлэр.

Саха киинэтэ тус буочарынан хайа эрэ өттү нэн 
азиаттыы киинэлэргэ хабааттар. Вонг  Карвай, 
Энг Ли медидативнай киинэлэрин көр   дө ҕүнэ киһи 
хайдах эрэ саха киинэтин бы  таан темпоритм-
наах киэҥ-холку эстетикатыгар май гыннатар. Ол 
эрэн саха киинэтэ бэйэтэ тус суоллааҕа өйдөнөр, 
ураты буочардаах хотугу сир киинэтэ буолар. 
Онон дой ду бут дириҥ, баай уобарастааһынын 
туһанар, умсугутуу лаах номох, фольклор сю-
жетын эҥсэр, айылҕа  лыын ыраас алтыһыыттан 
ыраата илик буолан,  аан дойду интэриэһин 
тардыаҕын тардар, ону саха киинэтин кэнники 
сыллааҕы аан дойду ула х ан киинэ бэстибээллэ-
ригэр ситиһиилэрэ да бигэргэтэллэр.

Кэпсэттэ Иван ОСИПОВ

Уочарка уонна публицистика
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Бүлүү улууһун Үгүлээт нэһилиэгэр күн сирин көрбүт, Нева 
өрүс кытылыттан куорсун анньынан наука үрдүк аартыктарын 
дабайбыт Андрей Александрович Попов төрөөбүтэ 100 сыла, 
2003 сыллаахха, манна т³р³³бµт дойдутугар, улаханнык бэ-
лиэтэммитэ. Бу үтүөкэннээх киһи, биллиилээх фольклорист, 
этнограф, историк олоҕун бүтүннүүтүн хотугу норуоттар: са-
халар, долгааннар, нганасаннар, ненецтэр, кеттэр, старожил 
 нууччалар төрүт култуураларын үөрэтиигэ анаабыта. Быйыл 
кини төрөөбүтэ 116 сылын туолар.

Өскөтүн учуонай чинчийэр үлэтин анал үөрэхтээхтэр син би-
лэр эбит буоллахтарына, тус олоҕун туһунан сиһилии суруйуу 
суо ҕун кэриэтэ. Арай Андрей Александрович Бүлүү улууһун 
Үгүлээти гэр төрөөбүт киһи буоларын бу нэһилиэк ытык кыр-
дьаҕастара эрэ билэллэрэ. Онон кини аймахтарын, бииргэ 
төрөөбүттэрин туһу нан ити кырдьаҕастарбыт биэрбит ахтыыла-
ра олус кэрэхсэбиллээхтэр.

Чинчийээччи үлэтин ыыра олус киэҥ: норуот тылынан уус-уран 
айымньытын хомуйууга да, этнографияҕа да элбэх суруйуулар-
даах. Учуонай үлэлэрэ бүтүн дойду наукатыгар улахан суолта-
лаахтар. Кини элбэх саҥа, сонун арыйыылары оҥорбута. Холобу-
ра, долгаан омук фольклорун аан бастакынан сиһилии чинчийэн, 
тылынан уус-уран айымньыларын хомуйан 1937 сыллаахха «Дол-
ганский фольклор» диэн хомуурунньук оҥорон бэчээттэппитэ.

Таймыыр национальнай уокуругар бэрт дуона суох, баара эрэ 
аҕа ууһун саҕа ахсааннаах нганасан омук олорор. Кинилэри урут 
ким да үөрэтэ илигэ. Андрей Александрович эмиэ бастакынан ити 
омук олоҕун-дьаһаҕын, тылын-өһүн чинчи йэн улахан үлэни су-
руйбута. Ол биир түмүгүнэн 1948 сыллаахха тахсыбыт «Нганаса-
ны. Материальная культура» кинигэтэ буолар.

Попов саха норуотун тылынан уус-уран айым ньытын хому йан, 
сурукка түһэрэн хаалларан өл бөт үйэлээбит улахан өҥөлөөх. 
Уһулуччулаах учуонай норуокка биллибэккэ сылдьыбыт үлэ-
лэрин, кини биир дойдулааҕа, эмиэ фольклорист Прокопий Ели-
сеевич Ефремов Ленинград куорат судаарыстыбаннай (анти-
религиознай) архыыбыттан булан, сорохторун, киэҥ эйгэҕэ 
таһаарбыта. Прокопий Елисеевич Ленинград архыыбыттан бул-
бут матыры йаалларыттан быһа тардан: «Былыр тахсыбыт, дэҥҥэ 
көстөр буолбут (библиографически сэдэх) кинигэлэри, тө һө да 
бүтүн сойуус үрдүнэн буоллар, аҕыйах ахсаанынан тахсар науч-

Үгүлээттэн тахсыбыт 
Ленинград учуонайа

(БӨДӨҤ ЭТНОГРАФ УОННА ФОЛЬКЛОРИСТ А.А. ПОПОВ ТУҺУНАН)
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най сурунааллар ыстатыйаларын ааҕааччы киэҥ 
араҥата билбэт. Онон «Октябрь суола» (урукку-
та) хаһыат эрэдээксийэтин кытта сүбэлэһэн, төрүт 
култуураҕа аналлаах «Өбүгэлэрбит омоон суол-
ларынан» балаһаны аһарга быһаарынныбыт...» – 
диэн туран хас да ыстатыйаны бэчээттэппитэ. Бу 
иннинэ Андрей Попов научнай нэһилиэстибэтин 
анаан-минээн ким да хасыһа илигэ. Арай кини 
чинчийэр үлэтин туһунан биирдиилээн, кылгас 
ахтыылар эрэ баал лара.

АЛЕКСАНДР АҔАБЫТ ДЬИЭ КЭРГЭНЭ

Үгүлээт социальнай-култуурунай олоҕор 1880 
сыллаахха тутуллубут таҥара дьиэтэ ула хан са-
быдыалы оҥорбута. Бу таҥара дьиэтин ин нинэ, 
1860 сыллаахха чочуобуна тутуллубут эбит. 
Ол туһунан «Якутия: хроника, факты, события. 
1632-1917» диэн кинигэҕэ ахтыллар. Ити кэмтэн 
ыла Үгүлээт дьонугар икки итэҕэл баар буолбут. 

дьахтары кэргэн ылбыт. Үгүлээт олохтооҕо, 2003 
сыллаахха 83 саастаах Татьяна Алексан дров-
на Докторова: «Биһиги оҕо сырыттахпыты на, 
 «нуучча ийэбит» диэн дьон кэпсэтээччилэр», – 
диэн ахтыбыта. Кини кэпсииринэн аҕабыт кэр-
гэнэ нууччатын хаана ордук баһыйбыт, ыраас 
сэбэрэлээх дьахтар эбит.

Александр аҕабыт үгүлээттэри кытта бииргэ 
алтыһан, кинилэр үгэстэрин ытыктаан олорбут 
буолан, ханна да тиийдэр билсэр-көрсөр доҕор-
атас дьонноох буолара үһү. Итиэннэ, аҥардас 
олорор түөлбэтинэн муҥурдаммакка, оччо тоо-
ҕу Саха сирин хотугулуу-арҕааҥҥы эҥэ рин 
эбэҥ килэригэр нуучча итэҕэлин, култуу ратын, 
сиэрин-туомун киэҥник тарҕаппыт ки һинэн 
буолар. Кини иккилии, үстүү сыл буола-буо-
ла Таймыыр, Анаабыр, Өлөөн эҥэр баран кэ-
лэр үгэстээх эбит. Ол тиийэн олохтоохто ру 
кэрийэ сылдьан таҥараҕа тиксиһиннэрэрэ, 
са ҥа төрөөбүт оҕолору, сорох сүрэхтэммэк-
кэ сылдьы быт дьону сүрэхтиирэ, кэргэннэм-
миттэри бэргэһэлиирэ, православие үгэстэрин 
тар±атара үһү.

Сэбиэскэй былаас кэмигэр Александр аҕа бы-
ты кулаак оҥорон элбэхтик эрэйдээбиттэр, түү-
рэйдээбиттэр. Дьиэтин-уотун, баайын-дуолун 
барытын судаарыстыба туһатыгар диэн уоп-
пус таан ылбыттар – Поповтар кэтэх сүөһүлээх-
астаах, сэниэтик олорбут ыал эбит.

Александр аҕабыттаах оҕолоро Үгүлээккэ 
бас такынан үөрэхтэммиттэр. Онон үөрэхтээх 
ки һи өрө тутулларын көрдөрөн, холобур буо-
лан, нэ һилиэк дьон кинилэри үтүктэн, баты-
һан бэ йэлэрин оҕолорун, төһө кыаллары нан, 
үөрэттэрэ сатыыр үгэстэммиттэр. Э´элэрин, 
а±а ларын уу´аан Иннокентий уонна Иероним 
диэн уолаттар таҥара дьиэтин сулууспа лаах-
тара буолбуттар.

Кыргыттарын Аннаны уонна Нинаны аҕала ра 
Дьокуускай куоракка хайа эрэ аҕабыкка олор-
дон үөрэттэрбит – Александр Попов элбэх бил-
сиилээх-көрсүүлээх, дьоҥҥо-сэргэҕэ биллэр 
ки  һи эбитэ үһү. Анна уонна Нина үөрэхтэригэр 
сүрдээх кыһамньылаах, дьоҕурдаах оҕолор эбит-
тэр. Эдэр кыргыттар Дьокуускайга үөрэнэ сыл-
дьан, саҥардыы уотугар-күүһүгэр киирэн эрэр 
сэбиэскэй былаас араас тэрээ һиннэригэр кыттан 
барбыттар. Дьукаах олорор киһилэрэ аҕабыт 

Оччотоо ҕу таҥара дьиэлэрэ Алек сандр I ыраах таа-
ҕы «Олохтоох омуктар итэҕэллэ рин көмүскээ -
һин туһунан» 1825 сыллааҕы ыйаа ҕынан салай-
та ран үлэлииллэрэ. Онон сиэрдээх аҕабыттар 
олох тоох итэҕэли атарахсыппат  этилэрэ.

Үгүлээт таҥаратын дьиэтигэр Александр По пов 
диэн эдэр киһи, Ылдьаа аҕабыыкка лөчүөгүнэн 
кэлэн баран, кини кыыһын кэргэн ылбыт  уонна 
устунан манна сааһын тухары аҕабыттыы хаал-
быт. Аҕа кынна Ылдьаа аҕабыт кэргэнэ саха дьах-
тара эбит. Ол аата кини саха аҥардаах бааһы най 

Александр Николаевич 
Попов–Александр а±абыт

Александра 
Александровна Попова
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буолан, саҥа тутулу сө бүлээбэтэ үһү. Ол да 
иһин, кыргыттар сонун сүүрээҥҥэ кытталларын 
сөбүлээбэккэ, аҕа ла рыгар үҥсэн илдьит ыыппыт. 
Онуоха, дьон кэп сииринэн, аҕалара Ниналаах 
Аннаны Дьокуускайтан көһөрөн аҕалбыт эрээ-
ри, кыргыттара кэлин төннөн салгыы үөрэнэн 
үөрэхтэрин бүтэрбиттэр.

1920 сыллаахха учуутал идэлээх Анна Алек-
сандровна төрөөбүт нэһилиэгэр Үгүлээккэ бас-
такы оскуоланы аспыт. Киниэхэ балта Нина, 
сурдьа Андрей көмөлөспүттэр. Нина Александ-
ровна эмиэ учуутал үөрэхтээҕэ. Андрей ити 
кэмҥэ Боотулууга учууталлыыр кэмэ үһү. Ол 
да үрдүнэн эдьиийэ оскуола аһарыгар ула-
ханнык көмөлөспүт – нэһилиэк кырдьаҕастара 
кэп сииллэринэн, сайыҥҥы өттүгэр Андрей ку-
руук Үгүлээккэ баар буолар эбит. Олус мындыр, 
ырааҕы өтө көрөр аҕабыт оҕолоро судаарысты-
баттан үбүлэммэккэ бэйэлэрин баҕаларынан 
– үөрэтэр оҕолорун дьонноруттан эт, арыы, үп 
хомуйан саҕалаабыттар. Оччолорго мөссүйүөн 
аһан оҕолору үөрэтии улахан ситиһии этэ. Ол 
эрэн, нөҥүө сылыгар, олох кыһарҕаныттан, су-
даарыстыба кинилэр үлэлэрин өйөөбөтөҕүттэн, 
үп көрүллүбэтэҕиттэн, ити оскуола сабыллыбыт. 
Анна Александровна Эдьигээн улууһугар учуу-
таллыы барбыт.

Кинилэр кэннилэриттэн, соҕурууттан кэлэн 
баран, оскуоланы сөргүтэн, эмиэ мөссүйүөн тэ-
рийэн, аны аҕабыт иккис уола Ванифатий Алек-
сандрович үлэлэппит. Бу Ванифатий Үгүлээттэн 
оҕо эрдэҕинэ үөрэххэ барбыт, салгыы байыан-
най үөрэххэ үөрэммит буолан, бэрт киэҥ, чиэски 

сирдэринэн тэлэһийбит. Аан дойду маҥнайгы 
сэриитин кэмигэр ыраахтааҕы аармыйатыгар 
эпиһиэринэн сулууспалыы сылдьан, ньиэмэс-
тэргэ билиэн түбэспит. Билиэҥҥэ үүрүллэр-
үтүрүллэр кэмигэр, үөрэхтээх, дьоҕурдаах киһи, 
онно да өлөн-охтон биэрбэтэх – ньиэмэс байыан-
най оскуолатыгар учууталлаабыт.

Онтон сэбиэскэй 
бы лаас букатыннаах-
тык олох суйбутун кэн-
нэ, хойут, тө рөө бүт-
үөскээбит Үгү лээ тигэр 
төннүбүт. Кини төһө да 
отой кыратыгар үөрэххэ 
баран дойдутуттан уһун 
кэмҥэ тэйдэр – сахалыы 
олус ыраас тык саҥарара 
үһү. Дьон ахтарынан, 
Ва нифатий үрдүк дьу-
лугурас уҥуохтаах, то-
лору эттээх-сиин нээх, 
хап-хара баттах таах 
кыраһыабай ки һи эбит. 
Оскуолаҕа оҕолору 
үөрэтэрин та һынан, 
ки ни өссө биэлсэр 
буо лан, куорат эмтиэ кэтиттэн эмп атыылаһан 
ылан дьону эмтиирэ дииллэр. Оччотооҕу былаас 
ыар тыына кинини да тумнубатах, онон уһуннук 
учууталлаабатах. Дойдутуттан Үөһээ Бүлүүгэ, 
онтон салгыы эмиэ атын сиргэ көспүт. Кини ха-
нан-ханан тэлэһийэ сылдьыбыта чуолкай билли-
бэт. Бииргэ төрөөбүт эдьиийэ Александра Алек-
сандровна (Үгүлээт дьоно урут наар Суура диэн 
ааттыыллара) кэпсииринэн, Дальнай Востокка 
хайа эрэ экспедиция үлэһитэ буолбут.

Ванифатий саахсаламмыт кэргэнэ суоҕа, ол 
эрэн икки кыыс оҕоломмут. Степанида Ванифа-
тьевна диэн кыыһа кэргэн тахсан Үөһээ Бүлүүгэ 
олохсуйан үс уол, икки кыыс оҕоломмут. Иккис 
кыыһа Евгения Ванифатьевна Иванова эмиэ эл-
бэх оҕолоох ыал ийэтэ буолбут. Онон Андрей 
Александрович хаан аймахтара билигин да олох 
үөһүгэр үлэлии-хамсыы сылдьаллар – аҕабыт 
Поповтар удьуордара салҕанар.

Александра Александровна Михаил Прото-
попов диэн лөчүөккэ кэргэн тахсыбыт да оҕо-
ломмотохтор. Михаиллаах былаас уларыйбытын 

Анна Александровна Попова

Ванифатий Александрович 
Попов



65Чолбон 10 №-рэ 2018

Уочарка уонна публицистика

да кэннэ Үгүлээттэн көһө сатаабатахтар. Биир 
үксүн лөчүөк майгыта да үчүгэйин иһин, сэбиэс-
кэй былаас кэмигэр кинилэри кыһарыйбатах тар, 
онон кулаак эҥин буолбатахтар. Таҥара дьиэ тэ 
сабыллыбытын кэннэ, саҥа тэриллибит кэпэ-
рэтиипкэ, холкуос маҥнайгы тэрээһинигэр уонна 
оскуолаҕа үлэлээбит. Михаил сүрдээх кыайыы-
лаах-хотуулаах үлэһит киһи эбитэ үһү.

Александра-Суура дьон-сэргэ ытыктабылын 
ылыан ылбыт үтүө майгылаах дьахтар эби-
тин мэлдьи ахталлар. Кэлин балыыһаҕа нуучча 
биэл сэрдэригэр тылбаасчыттаабыт уонна аста-
рын астыыр, олохтоохтор сиэрдэрин-туомнарын, 
тылларын-өстөрүн үөрэтэр эбит. «Үгүлээт дьо-
но-сэргэтэ» кинигэ ааптара Никита Васильевич 
Тихонов ийэтэ балыыһаҕа остуорастыыр буо-
лан, кинини кытары балыыһа уопсайыгар биир 
дьиэ ҕэ олорбуттар. Оччолорго сэрии кэмэ буо-
лан ас-таҥас тиийбэт кырыымчык, кыһалҕалаах 
ыарахан кэмнэр эбиттэр. Суура кыра да сээкэйи 
буллаҕы на, аһыттан матарбакка мэлдьи бэр-
сэрин, киэһэ аайы олоҥхо кинигэтин ааҕарын 
кыраайы үөрэтээч чи наһаа сэҥээрэн истэрин 
кинигэтигэр ахтар. Кэлин, Ирина Ильинична 
Гурьева-Седалищева диэн дьахтар Үгүлээттэн 
Бүлүү куоратыгар көһөн киирэригэр кинини бэ-
йэтин кытта илдьэн олордубут.

Үгүлээт аҕабыта Александр Попов кэргэ-
ни  ниин биллэр-көстөр оҕолору иитэн таһаар-
быттара. Ки нилэр биһиги нэһилиэкпитигэр, төһө 
да оч чотооҕу былаас атарахсыттар, улахан сэр-
гэхсийиини таһаарбыттара, туһалаабыттара. Ол 
үтүө сабыдыаллара, нэһилиэк дьонун өйүгэр-
санаатыгар өрүү баар, ааттара күн бүгүҥҥэ диэ-
ри ахтыллар, үйэтитиллэр.

ОЛОҔУН БЭЛИЭ КЭРЧИКТЭРЭ

Андрей Александрович Попов Бүлүү улууһун 
Үгүлээт нэһилиэгэр 1902 сыллаахха сэтинньи 8 
күнүгэр таҥара дьиэтин аҕабытын дьиэ кэргэни-
гэр төрөөбүтэ. 

Бииргэ төрөөбүттэрэ, аймахтара бары даҕаны 
улуус, өрөспүүбүлүкэ олоҕор улахан үтүөлээх 
дьон. Поповтар дьиэ кэргэн сүрдээх бүгүрү 
үлэһит аймах этилэр. Киэҥ, тупсаҕай оҥоһуу лаах 
дьиэлээхтэрэ-уоттаахтара. Саха ыалын сиэри нэн 
бэйэлэрэ туспа хо тонноох, сүөһүлээх-ас таах сэ-

ниэтик олорбут дьоһун-
мааны дьон этилэр. Алек-
сандр аҕабыт оҕолорун 
кыра эрдэхтэриттэн саха 
сатыыр үлэ тин барытын 
үлэлэтэрэ үһү. Андрей 
ити үгэстэн эмиэ туора 
турбатаҕа, бэрт кыратыт-
тан дьиэ ис-тас үлэтиттэн 
саҕалаан, хара үлэ бары 

ымпыгын-чымпыгын билэн улаап пыта. Поповтар 
оҕолоро, кыраларыттан үлэҕэ такаллыбыт буо-
лан, тыа сирин дьонун кыһалҕа тын өйдүүллэрэ, 
ол да иһин, кыаммат-түгэммэт өттүгэр куруук 
көмөлөһө сатыыр үтүө майгылаах буола улаап-
пыттара.

Үгүлээт кырдьаҕастара ахталларынан, Ан-
дрей үөнү-көйүүрү хомуйан кэллиэксийэ, оту-
маһы хомуйан гербарий оҥороро, наар айылҕаҕа 
сылдьарын сөбүлүүрэ. Кини оҕо эрдэҕинэ Үгү-
лээккэ оскуола суоҕа, ол иһин Бүлүүгэ киирэн 
үөрэммит. Оччолорго Бүлүү куоратыгар Үр дү-
кү начальнай училище аһыллан үлэлиирэ. Бу 
үөрэх тэрилтэтэ түөрт кылаастааҕа, биир кы-
лааһы икки сыл үөрэнэн түмүктүүллэрэ. Кини 
манна саха литературатын төрүттээбит А.Е. Ку-
лаковскай-Өксөкүлээх Өлөксөйгө үөрэммит. 
Бил лэринэн, Кулаковскай 1912-1915 сылларга 
ахсаан үөрэ ҕин уонна физиканы үөрэппит. Бу 
кэмҥэ өссө училищеҕа кэлин Социалистическай 
Үлэ Геройа буолбут, Бүлүү кыраайы үөрэтэр 
музейын төрүттээ бит П.Х. Староватов, үрдүк 
үөрэхтээх быраас А.Г. По тапов, саха бастакы 
композитордарыттан биир дэстэрэ М.Н. Жирков 
үлэлээбиттэр. Маннык чулуу дьоҥҥо уһуйуллан 
Үгүлээт аҕабытын уола үөрэҕин аҕыс сыл үөрэ-
нэн ситиһиилээхтик тү мүктээбит.

Андрей Бүлүүгэ да, Дьокуускайга да үөрэнэ 
сылдьан, каникулун кэмигэр норуот тылынан 
уус-уран айымньытын хомуйарыгар Өксөкүлээх 
Өлөксөй кырата суох сабыдыаллаабыта биллэр. 
Кини өссө Дьокуускайга үөрэнэ сылдьан, бил-
лиилээх кыраайы үөрэтээччи Григорий Андрее-
вич Попов салалтатынан Нуучча географичес  кай 
обществотын Саха сиринээҕи салаатын үлэ ти-
гэр кыттан барбыт. Сайыҥҥы каникулугар дой-
дутугар кэлээт да, этнографияҕа уонна норуот 
тылынан уус-уран айымньытыгар матырыйаал-

5. Зак. № 273



66 Чолбон 10 №-рэ 2018

Уочарка уонна публицистика

лары хомуйара µ´µ. Холобура, 1919 сыл сайы-
ныгар, Үгүлээт ырыаһыта, Амыһаахтан төрүт тээх 
Николай Семенов-Боруоран тылыттан «Дьыл 
кэм нэрин туһунан ырыаны» («Песнь о време-
нах года»), Федот уонна Алексей Яковлевтартан 
былыргы сэһэннэри, П. Васильевтан-Бэдьэкэт-
тэн «Күрүҥ сонноох Кыра бухатыыр» («Малень-
кий богатырь в сером зипуне») остуоруйаны, 
2-с Күүлэт олохтооҕо Гавриил Афанасьевтан 
«Былыргы бухатыырдар уонна кыргыһыылар» 
(«Сказание о древних богатырях и битвах») диэн 
үһүйээни суруйбут. Ити сайыҥҥы сынньалаҥар 
хомуйбут элбэх матырыйаалларыттан сороҕо 
1936 сыллаахха тахсыбыт «Якутский фольклор» 
диэн хомуурунньугар бэчээттэммит. Оччолорго 
чинчийэр үлэтинэн айаҥҥа сылдьан, икки мэл-
дьи тохтуур, түһүүлэнэр сирдээҕэ: кыһыҥҥы 
өттүгэр Үөһээ Бүлүү Боотулуутугар, сайыҥҥы 
өттүгэр Бүлүү Үгүлээтигэр. Бу сырыыларыгар 
киниэхэ олохтоох саха эдэр уолаттара – Сахаар 
уонна Эпсиэй Ньукулаайаптар, Арамаан Басха-
чыын, Лукаа Сөдүөтэп уонна Бүөтүр Доҕоороп 
көмөлөспүттэр. Андрей Александрович ордук 
улаханнык Лукаалаах Бүөтүргэ махтанара үһү: 
Лукаа этнографияҕа соруктаах айаннарыгар 
сылдьыспыт, оттон Бүөтүр ойууннааһыҥҥа ма-
тырыйаал хомуйсубут.

Уол устудьуоннуу сылдьан, дойдутун, дьо-
нун-сэргэтин наһаа ахтан кэлэн сайын оҕолору 
мунньан оонньуу тэрийэрэ, төбүрүөннээн, то-
ҕуоруһан олорон кэпсээн, остуоруйа арааһын 
кэпсэтэллэрэ эбитэ үһү. Аны кыра эрдэҕиттэн 
уруһуйдуур дьарыктааҕын – сүрдээх үчүгэйдик 
айылҕаны дьүһүйэрин көрбүт дьон ахталлар. Кэ-
лин ити дьоҕура ордук сайдыбыт. Сынньалаҥар 
кэлэ сылдьан, баҕалаахтары анаан-минээн уру-
һуйдуурга үөрэтэр эбит. Оҕолор улахан туоска 
чоҕунан уруһуйдаталаабыттарын күрүөҕэ  ыйаан, 
дьон көрүүтүгэр таһааран сыаналатара үһү. Ол 
курдук, Үгүлээт орто оскуолатыгар өр кэмҥэ 
дириэктэрдээбит Норуот үөрэҕириитин туйгуна 
Иван Васильевич Яковлев уруһуйдуурга Андрей 
Поповтан үөрэммит – кини холустаҕа дьүһүйбүт 
ойуулара күн бүгүнүгэр диэри дьон кэрэхсэби-
лин ылыахтарын ылаллар. Кини уруһуйдарын 
учуутала хара ааныттан улаханнык сэҥээрбит 
уонна хайаанда анал үөрэхтээх киһи буолары-
гар сүбэлиир эбит. Ити туһунан Иван Васильевич 

кэргэнэ, тыыл уонна педагогическай үлэ бэтэ-
рээнэ Анна Виссарионовна Буслаева бэйэтин ах-
тыытыгар суруйбута баар.

1922 сыллаахха Дьокуускайдааҕы иккис сү-
һүөхтээх оскуоланы бүтэрэн баран, Андрей Алек-
сандрович Үөһээ Бүлүү Боотулуутугар учуута-
лынан анаммыт. 1922-1925 сылларга Боотулуу 
оскуолатыгар учууталлыы сылдьан, иллэҥ кэми-
гэр этнографияҕа уонна норуот тылынан уус-уран 
айымньытыгар матырыйаал хомуйа рын тохтоппо-
тох. Ол кэмнээҕи Саха АССР-ы чин чийбит ССРС 
Наукаларын акамедиятын ха мыыһыйата олох-
тоох дьонтон научнай кадрдары бэлэмнээн таһаа-
рар соругу туруоруммут. Онон наукаҕа сыстаҕас 
 учууталга аан арыллыбытын туһунан тус олоҕун 
ахтыытыгар: «Мин оскуола ҕа учууталлыы сыл-
дьан, этнографияҕа сахалар олох торун туһунан 
матырыйаал хому йуунан үлү һүйбүтүм, ити миэхэ 
1925 сыллаахха Саха сирин Наркомпроһа, Ленин-
град Государственнай университетыгар, этногра-
фия салаатыгар командировкаҕа ыытарыгар сыл-
тах буолбута», – диэбит.

Ити кэмҥэ суруналыыс, норуот тылынан уус-
уран айымньытын хомуйааччы Д.П. Афа на сьев-
Токоосоп кэпсииринэн, Андрей Алек сан дрович 
биирдэ Үөһээ Бүлүүттэн Бүлүү куо раты гар учуу-
таллар мунньахтарыгар кэлбит уонна улахан 
суол талаах тыл эппит. Ол ис хоһооно: оскуола-
ҕа, оҕолорго саха фольклорун, сиэрин-туо-
мун, итэҕэлин үөрэтиэххэ диэн туруорсуу эбит. 
 Онуоха улуус салайааччылара сөбүлээбэтэхтэр: 
«Аҕа быт уола оскуолаҕа былыргы олох хаа-
лынньаҥ көстүүтүн, бэл ойуут тары үөрэ тээри 
гынар...» – диэн утаран турбут тар. Улахан ай-
дааннаах мунньах буолбут – өйөөччүлэр да 
 бааллар эбит эрээри, баһыйар өттө утарбыттар. 
Ити хабырыйсыыттан, айдаантан сылтаан кини 
оҕолору үөрэтэр бырааба кытары быһылла сыл-
дьыбыт. 1925 сыллаахха учуутала Г.А. Попов 
уонна 1925-1926 сылларга Саха АССР чинчийэр 
ССРС наукаларын академиятын хамыыһыйа  тын 
кыттыылааҕа, Түҥ өрүһү үөрэппит академик 
А.А. Григорьев сүбэлэринэн, Ленинград универ-
ситетыгар этнография факультетыгар үөрэххэ 
аттаммыт, онно дойдутугар хомуйбут баай ма-
тырыйаалын илдьэ барбыт. 

Устудьуон буолуоҕуттан биллиилээх учуо -
най дары – Э.К. Пекарскайы, Л.Я. Штернберги,     
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А.Н. Са мойловиһы, И.И. Майновы кытары бииргэ 
чинчийэр үлэтин саҕалаабыт. Ленинград ка үөрэ-
нэр сылларыгар Саха сирин чинчийэр И.И. Май-
нов экспедициятыгар кыттыбыт, Кунст камера 
(Антропологогия уонна этнография музейа) Си-
биирдээҕи салаатыгар үлэҕэ киирбит. Бу кэм-
ҥэ кини этнографияны үөрэтэр экспедицияҕа 
сылдьан Бүлүү сахаларын номохторугар, төрүт 
итэҕэллэригэр сыһыаннаах үгүс матырыйаалы 
хо муйбут. Кэлин итиннэ олоҕуран Саха сирин 
олохтоох омуктарын дьиэлэрин-уоттарын, тут тар 
малларын тустарынан суруйбут ыстатыйала ра 
Сибиир норуоттарын атластарыгар киирбиттэрэ.

Ленинград университетыгар кини үөрэнэр сыл-
ларыгар биллэр-көстөр учуонайдар үлэлиил лэрэ. 
Холобура, этнографияны аан дойдуга аатырбыт 
учуонайдар Л.Я. Штернберг, В.Г. Бо гораз-Тан, 
Д.К. Зеленин үөрэппиттэрэ. Андрей Алексан-
дрович кинилэртэн ордук ыкса доҕордоһон сэ-
биэскэй этнографияны төрүттээбит Лев Яков-
левич Штернберги уонна Владимир Германович 
Богораз-Таны кытары үлэлээбитэ. Бу икки ула-
хан учуонай бэйэлэрин научнай үлэлэрин хаһан 
эрэ эмиэ Сибииртэн саҕалаабыт дьон этэ. От-
тон Богораз-Тан эдэр сааһыгар көскө Халыма 
уокуругар олорбута уонна Халыма чукчаларын 
 араас хайысхаттан чинчийиилэри ыыппыта. Ону 
таһынан хотугу норуоттар итэҕэллэрин уонна 
ойууннарын туһунан үлэлэрдээх. Маннык чулуу 
дьон кини наука±а киирэригэр улаханнык са-
быдыаллаабыттара. Кэлин бу учуо найдары бэ-
йэтин тус чинчийэр суолун булларбыт учуутал-
ларынан ааттаабыта...

Андрей Александрович 1929 сыллаахха уни -
верситеты ситиһиилээхтик үөрэнэн бү тэр битэ 
уонна Этнография институтугар үлэҕэ киирби-
тэ. Кини бу тэрилтэттэн ханна да хал баҥ наа-
бакка эрэ үйэтин тухары олус тахсыылаахтык 
үлэлээбитэ. 

Ити сыл кини Таймыырга экспедицияҕа сыл-
дьан туундараҕа олорор сахалар, долгааннар 
уонна нганасаннар олохторун уратытын, ты-
лынан уус-уран айымньыларын туһунан маты-
рыйааллары хомуйуунан дьарыктаммыта. Дол-
гааннар тылынан уус-уран айымньыларын аан 
маҥнайгынан хомуйан, 1937 сылга «Долганский 
фольклор» диэн хомуурунньугу таһаартарбыта. 
Кинигэҕэ ойууннар, дьиэ сүөһүтүн туһунан кэп-

сээннэр, сэһэннэр, тыл баастар киирбиттэрэ. 
Ки ни долгаан үс олоҥхотун нууччалыы толору 
тыл баастаабыта ити хомуурунньукка эмиэ бэ-
чээттэммитэ. Чинчийээччи үлэтин сүрүн суолта-
та – долгаан омук тылынан уус-уран айымньы-
тын оччотооҕу ураты көрүҥүн илдьэ сылдьар 
кэмигэр түбэһиннэрэн суруйуута, норуот былыр-
гытын үчүгэйдик билэр ытык дьону кытары си-
рэй көрсүһүүтэ буо лар. Ол курдук, Петр Аксе-
нов, Павел уонна Василий Яроцкойдар, Степан 
Еремин, Константин Сидельников диэн сээркээн 
сэһэнньит тэри кытары кэпсэппитин бэлиэтиэххэ 
сөп. Экспе диция±а сылдьан хомуйбут долгаан 
тылынан су руллубут үлэтин толору матыры йаа ла 
Ле нин градка (билиҥҥи Санкт-Петербург – аап-
тар) Н.Н. Мик лухо-Маклай аатынан Этнография 
инсти тутун архыыбыгар хараллан өтөрдөөҥҥө 
диэри бэ чээттэммэккэ сыппыта.  

1935 сыллаахха Андрей Александрович По-
повк а, диссертациятын көмүскэппэккэ да эрэ, ис-
торическай наука кандидатын истиэпэнин иҥэр-
биттэрэ. Ити курдук, учуонай истиэпэнин быһа 
иҥэрии наукаҕа олус сэдэх. Чахчы, уһулуччу 
үлэлээх эрэ киһиэхэ итинник туорааһын оҥо-
һуллар. «Буруолуу сыл дьар»  учуонай 1936 сыл-
лаахха Хотугу норуоттар ин ституттарын аспи-
раннарыгар саха тылын үөрэп пит. 1940 сыл 
күһүнүттэн Ленинград судаарыстыбаннай уни-
верситетыгар этнография кафедратын доцена 
буолбут уонна, Аҕа дойду Улуу сэриитин кэми-
гэр тохтуу сылдьыбытын аахсыбатахха, 1952 
сыллаахха диэри устудьуоннарга лиэксийэ аах-
пыт. Университекка кини «Былыргы аан бастакы 
олох-дьаһах» уонна «Этнография үлэтин ньыма-
лара» куурустары үөрэппит.

Тавгийскай этнографическай экспедицияҕа 
киир сэн, 1936-1938 сылларга, иккистээн Тай-
мыырга барбыт. Үгүс, араас эгэлгэ кыһалҕалары 
барытын тулуйан, Дудинка (уокурук киинэ) – Но-
рильскай – Кресты (Пясина үрэх) – Хотугу Крес-
ты – Хатанга маршрутунан уон түөрт ыйы быһа 
туундара устун барыта аҕыс тыһыынча километр 
кэриҥин айаннаабыт. Ол үлэ тин түмүгүнэн 3000 
эрэ ахсаанынан тахсыбыт олус сэдэх «Нганаса-
ны. Материальная культура» (1948. 1 ч.) моно-
графията уонна «Нганасаннар ыраас чуумнарын 
бырааһынньыга» диэн научнай ыстатыйата бэ-
чээттэммиттэрэ. Оттон нганасаннар социальнай 
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олохторугар, итэҕэллэригэр анаммыт кинигэтин 
иккис чааһа адьас хойут, 1984 сыллаахха эрэ 
күн сирин көрбүтэ. 

Нганасан диэн Красноярскай кыраай Тай мыыр 
национальнай уокуругар олорор, бэрт дуона 
суох ахсааннаах, аҕа ууһун кэриэтэ норуот. Чин-
чийээччи нганасаннар авамскай, таймырскай 
уон на вадеевскай – арҕааҥы (губскай) уонна 
илиҥҥи диэн хас да ууска арахсалларын бэлиэ-
тээбитэ. Икки сылы быһа бу омуктары кытары 
бииргэ олорон, кинилэр тылларын, күннээҕи 
олох торун-дьаһахтарын сиһилии үөрэтэн, олус 
диэн баай матырыйаалы хомуйбута. 

Нганасаннар тустарынан монографията оччо-
тооҕу Сибиир кыра омуктарын туһунан саамай 
киэҥ, баай үлэ этэ. Ити чинчийии суолтата – бу 
кыракый омук айылҕа хайдах айбытынан оло-
рор кэмнэрин баттаһыы уонна патриархальнай-
родовой укулааттан саҥа олоххо көспүттэрин 
көрдөрүү буолар. Бу үлэтигэр нганасаннар 
олохторун-дьаһахтарын көрдөрөр 800 хаар-
тыс ка, уруһуйдар, 500 музейга анаан хомул-
лубут араас мал-сал, аны туспа орнамент уру-
һуйдара, тылынан уус-уран айымньылара 
(тыл-өс, өс хоһоонноро, таабырыннар), космо-
гония уонна религия, грамматика уонна синтак-
сис туһунан бэлиэтээһиннэр, 4000 тыл матыры-
й аал быһыытынан хомуллан туһаныллыбыттара. 
Учуонай нганасаннар олохторугар сыһыаннаах, 
урут Сибиир этнографиятыгар биллэ илик, ким 
да үөрэппэтэх улахан арыйыыларын оҥорбута: 
кыыл табаны хайдах тоһуйан, илиминэн хаайан 
бултуулларын; кырсаны таас сохсоттон ылалла-
рын; ону таһынан ас хаһаанар дьикти булууста-
рын; уруу буолар ураты тэрээһиннэрин; ойуун 
айыллыытын уо.д.а. хайа да омукка суох ураты 
көстүүлэри бэлиэтэммитэ.

Андрей Александрович биир улахан үлэтинэн 
долгааннар былыргы итэҕэллэрин, ойууннаа-
һын, араас сиэр-туом туһунан бэлиэтээһиннэ-
рин туһанан суруйбут «Долгааннар итэҕэллэрэ» 
диэн чинчийиитэ буолар. Ити үлэтин учуонай 
оло ҕун бүтэһик сылларыгар суруйан түмүктээ-
битэ. Бу кээмэйинэн да сөҕүмэр улахан үлэ – 
сыһыарыыларын аахпакка эрэ, массыыҥкаҕа бэ-
чээттэммитинэн 533 сирэй.

Бу үлэ тула «Советская этнография» суру-
наалга, 1952 сыллаахха улахан мөккүөр тахсы-

быта. Биллэр учуонай Ч.М. Таксами ахтарынан, 
ол кэмҥэ итэҕэлинэн «үлүһүйэр» этнографта-
ры утары идеологическай охсуһуу барбыт: «В 
своих выступлениях оппоненты, на мой взгляд, 
ставили задачу не только подвергнуть критике 
научные положения, содержащиеся в работе 
Андрея Александровича Попова, но и в какой-
то степени дискредитировать традиционную 
этнографию. Все это было объяснимо. Андрей 
Александрович принадлежал к Ленинградской 
школе этнографов, исследования которых бази-
ровалось на глубоком знании культуры и языка 
коренного населения. Андрей Александрович 
Попов открыто высказал свою позицию с при-
сущей ему принципиальностью и прямотой. Он 
был против принижения традиционной этногра-
фии и повсеместной переориентировки этногра-
фов на изучение современности, прежде всего 
процесса социалистического преобразования, 
некапиталистического пути развития народов 
Севера и Сибири». 

Биһиги учуонайбыт үлэтэ В.И. Ленин науч-
най эйгэҕэ ирдэбилин кытта сөп түбэспэт, атын-
нык, тосту-туора, мөлтөхтүк көрдөрбүт диэн 
сэ мэ лээбиттэр, аһара баран халы-мааргытык, 
ула ханнык кириитикэлээбиттэр. Оттон биир-
гэ үлэлиир дьоно Андрей Александрови´ы бэрт 
кы раны да ситэри чуолкай даабакка эрэ түмүк 
оҥор ботун бэлиэтииллэрэ. Киниэхэ хайа да но-
руот олоҕун дьиҥ кырдьык таахтык көрдөрүү – 
учуонай буолуу сүрүн ирдэбилэ этэ. Ол содулу-
гар үлэтэ өр кэмҥэ бэчээттэммэккэ Антропология 
уонна этнография музейын архыыбыгар быыл-
лыйан сыппыта. Арай быһа тардан «Пережитки 
древних дорелигиозных воззрений долган на 
при роду» ыстатыйаны «Советская этнография» 
сурунаал 1958 сыллаа±ы 2-с нүөмэригэр бэ-
чээттэппитэ. Бу б³д³² кэлин биллииллээх этно-
граф Г.Н. Грачева таһаарбыта.

Уопсайынан, учуонай Попов Сибиир норуот-
тарын – кеттэр, ненецтэр, энецтэр уонна туундара 
бааһынайдарын тустарынан ыстатыйалара нау-
ка ҕа саҥа арыйыылар быһыыларынан сыаналам-
мыттара, кини хотугу омуктар материальнай кул-
туураларын туһунан үлэлэрэ археологияҕа ула хан 
суолталаахтар. Кини научнай нэһилиэстибэти гэр 
³сс³ «Плетение и ткачество у народов Сибири в 
19 и первой четверти 20 столетия», «Жилище у 
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народов Сибири» диэн икки улахан ыстатыйалар, 
оттон Сибиир атлаһыгар анаммыт эрээри, Этногра-
фия институтун архыыбыгар уһуннук бэчээттэм-
мэккэ сыппыт «Сибиир омуктарын 19-20 үйэлэргэ 
бултуур тэриллэрэ» диэн үлэтэ киирэллэр. Манна 
суруллубут үлэлэрин таһынан атын да кыра омук-
тар тустарынан элбэх үлэлэрдээҕэ сороҕо күн 
бүгүҥҥэ диэри бэчээттэнэ илик.

Андрей Александрович улахан уопуттаах му-
зей үлэһитинэн эмиэ биллэр: хомуйбут баай кэл-
лиэксийэтэ – барыта 835  араас мал-сал Антропо-
логия уонна этнография музе йын сыаналаах баа  йа 
буолан күн бүгүҥҥэ диэри хараллан тураллар. 

Төһө да Ленинградка олохсуйан тэйбит кур-
дугун игин, учуонай төрөөбүт Сахатын сирин 
олоҕо, култуурата сайдарыгар ис сүрэҕиттэн 
ыал дьара. Бииргэ үөскээбит үөлээннээхтэрин, 
до ҕор-атас дьонун наар ыйыталаһа, сураһа, 
билэ-көрө сатыыр үгэстээҕэ. Саха сирин саҥа 
сайдан эрэр эдэр литературата, науката бигэтик 
атаҕар  турарыгар, элбэх научнай үлэ бэчээт-
тэнэри гэр көмөлөспүт улахан үтүөлээх. Тыл 
үөрэхтээ ҕэ Л.Н. Харитонов, историк О.В. Ионо-
ва курдук Саха сирин биллэр чинчийээччилэ рин 
үлэлэрэ бэчээттэнэллэригэр эрэдээктэрдээби тэ. 
Аны В.М. Ионов Сибиряковскай экспедицияҕа 
сылдьан суруйбут үлэлэрин бэчээккэ бэлэмнээ-
битэ эрээри, ол күн бүгүҥҥэ диэри тахсыбакка 
сыталлар.

Өр сыллар усталарыгар Г.У. Эргистиин бил-
сэн уһун кэмҥэ суруйсубуттара, ордук «Куруу-
бай  Хааннаах Кулун Куллустуур» олоҥхо тыл-
бааһыгар дьаныһан туран үлэлээбиттэрэ. Ону 
сэргэ, «Сахалар историческай сэһэннэрэ уонна 
кэпсээннэрэ» (1960 с.) диэн икки туомнаах хо-
муурунньукка научнай эрэдээктэр этэ. Георгий 
Устинович кинини бөдөҥ учуонай уонна киһи да 
быһыытынан улаханнык ытыктыырын: «Андрей 
Александрович көмөлөһөргө куруук бэлэм буола-
ра, кини миэхэ мэлдьи, наар сүбэлиирэ, киэҥ би-
лиититтэн үллэстэрэ. Маннык үтүө сыһыаны кини 
хайа баҕарар бэйэтин научнай үлэҕэ сыһыар быт 
киһитигэр оҥороро, олус ирдэбиллээҕэ, атын 
дьон үлэтигэр сүрдээх кыраҕытык, харыстабыл-
лаахтык сыһыаннаһара. Андрей Александровиһы 
кытары бииргэ үлэлиир кэммэр, мин киниттэн 

элбэххэ, үгүскэ үөрэммитим, бастатан туран тыл-
баас ымпыктаах-чымпыктаах уустук үлэтигэр...» 
– диэн бэлиэтиир.

Андрей Александрович олус үчүгэй уру-
һуйдьут быһыытынан биллэр – көрүөх бэ-
тэрээ өттүгэр, сото тардан элэгэлдьитэн 
кэ би һэ рэ үһү. Ол экспедицияҕа сылдьан уру-
һуй даабыт уруһуйдарыттан да көстөр. Үлэтин 
сы һыарыыларыгар барыта бэйэтин ойуула-
ра киирбиттэр, ону көрдөххө, тута чахчы да, 
худуоһунньук үлэтэ буолара харахха быра ҕыл-
лар. Хаартыскаҕа эмиэ бэрт тупсаҕайдык түһэрэр 
дьоҕурдааҕа.

Бөдөҥ этнограф уонна фольклорист – науч-
най үлэтигэр эр буолбакка, тус олоҕор эмиэ үгүс 
ыарахаттары көрсүбүт киһи. Кини Ленинград-
ка олорон Мария Васильевна Степанова-Оме-
лянская диэн дьахтары кэргэн ылбыт эрээри, 
оҕоломмотохтор. Олоҕун аргыһын Аҕа дойду 
Улуу сэриитин сылларыгар, Ленинград блокада-
тын аас- туор ынырык күннэригэр сүтэрбит. Он-
тон ылата кини соҕотоҕун олорбут... Төрөөбүт-
үөскээбит Сахатын сириттэн тиийбит үгүс дьон 
Андрей Алек сандровиһы көрсөн ирэ-хоро кэпсэ-
тэллэрэ, кини сайаҕаһынан, ыалдьытымсаҕынан 
өрүү кэпсэлгэ сылдьара. Мэлдьи дьоҥҥо көмө лө-
һө сатыы сылдьар үгэстээх киһи эбитэ үһү.

«Бочуот Знага» уордьан кавалера, «Ленин-
град оборуонатын иһин» мэтээлинэн уо.д.а. эл-
бэх бырабыыталыстыбаннай наҕараадаларынан 
бэлиэтэммит Нуучча географическай общество-
тын чилиэнэ, ССРС Наукаларын академиятын 
Этнографияҕа институтун Сибиир норуоттарын 
секторын сэбиэдиссэйэ, Ленинград судаарысты-
баннай университетын доцена, историческай 
наука кандидата  Андрей Александрович Попов 
1960 сыллаахха күн сириттэн барбыта. 

Учуонай өр кэмҥэ үлэлээбит кабинетыгар, 
билиҥҥэ диэри, кини олорбут мас кириэһилэтэ, 
мэтириэтэ – үтүө киһиэхэ ытыктабыл бэлиэ-
тэ, туоһута буолан, хараллан туралларын ис-
тэн киһи эрэ долгуйар. Төрөөбүт дойдутугар 
Бүлүү улууһун Үгүлээт нэһилиэгэр биир улахан 
уулус са кини аатын сүгэр, төрөөбүтэ 100 сылын 
биир дойдулаахтара дьоһуннаахтык бэлиэтээ-
биттэрэ. Оттон бүтүн олоҕун анаабыт научнай 
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нэһилиэстибэтэ Россияҕа эрэ буолбакка, аан 
дойду этнографиятын, фольклористикатын, си-
биреведениетын сүдү баайа буолар.

САХА НОРУОТУН ТЫЛЫНАН 
УУС-УРАН АЙЫМНЬЫЛАРА

Үгүлээт кырдьаҕастара ахталларынан, Андрей 
Александрович бэрт элбэх дьонтон норуот тылы-
нан уус-уран айымньытын хомуйбута. Холобура, 
Бүлүү куоратыгар үөрэнэ сылдьан каникулугар 
кэллэҕинэ, уус тыллаах дьон сэһэнин-сэппэнин 
батыһа сылдьан истэрэ үһү. 

Уол оччотооҕу саха оҕотун сиэринэн бары 
үлэни барытын үлэлиирэ. Поповтар сүөһүлээх-
астаах ыал этилэр. Үгэс курдук от үлэтигэр са-
йыннарын үтүөтэ баранара, дьиэ ис-тас иирбэ-
таарба түбүгэ да элбэх буолара. Кырдьаҕастар 
ахталларынан, Андрей сүрдээх бүгүрү, хайа 
да үлэттэн иҥнэн-толлон турбат, сүрэхтээх-
бэлэстээх оҕо эбит. Дьэ, бу курдук сылдьан, 
баара-суоҕа 15-17 сааһыттан, отой оҕотук ки-
һи, норуот тылынан уус-уран айымньытын хо-
муйбутунан барбыт. Соло, быыс-арыт кө һүннэр 
эрэ суруйар тээбиринин кыбынаат баран хаа-
лара үһү.

Аны оччотооҕу саҥа былаас дьоно эдэр учуу-
тал «былыргы хаалынньаҥ олох хаалбыт кө с-
түү түн» – араас үһүйээннэри, ырыаны-то йугу 
хому йа рын сөбүлээбэттэрэ. Ол иһин кини хо-
муйбут айымньыларын чугас дьоно куттанан, 
дьиксинэн кис тээбиттэрин туһунан кэпсэл эмиэ 
баар. Хомо йуох иһин, бука, Андрей Александ-
рович сурунан ылбыт бэрт элбэх норуот ты-
лынан уус-уран айым ньыта ыһылыннаҕа, сүт-
тэҕэ. Ол туоһутунан – Кынтаалыыр, Даадаан, 
Хаптаҕас курдук, о.д.а. ааттаах-суоллаах ула-
хан сэһэнньиттэр, биллэр-көстөр олоҥхоһуттар, 
ырыаһыттар айымньылара ханнык да хомуурун-
ньукка киирбэтэхтэрэ буолар. 

Үгүлээт кырдьаҕастара Андрей Александро-
вич Попов олус үгүһү, эгэлгэни суруйбутун 
кэпсииллэрэ. Ол онтон сорохторо, архыып-
ка хараллан күн бүгүҥҥэ диэри ханна да бэ-
чээттэммэк кэ сыттахтара. Кини сирэй көрсөн 
кэпсэппит сээркээн сэһэнньиттэрин туһунан нэ-
һилиэк ытык-мааны кырдьаҕастарын ахтыыла-
ра олус кэрэхсэбиллээх.

Федот Павлов-Кынтаалыыр. «Федот Пав-
лов-Кынтаалыыр – олоҥхоһут, ырыаһыт, бэлэм 
айах таах уус тыллаах, киирбит-тахсыбыт киһи 
этэ. Баай Дьаакыбылапка хамначчыттаабыта. 
Дьаа кабылап күн аайы от охсор сирин бэлиэ тээн 
биэрэр эбит. Ону кини абааһы көрөрө. Арыыга 
«Үрүҥ Төбөҕө» оттуу сылдьан сүтэн  хаалбыта. 
Тыыта буоллаҕына Түҥ өрүскэ түҥнэри уста сыл-
дьарын булбуттара. Кыыстаах ойоҕун хаал ларан 
баран, куоракка күрээбит. Куоракка киирэн 
биллэр атыыһыт Хабырыылайапка хамначчыт-
таабыт. Куорат атыыһыттарыгар олоҥ холуур 
эбит. Түөрт сыл буолан баран, дойдутугар ат 
тардарынан таһаҕастаах кэлбит. Кырдьан ба-
ран, соҕотоҕун олорон: «Барыта биир сиргэ ба-
рар» диэн собону кытары эти бииргэ буһаран 
сии рэ үһү. Кыыһа Өрүүнэ сураҕырар удаҕан 
этэ». (Т.И. Афанасьев)

«Кынтаалыыр улахан олоҥхоһут киһи этэ. 
Сэттэ уонча сыл ааспытын кэннэ кини хоһоонун 
билигин да өйдүүбүн:

Тэҥнээх олох кэлэригэр
Тэйэн бэриллэрэ буолуо,
Сөптөөх олох үүнэригэр
Сүтэн хаалыллара буолуо...
Саҥата ууһунан, ыпсарыылаах тылынан – ки-

ни тэҥнээҕэ чугаһынан суоҕа». (Т.И. Афанасьев)
Ньукулай Спиридонов-Даадаан. «Аҕам 

олоҥ  хоһут, ырыаһыт этэ. Ыалга ыҥырыкка барар 
буо лара. Үөрүүлээх бэлиэ күҥҥэ – урууга, оҕо 
тө рөөтөҕүнэ, идэһэ сиэннэҕинэ ыҥыраллара. Бэ-
рэҕэ олорбуппут. Сүөһүтэ элбэх этэ». (Ылдьаа на 
Испирдиэнэбэ-Даадаан кыыһа)

Ньукулай Харлампьев-Хаптаҕас. «Хап та-
ҕас аҕы йах сүөһүлээх этэ. Ыал аайы ыҥы рыкка 
сылдьара. Аһара үчүгэй ырыаһыт, олоҥхоһут. 
Кыы рарыгар кутурдаҕына киһи куйахата күү-
рүөх курдук илбистээх, иччилээх аххан тыл лаах 
киһи этэ». (Ылдьаана Испирдиэнэбэ-Даадаан 
кыыһа)

Прокопий Васильевич Васильев-Бэдьэкэ. 
«Бэ дьэкэ диэн улахан уҥуохтаах, киппэ бы-
һыы лаах-таһаалаах, саха киһитигэр үчүгэй 
дьү  һүннээх, олус өйдөөх уонна сытыы тыл лаах 
ки һи. Сиикэй Талах диэн сиргэ үрүҥнэр Сэ-
биэс кэй былааһы утары этэрээт тэрийбиттэрэ. 
Ити этэрээккэ Бэдьэкэ ыстаап үлэһитинэн сыл-
дьыбыт. Үрүҥнэри утары охсуһууга Бүлүүттэн 
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бартыһааннар этэрээт тэрэ тахсыбыта. Бу этэ-
рээккэ Үгүлээт киһитэ, кэнники Сэмиэнэп Ньуку-
лай-Боруоран (А.А. Попов улаханнык ытыктыыр, 
киэн туттан кэпсиир ытык-мааны кырдьаҕа һа – 
ааптар) күтүөтэ буолбут Александр Николаевич 
Васильев-Халымыр тахсыспыта. Онно кыһыллар 
кыай быттара. Амньыыстыйаламмыт уонна Сэ-
биэс кэй былааска эргиэн ааҕынынан сылдьар 
Бэ дьэкэ кыһыл этэрээккэ сирдьиттээбит. Кэлин 
Бэдьэкэни үрүҥнэргэ ыстаап үлэһитэ буола сыл-
дьыбытын иһин хат туппуттара. Красноярскайга 
илдьэн өлөрбүттэрэ.

Бэдьэкэ ырыаһыт киэнэ ааттааҕа этэ. Хаан-
таар Сакааһык биир тииҥи отутта ытан сыыһан 
баран, ол мас төрдүгэр олорон ыллаабыт ырыа-
тын үтүктэн ыллаабытын олус да сөҕө истиби-
тим.Тыла илбиһиттэн киһи уйадыйыах курду-
га...» (Т.И. Афанасьев)

«Бэдьэкэни, ол кэмҥэ Сэбиэскэй былааһы 
ута ры турбут киһини Андрей Александрович 
По пов өйөөбүт буолуохтаах, онон кини айым-
ньытын  суруйбута буолуо. Онтон атын тоҕо 
былаас өстөөҕө Бэдьэкэ айымньытын бэчээк-
кэ таһаартарыай. Попов архыыбын үчүгэйдик, 
кыһаллан туран хаһыспыт киһи – Үгүлээт элбэх 
талааннаах дьонун айымньыларын булуохха сөп 
этэ». (Н.В. Тихонов,«Үгүлээт дьоно-сэргэтэ» ки-
нигэ ааптара)

Андрей Александрович Бэдьэкэттэн (Иэй-
дэҕинэ: «Бадыак Баһылай уолабын, Бэрт Бэ-
дьэкэ, Боотур Борокуоппай диэммин» диэн 
оон ньоон этэрэ үһү) «Күрүҥ сонноох кыра буха-
тыыр» диэн остуоруйаны 1918 сыллаахха суру-
нан ылбыт уонна тута тылбаастыыр идэтинэн 
нууччалыы сурукка түһэрбит. Бу айымньы 1936 
сыллаахха «Якутский фольклор» хомуурунньук-
ка «Маленький богатырь в сером зипуне» диэн 
тылбаастанан тахсыбыт.

Алексей Алексеев-Сакааһык-Ырыа Хаан-
таар. «Сакааһык аакка-суолга киирбит, аатыр-
быт ырыаһыт. Михаил Петрович Алексе ев-Дапсы 
суруйан турар: «Улуу тойуксуттар бааллар, 
оннооҕор биир лабааҕа олорор чыычааҕы хо-
һуйан, үстүү түүннээх күн ыллыыр», – диэн. 
Ити курдук Дапсы суруйбут киһитэ Үгүлээккэ, 
Амыһаах сиригэр – Сакааһык Өлөксөй. Кини 
өлбүтэ өр буолбутун кэннэ Үгүлээккэ үрүҥ апы-
һыарынан сылдьыбыт Бэдьэкэ, Сакааһык ырыа-

тын үтүктэн ыллаабытын Тимофей Афанасьев 
истибит. Сакааһык тэҥкэ тиит кылаан чып чаа-
лыгар тахсыбыт тииҥи, саха чокуур саатынан 
отут төгүл ытан сыыһан баран, ол тиит төрдүгэр 
му ҥатыйан ыллаабыт ырыатын дьон уос номоҕо 
оҥостон кэпсииллэрэ. Аны туран, кини өрүскэ 
ууга түһэн өлө сыһан баран ыллаабыт ырыа-
тын ырыаһыт эрэ барыта үтүктэн туойара. Ол 
курдук, дьон эрэ кэрэхсиирин, сөҕөрүн кур-
дук уустаан-ураннаан хоһуйар улуу тойуксут. 
Кини оҕолоруттан эһэлэрин дьоҕурун утумнаа-
быттар да бааллар. Сиэнэ Сахаар Уйбаанабыс 
үҥкүү тылын бэрт үчүгэйдик этэрэ. Дьоҕурун 
оҕо эрдэҕиттэн сайыннарбыта буоллар үчүгэй 
тойуксут киһи буолуо хааллаҕа. Эмиэ кини сиэ-
нэ, Үөһээ Бүлүү бырааһа Балбаара Өлөксүөйэбэ 
улуус эрэ иһигэр буолбакка, өрөспүүбүлүкэҕэ 
биллэр ырыаһыт. Онон улуу тойуксут Сакааһык 
ураты дьоҕура кэлэр сүһүөх ыччатыгар тиийэ 
салҕана туруо турдаҕа». (Н.В. Тихонов)

Кэлин, ырыаһыт буолан дьоҥҥо-сэргэҕэ бил-
либитин кэннэ Сакааһыгы Ырыа Хаантаар диэн 
ааттыыр буолбуттар. Кини биир биллэр ырыаты-
нан «Хаантаар уон сэттэтигэр ыллаабыт ырыата» 
 буолар. Бу ырыаны бэйэтин үөрэнээччитигэр, 
эмиэ биллэр-көстөр тойуксукка Ньукулай Сэ-
миэнэпкэ-Амыһаах Боруораныгар ыллаан иһи-
тиннэрбит – сурук-бичик хото тэнийиэн инни нэ 
но руот тылынан уус-уран айымньыта киһиттэн 
ки һиэхэ, уос уоска эрэ бэрилиннэҕинэ өлбөт 
дьыл ҕаланара. Ньукулай Сэмиэнэп-Амыһаах Бо-
руорана ааттаах олоҥхоһут, ойуун тылын-өһүн, 
кыырыытын бэркэ билэр, сэҥээрэр киһи эбитэ 
үһү. Бу ырыаны Андрей Александрович кини ты-
лыттан устубут. «Хаантаар тииҥи сыыһан баран 
ыллаабыт ырыатын» Амыһаах Боруоранын ты-
лыттан 1921 сыллаахха С.О. Оноопурап су руй-
бут. Айымньы хас да араастаах эбит – 1960 сыл-
лаахха фольклорист П.Е. Ефремов Р.Н. Салдаатап 
диэн кырдьаҕас ырыаһыттан ырыа иккис вариа-
нын суруммут. «Хаантаар уон сэттэтигэр ыллаа-
быт ырыата» уонна «Хаантаар-Сакааһык тииҥи 
сыыһан баран ыллаабыт ырыата» иккиэн 1977 
сыллаахха тахсыбыт «Саха норуодунай ырыала-
ра» хомуурунньукка киирбиттэрэ. Ырыа Хаан-
таар ырыалара уос номоҕор билиҥҥэ диэри ылла-
на сылдьаллар. Дэлэҕэ да, сахаларга «Хаантаар 
тииҥэ буоллаҕай» диэн өс номоҕо үөскүө дуо!
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Ньукулай Сэмиэнэп-Амыһаах Боруорана. 
«Биһиги төрүппүт Сэмэн кинээс ийэтэ Таты йаас 
дииллэрэ. Үгүлээти уонна Амыһааҕы барытын ха-
бан кинээстээбит. Кини уола Ньукулай Сэмиэнэп-
Амыһаах Боруорана ийэтинэн Бука чаан сириттэн 
төрүттээх. Амыһаах сиригэр өйүнэн-санаатынан, 
дьоҥҥо көмөтүнэн, тылынан-өһүнэн да бас-
көс киһи этэ. Боруоран бары өттүнэн дэгит-
тэр дьоҕурдаах киһи быһыытынан биллэр. Ти-
мир ууһа. Бэйэтэ күөртээх, уһанар тэриллээх. 
Быһаҕы, анньыыны охсор, солуур (күөс) тардар. 
Эмчит этэ. Ичээн, улахан хаанньыт, отунан эмиэ 
эмтиирэ». (Василий Макарович Алексеев, Бо руо-
ран сиэнэ)

«Боруоран ырыаһыт, ааттаах атыыһыт. 
 Үөһү  нэн-тыанан барытынан эргинээччи. Элбэх 
 сүө һүлээҕэ. Хамначчыттанааччы. Сытыкаҥҥа олор-
бута. Сайылыыр сирэ – Күүркээни. Дьоҥҥо-сэр  гэҕэ 
үтүө санаалаах, ыраас сүрэхтээх киһи этэ. Бэйэ-
тэ муҥхалаах, муҥхатын балыгыттан ирээ тин эрэ 
ылара. Туох баарын барытын дьоҥ ҥо түҥэтэрэ». 
(Ылдьаана Испирдиэнэбэ-Даадаан кыыһа)

Андрей Александрович Боруораны эн-мин дэ-
һэн үчүгэйдик билсибит киһитэ. Кинини олус уус 
тыллааҕын и´ин, тута хоһуйарын сөҕөрө үһү. 
Амыһаах Боруорана сайыҥҥы каникулун кэмигэр 
көс төн ааһар оттомноох, өйдөөх, үөрэхтээх оҕону 
сүрдээҕин сөбүлүүрэ диэн кэпсииллэрэ, хойу-
тун-хойут сурукка киллэрэн аатын ааттатыаҕын 
өтө көрдөҕө диэн сэрэйэллэрэ. Иккиэн араа-ба-
раа саастыы дьон курдук, атах тэпсэн олорон, 
устар уһун күнү быһа сэһэргэһэллэр эбит. 

Боруоран тылыттан 17 саастаах аҕабыт уола 
«Дьыл кэмнэрин туһунан ырыаны» сурунан 
ылбыт. Бу айымньыны кэлин нууччалыы тыл-
баас таабыта 1936 сыллаахха тахсыбыт «Якут-
ский фольклор» хомуурунньукка бэчээттэмми-
тэ. Ырыа ны академик А.Н. Самойлович ааҕан 
баран, улаханнык сөҕөн-махтайан бу курдук 
суруйбут: «Просмотренные мною прежние из-
дания переводов якутских песен не содержат 
в себе ни одной, которая могла бы и по своей 
форме, и по своему объему, и по значимости 
своего содержания быть сравнена с песнью на-
стоящего сборника «О временах года», записан-
ной Андреем Александровичем Поповым после 
Октябрьской революции, в 1919 году, в Вилюй-
ском округе. Отличаясь выдающимся художест-

венными достоинствами, песня эта не только не 
имеет ничего общего с «примитивной» культу-
рой, которую приписывали якутам Трощанский 
и другие, он, сохраняя в своих образах поэти-
ческую традицию старинных произведений то-
йонской среды и будучи сочинена неграмотным 
импровизатором, отражает, по-моему, настрое-
ния новой якутской мелкой буржуазии, продол-
жавшей играть активную роль в Якутии и после 
Октябрьской революции».

Андрей Александрович Үгүлээттэн сэттэ көс-
төөх сиргэ сытар 2-с Күүлэт нэһилиэгин сээр-
кээн сэһэнньиттэриттэн эмиэ элбэх норуот тылы-
нан уус-уран айымньытын хомуйбут. Ол курдук, 
1921 сыллаахха 2-с Күүлэт олохтооҕо Хабырыыл 
Охонооһойоптон «Былыргы бухатыырдар уонна 
кыргыһыылар» («Сказание о древних богатырях 
и битвах») диэн үһүйээни суруйбут уонна кэлин 
тылбаастаан «Якутский фольклор» хомуурун-
ньукка бэчээттэппит. 

Боотулууга учууталлыыр кэмигэр бэрт киэҥ 
сиринэн тэлэһийэн, үксүн сатыы сылдьан, сурах-
ха киирбит сээркээн сэһэнньиттэртэн үгүс айым-
ньыны хомуйан сурукка түһэрбит. 1983 сылга 
тахсыбыт «Саха норуодунай тойуктара» хомуу-
рунньукка «Суоһалдьыйа Толбонноох» диэн 
ырыа-тойук икки вариана бэчээттэммит. Биирин 
норуот ырыаһыта С.А. Зверев-Кыыл Уола уус-
уран айымньы быһыытынан ыллаабыта киир-
бит, иккиһин А.А. Попов сахалар итэҕэллэрин 
көр дөрөр айымньы быһыытынан суруйан ыл-
быта тахсыбыт. Кини «Суоһалдьыйа Толбон-
ноох» диэн ырыа-тойугу Үөһээ Бүлүү улууһун 
Оноҕоччут нэһилиэгин олохтооҕо Д. Касья-
нов диэн киһиттэн суруйбут эбит. Бу ырыа-то-
йук чинчийээччи «Бүлүү уокуругун сахаларын 
итэ ҕэллэрин историятын материаллара» диэн 
үлэтигэр киирбит. Айымньы биир күрүс, сэһэн 
курдук суруйбутун «Саха норуодунай тойукта-
ра» хомуурунньукка бэчээттэнэригэр устуруо-
каларга араарыллыбыт, саҥалыы өссө чочуллан 
тылбаастаммыт.

Андрей Александрович уһун кэмҥэ хомуйбут, 
сыралаһан муспут норуот тылынан уус-уран 
айым ньыларын түмэн, сүүмэрдээн, 1936 сыл-
лаахха «Якутский фольклор» диэн хомуурунньук 
оҥорон бэчээттэппитэ. Хомуурунньукка саха ты-
лынан уус-уран  айымньытын араас көрүҥнэрин: 
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үһүйээн, ырыа, ойуун тустарынан кэпсээн, өс 
хоһооно, таабырын, олоҥхо холобурдара хаһан, 
кимтэн, киминэн суруллубуттара чуолкайдык 
ыйыллан киирбиттэр. Хомуурунньукка кини бэ-
йэтин матыйаалларын сэргэ, эдэр фольклорис-
тар – Ленинградтааҕы суол-иис тырааныспарын 
институтун устудьуона Г.А. Неустроев хас да, 
Ленинград педагогическай институтун устудьуо-
на Н. Романов уонна Хотугу аҕыйах ахсааннаах 
норуоттар институттарын устудьуона Г. Ники-
тин биирдии үлэлэрэ тахсыбыттар. Айымньылар 
тыл баастарын үксүн учуонай бэйэтэ оҥорбут 
уонна нууччалыы тылбааһыгар сахалыы тыынын 
сүтэрбэтигэр кыһалла сатаабыт.

«Якутский фольклор» хомуурунньукка кини 
суруйбут маннык айымньылара бэчээттэммит-
тэр: «Күрүҥ сонноох Кыра бухатыыр» (остуо-
руйа); «Сээпилэ», «Былыргы бухатыырдар уонна 
кыргыһыылар», «Чочукус ойуун туһунан» (үһү-
йээннэр); «Бэргэһэлээх ойуун» (номох), «Дьыл 
кэмнэрин туһунан ырыа»; «Дүҥүр айааһааһына», 
«Ыарыыны үтэйии» (ойуун кыырыылара). Оттон 
нууччалыы тылбаастаабыт айымньылары нан 
буо лаллар: «Дьылҕаны таайааччылар», «Омол-
лоон», «Мэник-Тэник», «Албынчык-Күлүүк», 
«Үчү гэйтэн-үчүгэй» (остуоруйалар); «Кээрэ кээн-
Мохсоху ойуун» (үһүйээн), «Күннэр-дьыллар 

уларыйыылара», «Өрүс туһунан ырыа», «Тоҕо 
кэлбэт-барбат буоллулар», «Кийиити алҕааһын» 
(ырыалар); өс хоһоонноро.

Академик А.Н. Самойлович «Якутский фольк-
лор» туһунан: «Бу хомуурунньукка түмүл лэн 
киирбит, Хотугу норуоттартан биир дэстэрэ са-
халар фольклордара – үгүс ааҕааччы улахан сэ-
ҥээриитин ылла. Кэннэки кэмҥэ, кэрэҕэ-сыр дыкка 
тардыһыы, норуот былыргы тылынан уус-уран 
айымньытын сэҥээрии лаппа биллэн эрэр...» – 
диэн суруйбут. Улахан учуонай ити этиитэ, биһиги 
күн бүгүҥҥү кэммитигэр дьүөрэлэһэр. Сэбиэс-
кэй тутул баар эрдэҕинэ былыргыны, аас пыты 
үөрэтиигэ болҕомто мөлтүү сылдьыбыта. Кэлин 
олох укулаата уларыйбытыгар, тоҕус уонус сыл-
лартан бэттэх, норуот тылынан уус-уран айым-
ньытын бары көрүҥүн сэҥээрии, дьаныһан туран 
үөрэтии саҕаламмытыгар Андрей Александрович 
курдук чинчийээччилэрбит үтүө дьулуур дарынан 
түмүллүбүт баайбыт көмө-тирэх буолаллар.

ДОЛГААН ФОЛЬКЛОРА

Долгааннар – билиҥҥи Красноярскай кы-
раай сиригэр олорор Хотугу аҕыйах ахсаан-
наах төрүт омуктартан биирдэстэрэ. 1979 сыл-
лаа ҕы биэрэпиһинэн 5100 киһи, оттон 1989 
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сыллааҕынан 6945 киһи буолбуттар. Кинилэри 
маҥнай үөрэппит учуонайдар туспа омук эрээ-
ри, тыллара үксэ сахалыы диэн бэлиэтээбиттэр. 
Аҕыс уонус сылларга диэри, долгаан тыла саха 
тылын диалегын курдук өйдөбүл баара. Бил-
лиилээх учуонай Е.И. Убрятова «Язык нориль-
ских долган» диэн монографиятыгар ону ута-
ран: «...долгаан тыла бэйэтэ туспа тюрк тылын 
араҥатыгар киирсэр, сүрүн суолтаны саха тыла 
эбээн тылын кытта булкуспута ылар, тылларын 
бары салаатыгар (фонетика, морфология, син-
таксис уонна лексика) уларыйыы тахсыбыт», – 
диэн суруйбут. Саха тыла уһун кэм устатыгар 
уларыйдар уларыйан испититтэн туспа көрүҥ 
үөскээбит буолуон сөп диэн сабаҕалааһын эмиэ 
баар. Дол гааннар олорор сирдэрэ наһаа киэҥэ 
бэрт буолан, тыллара ити курдук уустуктук 
 сайдыбыт.

Долгааннар отой өтөрдөөҥҥө диэри суру га- 
бичигэ суохтара. Сэттэ уонус сыллар саҥа ла-
рыттан эрэ суруктара сыыйа сайдан барбыт. Кэ-
лин учуо най буолбут Е.И. Убрятова Но риль скайга 
алын сүһүөх оскуолаҕа учууталлыыр кэмигэр, 
1935-1937 сылларга, кинилэргэ экспедицияҕа 
сылдьан 50 остуоруйаны, 119 ырыаны, 112 таа-
бырыны К.Н. Суслова, И.Ф. Попова, С. Яродской, 
А.К. Сидельников, Г.Н. Щукин диэн норуот-
тарыгар биллэр сэһэнньит дьонтон суруйбут. 
Ордук суолталааҕа, Убрятова сорох айымньыла-
ры урут Андрей Александрович көрсүбүт сэ-
һэнньиттэриттэн хомуйбута буолар. Ити тылынан 
уус-уран айымньы кэм-кэрдии ааһан истэҕин 
аайытын төһө уларыйарын тэҥнээн, чинчийэн 
көрөргө улахан суолталаах.

Фольклорист П.Е. Ефремов, 1964, 1968 уон-
на 1986 сылларга Таймыыр долгааннарыгар 
экспедицияҕа сылдьан, элбэх айымньыны су-
руйбутун таһынан өссө сороҕун магнитофоҥҥа 
устан ылбыт. Кини эмиэ биир дойдулааҕа ал-
тыспыт, кэпсэппит дьонун көрсүбүт. Холобура, 
С.В. Еремин диэн киһиттэн «Курупааскы уонна 
сордоҥ сэриилэрэ» остуоруйаны магнитофоҥҥа 
устан ылбыт. Бу устуу тиэкиһэ урукку Попов 
суруйуутунааҕар ордук дириҥ ис хоһоонноох 
уонна кээмэйэ лаппа уһун эбит. Аны кини 
1931 сыллаахха Роман Бархатов диэн киһиттэн 
«Оҕонньор уонна куобахтар» диэн остуору-
йаны суруйбут. Ол остуоруйа иккис варианын 

Про копий Елисеевич 1964 сыллаахха 64 саас-
таах С.В. Еремин диэн киһиттэн истэн сурукка 
түһэрбитин тэҥнээтэххэ улаханнык уларыйба-
тахтар.

1930-1931 сылларга Андрей Александрович 
Таймыырга научнай командировка сылдьары-
гар син элбэх олоҥхоһут баара эбитэ үһү. Саас-
тара ортотунан 71 сыл. Алта уонус сылларга 
олоҥ хоһут тар ахсааннара лаппа аҕыйаабыт, 
тар  бахха баттанар буолбуттар. «Олоҥхоһут бэ-
йэ тин үлэтин иһин ханнык да үбү, манньаны 
ылбата... Олоҥхоһут олоҥхолуур – анал тэ-
ринии, дьаһаныы кэнниттэн... Биллиилээх 
олоҥ хоһуттар, үксүн кыһыҥҥы өттүгэр, хас да 
түүнү быһа олоҥхолууллар. Төһө да уһаабытын 
иһин, түмүгэр тиийэ истиллиэхтээх. Дьон ситэ-
ри истибэтэҕинэ, долгааннарга олоҥхоһут үйэтэ 
кылгыыр диэн итэҕэллээхтэр. Сахаларга курдук, 
олоҥхо кэмигэр сэҥээрээччи баар буолар», – 
диэн бэлиэтэммит учуонай.

Кини хомуйбут олоҥхолорун тиэкиһин икки 
колонканан хаҥас өттүгэр долгаанныытын, уҥа 
өттүгэр нууччалыы тылбааһын арааран суруй-
бут. Чинчийээччи бэлиэтииринэн, олоҥхоһут 
тус олоҕун өлүү бэскитигэр ыйыан сөп. Ол 
кур дук, улахан, иччилээх тыллаах олоҥхоһут 
олоҥхолуу олордоҕуна абааһы аймаҕыттан кү-
рэстэһэ кэлэллэрэ үһү. Абааһы саҥатын истээт, 
олоҥхоһут этэн тохтуохтаах уонна: «Мин эйи-
гин син биир кыайабын!» – диэт ураты тыл-өс 
этиэхтээх эбит. Оттон абааһы улуу ырыаһыты 
кытары күрэс былдьаһарын туһунан үһүйээн 
са халарга эмиэ былыр-былыргыттан баар. Аны 
долгаан олоҥхоһуттара олоҥхолорун саас кө төр-
сүүрэр кэлиитигэр уонна кыыл табаны бул туур 
кэмнэригэр олоҥхолооботтор. Ол төрүөтэ ити 
кэмҥэ долгааннар итэҕэллэринэн, олоҥхоҕо хо-
һуйуллар харамайдар, дьон-сэргэ, ардыгар, илэ 
көстөллөрүттэн. Кинилэр көһүннэхтэринэ бул-
туур булт ханнар. Саха олоҥхотун ис тэ улааппыт 
учуонай долгаан олоҥхото саха олоҥ хотун кыт-
та ыкса чугас, кинилэр үөскээбит төрүттэринэн 
биир ситимнээхтэр диэн түмүккэ кэлбит. 

Андрей Александрович долгааннартан бэрт 
элбэх норуот тылынан уус-уран айымньытын 
хомуйбут. Холобура, 1930 сыллаахха Анна Бар-
хатоваттан «Эр санаалаах Окуолай» олоҥхону, 
«Оҕонньор уонна эмээхсин», «Аҥаар харах-
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таах кыыс» остуоруйалары, «Кыра чуум дьоно» 
үһүйээни; Павел Яроцкойтан «Атын дойдуга 
түспүт киһи», «Буоспа иччилэрэ», «Үөһээ дойдут-
тан күтүөт», «Кыыс кубулуйуута», «Араас норуот 
хантан үөскээбитэ», «Норильскай уолун сырыы-
лара», «Хаҕыс киһи», «Көҥүл уонна тутул лаах», 
«Мүччү туттарааччы уонна кыыһырымтаҕай 
ойуун» диэн үһүйээннэри суруйбут. Оттон Ро-
ман Бархатовтан суруйан ылбыт «Үрүҥ Айыы 
кыыһыгар суорумньу» диэн үһүйээнин ойууттар 
тустарынан кэпсээҥҥэ киллэрбит. Бу айымньы 
«Үрүҥ айыы» диэн Иван Голубчиковтан ылыллы-
быт иккис көрүҥэ нууччалыы бэчээттэнэн тахсы-
быт. Роман Бархатовтан өссө «Саамай оҕонньор 
кыыһа», «Сир иччитэ», «Хайа иччититтэн оҕо», 
«Түүлээх дьон» диэн үһүйээннэри; Иван Голуб-
чиковтан «Дьахтар уонна эһэ», «Куба буолбут 
ойууннар» үһүйээннэри бэлиэтэммит.

1931 сыллаахха чинчийээччи Петр Аксенов-
тан «Ат уола Атламии бухатыыр» диэн олоҥхону 
суруммут. Петр Аксенов – айылҕаттан айдарыы-
лаах, биһиги С.А. Зверев-Кыыл Уолбут курдук 
улахан олоҥхоһут. Киниттэн өссө «Убай-ба-
лыс» диэн олоҥхону, долгааннар итэҕэллэрин 
туһунан үһүйээннэри ылбыт. Петр Аксенов бэ-
йэтин, биллэр олоҥхоһут Александр Васильевич 
Еремин-Мөкүттээ үөрэнээччитэбин дэнэрэ үһү. 
Александр Васильевич уола Иван Еремин эмиэ 
биллэр олоҥхоһут. Кини толорбут «Ат уола Ат-
ламии бухатыыр» (М.П. Харлампьев, 1964) уонна 
«Ини-бии Күмэрдээх, Үөстээх уонна Оттоной бу-
хатыыр» (П.Е. Ефремов, 1964) диэн олоҥхолоро 
магнитофоҥҥа уһуллубуттар. Иван Еремин 12 
олоҥхону, элбэх остуоруйаны билэр уус тыллаах 
сэһэнньит киһи. Ити сыл өссө Алексей Федосеев-
тан «Укукуут-Чукукуут оҕонньор уонна саһыл», 
«Эмээхсин уонна саһыл тириитэ» остуоруйала-
ры суруйбут. Ону тэҥэ учуонай Хотугу аҕыйах 
ахсааннаах норуоттар институттарыгар үөрэнэр 
 долгаан устудьуон кыргыттарыттан: Евдокия Ере-
минаттан «Аҕам, ийэм тустарынан ырыа», «Баас-
ка көлүөскэтин кээспитэ»; Агафья Дураковат-
тан «Оҕуруолаах Ылдьаанаҕа», «Мүүлдьэгэлиир 
Мөл бөйөөнө»; Пимена Дураковаттан «Даадыгыр 
Даа рыйа ырыата», «Туустаах Тумус Туруйаана» 
диэн ырыалары бэлиэтэнэн ылбыт.

Андрей Александрович долгаан норуотун 
тылы  нан уус-уран айымньытын биэс көрүҥҥэ 

 араар  быт: таабырыннар, кэпсээннэр, остуо-
руйалар, үһүйээннэр, ырыалар. Оттон «Дол-
гаан фольклора» диэн хомуурунньугар киир-
бит айымньыларын көрүҥүнэн наардаабакка 
ис хоһооннорунан көрөн: кыыллар тустарынан 
кэпсээннэр; орос пуойдар тустарынан кэпсээн-
нэр; ойууттар тустарынан кэпсээннэр; араас 
үһүйээннэр; ырыалар; остуоруйалар; олоҥхо 
диэн сааһылаабыт.

Кини долгаан тылынан уус-уран айымньы-
тын үөрэтиигэ элбэх сыратын биэрбит учуонай 
буолар. «Долгаан сайтааннара» диэн улахан 
үлэ суруйбута, онно sajtan диэн тыл долгаан-
нарга туох суолталааҕын ырытарыгар ити омук 
үһүйээннэригэр тирэҕирбит. Долгаан остуору-
йата, кэпсээнэ, хайдах суруллубутун курдук ааҕы-
лыннаҕына сахалар истэн баран: «Ити сахалыы 
остуоруйаны эн тоҕо, сахалыы сатаан саҥарбат 
киһи курдук ааҕаҕыный?» – диэн дьиктиргииллэ-
рин, бу омук тыла-өһө, үһүйээннэригэр кэпсэнэр 
сиэрэ-туома сахалар тылыгар, үгэһи гэр чуга´ын 
бэлиэтээбит. Биллэн турар, эбэҥ ки уонна нууч-
ча ты ла долгаан тылыгар улахан сабыдыаллаа-
ҕа мэлдьэҕэ суох эрээри, аҕыйах ахсааннаах 
дол гаан омук – саха норуотун кытта ыкса чугас, 
уруу луу омук буолар диир чинчийээччи. 

Махталлаах долгааннар Андрей Александро-
вич Попов төрөөбүтэ 100 сылын туолуутун көрсө 
учуо най үлэлэрин икки туомнаах кинигэ оҥорон 
бэ чээттэппиттэрэ. Онно педагогическай наука 
кан дида  та А.А. Барболина улахан өҥөлөөх. Бас-
такы туомҥа долгааннар этнографияларыгар анал-
лаах ыстатыйалар, иккискэ урут тахсыбыт «Долгаан 
фольклора» хомуурунньук матыры йаал бүтүннүү-
тэ, онно эбии долгааннар итэҕэлгэ, айылҕаҕа сы-
һыаннарын туһунан үлэлэр киирбиттэр. 

«КУРУУБАЙ ХААННААХ КУЛУН 
КУЛЛУСТУУР» ОЛОҤХО ТЫЛБААҺА

Андрей Александрович тылбаасчыт бы һыы-
тынан эмиэ ураты суоллаах-иис тээх. Кини тус 
бэйэтэ хомуйбут норуот тылынан уус-уран 
айым ньыларын, мэлдьи, тута тылбаас таан иһэр 
үгэстээҕэ. Ол эрэн, улахан тылбаас чыт бы һыы-
тынан этнограф В.Н. Васильев 1906 сыллаахха 
И.Г. Тимофеев-Теплоухов диэн олоҥхоһуттан 
су руйан ылбыт «Куруубай хааннаах Кулун Кул-

Уочарка уонна публицистика



76 Чолбон 10 №-рэ 2018

лустуур» олоҥхотун толору тылбаастыаҕыттан 
биллибитэ.

Бу олоҥхо 1916 сыллаахха Э.К. Пекарскай 
оҥорбут «Образцы народной литературы» хо-
муу рунньугун үһүс туомугар бэчээттэммитэ. 
Саха  суругун-бичигин төрүттээбит С.А. Новго-
родов 1920 сыллаахха Өксөкү лээх Өлөксөйгө 
суруйбут суругар үөрэҕэ суох И.Г. Тимофеев-
Теплоухов тылыттан Виктор Ва сильев устан 
ыл быт «Куруу бай хааннаах Кулун Куллус-
туур» олоҥхотун үрдүктүк сыаналаан, сөҕөн-
махтайан: «...олоҥхо сахалыы суруллуута киһи 
сөҕүөн курдук тупсаҕай, бу иннинэ тахсыбыт са-
халыы норуот тылынан уус-уран айымньыларыт-
тан барыларыттан ордук. Бу суруллубут олоҥхо 
тыла-өһө, оннооҕор туочуката, соппутуойа кыта-
ры – бары ымпыгар-чымпыгар тиийэ олус үрдүк 
таһымнаах», – диэн эппит.

Андрей Александрович бу уустук айымньы-
ны биэс сыл устата сыралаһан туран тылбаас-
таабыт, ол кэмҥэ фолькорист Эргиһи кытта 
элбэхтэ суруйсан ырытыспыттар. Манна кини 
саха да, нуучча да тылын дэгиттэрдик билэрэ 
дьэҥкэтик көстөр – олоҥхо ис хоһоонун, дьиҥ 
сахалыы тыы нын олус үчүгэйдик нуучча тылы-
гар түһэрбит. Бу тылбааһы аахпыт фольклорис-
тар, тыл үөрэх тээхтэрэ олоҥхо ис хоһоонун, 
тутулун чинчи йэргэ эрэ буолбакка, араас но-
руоттар фольклордарын үөрэтэр, нуучча тылын 
билэр атын омук учуонайдара туһаналларыгар 
сөптөөҕүн, саха олоҥхото диэн тугун ситэри 

өйдүүллэригэр табыгастааҕын бэлиэтээбиттэ-
рэ. Тылбаас олус элбэх хос быһаарыылаах: 239 
быһаарыыттан 107-тэ анал ааттар. Ол барыта 
ааҕааччы айымньыны сиһилии өйдүүрүгэр көмө 
буолар. 

Бу олоҥхоттон тылбаасчыт Пекарскай «Саха 
тылын тылдьытыгар» суох 34 тылы булбут, ону 
сэргэ 166 нууччаттан киирии тыл баарын аах-
пыт. Кини бу үлэтин быһааран 1956 сыллаахха, 
сэтинньи 5 күнүгэр, Ленинград араадьыйатыгар 
маннык ис хоһоонноох тыл эппит: «Много лет я 
живу и работаю в Ленинграде. Но я родился и 
провел юность в Якутии и потому на всю жизнь 
сохранил чувство духовной близости с народом 
этой рес публики. Как историка и этнографа 
меня интересует прошлое якутов, их образ жиз-
ни и культура. Я изучал произведения устного 
народного творчества и выпустил сборник якут-
ского фолькло ра; исследовал древние жилища 
якутов, интересовался их религией и народной 
медициной.

В одном из колхозов Чурапчинского района 
живет сказитель Теплоухов. Он создал героичес-
кую поэму-олонхо «Кулун Куллустуур». Поэма 
посвящена изображению борьбы двух начал – 
доброго и злого. В ней рассказывается об уди-
вительных приключениях и судьбах одной семьи 
на протяжении трех поколений. В свое время 
поэма была записана со слов сказителя, тонким 
знатоком якутского фольклора Виктором Нико-
лаевичем Васильевым. Еще до Октябрьской ре-
волюции академик Эдуард Карлович Пекарский 
опубликовал якутский текст этой поэмы в серии 
«Образцы народной литературы якутов» издан-
ной Академией наук.

Поэма Чурапчинского сказителя Теплоухова 
является выдающимися литературным произве-
дением. Это самое яркое олонхо из всех, с кото-
рым мне приходилось знакомится при изучении 
якутского фольклора. И я поэтому решил взяться 
за переводом поэмы «Кулун Куллустуур» с якут-
ского на русский язык. Этому нелегкому труду 
я посвятил последние пять лет. Текст перевода 
занял двадцать печатных листов. Кроме того, я 
составил комментарии, пологающие читателю 
разобраться в содержании поэмы. От инициа-
тивы Якутского филиала Академии Наук СССР 
зависит опубликование русского перевода заме-
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чательного произведения якутского фольклора. 
«Кулун Куллустуур» должен стать достоянием 
широких кругов читателей».

Андрей Александрович тылбааһын фолькло-
рист И.В. Пухов көрөн-истэн бэлэмнээн, «Кулун 
Куллустуур» олоҥхо кинигэ буолан 1985 сыл-
лаахха Москваҕа күн сирин көрбүтэ. Норуоппут 
тылынан уус-уран айымньытын муҥутуур чып-
чаала олоҥхо нууччалыы тылбаастанан атын 
омук ааҕааччыларын киэҥ араҥатыгар тар ҕам-
мыта саха омук биллэригэр-көстөрүгэр улахан 
суолталаах. Ол иһигэр Попов «Куруубай хаан-
наах Кулун Куллустуур» олоҥхону тылбааһа 
ура ты миэстэни ылар.

ИТЭҔЭЛ УОННА ОЙУУННАР

Үөһэ ахтан аһарбыппыт курдук Андрей Алек-
сандрович 1922 сыллаахха Үөһээ Бүлүү улууһун 
Боотулуу оскуолатыгар учууталынан анаммыта. 
Учууталлыыр кэмигэр бу эҥэрдээ±и, уруккута 
Бүлүү уокуругун хотугулуу-арҕаа өттүгэр сы-
тар Үгүлээккэ, Боотулууга, Оноҕосчукка, Сур-
гуулукка, Маҥааска, о.д.а. атын нэһилиэктэргэ 
сылдьан, сахалар түҥ былыргы олохторун кэп-
сиир бэрт элбэх матырыйаалы хомуйбут. Ол 
иһигэр Бүлүү сахаларын итэҕэллэрин үөрэтиигэ 
олохтоохтук ылсыбыт. Холобура, былыр-
гы сахалар сүтэн эрэр туох барыта иччилээх 
(анимистичес кай) диэн көрүүлэрин туһунан 
чахчылары булбут.

Учуонай саха итэҕэлигэр сыһыаннаах биир 
бөдөҥ үлэтинэн «Бүлүү уокуругун сахала  рын 
итэҕэллэрин историятын матырыйааллара» 
 буо лар. Бу үлэ матырыйаала 1922-1925 сыл-
ларга хомуллубут уонна сахалар духуобунай 
култуураларын ырытарга ту´аммыт. Бастакы 
уонна иккис чааһа 1949 сыллаахха «Антро-
пология уонна этнография музейын хомуу-
рунньугун» тохсус туомугар бэчээттэммиттэр. 
Киирии тылы биллиилээх профессор В. Г. Бо-
гораз-Тан суруйбут. 

Үлэ бастакы түһүмэҕэр космогония уонна 
 теогония туһунан суруллубут. Бүлүү сахалара бу 
өйдөбүллэргэ хайдах сыһыаннаахтара, аан дойду 
туохтан турара, араас иччилэри кытары ситим-
нээх сиэр-туом, итэҕэл ымпыктаан-чымпыктаан 
чинчийиллибитэ киирбиттэр, манна сы һыаннаах 

тыл-өс толору ырытыллыбыт. Холобу ра, иччилэ-
ри икки бөлөххө араарбыт: айыы аймаҕа – үтүө 
иччилэр, кинилэр халлааҥҥа уонна сиргэ олох-
тоохтор; абааһы аймаҕа – мөкү иччилэр, кини-
лэр халлааҥҥа, сиргэ уонна сир анныгар олох-
тоохтор дэммит. Маны таһынан айыы да, абааһы 
да аймаҕар киирсибэт иччилэр бааллар ыйан ту-
ран, кинилэр киһи аймахха үчүгэй да, куһаҕан 
да өттүнэн дьайыы оҥороллорун бэлиэтээбит. 
Айылҕа (тыа) иччилэрин хайа да араҥаҕа кил-
лэрбэтэх. Богораз-Тан киирии тылыгар: «Саха 
сүгүрүйэр айыылара (иччилэрэ) биир араҥаҕа 
киирбэттэр, кинилэр пантеону үөскэппэттэр, 
көннөрү бэйэ-бэйэлэригэр ыкса эрэ соҕустар... 
Кинилэр бары улахан иччилэри бэйэлэригэр 
түмэр күүс буолбаттар», – диэбит.

Андрей Александрович бу үлэтин иккис түһү-
мэҕэр сахалар тылы, түүлү араастаан төл-
көлөөһүннэрэ, ону таһынан ыһыах, оҕолонуу 
уонна өлүү сиэрин-туомун, киһи кутун-сүрүн 
туһунан суруллубут. Кини Бүлүү сахалара түүлү 
хайдах тойоннуулларын туһунан бэлиэтээһин-
нэ рэ кэрэхсэбиллээхтэр: түлэкэдийэн эбэтэр тү-
һээн ыллыыр киһи дьоллоох буолар; дьоло суох 
киһи мөхсөн утуйар; баттатыы – абааһы аймыы-
рыттан, онон кинини үүрэргэ илии таһынан 
охсуллар; баттатар киһини сааһынан аҕа эрэ 
киһи уһугуннарыахтаах, инньэ гымматахха уту-
йа сытааччы абааһыта уһугуннарар киһиэхэ 
көһөр; тиис түһэр – уруу өлөрүгэр; саанан ытыы 
– сүөһү сүтэригэр; тииҥи, бэлиэлээҕи (үрүҥ 
үйэни) уонна солоҥдону көрүү – куһаҕаҥҥа 
 (ойуун абааһылара); балыгы сыымайдааһын – 
сарсыарда дьадаҥы кэлэригэр; үөрэхтээҕи кыта-
ры көрсүһүү – толкуйга; оҕустар харсыһыылара 
– үҥсүүгэ; оһох тутуу – дьоллоох олоххо; ынах 
ыаһын – өлгөм балыкка; убураһыы (ааптар 
итинник суруйбут) – абааһы убуруур – убурап-
пыт киһи ыалдьар; оҕону кытары бадьыыстаһыы 
– оҕо өлөрүгэр; тыал – дьаҥҥа; иннэ – сонуҥҥа; 
оһох оттуу – ойох ыларга, хардаҕас синньи-
гэс буоллаҕына – дьадаҥы олоххо; ас ас тыыр 
– үчүгэйгэ; мунньах – мунньах буолар дьиэ-
тигэр ким эмэ өлөрүгэр; ыһыах – ону тэрийэр 
киһи өлөрүгэр; таҥараҕа үҥүү – урууттан ким 
эмэ өлбүтүн истэргэ; түүн сыарҕаланар – суук-
ка ыҥырыллыы; таҥара үлэһитэ мэлииппэ ааҕар 
– абааһы кубулунар – куһаҕаҥҥа; түптэ түп-
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тэлээһин – байарга; сыһыыга сүөһүнү көрүү – 
сүөһү үөскүүрүгэр; дьиэҕэ кир-хох – байарга.

Учуонай бу үлэтин биир улахан суолтата – 
чопчу биир оччотооҕу Бүлүү уокуругун Үөдүгэй 
улууһун сахаларын чинчийбитигэр. Киэҥ си-
ринэн тэлэһийэн олорор сахалар тылларын-
өстөрүн, сиэрдэрин-туомнарын, итэҕэллэрин 
тэҥ нээн үөрэтэргэ бу үлэ олус улахан суолта-
лаах. Холобура, былыргы иччилэр тустарынан 
бэрт элбэх үһүйээни, кэпсээни, сэһэни киниэхэ 
Боотулуу дьоно – Лука Васильев, Семен Коря-
кин, Максим Николаев кэпсээбиттэр. 

Андрей Александрович элбэх кыырыыны 
эт кулгааҕынан истэн, кыырааччыны уу ха ра-
ҕынан көрөн олорон тута суруйбут фолькло-
рист буолар. Боотулуу, Оноҕосчут, Сургуулук, 
Маҥаас уо.д.а. чугастааҕы нэһи лиэктэртэн, ба-
рыта 10 ойуунтан 30 кыырыыны толору устубут. 
Ол ойууттар истэригэр эдэр Никон Поскачин 
(аатырбыт-сураҕырбыт но руот эм читэ Ньыыкан 
Өлөксүөйэбис Баһылаайап) баа ра. Киниттэн 
 сыл гы кэрэҕэр, саҥа дүҥүргэ уон на  сылгыны кэ-
рэх ыйыырга анаммыт үс кыырыы ны  суруйбут. 
Чинчийээччи научнай үлэти гэр  ойуут тар кыы-
рыыларын – тылларын-өстөрүн, ырыа ла рын-
то йуктарын, тыастарын-уустарын то лору нууч-
чалыы тылбаастаабыт. Тылбааһы Пе карскай 
ула ханнык биһирээбит. Бу 1927 сыллаах ха Саха 
си риттэн илдьэ барбыт ойууннарын кыы  рыытын 
сахалыы-нууччалыы бэчээккэ бэлэмнээбитэ итэ-
ҕэли утары охсуһуу сытыырха йан тахсыбакка 
хаалбыт. Онон наукаҕа улахан  суолталаах үлэ 
ССРС НА Этнография ҕа институтун архыы быгар, 
Санкт-Петербурга,  ууруллан уһун кэмҥэ таах 
сыппыт. Кээмэйинэн да сөҕүмэр үлэ эбит – 40-50 
бэчээтинэй лиистээҕэ ыйыллыбыт.

Урут Саха сиринээҕи Тыл, литература уон-
на история института ССРС НА Этнография ин-
ститутун кытта кыттыһан учуонай итэҕэл уонна 
ойууннааһын туһунан матырыйаалларын таһаа-
ра сатаабыттара кыаллыбатах – эрэдээксийэ, хос 
быһаарыы үлэтэ элбэҕэ бэрдиттэн уһаан-тэни йэн 
хаалбыт. Ол оннугар Попов үлэтин таһаараа ры 
омуктар көрдөһөллөрө үһү. Хата, Бүлүүгэ хомуй-
бут матырыйаалларыгар олоҕуран учуонай «По-
лучение шаманского дара у Вилюйских якутов» 
(1947), «Материалы по верованиям Вилюйских 
якутов» (1949), «Материалы для библиографии 

русской литературы по изучению шаманства се-
веро-азиатских народов» (Л. 1932) диэн тэттик 
бэчээттэммиттэрэ. Арай 2006 сыллаахха, истори-
ческай наука доктора, профессор Р.И. Бравина 
уонна филологическай наука доктора, профес-
сор В.В. Илларионов өҥөлөрүнэн, «Камлание 
шаманов» диэн, хомуйбут ойуун кыырыылара 
туспа кинигэ буолан, тыһыынча ахсаанынан тах-
сыбыттара.

Чинчийээччи ойууннар тустарынан үһүйээн-
нэри, кыырыыттан туспа, эмиэ хомуйбут. Хо-
лобура, биир оннук үһүйээни, 1923 сыллаахха 
Боотулуу нэһилиэгин олохтооҕо М.Н. Буочча 
диэн саха киһититтэн суруммут уонна үгэһинэн 
нууччалыы тылбаастаабыт. Онно дьон көрөн 
олордоҕуна, илэ-бааччы төбөтүн быстан баран 
кыбынар, Күүлэккэ олорбут аатырбыт  ойуун 
Чочукус туһунан кэпсэнэр. Сунтаар улууһун 
са хата В.Н. Александровтан суруйан ылбыт 
«Бэр гэһэлээх ойуун» диэн үһүйээнэ «Якутский 
фольк лор» (1936) хомуурунньукка киирбит.

2-с Күүлэккэ төрөөбүт Спиридон Герасимо-
вич Герасимов-Отчут Уола Оноху хайдах  ойуун 
буолбутун туһунан бэйэтэ кэпсээбитин суру-
йан хаалларбыта ойуун ураты айылгытыгар 
сыһыаннаах кэпсээннэртэн биир кэрэхсэбил-
лээхтэрэ буо лар. Бу кэпсээн 1992 сыллаахха 
тахсыбыт «Саха ойуун нара» кинигэҕэ киирби-
тэ. 1986 сыллаах ха биир дойдулааҕа, фолькло-
рист П.Е. Ефремов, Үгүлээт кырдьаҕаһа Петр 
Васильевич Харлампьев көрдөһөн, Оноху хай-
дах ойуун буолбутун туһунан суруйуутун тутан 
олорон сахалыы  тылбаастаан аахпытын маг-
нитофоҥҥа устан ылбыт.

Испирдиэн Дьарааһынап-Оноху ойуун 1893 
сыллаахха Бүлүү улууһун 2-с Күүлэт нэһи-
лиэгэр булчут-балыксыт дьиэ кэргэнигэр тө-
рөөбүт. Уба йа Хоруодьа, турбут уол, Өлөөҥҥө 
олохсуйбут. Аҕалара, Испирдиэн чороччу улаа-
тан эрдэҕинэ, икки кыра уолун илдьэ улахан 
уолугар Өлөөҥ  ҥө тахсыбыт. Бу кэмҥэ эдэр Ис-
пирдиэн хас да  сыл ыалдьан, «эттэтэн» эрэй-
муҥ бөҕөтүн көрбүт. Устунан улахан ойууҥҥа 
уһуйтаран, дүҥүр оҥорторон, таҥас тиктэрэн 
Оноху ойуун аатырбыт. Уһуйбут киһитинэн, Түҥ 
өрүс баһыгар көһө сылдьан олорбут, суон су-
рахтаах тоҥус ойууна Дьадаабыл эбитэ буолуо 
үһү диэн «таайаллар».
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Үгүлээт ытык кырдьаҕаһа Домна Афанасьев-
на Сабардаахаба-Булчут Дуобуна Оноху ойуун 
хайдах кыырбытын көрбүтүн кэпсээн турардаах. 
Маҥнай утаа оҕонньор хатан баҕайытык иһии-
рэн сирилэппит, онтон дьиэ иһигэр олорон исти-
биттэрэ таска таба туркутун, эҥээнин тыаһа бөҕө 
буолбутугар ааны аһан өҥөҥнөспүттэрэ туох да 
суох үһү... Дуобуна: «Биир кэмҥэ, ортолуу 
кыыран иһэн, илэ-бааччы, баттах тыын, бы-
тыктыын муус кырыа, хаар кыаһаан буолан 
хаалбытын көрөн сүрдээҕин сөхпүппүт...» 
– диэн ил-чахчы сөхпүтүн кэпсиир. Ойуун хас да 
күнү быһа кыырбыт – түүн кыырар, күнүс уту-
йан сынньанан ылар эбит. Дьону кытары кэп-
сэтэн-ипсэтэн, күлэн-оонньоон, эйэҕэс баҕайы 
майгылаах киһи эбитэ үһү. 

Андрей Александрович нууччалыы тылбаас-
таан «Якутский фольклор» хомуурунньукка 
киллэрбит икки кыырыытыгар болҕомтону ха-
тыырбыт тоҕоостоох. Ол курдук, 1924 сыллаах-
ха Бүлүү уокуругун Үөдүгэй улууһун Сургуулук 
нэһилиэгин олохтооҕо Д. Касьяновтан «Ыарыы-
ны үтэйии» диэн ааттаах ойуун кыырыытын су-
руйбут. Эмиэ сити сыл Оноҕосчут нэһилиэгин 
аатырбыт ойууна Никон Алексеевич Васильев-
Поскачин (норуот эмчитэ Ньыыкан) кыыр-
бытын, бэйэтиттэн сөбүлэҥин ылан, «Дүҥүр 
айаа һааһына» диэн ааттаан, сонно тута сурукка 
түһэрбит. Манна дүҥүр ойуун «көлөтө» буолан, 
иччитин Аллараа, Орто, Үөһээ дойдуларга илдьэ 
сылдьара кэпсэнэр. Ньыыкан ойуун тыла-өһө 
 уустугун туһунан ахтыылары элбэҕи холобур-
дуохха сөп. Олохтоохтор Ньыыканы тоҥус ойуу-
нугар уһуйтарбыт буолан тылын киһи өйдөөбөт, 
биир кэм балыкаайдаа да балыкаайдаа буолар 
диэн кэпсиир эбиттэр. Кыраайы үөрэтээччи Сте-
пан Тимофеевич Боескоров ахтыы-кинигэти гэр: 
«Үс хобо чуорааны тиктэн баран, икки саннын 
кырбанар эбит. Олоҕор олорон уоскуйан баран, 
ким да билбэтэх, истибэтэх тылынан балыкаай-
даан кутурара үһү», – диэн суруллубут. 

Академик А.Н. Самойлович «Дүҥүр айааһаа-
һына» кыырыы нууччалыы тылбааһын туһунан 
бэйэтин ахтыытыгар маннык суруйбут: «Совер-
шенно исключительную ценность и черезвычай-
ный интерес представляют переводы сложных и 
трудных шаманских заклинаний при «оживле-
нии бубна», то есть при обращении его якобы 

в ездовое животное для мнимого путешествия 
шамана-оюна по небесам, и заклинаний при из-
гнании шаманом болезни. Данные заклинания 
издаются впервые, да и вообще переводы ша-
манских заклинаний издавались ранее в весьма 
ограниченных размерах, так как, по авторитет-
ному утверждению Г.В. Ксенофонтова, перевод 
на русский язык шаманских стихо творных им-
провизаций представляются делом не легким».

Хас биирдии научнай үлэнэн дьарыктанар 
киһи, наукаҕа туох эмэ саҥаны, сонуну чинчи-
йэн киллэрэргэ дьулуһар. Андрей Александро-
вич биир тарбахха баттанар оннук үлэтинэн 
ойуун кыырыытын чинчийиитэ уонна өссө ор-
дук кэрэхсэбиллээҕэ ойуун ураты уустук тылын-
өһүн нууччалыы тылбастаабыта буолар. Учуонай 
ойуун кыырыыларын хомуйан, нууччалыы тыл-
баастаан хаалларбыта – сүдү научнай да, исто-
рическай да суолталаах. 

ТҮМҮК

Антропология уонна этнография архыыбы-
гар (Кунсткамераҕа) билигин да бөдөҥ этно граф 
уонна фольклорист Андрей Александрович По-
пов элбэх үлэтэ бэчээттэммэккэ хараллан сытар. 
Ол иһигэр хотугу аҕыйах ахсааннаах норуоттар – 
нганасаннар, кеттэр, ненецтэр, энецтэр култуу-
раларын, олохторун-дьаһахтарын, итэҕэллэрин, 
фольклордарын туһунан экспедиция ҕа сылдьан 
хомуйбут олус сэдэх матырыйаалла ра бааллар. 
Аны туран чинчийээччи этнографияҕа уонна 
фольклорга сыһыаннаах элбэх тиэкиһэ сахалыы 
эбиттэр. Кэлиҥҥи кэмҥэ ону сөхсүтэн таһаара 
сатыыллар да, ситэ кыаллыбат.

Андрей Александрович баай научнай нэһи-
лиэстибэтин түмэргэ биир уустуга – кини үлэлэрэ 
дойду араас архыыптарыгар тарҕаммыттара буо-
лар. Холобура, Ионовтар Сибиряковскай экс-
педицияҕа сылдьан хомуйбут матырыйаалларын 
сааһылаабыта, нууччалыы тылбаастаабыта РНА 
Азия норуоттарын институтугар көстүбүт. Оттон 
«Несколько слов об этнографической изучен-
ности народов Сибири» диэн илиинэн сурул-
лубут ыстатыйата РНА Сибиирдээҕи салаатын 
Историяҕа, философияҕа институтугар сытар.

2002 сыллаахха Санкт-Петербург куоракка 
«Саха сирэ Нева кытылыгар» диэн Сибиир но-
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руоттарын культуратыгар анаммыт быыстап-
ка туруоруллубута. Бу быыстапка уонна ону 
сэргэ буолбут төгүрүк остуол, Саха сириттэн 
төрүттээх, Россия биллиилээх этнограф, фольк-
лорист учуонайдара Виктор Николаевич Васи-
льев төрөөбүтэ 125, онтон Андрей Александро-
вич Попов төрөөбүтэ 100 сылларын туолуутугар 
анаммыттара. Манна учуонай Попов экспеди-
цияларга сылдьан уруһуйдаабыт саха итэҕэлигэр 
сыһыаннаах уруһуйдара аан бастаан дьон-сэргэ 
көрүүтүгэр тахсыбыттара.

Оттон 2003 сыл от ыйын 2-3 күннэригэр Дьо-
куускай куоракка буолбут «Во имя возрожде-
ния, сохранения и развития культуры народов 
Сиби ри: русская этнографическая традиция» 
диэн аат таах Бүтүн Россиятааҕы научнай кон-
ференция салгыыта, биһиэхэ, Бүлүү улуу һун 
түгэх нэһилиэгэр Үгүлээккэ, аан дойдуга бил-
либит этнограф уонна фольклорист учуонай Ан-
дрей Александрович Попов төрөөбүт-үөскээбит 
дойдутугар ыытыллыбыта. Онон нэ һилиэкпити-
гэр Санкт-Петербург уонна Дьокуус кай учуо-
найдарын тоҕус киһилээх бөлөҕө кэлэн ыал-
дьыттаабыта. Кинилэр бил лиилээх чин чийээччи 
сүүрбүт-көппүт тэлгэһэтигэр Аар Баҕах сэргэ 
туруоруутугар кыттыбыттара, тыл эппиттэрэ. 
Ол курдук, элбэх саха этнографтарын ииппит-
үөрэппит, аан дойдуга биллэр ааттаах Санкт-
Петербурдааҕы судаарыстыбаннай университет 
профессора Д.Г. Саввинов эҕэрдэ тылын: «Я 
счастлив что смог побывать на Родине Андрея 
Александровича Попова – это остается со мной 
на всю оставшуюся жизнь...» – диэн бэрт долгу-
туулаахтык түмүктээбитэ. Саха учуонайдарыттан 
Саха су даарыстыбаннай университетын доцена, 
историческай наука кандидата Пл.А. Слепцов, 
Үгүлээт олохтоохторугар анаан: «Улуу дьон-
норбут куттара-сүрдэрэ биһигини араҥаччы-
лыыллар... Андрей Александрович Попов чин-
чийэн хаал ларбыт үлэтэ, быһаччы эттэххэ, 

культурабыт, үгэспит төрүт үөрэтиллибэтэх биир 
араҥатын – ойуун кыырыытын суруйбута сүҥкэн 
суолталаах...» – диэн тоһоҕолоон бэлиэтээби-
тэ. Учуонайдар бу кэлэ сылдьан Ленинградка 
тиийэн Андрей Александровиһы тыыннааҕар 
көрсүбүт Анна Виссарионовна Буслаеваны кыта-
ры көрсөн кэпсэппиттэрэ. Ытык кырдьаҕас кэр-
гэнэ Иван Васильевич Яковлев Поповтуун бииргэ 
үөскээбит, киниэхэ үөрэммит киһи буолан, анаан 
баран көрсө сылдьыбыттар эбит.

Саха тылынан уус-уран айымньыта баайын, 
дьүһүйэр, ойуулуур айылгыта олус күүстээҕин, 
уобарастара модуннарын урукку да, билиҥҥи да 
чинчийээччилэр үгүстэ суруйан, этэн тураллар. 
Ол курдук, ССРС Наукаларын академиятын чи-
лиэн-кэрэспэдьиэнэ С.Е. Малов сөҕөн-махтайан: 
«Меня, думаю, что и каждого читателя поразит 
этот чудесный мир якутской фантазии, его осо-
бый своеобразный размах», – диэн эппитэ. От-
тон Саха сиригэр хас да сыл сыылкаҕа олорбут 
нуучча биллиилээх суруйааччыта В.Г. Королен-
ко: «Каждая из них (якутских песен) рождает-
ся по первому призыву, отзывается, как эолова 
арфа...» – диэн бэлиэтээбитэ.

Хайа баҕарар норуот литературата аан бас-
таан үөдүйэригэр, сайдарыгар бастакы уонна 
бигэ тирэҕинэн норуот тылынан уус-уран ай-
ымньыта буоларын чинчийээччилэр өрүү бэлиэ-
тииллэр. Саха билиҥҥи литературата үүнэн 
тахсыбыт биир сүрүн төрүөтүнэн фольклорбут 
буолар. Ол сүҥкэн суолталаах барҕа баайбы-
тын суруйан ылан уһун үйэлээбит чулуу дьом-
мутуттан биирдэстэринэн Бүлүү улууһун Үгүлээт 
нэһилиэгэр төрөөбүт биллиилээх этнограф уонна 
фольклорист Андрей Александрович Попов буо-
ларын умнуо суохтаахпыт.

Сэмэн Маайыһап,

Россия Суруйааччыларын сойууһун чилиэнэ

Бүлүү, Үгүлээт
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Биһиги ыал аҕа баһылыга, документа-
лист-суруйааччы, кыраайы үөрэтээччи, 
Рос сия суруналыыстарын сойууһун чи-
лиэнэ Дмитрий Николаевич Гаврильев 
1938 сыллаахха атырдьах ыйын 24 кү-
нүгэр Амма оройуонун Амма-Наахара 
нэһилиэгэр төрөөбүтэ. Төрөппүттэрэ – 
ийэ тэ Александра Петровна Устинова-
Гав рильева, аҕата Николай Петрович 
Гав  рильев эмиэ бу дойдуга үөскээбит 
олохтоох дьон. Кинилэр барыта уон оҕо-
ломмуттарыттан иккитэ аҕыйах ыйда-
рыгар өлбүттэр. Онон Гаврильевтар аҕыс 
оҕону иитэн-аһатан, таҥыннаран, сү һүөх-

«Олоҕум тухары 
кырдьык иһин охсуһуом!»

(Документалист-суруйааччы Д.Н. Гаврильев төрөөбүтэ 80 сыла)

тэригэр туруорбуттар. Дьэ, бу дьиэ кэргэн саамай ула-
хан оҕото Дима этэ. 

Дьоллоох оҕо саас киһиэхэ эрэ барытыгар кэлэн 
ааһар буолбатах. Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэрии 
сылларынааҕы сут, кураан, аас-туор олох, сэрии ыар 
тыына, кыргыс толоонуттан кэлбит хара суруктар, 
улахан дьон аймалҕана, хараҕын уута – бу барыта оч-
чотооҕу оҕо хараҕын далыгар, кини сүрэҕин-быарын 
ортотунан ааспыттара. Ол барыта оччотооҕу оҕону 
эрдэ боччумурарга, олоҕу улахан киһи хараҕынан 
көрөргө күһэйбитэ. Кинилэр улахан дьону кыт-
та тэҥҥэ үлэ  ыара ханын ньулдьаҕай санныларыгар 
сүкпүттэрэ, бииргэ аччыктаабыттара, биир кыһалҕаны 
үллэстибиттэрэ. Ол барыта Дима сырдык өйүгэр-
санаатыгар умнуллубат суолу-ииһи хаалларбыта. Ки-
ни син атын биир саас тыылаахтарын курдук оҕуруот 
үлэтигэр улахан дьоннуун тэҥҥэ үлэлэһэн барбыта. 

Аҕата булчут уонна оҕуруотчут бэрдэ этэ: тииҥи 
харахха табара үһү; кэлин кини үлэтин үөрүйэҕэр 
тирэҕирэн уола «Таптыыр үлэм» диэн брошюраны су-
руйбута Дьокуускайдааҕы кинигэ кыһатыгар бэчээт-
тэнэн нэһилиэнньэ киэҥ араҥатыгар тарҕаммыта. 
Николай Петрович кэлин тыа хаһаайыстыбатын быыс-
тапкаларыгар ситиһиилээхтик кыттан грамоталары-
нан, сыаналаах бэлэхтэринэн наҕараадаламмыта, ол 
иһигэр, Саха АССР Үрдүкү сэбиэтин Бочуотунай гра-
мотатын ылбыта. Ийэтэ Александра Петровна сэрии 
сылларыгар Амма-Наахара нэһилиэгин сэбиэтин сэ-
кирэтээринэн үлэлээбитэ. Кэлин: «Өнньүөстэн сатыы 
Амма кииниттэн сэрии тулаайахтарын босуобуйа  тын 
сүгэн-көтөҕөн аҕалан тарҕатарым», – диэн кэпсиир 
буолара. 

Син атын оҕолор курдук, аҕабыт октябренок, пионер, 
комсомол, учком чилиэнэ буолбута, түмэр дьоҕурдааҕа, 
көхтөөҕө биллэн, «Амма» совхоз Өнньүөстээҕи отделе-
ниетын комсомольскай тэрилтэтин сэкирэтээринэн та-
лылла сылдьыбыт. Оскуоланы бүтэрэн баран, бас таан, 
комсомол путевкатынан, төрөөбүт нэһилиэгэр дизе-
листээбит. Онтон оройуон хаһыатыгар литературнай 
үлэһитинэн, фотокорреспонденынан, барыта уон сыл 
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Чурапчы оройуонун Одьулууннааҕы СПТУ-тын 
эстетикэ±э преподавателинэн үлэлээбитэ. 

Дмитрий Николаевич Саха судаарыстыбаннай 
университетын историко-филологическай фа-
культетын саха тылын уонна литературатын са-
лаатын ситиһиилээхтик үөрэнэн бүтэрбитэ. Кини 
«Саха билиҥҥи тылыгар киһи анатомиятыгар 
сыһыаннаах тыллар (түүр, монгол тылларыттан 
ханыылар)» диэн дипломнай үлэтигэр киһи си-
рэйин, бодотун бэлиэтиир барыта 22 тылы түүр 
уонна монгол тылларыгар тэҥнээн, оччотооҕу 
саха тылын кафедратын сэбиэдиссэйэ, ф.н.д., 
профессор Николай Демьянович Дьячковскай 
салалтатынан суруйбута.

Биһиги 1963 сыллаахха холбоһон ыал буо-
луохпут быдан инниттэн тыл үөрэҕинэн уон сыл 
тохтоло суох хасыһан дьарыктаммыта, ол иһигэр 
топонимиканан эмиэ күүскэ үлүһүйбүтэ. Ону 
тэҥэ, оскуолаҕа үөрэнэр эрдэҕиттэн хаар тыска-
±а түһэриинэн умсугуйара. Араас анал линза 
атыылаһан увеличительга олордон, оҕотун Сар-
даана хаартыскатын урукку «Кыым» хаһыат си-
рэйин саҕа гына таһааран сөхтөрбүттээҕэ. Онно 
түөрт улахан фотокумааҕыны муостаҕа тэлгэтэн, 
увеличителын остуол үрдүгэр туруоран бэчээт-
тээбитэ. Киинэҕэ устар оператор буолар баҕа 
санаалааҕа да, доруобуйата мөлтөх буолан ол 
туолбатаҕа...

Кыраайы үөрэтээччи уонна суруналыыс бы-
һыытынан күүһүн-күдэҕин харыстаабакка үлэ-
лээбитэ. Ол курдук, 1962 сылтан саҕалаан 

Мос ква, Ленинград, Смоленскай, Подольскай, 
Ир кут скай, Курскай, Харьков, о.д.а. куораттар 
байыаннай, куттал суох буолуутун, судаарысты-
баннай архыыптарын, сороҕор бэйэтэ сылдьан, 
ардыгар суруйсан, сэрии сылларынааҕы доку-
муоннарын хасыһан, Саха сирин сүүрбэттэн тахса 
улуустарын буойуттарын туһунан докумуоннары, 
чахчылары хомуйбута. Аҕабыт Дмитрий Николае-
вич архыып үлэһиттэрэ кинини олус ытыктыыл-
ларын астынан кэпсиир буолара. Кырдьык, 
ыйы тыы ыыттаҕына тута эппиэттээн иһэллэрэ. 
Бу матырыйаалларын систиэмэлээн, 1941-1945 
сылларга аҕа дойдубутун көмүскээбит армияҕа 
сулууспалаабыттары чаастарынан дивизияларга, 
полкаларга, эмтиир-санитарнай батальоннарга, 
эвакуационнай госпиталларга тиийэ наар даан 
биэс суол тус-туспа визуальнай картотеканы 
онорбута. Саха сиригэр гражданскай сэрии исто-
риятын үөрэтиигэ эмиэ тус кылаатын киллэрби-
тэ. Чуолаан, Саһыл Сыһыы муустаах осадаты-
гар өлбүт кыһыл буойуттар ааттарын- суолларын 
чопчулаабытын түмүгэр 284 киһи кыттыбытыттан 
272 киһи аата-суола чуолкайданна.

Бу сүүрбэ биэс сыллаах сүҥкэннээх үлэтин, сы-
ратын-харатын чөмчөтөн, «Өйдөбүнньүк», «Өл-
бөт өрөгөй» уонна «Албан аат» диэн кинигэ лэри 
оҥорон утуу-субуу бэчээттэппитэ. Ол кэнниттэн 
өрөспүүбүлүкэ хаһыаттарыгар элбэх сэҥээрэр, 
кэрэхсээн ыйыталаһар, ситэрэр, токоолоһор ма-
тырыйааллар тахсыталаабыттара. Саха сиригэр 
олорор Аҕа дойду Улуу сэриитин кыттыылаахта-
рыттан уонна кинилэр дьиэ кэргэттэриттэн су-
руктар кэлитэлээн барбыттарыгар онно харда-
ран, сороҕор кинигэ, сороҕор хаһыат нөҥүө тугу 
билбитин, чуолкайдаабытын ситэрэн-хоторон, 
сиһилии кэпсээн киэҥ араҥа дьүүлүгэр таһааран 
иһэрэ. Биллэн турар, үгүс ыйытыыга барытыгар 
кыайан хардарар бириэмэтэ да, кыаҕа да тиийбэ-
тэ. Араас кыһалҕалах дьон суруйбут, сураспыт, 
сүбэлэппит, көрдөспүт үтүмэн суруктара аҕабыт 
кэнниттэн хаалбыт архыыбыгар – анал ыскаапка 
паапкаларга бэрт кичэллээхтик угуллан билигин 
да турдахтара...

Аҕабыт ити үлэлэри таһынан уустук дьыл ҕа-
лаах саха чаҕылхай киһитин туһунан «Разведчик 
Г.М. Андросов», «Старшай лейтенант Г.М. Анд-
росов», Аҕа дойду Улуу сэриитигэр сыһыаннаах 
икки чаастаах «Амма улууһун өйдөбүнньүк кини-
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гэтэ», «Буойуннар», 1920-1940-с сыллардааҕы 
кэми хабан «Репрессия уонна реабилитация», 
өлбүтүн кэннэ кыргыттара ситэрэн биэрбит 
«Ытыктабыл: Саха сирэ: 1941-1945 сыллардааҕы 
историческай чахчылар», о.д.а. кинигэлэрдээх.

СӨ суруналыыстарын сойууһун бэрэссэдээтэ-
линэн талыллан үлэлии сылдьыбыт Иван Бори-
сов аҕабыт алта кинигэтин Москва куоракка 
Бутун Россиятааҕы «России верные сыны» кон-
курска ыыппыттааҕа. Ол күрэхтэһиигэ Дмит рий 
Николаевич кыайан «Үтүөнү үйэтитээччи» но-
минацияҕа лауреат буолбутун туоһулуур мэ тээ-
ли Амма улууһун ыһыаҕар үөруулээх быһыы га-
майгыга туттарбыттара. Бу наҕараадатын кини 
тыыннааҕар олус сыаналыыр, суолталыыр этэ.

Чинчийэр, көрдүүр үлэтиттэн сынньанабын 
диэн ааттаан рационализатордааһынынан үлү-
һүйбүтэ. Ол түмүгэр, фермаларга анаан сылаас 
ойбону, чоҕу бэлэмниир иһити айбыта. Фото-
аппарат оҥорорго холонон баран, «хараҕым 

онно мөлтөөбүтэ» диир буолара. Улуустары кэ-
рийэн сэргэлэри хаартыскаҕа түһэрэн мунньа-
ра. Үс сүүскэ чугаһыыр араас сэргэни сиринэн, 
истори ческай кэрчигинэн араартаан элбэх аль-
бому оҥортообута. Аҕабыт бу дьарыгын туһунан 
1977 сыллаахха оччолорго философскай нау-
ка кандидата, доцент Борис Попов: «Сэргэлэ-
ри үөрэтэр учуутал Гаврильевы дуу, мас иһити 
мунньар доцент Макаровы дуу кытта кэпсэттэх-
пинэ, сөҕөбүн-махтайаҕын, саха норуота баай, 
дириҥ материальнай уонна духовнай куль-
туралааҕыттан», – диэн «Эдэр коммунист» ха-
һыакка сөҕөн суруйбута.

Ийэлээх аҕабыт бэйэ-бэйэлэрин кытта өйөн-
сөн-убансан 48 сыл устата бииргэ дьоллоох-
тук ыал буолан олорбуттара. Хомойуох иһин, 
дурда-хахха, өйөбүл-тирэх буолбут тапталлаах 
киһибит – аҕабыт 2010 сыллаахха олунньу 5 
күнүгэр бу орто дойдуттан букатыннаахтык бар-
быта. Биһиэхэ, оҕолоругар-сиэннэригэр уонна 
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кинини үчүгэйдик билэр чугас дьонугар ытык-
тыыр киһибит чаҕылхай уобараһа сүрэхпитигэр-
быарбытыгар  умнуллубаттык сөҥөн хааллаҕа...

Оҕо сылдьан куруутун ийэбит: «Аҕаа үлэлии 
олорор», – диэн этэрин үчүгэйдик өйдүүбүн. 
Инньэ гынан, айдаарбакка, мэниктээбэккэ хас 
биир диибит сөбүлүүр дьыалабытынан дьа рык-
танарбыт – ким эрэ кинигэ ааҕара, ким эрэ 
уру һуйдуура. Аҕабыт куруутун: «Үөрэхтээх ки-
һи ситиһиилээх буолар», – диэн такайан этэрэ. 
Уопсайынан, биһиги дьиэ кэргэҥҥэ өрүү саҥаны 
 билэргэ дьулуһар, чинчийэр, айар-тутар эйгэ 
баар буолара. Бадаҕа ол да иһин, эдьиийбит 
Сардаана саха тылын чинчийэр учуонай, бу 
хайысхаҕа биллэр специалист буола үүммүтэ. 

Кэнники санаатахха, аҕабыт дьарыга үгүс 
өрүт тээх, онтукатын дириҥник ньиккиритэн 
үөрэ  тэр эбит. Кини: «Мин икки кынатым – ис-
то  рия уонна тыл», – диэн билинэрэ, онтон хаар-
тыс каҕа түһэриинэн, техниканы хасыһыынан 
үлү һүйүүтүн, уһанарын, бултуурун-алтыырын, 
айылҕаҕа сылдьарын күннээҕи олоҕун дьарыгын 
быһыытынан ылынара, сыаналыыра. «Саа май 
үчүгэй сынньалаҥ – дьарыгы уларытыы», – диэн 
девизтээҕэ, өй үлэтиттэн атын дьарыкка көһөн 
тыын ыларын ордороро. Холобура, аҕабыт бэйэ-
тэ туу өрөн, ону илдьэ баран балыктаан  үөрэн-
көтөн, кэлэрин, ийэбит ол балыгы мип-минньигэс 
гына буһарарын, үтэһэлээх үтүллүбүт мундуну 
сиирбитин үчүгэйдик өйдүүбүн. Оттон маһынан 
уһанар буоллаҕына, киниэнэ барыта өрүү уур-
бут-туппут курдук, дьып-дьап буолара. Тугу 
эмит саҥаны саҕалаары гыннаҕына, аан бас-
таан ол эйгэни, бэйэтэ этэринии «досканально» 
үөрэтэн көрөрө. Дмитрий Николаевич ол үтүө 
өрүтэ, мин көрдөхпүнэ, сиэнигэр, эдьиийбит 
Сардаана  уолугар Айаалга бэриллибит. Билигин 
Айаал Анатольевич Егинов – «Сельстройгази-
фикация» судаарыстыбаннай унитарнай тэрил-
тэ генеральнай дириэктэрэ, үлэлиир эйгэтигэр 
биллэр-көстөр специалист, дьоһун салайааччы.

Биһиги дьиэ кэргэн куруутун сылдьар ыал-
дьыттаах, хонор-өрүүр хоноһолоох, кыстыыр 

аймахтардаах буолааччыбыт. Ийэбит хойуу, 
үүт тээх чэйэ, минньигэс бэрэскитэ, сахалыы 
лап салаах миинэ уонна эйэҕэс сыһыана, бу ба-
рыта киһи кута-сүрэ тохтуур, сынньанар, уос-
куйар истиҥ эйгэтин үөскэтэрэ, дьону-сэргэни 
биһиги ыалга тардара. Аҕабыт чугас доҕотторо 
– Алексей Хрисанфович Давыдов, Гаврил Ми-
хайлович Семенов үөрүүлээх-көтүүлээх, хомол-
толоох кэмҥэ да куруутун аттыгар буолаллара. 
«Киһи киһини өрө тардар!» – диэн өрүү этээччи 
аҕам. Биһиэхэ, оҕолоругар: «Тыл киһини намта-
тыан да, халлааҥҥа көтүтүөн да сөп», – диэн 
тыл күүһүн туһунан быһааран биэрбитин күн 
бүгүҥҥэ диэри умнубаппын.

Аҕабыт биир күн сынньаммакка, хара сар-
сыардаттан киэһэ хойукка диэри остуолуттан 
өндөйбөккө: «Олоҕум тухары кырдьык иһин 
охсуһуом!» – диэн бигэ санаалаах үлэлиир этэ. 
СӨ культуратын үтүөлээх үлэһитэ, Амма улуу-
һун уонна Амма-Наахара, Абаҕа, Баайаҕа нэһи-
лиэктэрин бочуоттаах олохтоохторо Дмитрий 
Гаврильев үйэтин тухары барыта 24 кинигэни, 
1000 тиийэр ыстатыйаны суруйан бэчээттэппи-
тэ. Ону таһынан, гражданскай сэриигэ, репрес-
сияларга, Аҕа дойду Улуу сэриитигэр сыһыан-
наах үгүс сэдэх докумуоннары куоппуйалаан, 
хаар тыскаҕа түһэрэн, сүүһүнэн киһини кытта 
 кэпсэтэн, быһаарсан, чуолкайдаһан барытын 
 сис тиэмэлээн, үксүн бэчээккэ бэлэмнээн Саха 
си рин историятыгар сыһыаннаах суолталаах 
үлэни оҥорон кэнэҕэски көлүөнэлэргэ бэлэх гы-
нан  хаалларбыта.

Анна ГАВРИЛЬЕВА, 

олоҕун аргыһа, 

Аҕа дойду Улуу сэрии тулаайаҕа

Мария ГАВРИЛЬЕВА, 

кыра кыыһа, 

СӨ адвокаттарын коллегиятын чилиэнэ

Дьокуускай к.

Хаартыскалар Гаврильевтар дьиэтээҕи 

архыыптарыттан туһанылыннылар.

Уочарка уонна публицистика
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Биһиги саха суругунан уус-уран литерату-
ратын төрүттээбит үс классик суруйааччылар-
даахпыт. Платон Алексеевиһы кинилэр үлэлэрин 
салҕаабыт, саха билиҥҥи литературатын төрүт-
тээччи быһыытынан сыаналыыбын. Мин клас-
сик суруйааччыларбытыттан Өксөкүлээх уонна 
Алампа кэннилэриттэн арыый күлүккэ хаалар 
Н.Д. Неустроевы бэлиэтиэхпин баҕарабын. Кини 
саха литературатын, чуолаан прозаны, про-

фессиональнай үрдүк таһымҥа таһаарбыт суру-
йааччы буолар. Ол да иһин улуу убайдарын кыт-
та бииргэ баайылла сырыттаҕа. Саҕалааччылар 
литература кэлин хайдах сайдан барыаҕар олус 
улахан суолталаахтар. П.А. Ойуунускай литера-
тураны эрэ буолбакка саха өйүн-санаатын туту-
лун уларыппыт, саҥаттан оҥорбут киһи буолар. 
Кини үлэтэ бэйэтин кэминэн эрэ муҥурдаммат, 
саха норуотун кэнэҕэскитэ хайдах, хайа диэки 
сайдан барыаҕын барытын торумнаабыт курдук. 
Оччотооҕуга но руот уус-уран айымньыта, фольк-
лор буржуазнай дэ ниллибит кэмнэригэр «Дьу-
луруйар Ньургун Боо тур» олоҥхону суру йан, 
чөмчөтөн хаалларбыта. Өскөтүн суруйбатаҕа 
буоллар билигин олоҥхобут номох, үһүйээн 
таһымыгар эрэ хаалан хаалыа эбитэ буолуо.

Дьэ дьикти ээ, Платон Алексеевич планетар-
най көрүүлээх! Бу планетарнай көрүү Өксөкү-
лээх Өлөксөйгө эмиэ баар. Россия суруйааччы-
ларыгар, аан дойдуга да бөлүһүөктүү өтө көрбүт 
суруйааччы суоҕун кэриэтэ. Өтө көрүү баар да 
буоллаҕына айар фантазияҕа тимирдэн кэбиһэр 
курдуктар. Платон Алексеевич улуу убайдарын 
наһаа үчүгэйдик саныыра, ытыктыыра. Кинилэр 

Ойуунускай айымньыларын 
аа±ан улааппытым...
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үлэлэрин салҕаан, олук уурбуттарын устун бар-
быта. Кини аан дойду историятыгар олоҕуран 
суруйбут «Соломуон Муударай», «Александр 
Македуонускай» туһунан ураты көрүүлээх айым-
ньыларын ааҕан улааппатаҕым буоллар, «Чы-
²ыс-Хаан» романым суруллуо суоҕа этэ. Онон 
мин үлэм – үтүө үгэһи салҕааһын.

Мин Ойуунускай айымньыларыттан «Улуу 
Ку даҥса», «Дойду оҕото Дорогуунап Ньуку-
лай» айымньылары оҕо эрдэхпиттэн с³бүлээн 
ааҕан үөскээбитим. Саҥа улаатан эрдэхпинэ 
П.А. Ойуу нускай 7 томнаах кинигэтэ бэчээттэ-
нэн тахсыбыта. Оччотооҕу саха ыала күннээҕи 
үлэтин-хамнаһын мүлүрүтэн, бары анаан мустан, 
бырааһынньык курдук, П.А. Ойуунускай айым-
ньытын аахтаран истэр этилэрэ. Биһиги дьом-
мут барахсаттар: «Бу куһаҕаннык, бу үчүгэйдик 
ааҕар оҕо», – диэн араараллара. Хороччу улаа-
тыахпар диэри дьиэ кэргэммитигэр ол көстүү 
баара. Убайбын «буллургуу сытыйан» диэн си-
рэллэрэ, ол оҕо үчүгэйдик ааҕар үһү диэн кими 
эрэ ыҥыраллара. Бу оччотооҕу кэмҥэ тэнийбит 
көстүү – доргуччу ааҕыы култуурата. Билигин 
литератураны ааҕыы мөлтөөбүт хомолтолоох кэ-
мигэр олоробут...

Компьютер биир-икки көлүөнэ эдэр дьону 
«сиэ тэ». Ол эрээри киһи үөрэххэ тардыһыыта 
күүс тээх. Өскөтүн ааҕыы муодата эргилиннэ  ҕи-
нэ, оҕо аҕыйах кэминэн барытын ааҕан сити-
һиэ ҕэ. Кинигэни аахпат киһи ордук техническэй 
нау каҕа, математикаҕа сыстаҕас диэн өйдөбүл 
баар, ол сыыһа. Поэзия – санааны сайынна рар 
күүс тээх, ол иһин техническэй наукаҕа, ма те-
ма тикаҕа туһалаах. Былыргы математиктар ли-
тература туһунан кэпсэтэллэрэ, суруйааччы-
лары кытары доҕордоһоллоро. Техническэй нау ка 
өрөгөйдөөн сайдыбыт кэмигэр, техническэй 
үөрэх тээх интеллигенция мэлдьи поэзияны өрө 
тутар, ол бэйэтэ туспа сокуон, науканы сайын-
нарар ирдэбил. Аахпат киһиттэн — техническэй 
өй-санаа кэхтэр. Бу билиҥҥи аахпат кэм бириэ-
мэтэ сотору ааһыаҕа диэн мин эрэнэбин.

Манна даҕатан бэлиэтээтэххэ, улуу убайда-
рын суруйууларын режиссёр А.С. Борисов аан 
дойду таһымыгар таһаарбыт улахан үтүө лээх. 
Саха классиктарын дириҥ, кэтэхтээх эҥ сиилэрин 
аан дойду театральнай искусствотын инники 
күөнүгэр таһаарбыта. Театральнай искусство 

сайдыбыт биһигэр, Москва куорат көрөөччүлэ-
рин үрдүк сыанабылын ылбыта, бэл, олоҥхо-
ҕо тиийэ саха классикатын аан дойду улахан 
таһымыгар таһаарбыта махталлаах дьыала!

Миигиттэн: «Өксөкүлээх «Жизнь замечатель-
ных людей» серияҕа таҕыста, оттон Ойуунус-
кай?» – диэн ыйыталлар. П.А.Ойуунускай бу 
серияҕа тахсыан сөп буолла±а дии. Ол эрээри 
буоллун-хааллын, таҕыстын эрэ диэн буолбак-
ка, толкуйдаан оҥотторуохха наада. Өксөкүлээх 
Өлөксөй туһунан нуучча биллиилээх суруйаач-
чыта Николай Коняев суруйда. Кини ити иннинэ 
улаханнык билиниллибит, биһирэммит кинигэ-
лэри суруйбута. Сергей Есенин, Николай Рубцов 
курдук нуучча баар-суох поэттарын олохторун, 
айар үлэлэрин туһунан. Биллэн турар, Нико-
лай Михайлович бэйэтинэн тэһэ кэйдэрэн кэлэн 
Өксөкүлээх туһунан суруйбут буолбатах. Итиннэ 
араас таһымнаах балай да элбэх тэрээһин үлэ 
ыытыллыбыта. Урут да литература историятыгар 
сити курдук дьаһаныы баара. Холобура, «Дьу-
луруйар Ньургун Боотур» оло²хону В.В. Дер-
жавин тылбаастаабыта. Оччолорго Саха си рин 
Суруйааччыларын сойууһун бэрэссэдээтэлэ С.П. 
Д анилов 10 сылы быһа анаан тэрийэн, кэпсэтии 
ыытан итини ситиспитэ.

Ол курдук былаас өттүттэн үбүлээн, суруйаач-
чылар дьаһайсан, көрөн-истэн, сүрэҕинэн-быа-
ры нан ылынар киһини таба тайанан, үлэлэ һиэххэ 
сөп этэ. П.А. Ойуунускай айар үлэтэ, олоҕо, но-
руотун иннигэр үтүөтэ сөптөөхтүк сырдатыллар 
кэмэ кэллэ.

Ойуунускай айымньылара бүгүн да саха эдэр 
суруйааччыларын саҥа саҕахтарга угуйа турал-
лар. Кини айбыта-туппута — саха литературатын 
чыпчаала, үрдүк мындаа чыпчаала.

Оннук да буола туруо!

Николай Лугинов,

саха народнай суруйааччыта, 

Россия Суруйааччыларын сойууһун 

хос бэрэссэдээтэлэ, 

П.А. Ойуунускай аатынан Судаарыстыбаннай

литературнай музей дириэктэрэ

(«Би´иги Ойуунускайбыт»: саха суруйаач-

чылара П.А. Ойуунускай т³р³³бµтэ 120 сылыгар 

хомуурунньуктан, Сайдам, 2013)
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Аполлон Апросимов: 
«МУЗЕЙБЫН САБААРЫ ГЫНАЛЛАР...»

Мэҥэлэр ытыктыыр кырдьаҕастара, саха тылын уонна литературатын учуутала Аполлон 
 Ми хайлович Апросимов Моорук Суолатыгар литература тосхоллоох кыраайы үөрэтэр бэртээхэй 
 музей тэрийэн бар дьонун үөрдэрин таһынан биир дойдулаахтарын төрүччүлэрин, суруйааччыла-
рын туһунан киһи эрэ кэрэхсиэх кинигэлэрин хомуйан, эрэдээкси йэлээн таһаартыыр. Бүгүн кини 
«Чолбон» сурунаалга ыалдьыттыыр.

– Аполлон Михайлович, Моорук Суолаты-
гар кыраайы үөрэтэр музейы хаһан уонна 
хайдах тэрийбитиҥ туһунан кэпсээ эрэ.

– 1994 сыллаахха аатырбыт суруйааччыбыт 
Дмитрий Таас үбүлүөйүгэр Хорообукка, төрөөбүт 
сиригэр-уотугар, музейыгар, оччотооҕу улуус 
баһылыга Василий Скрябин, суруйааччы Ин-
нокентий Сосин уонна Алексей Сосин буолам-
мыт сылдьыбыппыт. Төннөн иһэн баһылыкпыт 
биһиэхэ туһаайан: "Дьэ ити, хорообуттар, биир 
суруйааччылаахтар да музей тэрийбиттэр. Оттон 
эһиги суолалар биэс суруйааччылаахпыт диэн 
киһиргиигит да, тоҕо музейгыт суоҕуй?", – диэн 
эҕэлээхтик ыйыппыта. Онуоха Иннокентий Со-
син: "Дьэ, кырдьык наада эбит. Ону олох тоох, 
өрөспүүбүлүкэҕэ тиийэ аатырар кэбиниэт тээх 

киһи Аполлон Михайлович эн эрэ тэри йиэххин 
сөп. Онон булгуччу ылыс!" – диэн быһаччы со-
рудахтаан кэбиспитэ. Онтон ыла дьонум сору-
дахтарын толорор толкуйугар түспүтүм. Кимтэн 
да, тугу да көрдөспөтөх бэйэм хаартыска, кинигэ 
умналаһан эккирэтиһэр буолбутум. 

Өссө 1967 сыллар диэки, аан бастаан бэйэм 
оскуолам кэбиниэтин оҥосторго анаан-ми нээн 
матырыйаал муспутум. Онтон табаарыстар быт-
тан саҕалаан, улахан-кыра суруйааччыларга 
ба   ры ларыгар "кинигэлэргитин бэлэхтээҥ" диэн 
су рук ыыталаабытым. Кинигэ бөҕө кэлбитэ. Су-
ру йааччылартан саамай элбэх кинигэни Юрий 
Шам шурин автографтаан ыыппыта. Тоҕо элбэҕи 
ыыппытын кэлин кини биографиятын хасыһан 
бил лим. Аҕата быраас идэлээх Иван Гаврилье-
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вич Шамшурин, уола Юрий оҕо эрдэҕинэ, Аба-
лаахха бырааһынан үлэлээбит. Онон Юрий Шам-
шурин оҕо сааһа манна ааспыт буолан, биһиги 
дойдубутун үчүгэйдик саныыр эбит. Абалаах тан 
сэриигэ барбыт, атаҕар бааһыран кэлэн Аба лаах 
бадарааныгар эмтэнэн, үтүөрэн, суруналыыс, 
кэлин биллэр суруйааччы буолбут. Бэйиэт, тыл-
баасчыт Сергей Шевков эмиэ оннук дьылҕалаах. 
Ар мия ҕа Кореяҕа сылдьыбыт. Оробуочай оҕото 
буолан Абалаахха сайынын атынан уу баһаач-
чы нан үлэлээбит, күһүнүн куоракка үөрэммит. 
Кэлин да дойдутугар балааккалаах кэлэн хонон, 
балык таан барара. Биирдэ биһиги уонча буо лан 
куобахтыы сылдьан к³рсµбµппµт. Иннокентий 
Сосин кинини билэр буолан кэпсэппитэ. Сергей 
Шевков кинигэлэрин, кэлин, өлбүтүн кэннэ бул-
буппут, онон автограба суохтар. 

1973 сыллаахха саха тылын уонна литерату-
ратын кэбиниэтин тэрийиигэ өрөспүүбүлүкэҕэ 
миэстэлэһэ сылдьыбытым. 1998 сылтан ыла кы-
раайы үөрэтэр музейы тэрийэн барбытым. Ис-
тиэндэлэрбин бэйэм харчы төлөөн куоракка 
оҥорторбутум. 2002 сыллаахха өрөспүүбүлүкэ-
ҕэ оскуола музейдарын күрэҕэр бастаабытым. 
Му зейым билигин үһүс дьиэтигэр үлэлии турар. 
Бастаан ба һылыкпыт эргэ хонтуоратын туран 

биэрбитэ. Түөрт-биэс сыл үлэлээбитим кэннэ, 
олохтоохтор туруорсаннар фольклорист Афа-
насий Семено вич Порядин дьиэтигэр көспүтүм. 
Ол эрээри мус пут матырыйаалым элбэҕэ бэрт 
буолан: "Эбии дьиэ тэ тутан биэриҥ", – диэн 
көрдөспүппүн ылынан, дьоҕус мас дьиэ тутан 
биэрбиттэрэ. Онно аҥаардас Суола ааптарда-
рын уонна суруйааччыларын көрдөрөр саала 
оҥорбутум. 

¥³рэх улуустаа±ы салаатын салайааччы Фев-
рония Шишигина биһиги ос куолабыт кэбиниэтин 
матырыйаалыгар оло ҕу  ран, сыл аайы фольклор-
литератур лаа  ҕырын тэрийэргэ былааннанар 
этэ. Ол иһин По  ря дин дьиэ тин өрөмүөннээн уон-
на музейбы тын стеллажтарынан хааччыйарга 
тылламмыта. Биһи ги үөрµµнэн сөбүлэспиппит. 
Оннук оҥорсон, 2006 сылтан саҕалаан, ахсын-
ньы 10 күнүгэр саҥа дьиэбитигэр киирбиппит. 
Сабыылаах уонна сабыыта суох туумбалаах 
түөрт уонча стеллажтары оҥорторон биэрбитэ. 
Ону таһынан кинигэ уурар туумбалары, истиэн-
дэ оҥоһуллар ма тырыйаалларын Майаттан тиэ-
йэн аҕалтарбыта уонна туруортарбыта. Ол иһин 
киниэхэ махталым улахан. Аҕыйах сыл буолаат, 
Феврония Васильевнаны улуустаа±ы Олоҥхо ас-
социациятын бэрэссэдээтэлинэн талаллар. Аны 
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Ноорой дьиэтигэр музей тэрийээри уонна кини-
ни онно үлэлэтээри көһөрөн кэбиһэллэр. Онон 
бу дьиэҕэ биһиги олохсуйан хаалбыппыт уонна 
билиҥҥэ диэри үлэлии олоробут. 

Музейбыт баайын-дуолун туһунан эттэххэ, 
сүн  ньэ кинигэлэр уонна хаартыскалар. Бас таан 
5000 кинигэлээх этибит. Ол биллэ эбилиннэ, 
6000 чугаһаттаҕа буолуо. Сүүрбэттэн тахса саха 
суруйааччытыгар 500-кэ хаартыскалар даах ис-
тиэндэ оҥордубут. Кэлин хаартыскалары булуу 
уустугурда. Буорту буолбут хаартыскалар бытын 
уларытан иһэбит. Сэдэх былыргы хаартыскалар 
син бааллар, онон үчүгэй.

Бэйэбит улахан суруйааччыларбыт тыын наах 
эрдэхтэринэ кинилэргэ аналлаах ааҕыылары 
 кыайан тэрийбэтибит. Ол барыта үптэн тутулук-
таах. Холобур, мин эрдэ Иннокентий Сосиҥҥа: 
"Эн ааккынан ааҕыылары тэрийиэхпитин ба-
ҕа рабыт, онно харчынан көмөлөһүөҥ дуо?" —
диэ битим. Ону: "Хас да сиргэ саҕалаабыттара 
ыраатта. Онон наадата суох курдук көрөбүн",– 
диэбитэ. Оттон Рафаэль Ба ҕатаайыскай уолу-
гар эппиппэр баһылыгы кытта кэпсэтэ сыл-
дьыбыта даҕаны, кыайан тылын ылбатах этэ. 
Ол курдук, Степан Тимофеевка эмиэ үбэ кыа-
йан быһаарыллыбакка хаалбыта. Арбитаны 

та баҕаларга биэрэн, биһиги улаханнык кыт-
тыс  патахпыт даҕаны. Тэрийдэхтэринэ ³рµµ кыт-
табыт. Биирдэ Иннокентий Яковлевич Зыков диэн 
киһи Арбитаҕа анаан 1941 сыллаахха суруйбут, 
Арбита биһигини космоһы, орбитаны кытта хол-
буур диэн ис хоһоонноох хоһоонунан кыттан ту-
рабыт. Ол киһи хоһооннорун мин көрдөһүүбүнэн 
Ин нокентий Сосин көрдөөн, илиинэн суруллубут 
икки тэтэрээти булан биэрбитэ. Онно биэс уонча 
хоһоон баар этэ. Ону мин көмпүүтэргэ кыайан 
бэчээттээбэт буоламмын, илиибинэн устаммын 
музейбар экспонат быһыытынан киллэрбитим. 
Аныгы оҕолор харчыга эрэ бэчээттээн биэрэллэр. 
Онон сытыаран-сытыаран бараммын нэһилиэгим 
ба һылыгар Петр Петрович Зыковка: "Аймаҕы² 
кинигэтин таһаартар", – диэн биэрбиппин сөбү-
лэ һэн ылбыта эрээри, билиҥҥэ диэри бэчээт-
тэтэ илик. Ол иһин култуура үлэһитэ кыыска: 
"Тыып палаах хоһооннор, көмөлөс", – диэбиппэр, 
сэҥээрби тэ. Аны Петр Петровичтан төттөрү көр-
дөөбүппэр биэрбэтэҕэ. 

Суола ааптардарын уонча кинигэтин таһаар-
тардыбыт. Суола дьонун туһунан эмиэ мунньа-
быт, барыта отучча кинигэ буолан эрэр. Суру-
йааччы Сиэн Өкөр төрөөбүтүнэн Павловскай 
диэн буолар да, төрөппүттэрэ иккиэн суолалар. 
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Оттон филолог учуонай Владимир Монастырев 
тө рөө бүтүнэн Мэлдьэхси Суолата дэнэр. Вита-
лий Андросов төрөөбүтүнэн Уус Алдан. Ол иһин 
биһиги төрдүнэн эрэ көрөн билинэбит. Биирдэ 
Иннокентий Сосины дьээбэлээн турабын. Музей-
бар "Суо ла мелодистара" диэн истиэндэ оҥорон 
ыйаа бытым. Ситэ бүтэрэ илик этим, онон Вита-
лий Ан дросовы киллэрэ илигим. Ол олордохпуна 
Иннокентий Михайлович кэлэн көрбүтэ уонна: 

– Манна Битээлийи тоҕо киллэрбэтиҥ? – диэ-
тэ, бэрт муодарҕаабыт. 

– Битээлийи Уус Алдаҥҥа төрөөбүт дииллэр 
ээ. Бэйэтэ Маттабын диир үһү.

– Эс, хайдах, Элэҥкэс уола буоларын билбэк-
кэ сылдьаҕын дуо? – дии түстэ.

– Билэбин эрээри саарбахтыы олоробун.
– Киллэр-киллэр! – диэн быһа түһэн хамаан-

далаата.
Ити курдук үчүгэй киһи былдьаһыктаах буо-

лаач чы. Ол эрээри мин аатырбыт биир дойдулаах-
тарбын докумуонунан, ханна төрөөбүтүнэн эрэ 
көрөбүн. Эйигин ол иһин Суола суруйааччылары-
гар киллэрбэтим. Дьиҥэ, Иннокентий Ми хайлович 
"Уйбаан Ойуур ийэтэ Моорук" диэн төбөлөөн 
ыстатыйа суруйбут этэ. Миэхэ бэйэбэр кэлэн: 
"Ити биһиги сиэммит сылдьар, онон кинини Моо-
рукка киллэрбэт буоллаххына, мэҥэлэргэ хайаан 
да киллэр", – диэбитэ. Онон матырыйаал хому-
йан оҥорбуппут. Эн таайыҥ Лев Егорович Зыков 
туһунан ахтыы кинигэни оҕолоро биһиэхэ ыып-
пыттара баар. Ити курдук кинигэлэрбитин мун-
ньабыт даҕаны, ыһылыннахпытына барыта сүтэрэ 
буолуо. Олох ыксаатахпына дьиэбэр аҕа лыаҕым.

– "Мэҥэ суруйааччылара уонна ааптар-
дара" диэн бэртээхэй кинигэни эрэдээк-
си йэлээн таһаартарбытыҥ туһунан би ли-
´иннэрэ тµспэккин ээ?

– Мин былааннааччы уонна салайааччы эҥин 
буолбутум. Үксэ музейым матырыйаалларын 
туһаммытым. Үһүө буолан үлэлээбиппит. Мар-
фа Птицынаны эрэдээктэр оҥорбутум. Үчүгэйдик 
үлэлээбитэ. Ол эрээри мин суруйааччы бөлөҕөр 
киллэртэрэ сатаабыт икки киһибин, суруйаач-
чы буолалларын бигэргэтэр докумуоннара суох 
эбит диэн сыыйан кэбиспитэ. Дьиҥэ Николай 
Апро симовы Сэмэн Данилов курдук улахан бэ-
йиэт ССРС Суруйааччыларын сойууһугар ыла 
сатаабытын, арамаан суруйа сылдьабын, ону 

бү тэрдэхпинэ биирдэ диэбит. Сэһэнин Софрон 
Да нилов уонна Николай Габышев хайҕаабыттар. 
Оттон Афанасий Порядин – Күндэ, Ойуунускай, 
Эллэй, Амма Аччыгыйа кэннилэриттэн кинигэ-
лэммит киһи. 

Төрүччүбүт үлэтин бастаан Гавриил Василье-
вич Попов саҕалаабыта. Кини Сунтаарга 
 ос куо  лаҕа үөрэнэ сырыттаҕына: "Дьону² тө-
рүч  чү тµн би лэҕин дуо?" – диэн ыйыталлар 
эбит. Онтон Дьокуускайга пединститукка үөрэнэ 
сыл  дьан,  бастаан бэйэтин аймахтарын Попов-
тар тө рүттэрин хасыһан киирэн барбыт. Манна 
күү лэйдии кэлэ сылдьан, матасыыкылга бырах-
таран атаҕын то һута сытар Спиридон Шиши-
гин төрүччүнэн дьарыктанарын билэн, киниэхэ: 
"Ик киэн кыт тыһан үөрэтиэххэ", – диэн этии лээх 
дьиэ тигэр тиийбит. Киһитэ: "Аҕыйах баар да, 
ону биэрэн ыытар санаа суох", – диэн аккаас-
таабыт. Ол эрээри сыыйа кэпсэтиһэн, уопсай тыл 
булан бииргэ үлэлээн барбыттар. 

Мин кинилэргэ көҕүйэн эмиэ төрүччүнэн дьа-
рыктанан барбытым. Ол үлэбит түмүгэр 1998 
сыллаахха 58 таблицалаах төрүччү  кинигэтэ 
күн сирин көрбүтэ. Ону биһирээннэр, санаа-
быт көтөҕүллэн аны архыыптары хасыһан 
үлэлээбиппит. Үчүгэй матырыйаал көһүннэ 
да, сүрэхтээх, үлэһит киһи Гаанньа уста охсон 
ылара. Аны мин былыр гы старославянскай ал-
паабыты билбэппин, онон киниттэн ыйы та-
лаһабын. Оннук хомуйсан син ба лачча маты-
рыйаалы чөкөппүппүт. Ити курдук саҥа кинигэ 
таһаараары үлэлии сырыттахпытына, аны ар-
хыыптарбыт боростуой киһиэхэ са быылаах буо-
лан хааллылар. Мэктиэ сурук таһынан харчы 
көрдүүллэр. "Маннык нүөмэр дээх дьыа ла наа-
да", – диэн суруйан биэрдэххинэ биир дэ сакаас-
кын аҕалан биэрэллэр. Урукку курдук бэ йэлэрэ 
көрдөөн булан аҕалбаттар. Онтон сылтаан мин 
сыыйа архыыпка барбат буолбутум, Гаанньа 
да сылдьыбатаҕа. Ол да үрдүнэн "Саха улуус-
тарын нэһилиэктэрин төрүччүтэ" диэн кинигэ 
таһаартардыбыт. Хара үлэтэ миэнэ, онон баста-
кынан бэйэбин суруннум. 

Кинигэбит икки хайысхаҕа хайдар. Тыгын-
тан саҕалаан нууч чалар кэлиэхтэригэр диэ-
ри  ханнык да доку муон, сурук-бичик суоҕа. 
Онон мин Гаанньа лыын фоль клор га олоҕуран 
оҥорбуп пут. Гавриил Васильевич аахпытын 
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өйү гэр тутара бэрт буолан, биирдэ аахпытын, 
көр бүтүн олох умнубат этэ. Страницатын кыт-
та ыйан биэрэн соһутара. Холобур, биирдэ мэ-
ҥэлэр ыһыахтарыгар бардыбыт. Онно Өлөчөй 
оҕонньорун Сергей Новиковы көрсөн кэпсэт-
тэ, төрүччүлэрин ырытыстылар. Ол кэнниттэн 
аһааһын, көр-нар буолла. Киэһэ дьиэ тигэр кэлэн 
баран, тобугар бүк түһэн олорон суруйда. Онтон: 
"Новиковтар төрүттэрэ ман нык  буолла", – диэн 
саҥа аллайда уонна миэ  хэ аҕалан көрдөрдө. 
Оҕонньор кэпсээбитинэн сиэттэрэн хос сиэнит-
тэн саҕалаан, уонча көлүөнэни таах барытын 
суру йан кэбиспит. Оннук кыахтаах киһи этэ. 

Фольклор өттүгэр кини үлэтэ биһигиннээҕэр 
элбэх буолан, кини аатын эмиэ кинигэбэр кил-
лэрбитим. Ону Ньурбаттан биир Ахмед Дмит риев 
диэн киһи "Олоҕо суоҕу суруйбут" диэн төбө лөөх 
ыстатыйаны "Саха сирэ" хаһыакка суруйбут этэ. 
"Мин төрүттэрбин сыыһа суруйбут, былдьаа быт", 
– диэн өссө баай сыбыт ээ. Эбиитин: "Кинигэ-
тин аптарытыатын көтөҕөөрү былыр үйэҕэ өлөн 
 хаалбыт Г.В. Попов аатын суруйтарбыт", – диэн 
миигин улаханнык хоппута. Ол иһин мин киниэ-
хэ ханнык доку муоннарга олоҕурбуппун ыйан, 
дьоннорун ааттарын этитэлээн эппиэт суруй-
буппун "Саха сирэ" хаһыат таһаарбыт этэ. Он-
тон ыла ол Дмит риев сүппүтэ, кэнники биллибэт 
 буолбута. Ити курдук онно суох тутуһа сатаач-
чылар бааллар. 

Айдааннаах кинигэбит 2015 сыллаахха тах-
сыбыта. Дьиҥэ, "Бичик" кинигэ кыһатыгар 
2012 сыллаахха киллэрбитим. Тоҕо үс сыл сып-
пытай? Бастаан "Бичиктэргэ" мин кинигэбин 
дьүүллэһии буолбутугар: "Сонун, үчүгэй. Атыы-
га кэбэҕэстик барыан сөп", – диэн быһааран 
үөрдүбүттэрэ. Ол кэнниттэн сүтэн хаалбытта-
ра. Ээр-сэмээр эрэ дээктэрбиттэн ыйытан көр-
дөхпүнэ: "Үлэлии сылдьабыт", – диэн хардаран 
уоскутан истэ. Оннук хас да сыл хатыланна. 
Ыксаан куоракка киирэн, туох моһуоктуурун 
дьэ биллим. Били төрүччүнү ыйар стрелка туо-
ра барыыта көмпүүтэргэ сатаммакка сордообут. 
Эрэдээктэр кыыс кыайбакка аккаастаан кэбис-
пит эбит. Кини оннугар Төҥүлүттэн төрүттээх 
Мэҥэ кыыһа эрэдээктэр буолбутугар, бэйэм 
араам каҕа хаайар саҥа ньыманы булан биэрби-
тим. Ол эрэ кэнниттэн бэрт элбэх сыранан-сыл-
банан дьэ табыллыбыта. 

– Аполлон Михайлович, чахчы да му-
зей тэрийэн үлэ-хамнас бөҕөтүн көрсүбүт 
ки´и эбиккин...

– Ону баара музейбын сабаары гыналлар. 
Онтон быыһанар суолбут диэн чааһынай музей-
га көһөн биэрии үһү. Оччоҕо эрэ ааҕыллыбыт 
сөҕүмэр суумаҕын ач чатаҕын. Дьиҥэ обществен-
най тэрилтэ киэнэ чэпчэтиилээх буолуох эбит. 
 Судаарыстыба судаарыстыбаннай тэрилтэни өйүө 
этэ буоллаҕа дии. Ону биһиэнэ төттөрү.  Сылга 
мө лүйүөнүнэн харчыны туура туталлар, оттон 
чааһынайтан сүүһүнэн тыһыынчаны ылаллар 
үһү. Ону мин кыайан төлөөбөккө  мо  ́ уогурарым 
буолуо. Онон чааһынайга баран кө рөрүм дуу, 
хайдах? Онтон атын суол суох курдук. Музе-
йым үлэтэ ыйанан хаалла. "Бэйэҕин солбуйар 
үлэһити тоҕо булбаккын?" – диэн миэхэ быһаччы 
этэллэрэ олоҕо суох. Тоҕо диэтэххэ: "Сарсын му-
зейгын сабабыт, штаткын был дьыыбыт, өйүүн 
эйигин үлэҕит тэн үүрэбит", – дии сырыттахта-
рына хайа ки һи үлэ лиэҕэй? Холобур, мин эдьии-
йим уола миигин солбуйан үлэлиэн сөп. Бастаан 
утаа музей үлэһитин толору хамнаһын биэрэр 
этилэр. Кэлин дэлби сарбыйан эрэллэр. Чэ, ити 
курдук сабыллан хаала сыһа-сыһа, сап саҕаттан 
салҕанан сылдьабын...

– Аполлон Михайлович, кырдьык, ыара-
хан кэм кэллэ быһыылаах. Эн урукку да, 
билиҥҥи да былааска, олоххо-дьаһахха 
эрил либит киһи буоларыҥ быһыытынан би-
лиҥҥи олох туһунан санааҕын үллэстиэҥ 
этэ дуо?

– Бэйэм тус санаабын эттэхпинэ, билиҥҥи 
олох үчүгэй. Ити билиҥҥи тутул бэрдэ буолба-
тах. Олох сайдыытын динамикатын быһыыты нан 
киһи аймах үрдүккэ, кэрэҕэ тардыһыыта күүс-
тээх. Бэ йэбит дьиэбитин-уоппутун, аспытын-та-
ҥаспытын даҕаны ол сэрии кэминээҕи, эбэтэр 
кэннинээҕи дуу кэми кытта тэҥниир табыллы-
бат. Ити өттүнэн билиҥҥи олох быдан үчүгэй. 
Оттон идеология, ыччаты иитии-үөрэтии өттү-
нэн урукку олох таһыччы ордук. Тоҕо диэтэххэ, 
урук ку хомсомуол, пионер, октябренок да буол-
лун, кинилэри кытта ыкса үлэлиир ситим  баара. 
Билигин да ол син баар курдук да, үлэлэрин 
дьайыыта, түмүгэ улаханнык көстүбэт. Мин көр-
дөхпүнэ аҥаардас спорду, ырыаны-то йугу, сын-
ньалаҥы, онно-манна күүлэйдээһини хото тэ-
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Саха сирин литературнай музейдара

рийэллэр быһыылаах. Ол онтон туох улахан туһа 
тахсыаҕай? 

Үөрэхпит чааһа буккуллан хаалла. Дьиҥэ оҕо-
ну үлэҕэ үөрэтэн, онон айаҕын ииттинэн, олоҕу 
олорорго иитиэхтээх этибит буоллаҕа дии. Ону 
билигин биһиги аҥаардас төрөппүккэ эрэ найы-
лаатыбыт. Урут устудьуон нар тутар этэрээттэрэ, 
оҕолор го үлэ лааҕырдара тэриллэллэрэ. Тиму-
ровскай үлэ баара наһаа үчүгэй этэ. Олор суох 
буоланнар үлэбит көдьүүһэ, түмүгэ суох. Ыччат-
тарбытын үлэҕэ үөрэппэт буол лахпытына туохха 
үөрэтиэхпитий? Оҕолорбут көмпүүтэргэ олорон, 
онтон ону-маны ойута тардан, билбитэ-көрбүтэ 
буолаллар. Ол урут биһиги кинигэттэн, эбэтэр 
кырдьаҕастан ылар билиибитигэр тиийбэт. Тоҕо 
диэтэххэ көмпүүтэртэн билбиккин аҕыйах чаас, 
муҥутаан ый эрэ төбөҕөр тутаҕын. Онтон олох 
да умнан кэбиһэҕин. Оттон кинигэҕэ аахпыккын 
өйдөөбөтөх да буоллаххына иккистээн ааҕан, 
ырытан быдан дириҥник иҥэриниэххин сөп. Ити 
өттүнэн кинигэ ааҕыыта тугунан да кыайан сол-
буллубата биллэр эрээри, онно кэлин суолта бэ-
риллибэт буолан хаалла. Ону мин улахан итэҕэс 
дии саныыбын.

– Сахабыт тыла-өһө сыыйа нууччатымсы-
йан иһэр курдук. Ону саха тылын кырдьа±ас 
учуутала туох дии саныыгыный?

– Олохпут сайдыытын тыл быһаарар. Ол иһин 
уруккуттан да улахан, сайдыылаах омуктар тыл-
лара баһылыыр буолуо диэн этэллэрэ. Мин са-
наабар, ол мунаах соҕус өйдөбүл гынан баран, 
олох хардыыта көрдөрөрүнэн, хаһан эрэ туо-
лан хаалыан да сөп быһыылаах. Сахалар бэйэ-
бит да ону түргэтэтэ сатыыр курдукпут. Онно 
дьахталлары уонна куорат олохтоохторун бу-
руйдуубун. Тыа сиригэр сахалыы кэпсэтэн оло-
робут. Оттон оҕолорбут куоракка киирдилэр 
да, нууччатымсыйан бараллар. Ордук кыргыт-
тарбыт. Куоракка олорор тойотторбут сахалыы 
тылларын умнан эрэллэр. Дьиэлэригэр эмиэ 
нууч чалыы эрэ кэп сэтэллэр. Аны саха дьахта-

ра нууччаҕа эр гэ та ҕыс та да, оҕолорун нуучча-
лыы эрэ саҥарда үөрэ тэр. Ол сабыдыала ула-
хан буоллаҕа дии. Нуучча лыы саҥарбыт оҕону 
кэ лин сахалыы саҥарда рыҥ  саарбах. Итинтэн 
 сиэт тэ рэн төрөөбүт тылбыт сү түөн да сөп. Ол 
иһин  учуонайдар биһигини сүтэн эрэр тыллаах 
омук быһыытынан көрөллөр. Холобур, бүрээттэр 
80-90 быраһыаннара нууччалыы са ҥараллар. 
Бэ йэлэрин тылларынан суру наал лара, хаһыатта-
ра суох, сайдыбатах буолан, нуучча тым сыйан 
бүт түлэр. Биһиги кыра омуктарбыт – эбээн нэр, 
эбэҥкилэр, дьµкээгирдэр, долгааннар улахан 
иэдээҥҥэ киирэн олороллор. Онно  холоотоххо 
сахалар кэм эрийсэ түһэрбит буолуо. Дапсы 
саха тыла 50-70 сылынан симэлийэр кутталлаах 
диир эбит. Дьиҥэ оннук буолбатах эрээри, хас 
сүүс сыл барбахтаһарбыт биллибэт. Салайаач-
чыларбыт аһара нууччатымсыйан эрэллэрэ кут-
таллаах...

– Аполлон Михайлович, тµмµккэ бэйэҥ тус-
кунан кылгастык кэпсии түһүөҥ буолаарай?

– Мин олохтоох Суолабын, Моорукпун. Бэйэм 
саха тылын уонна литературатын учууталынан 
62 сыл устата үлэлээбитим диэхпин сөп. Кэлин 
уонтан тахса сыл устата наар төрүт култуура 
уруоктарын биэрэ сылдьыбытым. Онтон 1998 
сыллаахха, уруккута хонтуора дьиэтигэр, оскуо-
ла оҕолору гар кэпсээн өйдөрүн сайыннараары 
литера турнай музей тэрийбитим, быйыл сүүрбэ 
сылын туолла. 2000 сыллаахха музейбын паас-
пардаан, докумуоннаан биэрбиттэрэ.

– Аполлон Михайлович, биһиги суру-
наалбыт ааҕааччыларыгар музейы² айар 
үлэтин туһунан кэпсээбитиҥ уонна билиҥҥи 
кэм туһунан санааларыҥ, сүбэҥ-амаҥ иһин 
барҕа махталбын тиэрдэбин. Инникитин да 
бу курдук бар дьоҥҥо туһалыы, мындыр 
сүбэһит буола сылдьаргар баҕарабын.

Кэпсэттэ Уйбаан Ойуур,

Ааптар хаартыскаҕа түһэриилэр
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Бу кинигэ±э киирбит «Ийэ сµрэ±э» сэһэн 
сүрүн уратыта диэн сэрии, сут, кураан сылла-
рыгар ааптар саха дьахтарын дьылҕатын көр-
дөрөр. Ол эбэтэр, ийэ үөрүүтүн, хомолто тун сү-
рэҕин ортотунан хайдах ылыммыта, аһар быта 
олус кэрэхсэбиллээхтик көстөр. Сүрэх уус-уран 
уобарас быһыытынан киирэр. Ол курдук, кини 
сүрэҕин тэтимэ араас баай эпитеттэринэн, тэҥ-
нэбиллэринэн «уйадыйар», «сүрэҕэ доҕуурга 
иҥнибит туллук курдук өрө мөхсөн», «cүрэҕэ 
 толугуруу мөҕүстэр...», «төһө да сүрэҕэ хаа-
нынан оҕуоланнар...», «сүрэҕэ аһый гынна», 
о.д.а ойууланар. Маҥнайгы Аан дойду сэриитэ, 
Гражданскай сэрии, онтон Аҕа дойду Улуу сэ-
риитэ тапталлаах кэргэнин, көмүс чыычаахта-
рын  холоруктуу ытыйан илдьэ барбыт... Ол ку-
рус  санаата Маарыйа харахтарын, дууһатын, 
санаатын нөҥүө көстөр. Бу – аҥаардас Маарыйа 
сүрэҕэ. Оттон дьоруойдар айманалла ра, дол гу-
йаллара, ытыыллара оччотооҕу кэм алдьархай-
даах тү гэннэрин ааҕааччыларга өссө дириҥник 
тиэр дэр. Киһи өйү гэр-санаатыгар бап пат ыара-
хан кэмнэргэ дьо руойдар хорсун бы һыылара, 
уйан дууһалара ки һи ни кэрэхсэтэр буолан, кини-
лэр үөрүүлэрин-хомолтолорун тэҥ ҥэ үллэстэҕин.

Сүрэх уонна дуу һа аргыстаах сэ һэн ис хоһоо но 
уон на ааптар ты ла-өһө бэйэтэ бэ йэтиттэн ситим-

нэнэр сибэкки сэбирдэхтэрин кур дук арыллан 
иһэ риттэн астынным. Манна таптал, до ҕордоһуу, 
истиҥ сыһыан, ах тылҕан иэйиилээхтик сурул-
лар. Ол киһилии сиэр дээх-майгылаах буоларга, 
сырдык санаа оло ҕурарыгар тирэх буолар.

Сэ һэҥҥэ дьоллоох олох уонна сэ рии аймал ҕа-
на көстөр. Бэлиэтээбит ураты уобараһым – Бүө-
түр Бөтүрүөбүс. Ааптар бу дьоруойу олус хор-
суннук киллэрбит дии санаатым. Тоҕо диэтэххэ, 
оччоотоҕу кэмҥэ ыаллар аччыктаан, хоргуйан 
сүөһүлэрин сиэбиттэрин үҥсэннэр, кытаанах со-
куон хара±ынан эппиэттэтэн хаайыахтарын да 
с³б³. Оттон Бүөтүр Бөтүрүөбүс барахсан биир 
сүөһү нү кистэлэҥинэн өлөрөн, хас биирдии ки-
һиэхэ киһилии сыһыаннаһан, норуота тыыннаах 
хааларыгар олоҕун толук уурбута олус кэрэхсэ-
биллээх. Кинини дэриэбинэ олохтоохторо ким да 
тыллаан биэрбэтэҕэ, бу норуот сомо ҕо лоһуутун, 
түмсүүлээ±ин көрдөрөр. 

Айымньыга түүл ураты миэстэни ылар. Түүл 
дьоруойдардары сэрэтэр, түүйэн биэрэр: «Он-
тон кини Ыстапаана суох буолбутун кэлин, 1944 
cыллаахха билбитэ. Түүлүгэр көстөр буолбута». 
Эһэлэрэ сэриини уот харахха ойуулаан-түһээн 
көрөрө дьонун итэҕэппэт курдук. Оччотооҕу 
сиэр-туом, айыылартан көрдөһүү, алгыс суоҕа 
сэһэҥҥэ арыый итэҕэс көстүү дии санаатым. 

Ийэ сайыспыт сүрэҕэ...
(Рецензия)

Эдэрдэр кириитикэ±э холоноллор

Рос сия Суруйааччыларын со йуу´ун чилиэнэ, 
С£ үтүөлээх учуутала Татьяна Петровна Находки на 
«Өтөх иинэ өспөт» диэн 2015 сыл лаахха бэчээттэммит 
кинигэтэ тута тас көстүүтүнэн сэҥээрдиби тэ. Ойуу кини-
гэ ис хоһоонугар киһи киһиэхэ сыһыанын, олох  араас 
очурдарын бэлиэтиир диэтэхпинэ сыыспатым буо луо. 
Олох диэн таа йыллыбат таабырын уонна киһиэхэ саа-
май күндү бэлэх буоларын мантан ааҕыахха сөп. 
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Алдьархайы айылҕа уларыйыытын кытта  өс сө 
дириҥник ситимнээн, дьүөрэлээн суруйбута 
буол   лар, айымньы ордук күүрүүлээх буолуо этэ 
дии санаатым. 

Саха дьахталлара барахсаттар хантан сүрэх-
тэригэр, санааларыгар күүс ылбыттара, бул-
буттара буолуой?! Кинилэр эмиэ – буойуттар! 
Уту йар ууларын, аһыыр астарын умнан туран 
сырдык халлаан, иллээх олох күнэ тахсарын 
туһугар чүмэчи курдук  хараҥаны кыйдаан сыр-
дыы турбуттар...

Түмүккэ, суруйааччы Татьяна Находкина 

саха дьонугар маннык истиҥ иэйии лээх, киһи 
дууһатын таарыйар историческай с э һэни суру-
йан бэлэхтээбитин, сэрии кэминээ±и саха дьах-
талларын сэмэй майгыларын, күүстээх, тулуур-
даах санааларын чахчылаахтык ойуу лаабытын 
сэ²ээрбиппин, кэрэхсээбиппин бэлиэтиибин. Бу 
сэ´эни аахпыт ки´и хайаан да сүрэ±эр аһыныы 
уонна Эрэл, Итэҕэл, Таптал кыыма у´уктуо. 

Кристина Иванова,

М.К. Аммосов аатынан 

ХИФУ РФ ХИНТуоКИ устудьуона

Ульяна Захарова 
«АТЫН ТАПТАЛА» 

(Рецензия)

Ааҕааччы болҕомтотун, сүрүннээн, олоххо буолбут 
түбэлтэлэр тардааччылар. Ол курдук, Ульяна Захарова 

«Атын таптал» кинигэтигэр олох араас өрүтүн, киһи 
киһиэхэ, тулалыыр эйгэҕэ сыһыанын 

итэҕэтиилээхтик ойуулуур. 
Бу аа±ааччыны уйадытар кэп сээннэри ааҕан баран, 

тус бэйэм санаабын этиэхпин баҕардым.

«Олох очурдара» кэпсээ²²э эдэркээн ус-
тудьуон кыыс таптал иэйиитигэр угуттанан 
дьол амтанын саҥа билэн истэҕинэ олоҕо ку-
һаҕан өрүттэнэр. Таптыыр киһитэ алта сыл 
аҕа, ол киһитэ кэлин арыгылыыр, кырбыыр 
буолар. Аанчык эрэйдээх куттанар, ол эрээ-
ри киһитэ сыыһа быһыыламмытын билиниэ 
диэн кэтэһэр. Манна кыыс аҕата эмиэ буруй-
даах буо луох курдук. Оскуо ланы бүтэрэн үрдүк 
үөрэх хэ киирбитигэр ийэтэ олус үөрэр, ол эрээ-

ри эрдэ олохтон туоруур. Ийэтин тиһэх суолу-
гар атаара тиийбитигэр, аҕата: «Сымыйанан 
үөрэҕинэн иирэҥҥин ийэҕин эрдэ ииннээтиҥ, 
манна хотоҥҥо көмөлөһө хаалбы тыҥ буоллар, 
син сылдьыа этэ. Хаһан эйигиттэн үөрэх тээх 
киһи тахсыан. Биир эмэ арыгыһыты бу лан ойох 
тахсан олорор буолуоҥ», – диэн кыы ́ ын си-
рэй-харах анньар. Бары билэрбит курдук, тыл 
туох тааҕар да күүстээх. Бу түгэн кыыс олоҕо 
хайдах салгыы салаллыаҕын таайтарар курдук.

Эдэрдэр кириитикэ±э холоноллор
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Эдэрдэр кириитикэ±э холоноллор

Аанчыгы кэргэнэ быраҕан барар, онон кини 
олорор дьиэтин да төлүүр кыаҕа суох буолар. 
 Онтон кыыс оҕолонон балыыһаттан тахсары-
гар кинини ким да көрсүбэт. Туора эмээхсин 
дьиэ тигэр дьукаах олордор, онно олорон ары-
гыга ыллара сыһар. Уулуссаҕа оҕотун к³т³±³ 
сылдьан дьонтон харчы умнала´ар идэлэнэр. 
 Кэлин оҕотун оҕо дьиэтигэр биэрэргэ сананар, 
он но тиийбитигэр Светлана диэн дириэктэри 
сол буйааччы бэйэтигэр олордо ыҥырар уонна 
оҕотун көрсөр. Аанчык үөрэҕин бүтэрэн, куорат 
биир тутаах тэрилтэтигэр үлэлиир, оҕото оҕо 
саа дыгар сылдьар. 

Бу кэпсээнтэн биһиги дьон сыыһа-халты хар-
дыытын хатылаабат буоларга үөрэнэбит. Аанчык 
уобараһа толору арыллыбыт. Кини инни ки гэ эрэл-
лээх, олоххо тардыһыылаах, күүс тээх  са наалаах 
буолан, оло±ун очурдарын этэ²²э  туоруур. 

«Быстах санаа» диэн кэпсээ²²э ыал ийэтин 
туһунан кэпсэнэр. Люда гимназияҕа учуутал-
лыыр, икки оҕолоох, кэргэннээх. Кинини учуу-
таллар  семинардарыгар  ыыталлар. Ол куурус-
ка сылдьан бастакы тапталын көрсөр. Сергей 
хоту дойдуга олохсуйан, оскуола дириэк тэринэн 
үлэлиир эбит. Люда Сергейи көрсөн олус дьол-
лонор, бэйэтин эдэркээн устудьуон кыыс кур -
дук сананар. Сергей ыал буол батах, Люданы 
билиҥҥээҥҥэ диэри сөбүлүүрэ тута биллэр. 

Кинилэр үс нэдиэлэлээх куурус кэмигэр тап-
тал иэйиитигэр куустараллар. Куурустара бү-
тэн, бэйэ-бэйэлэрин атаарсан дьиэ лэригэр 
 айан ныыллар. Лю да дьиэтигэр тиийбитэ оҕоло-
ро үөрэн ийэ лэ рин кууһа түһэллэр, аҕалара 
ас бу һаран бэлэм нээбит буолар. Кэргэнэ ыал 
буол буттара онус сылыгар анаан брил лианнаах 
кыһыл көмүс биһилэҕи бэлэхтиир. Люда ула-
ханнык долгуйар уонна быстах санааҕа ылла-
ран кэргэнин таҥнарбытыттан олус кэмсинэр. Ол 
билиннэ±инэ уон сылы быһа туппут тапталларын 
уйата µрэл лиэ диэн куттанар, утуйбакка ытыыр. 

Бу айым ньы ааҕааччыны толкуйдатар. Хас 
биир дии киһи маҥнайгы тапталлаа ҕа буолуо, ол 
эрэн маҥнайгы таптал уһун үйэтэ суох диэччи-
лэр. Люда быстах санааҕа ылларан, олоҕун ал-
дьата сыһар.

Оттон «Ийэ» диэн кэпсээҥҥэ ийэ буо-
лар  дьо лун билбэтэх, сыыһа-халты хардыыны 

оҥорбут Ви та туһунан кэпсэнэр. Вита бииргэ 
ус тудьуоннаабыт кыыһын көрсөн олус үөрэр. 
Ка феҕа олорон Вита устудьуоннуу сылдьан Да-
нил диэн уолу кытта билсибитин ту´унан кэп-
сиир. Оҕолоноору сылдьар кэмигэр Данила: 
«Оҕобут уол буолла ҕына ыал буолуохпут, кыыс 
буоллаҕына – суох», – диэн этэр. Ама, саха уола 
итинник этиэ дуо? Хайдах эрэ курдук. Вита оҕото 
кыыс буолар, ону Данила арахсыа диэн атын 
дьахтарга биэрэр уонна ол дьахтар өлбүт оҕотун 
бэйэтигэр ылынар. Онтон сылтаан Да ниллыын 
арахсаллар. Вита бииргэ устудьуон наабыт кыы-
һыттан көмө көрдүүр. 

Дьиҥинэн ки  ни оҕотун устудьуоннаабыт дьүө-
гэтин дьүөгэти гэр Клав дияҕа биэрбит эбит. 
Ма ны эппитигэр кини санааҕа ылларар, аны 
кэпсээтэҕинэ дьиэ кэргэн оло±о алдьаныа диир. 
Ол курдук биир түгэҥҥэ Вита Клавдияны дьиэ 
кэргэнин кытта сылдьарын кэнсиэр кэнниттэн 
көрсө түһэр. Бу түгэҥҥэ кини кыра кыыһын 
көрөн уйадыйар, ону көрөн Катюша ыраас бы-
латыагын биэрэр. Вита айымньы түмүгэр этэр: 
«Оҕом туһугар олохпун саҥаттан саҕалыахпын 
да син, кини эрэ этэҥҥэ буоллун», – диэн айым-
ньы түмүктэнэр.

Ульяна Захарова айымньылара олус кэрэх-
сэбиллээхтэр, ааҕааччыны элбэххэ үөрэтэллэр. 
Дьиҥ олоххо көстөр проблемалар ойууланар 
 буоланнар ааҕааччы болҕомтотун тардаллар. 
Суруйааччы дьахтар уобараһыгар улахан суол-
та ны уурар. Кини дьахталлар уобарастарын атын 
өттүттэн ойуулуурга кы´аллар. Эдэр ыал туһу-
нан суруйар  буолан, бу түбэлтэлэр дьиҥ олоххо 
 буолуохтарын сөп диэн сэрэтэр. Олоххо элбэх-
тик көстөр түгэн нэр  айымньылар сюжеттары-
гар киирбиттэр. Бу барыта дьахтар быһыытын-
майгытын, олоҕу к³рµµтµн туһунан толкуйдатар. 

Айымньыларга олоххо буолар түбэлтэлэри 
ааптар аһаҕастык кэпсиир. Арай күннээҕи олох 
кы һалҕаларын уонна билиҥҥи кэмнээҕи дьон 
олоҕун ойуу луур буолан, мин санаабар, ча-
ҕылхай уобарастар  суохтар, соторунан умнул-
лан хаалыахтарын сөп.

Мотрена Никитина, 

М.К. Аммосов аатынан 

ХИФУ РФ ХИНТуоКИ устудьуона
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Кэриэстэбил

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ КОНЯЕВ

Бу дьыл балаҕан ыйын 16 күнүгэр дойду хоту-
гу киин куоратыгар олорор саха литературатын ула-
хан доҕо ро, биллиилээх уопсастыбаннай деятель, 
 Россия Су ру йааччыларын сойууһун бырабылыанньа-
тын сэки рэ тээрэ, Санкт-Петербург суруйааччыларын 
Православ най уопсастыбатын бэрэссэдээтэлэ, прозаик, 
публицист  Николай Михайлович Коняев 69 сааһы гар 
ыарахан ыарыыттан бу орто дойдуттан араҕыста.

Николай Коняев саха литературатын чугас доҕоро 
этэ – Саха сирин Суруйааччыларын сойууһун  кытта 
ситимин быспата, саха  суруйааччылары ныын доҕор-
доһоро, ол иһигэр, Россия Суруйааччы ларын сойууһун 
 приемнай хамыыһыйатын чи лиэ нин бы һыытынан ³рµµ 
кө мө лөһөрө, араас тэрээ һин нэр битигэр көх төөхтүк 
 кыттара. Кини саха литературатыгар эрэ  буолбакка 
бүтүн саха  норуотугар, өрөспүүбүлүкэтигэр оҥорон 
хаал ларбыт умнуллубат үтүөтүнэн «Молодая гвардия» 

кинигэ кыһатын номоххо киирбит «ЖЗЛ» сериятынан 2011 сыллаахха тахсыбыт «Алексей 
Кулаковский» кинигэтэ буолар. Бу үлэ Саха сирин  норуоттарын духуобунай лидерин, саха 
уус-уран литературатын айбыт аҕатын, бөдөҥ чинчийээччи, поэт, публицист Өксөкүлээх 
Өлөксөйү бүтүн Россия үрдү нэн дорҕоонноохтук биллэрбитэ. Ону сэргэ, ахсаабат үлэһит 
киһи Саха Өрөспүүбүлүкэ тин  бастакы президенэ Михаил Николаев туһунан кинигэни эмиэ 
суруйбута.

Николай Коняев 1949 сыллаахха атырдьах ыйын 25 күнүгэр Ленинград уобала´ын 
 Вознесенье бөһүөлэгэр төрөөбүтэ, А.М. Горькай аатынан литературнай институ-
ту бүтэрбитэ. Собуот хара үлэһититтэн саҕалаан суруналыыһынан, «Белорусьфильм» 
 киинэ студияты гар, «Советский писатель» кинигэ кыһатыгар редакторынан, «Нева» 
 литературнай сурунаалга проза салаатын сэбиэдиссэйинэн үлэлээбитэ. Кэлин «Моло-
дая гвардия», «Роман-журнал XXI век», «Проза», «Немига литературная», «Родная 
 Ладога» сурунааллар, «Литера турный Петербург» хаһыат, «Русское воскресение» сервер 
 ре дакционнай сүбэлэрин чилиэнэ этэ.

Суруйааччы 50-тан тахса кинигэни суруйан хаалларбытыттан чулуу айым ньылара 
 английскай, немецкэй, французскай, кытай, иран уонна серб тылларыгар тылбаас-
таммыттара. Айар, чинчийэр үлэтэ сыаналанан Василий Шукшин, Андрей Платонов, 
 Валентин Пикуль, сибэтиэй кинээс Александр Невскэй ааттарынан, Санкт-Петербург 
бы рабыыталыстыбатын, Россия Улахан литературнай бириэмийэлэрин лауреаттарын 
үрдүк  аатын сүкпµтэ. Саха сирин духуобунай-литературнай эйгэтигэр үтүөлэрин иһин 
2008 сыллаах ха А.Е. Кулаковскай аатынан СӨ судаарыстыбаннай бириэмийэтинэн 
наҕараадаламмыта.

Россия бөдөҥ суруйааччытын, биллиилээх уопсастыбаннай деятелин, саха литера-
туратын улахан доҕорун Николай Михайлович Коняев баара ҕай үлэтэ-хамнаһа, баай лите-
ратурнай нэһилиэстибэтэ үйэлэргэ умнуллуо суоҕа.

Саха сирин Суруйааччыларын сойууһа уонна «Чолбон» сурунаал редакцията


