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Суруйааччы колонката

Саха омук судаарыстыбаннай өйө-санаата, бырааба уонна дьоло, 
сүрэҕэ, дууһата – бу барыта 1917-1930-с сылларга Былатыан Ойуу-
нускай дьылҕатыгар уонна кини кутаа уот буолан күүдэпчилэммит айар үлэтигэр, дьоҕуругар тү-
мүллүбүтэ. Былатыан Ойуунускай уонна Максим Аммосов, Исидор Барахов тула түмсүбүт саха эдэр 
дьоно ити айдааннаах-мөккүөрдээх кэмҥэ, туох-ханнык иннинэ, норуоттарын кэскилин иһин ту-
рууласпыттара.

Суруйааччы киһи туруоруммут соругун си тиһэр буоллаҕына норуот олоҕор кини эппит-тыыммыт 
үлэтэ сырдыгынан сыдьаайар. Былатыан Ойуунускай өссө адьас эдэр сылдьан киэҥ кэскиллээх уон-
на дириҥ суолталаах сыалы-соругу бэйэтин уонна доҕотторун иннигэр туруорбута. Кини ³сс³ 1917 
сыллаахха ахсынньы 27 күнүгэр Томскай куораттан Дьокуускайга доҕоругар Максим Аммосовка саха 
омук баарын тухары умнуллубат үтүөнү баҕарарын суруйар. Бастатан, баай-талыы тыллаах-өстөөх 
олоҥхобут (сурук нууччалыы суруллубут, кини онно «сказка» диэн олоҥхону этэрэ чахчы, оччолорго 
олоҥхону – нууччалыы «сказка» дииллэрэ элбэх) сахалар былыргы олохпутун харайан-харыстаан 
илдьэ сылдьар, ити биһиги «поэтическай историябыт» уонна дьиҥ-чахчы бэйэбит «Евангелиебыт» 
буо лар диэн быһаарар. Иккиһинэн, биһиги инники кэскилбит бу поэзия ны сайыннарыыга сытар диэн 
бэлиэтээн туран, бүтүн киһи аймах билиитэ, баайа буолуохтааҕын ситиһэр соругу туруорунар.

Ити курдук эдэркээн Былатыан Сахатын сирин, сахатын омугун сайыннарарга чопчу былаан-со-
рук ылыммыта. Бу кырдьык да саҥа кэм саҥа үүнэн эрэр култууратын Манифеһа – бырагыраамата 
буолбута. Кини саха духуобунай баайа судаарыстыбалаах омук быһыытынан сал гыы сайдарбы-
тыгар тирэх буолар күүһүн оччолорго олус диэн чопчу уонна сөпкө өйдөөбүт эбит. Ол да иһин бу 
суругу Ойуунускай айымньыларын дириҥник үөрэппит учуонай Баһылай Бырдьахаанап үрдүктүк 
сыаналаан Өксөкүлээх Өлөксөй интеллигенцияҕа суругун идеяларыгар тэҥнээн турардаах. 

Былатыан бу туруоруммут сыалын сит иһэргэ ити кэмтэн ыла та күүскэ ылсыбыта диирбит орун-
наах – «Кыһыл  Ойуун» олоҥхо-тойук бас такы харатын лоп курдук биир сылынан 1918 сыл ахсын-
ньы 28 күнүгэр суруйан бµтэрбит. Бу оччоттон билиҥҥээҥҥэ диэри ту руорбут проблематын күүһүнэн 
саха литэрэтиирэтин биир бастакы уонна бастыҥ бөлүһүөктүү айым ньыта буолар. Баһылай Быр-
дьахаанап ону маннык быһаарар: «Кыһыл Ойуун» – Ойуунус кай бэйэтин кэмин кы һалҕатын, улуу 
мөккүөрүн условнай уус-уран уобараска «кутан» биэрбит сүрүн философскай айымньыта».

«Үс саха төрүөҕэр, Үөрүүлээх күнүгэр Мин ырыам ылланыа, Мин аатым ааттаныа…» – аны туран: 
«Кэриэһим – кэннибэр хааларым: Кэхтибэт кэрэкэ тылларым...» – бу дириҥ толкуйтан үөскээбит 
уонна биһиэхэ, XXI үйэ эрэ дьонугар буолбакка, өссө да инникитин кэлэр кэм дьонугар анаммыт 
тыллар. Ойуунускай суруйааччы уонна инникини өтө көрөр бөлүһүөк быһыытынан улуута, кини 
 айымньылара саҥат тан саҥа көлүөнэлэргэ саҥалыы арыллан, са ҥа лыы ааҕыллан иһэллэригэр сы-
тар. Бу – кини албан аата үйэлэргэ симэлийбэт, сүппэт дьылҕа ламмытын кэрэһитэ.

Былатыан Ойуунускай Автономнай Өрөспүү бүлүкэ быраабын ситиһэн уонна саха литэрэ-
тиирэтин туспа суолун тобулан саха на циональнай, гражданскай, култуурунай идентичноһын 
бөҕө тирэхтээбитэ, сайдар кыаҕы биэрбитэ. Ол да иһин Былатыан Ойуунускай эппит-тыыммыт 
 «тыыннаах тылын сатата» уонна «илбистээх тыллара» би лиҥҥи кэмҥэ тыын наахтар уонна инни-
ки кэм кэрэһитэ, инники сайдыы дьулуура буолан, сыр дык сыдьаайга Сахабыт сирин бар дьонун 
ыҥыраллар.

Олег  Сидоров,
«Саха суруйааччыта» ассоциация бэрэссэдээтэлэ

Ойуунускай уонна 
саҥа кэм



4 Чолбон 11 №-рэ 2018
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Муус устар 17 күнэ, чэппиэр.
Мин манна кэлэрбэр тапталлара диэн кинигэ-

ҕэ эрэ баар, таптыыр да буоллаҕына биирэ эрэ 
таптыыр, оттон биирэ таах... диэн толкуйдаах 
этим. Ол бэйэм бу... Оҕо эрдэхпиттэн учуутал 
 буолар баҕалааҕым. Ол баҕам бэйэбин кытта 
тэҥҥэ  улаатан испитэ. Галина Петровна көрөрө 
буоллар төһө эрэ кэлэйиэ эбитэ буолла. 

Бүгүн кылааспар кылаас чаастаатыбыт. Оҕо-
лор аныгыскы нэдиэлэҕэ айылҕаҕа тахсыахха-
йыҥ дэстилэр. Ээх диэбэтим эрээри, бачча сы лаас 
 сатыылаабытыгар тахса да сылдьарбыт дуу?..

Любам ааспыкка хоһооннорун, кылгас тэттик 
кэпсээннэрин суруйбут тэтэрээтин аҕалан биэр-
битэ. Олус үчүгэйдик суруйар эбит. Уус-уран ки-
нигэни элбэҕи ааҕара буоллар тыла-өһө өссө ба-
йыах этэ. Бу кыыс губка курдук ээ. Мин уруок пар 
тугу этэбин да иҥэринэн иһэр. Оттон Наташа ыл-
сыбытын олох ыһыктыбат буолан үчүгэй. Ытырда 
да – биир ытырыы. Тиһэҕэр тиэрдэн баран биирдэ 
тэйэр. Оттон мин Арыйааным... Арыйааҥҥа барыта 
үчүгэй. Куһаҕана кытта үчү гэй курдукка дылы... 

Бириис тэлэбиисэрбитин уруокпар туһа нан 
абы ранным. Үгүс матырыйаалбын онно көр дө-
рөбүн. Ардыгар кыргыттар переменаҕа кэриэй 
киинэлэрин көрөн чуумпураллар. Биир эмэ уол 
ол кэм²э айдаарбытынан киирдин эрэ, оройун 
чокуйаллар. Киэһэ уолаттар киинэ көрөөччүлэр. 
Бэйэлээх бэйэлэрин киэнэ. Онон үөрэ-көтө тал-
быттарынан туһаналлар. Аны сарсын буолуох-
таах дискотека кэмигэр аҕыйах солкуобайга 
оҕолорго караоке аҕалан ыллатыах буолаллар. 
Дьэ, хайыыллар. Көрүдьүөс дьон.

Муус устар 18 күнэ, бээтинсэ.
Арыйаан кэлэн барда...
Оскуолаҕа дискотека буола турар кэмигэр ма-

тасыыкылын оскуола иннигэр хаалларан баран 
сатыы кэлбит. Халлаан хараҥа буолан уоруйах 
дьон курдук уулусса өттүнэн буолбакка, ойуур 
өттүнэн күрүөҕэ көрүстүбүт. Хаһан да бу курдук 
көрсүбэтэх буолан кыбыстан сиргэ тимирэ сыс-
тым. Хата, киһим бэрт сытыы. Илиибиттэн сиэ-
тээт ойуур диэки күрдьэн кэбистэ. Мин ким эрэ 
уопсайтан тахсан кэлиэ диэн хараҕым биир кэм 
кэннибэр көһө сыста. Дьиэ мастар быыстарынан 
барбах эрэ көстөр буолбутун кэннэ киһим тохтуу 
биэрдэ уонна бэйэтигэр ыксары тардан, кууһан 
турда. Мин маҥнай сэрэнэн икки илиибин кини 
кэтит көхсүгэр уурдум, онтон тоҕо эрэ сүтэн хаа-
лыа диэбиттии ыксары хам кууһан кэбистим.

– Сэрэн, сэгээр, киһини өлөрөн кэбиһээйэ-
±ин, бу кыыс күүһэ бөҕө, – дии-дии тыына хаай-
тарбыт киһилии сөтөллүбүтэ буолла уонна кү-
лэ-күлэ эмиэ сып-сылаастык ыксары кууһан 
кэ бистэ. Кини миигиттэн бүтүн икки буолбатах 
буоллаҕына балтараа төбө үрдүк быһыылаах. Ол 
иһин сотору-сотору оройбуттан сахалыы муннун 
даҕайан сыллаан ылар. Мин кинини сыллыахпын 
кууркатыттан сыллыам дуо уонна кыбыстабын 
даҕаны. Соннук саҥата суох куустуһан турдубут. 
Хайабыт да саҥарбат. Ол эрээри кэпсэтэр наада-
та суох. Маннык ордук...

– Сэгээр, – кэмниэ-кэнэҕэс кулгаахпар сип-
сийэр.

– Мм?
– Тоҥнуҥ дуо?
– Суох... эн?
– Эс.
Ити курдук ахтыспыт сүрэхтэрбитин холбоон, 

кинилэри иһиллээбиттии иһийэн турдубут. Өр 
турдубут. Саас барахсан саймаарыйан да кэллэр, 
киһи эрэ буоллар син тоҥорго дылы буоллум.

– Тоҥнуҥ? – хат ыйытта.

Татьяна Поскачина

УЧУУТАЛ КҮННҮГЭ
(Бµтµµтэ. Иннин сурунаал 8-с, 9-с, 10-с нµ³мэрдэригэр аах)
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– Суох.
– Сымыйалаама, титирии тураҕын дии, – он-

тон ытыһын тоҥмут муруммар даҕайан көрөн 
баран илиибиттэн сиэтэн кэбистэ уонна дьиэни 
көрдө көрбүтүнэн бара турда.

– Арыйаан, бүт эрээ, хайдах буоллуҥ? 
– Эйиэхэ киириэ диэтэҕиҥ дуу? Кыргыттары 

биир да бытаан үҥкүүгэ ыҥырбакка кэлбитим. 
Онтубун боруостуу бараары ыксыыбын, – аҕыйах 
мас күлүгэр тохтоон баран: "Дьэ, туох диигин?"  
– диэбиттии иннибэр кэлэн сирэйбин одуулаһар. 
Мин наадыйбатах курдук тутта сатаатым даҕаны 
табыллыбата быһыылаах.

– Ээ, хайдах кыра оҕо курдук уоскун толлот-
туҥ, доҕоор? Оонньоон этэбин дии, – Ары йаан 
бу тымныыга тоҕо эрэ сылааһын сүтэрбэтэх 
ыты һынан иэдэспин сэрэнэн имэрийдэ уонна 
сүүспүттэн сыллаан ылла. – Чэ, дьиэҕэр бар, 
аны тоҥуоҥ.

Мин барыахпын баҕарбаппын, өссө күүскэ 
кууһабын. 

– Мин чыычааҕым күнүс атын баҕайытык: 
"Оҕо лоо-ор", – дии-дии үөрэтэн бөҕө буолар. 
Онтон билигин бу бэйэтэ кыра оҕо курдук то-
ҥоору өсөһө турар, – Арыйаан миигин бэйэтит-
тэн араа ра-араара соммун көннөрөр уонна: – Чэ, 
һэ гээр, бар. Сарсын көрсүөхпүт дии, – диэн сыл-
лыы-сыллыы сибигинэйэр. Мин дьэ, кырдьык да 
кыра оҕо курдук буола турарбыттан сааппыттыы 
ытыстарбынан сирэйбин саба туттабын. Ол аайы 
Арыйаан күлэр эрэ. Дьиэм диэки одуулаһабын – 
ким да көстүбэт, уу-чуумпу. Тиэргэммэр киирэн 
баран кэннибин хайыспытым киһим биир суон 
тииккэ өйөнөн көрөн турар. "Покаа, һэгээр!" – 
таптыыр доҕорум саҥатын дорҕооно иһиллэр-
иһиллибэттик охсуллан ааһар. Мин уҥа илииби-
нэн далбаатаан баран дьиэбэр киирэн хааллым. 
Киирбитим Аням кинигэ ааҕа-ааҕа остуолга чэй 
иһэ олорор. Миигин көрөөт ааҕарын тохтотон кэ-
бистэ уонна: "Хайаатыҥ?" – диэтэ. Мин: "... һуох", 
– диэн муннум анныгар ки²инэйээт хос пор кии-
рэн хааллым. Кыра оҕо курдукпуттан күлэ санаа-
тым. Мин саҕа дьоллоох киһи бу орто дойдуга 
бүгүн суох!!!

Муус устар 27 күнэ, өрөбүл.
Үтүө күнүнэн! Суруйбатах да ыраатта. 
Арыйаанныын өссө үстэ көрсүһэ сырыттыбыт. 

Эмиэ соннук ойуурга, уоран. Аням тугу эрэ сэ-

рэйэрэ буолуо да тугу да саҥарбат, ыйыталас-
пат. Ванесса дьоҥҥо ону-маны тарҕатыа диэн 
куттана сылдьыбытым, улаханнык саҥарбаппын, 
ол эрээри бэйэтэ да билэрин биллэрбэт. Ол эрэ 
туһунан саҥарбат. Мин кинини маҥнай көрөр бөр 
соччо испэр киллэрбэтэҕим. Бэйэтин мин аҕай 
дэммит, тоҥкуруун, үөннээх кыыс курдук көр бү-
түм. Билигин санаам уларыйбыкка дылы.

Бэҕэһээ кылааспытынан эбиэттэн киэһэ айыл -
ҕаҕа бара сырыттыбыт. Эрдэ кими эрэ тө рөп-
пүттэ рэ ыыппакка, биитэр ыалдьан тахсыбат 
эбит буол лахтарына, дьэ, бу сырыыга бары му-
һун нубут. Оскуолаҕа мустан баран чугас баар 
Хомустаах диэн алааска сатыы барыахха диэн 
буолла. Баран иһэн Арыйаан дьиэбэр киирэн тах-
сыам диэн кини олорор уулуссатынан бардыбыт. 
Тиэргэҥҥэ урут ким эрэ кичэллээх илиитинэн 
тутан кэбис пит, ол эрээри хаһан эрэ сырдык от 
күөҕэ өҥµнэн кы рааскаламмыта хаарга-ардахха 
суураллан тохтон түспүт беседката, кыраһыабай 
оһуор даах ыс каа мыйалара баалларыгар кии рэм-
мит олорунан кэбистибит. Арыйаан уһаабата, 
ги таратын кыбыммытынан начаас тахсан кэллэ. 
Кэнниттэн ыары тыган баҕайы көрүҥнээх, үрдүк 
уҥуохтаах буо лан баран нүксүллэн кыра курдук 
көстөр уҥуох да тирии оҕонньор тайаҕар тирэнэн 
тахсан кэллэ. Кирилиэһи Арыйаа²²а өйөтөн түстэ. 
Ааспыт нэдиэлэ бүтүүтэ Арыйаан аҕата сайылыы 
кэлбитин туһунан эппитэ. Саастаах баҕайы киһи 
эбит. Билбэт киһи эһэтэ диэххэ  айыылаах. Би-
һи ги ойон тураммыт дорооболостубут. Оҕонньор 
 уолан хаалбыт, барбатах балык миинин курдук 
харахтарынан одуу ласпахтаан баран, тии  һэ суох 
айаҕынан мичээрдээн кэбистэ.

– Хайа, тоойдойум, учууталгыт ханна ба йан 
хаалбытай? – дии-дии барыбытын кэриччи кө-
рөн кэбистэ.

– Дорообо, Афанасий Александрович. Учуутал-
лара бу мин баарбын, Нина диэммин, – иннигэр 
тахсаммын илиибин ууннум. Кырдьаҕас киһини 
көрөн туран Нина Ивановнабын диэхпин тылым 
барбата.

– Ээ, оҕо туйай диибин ээ, – Афанасий Алек-
сандрович саҥа таһааран күлэ-күлэ кэп-кэтит 
баппаҕайын уунан, сып-сылаастык илии тутус-
та. – Кыйачаан баҕайы кыысчаан бу бэдиктэйи 
үөйэтэҕин дуо-о? 

– Ээ, бу бачча улахан дьоһун дьону үөрэтэбин, 
дьэ, – диэммин хардары мичээрдээтим.
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– Аҕаа, тоҥуоҥ, дьиэҕэ киир, – Арыйаан кэлэн 
аҕатын куура хаппыт саннын бэрт кичэллээхтик 
сонунан саба бырахта уонна көннөрөн кэбистэ. 
Онуоха оҕонньор бокоорбут тарбахтарынан эбии 
көннөрөн биэрдэ. – Биитэр хаалабын дуу?

– Ээйиэ-э-с, бу да уол, бай-бай, – уола саа-
раабыттыы көрөн туран ыйыппытыгар оҕонньор 
саба сапсыйан кэбистэ.

– Чэйгин өрөн баран тиэрмэскэр куттум, чэй дэ 
куттан иһээр. Кыра көстөрүүлэҕэ миин буһарбы-
тым. Остуолга уурдум, аттыгар ньуоска баар, 
иһээр. Мин өр буолуом суоҕа, кэлиэм, – Ары йаан 
кроссовкатын быатын көннөр³н баа на-баана 
аҕатыгар үгүһү эттэ, онтон аҕатын өйөөн дьиэ-
лэрин диэки хаамтылар. Мин сүрэҕим ытырбаха-
лаан ылла. Оҕолор эмиэ доҕордорун аһыммыттыы 
кө рөн кэбистилэр. Бары да хайдах эрэ кэри-куру 
буолан хааллыбыт. Уолбут тахсыбытыгар оргууй 
хому нан Хомустаахпыт диэки хаама турдубут. 

Хомустаах алаадьы курдук кыра, төп-төгү рүк 
алаас эбит. Кырачаан кыысчаан толору күөр-
чэхтээх кытыйатын "мэ" диэн утары ууммутун кур-
дук нэлэһийэ сытар күөллээх. Остуол ньуурун кур-
дук көнө алааһы хараҕым наһаа таптыы көрдө. 

Тыа уолаттара диэх курдук, биир-биэс эти-
тиитэ суох сорохтор уот отторго мас хомуйа 
ыстаннылар, Сергей икки хочулуогу туппутунан 
күөлгэ уу баһа киирдэ, Арыйааннаах Вова уот 
оттор сири кыра чохороонунан хаһан биэрди-
лэр, күөс өрөргө анаан оллоон о²ордулар. Вова 
аҕалбыт мангалын туруоран кэбистилэр. Со-
рох кыргыттар оҕуруоппут аһын, халбаһылары 
быс талаатылар, сорохтор Мариналааҕынан ыл-
ларбыт шашлыкпытын кыччатан кырбаатыбыт. 
Тоҥ сылдьар шашлыгы кырбыы сатаан илиим 
бөҕүөрэ тоҥмутун иһин, туран оҕолортон ти-
рээпкэ дуу, кумааҕы дуу көрдөөтүм. 

– Мэ эрэ, Нина... Ивановна, – Арыйаан маҥнай 
ааппынан эрэ ааттаан баран ситэрэн биэрдэ. 
Көрбүтүм киһим кыра соттор тэрээпкэ тутан ту-
рар. Түһэрбит алҕаһыттан мух-мах тутунна уонна 
күлэн ылла. 

Вова саамай үчүгэйдик шашлык астыыр диэн 
биир-биэс тыла суох уолбутугар эттээх шампур-
дары туттаран кэбистибит. Онон, Вова биһикки 
шашлыкпыт, мииммит буһуор, чэйбит оргуйуор 
диэри оҕолор волейбол мээчигинэн хортуоска 
оонньоотулар. Онтон дьэ, ыскаатар тэлгэнэн, 
илдьэ кэлбит аспытын, күөспүтүн бэлэмнэнэн, 

шашлыкпытын икки сиринэн өрөһөлүү кутан 
үөрэ-көтө күлэ-сала аһаатыбыт.

– Үчүгэй да күн буолбут. Хата, халлааммыт ту-
ран биэрдэ дии! – Наташа түөһүн муҥунан ып-
ыраас салгыны өрө эҕирийэн кэбистэ. – Чэ, эрэ, 
Арыйааннар, Сайыыналар ырыата ыллааҥ эрэ.

– Ээ, кырдьык даҕаны, – диэн дьэ бары айма-
на түстүбүт.

Дьоммут утарса да, өр толкуйдуу да барба-
тылар. Маҥнай төрөөбүт дойдуларын туһунан 
ырыа ны, онтон хас да эмиэ биллэр ырыалары 
ыллаатылар. Биһиги билэр ырыаларбыт буолан 
хос ырыатыгар ыллаһабыт. 

– Чэ, Арыйаан, аны бэйэҥ ыллаа, – Сайыына 
доҕоругар мичээрдээн кэбистэ. Оҕолор эмиэ өрө 
кµйгүөрэ түстүлэр. 

– Чэ, амыдайым Арыйаан "Доҕотторбор" диэн 
ырыатын эһиэхэ доҕотторбор анаан ыллыам, – 
уолбут аҕыйахта гитаратын струнатын тардыа-
лаан ылла уонна оҥостон олорон эрчимнээхтик 
оонньоон барда.

Сарсыардааҥҥы сарыал баарын тухары
Сүрэхпэр доҕотторум бука бары,
Хас түүнү-күнү атаарбыппыт бииргэ – 
Ол барыта ааспыта бу сиргэ...
Ол барыта ааспыта бу сиргэ... 
Биһиги эмиэ хос ырыаҕа ыллаһабыт.
– Аны Айыы Уола "Бэлээхтээ" ырыатын, – кыр-

гыттар көрдөһөллөр.
Кэл, эн доҕоруом бу хараҥа түүҥҥэ барыахха, 
Бу сулустаах түүҥҥэ иккиэн сэргэстэһэ 
    хаамсыахха.
Бэлэхтээ эн миэхэ...
Арыйаан бэрт улгум – оҕолор тугу көрдөһөл-

лөр да барытын ыллаан иһэр. Мин сөбүлээн ис-
тэр ырыабын "Туйаарыма Куону" кытта ыллаата. 
Эчи куолаһа үчүгэйин, үрдүк баҕайы ноталары 
на чаас дабайар.

– Чэ, билигин ыллыыр ырыам бүтэһик. Уонна 
ыллаабаппын, күөмэйим олороору гынна.

– Иээ, па, бүтэһик даа?
– Өссө, өссө! – Арыйаан доҕотторун көрдө-

һүүлэригэр күлэн кэбистэ. Эмиэ гитаратын стру-
наларын тардыалаан ылла.

– Бу ырыаны мин бэйэм ыллыам. Эһиги ыл-
лаһымаҥ, истиҥ.

– Айее, дьэ уол тугу эрэ ыллаары гынна ээ. 
Дьэ, бу бэрт, – Вова доҕоругар хараҕынан имнэ-
нэн кэбистэ.

Проза



7Чолбон 11 №-рэ 2018

Арыйаан үстэ гитаратын ытыһынан охсон ыл-
ла уонна бэрт истиҥ мелодияны оонньоон са-
ҕалаата: 

Сүрэҕим туох баар күүһүнэн
Таптыыбын Эйигин мин,
Эйигин көрсүбүт түгэммиттэн 
Олохпун барытын биэрэбин.
Бу түүҥҥү сулустаах кэмҥэ
Бытаан матыыпка уйдаран 
Санаам барыта Эн эрэ – 
Мин кэскилим, мин таҥарам... 
Ыллыырын тухары, хата, маладьыаһыҥ биир-

дэ да көрөн ылбат. Атын киһиэхэ анаан ыллыыр 
дуу диэххэ айылаах. Ыллаан бүппүтүгэр ытыс-
пыт тыаһа өрө хабылла түстэ. 

– Айабыын!.. Киһини өйдүүр буолуохпуттан 
Арыйаанныын биир детсакка сылдьыбытым, уон 
сылы быһа биир кылааска үөрэнним уонна бүгүн 
кэлэн таптаары гынным, – Валя ытыстарынан си-
рэйин саба тутта-тутта күлэн бычыгыраата.

– Мин эмиээ-э! – Наташа доҕорун тиийэн сан-
ныттан кууһан кэбистэ.

– Оо, туормастар!
– ПЗ-лар! – оҕолор, чуолаан уолаттар күлэн 

уҥа сыттылар. 
– Тоҕо эрдэ таптаабатаххытый, поезд ушел! 

– Арыйаан Наташаны санныттан кууһан кэбистэ 
уонна хардарааччы буолла.

Оннук, күлэн-оонньоон бириэмэбитин билбэк-
кэ да хааллыбыт. 

– Чэ, оҕолоор, мин барыам сөп, аҕам кэтэстэҕэ 
буолуо. Хата, бэрт баҕайытык сырыттыбыт, – 
Арыйаан оҕолорун кэриччи көрөн кэбистэ уонна 
туран сээкэйин хомуммутунан барда.

– Ээ, кырдьык даҕаны, – дэһии буолла.
– Оттон, чаас да ыраатта эбээт, биһиги эмиэ 

тарҕаһыаххайыҥ ээ, – Вова тыл көтөхтө. Бары 
ону эрэ кэтэһэн олорбуттуу, тураммыт сээкэйби-
тин хомунан, ыллыы-туойа дэриэбинэбит диэки 
түһүнэн кэбистибит.

Ыам ыйын 3 күнэ, субуота.
Маай бырааһынньыгынан! Сэрэдэҕэ мустам-

мыт оҕолорбунаан транспарант оҥорбуппут. 
Онтубутугар "Дьолуо" диэн улахан буукуба-
ларынан суруйбуппут, киэргэппиппит. Биһиги 
кылааһы от күөҕэ өҥнөөх шариктанаҕыт диэ-
биттэрэ. Хата, Каратаевтар маҕаһыыннарыгар 
шарик арааһа кэлбит. Онтон ылбыппыт. Сар-

сыарда уон чаас тан кулууп иннигэр бары 
кэлэҕит диэн буолбута. Биһиги уопсайдар 
(Люсялаах Октябрь оҕо лорунаан, Мариналаах 
Андрей уонна Аня би һикки) бары аргыстаһан 
тиийбиппит. Уһаан-тэнийэн уон аҥаар диэки 
биирдэ саҕаламмыта эрээри, мин Арыйааным 
да, Вовам да суохтар. Оҕолортон ыйытабын 
– ким да билбэт. Ары йаанныын бүтэһигин по-
хуот кэннэ көрсүбүппүт. Ол кэннэ суох. Миэ-
хэ бэҕэһээ даҕаны туох да диэбэтэҕэ диэммин 
муодарҕаатым. Оҕолор ик киэннэригэр эри-
йэн көрөллөр да, хайалара да ылбаттар. Ык-
саан бэйэм эрийдим – сотору Ары йаан ылла. 
Куолаһыттан утуйа сытарын биллим.

– Хайа, дорообо! Утуйа сытаҕын дуо? – диибин.
– Привет. Ээ, хас буолла?.. – мин хоруйдуур-

бун кэтэспэккэ эрэ бэйэтэ чаһыны көрдө бы-
һыылаах, муннун анныгар тугу эрэ үөхсэн кэбис-
тэ, онтон: – Билигин тиийиэм. Боочо баар дуу?

– Воваҥ эмиэ суох.
– Билигин туруоран баран тиийиэхпит.
– Чэ, кытаатыҥ, саҕалаан эрэллэр.
– Сэгээр...
– ... Тугуй? – ким эрэ истиэ диэбиттии тө лө-

пүөммүн ытыспынан бүөлүү тутабын.
– Маайынан!
– Чэ, сүүр ыл! – кыыһырбыта буолабын эрээ ри 

сатаан да кыыһырбаппын, күлэн кэбиһэбин.
Диктор тыл этэн бµтэн, парадтаан хааман эр-

дэхпитинэ уолаттарбыт матасыыкылынан кө-
түтэн кэллилэр. Михаил Семенович хараҕын 
кы рыытынан сөбүлээбэтэхтии көрөн кэбистэ 
эрээри, хата, туох да диэбэтэ.

– Здравстуйте! – Арыйаан кэлэн транспараны 
тутта.

– Здравствуйте! Хайа, тоҕо хойутаатыгыт бу?
– Ээ, утуйан хаалбыппыт, – Вова кэлэн транс-

парант биир өттүттэн тутта.
– Шариктаргыт? – Наташа куолаһа хантан эрэ 

иһиллэн ааста.
– Ээ, умнан кэбиспиппит, – Вова умнубутун 

бэлиэтээн, кэм да куһаҕан тылы саҥарыах кур-
дук гынан иһэн син, киһи эрэ буоллар туттунна.

– Хата, төбөҕүтүн умнубатаххыт дии, – мин 
учуутал хааммын киллэрэбин. 

Дьэ, хааман саҕалаатыбыт. Диктор оскуола кол-
лективын туһунан саҥаран саҕалаабытыгар бары 
кулгаахпыт чөрбөйдө быһыылаах. Регион нааҕы 
саха тылын, литературатын олимпиадатыгар "Уна-

Проза
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рова Катя, сэттис кылаас үөрэнээччитэ бастакы 
миэстэлээх. Онус кылаас үөрэнээччи тэ Борисова 
Люба "Инникигэ хардыы" научнай-практическай 
конференцияҕа саха литературатын салаатыгар 
иккис миэстэ... Захарова Роза "Инникигэ хардыы" 
научнай практическай кон ференцияҕа нуучча ли-
тературатын салаатыгар иккис миэстэ...

Онус кылаастар улуустааҕы Николаевскай 
ааҕыыларга Гран-При хаһаайыннара буолан нар 
оскуолаларын аатын ааттатыахтарын ааттат-
тылар!"

Оҕолор уруйдуур-айхаллыыр хаһыылара, 
ураа  лара нэһилиэк парадын ылан кэбистэ. Он-
тон спорка ситиһиини ааттаан эрэллэрэ да, иһит-
тэх ахсын: "Онус кылаас үөрэнээччитэ Арыйаан 
Осипов". Онно буоксаҕа бастаабыт, манна тус-
тан иккис буолбут, итиннэ атах оонньуутугар 
бастакы буолбут диэн ис хоһоонноох. Ол ахсын 
биһиги кы лаас үөрүүбүт муҥура суох. Санаабы-
тыгар, бүгүҥҥү тэрээһин биһиги эрэ кы лаас тула 
эрги йэр курдук. Халлааммыт тыаллаах да буол-
лар бэрт сэргэхтик ааспыта. Нэһилиэккэ бы йыл 
кыһыны атаарыы буолбатах буолан, бу күн кулу-
уп турар киин  уулуссатын устун "но руот күүлэйэ" 
буолбута. Олохтоох дьон бэрэски, итии чэй, кофе, 
ол-бу салаат атыылыыллар. Ма ҕаһыыннар уон-
на Каратаевтар таһырдьа табаардарын таһааран 
атыы лаабыттара. Уйба ныаптар шашлык оҥорон 
атыылыы тураллара. Кулууптар лотерея оонньоп-
путтара. Мин, хаһан да, тугу да сүүйбэт киһи, 
идэ бинэн, биэс уон солкуобайдаах лотереяҕа 
оон ньоон ытыс соттон хаалбытым. Быһыйдар, бас-
тыҥнар баҕанаҕа ыйаммыт салапааҥҥа суулам-
мыт тугу эрэ ылаары ыттан булумахтаһалларын 
Люся биһикки өрө көрөн турдубут. 

– Өктөөп, бар тахсан ыл эрэ! – Люся кэргэнин 
диэки үөннээхтик кыҥастаһар, онуоха, киһитэ 
күлэн эрэ кэбиһэр.

– Дьэ эрэ, Егор Петрович тахсан ылара буо-
луо. Биһиги нэһилиэкпит участковайа! Туо раан 
биэри²! Сэлэллэн биэриҥ! – Кулууп Байбала 
мик рофону тута сылдьан комментарийдыыр.

Егор Ванессаҕа сонун туттарда уонна форма-
тын сиэҕин өрө ньыппарынан баран баҕанаҕа 
хатаастан таҕыста.

– Ваау, "человек паук" курдук дии! – аттыбы-
тыгар турар бэһис кылаас уолаттара фантастичес-
кай киинэ геройа илэ бэйэтинэн кэлэн кинилэр 
баҕаналарыгар ыттан эрэрин курдук сөҕө-махтайа 

көрөн турдулар. Егор салапааны уҥа илиитинэн 
 таарыйда, ылыахча ылбата. Дьон бары ха һыы-
таһар. "Кытаат! Кытаат!" – дэһэллэр. Онтон сэни-
этэ эһиннэ быһыылаах – мичээрдээн мап-ма ҥан 
тиис тэрэ кылбастылар уонна аллара сурулаан 
түһэн иһэн баҕана ортотуттан ыстанан кэбистэ.

– Оо, дьэ! Кып-кыранан! – Кулууп Байба-
ла саҥата умайыктанан олорор. Спортивнай 
 ком ментатордартан туох да итэҕэһэ суох. – Дьэ, 
наһаа үрдүк баҕанаҕа ыйаабыппыт быһыылаах, 
биир да киһи сатаан ылымаары гынна. Ити, ман-
на диэн эттэххэ, мин бэйэм тахсан ыйаабытым. 
Арааһа, бэйэм тахсан ыларым буолуо.

Байбал дьээбэтиттэн дьон күлсэн кµµгµнэ´эр.
– Һы-һы, хара сордоох уола ити ынайбыт ис-

кинэн дуо? – биир бокооро кырдьыбыт оҕонньор 
дьээбэни саҥарабын диэн бэрт үөннээхтик көрөн 
кэбистэ. Дьон өссө күүскэ күлэн тоҕо бардылар.

– Ээ, дьэ бу уол тахсара буолуо! Оскуола бас-
тыҥ спортсмена Аар-рый-йаан Оосипоо-ов!!! 

Олох, били рингэҕэ ыҥырар киһи курдук Бай-
балбыт куолаһа эмиэ өрө көбдьүөрэ түстэ. Мин 
соһуйбут омуммар "һа!" диэтим. Онтон Люсям 
аны ол-бу диэ диэммин. "Чэ, эрэ мин кылааһым 
оҕотугар ыалдьыахха," – диэтим. Кыыһым: "Да-
ваай!" – бөҕөтүн түһэрдэ. Арыйаан кууркатын 
устан Наташаҕа туттаран кэбистэ уонна ытыста-
рын бэйэ-бэйэлэригэр сууралаамахтаан кэбистэ. 
Маҥнай баҕананы өрө көрөн одуулаан турда.

– Чэ, доҕоор, таҕыс ыл. Бэйэтэ түһүө суоҕа, 
күүскэ иҥиннэрбитим мин тахсаммын, – Байбал 
кэм да дьээбэрэр. 

Арыйаан күлэн кэбистэ. Дьону эргиччи көрдө, 
онтон миигин көрөн ылла уонна мичээрдээтэ. 
"Акаа рычаан!" – дии санаатым. Арыйаан бэрт 
чэп чэкитик хатаастан таҕыста да биир кэм үөһэ 
тахса турда. Дьэ, бу дьиҥнээх "человек паук" 
дии санаатым испэр. Били кыракый уолаттары 
хараҕым кырыытынан көрөбүн – хайалара да 
саҥарбат, иккиэн айахтарын атан баран көрөн 
а±ай тураллар.

Арыйаан баҕана чыпчаалыгар тиийэн баран 
илиилэринэн-атахтарынан баҕананы кыбыйда 
уонна эмиэ мин диэки таҥнары одуулаан кэ-
бистэ. Онтон сүр түргэнник хаҥас илиитинэн 
бириис тээх бакыаты хаба тардан ылла. Көрөн 
турбут дьон бары ураатыы, уруйдуу түстүлэр. 
Аттыбар турар Люсям икки илиитин өрө ууна- 
ууна хаһыытаата. 
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– Ити мин сылдьабын, – били уолаттартан 
биир дэрин саҥата иһиллэр.

– Һаа-а ити мин ээ, эн "человек паукпун" диэ-
битиҥ буолбат дуо? Ити мин сылдьабын! – биир-
дэрэ бэрт дөбөҥнүк хардара охсор.

Арай мин испэр төһөлөөх киэн туттан, тап-
тыырым үрдүнэн өссө күүскэ таптаан турарбын 
ким билиэ баарай. Арай Арыйаан сэрэйбитэ дуу? 
Баҕанаттан тахсыбытынааҕар өссө түргэнник 
түстэ уонна бар дьоҥҥо бакыатын өрө көтөҕөн 
көрдөрдө. Ол ахсын дьон ытыстарын тыаһа өрө 
хабыллан олорор. 

– Туох баар эбитий? – онтон-мантан дьон ыйы-
тар саҥата иһиллэр.

Уолбут бакыаты сэгэтэн көрдө, бэрт дьоллоох 
сирэйдэннэ уонна биир хаа ботуруону өрө уунан 
таһаарда. Эр дьон сөхпүт-махтайбыт дуу, ым-
сыырбыт дуу саҥалара өрө көбдьүөрэ түстэ.

– Ноо, сааҕар барбат буоллаҕына миэхэ биэ-
рээр, – эҥин дэстилэр.

Киэһэ идэбитинэн суруйсабыт.
– Эҕэрдэлиибин! Дэриэбинэ саамай сымсата 

эн эбиккин дии!
– Уонна ким буолуо дии санаабыккыный?
– Ким билэр.
– Участковайы наһаа сөҕөн-махтайан одуула-

һа турарыҥ дии, ол иһин күнүүлээбиччэ тахсы-
бытым. Онтон атын тахсан да бэрт.

– Чэ, эмиэ киһиргээтэ. Мин кинини одуулас-
патаҕым ээ.

– Оннук буолбаккаҕын...
– Оннук!
– Мм... чэ, ити хааллын. Аҕынным аҕай.
– Мин эмиэ...

Өрөбүллэр буолан дьиэбэр сытабын, арыт 
ыал ларбар тахса сылдьабын. Кыайыы күнүнээ-
ҕи сценарийы суруйарга көмөлөс диэбиттэрэ. 
Онтубун бэчээттиибин. Сотору-сотору уолаттар 
ма тасыыкылларын тыаһа өрө бирилээн ааһар 
да, Арыйаан онно суох. Аҕата кэлиэҕиттэн мээ-
нэ дэриэбинэни мээрэйдиирин тохтоппут. Били 
быһылаантан сыл ааста да, мин туох да дакаас-
тыыры булумаары гынным... Кырдьыгы ха-
йаан да өрөгөйдөтүөм диэбитим да, хаалаары 
гынна.  Ээдьиктэн ол сылдьыспыт атын нэһи-
лиэк уолун ыйыппыт киһи. Булан кэпсэттэххэ 
табыллыыһы... 

Ыам ыйын 10 күнэ, субуота.
Кыайыы күнүнэн! Бэҕэһээ Кыайыы болуос-

сатыгар үөрүүлээх быһыыга-майгыга тэрээ һин 
буол бута. Нэһилиэккэ суос-соҕотох хаалбыт 
 сэ  рии бэтэрээнэ, үс тыыл бэтэрээнэ, сэттэ сэрии 
кэ мин оҕолоро бааллар эбит. Онус, уон  биирис 
кылаас уолаттара форма кэтэннэр тэрээһин ин-
нинэ тыыннаах көрүдүөр буолан турбутта ра, 
кыр   дьаҕастарга туралларыгар-олороллоругар 
илии-атах, күүс-көмө буолбуттара. Хата, хал-
лаан ту  ран биэрэн кырдьаҕастар барахсаттар 
налыччы үөрэ-көтө бырааһынньыктаатылар. 
Нэ һилиэк баһы лыга, бэтэрээннэр сэбиэттэрин 
бэ рэссэдээ тэлэ уонна Михаил Семенович тыл 
эппиттэрэ. Мин оҕолорум Сергей Борогонскай 
"Улуу Иль мень" хоһоонун аахпыттара, кыра кы-
лаас оҕо лоро "Суох буоллун сэрии" ырыаны ыл-
лаабыттара.

Помолчим над памятью людей,
Тех, кого мы больше не увидим,
Не услышим тех, кто жизнью всей, 
Вместе с нами в день грядущий вышел!
Диктор кутурҕан музыкатыгар доҕуһуолла тан 

Левитан Сталинград араадьыйатыгар иһитин-
нэрбит хоһоонун аахпытын кэннэ, метроном 
тыа һа биһиги эйэлээх олоххо олорорбут туһугар 
олохторун толук уурбут буойуттар кэриэстэ-
ригэр анаан охсон барбытыгар бары уку-сакы 
туттан турдубут. Арыйаан кэлэн били сэрии бэ-
тэрээнэ барахсаны өйөөн туруорда. Оҕонньор 
уолан хаал быт харахтарыгар төһөлөөх эрэй, 
төһөлөөх сор көстөн ааспыта буолуой... Куо-
лайбын бэрт кы таанах туох эрэ кэлэн бүөлүү 
турунан кэбис питин ыйыста сатаатым, атын 
си ри көрүтэлээ  би тэ буоллум. Метроном кэн-
ниттэн  пааматын ньык  ка гирлянда ууруутугар 
кыр дьаҕаһы эмиэ аат таа тылар. Арыйаан кэлэн 
туруоран эрдэҕинэ  аттыгар олорор эмээхситтэр: 
"Ээ, барахсан олордун, сатаан ыттыа суоҕа, сы-
лайыа", – дэстилэр. Онуо ха оҕонньор сэниэтэ 
суохтук бэйэтэ үнүөх тэ эн тура сатаата. Арыйа-
ан хайыыбын диэбиттии көрөн ылаат, бэтэрээни 
хонноҕун анныттан бэркэ сэрэнэн өйөөн ылан 
гирлянда сытар сирин диэки илтэ. Кырдьаҕас 
барахсан сүһүөҕэ уйбакка сап-салыбырас буол-
бут атахтарынан уолга өйөтөн иннин диэки 
дьулуһарын көрөн сатаан туттумматым. Хараҕым 
уута халыйан иэдэһим устун  субуруйан түспүтүн 
ытыһым көхсүнэн соттон кэбистим.
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Миитин кэнниттэн кулуупка кырдьаҕастары 
аһап пыттара. Киэһэ оскуола оҕолорун уонна нэ-
һилиэнньэ туруоруутунан кэнсиэр буолбута. Мин 
хорга турбутум. Арыйаан эмиэ хорга баара. Өссө 
хоһоон аахпыта, сыаҥкаҕа сэриигэ баран эрэр 
саллааты бэрт итэҕэтиилээхтик оонньообута, эр 
дьон ансаамбылыгар кытта киирбит этэ. Кинини 
көрдөхпүнэ сүрэҕим устун сып-сылаас туох эрэ 
биллибэт дьикти сүүрээн сүүрүгүрэн ааһар. Төһө 
кыалларынан көрбөккө буола сатыыбын – суох, 
табыллыбат... Этэргэ дылы, ыалдьартан илии, 
таптыыртан харах арахпат... Оттон Ары йаан ма-
ладьыас. Мин диэки хайыһан да көрбөт. "Араа  -
һа, кини миигин таптыыр диэн түһээбиппин 
дуу?" –диэххэ айылаах.

Кэнсиэр кэнниттэн кырдьаҕастары оскуола, 
дьаһалта массыыналарынан дьиэлэригэр ил-
дьи  биттэрэ. Арыйааны онно илдьэ барбыттара. 
Мин Люсялааҕы кытта дьиэлээн истэхпинэ ват-
сап кэллэ. Кини эрэ ыыттаҕына итинник тыа-
һыыр... Истибэтэҕэ буола-буолабын дьиэбэр 
диэ ри соннук тиийдим. Ааммын аһан киирээт да, 
төлөпүөммүн хостоотум. "Тиийэбин?" 

Чаас уон аҥаар буолбут. Арыйаан аҕата кэ-
лиэҕиттэн көрсүһэ сатааччыта суоҕа, буолаары 
буолан бачча хойут. "Оттон аҕаҥ?" – диэн ыыттым. 

"Аскалон кэлбитэ. Убайын кытта олоро түһүө 
буо", – диэбит. Онтон начаас: "Чугаһаатым, ха-
лыҥнык таҥнан тахсаар", – диэн кэллэ. Дьикти 
баҕайы, мин кини аттыгар киниттэн балыс курдук 
буолан хаалабын. Кини наар миигин харыстыыр 
аакка сылдьар. "Халыҥнык таҥын", "Аһаа", "Сар-
сын эрдэ тураҕын дии, утуйан сынньан"...

Таһырдьаттан сабыс-саҥа киирбит буолам-
мын тугу да эбии таҥныбатым. Тахсан иһэммин 
 сиэркилэ иннигэр тохтоон ыллым. Таайта рыы-
лаахтык мичээрдээбит харахтарыгар дьол кыым-
нара тырымнаспыттар... Бу турар кыыс биир сыл 
анараа өттүгэр "таптал" диэтэхтэринэ: "Хан нык 
айымньыга баары этэҕитий?" – диирэ. Ол бэйэтэ 
бу – таптыыр уонна таптатар дьоллоох...

Ким да суоҕун билээри уҥа-хаҥас одуулаһаат, 
күрүө быыһынан тахсан ойуурбар бардым... 
Арыйааным кэлэн турар эбит. Дьиэтигэр даҕаны 
таарыйбатах. Байыаннай формалаах сылдьар. 

– Аҕыннахпыын, – Арыйаан утары кэлэн куу-
һан ылла. Кини кэтит, сып-сылаас түөһүгэр 
иэдэс пин даҕайан, харахпын симэбин. – Нинаа, 
мин... мин эйиэхэ биири этэрдээхпин... 

– Мм, мин эмиэ эйиэхэ биир улахан суол-
талааҕы этэрдээхпин, – бу үүммүт чуумпуну үр-
гү түмээрибин оргууй сибигинэйэбин.

– Чэ, эн маҥнай эт, – хаһан эрэ аҕам төбөбүт-
тэн имэрийэрин курдук сып-сылаас ытыстарынан 
баттахпын оргууй имэрийэн ылла. Миэхэ сып-
сылаас, дууһабар уу-нуһараҥ. Бу кэм²э кини 
уонна мин эрэ баарбыт. Хайдахтаах да тымныы 
хаарыйбат, хайдахтаах да кыһалҕа кыһарыйбат. 
Сирэйбин кини фоматыгар өссө кистии тутабын. 
– Этиий, сэгээр?

– Таптыыбын аҕай, – хаһан да эрдэ эппэтэх 
тылларбын иһиллэр-иһиллибэттик сибигинэйэн 
кэбистим. Ким эппитэй "таптыыбын" диир ыара-
хан диэн? Кырдьык, сүрэҕи тобус-толору истиҥ 
иэйии толорон кэбиһэр, тыынарга кытта ыара-
хан курдук буолар эбит. Хайаан да таптыыры би-
линнэххэ биллэ чэпчииргэ дылы эбиккин. 

– Туох диэтиҥ? – Арыйаан эмискэ миигин бэ-
йэтиттэн тэйитэн кэбистэ уонна төҥкөйөн бо-
рук-сорукка уоттааҕынан көрөн турда. – Туох 
диэтиҥ?

Мин кини чох хара харахтарын утары көрөр-
т³н наар толлорго дылыбын. Кыбыстыбыт кыыс-
тыы умса туттан кэбистим: "Таптыыбын аҕай 
ээ..." – хат хатылаан сибигинэйэбин. Санаабар, 
кини билигин миигин үөрэн ыга кууһуо, "мин 
эмиэ" диэҕэ дии санаабытым. Арай, уолум миэхэ 
көхсүн көрдөрөн чочумча умса туттан турда, суу-
нан эрэр киһилии сирэйин сууралаамахтаата, ол 
кэннэ сэниэтэ суохтук мастан өйөнөн, тоҥ сир-
гэ олорунан кэбистэ. Мин күүппэтэх өттүбүттэн 
 барыта эргийэн хаалан оннубар силис тарпыт  мас 
курдук таалан турдум. Ол турдахпына Ары йаан 
эмискэ ойон туран чугаһаан кэллэ, бэйэтигэр ык-
сары да ыксары тардан, ыга кууһан ылла. Сон-
нук хайабыт да биир тылы мүччү ыһыктыбакка 
силбэһэн турдубут. Онтон... иэдэһим устун сып-
сылаас хараҕын уута халыйан түстэ...

Арыйаан миэхэ тугу эрэ этиэх буолбутун дьиэ-
бэр киирэн баран биирдэ санаабытым. Санатан 
суруйаары гынан баран туттуммутум. Хаһан эрэ 
бэйэтэ этиэ...

Ыам ыйын 14 күнэ, сэрэдэ.
Ээдьиги көрүстүм. Тиэргэнигэр тиийэн баран 

киириэхпин саараан турбутум, хата, киһим бэ-
йэтэ утары тахсан кэллэ. Мин дьолбор, быһыыта, 
өйдөөх. 
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– Эдик, – илдьиркэй тирии кууркатын нэлэк-
кэйдэммитинэн киһи турар диэн хайыһан да көр-
бөккө, маҕаһыын диэки саллыр±айдаан эрдэ-
ҕинэ ыҥыран ыллым. Киһим хараҕа мөлтөх дуу, 
ха йалара ыҥырар диэбиттии чочумча одуулаан 
турда. – Нина Ивановнабын.

– Тугуй эмиэ? – мин кэлбиппин сөбүлээбэтэҕэ 
куолаһыгар биллэн ааста. 

– Биир ыйытыыга хоруйдуо² буолаарай?
– Ыйыт оттон! Ыксыыбын мин!
– Былырыын оскуолаҕа киирэргитигэр эн, 

Ары йаан уонна өссө биир киһи баара үһү. Ол 
кимий?

– Тоҕо мин ону эйиэхэ этиэхтээхпиний? Тугуй 
эн, бөх буоллуҥ да? Доппуруостаама миигин! – 
төһө да киһи аахсан тэҥнэспэт киһитэ буолбутун 
иһин, өһүргэнэммин утары кырыылаах соҕустук 
хардарыахча гынным эрээри, арыычча туттунан 
сымыһахпын быһа ыстаатым.

– Эдик, баһаалыста... – итинтэн ордук туох 
да диэн быһаарыахпын булбакка таалан тур-
дум. Хата, киһим, хайа таҥарата үтэйбитэ буол-
ла, сирэйэ-хараҕа сымнаан хаалла уонна миэхэ 
чугаһаан кэллэ.

– Тимон диэн уол. Ээ, оттон... Коля диэн, Ти-
мофеев. L-тан сылдьар. – Ээдьик эмискэ миэхэ 
ынан кэллэ уонна тоҥолохпуттан сүр күүскэ хар-
баан ылла. – Только миигин эппитэ диэҥ да сэ-
рэн.  Миигиттэн сир анныгар да киирэн саһыаҥ 
суоҕа!

Ээдьик этэрбин этэн бүттүм диэтэ быһыылаах, 
эр гиллэ түстэ да, маҕаһыынын диэки күрдьэ 
турда.

Мин сыаналаах информацияны ылбыт киһи 
буо ламмын умнубатарбын ханнык диэбиттии: 
"Ко  ля Тимофеев... Коля Тимофеев..." – диэн бо-
тугуруу-ботугуруу оскуолам диэки бара турдум.

...Утуйаары сылдьабын. Информатик учуутал-
тан: "L-ҕа кими эмит билэҕин дуо? – диэбиппин: 
"Төрөөбүт нэһилиэгим дии," – диэн соһутта.

– Тимофеев Коля диэн уолу билэҕин? – бу ыйы-
тыыбар Илья муодарҕаабыттыы көрөн кэбистэ.

– Тимофеев Коля да? – чочумча толкуйдаа-
быттыы биир сири көрөн олордо, онтон төбөтүн 
быһа илгистэн кэбистэ. –Такого не помню. Баҕар 
саҥа кэлбитэ буолуо. Я там давно уже не был.

– Арба Тимон диэн ааттыыллар быһыылаах, – 
санаан кэлэммин ыйытабын.

– Аа, Тимон дуо? Ээ, кстати Коля диэн этэ дии, 
аата, – Ильям хата билэр киһитэ буолан хаалбы-
тыттан чэпчии түстүм.

– Он ... Ну... в общем местный бандит, пьяни-
ца диэххэ сөп. А что?

– Ол уол... былырыыҥҥы быһылааҥҥа кытты-
гастаах... Оскуоланы алдьатан киириигэ, Тамара 
Прокопьевнаны атаҕастыылларыгар... 

– Тот таинственный третий? А ты откуда это 
 знаешь? Оннооҕор полиция ону билбэт дии? – Илья 
соһуйбут омунугар бэл ачыкытын уһулла, куо ла һын 
кыччатан сибигинэйэ былаастаан ыйытта.

– Оо, Илья, мин ону кимиэхэ да этэр кыа ҕым 
суох, баһаалыста, ыйытыма, – Ээдьик ынырык-
таах сааныытын санаан кэллим.

– Арыйаан сам в этом признался?! – Илья 
сүрдээх сонуну истибиттии өмүрдэ, харахтара 
биэстээх харчы курдук төгүрүһэ түстүлэр. 

– Илья-аа, ыйытыма сөп, этэр кыаҕым суох.
Илья иилэн ыларым суох диэтэ быһыылаах, 

илиитин даллах гынна уонна мичээрдээн кэ-
бистэ. 

– И что ты собираешься делать?
– L-ҕа бараммын ол уолу көрсөн кэпсэтээри 

гынабын.
Илья күлэн тоҕо барда.
– Ты? С ним? Ниин, н-ну не смеши меня, а? 

Аһаа, щас. Он с тобой поговорит. 
– Ол тугуй, киһи айах атан кэпсэппэт киһитэ 

дуо? – мин Илья күлбүтүттэн өһүргэнэ санаатым.
– Чэ, оонньоон диэн кини сылдьыспыт үһү, 

ммм… дьэ, ол конченай бандикка тиийэҥҥин 
туох диигиний? «Это ты в прошлом году вме-
сте с моим учеником учительницу обидели?» – 
 диигин дуо? 

Кырдьык даҕаны, тиийэммин туох диибиний 
диэн санаа охсуллан ааста.

– Оччоҕуна ити дьыаланы таах хаалларан кэ-
биһэбин дуо?

– Дело уже закрыто же. Я не понял, ты что 
хочешь, чтобы Арыйана обвинили?

– Суох, т³тт³рµтµн. Кини онно суох этэ. Ону 
дакаастыы сатыыбын.

– Ты там свечку держала, я не понял? Откуда 
такая уверенность? Чэ, сөп, буруйа суох да буол-
лун. Полиция то же самое сказала. Ары йаан ол 
кэм²э интернакка сыппыт диэн и воспитатели, и 
воспитанники интерната в один голос твердили. 
У него железное алиби. Буруйа суох диэн дока-
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зали. Ол үрдүнэн, ну чего же ты еще хочешь? 
Все уже забыто.

– Суох. Арыйааны буруйа суох диэн полиция 
саппыт дьыалатыгар эрэ сурулла сылдьар. Уон-
на Михаил Семеновичтан саҕалаан бары оскуо-
ла үлэһиттэрэ, олор истэригэр эн эмиэ кинини 
буруйдаах дии саныыгыт. Маны ааһан, Юрий 
Поликарпович кытта инньэ диир. Тамара Про-
копьевна кырдьыгы хара балыыр саба бүрүйдэ 
диэн уура йан барбыт. Кини Арыйааны көрбүтүм 
диир. Чопчу кини этэ диир. Манан эрэ бүппэт, 
бүтүн бу N нэһилиэгин олохтоохторо Арыйаан 
сылдьыбыта дииллэр. Ону баара Арыйаан чах-
чы буруйа суох. Мин ону дакаастаары гына-
бын. Тамара Прокопьевна хара балыыр, сымыйа 
хотто диир эбит буоллаҕына, дьиҥ кырдьыгы 
өрөгөйдөтүөхпүн баҕарабын мин, Илья-аа!

– Айыкка да, киинэ курдуккун дии, – Илья үөн-
нээхтик ымманыйан кэбистэ. Мин быһааран да 
туһам суох диэммин информатика хоһуттан тэс-
килии охсорго сорунан оннубуттан ойон турдум. 

– Чэ, чэ, Нина, кыыһырыма. Эт эрэ эн миэхэ, 
Арыйаан буруйа суоҕун эн хантан билэҕин?

– Билэбин. Просто билэбин... Туох да дакаас-
тыыр ураты сонунум суох буолан баран...

– Һм... Оттон ол Тимон туһунан хантан бил-
лиҥ? – бу ыйытыыга мин Эдиктиин кэпсэппитим 
туһунан этэн биэрдим.

– Эдик хайаан эйиэхэ арыллан биэрбитэй? 
Полицияҕа олох өйдөөбөппүн диэбит этэ. Ол 
атын нэһилиэк уолун аатын буолуохтааҕар, хай-
дах дьүһүннээҕин да, не помню диэбит этэ дии. 
Говорят, до такой степени был пьян, что и прав-
да ничего не помнит.

– Миигин аптаах дии саныыргын дуу, дьон 
санаатын ааҕар дьоҕурдаах дииргин дуу бэйэҥ 
бил. Хайаан миэхэ арыллыбытын мин бэйэм да 
билбэппин... Илья?

– Тугуй?
– Баһаалыста…
– Ээ, ээ, не надо меня в это дело втягивать… 

– уолум атаҕынан тэбинэн, көлөһөлөөх ки риэ-
һилэтин кырдьык-хордьук миигиттэн тэ йитэр. 
Мин ааттаспыттыы көрөбүн уонна ми чээрдиибин. 
Уолум туттуммата быһыылаах, күлэн кэбистэ. – Я 
вот честно, вообще не понимаю, чего ты доби-
ваешься. Но так и быть. Говори, что надо делать… 

Субуота киэһэ Илья массыынатынан L-ҕа ба-
рар буоллубут.

Ыам ыйын 17 күнэ, субуота.
Күннээх халлааным хара былытынан бүрү-

лүннэ. Сырдык хараҥаны хотуо, кырдьык өрө-
гөй дүө диэн муҥнаммытым. Дьэ, баҕам хоту ол 
кырдьыгым өрө күөрэйэн таҕыста. Ол эрээри 
санаабытым, эрэммитим курдук сырдык ыраас 
 буолбатах эбит. Кирдээх, хараҥа буолан биэрдэ...

Бүгүн Илья биһикки сарсыарда уруоктар-
бытын биэрээт, эбиэттии охсоот L-ҕа айаннаа-
быппыт. Арыйааҥҥа Ильялыын улуус киинигэр 
бардыбыт диэн смс суруйан, оло±о суохтук ал-
быннаан кэбиспитим.

– Я у брата спросил, сказал он там, в дерев-
не живет, – Илья массыынатын үрдүк суолга 
таһааран, сыыйан иһэн оргууй кэпсиир.

– Тоҕо ыйытаҕын диэбэтэ дуо? – мин улахан 
кистэлэҥи үгүс киһи билэн, дьыалабыт хаахты-
йыа диэн куттанабын.

– А нет, спросил между делом, наадыйбатаҕа, 
– киһим эрэннэрэрдии уун-утары көрөн кэбистэ.

L – биһиги нэһилиэкпититтэн чугас сытар дэ-
риэбинэ. Сүүрбэччэ мүнүүтэ айаннаабыппыт дуу, 
суоҕа дуу – начаас тиийбиппит. Илья олоро сыл-
дьыбыт дэриэбинэтэ буолан, бу диэкинэн Коля 
Тимофеев дьоно олороллоро диэн удумаҕалатар 
эбит. Биир самнайбыт олбуордаах күн уотугар 
дэлби харааран хаалбыт эркиннэрдээх кыра 
дьиэ ҕэ кэлэн тохтоотубут. 

– Хайыыбытый? – Илья саараабыттыы ыйытар.
– Киириэххэ, – мин бэрт сорунуулаахтык аам-

мын аһан тахсан эрдэхпинэ Илья тоҥолохпуттан 
тардан, төттөрү олордон кэбистэ.

– Нина! Акаары быһыылааххын, эн. А вдруг их 
там несколько. Арыгылыы олорор буоллуннар?

– Оччоҕо маннык олороору кэлбиппит дуо?
Ол курдук мөккүһэ олордохпутуна дьиэ аана 

тэлэллэ түстэ уонна оҕо баҕайы дьүһүннээх, 
сырдык бааһынай уол тахсан, биһиги массыына-
бытын супту одуулаан турда.

– Ити сылдьар Коля Тимофеев.
– Һа, ити да? – мин баччалаах оҕоттон кутта-

нан салыбырыы олорор коллегабын сэнээбиттии 
кө  рөн кэбистим. Массыына аанын аһан тахсан 
иһэм мин Ильяҕа: – Эн манна олор, мин начаас, 
– диэтим.

Коля мин тахсыбыппар тэлгэһэтин күрүөтүгэр 
утары кэллэ.

– Дорообо, – мин киниэхэ күрүөҕэ утары кэлэн 
турдум.
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– Дорообо, – уол муодарҕаабыттыы кыҥас таһар.
– Коля Тимофеев диэн эн дуо?
– Мин, ону? – Коля соһуйан хаалла.
– Сололооххун дуу, мин эйигин кытары кэпсэ-

тэ түһээри гыммытым. 
– Тугу кэпсэтээри? – уол тугу эрэ куһаҕаны 

сэрэйбиттии сирэйэ кырыыланан хаалла.
– Мин… N-тан кэллим. Учууталбын…
– И че? – уол уоһун аҥар муннугунан күллэ 

уонна тугу да өйдөөбөтөҕө буоларга дылы гынна.
– Былырыын… былырыын тахсыбыт биир бы-

һы лааҥҥа мин туох да буруйа суох үөрэнээччим 
буруйга, сэмэҕэ тардылынна. Мин кини буруйа 
суоҕун дакаастыахпын баҕарабын.

– А чего ко мне-то приехала? А мне-то что? – 
уол ити тылларбын ыстыык үөһэ түһэрдэ.

– Коля… эн онно баарыҥ дии. Мин баара-суоҕа 
дьиҥнээҕи билээри гыммытым.

– Ким инньэ диирий? Аа? – уол күрүөнү сиби-
лигин биирдэ ойон тахсан, миигин үлтү сынньан 
кэбиһиэх курдук оргуйан кэллэ. Онуоха, Илья 
массыынатын аана сэгэс гынна.

– Коля, мин эйигин буруйдуу да, хайыы да 
кэлбэтим. Мин үөрэнээччим онно чахчы суох этэ 
 диэни истиэхпин баҕарабын. Баһаалыста кө  мө-
лөс.

– Ты че, думаешь, что я там был? Тугуй миигин 
бөхтөргө туттараары гынаҕын да? – уол тииһин 
быыһынан сыыйан кэбистэ.

– Суох. Мин көннөрү билиэхпин эрэ баҕарабын.
Коля эмискэ күлэн тоҕо барда. Акаары киһи 

курдук туох да суолтата суох уһуннук күллэ. 
Мин хайдах да быһыыланыахпын билбэккэ таа-
лан турдахпына эмискэ тохтуу биэрдэ уонна 
сып-сытыытык утары көрөн кэбистэ. 

– Чэ, киир, – диэтэ уонна эмиэ күлэн ылла. 
Мин Илья диэки көрөн ыллым. – Киир-киир, кут-
таныма. Ытырыам суоҕа. Дьиэбэр да киллэрбэп-
пин. Ол ыскаамыйа баар, онно баран олоруох. 
Ухажеруҥ көрөн олорор сирэ. Если что түннүгүн 
түһэрэн, баспын хампы ытан кэбиһиэ буоллаҕа 
дии. Мм? Саатар травматика укта сылдьар ини? 

Мин илиибинэн Ильяны олор диэн сапсы йан 
кэбистим уонна күрүөнү төҥкөйөн тэлгэһэҕэ 
 киирдим. Дьиэни утары турар ампаарга өйөннөрү 
ууруллубут ыскаамыйа турарыгар тиийэн олор-
дум. Коля миэхэ утары кэлэн турда.

– Чэ, кофе, чэй предлагайдаабаппын. Ыйыт, 
– диэтэ.

Мин сиэппиттэн суотабайбын таһаардым уон-
на Арыйаан хаартыскатын буламмын киниэхэ 
утары ууннум.

– Бу уол... ол күн баара дуу?
Коля одуулуу да барбата, барбах көрөн баран 

эмиэ күллэ уонна бэрт соһуйбут куолаһынан: «Бу 
дуо, эн үөрэнээччиҥ?» – диэтэ. Мин сөбүлэһэрбин 
биллэрэн тоҥхох эрэ гынан кэбистим. 

– Өссө диэ-э! – соһуйбут омунугар ытыстарын 
охсунан кэбистэ. – Хайаан оскуолаттан үүрүл-
лүбэтэҕэй?

Коля эмиэ күлэн ылла. Мин уйабар уу киирдэ. 
Ээдьик баара диир. Бу уол эмиэ. 

– Баар этэ дуо?
– Нее, не может быть, чтобы он в школе учил-

ся, – Коля баһын быһа илгиһиннэ.
– Оччоҕо… кини оскуолаҕа үөрэммэт этэ дуо?
– Нее, ну… үөрэнэр быһыылаах этэ. Но он прак-

тически не учился. И после того раза ама хайаан 
үүрбэтэхтэрэй? Что вообще с учителями происхо-
дит? Или он у вас там самый цветной, крутой дуу? 

– Кини үөрэнэр. Үчүгэйдик үөрэнэр. Туох да 
күлүгээн да, бандьыыт да буолбатах, – эмискэ 
тирээн кэлбит хараҕым уутун туттуна сатаан 
чыпчылыҥнаан ыллым. – Кини онно суох этэ…

Коля мин иннибэр быар куустан турда. 
– Что правда, то правда. Оттон, киһилии 

киһи буолбут буоллаҕына бэрт буо. Ол эрээри, 
саарбаҕым салыбырыыр ээ, кини курдук... ху-
лиган, кини курдук ханна да, туохха да баппат 
киһи сырдык суолу тутуспута буолуо диэн, – 
Коля саннын ыгдах гынна уонна дьиэтин диэки 
бара турда. Мин истибиппин итэҕэйбэккэ өр таа-
лан олордум. Хараҕым уута босхо барбы тын тут-
туна сатаан баран, тобукпар умса түһэн  ытаан 
бардым.

– Слышь, извини, ничем не могу помочь. Он 
там был. Я вот только не понимаю, чего ты так 
паришься о нем?.. – Коля төннөн кэлэн, ик ки 
 илиитин сиэптэригэр уктан туран сүрдээх на-
ҕыллык эттэ. – Онтон мин онно сыл дыбыппын 
по любому били Ээдьик диэн уол гут эппит буо-
луохтаах дии? Чэ, сырыттын, ол акаары тыла 
 диэхтээн… Хаар диэбитэ уу, уу диэбитэ хаар… Да 
вот если узнаю, что менты меня ищут... Дорогая, 
тебе не поздоровится... £йд³³тµ² дии? 

Коля дьиэтигэр киирбитигэр ытыстарым көх-
сү нэн хараҕым уутун соттон кэбистим уонна мас-
сыынаҕа бардым.
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– Хайа?
– Баара үһү. Сылдьыспыт…

Ыам ыйын 19 күнэ, оптуорунньук.
Арыйаанныын аны бииргэ буолбаппын. Дьэ, 

дьиҥнээх сирэйин арыйда. Мааскатын уһулла. 
Аны кини миигин билиэн да баҕарбат. Аны кини 
миигин абааһы көрөр. «Биир нэдиэлэнэн манна 
суох буолаар», – диэбитэ… Онтон мин? Мин ки-
нини абааһы көрөбүн дуо?

Ыам ыйын 21 күнэ, сэрэдэ.
Акаары да эбиппин. Таптал баар диэн түмүккэ 

кэлбитим. Суох эбит… Кырдьык диэн баар дии 
саныырым… Эмиэ суох эбит… Кинигэҕэ эрэ 
эбит… Онтон бу олоххо, биһиги үйэбитигэр, 
Ары йаан эппитигэр дылы, ханнык да кырдьык 
өрөгөйдөөбөт кэмэ эбит. 

Арыйаан… мин эйиэхэ олус итэҕэйэрим. Мин 
кимиэхэ да эрэммэтэҕим курдук эйиэхэ эрэ-
нэр этим. Хайа да түгэҥҥэ эн диэки буолуохпун 
баҕарарым. Ону эн… ону эн аас пыкка: «Мин 
сылдьыбытым, мин Тамара Прокопьевнаны су-
улларбытым, ол кэннэ мин барыларын айахта-
рын бүөлээбитим», – диэн ынырыктаах тыллары 
быһа баргыытаан кэбиспитиҥ… 

Чахчы эбит. Оччоҕуна хайа суобаскынан 
киһини утары көрөн тураҥҥын мин суоҕум диэ-
биккиний? Хайа сирэйгинэн кылааһыҥ оҕолорун, 
бас-пытааталлары: «Миигин интэринээккэ баара 
диэриҥ» , – диэн албынныырга күһэйбиккиний?! 
Ама, бу дуо, мин таптаабыт киһим??? Ама, ман-
нык хара санаалаах киһини өйүү-убуу сатаабы-
тым дуо??? Ама маннык киһини таптаабытым дуо?

Ыам ыйын 22 кµнэ, чэппиэр.
Үөрэх бүттэ… Бүгүн киэһэ туох эрэ көлө булан 

бу дойдуттан барбыт киһи…

Ыам ыйын 23 күнэ, бээтинсэ.
Михаил Семенович уон бииристэр БКЭ-лэри-

гэр экзамеҥҥа олоруоҥ диэбитин аккаастаан ба-
ран, тугу да быһаарбаккабын хаһыытаппытынан 
тахсан бардым…

Киэһэ таксим кэлиэхтээх…

Атырдьах ыйын 31 күнэ.
Күн-дьыл ыраатта. Номнуо үөрэх дьыла ти-

рээн кэллэ. Самаан сайын барахсан начаас ык-

кардыгар ааһан хаалла. Бырастыы гын, күндү 
күннүгүм, өр суруйбатахпын. Мин хайдах-туох 
сылдьарбын кэпсээбэтэхпин баалаама. Билигин 
сиһилии кэпсиэм. 

Туох буолла этэй сайын саҥата...
Коляттан истибиппин Ильяҕа сиһилии кэп-

сии барбатаҕым. Төһө да өйбүнэн ылыннар-
бын сүрэҕим сөбүлүүр киһитин буруйдуон, бу 
истибитигэр итэҕэйиэн баҕарбатаҕа. Ол кур-
дук кимиэхэ да, тугу да эппэккэ дьиэбэр кэ-
лэн суорҕаммар сууланан сыппытым. Арыйаан 
суруйа сатаабыта – туох диэн эппиэттиэхпин 
булбаккабын хоруйдаабатаҕым. Арыйаан эрийэ 
са  таабыта – ылбатаҕым. Ыам ыйын 18 күнүгэр 
Аня балыыһаҕа сырыттаҕына ааным сүр күүскэ 
тэлэллэ түспүтэ, эр киһи атаҕын тыаһа ала-чуо 
мин хоспор сулбу хааман кэлбитэ. Ол Ары йаан 
этэ. Тугу да саҥарбакка уун-утары көрөн тур-
бута. Мин, туох да диэхпин булбаккабын, улаҕа 
хайыһан сыппытым.

– Тугуй, туох буоллуҥ? – кэмниэ-кэнэҕэс Ары-
йаан ыгылыйбыт куолаһа охсуллан ааспыта. 

Мин хардарбатаҕым. 
– Саатар эппиэттээриий! Эн кэннигиттэн сыл-

дьаммын буруйгун хостуу сатыыбын диэриий! 
Ити тыллартан ороммор олоро түспүтүм. Ары-

йаан кып-кыһыл буолбут харахтарынан хаан-
нааҕынан өһүөннээхтик өтөрү-батары көрбүтэ. 
Абатыттан сымыһаҕын быһа ыстыыра. Сирэйэ 
бэл кырыыламмыкка, уһуктаммыкка дылы буол-
бут этэ.

– Нинаа, мин эйиэхэ эрэнэр этим. Эн буол-
лаҕына мин кэннибиттэн сылдьаҥҥын Ээдьиккэ 
кытта тиийбиккин. Мин хаһан, ханна, тугу гым-
мыппын – ону тиҥсирийэ сылдьыбыккын. Мин 
барытын билэн кэлэн турабын.

– Арыйаан, эн кырдьык сылдьыбыккын буол-
бат дуо, онно?! Тоҕо сымыйанан буруйа суох 
аатыраҕын?! Мин эмиэ билэн олоробун – эн, чах-
чы, эн онно сылдьыбыккын! Сааппакка киһини 
утары көрөҕүн! – мин хараҕым уута сарт түһэн 
бөтүөхтүү-бөтүөхтүү ытаан бардым.

Арыйаан чочумча уун-утары көрөн турда, он-
тон икки илиитинэн төбөтүн хам туттан баран 
муостаҕа олорунан кэбистэ.

– Нина, бырастыы гын, арахсыах. Мин кыр-
дьык онно сылдьыбытым. Мин учууталы түҥнэри 
аспытым. Мин этим ол! Мин туох да суобас диэн 
сыстыбатах киһитэбин. Мин бандьыыппын, кү-
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лүгээммин... Ол барыта мин... Тэй миигиттэн, 
арах миигиттэн, кыыһырдыаҥ да сир үрдүттэн 
имири сотон кэбиһиэҕим… – Арыйаан наһаа на-
ҕыллык саҥарбыт ынырыктаах тыллара сытыы 
быһах курдук сүрэхпин хабыллар хаба ортоту-
нан хайа сотон кэбиспиттэрэ. 

– Эдэр учуутал кыыһы сымыйанан өйүн баа-
йан, сүрэҕин сүүйэн сылдьыбыппын кэм синиэм 
суоҕа. Сылгын түмүктээ уонна бу дойдуттан 
букатын бар. Аны биирдэ да икки харахпар 
көстүмэ...

Ити курдук ыарыылаах тыллары хам бат таан 
этээт, ыараханнык үк тэнэн, дьиэ аанын ор-
гууй сабан тахсан барбыта… Мин уйа-хайа суох  
 ытааммын ол күн ороммуттан өндөйбөтөҕүм…

Оскуолаҕа хаҕым эрэ баран кэлэрэ. Атын 
кы лаастарга сыллааҕы хонтуруолунай үлэлэри 
то  лор торбута буолбутум. Бэйэм кылааспар бү-
түн нүү аптамаатынан диэн ааттаан, сымыйа-
нан сыана бөҕөтүн кутан баран, тахсан бар-
бытым. Арыйаан суоҕа. Киниэхэ биэс сыана 
туруорбутум.

Ыам ыйын 22 күнүгэр тиһэх чуораан чуг-
даар быта. Мин онно барбатаҕым, ыалдьабын 
диэн батынан кэбиспитим. Дойдулуур такси 
көр дө³ бү түм да, сарсыҥҥы эрэ күнүгэр баара. 
Сарсыҥ ҥы күнүгэр оскуолаҕа тиийбитим. Учи-
тельскайга Анастасия Федоровна бэйэтэ эрэ 
 олороро. 

– Нина Ивановна, – мин ыраас А4 кумааҕы 
ылан сайабылыанньабын суруйа олордохпуна 
Анастасия Федоровна аттыбар кэлэн сэргэстэһэ 
олорбута. – Нина Ивановна, сыл саҥата… үөрэх 
дьылын маҥнайгы күнүгэр мин улахан алҕа´ы 
о²орбутум… Любаны чахчы уруучуканан орой-
го охсубутум. Бу тухары хаста да бырастыы гын 
 диэхпин тылым тахсыбакка сырыттым. Суобаһым 
оонньуур…

Анастасия Федоровна буруйдаммыт оҕолуу 
ум са туттан кэбиспитэ.

– Анастасия Федоровна, эн итини барытын 
Любаҕа тиийэн эт. Бүтүн кылааска этэриҥ буол-
лар өссө үчүгэй буолуо этэ…

Хайдах инньэ гыныамый диэбиттии Анастасия 
Федоровна мух-мах тутунна, онтон сатамньыта 
суохтук мичээрдээтэ уонна учительскайтан тах-
сан барда.

Михаил Семеновичка киирбитим киниэхэ Юрий 
Поликарпович кэлэн олорор эбит. 

– Оо, Нина Ивановна, киир. Хайа, доруобуйаҥ 
хайдаҕый? Ыалдьыбыт диэбиттэрэ дии? – Ми-
хаил Семенович көх-нэм буола тµстэ.

– Дорообо, тоом, – Юрий Поликарпович мин 
сирэйбэр туох эрэ суруллубутун ааҕа сатыыр-
дыы супту одуулаата.

– Үтүө күнүнэн, этэҥҥэ, кэминэн барыта. Мин 
сайабылыанньабын аҕаллым.

– Туох даа? Нина Ивановна, уон бииристэрбит 
БКЭ-лэригэр экзамеҥҥа киирэн олорсоор эрэ, 
ити буоллаҕына билигин чыыһылатын этиэм... – 
Михаил Семенович мин эппиппин истибэтэх кур-
дук тутта-тутта кумааҕыларын хаһыспытынан 
барда.

– Михаил Семенович, бырастыы гын, мин ман-
на хаалар кыаҕым суох...

Дириэктэр кумааҕытын хасыһарын тохтотон 
чочумча миигин көрөн турда, онтон аргыый аҕай 
кириэһилэтигэр олорунан кэбистэ. 

– Ол аата, толкуйданан бараҥҥын итинник 
тү мүккэ кэллиҥ диэ? – Михаил Семенович ыйы-
тара да, чопчулуура да биллибэккэ бэйэтэ-бэйэ-
тигэр эппиттии туттан олордо. – Чэ, аҕал ити... 
кумааҕыгын.

Мин биир-биэс тыла суох сулбу хааман тиийэн 
дириэктэргэ сайабылыанньабын ууннум. 

– Эт эрэ, тукаам, туох буоллуҥ? Туох киһи 
киһиэхэ сатаан быһаарбат хара аньыытын оҥор-
дуҥ? – барытын саҥата суох кэтии олорбут Юрий 
Поликарпович сымнаҕас куолаһа сатыылаа-
быт чуумпуну аймаата. – Кимтэн, туохтан куота 
 сатыыгыный?

Мин айахха бэрдэрбиттии дириэктэргэ уунан 
испит сайабылыанньалаах илиибин ыһыктан кэ-
бистим. Кырдьаҕас киһи супту одуулаабыт ха-
рахтарын утары көрүмээри сирэйбин кистиирдии 
умса тутуннум. Үтүө киһи хараҕа үс диэн маны 
этэн эрдэхтэрэ...

– Нина Ивановна, эн манна, биһиэхэ, туохпу-
тун сирэҕиний? Дьиэҕин дуо? Кылааскын дуу? 
Тугу? Бу оскуола таһыгар ити кыра чааһынай 
дьиэ баар, ити хаһаайыттара куоракка көһөн 
эрэллэр. Дьиэбитин арендалыа этибит диэбиттэ-
рэ. Эһиил итиннэ киириэҥ. Мин кэпсэтиэм. Оттон 
кылаас кын...

– Михаил Семенович, мин дьиэбин да, кылаа-
һым оҕолорун да сирбэппин. Мин тугу да сир-
бэппин. Мин... мин буруйдаахпын... Юрий Поли-
карпович, мин чахчы киһи киһиэхэ кэпсээбэт, ат 
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таппат аньыытын оҥорбутум. Онтубуттан куота-
бын... Баһаалыста, мин барыам...

Өтөрүнэн куурбатах хараҕым уутун хаһыйан 
кэбистим, дириэктэр иннигэр сайабылыанньабын 
ылан уурдум уонна тахсар ааны был дьастым. 

– Нина Ивановна!.. – кэннибэр Михаил Се-
менович ыксаабыт ыгылыйбыт куолаһа охсул-
лан ааста да, мин тахсан бардым. Кылааспар 
оҕолорум кэтэһэн олороллорун билэбин. Бэйэм 
ыҥырбытым. Тиһэх кылаас чааһын ыытаары. 
Аны хайа сирэйбинэн киирэбин...

Таһырдьа тахсан ыраас салгыны өрө эҕирийэн 
уоскуйа түстүм. Онтон көрүдүөр устун оҕолорбор 
баран истэхпинэ бэрт симиктик кылааһым аана 
аһылынна уонна Анастасия Федоровна тахсан 
кэллэ. Миигин көрөн баран мичээрдээн кэбистэ 
уонна туох да саҥата-иҥэтэ суох учительскай 
диэки бара турда.

Кылааспар киирбитим оҕолорум суугунаһа ахан 
олороллор. Миигин көрөөт да аймана түстүлэр. 

– Нина Ивановнаа, Анастасия Федоровна бы-
растыы гыныҥ диэтэ. Били былырыын Любаны 
уруучуканан охсубутун иһин, – Наташа наһаа 
үөрбүт куолаһынан саҥа аллайа көрүстэ.

Мин саҥата суох мичээрдээн эрэ кэбистим уон-
на остуолбар тиийэн олордум. Остуолбар улахан 
пюре иһитигэр ньургу´ун сибэкки дьөрбөлөрө 
угуллубуттар. Маҥнайгы сибэкки сыта муннубар 
саба биэрдэ. Ии, оҕолорум барахсаттар...

Оҕолорум үөрбүт-көппүт сирэйдэрэ улам уос-
тан, кэри-куру буолан хааллылар. Сүүрбэ алта 
харах миигин супту одуулаан олордо. Арыйаан 
эрэ суох...

– Оҕолоор, – күөмэйим кэ´иэ±ирэн хаалбы-
тын көннөрө охсон кэбистим. – Өйдүүгүт, мин 
аан маҥнай эһиги кылааскытыгар киирбит күм-
мүн? Вячеслав Николаевиһы кытары киирбитим. 
Эһиги сонурҕаабыттыы, сорохтор бу эмиэ ким-
мит тиийэн кэллэ диэбиттии, сүөргүлээбиттии 
көрбүккүт. Настялаах Наташа миигин көрөөт, 
тугу эрэ сибигинэһээт, күлэн тоҕо барбыккыты-
гар ордук долгуйбутум. Бэл, таҥаһым хайдах эрэ 
дуу диэн көннөрµнэн ылбытым.

– Нина Ивановна, биһиги... бырастыы гын, Нина 
Ивановнаа, – Наташам на´аа ыксаабыт сирэйдэ-
нэн ылла. Мин киниэхэ мичээрдээн эрэ кэбистим. 

– Онтон бэйэм олохпуттан кылгастык кэп-
сээбитим, учуутал буолуох ырам туолбутуттан 
үөрэн олорорбун эппитим. Эһиэхэ доҕор,  эдьиий 

кэриэ тэ буолуохпун баҕарарбын эппитим... Эһи-
ги маҥнай эмиэ күлсэн, ботугураһан эрэр эти гит 
да, кэп сээн бүтэрим саҕана чуумпуран хаал-
быккыт. Бары тугу эрэ толкуйдаабыттыы, мии-
гин өйдөөбүттүү-өйөөбүттүү көрөн олороргут. 
Ол түгэҥҥэ биһи ги ардыбытыгар көстүбэт си-
тим үөскээбитэ. Мин эһигини ол күнтэн ыла ис 
сүрэхпиттэн таптаабытым. Мин саҕа баай, мин 
саҕа дьоллоох киһи бу орто дойдуга суоҕа. Буо-
лумуна, бүтүн уон түөрт оҕолоох баай да баай 
ийэ буола түспүтүм. 

– Оттон билигин да оннук эбээт. Биһиги эмиэ 
эн курдук ийэлэммит дьоллоохпут, өрүү да он-
нук буолуо дии. Биһигини уон биирис кылааһы 
бүтэриэхпитигэр диэри илдьэ сылдьыаҥ. Онтон 
үөрэххэ да киирдэхпитинэ, үлэһит да буоллах-
пытына, атын сиргэ көһөн да бардахпытына 
биһиги эйигин ийэбит курдук истиҥник саныах-
пыт, өрүү сибээскэ сылдьыахпыт, наар кэлэн ба-
рар буолуохпут. Оннук дии, оҕолоор?

– Оннук-оннук!
– Вова сөпкө этэр! 
Вова барахсан тугу эрэ сэрэйдэ дуу, өрүсүһэ-

өрүсүһэ соруйан ып-ыраас инники дьылҕабытын 
ойуулаан, кутан кэбистэ. Мин куолайбар кэм 
да кытаанах комуок кэлэн турунан кэбиспитин 
 ыйыста сатыы олордум. 

– Оҕолоор, мин бардым эбээт...
Кылаас иһэ уу-чуумпу буолла. 
– Бырастыы гыныҥ, доҕоттоор. Ол эрээри бу 

биһиги тиһэх кылааспыт чааһа. Мин... атын сир-
гэ бардым. Уонна кэлбэппин...

– Хайдах? – Саша арбы-сарбы буолбут куолаһа 
иһиллэн ааста.

– Эһиги наһаа маладьыас оҕолоргут. Ити Вова 
эппитин курдук хайаан да бары үөрэххитин 
этэҥҥэ бүтэриэххит, бары сүүс бырыһыан үөрэх-
хэ киириэххит, сөбүлүүр идэҕитигэр үлэ лээн, 
этэҥҥэ ыал-кµµс буолуоххут.

Оҕолорум мин диэки көрбөттөр, бары атын 
сири көрбүтэ буола олордулар. Дьэ, бу түгэҥҥэ 
эбии туох диэх баҕайыбыный?

– Оҕолоор, бырастыы гыныҥ, – итинтэн ордук 
тугу да ыган-түүрэн таһаарарым суох буолан 
олоппоспуттан оргууй туран кэллим. 

– Нина Ивановна, хаал, – Сайыына намыын 
куолаһа уу-чуумпуга иһилиннэ.

Төбөм иһэ хааһы курдук үлтү ытыллан хаалла, 
кулгааҕым чуҥкунаата. Оннубуттан туран суум-
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кабын ыллым уонна кылаас иһиттэн оргууй тах-
сан бардым.

Оскуола тиэргэниттэн тахсан истэхпинэ 
 тө лө пүөнүм тыаһаабытыгар көрбүтүм таксим 
эрийэр.

– Алуо, дорообо, эн J-ҕа барсыахтаах этиҥ 
дуо-а? – эр киһи сөҥ куолаһа иһилиннэ.

– Мин... 
– Ээ. Киэһэ биэс чааска тиийиэм, бэлэм буо-

лаар. Сөп, чэ... – төлөпүөнүн ууран кэбистэ.
Тугу-тугу дьаабыланан эрдэҕим буолла? 

 Атаах, хаппырыыс оҕолуу дуу, улуу, муҥур хо-
туннуу дуу барыларын ааттаһыннаран  тү  һэммин. 
Бэйэм барыахпын баҕарбаппын  эбээт... Ол эрээ-
ри сиэр диэн баар. Суобас диэн баар. Бу кур-
дук сыыһа быһыылана сылдьан учуу таллыырым 
табыллыбат. Куһаҕаны гына  сыл дьан үчүгэйгэ 
үөрэтэр сатаммат. Тиһэх бы һаарыныыны ыллым. 
Аны кэлбэппин. Аны учуу таллаабаппын...

Арыйаан миэхэ кэлэн барыа±ыттан биирдэ 
да суруйбата. Хаста да суруйаары гынан баран 
 илиим барбата...

Дьиэбэр кэлэн эрдэттэн бэлэмнээбит малбын-
салбын эбии дьаһанан биэрбитэ буоллум. Ол сы-
рыттахпына Люся киирэн кэллэ.

– Оо, хайа бүгүн бардыҥ дуо? Оттон тоҕо эп-
пэтэххиний, мин хойутуу барара буолуо дии са-
наабытым эбээт! Киирбэтэҕим буоллар эппэккэ, 
быраһаайдаспакка да баран хаалаары гыммы-
тыҥ дуо?! – мин хомуммут элбэҕэ суох малбын 
көрөн наһаа соһуйда, биирдэ элбэх элбэҕи ку-
тан-симэн кэбистэ. 

– Киэһэ биэскэ таксилаахпын. Этиэм этэ, Лю-
ся, ама хайаан эппэккэ барыамый, – сымыйанан 
аҕала сатыы-сатыы мичээрдээбитэ буолабын.

– Кистэлэҥиҥ уйаҕар баппат буолбутуттан 
 куо тан эрэҕин дии, быһыыта, – кыыһым сылай-
быттыы бэрт ыараханнык олорунан кэбистэ. 
– Мин эйигин чугас дьүөгэм курдук ылынабын. 
Эйиэхэ тугу саныырбын, тугу толкуйдуурбун, 
туох кистэлэҥнээхпин биирдэ барытын тоҕо тэ-
бээн кэпсиэхпин сөп. Билэбин, эн ону хайаан да 
болҕойон истиэҕиҥ, хайаан да миэхэ сүбэ-ама 
биэриэҕиҥ. Миигин өйдүөҕүҥ уонна өйүөҕүҥ. 
Ол эрээри бэйэҥ тула үүннэрэн таһаарбыт 
үрдүк олбуоруҥ иһигэр киллэрбэккин. Хаһан 
да аһаҕастык тугу да кэпсээбэккин. Ол үүтэ-
хайаҕаһа суох ытырыык отунан хаймыыламмыт 

хатыылаах олбуоруҥ эйигин харыстыа дии са-
ныыгын дуо?

Таҥастаах суумкам үрдүгэр сэниэтэ суохтук 
олорунан кэбистим. Кырдьык даҕаны, бу мии-
гин тулалыыр хатыылаах олбуорум миигин ха-
рыстыа дуо???

– Люся-а, бырастыы гын миигин. Мин чахчы 
сыыһалаахпын. Ол сыыһабыттан суобаһым оон-
ньуур. Сыыһа диэн билэбин буолан баран, ону 
хайдах да гынар кыаҕым суох. Мин... мин тап-
таатым... таптыыбын... таптыа суохтаах киһибин 
таптыыбын...

Люся бэрт да, бэтэрээ да диэбэтэ. Соһуйбут да 
көрүҥнэммэтэ. Олорбутун курдук олордо. Кэмниэ 
кэнэҕэс олоппо´уттан туран миэхэ кэллэ уонна 
санныбыттан сып-сылаастык кууһан ылла.

– Уоһукап Арыйааны дии? 
Хантан, хайдах билбитин сураһар, соһуйар-

өмүрэр күүс суоҕа. Дьүөгэм сылаас ытыста рын 
бобута тутан, сирэйбин кистээн уйа-хайа суох 
ытаабытым. 

* * *
Дойдубар J-ҕа киэһэ хойут кэлбитим.  Дьиэм 

барахсан самналлан, хайдах эрэ кыччаан хаал-
быттыы, иччитэхсийбиттии көрсүбүтэ. Төһө 
да оҕо сааһым ааспыт төрөөбүт дьиэбэр кэл-
битим иһин хайдах эрэ киириэхпин толлу-
бутум, кураанахтан куттаммытым. Дьиэм ки-
рилиэһигэр туран тэпсэҥэлии түһэн баран, 
эһэм аахха барарга соруммутум. Сарсыныгар 
сып-сап чэйдии охсоот кылааһынньыссабын 
Па шаны ыҥыран, маҕаһыынынан аараан дьиэ-
бэр тиийбиппит. Пашабынаан ахтыспыт дьон 
буолан арааһы бары кэпсэтэ-кэпсэтэ дьиэни 
сууйан-сотон,  салгылатан киэһэриитэ үлэби-
тин түмүктээбиппит. Бодо буос Арамаан диэн 
өйдүүр буолуохпутуттан бодо буостуур киһиэхэ 
этэн буочукаҕа уу куттарбыппыт уонна алаа-
дьы астаан, сыт таһааран, чэй сылыттан чэй-
дээбиппит.  Дьиэм барахсан туох да буолбатаҕы-
ныы, ааспыт элбэх күнү-дьылы мэлдьэспиттии 
эмиэ сып-сылааһынан илгийэ, сырдыгынан сы-
дьаайа түспүтэ.

– Ниноош, – оҕо эрдэхпиттэн манна миигин 
итинник ааттыылларын эмиэ да ахтыбыттыы, 
эмиэ да атыҥыраабыттыы дьиктитик истэбин. – 
Мин манна куһаҕан дьахтар аатырбыппын иһит-
тэҕиҥ буолуо?
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Пашыккам итии чэйин сыпсырыйа олорон, бу 
курдук ыйытыылаах буолан соһутта.

– Аньыы даҕаны, ол тоҕо куһаҕан аатырдыҥ?
– Ама истибэтэҕиҥ дуо? – кыыһым итэҕэй-

бэтэхтии одуулаһар. Мин баспын быһа илгис-
тэ  бин. – "На чужом горе счастье не построишь"  
диил лэрин истибэккэбин, сэрэппиттэрин үрдүнэн 
таптал кутаатыгар умсубучча ыалы араарбытым... 

Истибиппин итэҕэйбэккэ, соһуйаммын саҥата 
суох истэн олорбутум.

– Кимнээҕи араардыҥ диэ... – кыыһым өрө 
 тыынар уонна салгыы кэпсиир. – Манна ку-
лууппутугар худругунан үлэлии кэлбит кыыс 
кэргэнин. Бµтµн сылы быһа көссүү буола сыл-
дьыбытым. Киһим ити арахсыах, бу арахсыах, 
кэргэнигэр бүгүн этиэх, сарсын этиэх буола 
сыл дьыбыта. Онтон оонньообуппут оҕус буол-
бута. Кэргэнэ хантан эрэ билбитэ. Аҕыс айдаа-
ны тардыбыта. Нэһилиэк биирдэ дьигиһийэ 
түспүтэ. Сорох кэннибиттэн үөҕэрэ, сорох сирэй-
бэр этэрэ. Дьахталлар кынчарыйан ааһаллара. 
Биир да сүгүн кэпсэтэр киһи суоҕа. Дьонум 
саакка киллэрдиҥ диэн сырытыннарбат буол-
буттара. Мин таптаабыт омуммар кини миигин 
көмүскэһиэ, ханна эрэ ыраах илдьэ барыа дии 
санаабытым. Хантан?.. Сол күн суола сойбута. 
Төлөпүөнүн араарбыта, миигин бэрт чэпчэкитик 
марайдаммыт тэтэрээт лииһин курдук кум-хам 
тутан баран быраҕан кэбиспитэ... Ол онтон сыл 
ааста. Төһө да дьаабы дьахтар аатырбытым иһин 
дьон-сэргэ урукку курдук үөҕэрэ тохтообут. Ни-
ноош, эн билбэккин мин манна хайдах олорбуп-
пун. Буорахтаах буочука µрдµгэр олорор кур-
дук олоро сатаан бараммын Дьокуускайга күрүү 
сылдьыбытым. Онно харчы уу курдук уста турар 
сиригэр кимтэн да көмөтө суох буолан, табыл-
лыбаккабын төннөн кэлбитим. Саамай куһаҕана 
диэн ийэлээх эдьиийим биир дэриэбинэ иһигэр 
олорон эрэ билигин да миигинниин кэпсэппэт-
тэр. Маннык буолуоҕун эрдэттэн билбитим буол-
лар... Ниноош, наһаа кэмсинэбин... Көссүү буо-
лар диэн баар эбит туохтааҕар да куһаҕан. Бу 
кэриэтин оскуола оҕотун таптаабытым буоллар 
быдан дьоллоох киһи буолуом этэ...

Паша эмискэ субуруйан түспүт хараҕын  уутун 
ытыһын көхсүнэн соттон кэбистэ. Бу кэриэтин 
оскуола оҕотун таптаабытым буоллар быдан 
дьоллоох киһи буолуом этэ диир... оттон мин?.. 
Мин дьүөгэбин наһаа аһына санаатым. Хайдах, 

туох диэн уоскутуохпун билбэккэ кыыспын сан-
ныттан кууһан ыллым.

– Пашкоо, тапталлара диэни икки атахтаах 
дэбигис өйдөөбөт, алмаас курдук араас кырыы-
лаах, үгүс өрүттээх иэйиилэрэ ээ, быһыыта. 
Ким эрэ таптыыр уонна таптатар киһилээх. Ким 
эрэ таптаабаты аҥардастыы таптаан муҥнанар. 
Ким эрэ албыҥҥа киирэн биэрээхтиир, сымыйа 
абылаҥҥа куустарар. Оттон сорох бобуулааҕы, 
көҥүллэммэти таптаан сору-муҥу көрөөхтүүр. Ол 
эрээри, таптыырга буруй суох дииллэр дии. Сүрэх 
сөбүлээбитин хайдах гыныаҥ баарай? Арай сүрэх 
өрүкүнэйбитин умса баттаан баран, өйү-санааны 
уһугуннаран истибит киһи хайыа эбитэ буолла?..

– Таптаабыт сүрэҕи хайдахтаах да өй-санаа 
иннин ылбат ээ, быһыыта...

– Оннук ээ... Оннук эбит. 
Бу олороммун, дьэ, өйдөөбүтүм. Төһө да кини 

буруйдааҕын, төһө да сааппакка албыннаабы-
тын билбитим иһин, төһө да миэхэ эппит бүтэһик 
ынырыктаах тылларын истибитим иһин, төһө да 
түөрт сыл миигиттэн балыһын иһин, төһө да кини 
үөрэнээччитин, оттон мин учууталым иһин... тап-
тыыр эбиппин. Таптыыбын ис сүрэхпиттэн. Оттон 
өйүм-санаам... өйүм-санаам бас бэринэр, сыыһа 
дии санаабытын да иһин сүрэххэ утарыласпат... 
Ол эрээри хайа да түгэҥҥэ мин киниэхэ тиийэм-
мин бииргэ буолуох диир кыаҕым суох. Кини мии-
гин аны билиэн да баҕарбат. Кини бэйэтэ эппитэ 
эбээт, миигин оонньуу оҥостубутун туһунан. Ол 
аата таптал бу эдэр сааска кэлэн ааһар кылгас 
олохтоох ньургуһун эбит. Оччоҕо мин да хаһан 
эрэ кинини умнуом, сүрэхпиттэн ылан быраҕыам 
турдаҕа, мин да тапталым ньургуһун курдук хаг-
дарыйыа буоллаҕа дии санаабытым. 

Арыйаан бэлэхтээбит хара тирии блокнотун 
күн ахсын ааҕарбын, кини хаартыскатын хас 
түүн ахсын хараҕым уутунан сууннарарбын, 
уос пун даҕайан сыллаан ыларбын, тарбаҕым 
төбөтүнэн имэрийэн ыларбын хаһан эрэ тохто-
туом турдаҕа... 

* * *
Сайын барахсан сатыылаан турдаҕына биир 

өҥүрүк куйаас күн пластмасс биэдэрэбин туппу-
тунан чугас баар тыаҕа дьэдьэн көрө диэн оҥос-
тон бардым. Ол тыаҕа учууталым Галина Петров-
на биһикки элбэхтэ сир астаан турардаахпыт. 
Ыллыгым айан суолун сэргэ тыргыллар буо-
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лан, массыына суолунан оргууй быылы-буору 
өрүкүппэккэ хаамабын. Ол иһэн утары УАЗ мик-
роавтобус иһэрин ыраахтан бэлиэтии көрөммүн 
аллара тыргыллар ыллыкпар түстүм. Массыына 
өр гыммата, субу  быылы бурҕатан ааһа көттө, 
кыратык аа´а тµ´ээт сыыйа бытаарда, тохтоо-
то. Мин тугу манаан туруомуй, инним хоту бара 
турдум. Дьэдьэнньит тэр сылдьаллара буолуо. 
Быйыл хаһааҥҥытааҕар   да дьэдьэн хото үµммүт. 
Арааһата, куораттар кө һөн таҕ...

– Нинаа... – саныы испит санаам ситимин бу 
саҥа дорҕооно быһан кэбистэ. Бу наһаа чугас, 
наһаа күндү, наһаа истиҥ, наһаа ахтыбыт, суох-
таабыт саҥабын истэммин силис таппыт мас 
курдук дөйүөрэн турдум. Ама, алҕас иһиттэҕим 
дуу? Арай кэннибин хайыспытым суох буоллун? 
Ама ахтыбыт санаабар, суохтаабыт омуммар 
кулгааҕым балыйдаҕа дуу... бэйэм бэйэбэр  араас 
элбэх санааҕа куустаран турдахпына күүстээх 
илиилэр сэрэнэн ол эрэн күүскэ, хаһан да  ыытыа 
суохтуу хам куустулар. Кини... Ары йаан... мин 
кып-кыра сүрэҕим үөрүөн дуу, өмүрүөн дуу би-
лиминэ өрө мөхсөөхтөөтө. Ха раҕым уута ха-
лыр босхо иэдэһим устун субуруйда. Ып-ыраас 
сайыҥҥы көй салгыны омун наахтык эҕирийэ са-
таатым. Арыйааным кэлбит... Кини... Арыйаан 
бэйэтигэр эргилиннэри тардан ылла, ыга кууста 
уонна түбэһиэх сыллаата,  уураата. Аҕыннах-
пыан доҕорбун. Кини туох эрэ ураты минньигэс 
сытын, кини кэтит түөһүн, кини күүстээх, сылаас 
ытыстарын...

Доҕорум биһикки бу курдук үгүс кэпсэтиитэ, 
быһаарсыыта суох эйэлэспиппит. Кэлин мин ки-
ниэхэ эппэккэбин эрэ тугу гыммыппын барытын 
ыраас мууска ууран биэрбитим, оттон Арыйаан 
былырыын буолбут быһылааны баары-баарынан 
кэпсээн биэрбитэ. 

– Мин тыыннаахтар тулаайахтара буолбуп-
путтан абарарым күнтэн күн күүһүрэн иһэрэ. 
Бэйэм бэйэбин аһынан, ийэ тапталыгар суулана 
сылдьар атын оҕолорго ымсыыран түүнүн ытаан 
хонорум. Оттон дьон-сэргэ миигин аһынарыттан 
бэйэбин сэнэнэ саныырым. Ол иһин ким эрэ 
миэхэ көмөлөһүөн баҕардаҕына эбэтэр миигин 
аһына санаатаҕына, таҥнарытын, барыта тиэрэ-
ни гынарым, куруубайдык эппиэттиирим, үөҕэн 
да кэбиһэрим. Ол кэннэ ити быһыыбыттан кэм-
синэммин хайдах да буолуохпун булбатым. Ол 
курдук мин олоҕум ымсыырыыттан, өсөһүүттэн 

уонна кэмсинииттэн турара. Ахсыс кылаастан 
улахан уолаттары кытары тэҥҥэ сылдьар буол-
бутум, арыгыны амсайбытым. Истэхпинэ бары-
та чэпчэки, көр-нар курдук буолан хаалара. Ол 
сылдьан күлүгээннээбиппин, охсуспуппун, ата-
ҕастаабыппын, буруйу оҥорбуппун киһи ааҕан 
сиппэт. Оскуолаҕа таах барыахха эрэ диэн ба-
ҕардахпына барарым, суох да суох. Ким да са-
таан туппат, буойбат киһитэ этим. Хаһан баҕарар, 
ханна баҕарар, төһө баҕарар баран  хаалыах пын, 
көҥүл сылдьыахпын сөп курдуга. Ким да мии-
гин кэлиэ диэн кэтэспэт, мин туспар долгуйбат 
киһитэ этим. Биир эмэ миэхэ кыһаллыах киһи 
баа рын кэлэтэн, бэйэбиттэн тэйитэн кэбиспитим. 
Ол дьаабылана сылдьан былырыыҥҥы айдаан-
наах быһылааҥҥа түбэспитим. Итирик санаабар 
буолуо, Тамара Прокопьевна киирэн мөҕө-этэ ту-
рарын түүл-бит курдук өйдүүбүн. "Айаххын сап" 
диэн баран садьыйан кэбиспитим быһыылааҕа. 
Салгыы туох буолтун аанньа өйдөөбөппүн. Арай 
Тимон хонноҕум анныттан тутан ылан таһырдьа 
анньан кэбиспитэ. Соннук күрэммиппит быһыы-
лааҕа. Абата баар, соннук итирик туруктаах ин-
тэринээккэ киирэн утуйан хаалбытым. Биир да 
буруйданар, суобаһырҕыыр да санаа күлүм гы-
нан ааспатаҕа. Ким эрэ илгиэлиириттэн уһуктан 
кэлбитим баспытаатал турара. Мөҕөн-этэн эрэрэ 
да, мин идэбинэн үөҕэн кэбиспитим. Онуоха кини 
тобус-толору уу буолбут харахтарынан миигин 
уун-утары көрбүтэ уонна соттор биэрбитэ. «Бар, 
cуун. Таҥаскын-сапкын уларытын уонна утуй», – 
диэн күүскэ эппитэ. Мин харыйаны таҥнары сос-
пут курдук өһөс бэйэм улгумнук сөбүлэһэн эппи-
тин барытын толорбутум. Суунан кэлтим кэннэ 
эмп биэрбитэ. Ол эми и´эн баран салгыы утуйан 
хаалбытым. Сарсыныгар улуус кии нигэр оло-
рор участковайбыт тахсыбыта. Тоҕо тута, ол күн 
кэлбэтэҕэ эбитэ буолла? Сол күн кээлтэ буоллар, 
миигин сонно тута билиэ этилэр. Оскуолаҕа доп-
пуруоска ыҥырыллан тахсаары турдахпына бас-
пытааталым киирэн: «Буруйум суох, бэҕэһээни 
быһа интэринээккэ сыппытым диэр. Мин эмиэ 
манна баара диэҕим", – диэбитэ. Миэхэ саатар 
эрэ этэ, буолуохтааҕын курдук истибитим, хата, 
үөрэ санаабытым. 

Доппуруос кэнниттэн оскуола кэннигэр тахсан 
табахтыы турдахпына Вова кэлэн ыйыталаспы-
та. Мин киниэхэ баары баарынан кэпсээн биэр-
битим. «Акаарыгын даҕаны... кэлин кэмсиниэҥ 
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суоҕа дуо?» – диэбитигэр: «Тугуй ол, этэн биэ-
рээри гынныҥ дуо?» – диэн суоһурҕаммытым. 
«Куттаныма, этэн биэриэм суоҕа. Көннөрү дьон 
буруйдуурунааҕар, бэйэни буруйданар быдан 
айа ка буолуо дии саныыбын», – диэбитэ. Ол кэн-
ниттэн кылааһым оҕолоро бары билэ-билэ миигин 
көмүскээбиттэрэ. Сымыйанан бары миигин интэ-
ринээккэ баарбын көрбүт буолбуттара. Көрдөрөн 
туран балыйыыны утарбыт учууталлары, оннооҕор 
бэйэлэрин төрөппүттэрин утары барбыттара.

Ол ханнык эрэ Арыйааны көмүскээннэр... Дьэ, 
онно өйдөөбүтүм, хайдахтаах курдук акаа  рытык 
быһыыланарбын, хайдахтаах курдук  олох пун 
сыы һа саҕалаан эрэрбин. Ким эрэ миэ хэ иэстээҕин 
курдук, ким эрэ мин иннибэр бу руйдааҕын кур-
дук тутта сылдьарбын. Онтон саҕаламмыта бэ-
йэни буруйданыы, кэмсинии уон на кыбыстыы. 
Интэринээтим үлэһиттэрэ, кы лааһым оҕолоро 
туох да туһата, үтүөтэ суох киһиэхэ, миэхэ, кө-
мөлөһөөрүлэр албын суолга µктэммиттэриттэн 
ханна эрэ түгэххэ саһа сыппыт суобаһым уһук-
тубута, кэрбээн сиэн саҕалаабы та. Онно били-
ниэх буол бутум да, бэрт мөлтөх киһибин бил-
битим. Эйигин көрөөт туох эрэ ураты турукка 
киирэн хаал бытым. Күһүн похуокка эйигинниин 
аҕыйахта кэпсэтэн баран, курдаттыы эйиэхэ эрэ 
тар тарар буолан хаалбытым. Онно өйдөөбүтүм, 
таптаабыппын. Түүн аайы мин эйиэхэ тэҥэ су-
охпуттан сордонорум. Эн миэхэ ып-ырааһынан 
сыдьаа йа сылдьар аанньал курдук көстөрүҥ. Эн 
кырдьыгы өрө тутарыҥ миигин ордук күүскэ ал-
лара баттыыра. Билигин буруйбун билиннэхпинэ 
эн миигиттэн кэлэйиэҥ, миигин абааһы көрүөҥ 
диэн куттанарым. Хаста да ити билиниэм, бу би-
линиэм диэн санана сылдьыбытым да, эйигин 
сүтэрэрбиттэн куттанарым баһыйбыта. Биирдэ 
өйдөөбүтүм табах тарпат, арыгы испэт, үөрэххэ 
тардыһар киһиэхэ кубулуйбут этим. Дьон-сэргэ 
миигин атын харахтарынан көрбүттэрэ, миигин 
хайгыыр, өрө тутар  буолбуттара. Арыгы, күүлэй 
оннугар спорка умса түспүтүм. Онно бэйэбин 
булбутум. Чэ, саатар бу курдук буруйбун боруос-
туом диэн санаа күлүм гынан ааһара. Акаары да 
эбиппин... Нинаа, мии гин баһаалыста бырастыы 

гын. Билигин мин ол акаары уол буолбатахпын. 
Мин буруйбун ба рыларыгар билиммитим. Тамара 
Прокопьевнаҕа кии рэммин бырастыы гынарыгар 
к³рд³спµтµм. Со һуйуом иһин биир да киһи, олор 
истэригэр бэл Тамара Прокопьевна миэхэ биир 
хатыылаах тылы эппэтэхтэрэ, биир буруйдуур, 
сүөргүлүүр тылы истибэтэҕим. Ол эрээри онтон 
тоҕо эрэ толору дуоһуйууну ылбатаҕым, санаам 
чэпчээбэтэҕэ. Туой эн биһикки көрсөр ойуурбу-
тугар, суон  тииппит анныгар күммүн барыырым. 
Эйигин букатын сүтэрбит курдук санаммытым. 
Биирдэ оннук олордохпуна кэннибэр атах тыаһа 
иһиллибитэ. Тоҕо эрэ эйигин кэллэ диэн са-
нааттан ойон турбутум, Октябрь Александрович 
кэргэнэ Люся сир астыыр иһиттээх ааһан эрэрэ. 
Миигин көрөн наһаа соһуйбута. Тута сэрэйдэ 
быһыылаах, эн манна бааргын эппитэ... 

* * *
Быйыл мин манна, төрөөбүт нэһилиэкпэр, 

биб лиотекаҕа үлэлээн эрэбин. Төһө да тапталтан 
дьолломмутум иһин Арыйаан биһикки сыһыам-
мыт дьон хараҕар түктэри буолан көстүөҕэ. Ол 
иһин учуутал уонна үөрэнээччи диэн икки ар-
дыгар баара±ай эркиннээх өйдөбүлтэн тахсаары 
учууталлыыртан батыммытым. Сорох өйдүө, со-
рох сүөргүлүө. Ол эрээри таптыырга буруй суох. 
Кини этэҥҥэ оскуолатын бүтэриэ. Оччоҕуна 
 куоракка үөрэнэ киириэ. Киириэхпит... Универ-
ситекка бииргэ үөрэммит кыыһым билигин куо-
ракка баар дьо´ун тэрилтэҕэ сыаналанар үлэ һит. 
Миигин онно ыҥырар. Этэҥҥэ буоллахпытына, 
барыта санаа хоту табылыннаҕына, куоракка 
Арыйаан биһикки хайдах курдук үчүгэйдик оло-
рорбутун, кини бэркэ үөрэнэ сылдьарын, мин 
туох үлэҕэ үлэлии-хамсыы сылдьарбын сиһилии 
суруйуоҕум. Оттон билигин биһиги тапталбыт 
туһугар туруулаһыахпыт. Тапталбытын, дьолбу-
тун дьон хараҕыттан харыстыахпыт... 

Сулустар да сууллаллар,
Киэҥ далайдар уолаллар,
Өлбөт тыыннаах, мин санаабар
Арай дьиҥнээх таптал баар...

Проза
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ССРС Суруйааччы-
ларын сойууһун чи-
лиэнэ, СӨ култууратын 
үтүөлээх үлэһитэ, Аҕа 
дойду Улуу сэриитин 
кыттыылааҕа, поэт, 

тыл баасчыт, редактор Иннокентий  Иванович Ар-
тамонов бы йыл сэтинньи 21 күнүгэр тыыннааҕа 
буоллар 90 сааһын туолуох этэ.

Саха литературатын сэргээччилэр кинини но-
руот тапталлаах ырыаларын тылларын айбыт 
поэт быһыытынан билэллэр уонна билинэллэр. 
Кырдьыга да Иннокентий Иванович тыллары гар 
Салиман-Владимиров, Герман Комраков, Захар 
Степанов, Николай Берестов, Сардаана Павло ва, 
Василий Зырянов курдук композитордар, Захар 
Винокуров, Христофор Максимов, Денис Дани-
лов, Ольга Иванова-Сидоркевич, Валерий Ноев, 
Марфа Данилова, Николай Бойлохов курдук 
бөдөҥ мелодистар 100-тэн тахса үйэлээх ырыа 
матыып тарын айан хаалларбыттара күн бүгүҥҥэ 
диэри уостан түспэккэ ылланаллар.

Ол эрээри, Иннокентий Артамонов саха лите-
ратуратыгар 20-чэ поэманы суруйан хааллар-
быт дьоһун поэт быһыытынан эмиэ сыаналанар. 
Аҥардас кини «Олох муҥура суох» диэн поэма-
тын Сэбиэскэй Сойуус биллиилээх суруйааччыта 
Мариэтта Шагинян таба көрөн үрдүк сыанабылы 
биэрбитэ киэн туттууну үөскэтэр. Хоһоонноро 
украиналыы, эстонныы, грузинныы, казахтыы, 
туркменныы, татаардыы, башкирдыы, осетин-
ныы, тывалыы тылбаастаммыттара. Айымньыла-
рын нууччалыы тылбаастара сэбиэскэй бэ чээт 
муҥур чыпчаалыгар «Правда» хаһыакка, саха 
суруйааччыларыттан аан бастакынан 1971 сыл-
лаахха, бэчээттэнэн ССРС үрдүнэн тарҕаммыта 
кэмигэр улахан билинии, үрдүк ситиһии этэ.

Иннокентий Иванович уус-уран тылбаас маас-
тарын быһыытынан нуучча литературатын клас-
сиктара Александр Пушкинтан, Михаил Лермон-
товтан, Алексей Кольцовтан саҕалаан, Сергей 

Есенин, Александр Твардовскай, Муса Джалиль, 
Андрей Вознесенскай, Евгений Евтушенко уо.д.а. 
курдук сэбиэскэй кэм бөдөҥ поэттарын сахалыы 
саҥардыбыт үтүөлээх.

Билиҥҥи Уус Алдан улууһун Арыылаах нэһи-
лиэгиттэн төрүттээх поэт, олох аһыытын-ньу-
луунун билбит тулаайах уол, 14 сааһыттан үлэһит 
буолан, оройуоннааҕы норуот суутун сэкирэтээ-
ринэн үлэлээбитэ, 17 сааһыгар патриоттыы са-
наатыгар кынаттанан Аҕа дойду Улуу сэриитигэр 
бэйэтэ тылланан баран милитаристыы Япония-
ны утары кыргыһыыларга снайпер быһыытынан 
сулууспалаабыта. Улуу Кыайыыны уһансыбыт 
фронтовик Иннокентий Иванович армия кэннит-
тэн эйэлээх олоххо эргиллээт Саха судаарысты-
баннай университетын саха салаатыгар туттар-
сан киирэн үөрэнэн бүтэрбитэ уонна 40-ча сыл 
Саха сиринээҕи кинигэ кыһатыгар редакторы нан 
айымньылаахтык үлэлээн саха литературатын 
уонна сахалыы бэчээт сайдыытыгар тус суолун-
ииһин хаалларбыта. Туруу үлэһит редактордаа-
быт 300-тэн тахса кинигэтин ааптардарын орто-
тугар норуодунай суруйаач чылар уонна поэттар 
– Амма Аччыгыйа, Күннүк Уурастыырап, Суорун 
Омоллоон, Семен уонна Софрон Даниловтар, 
Лео нид Попов, Болот Боотур, Иван Гоголев, Да-
лан, Моисей Ефимов, Николай Лугинов курдук 
уран тыл улахан маастардара бааллара.

ССРС Суруйааччыларын сойууһун чилиэ-
нэ, поэт уонна тылбаасчыт Иннокентий Артамо-
нов ийэ  дойдутугар таптала, патриоттыы санаа-
та, күүрээннээх үлэтэ, айар уххана сыаналанан 
Аҕа дойду Улуу сэриитин 2-с степеннээх уор-
дьанынан, үгүс үбүлүөйдээх мэтээллэринэн на-
ҕараадаламмыта, ССРС бэчээтин туйгуна, РСФСР 
норуотун үөрэҕириитин туйгуна, СӨ култуу ратын 
үтүөлээх үлэһитэ, Уус Алдан улууһун бочуот таах 
олохтооҕо ааттарынан бэлиэтэммитэ. Поэт µбµ-
лµ³йµнэн кини биллэр хо´ооннорун та´аарабыт.

«Чолбон» сурунаал редакцията

Поэзия

Поэт кымыстаах чорооно
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Поэзия

КЫМЫСТААХ ЧОРООНУ 
К£Т£ХТ¥М

Кымыстаах чороону көтөхтүм 
Үгүс сыл кэнниттэн бу бүгүн, 
Дьоннорбун үөрүүнэн көрсөммүн 
Кымыстаах чороону көтөхтүм.

Кымыстаах чороону көтөхтүм 
Быыл буолбут синиэлбин устаммын, 
Хоту сир халлаанын ахтаммын 
Кымыстаах чороону көтөхтүм.

Кымыстаах чороону көтөхтүм 
Сүөгэйи ыймахтыыр кэриэтэ, 
Сахалыы ырыаны дьиэрэтэ 
Кымыстаах чороону көтөхтүм.

МИН МАНТАН СЭРИИГЭ 
БАРБЫТЫМ

Мин мантан сэриигэ барбытым 
Кыракый балаҕан дьиэбиттэн, 
Ыраахха диэритин кэтэһэн 
Турбута кырдьаҕас мин аҕам.

Мин мантан сэриигэ барбытым 
Оскуола чуораанын хаалларан, 
Саас буолан чыычаахтаах чараҥым 
Симэммит хатыҥын аттынан.

Мин мантан сэриигэ барбытым 
Илиҥҥи саһарҕам аннынан, 
Колхоһум соноҕос атынан 
Суол буорун бурҕатан ааспытым.

Мин мантан сэриигэ барбытым 
Бар дьонум алгыһын ыламмын, 
Далбаатыы хаалбыта алааһым 
Будьурхай баттахтаах тыатыныын.

НЬУРГУҺУН БАРАХСАН

Эн биһи кыракый 
Сааспытын санатан, 
Кырдалга тахсыбыт 
Ньургуһун барахсан.

Хос ырыата:
Тоҥ буору тобулан 
Силиһин тардынар,
Күн диэки дьулуһан 
Саас эрдэ көҕөрөр.

Тыллыбыт ньургуһун 
Тырымныы хамсаата, 
Үчүгэй урсунун 
Тыал хоту хоҥкутта.

Хос ырыата.

Кыыс буолан харалдьык 
Кырдалга наскыйда,
Уол буолан быһыйдык 
Туос ууран кылыйда.

Хос ырыата.

Харахпар аҕалла 
Оҕо саас күлүүтүн, 
Лыахтардыын сырсыһа 
Күөх дуолга сүппүтүн.

Хос ырыата.

Эн биһи кыракый 
Сааспытын санатан, 
Кырдалга тахсыбыт 
Ньургуһун барахсан.

Хос ырыата.

Иннокентий Артамонов
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Поэзия

М¥Р¥ГЭ

Утуйбут Мүрүгэ 
Уу-чуумпу буолуута, 
Киирбит күн сарыала 
Сандааран туруута, – 
Үчүгэй да эбит,
Утуйбут Мүрүбэр.

Үрдүк сыыр хааһыттан 
Киэҥ Мүрү көстөрө, 
Салгын мүөт сытынан 
Аргыыйдык тыынара, – 
Үчүгэй да эбит,
Мүөт сыттаах Мүрүбэр.

Сибэкки киэргэллээх
Талыыкан сыһыыта,
Кыыс курдук кэрэтик
Талбаарар чараҥа, –
Үчүгэй да эбит,
Кыыс кэрэ Мүрүбэр.

Күн тахсар күндэлин 
Көрсүһэ күүлэйдиир, 
Оҕуруо сииктэри 
Оргууйдук түһэртиир, – 
Үчүгэй да эбит,
Мин ахтар Мүрүбэр.

Тапталлаах доҕордуун
Үрүҥ түүн сырдыгар,
Күөх сааһы уруйдуу 
Сиэттиһэн хаамсыһар, – 
Үчүгэй да эбит,
Мин таптыыр Мүрүбэр.

Ы¤ЫАХ

Алаас алтан отунан
Арылыччы сырдаата,
Мµ³ттээх салгын сытынан
Минньигэстик уураата,
Кыталыгын ыллатан
К³рµн-нарын эргиттэ.

Быраа´ынньык кµнµгэр
Бары эрдэ турдубут,
¥рµлµйэр µ³рµµттэн
¥³´э к³тµ³х курдукпут,
Дуолан дойду µрдµнэн
Дуора´ыйда тойукпут.

Ытык ы´ыах ы´ыллан,
Ы²ырбыта ыраахтан,
Толоон, хайа у²уортан
То±уоруйда дьон-аймах,
Кымыс кыынньа оргуйан,
Кутулунна чороо²²о.

¥³рµµ-к³тµµ µ²кµµтэ,
¥µнэр кµммµт µтµ³тэ
Санаабытын кынаттаан,
Сандал саа´ы айхаллаан,
Кµндµ к³мµс тµ´µлгэ
Кµлµмµрµн тµ´эрдэ.
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Былатыан быраатым, 
Ыраастык ыпсаран,
Лабаалаан, нарыннаан,
Арабуочай айма±ы а´ынан,
Тулхадыйбат тускуну
  туймуулааты²,
Ыар кы´ал±аны ылынан,
Нуобай оло±у тупсарды²,
Оробуочай оло±ун о²орду²,
Ичээ²²э элбэхтик эрилинни²,
Уйадыйбат уруйдаах оройгунан
Наар дьада²ыны таптыыгын,

Уус-уран тылгынан
Сахалыы сарбынньахтаан
  са²ара±ын.
Кулан куйусхан хо´оо²²унан
Айыл±аны айдааран
  айхаллааты² –
Итини испиттэн э±эрдэлээтим.
 Уйбаан о±онньор
 Отох о±ото
 Атах сыгынньах
 Алампа айхаллаатым.
   1925 с.

Алампа,
саха литературатын т³рµттэ´ээччи

МАХТАЛ

П.А. Ойуунускай т³р³³бµтэ 125 сыла

ОЙУУНУСКАЙ УОБАРАҺА САХА ЛИТЕРАТУРАТЫГАР

Саха сэбиэскэй литературатын аҕатынан ааттаммыт, Саха сирин Суруйааччыларын сойууһун бас-
такы бэрэссэдээтэлэ, ССРС Суруйааччыла рын сойууһун бырабылыанньатын чилиэнэ, «Чолбон», 
«Кыһыл ыллык» сурунааллар редактордара, редколлегияларын чилиэнэ Была тыан Ойуунус кай саха 
уус-уран литературатыгар хаалларбыт суола-ииһэ оһуохтааҕар өссө дьэрэлийэн, тэлбит аартыга 
өссө кэҥээн-дириҥээн саха классик суруйааччытын, саха уус-уран литературатын  ыырын кэҥэтэн 
аан дойду эйгэтигэр таһаарбыт айааччы быһыытынан албан аата, суон сураҕа күн бүгүҥҥэ диэри 
чаҕылыйа сырдаан кэллэҕэ.

Кини олоҕун тиһэх уонна ыар күннэригэр – ИДьНК ис түрмэтигэр сытан биир идэлээхтэрин, 
үөлээннээхтэрин, оҕо доҕотторун туһунан бэрт истиҥник: «Суруйааччыларым миэхэ «святая святых» 
буолаллар», – диэн эппитэ уос номоҕо буола сылдьар. Оттон суруйааччылар бас-көс киһилэрин, 
тумус туттар салайааччыларын, улахан доҕордорун, убайдаатар убайдарын өссө тыын нааҕар номох 
буолбут олоҕун, айар илбис тээх аналын, түһүүлээх-тахсыылаах дьылҕатын кэриэстиир, үйэтитэр, 
көмүскүүр-хараанныыр бэлиэни хаалларбыттара дуо? 

Бу ыйытыкка: «Хаалларбыттара» диэн бигэтик хардарыахха сөп. Ол курдук, саха литературатын 
төрүттэспит, Былатыан убай туттубут Алампатыттан саҕалаан аныгы кэм киһитэ – сиэн балта, П.А. 
Ойуунускай аатынан судаарыстыбаннай бириэмийэ лауреата Куорсуннаахха диэри үгүс саха суруй-
ааччыта, литератора, интеллигенэ, ыччата, көннөрү да дьон сүүһүнэн ааҕыллар айымньылары ким 
төһө кыахтааҕынан, дьоҕурдааҕынан айан, хоһуйан дьүһүйэн хаалларбыттар эбит. 

Бу ол Ойуунускайга анаммыт уонна кини сырдык аата ахтыллар айымньыларыттан бас тыҥнарын, 
Национальнай библиотека уонна П.А. Ойуунускай аатынан судаарыстыбаннай ли тературнай музей 
үлэһиттэрин көмөлөрүнэн, сүүмэрдээн, наардаан ааҕааччы билиитигэр та һаарабыт.

«Чолбон» сурунаал редакцията

ПОЭЗИЯ
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Эллэй,
саха норуодунай поэта

П.А. ОЙУУНУСКАЙ СЫРДЫК КЭРИЭҺИГЭР

Эдэр, мэник саастарбытын 
Эргитэ санаан ылабын – 
Быралыйбыт былыргыны 
Ахтар курдук ахтыбаппын.

Бэҕэһээҥи бэрт бэһиэлэй 
Бириэмэни өйдµүр курдук,
Субу баардыы тиллэн кэлэр 
Ааспыт кэми ахтан турдум.

Өрүөл-хотой курдук туттуу 
£төппөт этэ эн түөскүн, 
Бырааттыы, истиҥ доҕордуу, 
Былатыан, миигин көрсөрүҥ.

Умнубаппын хаһан да мин 
Биир иһиттэн аһыырбытын, 
«Кыһыл хоһоон» кинигэтин 
Кыладыйан айарбытын.

Быһылааннаах ол кэмнэргэ 
Арыт биһи алҕаһыырбыт, 
Көмөлөһөрүҥ эдэрдэргэ – 
Көнө суолга турунарбыт.

Большевик партия байҕал 
Баалын курдук барҕарбытын 
Бастаан эҕэрдэлиир айхал 
Ырыалары эн айбытыҥ.

Туолар – Сайсары үрдүгэр 
Дьокуускай – саха куората 
Күөх садтыы үүнүө – диэн этэр 
Санааҥ чаҕылхай ырата.

Эн поэзия көмүс кыымын 
Түөспүтүгэр күөттээбитиҥ,
Көтөн эрэр күөрэгэйбитин 
Ыллыыр-туойар тыллаабытыҥ.

Умнубаппын хаһан да мин 
Биир иһиттэн аһыырбытын, 
«Кыһыл хоһоон» кинигэтин 
Кыладыйан айарбытын.

Октябрь туйгун тойуксута, 
Учууталбыт, биһи бүгүн 
Эҕэрдэлиибит киэн туттан 
Эн өлбөт тыыннаах мөссүөҥҥүн!
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Кµннµк Уурастыырап,
саха норуодунай поэта

П.А. ОЙУУНУСКАЙГА

I
Эн, аҥар илиигэр кырыылаах ыстыыктаах,
Аҥаргар суруйар харандаас тайыылаах, 
Сарбыһар-дапсыһар саталаах-буурҕалаах 
Охсуһуу уотугар ыҥырар ырыалаах,

Бассабыык баартыйа суолунан барбытыҥ,
Бастакы кэккэҕэ эрдээхтик хаампытыҥ, 
Дьон-норуот иннигэр турбутуҥ,
Дьол-соргу туһугар туойбутуҥ.

Хаанынан ытаппыт: хараҥа батталлаах 
Халаахтыыр хара суор баайдары кыайарга, 
Кыскыйар тыыннардаах, кыыдааннаах дьыбардаах 
Кыһыннаах кыраайга саҥаны айарга,

Имэҥнээх-илбистээх тыллары эппитиҥ,
Эрчимнээх тэбиилээх тэргэни эспитиҥ,
Чэлгиэннээх аартыгы тэлбитиҥ,
Тэлэйэн, тэлитэ тэппитиҥ.

II
Уот буурҕа тибиитин үөһүгэр сылдьаҥҥын, 
Кыргыһар кырдьыгыҥ сырдыгын таптыырыҥ. 
Түптүрдээх түрмэҕэ түбэһэн сытаҥҥын,
Кыһыл уот көҥүлү ыҥыран ыллыырыҥ.

Өлөртөн куттаммат, өргөстөн дьулайбат, 
Өркөннөөх-төлөннөөх тыллары этэриҥ.
Модунтан чугуйбат, буомнартан чаҕыйбат, 
Бойобуой кытаанах санааҕа иитэриҥ.

III
Эн ырыаҥ Элиэнэ үрдүнэн эҥсиллэн,
Илиҥҥи тыаларга иһиллэр буолара, –
Эдэркээн поэты сүрэхпин итирдэн,
Эппэйэр түөстэрим ырыанан туолара.

Ол иһин, күөх урсун күөнүгэр 
Күүрээннээх ырыанан күүрбүтүм.
Ол иһин, күн уотун күлүмэр 
Күлүмнүүр үөрүүнэн күлбүтүм.

Самыырдаах-ардахтаах, саталаах сахтарга 
Саасканан, үҥүүнэн солоспут суолгунан, 
Көнньүөрбүт күннэрдээх күөх унаар саастарга 
Көҥүлгэ ордоотоон ыллаабыт дуолгунан.

Амматтан эйигин батыһан,
Айар тыл «муҥунуун» хатыһан,
Колхоһу уруйдуу хоһуйдум,
Коммуна олоҕун суруйдум.

IV
Хаанынан ытаппыт хараҥа батталлаах 
Халаахтыыр хара суор баайдары кыайабыт. 
Кыскыйар тыыннардаах, кыыдааннаах дьыбардаах 
Кыһыннаах кыраайга саҥаны айабыт.

Ситиини-кыайыыны дьүһүннээн этэргэ,
Силлиэрэр күүстээхтэр, сиэттиһэн туруоҕуҥ! 
Дойдубут олоҕун толору биэрэргэ 
Долгуннаах ырыанан сатарыы туойуоҕуҥ!

1935 с.
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Ча±ыл±ан, 
ССРС Суруйааччыларын сойуу´ун чилиэнэ

П.А. ОЙУУНУСКАЙГА

Поэт тыыннаах тылынан, 
Эдэр сµрэх уотунан
¥µнэр дьоллоох норуотугар
¥³рэ-к³т³ туойбута,
¥йэлэргэ охсуллар
¥рдµк санаа µ³скэтэн,
¥лэ чиэ´ин, µллэр кµµ´µн
¥³´э-µ³´э кµндээртэ.

Кини ыллыыр тахсар кµнµ,
Сарсыардаа²ы сарда²аны,
Кини олох минньигэс мµ³тµн
Саргы хо´оонунан туойар.
Поэт, поэт – уоттаах талаан!
Норуот нарын итии тыынын
Иччитэ, дьоло буолан
Кµлэр саа´ы кµ³гэтэн
Кµ³рэгэйдии туойуохтун!

Ки´и ки´и буолуо±уттан
Килбиэн сайдыы иэнинэн, 
Санаа µрдµк мындаатынан,
Кэнэ±эски коммуна
Сандал ыраас оло±ун
Сайа к³р³н туойуохтун!
Сµрэх уотун кµ³дьµтэн
Санаа кµµ´µн тµмµ³хтµн!

19.29.III.37 с.

Семен Данилов,
саха норуодунай поэта

ОЙУУНУСКАЙДЫЫН 
КЭПСЭТИИ

(Поэматтан бы´а тардыы)

I
Тыыннааххар мин эйигинниин 
Кэпсэппэтэх киһибин.
Оҕо этим. Эһигини 
Дьон номоҕунан билэбин.

Оччолорго алаас дьоно 
Олоҥхону сэргиирэ,
Ньургун Боотур, Мүлдьү Бөҕө 
Хас дьиэ аайы киирэрэ.

Оннооҕор ордук астына,
Ордук сөҕө-махтайа,
Бар-дьон үөрэ ааттыыра 
Ырыатыгар хоһуйа, 
Омуоһаптаах Ойуунускай, 
Остуруоттаах Байкаалап
Олоҥхотооҕор легендарнай 
Ааттарын.
  Олох аала
Сырдык диэки устара,
Эн героическай ырыаҕын 
Алаас ыала ыллыыра 
Ол айаҥҥа, буурҕаҕа...
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Ол айаҥҥа, буурҕаҕа 
Мин көлүөнэм кэлбитэ, 
Көҥµл ырыаҕа аһаҕас 
Күн дойдутун киэргэтэ.

Олохпутун эйигинэн
Оҥосторго бэлэм дьоннор, 
Романтиктар сиэрдэринэн 
Ахсым соҕус да дьоннор
Олоххо киирпит аан бастаан 
Көтөр хотой кэриэтэ.
Биитэр олох ыһыа±ын 
Көрсөр кийиит кэриэтэ.

Эһиги оннук кэскили 
Түстээбиккит биһиэхэ 
Революция биһигэр 
Биэбэйдэнэр үөрүүгэ.

II
Биирдэ дьоллоох уол буолан 
Мин эйиигин көрбүтүм:
Албан ааттаах норуот уола 
Норуоккунуун көрсөргүн.

Кыра, бүрэ, хачаайы,
Мин «Эн» диэ суох киһибин,
– «К³рүүй, ол Ойуунускайы!» – 
Диэбиттэрин итэҕэйбэтим.

Онтон эн хааман, сүүрэн 
Трибуна±а кэлбитиҥ,
Хатан харах, сытыы сирэй 
Ала чахчы эн этиҥ.

Утаппыт киһи ууну 
Ыймахтыырын курдуктук,
Этэн баартыҥ хоһууннук, 
Итэ±этэр холкутук.

Эн бар-дьоҥҥор то±о-хоро 
Ыйан биэркин кэриэскин –
Норуот дьиҥнээх до±отторо, 
Өстөөхтөрө кимнээ±ин.

Судургу, хоһуун, намыын
Эн төрөөбүт норуоккар 

Төлөннµрэн эппит тылгын 
Умнуо суохпун бу сааспар.

Онтон ыла билэбин 
Кырдьыктаах тыл эрчимин,
Тыл иччилээх имэҥин,
Т³лөннөөх тыл – ох – диэни.

III
Онтон ыраас халлааҥҥа 
Сүллэр этиҥ дарбыйбыта – 
Былдьаһыктаах ол сахха 
Уордаах киһи уордайбыта.

Эһигини кимнээх эрэ,
Хара дьайдаах биистэрэ, 
Кµлүктэригэр имнэнэ,
Уокка анньан биэртэрэ.

Норуот чулуу уолаттарын 
Буруйа суох буруйдаан 
Сотору суох гыммыттар, 
Норуоттан ыттыы былдьаан.

«Өстөөх» ааттаан норуокка 
Улуу хобу тар±атан, 
Саптыбыттар сааппакка 
Айыыларын барытын.

Онтон «Улуу сирдьиппит»
Ымыр даҕаны гымматах,
Куойатыгар, маҥкытыгар
О±устара барбатах.

Арай норуот өйдүүрэ,
Өйдөөтөр да сэрэнэн,
«Ким билэр...» эрэ диирэ 
Иһигэр киҥинэйэ.

Сүүрбэ сыл күн ааккытын 
Саҥата суох ааттыыр этэ, 
Таптыыр о±о аһыытын 
Кутурҕанын кэриэтэ.

Оо, эн суоххун суохтуурбут,
Өрүү суохтуур этибит:
Куормаһыта охтубут,
Аҥы-аҥы эрдиллибит 
Литературалаах буолбуппут.
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IV

Отут сэттис балыыр сыла...
Онтон улуу сэрии уота...
Ол кэм ха±ыс, хахсаат тыала 
Үгүс уоту умуорбута...

«Көмүү» сурук, хара сурах 
Утуу-субуу кэлэр этэ... 
Ааспыттарын иһин ама 
Ыар да сыллар эбиттэр.

Халбаҥа суох биһигини 
Көнө суолунан сирдээбит.
Сырдык сыалбыт киирбэт күнэ 
Партия±а эрэнэрбит.

Ол ыар сэрии, кэтэл кэмэр 
Мин көлүөнэм киһитэ 
Кэтэммэккэ кимэн киирэр, 
Кэхтибэккэ үүнэр этэ.

Ол кэм ааста.
  Партия
Сүүрбэһис съеһин ыйыыта, 
Чэбдигирдэр тыаллыы, олохпутун 
Сэргэхситтэ, ырааһырта.

Охсуһуу, дирбиэн кэмигэр
Бастаан э´и көлүөнэ 
Ленинниин бииргэ кимэ
Түстээбиккит тилиннэ.

Бүгүн дьэ махтал тылынан 
Эһи ааккыт ааттанна.
Космоска тиийдэ аны
Коммунизм салгына...

Леонид Попов,
саха норуодунай поэта

АҔАЛААТАР АҔАБЫТ

Ойуунускай эн этиҥ –
Революция уота.
Буур±а уонна этиҥ
Төр³ппүт поэта.

Хоһоонуҥ ол иһин
Охсуһуу күүрээннээх:
Буурҕа уонна этиҥ
Ньиргиэрэ ньиргиэрдээх.

Үйэнэн, сылынан 
Утуйбут норуоккун 
Барабаан тыаһынан 
Уһугуннарбыт поэккын.

Аччыгый эрдэхтэн 
Аахпытым «Ньургуну», 
Таптыырым эдэрбэр 
Туйаарыма Куону.

Эдэркээн сылдьан, 
Эйигин көрсүөм диэн, 
Эн дьиэҥ таһыгар 
Элбэх күммүн ыытарым...

Эдэркээн сылдьан,
Эйигин үтүктэн,
Айбыт ырыаларбын 
Сүрэ±им сүтүктүүр...
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Сааһыран да баран,
Саҥаҕын истэбин,
Эдэркээн дьоннорго 
Эппит тылларгын:

«Туруҥ, туруҥ, туойуҥ, 
Туойуҥ!» – диэбиккин,
Айбыт аҕа алгыһыныы, 
Ахтан-санаан кэлэбин.

Кэннигэр хаалларбыт 
Кэриэс-хомуруос тылларгын, 
Үйэлээх ытык ырыаларгын 
Сүрэхпэр илдьэ сылдьыам.

Уус-уран үлэҕэ 
Умнуллубат учууталбыт, 
Аҕалаатар аҕабыт 
Үйэттэн-үйэҕэ
Буола туруоҥ эн!

Петр Тобуруокап,
саха норуодунай поэта

ОЙУУНУСКАЙ ААТЫГАР 
УРУЙ ТЫЛ

(90 саа´а туолуутугар ода)

Аарт-татай!
Алаатына, о±олоор!
Салгын куттаах,
Салахай эттээх,
Самнархай санаалаах
Саллайар бастаах
Саха бии´ин уу´а 
Санаата-³й³
Сааскы сарсыарда
Сандал±аннаах сарыалын курдук
Сандаара кµлµмµрдээтин диэн;
Кµµстээх кµпсµµрдээх 
Кµµгµнµµ у´уурар кутаа кулу´ун
Кµ´µ²²µ тµµнµ уматар
Кµрµлгэннээх т³л³н³ буола
Кµндээрэ-сандаара сырдаатын диэн;
Салгын кутун
Сааллар ча±ыл±ан да±аны
Самнары саайбат буоллун диэн;
Салахай этин
Саталаах, дьалхааннаах
  силлиэ холорук
Сатаан ииннэрбэт буоллун диэн;
Бокуйар сµ´µ³±э
Бо´омо болгуо тимир,
Буордаах сымара таас тирэхтэрэн,
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Булгуйары-хамсыыры билбэт
Модун-дуул тулаа´ын
Буолан туругурдун диэн;
£й³-санаата
¥йэлэр кэскиллэрин чµ³мчµлµµр
¥рдµк дьайаан тала´ыы
£рг³´³, ³р³г³й³ буоллун диэн;
Дьоллоох соргу,
Дьо´ун улуу тускул
Тохтоотун – оло±урдун диэн;
Эн,
¥³мэн тиийиллибэт
¥рдµк ааттаах,
Уунан тиийиллибэт
Уорааннаах сурахтаах
Убайдаатар убайбыт,
А±алаатар а±абыт
Ойуунускай Платон!
То±ус халлаа²²а тургуутаабыт
Дьулуруйар Ньургун Боотур
Дьулуура дьулуурданан,
Балкыырдаах бай±ал
Баламат-балысхан
Баалын кµµ´э кµµстэнэн,
Хамначчыт норуоту
Хара±ын а´ар ту´угар
Ханна да ³л³ргµттэн
Хаа²²ын хамсаппакка туран, 
Сиэрэ суох сидьи² батталы
Си²нэрэр-алдьатар ту´угар
Сибиир хайа да муннугар
Сиргэ да киирдэххэ
Син биир буолбаат диэн туран;
Оо, одун да охсу´ууну орулаппыккын,
Сµ²кэн да м³ккµ³рµ м³²µрэппиккин,
¥рµ² к³л³´µнµ² кµµгэннэнэн,
Хара к³л³´µнµ² халыйан,
Хабырдык да хахайдыы хапсыбыккын,
£ч³стµк да ³кс³кµлµµ ³л³рсµбµккµн!
Ол да и´ин Эн бэйэлээх
Уордаах-кылыннаах тылы²
Улуу баайдар оройдоругар
Кы´ыл Ойуун улуу-дьаалы
Уораан-дарбаан дµ²µрµн
  тыа´а буолан,
Уоттуу уолута дарбыйбыт,
Этэр этиигэр барытыгар
И´игэр эти² ньиргийэргэ дылы,

Са²арбыт тылгар барытыгар
Сааллар ча±ыл±ан сатата
Са´ан сылдьарга дылы!
Ол и´ин да±аны Эн  бэйэлээх
Кэлбит-µ³скээбит норуоккар
Кэрэ-дьикти кэскили т³лк³л³³н
Кээспит кэриэс тыллары²
Кэрээбэт кэ±элэр буолан,
Кэ²кил кэрии аайыттан
Кэпсии-этэ чоргуйбуттар!
Кыра-хара аймах дьону²
Кырыыстан арахпытын,
Кырдьыга кыайан тахсыбытын,
Кы´ал±аны кыйдаабыт кыраайы²
Кырыстыын кµ³гэйэ к³±³рбµтµн
Кырыымпа тылгынан туойбуту²
Кырыма±а суох
Кыырай халлаантан кутуллар
Кыталык ырыата буолан
Кы²кыныы-лы²кыныы турар эбит!
Этэр эгэлгэ тыллаахтан
Эриэккэстэрэ да буолар эбиккин!
Кэхтибэт кэрэкэ тыллаахтан
Кэскиллээхтэрэ да буолар эбиккин!
Сµлµ´µн-сµмэ тылы²
Сµрэ±и хамнатара,
Сµ´µ³±µ долгутара
Сµдµ да кµµстээх эбит!
Имэ²нээх-илбистээх тылы²
Эт мэйиигэ и²эрэ,
Иэйиини-³йµ т³л³ннµµрэ
Этиллибэт да дьиктилээх эбит!
«¥с саха т³рµ³±эр
¥³рµµлээх кµнµгэр»
£лб³т ааты² ааттанна!
£рµµтµн да±аны
¥йэлэри чиэрэстээн
¥рдээн дуорайа турдун!
Уруй! Уруй! Уруй!
«¥с саха т³рµ³±эр
¥³рµµлээх кµнµгэр»
Эн ырыа² ылланна!
Аныгытын да±аны
Аа´ар-устар µйэлэр
Ар±астарын н³²µ³лµµ
Алтан чуораан куола´ы²
Айаара, чугдаара турдун!
Айхал! Айхал! Айхал!
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* * *

Ини-бии Эстэркэстэр
Игирэ эдьиийдэрин
Маанылаах со±отох уола
Майысыай о±онньор,
Баайдар µ³±эллэринэн
Бассабыыктан махчайбыт,
Басты² бартысаан аатырбыт
Баламат айыытыгар
Норуот ³ст³³±³ аатыран,
Тутуллан, бохсуллан баран
К³нн³рµµ кэлэр кэмигэр
К³²µлµн быраабын ылан
Атынан µлэлиир
«Абыралга» тиксэн сырытта±ына
Тустаах тойон баргыйан,
Ту´ааннаан дьа´айда:
– «Санчааска тиийэ²²ин
Сараабыт ³ст³³±µ ыла²²ын
Кэ²кэмэ аппатыгар илдьэн,
Кэбэлитэн кэл».
Майы´ыай о±онньор
Батта±а турбахтаата:
– Хайа му²наа±ы
Харайыах бэйэм буолла±ай? –
Харааста санаата
Хара±ын сотунна.
Кэ²кэмэ±э илдьэн
Кэбэлитэр ки´итин
Одуулаан бол±ойон к³рбµтэ 
Ойуунускай эбит.
Убаастабыллаах салайааччыта
Уруккута до±оро

Бу айыламмытын к³р³н
Мунна-уо´а тулларга дылы гынна.
Туох эрэ ыга тайанна,
Туох эрэ тобулу харбаата.
Тыынын кыайан ылбакка
Ты²ырахтыы-б³тµ³хтµµ турда.
– «Сорум эбит!» – кыланаат,
Со±отохто ³й киирдэ.
Ким эрэ и´иттэ±э дии санаат,
Кэннин-иннин к³рµннэ.
Хата, бэйэтэ эрэ эбит.
Хайаан ким да истибэтэ,
Куттала аа´а бы´ыытыйда
«Куоттара охсуохха», – диэтэ
Та´ыгар баар хоппоттон
Та²ас сытарын булла,
Былатыанын суулаата,
Былаат курдук к³т³хт³.
Тµ²-та² µктэнэн
Дь³гдь³рµйэн та´ырдьа куотта.
Ки´итин кистии-саба тиэйдэ.
Ким эрэ тµбэ´иэ диэн сэрэннэ.
Тµµ²²µ хара²а ортотунан
Тµ²кэлитэн айаннаата.
Кучугуратан-хачыгыратан
Куорат та´ыгар тиийдэ:
– «То±о мин аппа±а барабын...
Дьон б³±³ кырамтата
Толору кыстаммыт сиригэр...
Туох алба´ы булабын?!»
Майы´ыай араастаан аттарда...
Барыллаан µгµ´µ ырытта.
– «Ба±ар, кырдьык кыламныа
Баара биллэр сиргэ кистиэххэ», – диэтэ.
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Кыкырытан, сиппилитэн
Кылабыы´а±а кэллэ.
Дьэбириэйдэрин у²уохтарын диэки
Дири² иччитэх иини булла.
Икки кылабыы´а икки ардыгар
Илдьэ кэлбитин ууран
К³м³н-тарыйан бµтэрдэ.
К³рб³хт³³н балачча турда.
– «Былытыан, баалаама, бырастыы!
Бы´ата кыа±ым суох», – диэхтээтэ.
Дьэбириэйдии ботугураата.
Дьиэтигэр са´ан тиийэн тохтуу´у.
Оччо±о Кэ²кэмэ±э тириэттим дииригэр
Оруннаах курдук буолуу´у...

* * *
Ойуунускай ³лбµтµн
Отучча ки´илээх хаамыра±а
Миискэ-то²суур к³м³тµнэн
Биллилэр киэ´э тута
Тигээйи уйатын то±о тарпыттыы
Тигинэ´э тµстµлэр.
– «Уон иккигэ са±алыыбыт к³мµµнµ
Ойуунускай кэриэ´игэр
Уонна кини ырыаларын
Уохпут ханыар диэри», – диэн
Бииртэн биир камера±а
Биллэрдэ миискэ-то²суур.
¥с татым эрки²²э
¥с мэ²э´ик лааппыларга
Утуйан дьолломмут
Уонча ки´и, уоннаа±ыта
Тууга киирбит мунду курдук
Тура м³хс³ сылдьааччы
Отучча ки´и буолан
Оргууй симсэ тµстµлэр.
£р-³т³р буолбата,
¥лэхтээх чаас кэллэ.
Дара±ар саннын хамнатан
Тараас бэйэтэ са±алаата:
К³мµµ ырыата сыналыйда,
Кµ³йэ-хаайа и²иэтиннэ,

Хара сору сатыылатан,
Камера аайы э²сэлийдэ...
– Сарсыарда биэскэ диэри
Сабар-бобор кыахтара суох
Хара²а тµµн барахсан
Хаайыылаахха халы² хахха,
£лµµ-а´ыы кэрэ´итин
£йт³н-сµрэхтэн µµрэн,
Ойуунускай ырыаларын
Ордорбокко ньиргитиэ±и²!
Былаа´ы Сэбиэккэ бастатыа±ы², –
Власьевич Миитэрэй бы´аарда.
¥тµрµ´э-µтµрµ´э,
¥стµµн Нохсоороп сэ²ээрдэ.
Токооло´он сура´ан,
Туралысов чобооххойдо,
Дьиппинийэ ³рµкµйдэ
Дьирибинэ-Саввин.
Тулатын к³р³н ылаат, 
Ло²куначчы са±алаата Тараас
Сэтинньи диэн тардарын кытта
Сэттистиир диэн тыл силлиэрдэ,
Халыйан доргуйа тµллэ²нээт,
Хаамыра аайытын тар±аата,
Корпу´у бµтµннµµ эргийээт,
Куугунуу тигинии ньиргийдэ.
Уруйдаан-уруйдаан! –
Уопсай хор хо´ун хос ылланна.
Хаайыы дьиэ бµтµннµµ
Хайыта ыстаныах айылаах
Титирии, дирбийэ олордо.
Ти²илэх тыастара хойунна.
Харабыллар обургулар
Хайыахтарын билбэккэ
Харахтарын тиэрэ к³рдµлэр,
Хатаа´ыннарын «бэрийдилэр».
Хал±ан н³²µ³: «Тохтоо²!» – диэн
Ха´ыытастылар суолтатыгар.
Утуу-субуу хатыланан
Ойуунускай ырыалара
У´ун тµµнµ бы´а
Уоскуйбакка дуора´ыйда.
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Тоҕус уон сыл.
Тоҕус уон сыл тон хаара ууллаҕа.
Эн тыыннаах даҕаны буолуоххун сөп эбит.
Дьэ уонна бу тоҕо олорбут 
Эн одун олоҕу² өрдөөҕү үһүйээн курдугуй?..

Тоҕус уол сыл.
Тоҕус уон дьыл хаара бардаҕа.
Дьи² чахчы төлөннөөх поэттар, 
илбистээх иэйиилээх ойууттар 
уһуннук олорбот түстээхтэр – 
түҥ бүтэй түүннэри тэһитэ сырдатар 
чүмэчи кэриэтэ умайан хаалаллар диэччилэр.

...оччоҕо Сахабыт кыраайа 
улаҕаа, үс нүкэн түгэҕэ, хара²а, 
уһун да түүннэрдээх сир эбит.
Русь диэн улуукан дойдуттан ол эрэн, 
алгыстаах уот кыыма ыстанан, 
умайан,
сандааран турбуттар хоһууттар!

Былатыан,
олортон биирдэрэ Эн эти²:
быстыбыт батараак оҕото
барыга бастакы Эн буолту² –
баламат батталы, баанданы барыырга
барабаан охсо²²ун,
бинтиэпкэ сомуоҕун тарда²²ын,
бөрүөнү ыстыыктыы тута²²ын,
баргыытыы ньиргийэн, чугдааран турбутуҥ!..

Бастакы советскай баһылык,
бастакы советскай ырыаһыт, 
бастакы советскай ученай – 
баттаммыт норуоттан 
Эн буолту²!

Үгүс сүүс үйэҕэ үүрүллэн-түрүллэн, 
оһоҕу² уоттара умуллуох да курдук, 
түөрэҕэ умсубут, төлкөтө төннүбүт 
Хоту сир,
Сайсары ыалларын
киһилии кэскилин, уйгулаах олоҕун,
күн кө²үл күүрээннээх, үөрүүлээх үлэтин,
саргытын-талаанын
са²алыы саҕалыыр баатыра,
большевик батаһа,
коммунист хотойо –
Эн буоллуҥ!

Оо, Эн онно билбити²
кыайыы, кыайтарыы кылаан чыпчаалын,
хомолто кудугун, үөрүү үрдүгүн!
Силлиэлээх-буурҕалаах киэҥ Сибирь кииниттэн 
«Син биир буолбаат?!» – диэбити².
Ол онно
Эн Ньургун Боотуру² 
күн айыы улууһун көмүскүү 
кынаттаах атынан көтөрө, 
адьарай биистэрин бастарын быһара!
Ол онно
Эн Кыһыл Ойууну²
«Икки атахтаах – хара кырыыстаах»
иэдээннээх олоҕун иирбэтин-таарбатын 
«өлөртөн өлбөт өйүнэн» 
быһаара сатыыра; 
хара²а күүстэрдиин хатыһан,
«...кыайтардым дуу?!» – диирэ.
Ол онно
коммунист төлөннөөх сүрэҕэ –
Харачаас, өстөөҕү утары кыргыска, 
Ү²үүгэ-өргөскө түһэрэ!..
Дьи² норуот өстөөҕө кинини ытара,
Эйигин кырыыра, кырыыттан кы²ыыра!..

Михаил Тимофеев,
саха норуодунай поэта

ЧҮМЭЧИ
Заря – выстрел в темноту 

Б.Пастернак
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Моисей Ефимов,
саха норуодунай поэта

ОЙУУНУСКАЙ

Үрдүбэр чаҕылҕан бытарыттар, 
Тоһутталанан ыһыллар.
Оо, ырыабар баар буоллаллар 
Итинник хатан тыллар.

Итинник сындыыс тыллартан 
Охсуһуулаах добун сахха 
Көй болоттуу уһаарбыта 
Көнүл ырыатын Ойуунускай.

Өрөгөйдөөх ырыалары айаарылар 
Ойуунускайдар төрүүллэр, 
История этиннээх халлааныгар 
Чаҕылҕан буолан күлүмнүүллэр.

Сардаана Ойуунускайа
П.А. Ойуунускай кыра кыы´а,

П.А. Ойуунускай аатынан судаарыстыбаннай 
бириэмийэ лауреата

ХООЧУГУР УОЛА 
БЫЛАТЫАН

(Поэматтан бы´а тардыы)

* * *
Сыл-хонук элэстэнэн,
Былатыан уолбут барахсан 
Улдьаа сааһа эрдэ ааһан,
Олох кыһалҕаларын өйдүүр, 
Ону-маны ырыналыыр 
Киһи буолан улаатар.
Хата, кини дьолугар,
Чугас, Наммара төрдүгэр 
Оскуола аһыллар буолбут 
Онно үөрэнэ киирэр уолбут. 
Былатыан үөрэххэ улахан
   баҕалаах,
Ас-танас тиийбэтэ киниэхэ
   абалаах...
Күөх далай иччитин көрдөһөн: 
«Үөрэхтэн матарым дьэ кэллэ – 
Үтэлээ!» – диэхтиирэ...
– «Бэс үөрэ мэлийдэ, тарбыт
   баранна
Хара уу... Хара уу – ааһымтыа... 
Үтэлээ, эбэккэм, үтэлээ! 
¥лэһит-хамначчыт иннигэр охсуһуом...
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Эбэккээм! Хамначчыт-дьаданы 
Хараҕын уулара хаарга тохтубат, 
Хабала айаҕар таммалыыр, 
Хаччылаах куртаҕар кутуллар – 
Мин ону иэстэһиэм!
Соххор-доҕоло² соро-му²а 
Сиргэ тимирбэт –
Солкуобай хаччынан кутуллан 
Тойокко-хотукка, баайга-талаҕа 
Айаҕар кутуллар –
мин ону төттөрү төлөтүөм!..
Эбэккээм, үтэлээ!..
Өрүһүй, үтэлээ!..»
Бу маннык көрдөһөн 
Былатыан барахсан 
Куйуурдаан аһыыра... 
Абаран-сатаран 
Андаҕар биэрэрэ...
Дьэ, ол кэлин өттүгэр,
Эрэйи-муну да көрдөр –
Былатыан уолбут барахсан 
Сырдык ыра кынаттанан,
Олох олуурдаах ыырынан 
Иннин диэки көтүтэр.

* * *
Сааскы халаан кэнниттэн, 
Сайын буолан, Таатта уута 
Нэлэһийэ устара, 
Нүөлсүйбүт оттоох хочо 
Күөҕүнэн долгуйара... 
Оҕо-ыччат Тохтобулга 
Мустан оонньуур буолара, 
Онно биһиги Былатыаммыт 
Оло²холоон дуоратара, 
Ырыа-тойук туойара,
Араас кэпсээн кэпсиирэ... 
Кэккэлэһэ алааска 
Үгүстүк үктэнэрэ, 
Хаты²-чара² саҕатыгар 
Үтүө-мааны доҕоччугун 
Сүөкүччэтин күүтэрэ...

* * *
Былатыан оҕо эрдэҕиттэн
Ийэтин үүтүн кытта 
И²эриммит имэннээх:
Саха дьонун былыргытын, 

Оло²хотун, тойугун 
Олус таптаан истэрэ.
Эһэтин дойдутугар
Былатыан үгүстүк сылдьара, 
Дьүлэй ууһун оло²хотун 
Бүтүннүүтүн билэрэ. 
Табаахыраптыын тилэх тэпсэн, 
Түүннэри олороро,
Оҕонньор оло²холуурун 
Олус дуоһуйа истэрэ... 
Дьурулуйар Ньургун Боотур 
Сырыыларын сылдьара,
Добун ойуун мөккүөрүн 
Мөккүһүөн баҕарара...
Хойуут,
Элбэх сыл буолан баран, 
Дьурулуйар Ньургун Боотур 
Аан дойдуга аатырыаҕа: 
Нууччалыы саҥарыаҕа,
Атын омук тылынан 
Эмиэ үөтэр буолуоҕа...
Добун ойуун – Кыһыл ойуун 
Мөссүөнүгэр киириэҕэ,
Улуу мөккүөрү мө²үрэтэн, 
«Эрэнэбин-итэҕэйэбин 
Икки атахтаах
Эрэйэ-буруйа өлөрүн,
Өлөртөн өлбөт өйүн –
Өйүнэн өлбөт бэйэтин» – диэн 
Норуот номоҕор өлбөөдүйбэт 
Кэриэс кэс тылларын хаалларыа.

* * *
Дьэ, ол кэскиллээх кэрэ кэммит 
Кэлэрэ ырыых-ыраах...
Оттон биһиги Былатыаммыт 
Үөрэх сырдык аартыгынан 
Үөһээ өрө дабайар.
Эмиэ күһүн тиийэн кэллэ, 
Былатыан аны Чөркөөххө 
Үөрэнэрин салгыыр буолла... 
Чобоо, сытыы уолчааны 
Нэһилиэк дьоно мунньахтаан, 
Дьоллоох Дьокуускай куоракка 
Үөрэнэргэ уурбуттар:
«Суруксут буолан кэлиэ,
Бэйэбитин абырыа,
Араас ү²сүү кумааҕытын 
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Үчүгэйдик о²оруо».
Хоочугур хааххайдаһан 
Уолун ыытымаары гынар;
Ийэтэ уолун көмүскээн 
Оҕонньорун түүрэйэр: 
«Дьадаҥыбыт диэн сэнэнимэ... 
Баҕар, биһиги Былатыаммыт, 
Үөрэхтэнэн, киһи буолуо, 
Аатын-суолун ааттатан,
Дьоллоох олоҕу олоруо».
Оо, ийэ барахсан куруутун 
Сырдык ыралаах буолааччы, 
Ыраах айаҥҥа атааран,
Оҕотун кэнниттэн аргыыйдык 
«Былаҕастабыы» охсооччу...
Ким билиэй, баҕар ол сахха,
Ийэ уйан сүрэҕэ 
Тугу эрэ сэрэйбиттии 
Нүөлүйбүтэ буолуо дии –
Туох түрбүөн суолу тутуһан 
Кини уола барарын?!
Ийэ барахсан буор кута 
Тугу эрэ биттэммиттии 
Бохторбута буолуо дии –
Бу, тэлэллибит саҥа аартык 
Соргулаах көнө суола 
Эрийэ-буруйа мускуллан,
Хойуут, кини таптыыр уолун 
Эрэйгэ-буруйга тиэрдиэҕин?! 
Дьыл-хонук дииллэрэ эбээт,
Дьэ, кырдьык, элэстэнэн,
Бэлиэр үйэ бараммыт,
Аҕам сүүс сыла буолбут.
Уһун үйэ – үгүс олук,
Ол бэйэтэ туспа тойук...
Номох буолбут кылгас олох 
Эриэ-дэхси буолбатах:
Үрү² күннээх – хара түүннээх, 
Албан ааттаах – балыырдаах. 
Үөрүүлээх-хомолтолоох,
Дьоллоох тускул – суорума суол, 
Өлөн баран – тэпсиллии,
Тиллэн баран – эргиллии...
Эппитин курдук буолла, 
Кэриэс санаата туолла: 
Дьэ, ырыата – ылланна, 
Дьэ, аата – ааттанна!

Иван Сысолятин,
Россия Суруйааччыларын сойуу´ун чилиэнэ

С¥£К¥ЧЧЭ УОННА 
БЫЛАТЫАН

(Поэматтан бы´а тардыы)

III
Тимир суол кыл курдук сыыйылла тыргыллар
Тимир к³л³ дьаалы ар±ааны ту´улаан
Тибийэн-табыйан, ³рµтэ у´уутаан,
Тµµннэри-кµннэри тигинии тиргиллэр,
Ыарыыта бэргээбит Сµ³кµччэ ньим сытар
Аттыгар Былатыан т³б³тµн санньытар.

Т³б³тµн т³²к³т³р, санаата ытыллар:
«Бу ханнык буруйбар, ха´аа²²ы аньыыбар
Кµндµттэн кµндµбµн, к³мµстµµр биэбэйбин,
К³рбµтµнэн кµрэтэр кµннэрим µµннэ дуу?
Сµрэ±им с³бµлµµр Сµ³кµччэ сэгэрбин
Сµтэрэр-мэлитэр тµгэним кэллэ дуу?

О²оруу, Дьыл±а хаан ыйаа±а дуу, тугуй?
Ол эрэн эрдэттэн сууланар туох аатай!
Эрэл – баар, сырдык – баар! До±оруом, ыл, тулуй!
Модун кµµс, ³рк³н ³й тµмсµбµт туоната
Москуоба эбэ±э этэ²²э тиийдэрбит,
Улахан омук илиитигэр киирдэрбит!..»

Тимир суол кыл курдук сыыйылла тыргыллар.
Тимир к³л³ дьаалы тигинии тиргиллэр
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Тµннµккэ – сир-дойду биир кэм эп-элэ²нэс.
Сµ³кµччэ с³т³лл³р, тыынара эппэ²нэс.
£рµтэ у´уутаат, хара±ын аспыта.
До±орун диэки хайы´ан сыппыта.

– Сµ³кµччээ, хайа, эн а´ыыры² буолаарай?
А´ары эстиэ±и² бу курдук, до±очуок.
– Суох, ылбат сµрэ±им ас диэни. Дьэ, арай
Тугум да ыалдьыбат курдук да, сэниэ суох,
Субулла долгуйар су´уо±а ы´ыллан,
Сµ³кµччэ сытара, сы²сыйан ытыыра.

– ¥с-тµ³рт кµнµнэн тиийиэхпит. Чэ, кытаат!
Тулуйа сатаа дуу! – Былатыан аатта´ар.
Сµ³кµччэ са²арбат. Дири²ник ынчыктаат,
Сµр кµµскэ у´уутуу ула±а хайы´ар...
Тимир к³л³ дьаалы тигиниир, тигиниир
Тµннµккэ элэ²ниир киэ² Сибиир, киэ² Сибиир.

Ханнык эрэ тохтобул. Сµ³кэнии. Сµпсµлгэн.
Хара²а тµ² халлаан та²нары барыйар.
Бору²уй купе±а – ыар ынчык, энэлгэн.
Былатыан сµрэ±ин муу´унан хаарыйар
До±орун ынчыга. Ки´итин аттыгар
Олорон тахсаахтыыр. Т³б³тµн санньытар.

IV
Cарсыарда, са²ардыы сырдыыта Сµ³кµччэ
Кэ²ээбит курдуга. Хомуйа туппута
Субуллар су´уо±ун. Ол кэннэ: «До±оор, чэ,
И´ит дуу?» – диэбитэ. «Эн бы´а уоскута, 
Алы гына сатаама... бэйэм турукпун
Билэбин... билэбин мин бµтэр у´укпун.

Аналым бу маннык бы´а±ас дьыл±алаах
Айбыта билиннэ... Аны туох абырыай?!
Атыны туох диэмий? Арай бу кый ыраах
Тµ´ээн да к³рб³т³х дойдубар хараллыа
Буолла±а у²уо±ум. Хаарыаннаах кµ³х Тааттам
Буоругар сытартан µйэ-саас матта±ым.

Бу сиргэ олорон ааспытым туо´ута
Кэннибэр хааларым, кэриэ´им мэлийбит
О±о-уруу т³р³т³н, удьуору уу´атан
Оло±у амсайар аналым суох эбит.

Саныахха ыарахан – хоро² от кэриэтэ
Сиртэн симэлийэр тµгэним тирээтэ.

Суох, до±оор, эйиэхэ хом санаам, Былатыан...
Арай бу курдук айа²²а былдьатыам,
Быстыам диэн ³й суо±а. Санаа±ар мин тыыммын
У´ата тµ´ээри турунну² да этэ.
Ол этэр Москуоба куораккар сытаммын
Эмтэнэр-томтонор дьол миэхэ кэлбэтэ...»

Ол кэннэ Сµ³кµччэ им-ньим сыппыта,
Нуктаабыт кэриэтэ хара±ын саппыта.
Былатыан туох да диэн са²арыан саллара,
Олорон хаалбыта б³т³ бэрдэрэн,
До±орун хас биирдии кураххай тыллара
Этин саа´ынан э²силлэ сааллара. 

V
Дьэ²кэрэ сырдаата. Тµннµккэ бииртэн биир
Дьиримнии элэ²ниир, ки²киниир киэ² Сибиир
Тунал хаар хонуута. Тимир суол тилиргиир,
Эмискэ Сµ³кµччэ, уостара ибирдии,
Тарба±ын хамсатан до±орун ы²ырда –
Са²ата тахсыбат. Илиитин туттарда.

«Бырастыы, Былатыан!» – хамсыыллар 
     уостара.
«Бырастыы, Былатыан!» – диэн этэр хара±а.
Нусхайа нуурайан, улам-улам уостара
Орто дойдуттан ара±ан,
Чµмэчи кэриэтэ умуллан барбыта,
Туттарбыт илиитэ налыйан хаалбыта.

Барыта бµттэ±э... Хаар тунал ма²ана,
Хара буор томтойор. Суруктаах ба±ана...
Хаарыаннаах до±орун ханнаа±ы эрэ сир
Халлаанын анныгар, халы² буор дири²эр
Хаалларан барда±а. Хас эмэ хонуктан
Хара±ын уутугар харбыта хараастан.

Сµтэрдэ, мэлиттэ. Сµрэ±э кыланар.
Хаалла сир µрдµгэр хара±ын уутунуун
Чоро² со±отох. Уонна бу хоонньугар –
До±орун долгуйа субуллар су´уо±а.
Му² саатар, ол кэриэс-хомуруос буолуо±а.

Кулун тутар-ыам ыйа. 1993 с. 
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Василий Сивцев,
саха норуодунай поэта

П.А. ОЙУУНУСКАЙ 
КЭХТИБЭТ КЭРИЭ´Э

Кэриэ´им – кэнники хааларым:
Кэхтибэт кэрэкэ тылларым.

П. Ойуунускай

Кµ³х Таатта µрэ±эр
Кµ³рэгэй ыллаата,
Ытык-Кµ³л µрдµгэр
Ыраас да кµн тыкта.

Мин манна таптыыбын
Биир сиргэ сылдьарбын,
Сэмэйдик тиийэммин,
Киэпкэбин устабын...

Былатыан, Былатыан,
Былаа´ы Совекка
Баайдартан былдьыырга
Бар-дьо²²ун ы²ырты².

Кы´ыннаах кыраайбар
Сааскы кµн уотунуу

Туойбуту² сандаарда
Са²алыы оло±у.

Эн ньургун олоххор
Сµрэхтиин ба±ардым:
Эн курдук норуоппар
Туойдарбын-айдарбын!

Таптаатым «кэхтибэт
Кэрэкэ тылларгын»,
Кырдьык да киртийбэт
Кэриэ´и хаалларды²!..

Ленабар э²силлэр
Эн ырыа² дуораана,
Сµµрµгэр и´иллэр
Сµрэ±и² тэбиитэ.

Ол и´ин мин манна
Ойор кµн тахсыыта
Киэпкэбин устабын,
Сибэкки уурабын.
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...Платон Слепцову Сэмэнчик уруккуттан к³р³р ки´итэ этэ. £сс³ биир-
дэ мунньахха к³рс³н кэпсэппиттээ±э. «Билигин билэрэ дуу, суо±а дуу, 
умунна±а буолуо ээ», – дии саныы-саныы, Сэмэнчик ахсыс нµ³мэрдээх 
хос аанын кэлэн то²суйар. Ким эрэ атаҕын тыаһа аа²²а кэлэр. Аан 
аһыллар. Слепцов төбөтүн хайдах эрэ кы²наччы соҕус туттан көрөн ту-
рара, онтон Сэмэнчик дорооболоспут илиитин ыһыктыбакка тутан туран, 
мичээрдээбит хараҕынан көрө-көрө:

Ааным эмискэ тэлэллэ түстэ –
Арай Сэмэнчик көтөн түстэ... –

диэн, хоһуйан этэр. Сэмэнчик кинини Платон Слепцов ити курдук 
көрсүбүтүттэн бэркэ үөрэр даҕаны, көрөөт билбитин сөҕөр даҕаны. От-
тон ити кэпсэтиитин хоһоон тылынан саҕалаабытын дьиктиргээбэт. 
«Интернационал» ырыатын Платон Слепцов тылбааһынан бэчээттээн 
тарҕаппыттарын кини билэр, ол кэннэ хас даҕаны хоһооно эмиэ бэчээт-
тэммиттэрэ. Кини хоһоонньут, уруккута өссө оло²хоһут эбитэ үһү.

– Табаарыс Слепцов, миигин эйиэхэ киир диэтилэр дии.
– Баһаалыста! Үөрүүнү кытта, олор.
– Туох буолла?
– Сэмэнчик, — диэн баран, Слепцов уол аттыгар кэлэн устуул ылан 

утары олорор. — Биир мэһэй баар буолла. Онтубут биһиги көһүппэтэх 
өттүбүтүттэн күөрэйдэ. Чэ, уһун дойҕоҕо суох кылгастык кэпсээтэххэ, ман-
нык. Дьон санаатын тардаары, са²а былаас дьо²²о үтүө санаа лаах полити-
катын көрдөрөөрү уонна Саха автономиятын тэрийэр туһунан биһиги пар-
тия Киин Комитетыгар туруорбуппутун сөбүнэн аахпыттарыттан үөрэммит, 
манна Колчак кэмигэр уонна урут ыраахтааҕы саҕана эписиэринэн сылдьы-
быт дьону хаайыыга олороллорун таһаартаабыппыт. Ол дьоммут, тахсан 
бараннар, маннааҕы баай дар көмөлөрүнэн күрээн хаалбыттара. Биһиги бы-
йыл илин, Алдан өрүс салаатыгар — Маайа өрү һүгэр түһэр Ньылхан үрэҕэр 
Охотскайтан уонна Айаан куоратыттан табаар тастарбыппыт. Ол таһаҕаһы 
тиэйэ икки борохуот барбыта. Ону ол күрээбит эписиэрдэр былдьаатылар. 
Билигин ол табаарынан, чэйинэн, табаҕынан мэ²иэлээн, олохтоох дьо-
ну хомуйаллар, манна сэриинэн кэлээри тэринэллэр. Дьэ онон, кинилэ-
ри утары мантан этэрээт таһаарарга быһаарынныбыт. Маннааҕы воин скай 
чаастан сүүс киһини уонна саха коммунистарыттан сүүрбэ киһини хол-
боон ыытабыт. Онно эйигин эмиэ ыытарга быһаарыллыбыта. Хайдаҕын да 
иһин, норуот ортотугар Советскай былаас диэн тугун, кини үлэлээн иитил-

Николай Якутскай,
саха норуодунай суруйааччыта

Т³лк³
(Романтан бы´а тардыы)
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лэр дьо²²о тугу биэрэрин өйдөтүөххэ наада. Ол 
чааһыгар, эн, табаарыс Владимиров, уопутуран 
эрэр үлэһиккин.

– Хаһан барабытый?
– Сотору. Бэркэ уһаатаххытына, аны икки-

үс эрэ хонуоххут. Табаарыс Владимиров, тоҕо 
кэлбиккин, ханна, хаһан бараргытын, эйиэхэ 
тугу кэпсээбиппин кимиэхэ даҕаны биллэриэ, 
иһитиннэриэ суохтааххын.

– Сөп. Өйдөөтүм. Билигин хайыыбыный?
– Сибилигин воинскай командаҕа бар... Мэ, 

бу суругу командирдарыгар илдьэн биэр! — дии-
дии, Слепцов лоскуй кумааҕыга сурук суруйа ох-
сон биэрэр.

Дьэ итинэн бу киэһэттэн ыла Сэмэнчик олоҕо 
тосту уларыйар. Кини синиэл кэтэр, саа тутар...

...Губревком²а сµбэ мунньах буолар. Ол мун-
ньахха Амма слободатыгар хаайтарбыт кы´ыл 
этэрээти хайдах быы´ыыбыт диэн дьµµллэ´эллэр.

– Этэрээт, тугу да кэрэйбэккэ, манна то±о 
к³т³н киирдин.

– Итинник соруда±ы тиэрдэр ки´итэ ыытыах-
ха, – диир Исидор Барахов.

Ол гынан баран или²²и улуустар эрги йэр 
µ³стэригэр соҕотоҕун түөлбэлэнэн хаалбыт дэ-
риэбинэҕэ уот курдааһыны туоратан сибээһи ти-
эрдии – дьэ бу баар боппуруоһа.

Платон Алексеевич Слепцов турар. Кини крас-
ноармейскай гимнастеркатын быакаччы курдам-
мыт. Кыра уҥуохтаах киһиэхэ олус улахан буо-
лан көстөр наган бэстилиэти иилиммит. Сүүһүн 
кэлтэччи саба түспүт ыас хара баттаҕын өрө ан-
ньына-анньына, хос иһигэр олорор дьону кэрич-
чи көрөн баран:

– Мин бу курдук саныыбын, – диир. – Киһи 
 ыытар сөп. Ол гынан баран соҕотох киһини ыытар 
табыллыбата буолуо. Бу улахан эппиэт тээх сору-
дах. Манна биир киһини өссө сап паас ыытыахха 
сөп этэ. Бастакы киһи сырыыта табыллыбатаҕы-
на, ол саппаас киһи барыах  тустаах...

– Сөп. Платон Алексеевич, икки да буоллун-
нар, онно кими ыытаары гынаҕыный?

– Маннык икки киһини ыытыахха диибин: 
Иирбит Ньукуус уонна Сүөдэр Быладьыымарап 
диэн дьоннору.

Дьон бары чөрбөһө түһэллэр.
– Эһиги, манна олорооччулар, ити дьону, 

баҕар, билбэккит буолуо, – диир Платон Алексе-

евич. – Ити Иирбит Ньукуус диэн ааттыыр киһим 
аата эрэ итинник, бэйэтэ иирбэтэх киһи, мин 
кинини билэр киһим. Ырыаһыт, оло²хоһут. Бэ-
йэтэ Илин Ха²алас олохтооҕо. Кинини или²²и 
улуустар олохтоохторо үгүстэрэ да билэллэ-
рэ буолуохтаах. Бу киһини мин өссө саппаас 
киһинэн ыытаары гынабын. Аммаҕа бастаан 
барар киһи сырыыта туга-ханныга биллиэр 
диэ ри кини ол диэки чугас соҕус чуҥнаан сыл-
дьыахтаах. Иирбит Ньукуус – бэйэтэ биллэр 
ырыаһыт, оло²хоһут киһи – ыалтан ыалга сыл-
дьан ыллыы, олоҥхолуу сылдьара одуу буолуо 
суох этэ. Оттон Аммаҕа бастаан тиийиэхтээх 
киһиэхэ мин Сүөдэр Быладьыымарабы хандьы-
дааттыыбын. Кини бэйэтэ милиция, баҕар, со-
роххут өйдүүрэ буолуо, манна били Гудзинскай 
этэрээтэ Бодойботтон аан ма²най кэлэригэр 
баара дии...

– Гудзинскайы кытта куустуспут милиционер 
дуо?

– Ол-ол. Тоҕо мин кинини ыытыахха дииби-
ний? Кини Гудзинскай доҕоро, бииргэ үлэлээбит, 
бииргэ эрэйи көрбүт, бииргэ хаайыыга олорбут 
доҕоро. Онон итинник киһини ыытар ордук табы-
гастаах буолуохха дылы уонна Быладьыы мырабы 
бэйэтин киһи киэнэ хорсуна-хоодуота дииллэр.

– Платон Алексеевич ыпсаран эттэҕинэ, бары-
та сөп курдук, – дэһэр са²алар иһиллэллэр.

– Чэ, Платон Алексеевич, ити этэр дьо²²ун 
тэрийэн ыыталаа, итини эйиэхэ эбээһинэстии-
бит! – диэн Исидор Барахов сүбэ мунньаҕы тү-
мүктүүр. 

Муус устар 28 күнүгэр киэһэ куорат олохтоох-
торун үөрүүлээх мунньахтара буолар. Мунньаҕы 
Платон Алексеевич Слепцов аһар.

– Табаарыстар! Улуу Россия улахан-кыра 
норуоттарын түлэй хара²а түүнүнэн тумнары 
бүрүйэн олорбут үрү² ыраахтааҕы былааһын 
Өк төөбүр өрөбөлүүссүйэтэ үрэйбитэ. Ол түмү-
гэр биһигиттэн хара²а түүн халбарыйбыта, хал-
лааммыт сырдаабыта. Оттон билигин Сэбиэскэй 
былаас, Ленин сирдьиттээх хомуньуус баарты-
йатын көмөтүнэн саха норуота Аптаныамыйа-
ны ылла. Бу биһиэхэ күн тахсыытыгар тэ²нээх 
 дьыала!..

Слепцов ити этиитин мунньах кыттыылаахта-
ра дохсун ытыс таһыныытынан, модун «ураа!» 
хаһыынан көрсөллөр.
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– Дьэ онон, били былыргы өбүгэлэрбит өс-
төрүн хоһоонунан эттэххэ, күммүт таҕыста, 
 күө рэгэйбит ыллаата, күөнэхпит көптө!..

Эмиэ дохсун ытыс тыаһа ньиргийэр.
– Табаарыстар, биһиги, сахалар, үйэлээх 

саас пытыгар киһи диэн ааттамматах бэйэбит би-
лигин атын бары бырааттыы норуоттары кытта 
биир тэ² бырааптанныбыт, бэйэбит туспа апта-
ныамыйаланныбыт! Билигин биһиги төннүбэт 
төлкөлөннүбүт, самныбат саргыланныбыт!

Ол эрээри, табаарыстар, биһиэхэ бу Аптаныа-
мыйа тэриллэр үөрүүлээх кэмигэр Саха сирин 
үгүс өттө «үрү²нэрбит» диэн үтүөмсүйэн аат-

танар хааннаах бандьыыттарынан сабарданан 
олорор. Чэйи²:

Дирбиэн-дарбаан күннэргэ 
Дирбийэн-дарбыйан туруоҕуҥ!
Үллэр долгун курдук,
Үлэһит сэриитин үрдэтиэҕи²,
Үрү²нэри үүрүөҕү²!..

Мунньах кыттыылаахтара олорор сирдэ-
риттэн ойон тураллар. «Чэйи², субу мантан, 
сибилигин бандьыыттары үрэйэ барыаҕы²!» 
– диэн ы²ырар буоллар, биир киһи курдук, 
субу саа тутуох, сэриилэһэ барыах курдук өрө 
күүрэллэр...

...Бэйиэт сиргэ хам хараҕаламмыт икки тимир олоппостон биирдэри гэр 
Эрэһиэтинньикэби өйөөн-убаан аҕалан олорто.

– Кимтэн кииннээх, хантан хааннаах ким диэн киһи... – Бэйиэт ситэ 
саҥарбакка, сөтөллөн хахсайда, кыра тимир иһиккэ силлээтэ.

Эрэһиэтинньикэп маҥнай соһуйбута ааһан, аны бу хатыҥыр кыра 
киһиэхэ бары абата-сатата түмүлүннэ: «Дьоппуон үспүйүөнэ... Өссө кэп-
сэппиттээх буола-буола... Барыта эйигиттэн...» Кэлэйэн киэр хайыста. 
Атахтарын тыылыы тэптэ. Оо, дьэ сынньанаа ини... Ол эрээри Бэйиэт 
эрэйдээх киһи аатыттан ааспыт, бэйэтэ кубарыйан, баттаҕа киччэччи 
кыргыллан... Аны сөтөлө көппүт дуу – хахсайара тоҕо кытаанаҕай...»

– Хайа, атаас, саҥарыый. Сылгы кистэһэн, ынах ма²ыраһан, киһи 
кэпсэтэн билсэр. Т³һ³ да иннинэн сирэйдээх, иэгэйэр икки атахтаах 
хаптаҕай кулгааҕынан истибэтэх иэдээнигэр түбэстэрбит да, көбүөх гы-
нар күүс баарын тухары инникигэ, сырдыкка дьулуһа сатыахха...

«Инникилээх, сырдыктаах баҕастаах. Ол эрээри эмиэ да сөпкө этэр 
– биир өлүүгэ сылдьан тугум көҥөнүүтэй... Уонна кинини үлүгэргэ уган 
биэрбит айыым-харам да баар дии....»

– Уус-Алдан маҥнайгы Суотту нэһилиэгиттэн төрүттээҕим. Дьэ бу 
үөйбэтэх-ахтыбатах суолбар хаптардым. Өс төө ҕүм да маннык муҥу бил-
бэтэр.

– Туох үлэһит этигиний? – Бэйиэт эмиэ төтөлө суох сөтөлүннэ.
– Милииссийэҕэ баарым... («Этиэххэ дуу, эти миэххэ дуу... Ээ, чэ, син 

биир билэрэ буолуо – оннук киһинэн ону-маны Дьоппуоҥҥа ыыппык-

Егор Неймохов,
саха норуодунай суруйааччыта

Ха´ыы
(Сэ´энтэн бы´а тардыы)
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кын диэн кэнэйдээтилэр ахан ини...») Бэйиэт, 
эн дьыалаҕар мин эрилинним ээ, Владивосток-
ка, үлэһит-бааһынай милициятын оскуолатыгар 
үөрэнэрбэр, эн суруккун-бичиккин «таспыт» 
үһүбүн.

– Оо, орто дойду улуу урдурҕаччылара!.. – 
Бэйиэт с³төллөрүн быыһыгар биир-биир ыган 
саҥарда: – Атааннаах-мөҥүөннээх аан ийэ дой-
дуга маннык кырыыстаах хара балыыр хара 
суор буолан халаахтыы сылдьарын сал лар саас-
пар, үллэр үйэбэр итэҕэйиэ суох этим... Хаппы-
таалы кытта хааннаах муос хабар ҕаҕа түсү´эн 
хадьыктаһар сахтарга, өлөрү уту йарга холоон, 
суох буолары сынньанарга са ба ҕалаан, баай-
бурсуй аймахтан баттаммыты-атаҕастаммыты 
быыһыырга, аны сүүрбэ сылы нан силлиэрдэн-
боллоордон аҕалбыт Сэбиэскэй бы лааспытыгар 
сымыйанан буруйданан, сир-ийэ үрдүттэн сип-
пиллэр кэмнэрбит кэлиэхтэрэ диэ бит киһини 
иннин-кэннин иилэн ылбаттык ыдьырыччы иир-
биккэ эбэтэр бампыыр-басыыс аймахха бас бэ-
риммит холуннарааччыга хо луох этим... – Эмиэ 
сөтөлүннэ, онтон эбэн эттэ: – Ол аата эн миигин 
кытта биир ситиигэ силбэнэн, былаҕайга был-
дьатар буолбуккун... Доппуруостаабыттарыгар 
туох диэтиҥ?

– Маҥнай мэлдьэһэн көрбүтүм... Онтон сэттэ 
түүннээх күнµ быһа туруоран баран, кэргэҥҥин, 
оҕоҕун кытта хаайыахпыт диэбиттэригэр тулуй-
бакка «билиммитим»... – Эрэһиэтинньикэп ки-
һим хайдах эрэ тымтынна диэн Бэйиэтин көрбүтэ 
– биирдэрэ иҥин тартарбакка, саҥата суох олор-
бохтоото, онтон ыйытта:

– Бээрэ, эн ким диэн ааттаах-суоллаах ки-
һигиний?

– Сүөдэр... Эрэһиэтинньикэп...
– Сүөдэр, арааһа, эйигин кытта ааттаатылар 

быһыылааҕа. Түһээн да көрбөтөх араас дьон-
норбун барыларын ааттыы-ааттыы «Сэбиэс кэй 
былааһы Саха сиригэр си²нэрэргэ оҥостубут, 
дьолу-соргуну Дьоппуонтан булуохпут диир 
тэрилтэҕэр бааллар үһү» дииллэр. Ол эрээ-
ри, Сүөдэр, убайбыт Алампа эппитигэр дылы 
– «күөрэйиэхтэрэ умнуллан хаалбыт киһи 
уҥуох тара, сааскы этиҥи кытта олох устуо, оч-
чо ҕо биһигини хаайбыт хараҥа саас-µйэ туха-
ры тарҕаныа...» Мин саныахпар, дьиҥ но руот 
өстө³хтөрө маны соруйан оҥордулар, истэр 

ту хары бассабыык бэртэрэ, көҥүл олох иһин 
күүс тэрин-уохтарын харыстаабатах дьоннор 
хаан-салыҥ хаайыы хаппахчыланнылар, түү-
нүктээх түрмэ түптүрдэннилэр. Хаһан эрэ син 
биир биһиги кырдьыкпыт кылбайыа – басса-
быык  баартыйата будулҕаны оҥорбут хара²а 
айыылаахтары, халыҥ буруйдаахтары биир-
биир итигэстээн, бириэмэ үрдүк дьүүлүгэр ту-
руоруо... Оттон билигин... – Бэйиэт кубархай 
сирэйэ күлүгүрэргэ дылы гынна. – Күн анныттан 
күрэнэр күннэрбит күөмчүлээн эрэллэр... Мин 
маҥнай утаа, эмиэ эн курдук олус сөҕөн, чача-
йан, кэлэйэн иһэн, ыстаал тимир ынырыгын ыал-
латан, сүдү сутурук суоһуттан соһуйан, илэй-ба-
лай, ылбат-биэрбэт ыллыы-ытыы сырыттаҕым 
эбээт... Кэргэним, оҕолорум эрэйдээхтэр хай-
дах буоллулар. Көрүһүннэриҥ диибин да көрү-
һүннэрбэттэр, эрэйдээхтэрим сыыстарын икки 
илиибинэн кууһан сырылаччы сыллыырым буол-
лар, ии²ҥэ да киирэрбин кэрэйиэ суох этим...

Бэйиэт хараҕыттан таммах уу субурус гыммы-
тын көрөн, Эрэһиэтинньикэп кэргэнин, оҕотун 
са наан, сүрэҕэ ыарыылаахтык ньүөлүйдэ: «Бу 
муҥнаах адьас кырдьыгын кэпсиир-ипсиир эбит 
буолбаат?! Өссө мин ма²най итэҕэйбэтэҕим...»

– Оттон, Бэйиэт, ити тугу этэллэрий – Саха си-
рин арааран Дьоппуо²²а холбоору тэрим миттэр 
эҥин диэн.

Бэйиэт сиртэн хараҕын араарбакка эрэ, эмиэ 
хахсайа-хахсайа, саҥарда:

– Доҕоор, Сүөдээр, тосту-туора хоптон Дьоп-
пуоҥ²а тиийэн сыбанным. Буруйум диэн Саха 
сирэ автономия ыларыгар сырабын-сылбабын 
бараабыт айыылааҕым, ону таһынан биһиги 
республикабытыгар ас-таҥас, тыраактар-мас-
сыына, атын бары наадыйар малбыт-салбыт 
кы һыннары-сайыннары муоранан тохтоло суох 
тиэл лэрин туһуттан Охотскай муораҕа тиийэ 
сири, уруккутун курдук, Саха сирин бас билии-
тигэр хат киллэрэргэ мөккүспүт буруйдаахпын. 
Дьиҥ ис баҕам – т³рөөбүт норуотум улуу нуучча 
норуота убайданан, түөрт өртүттэн дьоло-сор-
гута туһаайан турарын туһугар туруулас пытым. 
Он тукам барыта очуртан оройго охсор илии, 
тэхтиртэн тиэрэ тэбиллэргэ тэмтэритэр туйах 
буоллулар. «Автономияны ылан, туспа судаа-
рыстыба буолан, Охотскай муораҕа тиийэ ба-
һылаан, дьоппуоннарга адьас ыкса чугаһыыр 
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былааннааххыт. Ол курдук Россия эбэттэн 
Сахаҕыт сирин араарар саҥнааххыт»,– диэн саа-
май сатамматах саҥаҕа, үөрбэҕэ үөлүллэртэн 
үлүгэрдээх үөҕүүгэ түбэстим. Эбиитин хаһан 
эрэ арҕаа Халчаак хаан салыҥ хабалатыгар 
хаай таран олорон, өрөбөлүүссүйүөннэй үлэни-
хамнаһы өрүкµнэппэтэхпиттэн өстүйэн, үрүҥнүү 
өйдөөххүн-санаалааххын диэн үөрэҕэстэнним. 
Сүүһүнэн тыһыынча саллааттаах, суон дур да-
лаах-хаххалаах, сир-сибиир үрдүнэн  атыыр 
оҕус туу лаҥкыначчы айаатаабыт адмиралы ута-
ры оччолорго суос-соҕотоҕун ачыаһырарым 
акаа рытын аахсыахтарын да баҕарбаттар. Суох, 
бу барыта сыыстарыы! – Бэйиэт хонос гын на, он-
нуттан ойон турда, төттөрү-таары хаамыталаата. 
– Олох уруккутунуу уу долгунун курдук устан, 
үлэһит-бааһынай аймах µөрµүтэ-көтүүтэ күнтэн 
күн үүнэн истэҕэ. Оттон бу биһиги төлкөбүт-
түөрэхпит түҥнэстиитэ бэрт аҕыйах хаан өстөөх 
билэ-билэ балыйбыт бул куурдара, собус-сору-
йан соҥнообут сордоро-муҥнара буолар. Оо, ол 
уодаһыннаах обургулар хаһан эрэ үлүгэрдээх 
үөннэрэ-күрдьэҕэлэрэ үллэрэҥниирэ көстөн, ал-
дьархайдаах айыылара-харалара арыллан, бар 
дьон үрдүк дьүүлүгэр туран, сааттаах остуолбаҕа 
сааллан, сир-буор сирэйдэниэхтэрэ. Доҕоор, 
Сүөдэр, кэлин кэмҥэ республикабытыгар туох 
сонун-нуомас баарый? – Бэйиэт, хаамыталыы-
рын тохтотон, Эрэһиэтинньикэп үрдүттэн өҥөйөн 
туран ыйытта.

– Ээ, элбэх буоллаҕа... – ³мүттэн хаалан көх-
сүн этиттэ. – Манна аһыллыбыт институту быйыл 
маҥнайгы оҕолор бүтэрбиттэрэ, аҕыс уонча киһи 
диэбиттэрэ – ахсаан, физика үөрэхтээхтэрэ, тыл, 
литература учууталлара.

– Дьэ ол улуу дьыала! – Бэйиэт сэргэхси йэн, 
бэл, сөтөлө намырайда, онтон хайдах эрэ ис тиҥ 
баҕайытык ыйытта. – Оттон, доҕоор, су ру йаач-
чыларга, суруйааччыларга туох сонун баарый?

– Билбэтим ээ, – Эрэһиэтинньикэп кыбыстан, 
сирэйин-хараҕын сотунна. – Мин кинилэртэн 
ыраах киһи буоллаҕым. Арай быһаас эн оло²-
хонон о²орбут испиэхтээҕи² туран, дьон-сэргэ 
наар ол өрүкүнэһиитэ этэ.

– Ол туһунан истибитим, – Бэйиэт чуумпур-
да, төбөтүн бүк тµһэрдэ, эмиэ сөтөлүннэ уонна 
маа ҕыҥ²ы сиригэр сукуллан олордо. – ...Куба 
өлөрүгэр биирдэ ыллыыр дииллэр. Былы рыын 

мин эмиэ тиһэҕин кубалыы ыллаабыппын бы-
һыылаах – сир-сир аайы көрсүһүү бөҕө тэ-
риллибитэ, дьонум-сэргэм үөрбүтэ-көппүтэ ураты 
да этэ. Ол өрөгөй үөһүгэр сылдьан, аас пыт сайын 
дойдубар тахсан, төрөөбүт алаас пар тиий битим. 
Оо, аҥаат-му²аат алааһым ба рахсан айылҕа-
та му²утуур тупсан-киэркэйэн, харах ыларынан 
эгэлгэ сибэкки дьиримнэс-мичи²нэс өҥнөрүнэн 
күлүм аллайан, үөскээбит эбэм тулатын бүтүннүү 
– итир былыттардаах киҥкиниир киэҥ халлаан 
толбоннурар күөх да лайыттан, кытылыгар или-
бирэйэ мөхсөр күөх бочур сэбирдэхтэрдээх ма²ан 
сотолоох хаты²²а тиийэ сиэркилэ таас ньууругар 
түһэрэн, сиккиэр тыалтан эрэһэ долгуннарынан 
эппэҥнии, кый-бырах үрдүктэн туйаарар ырыа-
тынан дьыры лыы көрсүбүтэ кэрэ да этэ!

Хамыһаардыы мааны та²аспар кыһаллыбак-
ка, таалар хонуубар, ахтылҕаммын таһаарыах-
пар диэри, үҥкүрүйэ-күөлэһийэ сыппахтаабы-
тым, сам нархай балаҕаным эрэйдээххэ киирэн, 
эл бэх тэ сылбархай чэй иһэн бурулаппыт, биирдэ 
эмэ дьоро киэһэ буолан, эт сиэн үөрбүт-көппүт, 
кыһыҥҥы уһун киэһэлэргэ тыксааннаан, ха бы-
лыктаан саатаабыт төгүрµк остуолум муҥ нааҕы, 
олоҥхо доллоһуйар тойугун кытта сыр дыгынан, 
сылааһынан абыраабыт көмү лүөк пүн, элбэх ийэ-
хара көлөһүнүм сарт түһэ эргиппит суорунабын, 
талкыбын барыларын имэ рийэн-томоруйан ыл-
бытым. Хотоммор дол борук аттыгар эмиэ өөр-
өр таалбытым. Манна хаһан эрэ тымтык тута 
туран, им балайга барбах туртайар муус түннүк 
диэки көрөрүм – сырдыкка, кэрэҕэ тардыһан, 
бу бүтэй ыырбыттан киэҥ-куо², көй үгүс дьон-
ноох-сэргэлээх сиргэ үөрэх тиэрдиэ диэн саныы-
рым, ол иһин үөрэниэхпин олус баҕарарым. Бу 
буор муостаҕа сүһү³хпүн былдьаһан бэдьэйэн, 
ма²найгы хардыыларбын оҥорон даллаҥныыр-
бын көрөн, ийэм төһө эрэ үөрээхтээбитэ буолла... 
Киэһэрбитин кэннэ, алаа һым барахсантан баран 
иһэн, тыа саҕатыгар тиийэн, кэннибин хайыспы-
тым, онуоха этим тардыбыта, сүһүөҕүм хамсаа-
бы та, сүрэҕим ыарыы лаахтык «дьар» гыммыта. 
«Алааспын бу тиһэҕин к³рөбүн» диэх курдук са-
наа сып-сытыытык курбуулаабыта. Чээлэй күөх 
кырдал, мэндээрэ суһумнуур эбэм уҥуоруттан 
ийэм эрэйдээх сүр курустук одуулаһар курдуга. 
Мин бу күөх кырыс үрдүгэр умса түһэн, уйа-хайа 
суох марылаччы ытыахпын уонна мантан харыс 
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да халбарыйбакка үйэбин-сааспын моҥуохпун 
баҕарбытым... Ырыаһыт үөрүүнү-хомолтону сү-
рэҕинэн таайар аһаҕас эттээх, үлүгэри-иэдээ-
ни эрдэттэн сэрэйэр көрбү³ччү харахтаах буо-
лар диэн кырдьыгы этэллэр эбит. Маннык 
дьүһүлүөхтэрин, кэбилиэхтэрии сэрэйбит бы-
һыылаахпын. Бэйэбин өрөбөлүүссүйэ мохсо-
ҕолобун диэн саныыр бэйэм кынатым сарбыл-
лан, хотоҕойум кууран, норуот өстөөҕө аатыран 
олорорум аанай-туонай абатын даа!.. – Бэйиэт 
умса түһэн, эмискэччи титирэстии-титирэстии 
ытаата.

Эрэһиэтинньикэп ыксаата:
– Бэйи, доҕор, уоскуй. Бэйэҥ бэйэҕинэн... Эн 

уйадыйар буоллаххына, оттон биһигинньиктэр 
баҕас... – диэбитигэр Бэйиэт «сык-сык» ытаа-
махтаан иһэн, тохтоото.

– Мин да ыалдьар эттээх, тэбэр хааннаах 
буол лаҕым.

Бу дойду модьоҕотун аны атыллаан көҥүлгэ 
тахсыбат буолбуппуттан, бар дьоммор ыллаан-
туойан чугдаарар улуу аналтан маппыппыттан 
абаран ити ытамньыйдым, бырастыы гын... До-

ҕоор, суруйааччылартан ким эмэ хаайыллыбыт 
сураҕа иһиллэрэ дуо?

– Суох, – Эрэһиэтинньикэп баһын быһа 
илгиһиннэ.– Мин милииссийэ үлэһитэ киһи бэ-
йэм да билиэм этэ – ким да хаайылла илик.

– Дьэ ол үчүгэй. Өскөтө эн бу сиртэн мүлчү 
туттарар күннээх буоллаххына, суруйааччылар-
га тиэрдээр – айар илбиһэ и²мит киһитэ улуу 
дьоллоох, оттон биир идэлээхтэрим миэхэ баар-
суох күндү, сибэтиэй дьонум этилэр.

Ол иһин кинилэри көмүскэһэ, ара²аччыла һа, 
быыһыы сатаатым. Этээр – мин ситэ ыллааба-
тах ырыабын кинилэр ыллаатыннар, мин толору 
туой батах тойукпун кинилэр, туойдуннар! Мин 
оннубар олордуннар, айдыннар, ох сустуннар!

– Ээ, кээс, доҕоор, сымыйа буруйдааһын 
 уурайыа, оччоҕо эн босхолонон, бэйэҥ норуок-
кар ыллыа²-туойуоҥ этэ дии.

– Оо, суох, ол чааһыгар эрэмньи кэмчи. Бу би-
лигин сотору кэлэн эмиэ илдьэ барыахтара. Били 
хаһан эрэ биир кэпсээммэр айбыт киһим курдук 
этиэхпин баҕарабын – дьүһүн уларыйар, өйүм-
санаам уот-сиэмэ буолар кэмим кэллэ...

Сырылатан, сырбатан от ыйын өҥүрүк куйааһа таҥнары сатыы-
лыыра. Мин оччолорго П.А. Ойуунускай аатынан Литературнай музейга 
үлэлиирим. Тэлгэһэ ортотугар ала бэлиэтик хоройон көстөр моҕол ураһа 
абырал лаах сөрүүнүгэр тартаран, аан олох суҥ сөрүөтүгэр ³ттүктээн сып-
пытым. Күнүс кү аһылык кэмэ этэ. Сүрэҕи-быары сөрүүкэтэр, өбүгэ ытык 
өйдөбүлүгэр чугаһатар бу ураһаны билигин даҕаны үгүстэр өйдүүллэрэ 
буолуо...

– Дорооболору², доҕоттоор! – таһырдьаттан киирбит киһи эҕэрдэтэ 
дуораһыйан иһилиннэ.

Кини ыраахтан кэлбит көрүҥнээҕэ, сүгэһэрин түһэрэн, абыраллаах 
сөрүүнү булан тыын ылбыта. Саар тэгил уҥуохтааҕа... Эриличчи көрбүт 
киэҥ харахтааҕа. Тылын-өһүн олоруутуттан сылыктаатахха өрүс умна-
һын бааһынайын санаттар даҕаны, сахата баһыйбыта биллэрэ.

Сэмэн Тумат,
саха норуодунай суруйааччыта

Истэн-билэн бараахтаата±а
(Кэпсээнтэн бы´а тардыы)

П.А. Ойуунускай т³р³³бµтэ 125 сыла



46 Чолбон 11 №-рэ 2018

– Үтүөкэннээх сир манна баар эбит дии, 
доҕоор! Кыыллаах Арыы киһитэбин. Тоойуом, 
биир суолу кэпсээрибин бу таарыйдым. Ол мин 
 аатым-суолум ити кэпсэлгэ төрүт сыһыана суох. 
Маннык баар. Болҕойон иһит, – диэтэ.

Кэпсээнньит тулатын эргим-ургум көрүннэ. 
Сүүһүн к³лөһүнүн ытыһын тилэҕинэн аҕаата 
уонна кус сымыытыныы чүөччэрдэнэн көстөр 
буолбут төбөтүн оройугар баар тараҕайын кө-
лөһүннүрбүт былаатынан бэркэ диэн сэрэнэн 
сымнаҕастык сотунна. Ол кэннэ оннун булан оло-
рунна. Көхсүн этиттэ, итиэннэ тиэтэйэр киһи си-
эринэн сулбу-халбы соҕус кэпсээн киирэн барда.

– Аҕам аҕата, төрөөбүт эһэм, биллэр-көстөр 
ойуун эбитэ үһү. Сорохтор бэл аатыҥ ааттаабат-
тара. Кырдьаҕаспыт диэнинэн му²урданаллара. 
Советскай былаас буолан ойууннары утары 
охсуһуу күүһүрбүтэ. Бэл сорохтор ойууннарыт-
тан аккаастанарга күһэллибиттэрэ. Мин эһэм 
өрүс мууһа эстиитин көрө сылдьан арыыларга 
киирэрэ. Онно кудугун таһааран ойууннуура.

Сааскы көмүөл көтөҕүллүүтэ оҕонньор идэти-
нэн өрүс арыытыгар киирбитэ. Ырбыы уутугар 
илимниирэ. Ити түгэни кэтии-маныы сылдьан, 
оччотооҕу орой мэник уолаттар, кыргыттар ми-
лиция үлэһиттэригэр тыллаан биэрбиттэрэ. 
Оҕон ньору советскай былааһы кыраан-таныйан 
кыырда диэн баайсыбыттар.

Үҥсүү эрэ киирдэр оччотооҕу НКВД-лар муҥ-
ха маҥкытын курдук күөрэс гына түһэр, туппу-
тунан-хаппытынан барар кэмнэрэ этэ. Оҕонньор 
эрэй дээҕи өрүс арыытыттан тутаннар, дьыала-
куо лу оҥороннор, дьиэтинэн-уотунан эргитэ-
ха йыы барбаккалар быһа Дьокуускайы буллар-
быттара.

Сааскы күн саҕахха саһыыта оҕонньор муҥ-
нааҕы ыстыыктаах саалаах дьон арыаллаан-
нар, тү²-таҥ анньаннар, түрмэ казематын 
ө²өп  пүттэрэ. Күлүүс бөҕөнү лаҥкыначчы аһан 
хаа  йыы биир обургу хоһугар киллэрэн умсары 
кэ  бэн кэбиспиттэрэ.

Кырдьаҕас киһи сүһүөҕүн булбакка бүгүй-
бэхтээбитэ, сытар киһи үрдүгэр тиийэн тобуктуу 
түһээхтээбитэ. Хата, ону биирдэрэ күүстээх ха-
рытынан күөйэ тутан ылбыта.

– Кырдьаҕаас, кэл манна. Олор. Билигин он-
нугун оҥоруохпут, сөп дуо? – диэн хаайыылаах 
ботугураабыта.

Маннык быһылааҥҥа түбэспэтэх оҕонньор 
өмүт тэн хаалаахтаабыта. Дьонун кытары кэпсэ-
тиэ эбит, ону баара кулгааҕынан истэрэ мэ һэй-
дээбитэ. Улахан дьүлэй этэ. Камера иһэ үөл-дьүөл 
хараҥата. Киһи элбэх быһыылааҕа. Дьон нор 
илииттэн илиигэ сиэтэн оҕонньор муҥ нааҕы 
 муннукка турар сыҥаһа ороҥҥо тиэрпиттэрэ уон-
на токуйуоҕунан токуйан сытар куйум уҥуохтаах 
киһиэхэ бастаһыннары олохтообуттара. Сылай-
быта бэрт буолан оҕонньор сотору кэминэн уту-
йан мунна хаһыҥыраабытынан барбыта.

Эмискэ түүн үөһүн ааһыыта оҕонньордоро 
уһуу таабытынан оронугар олоро биэрбитэ уонна 
сүрдээх улаханнык хаһыытаан бытарыппыта.

– Кыра-куйум соҕус буолан баран бэрт ула-
хан киһини кытары бастаһыннарбыт эбиккит ээ. 
Эрэйим да буолар эбит. Бу туох ааттаах улахан 
сүрдээх-куттаах киһигиний, бу? Кимий, бу? Ки-
мий диибин ээ, доҕоттоор?

Соһуйан уһуктубут дьон оҕонньор кулгааҕар 
уостарын даҕайа-даҕайа: «Оҕонньоор, аргыый 
саҥар. Ити Ойуунускай ээ... Былатыан Ойуунус-
кай...» – диэн сибигинэйэ былаан этэ сатаабыт-
тара. Оҕонньор дьүлэйэ бэргээн, кыра саҥаны 
истибэт буолбут этэ.

Дьон хайыахтарын даҕаны булбатахтара, 
оҕонньор даҕаны уоскуйа охсубатаҕа. Хаайыл-
ла сытааччылартан биирдэстэрэ: «Уо, бу сору 
көрүөҥ этэ», – диэбитинэн өрө талахаччыйа түс-
пүтэ уонна синим биир диэбиттии, хаһыытаан 
тоҕо барбыта:

– Оҕонньоор, бу туох үлүгэрдээх айдаанын 
тартыҥ. Ити, оҕонньоор, Былатыан Ойуунускай 
ээ. Былатыан Ойуунускай. Ону билэн-истэн тугу 
абыранарыҥ буолла. Ол бэйэтэ ити токуйан сы-
таахтыыр ээ, оҕонньоор.

Ойуун киһи истибэтэҕин истэн, саҥата суох 
сөҥөн, ах баран олорбута. Даба ырбаахытын 
сиэ ҕинэн хараҕын уутун соттубута. Сэниэтэ 
суох ну каай буолбут илиилэрин тобугар өйөөн 
таҥнары санньыппыта. Онтон эмискэ эт этэ тар-
дан дьи гиһийэн ылбыта. «Уо, оҕом Былатыан 
муҥнаах манна киирбит эбиккин дуу. Хантан 
билиэмий. Хата, көрсөн хаалаахтаатаҕым...» 
– диэн уоһун иһигэр ботугураабытынан харах-
тара уоттанан кэлбиттэрэ, төбөтүн үрдүктүк 
көтөхпүтэ. Көхсүн этиппитэ уонна дьиппиэрэн 
олорон манныгы эппитэ:
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– Тоойуом, Былатыан, ааккын-суолгун истэ-
рим. Ойуун нэһилиэгиттэн төрүттээххин билэрим. 
Мин эмиэ ойууммунан биллибит киһи этим, ол 
бу олоробун... Чэ, хайыамый, тоо йуом, этэрбэр 
 тиийэбин. Аны биир-икки хонугунан миигин ман-
тан таһаарар буоллулар. Оттон эн, тоойуом, бу 
тимир килиэ хоһу у²уордаабат дьылҕаламмык-
кын. Ол эрээри... Улахан мөккүөргэ сытар киһи 
эбиккин... Чэ, аны сүүрбэ диибин дуу, отут сы-
лынан диибин дуу, тыыннаах бэйэҥ суох буол-

буту² кэннэ, Эн ааккын ирдээн туран үрдэтэр, 
сураҕырдар-арбыыр киһилэрэ буолсугун... Ула-
хан мөккүөргэ сытар ки´и эбиккин...

Итинниги эрэ истиэхпит диэбэтэх дьон ка-
мера иһигэр суугунаһа, сэрбэҥнэһэ түспүттэ-
рэ... Арай Платон Алексеевич утуйбутун даҕаны, 
уһуктаҕаһын даҕаны биллэрбэккэ токуйан сы-
таахтаабыта.

Кырдьык, хаайылынна±ын иккис кµнµгэр о±он-
ньору босхолообуттара.

Арамаан, атастарын көрөн, санаарҕыы испитэ буруо буолан үргэн хаалла.
– Оо, оҕонньорбут кэллэ, сонун истэр буоллубут...
Арамаан төһө да бу уолаттартан кыранан аҕатын иһин, ытыктаан итин-

ник ыҥыраллар.
– Быраатым Тимир Тиргэлээх сиэнэ ороһу оҕо Оруомка кэллэ. Тойон 

буолбут сурахтааҕыҥ, дорҕоонноох дорообото тут! – диэн Бүөтүр Бала-
паатабыс илии тутуста.

Дьиэҕэ киирбиттэрэ, киһи киһитин билсибэт элбэх ыччата. Дьон со-
рохторо ыскамыайкаҕа, сорохторо сиргэ, кимнээх эрэ дьыбааннарга ба-
чыгыраччы олорбуттар. Ортоку Былатыан Силэпсиэп, хараҕа иччилээх 
уотунан умайан, тыла-өһө сөллөн, хоһоон ааҕан доллоһута турар. «Оо, 
Былатыан баар эбит буолбаат. Алыс даҕаны айылҕа хатаҕалаабыт киһи-
тэ. Бу хоһоонноро киһи сүрэҕин өрүкүттэхтэрин, бу тыла саталааҕын, 
барыта ураты. Маннык дэгиттэр дьону омуктар генийдэр диэн эрдэхтэ-
рэ. Аны тыл этэрин иһиттэххинэ, тугу барытын быраҕан туран кинини 
батыһан ууну-уоту ортотунан барсыах айылаах буолаҕын, дьэ дьикти. 
Хомуһуннаах ойуун курдук киһини абылаан кэбиһэр сэдэх дьоҕурдаах. 
Дьон сир түгэҕинэн Былатыаны улуу өбүгэлэрин батан идэлээх диэн 
сибигинэһэллэр. Чахчы, кини өбүгэлэрэ Кээрэкээн ойуунтан сэдиптээн 
аар-саарга аатырбыт, номоххо киирбит улуу Кырдьаҕастар. Биһиги диэ-
ки кинилэр тустарынан олус кэптээх сэһэн-сэппэн элбэх. Баҕар, буолуо 
даҕаны, тоҕо эрэ киһиттэн эрэ ураты. Ити кини биирдэ эмэ утуйара дуу, 
суоҕа дуу, биир күн манна, атын күн хоту, сарсыныгар соҕуруу. Көтө 
сылдьар курдук киһи. Бу эттэҕэ-тыыннаҕа абытайын...»

Арамаан, итинник саныы туран, биирдэ Былатыан Чурапчыга эппит ты-
лын өйдөөн кэллэ. Чурапчыга дьон икки а²ы арахсан амырыын алдьар-
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хайы таһаара сыспыттара. Ярославскай, кими 
ыытарын толкуйдаан баран, Арамааннаах Бы-
латыаны ыыппыта. Арамаан Чурапчыга суруксу-
тунан үлэлээбит буолан, дьон кинини билэллэр. 
Оттон Былатыаны истэн эрэ билэллэр этэ эрээ ри, 
ураты киһитин тута таайбыттара. Дьоҥҥо утары 
хааман сэгэлдьийэн кэллэҕинэ, тоҥхос гыналла-
рын бэлиэтии көрбүтэ. Арамаан тахсан эппитин 
кэнниттэн, тылы Былатыаҥҥа  биэрдилэр. Кини 
чаҕыйар, толлор диэни билбэт уот сүрэхтээх 
киһи. Кыра бэйэтэ эрчимнээхтик хааман тах-
сан, бэйэтигэр холооно суох дуо рааннаах куо-
лаһынан саҥа былаас туһунан холкутук этэн 
саҕалаабыта. Сыыйа уутугар-хаарыгар киирэн, 
хараҕа уоттанан, төттөрү түһээччилэри, супту-
рута көрө-көрө, алҕастарын ыйыталаан испитэ. 
Бүтүүтүгэр дьон бары өрө туран кэлбиттэрин 
бэйэлэрэ да өйдөөбөккө хаалбыттара уонна ки ни 
саҕалаабыт ырыатын тоҕо тардан кэбис питтэрэ. 
Эйэлэстэхтэрэ ити.

«Биир улуу араатар Былатыан абаҕатын 
Нээс тэр кулуба уола Куоста Силэпсиэп. Куоста 
 билигин Уркуускайга µ³рэнэр. Кини кэллэҕинэ, 
дьэ, Силэпсиэптэр тыас таһаараллара буолуо. 
Биһиэхэ оннук улуу араатар били²²итэ суох. 
Арай Бааска улааттаҕына, киниэхэ эрэлбит 
улахан». Арамаан, арааһы санаан, баар да 
дьону өйдө³н көрбөккө абылатан истэ турда. 
Онтон ытыс тыаһа өрө хабылла түспүтүгэр, 

илиитин даллаппытынан утары иһэр Была-
тыаны Ара маан истиҥник кууһан ылла. Дьон 
өрө салаһарыгар кыһаммакка, мичээр дээн 
маҥан тиистэрин көө чүктүү турар Былат ыа-
ны сан ныттан кууһан ту ран, Арамаан «даа, 
өрөбөлүүссүйэ маннык ыч  чаттардаах буол-
лаҕына, кырдьык улахан уларыйыыны та-
һаарыаҕа. Дэлэҕэ даҕаны Ярославскай Была-
тыаннаах Махсыымы бэйэтин оҕоло рун кур дук 
таптаан уһуйуо дуо? Анарааҥҥыҥ, мунну-
гар сыттаах курдук, күүстээх-кыахтаах эрэ 
ыччаттары бэйэтигэр чугаһатар» диэн эмиэ 
чыпчылҕан түгэнэ санаан ылла.

– Арамаан, эмиэ тугу эрэ ырааҕы саныы 
тураҕын дуу? Хата, кэллиҥ дии, сонуҥҥун тоҕо 
тардан кэбис. Улаханнык тугу да истибэккэ 
сыл дьабын, уобалас эрэпкиэмнэрин мунньаҕар 
сылдьан баран, бүгүн эрэ кэллим, – Былатыан, 
өрүкүйбүтэ ааспатар даҕаны, дьону кытта илии 
тутуһа-тутуһа кэпсэтэр.

Кини, мүөттээх курдук, куруук дьону бэйэтин 
тула тарда сылдьар дьикти күүстээх. Ардыгар 
убайа Алампа дьээбэлээн, «Былатыан кэллэ, 
мин быраҕылынным» диэн күллэрээччи. Ара-
маан инники тахсан бүгүҥҥү үөрүүлээх сонун-
нары иһитиннэрэн, мустубут дьон санааларын 
өссө көтөхтө. Арай, Былатыан уонна Иһиидэр 
Ыйбаныап тугу да саҥарбакка инники соҥуоран 
олордулар.
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Софрон Данилов,
саха норуодунай суруйааччыта

Сахалар ааттарыттан
(Драматтан бы´а тардыы)

Аммосов. Дьэ, Былатыан, кэпсээн кэбис. Көрсүбэтэх да ыраатта. Кырдьы-
гы кистээбэккэ эттэхпинэ бу эһигини, сатана уолаттарын (Слепцовтаах Бор-
цову икки илиитинэн моонньуларыттан ылан, сүүстэринэн харсы´ыннарар) 
олус да ахтан кэлэрим.

Слепцов. Тыа киһитин кэпсээнэ — тыа олоҕо буоллаҕа дии. Суров диэн 
штабс-капитан этэрээтэ мин олорор дэриэбинэбиттэн 18 киһини, илдьи 
таһыйан баран, нэһиилэ хаамар дьону саа уоһугар туруорда: револю ционнай 
комитеты тэриммиккит, кыһыл партизаннарга көмөлөһөҕүт диэн. Миигин эмиэ 
сааналлар үһү. «Слепцов учуутал эмиэ большевик, бука, кини бааһынайдары 
иирдэн, буунната олороро буолуо»,— дэһэллэр үһү. Кыһыл партизаннарга 
күрээн хаалыахпын саныы-саныы, олорбут сиргэр олор диэн подпольнай ко-
митет дьаһалыгар бас бэринэн олоробун. Хаһан кэлэн тутан илдьэ бараллар 
диэн көһүтэн олорор баар – саамай куһаҕана. Саа-саадах тутан кыргыспыт 
киһи баар ини!

Борцов. Мин эмиэ инньэ диэн этэ сатыыбын да — көҥүллүөх быһыылара 
суох.

Аммосов. Саамай сөп. Ким баҕарар хайдах баҕарарынан, бас-баттах 
сырыттаҕына, хайдах сатаныай?

Борцов. Оннугун оннук. Ол эрээри, өйгүнэн төһө да өйдөөбүтүҥ иһин, 
сүрэх батарбата диэн эмиэ баар ээ. (Аргыый). Уонна, уолаттаар, дойдубун 
ахтарым бэрт... Курдаттыы таттара сылдьабын...

Слепцов. Мин эмиэ... (¥өһэ тыынар). Төрүөбүт буор ахтылҕана күүстээх 
даҕаны, ааспат-арахпат даҕаны буолар эбит. Омос санаан көрдөххө, дьэ, 
Саха сирэ туох үчүгэйдээх буолуон сөбүй: кыһынын тымныыта үлүгэрэ, сай-
ынын кумаара-бырдаҕа, самыыра-ардаҕа... Чэҥирбит самнархай балаҕан, 
холоҥсолоох хотон... Буор муоста, муус түннүк... Ол гынан баран сибили-
гин: «Ханна төрүүгүн – тал», – диэтэллэр, мин син-биир бэйэм дойдубун 
талан ылыам этэ. Санаа-оноо бөҕө үүйэ туттаҕына, күн күлүгүрэн, халла-
ан хараҥаран көһүннэҕинэ, мин төрүөбүт төрүт  буорбун, кини үлүскэн сүү-
рүктээх өрүстэрин, халлааҥҥа харбаспыт хайаларын, халы² тайҕаларын, 
улуу сыһыыларын харахпар көрөн кэлэбин. Сахам сирин саргылаах сарсыҥ-
ҥы кү нүн, кэрэ кэскилин туһунан саныыбын. Дьэ, оччоҕо көхсүм кэҥии, са-
наам сайҕана түһэр. Дьэ, оччоҕо халлааным халлан, күнүм күлүмнээн кэлэр...

Борцов. Дойдубут барахсан, модун тым ныыта уостан, халлаан сырдаан, 
күн ылааран, саҥардыы бэлиэтээн эрдэҕэ. Баччаҕа дьаам тиэрдэн баран 
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көмөлөһүҥ диэн илдьитэ хайаан да тириэрдил-
лиэхтээх!

Слепцов. Махсыым, эн тиийиэҥ!
Борцов. Аны хаһан эрэ, ханна эрэ көрсөбүт...
Аммосов. Доҕотторуом, хаһан да, ханна да 

көрсүбүппүт иһин, эһигини Совет былааһын 
иһин охсуһуу инники күөнүгэр, революционнай 
байыастар бастакы кэккэлэригэр көрсүөм диэн 
эрэнэбин. Хаһан да, ханна да тиийбиккит иһин, 
төрүөбүт кыраайгытын, төрүөбүт норуоккутун 
умнумаҥ!

Борцов. Максим, эн биһиэхэ бигэтик эрэн. 
Биһиги хаһан да түһэн биэриэхпит суоҕа.

Слепцов. Эппит тыл, санаабыт санаа биир: 
сүрэхпит тэбэрин тухары охсуспуппут курдук 
ох  суһуохпут, үлэлээбиппит курдук үлэлиэхпит! 
(Тох туур. Симиттибит курдук туттар, онтон ор-
гууй аҕай саҥарар). Эһиги миигин ырыаһыппыт-
тойуксуппут диэн ааттыыр этигит. Казанкаҕа 
үрүҥ офицердар хаһан тутан илдьэн саа уоһугар 
ту руораллар диэн күүтэн, уһун түүн утуйбакка 
олорон, сити санаабын хоһоонунан суруйбутум. 
Ол хоһоону, Махсыым, эйиэхэ анаабытым. Ис-
тиэххит дуо? (Саппыкытын оһуттан тэтэрээти 
хостуур).

Аммосов, Борцов (иккиэн). Аах, аах!
Слепцов (ааҕар). «Син-биир буолбаат?» Мак-

сим Кирович Аммосовка. (Маҥнай оргууй аҕай, 
онтон улам көтөҕүллэн дуорааннаахтык ааҕан 
барар).

Аарт-татай! Алаата, оҕолор!
Аан ийэ дайдыбыт үрдүгэр 
Саха хамначчытын иннигэр 
Сардаҥалаах ааны аһаарыбыт, –
Күүрээннээх мөккүөрү күүрдэммит,
Күүстээх үлэни үлэлээммит,
Хараҥа олох халбарыйарын иннигэр 
Ханна да бараммыт хаарыан хааммыт тохторо 

Син-биир буолбаат?!
Сир үрдэ киэҥ –

Үлэлиирбит курдук үлэлиэхпит,
Үрүҥнэри кытта мөккүһүөхпүт!..
Өрөгөйдөөх өрөбөлүүссүйэ иннигэр 
Өстөөхтөн өлөр да күннээх буоллахпытына – 
Төрүөбүт ийэ буор сирбитигэр 
Төннөн өлбөтөхпүтүн даа диэммит 

Хомойорбун билбэппин,
Хоргутарбын көрбөппүн.

төннөргө өрүс килэҥ суолун устун аллаах аты-
нан сыыйылыннарар үчүгэй да буолара!..

Аммосов. Мин саамай таптыыр кэмим — са-
йылыкка тахсыы кэмэ этэ. Сайылык оҕолоро оон-
ньоон эймэнэр хаһыылара, ынах маҥырыыра, 
дьахталлар чаҥкынас саҥалара, тыа, хонуу көҕөрө 
чэлгийэн турара, түптэ буруота унаарыйара субу 
харахпар көстөргө, кул гаахпар иһиллэргэ дылы... 
(Тохтуу түһэр). Киһи дьиибэ даҕаны ээ, мин ар-
дыгар көмүлүөк оһоҕу ахтан, кини сылааһы-
гар иттиэхпин баҕаран кэлэбин. Кыһыҥҥы уһун 
түүн көмүлүөк оһох иннигэр олорон олоҥхоһут 
тойугун истэр олус да кэрэ буолара. Абалаах да 
эбит. Былатыан, бэҕэһээ кэлбит буолбатаххыан! 
Оччоҕо биһиги бу халааҥканы күөдьүччү оттон, 
аанын тэлэччи аһан баран,  эйи гин олоҥхолотон 
ахтылҕаммытын таһаарыа этибит...

Слепцов (ситэ этиппэккэ, ойон турар). Оттон 
бу түүн тоҕо сатамматый? Мин бу түүн син-биир 
төннүбэппин ээ.

Борцов. Платон, бу түүн сорохпут ханна баар 
буолара биллибэт ээ.

Слепцов (өйдөөбөккө). Хайдах?
Аммосов. Былатыан, мин фрону туораан, Со-

ветскай Россияҕа баран иһэбин. Бу киэһэ мантан 
барыахтаахпын...

Слепцов (үөрэн, Аммосовы санныттан кууһа 
түһэр). Кырдьык дуо?! Махсыым, оттон мин эйи-
гин кытта...

Аммосов. Сатаммат, Былатыан. Фрону икки 
буолан туоруур олус күчүмэҕэй буолуо. Онуо-
ха эбии мин саха коммуниһын быһыытынан эрэ 
буолбакка, партия Сибирдээҕи комитетын пред-
ставителин быһыытынан барабын. (Чаһытын 
кө рөр). Билигин манна Томскайдааҕы комитет-
тан биир табаарыс кэлиэхтээх. Кэнники кэмҥэ 
Сибирдээҕи комитет үс киһини ыыппытыттан 
биир эрэ киһи тиийбит, иккитин фрону туоруул-
ларыгар Колчак контрразведката тутан муҥнаан-
сордоон өлөртөөбүт... Кинилэртэн биирдэстэрин 
мин билэр этим. 1905 сыллаахха Чита бастаан-
ньатыгар актыыбынайдык кыттыбыт, уонча сыл 
хаатыргаҕа олорбут, кистэлэҥ үлэҕэ опыттаах 
кырдьаҕас коммунист этэ. (Тохтуу түһэн, ос-
туол аттыгар барар). Биһиги үстэн биирдэспит 
эмэ хайаан да Москваҕа тиийиэхтээх! Россия 
пролетариатыгар, Лениҥҥэ саха үлэһит норуота 
баайдар-тойоттор батталларыттан босхолонорго 

П.А. Ойуунускай т³р³³бµтэ 125 сыла
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Социализм идэтигэр,
Соргулаах олох иннигэр 
Ханна да бардахха,
Хандалы да кэттэххэ,
Аан ийэ дайдыбытыттан 
Арахсыбыппыт да иһин 
Уоттаах улуу модун санаабыт 
Уҕарыйыа дии санаабаппын. 

Аарт-татай! Алаата, оҕолор!
Аныгы уол оҕо барахсан 
Аан ийэ дайдым далбарыттан
Арахсар күнүм кэллэҕэ диэн 
Санааҕа-онооҕо ылларан
Санньыйыаҕа дии санаабаппын...
Хайа да сиргэ барара,
Ханна да баран үлэлиирэ 

Син-биир буолбаат?!
Сир үрдэ киэҥ –

Үрүҥү үлтү тэпсэргэ 
Үҥүү-батас өргөстүөхпүт...
Аймах билэ дьоннорбутуттан 

Араардахтара абатын диэммит,
Коммунист партия барахсан 
Хотойдуу хоодуот-хоһуун оҕолоро –
Кэнтиккэ да охтуохпут буоллар –
Кэрээнэ суох кэпсэтэр дьон буолуохпут... 
Хараҥа олох халбарыйарын иннигэр 
Ханна да сылдьаммыт хааммыт тохторо

Син-биир буолбаат?!
Сир үрдэ киэҥ –

Аан ийэ дайдыбытыттан 
Арахсыбыппыт да иһин 
Уоттаах улуу модун санаабыт 
Уҕарыйыа дии санаабаппын!

Чочумча саҥа-иҥэ суох.
Борцов. «...уоттаах улуу модун санаабыт уҕа-

рыйыа дии санаабаппын!» Олус үчүгэй!
Аммосов (Слепцову санныттан кууһар). Ба-

һыыба, Былатыан! Талааннаах да киһигин. Аҕал 
эрэ илиигин – саха бастакы революционнай поэ-
тын илиитин! (Слепцов илиитин ыга тутар).

…Ойуунускай. Ханна да хайыс, орто дойду олоҕо баай-дьадаҥы, бы-
лыргылыы-аныгылыы икки уоттаах улуу мөккүөрдэринэн үктэллэнэр 
эбит. Күүстээх өттө, модун санаалаах өттө олоҕу кырдьыктаах гына ула-
рытаары ол улуу мөккүөргэ кыттан урусхал буолбут.

Аммосов. Олоҕу кырдьыктаах гына уларытаары... Кырдьык... Мин 
кырдьык туһунан саныыбын. Кырдьык диэн иччилээх, идэмэрдээх 
өйдөбүл. Кырдьыгы кэмигэр сатаан этэн аата-суола үрдээбит элбэх, ол 
эрээри кырдьыгы сатаан эппэккэ баһы быстыбыт оннооҕор үгүс.

Ойуунускай. Ол эрээри арыт кырдьыгы билии – кырыыс буолар.
Аммосов. Оччоҕо дьиҥ кырдьыгы билбэккэ бу муна-тэнэ сылдьаач-

чылар ол дьоллоро дуо?
Ойуунускай. Баҕар буолуо, тоҕо диэтэххэ, кинилэр муна сылдьалла-

рын билиммэттэр ээ.
Аммосов. Оттон биһиги? Бу тугуй? Кырыыстаах кырыыһа тиийдэ дуу, 

сэт-сэлээн ситтэ дуу?

Николай Лугинов,
саха норуодунай суруйааччыта

Бырастыы
(Драматтан бы´а тардыы)
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4*



52 Чолбон 11 №-рэ 2018

Ойуунускай. Кэбис, Максим, эн хайа да сэт-
сэлээн ылбат, ханнык да кырыыс тиийбэт кыра-
ман үрдүк олбоххо олороҕун. Аньыыны-хараны 
ааҕыстахха, биһиги аҕыйах баай-тойот өттүн 
кыһарыйдахпыт буолуо, ол оннугар бар дьом-
мут кыйма курдук кыра-кыаммат өттө кытыыга 
олорбутун уот иннигэр аҕаллыбыт, кэнникилэри 
бастаттыбыт...

Аммосов. Кумалааны кулуба оннугар олор-
дон кээнчэ бытын кэтэххэ ытыарбатыбыт дуо?

Ойуунускай. Аһара түһээччилэр хайа да 
кэмҥэ баар буолуохтара. Кыһыллааҕар аһара 
кы һыллар, олоҥхону, ойууну, оһуохайы утары 
охсооччулар, бэйэлэрэ тугу да гыммакка эрэ 
өрүү үөрэтээччилэр, наар буруйдааччылар, тыл-
лааччылар, басты² дьону сойуолаһааччылар 

 бааллар. Бүгүн биһигини эмиэ «норуот өстөөх тө-
рө» диэтилэр эрээри, саха саргыта быһаарыллар 
былдьаһыктаах кэмэ кэллэр эрэ биһиги аап-
пытын эмиэ былаах курдук өрө тутуохтара. Чэ, 
абааһылар, кинини сөбүн эрэйдээтигит, аны 
сырдык дууһата биһиэнэ!

Аммосов кэккэлэһэн турар дьоҥҥо утары хаа-
мар.

Ойуунускай. Табаарыстар, бары туруҥ. 
(Бары тураллар). Мин бүгүн эппэтэх ыар тылбын 
этэргэ тиийэбин... Бүтүн аан дойду кырыыһын 
көтөхпүт, аньыытын-харатын алдьаппыт улуу 
киһини Ленини көмөбүт.

Ол да буоллар орто дойду остуоруйата кини 
аатын аан дойду архыыбатыгар анньыаҕа. 
Бырас тыы... Бырастыы...

П.А. Ойуунускай т³р³³бµтэ 125 сыла

Георгий Борисов,
Россия Суруйааччыларын сойуу´ун чилиэнэ

£лµµ суолун талбыттар
(Трагедияттан бы´а тардыы)

Аммосовтаах Ойуунускай ыга куустуһан турбахтаан баран, ыһык тыһан 
кэбиһэллэр. Эмиэ харах уута, эмиэ ытаһыы-соҥоһуу.

Аммосов. Быралыйар быдан сылларга быраһаай, доҕоруом, Былатыан!
Ойуунускай. Быраһаай, Максим, быраһаай!
Сцена аа-дьуо хараҥаран баран, эмиэ улам-улам сырдаан кэлэр. 

Ойуу нускай камерата көстөр. Платон Алексеевич кыратык утуйан ылан 
баран дуу, утуйбакка ону-маны эргитэ саныы сытан баран дуу, эмискэ 
суорҕанын тэлэйэ баттаан, оронугар хорос гына олоро түһэр.

Ойуунускай кэп туонуута (Кыһыл Ойууннуу). Сүүрбэттэн ахса сыл 
буолла: дирбиэн-дарбаан күннэргэ дирбийэн-дарбыйан турбутум, көнөр 
көҥүлү көрдөспүтүм, көмүс солону көмсүбүтүм. Тибиилээх-тииһиктээх 
күннэргэ тибийэн-табыйан турбутум, баай дьон батталын бараспы-
тым, барбах дьоннору барҕатыспытым. Саталаах-саргылаах кµннэргэ 
сатайан-саҥаран турбутум, саха дьонун салайсыбытым, сааппат-саспат 
саргыласпытым... Хаарыан-харамай күннэргэ хаһыытаан-ыһыытаан ту-
раммын түрбүөн бөҕөнү түһэрсибитим, түрмэ бөҕөнү түҥнэрсибитим... 
Эс... кэбис... билигин өссө элбэх түрмэ төбүрүөннээтэ буолбат дуо?! 
Сµүрбэттэн тахса сыл буолла килбик-кичимэҕэй күннэргэ кичэйэн-хача-
йан турбутум, ордук соргуну булсубутум, олох дьолун оҥорсубутум... 
көҥүл дохсун күннэргэ көрүлээн-нарылаан тураммын өйү, көҥүлү үр-
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дэтиспитим, өлгөм дьолу төрөтүспүтүм... Дор-
ҕоон-долгун күннэргэ долгуйан-оргуйан турам-
мын кыра норуоттуун кыайбытым, кырыыс 
ба һын быһыспытым... Кыыһар сардаҥа уотугар, 
кы һыл үйэ дьолугар уһун тускул туппутум, уруй-
айхал эппитим... Онтон билигин, кырбаныыттан 
сордонон кырдырҕаччы тыынар, сутуруктааһын 
соруттан сурдурҕаччы тыынар кэмнэрбэр, күнүм 
күрэнээри күдэриктэнэн көстөр, ыйым кыйда-
наары ынырыктыйан көстөр кэмнэригэр, эстэн 
эрэр эт кулгаахпынан тугу истэбиний, уолаа ры 
гыммыт уу харахпынан тугу көрөбүнүй?! Ый-
даҥаны ытыспыппын, кураанаҕы кууспуппун, 
сииккэ сиэлбиппин, хаарга хаампыппын... «Но-
руот өстөөҕө» диэн тылларынан бэлиэтэммит 
тимир чэҥкээйини моонньубар ыйаабыттарын, 
эмиэ итинник тылларынан бэлиэтэммит хоҥкунас 
хобону кутурукпар баайбыттарын!... Оо, аанай-
туонай абаккам, иэнэй-туонай иэдээним эбит!... 
Сорум эбит!.. Муҥум эбит. Ыллыыр бэйэккэм 
ытыыр идэлэммиппин, хоһуйар бэйэккэм куру-
сири дьүһүннэммиппин истэн-билэн иэдэйэбин, 
көрөн-истэн күлүктүйэбин... Ытыам-ымманы-
йыам иһин – хараҕым уута халыйбат, күүгүнүөм, 
күйгүөрүөм иһин көмүскэм уута көстүбэт буолла. 
«Өрөбөлүүссүйэ!» дии-дии өрөппөөннөспүтүм, 
«көҥүл!» дии-лии көбүөхтэспитим, «дьол» дии-
дии турууласпытым – барыта сымыйа, кураанах 
буолан таҕыста!!! Эрэммиппит эһиннэ! Санаа-
быппыт самынна! Кыргыспыппыт кыранна! Ох-
суспуппут огдолуйда! Аай-аайбын! Ыый-ыый-
бын! Абаккатын-айаккатын!

Көрµдµөргэ кэлии-барыы, кэпсэтии-ипсэтии 
иһил лэр. Хамаандалыыр, дьаһайар саҥа дуо ра-
һыйар. Чочумча буолаат, ол кµµгээн-айдаан ба-
рыта таһырдьа, хаайыы тиэргэнигэр тахсыбыт 
курдук, уларыйан иһиллэр. «Пли!» диэн хамаан-
да чуолкайдык кулгаахха куугунаан киирэр.

Ойуунускай истиэнэттэн өйөнөн, сүһүөҕэр ту-
ран, хас да төгүл: «Быраһаай, Махсыымым! Бы-
растыы, доҕорум!» – диэн хатаннык хатылыыр. 
Камера иһэ, иһиллээбит курдук, им-ньим буола 
түһэр...

Ойуунускай (ырбаахытын сиэҕинэн хараҕын 
уутун туора-маары сотто-сотто). Ити кимиэ-
хэ «Пли!» диэн хамаандалаатылар? Муҥар, 
ситэ истибэккэ хааллым дии. Чуолкайа – Мак-
сим быһыылаах, төлөннөөх революционер, 

са ха норуотун киэн туттуута – Максим Аммо-
сов быһыылаах! Кини сибилигин аҕай ытыл-
лыахтааҕын туһунан эппитэ буолбаат!!! ОСО би-
риигэбэрэ оннук диэбитэ дии!

Ойуунускай (салгыы кэп туонуута). Бал-
кыыр даах Байҕалым баалларын курдук, басса-
быык баартыйа барҕаран тахсыбыта. Баттам-
мыт омукпутун бассабыык баартыйа «баттал  тан 
та һаарбыта», «баспытын биллэрбитэ». Үл-
лэр долгун курдук, үлэһит сэриитэ үксээбитэ-
үрдээбитэ, үрүҥнэри үүрбүтэ, батталга ба ҕар-
быт баандабыт бараммыта, тэмтэрийбэт сы рыы 
– тэҥнэһиибит кэлбитэ, кыскыйар тыын нардаах, 
кыыдааннаах дьыбардаах төрөөбүт дойдубут 
төлкөтө олорбута. Сахабыт сиригэр самныбат 
саргыбыт сандааран-күндээрэн, салаллаахтаан 
кэлбитэ; кэхтибэт кэскилбит кэрэлэнэн кэлбитэ; 
охтубат соргубут оҥоруута турбута; бассабыык 
 баартыйа батталтан таһаарбыт урааҥхай сахата 
уруйа улааппыта! Ол кэннитэн хайдах буолбу-
тай? Ол кэнниттэн саха омук үчүгэй дьоннорун, 
өйдөөх чөмчөкөлө рүн «националист» дии-дии 
дьа һайтаабыттара, «оп портуньуус» дии-дии 
урус халлаабыттара. Он нук уордаах кылын дьа-
һалларга биһигини «бэйэҕит билэҕит», «Сала-
йар дьон сатабыллаах буолуохтааххыт» дии-дии 
үөһэттэн үчүгэй дьаһалы тиэрпиттии, киһилии 
дьа´алы эппиттии: «Үрүҥнэри үлтүрүтүҥ, нацио-
налистары дьаһайыҥ!» – диэн биири эрэ бигэргэ-
тэллэрэ, суос-соҕотоҕу соҥнууллара. Оо,  иэдээн 
эбит! Оо, үлүгэр да буолар эбит! Онтон салгыы 
омуннарын ордук сытыылыыллара, төлөннөрүн 
төрүтүн күөртүµллэрэ. «Эһиги кыайбатаххы-
тына – эбии күүһү ыытыахпыт, хоппот күннээх 
буоллаххытына – хомуньуус хоодуоттарын куду 
анньа туруохпут, кыһыллар бастыҥнарын кыах 
баарынан кырыктаахтык кымньыылата ыыта-
лыахпыт!» – диэн ордук эбии ордоотоһоллоро. 
Өссө күүркэтэн өрөгөйдүүллэрэ. Ол аайы биһиги 
бэйэбит эмиэ бэрт дьон аатыран бэбээрэрбит, 
үчүгэй дьон аатыран үөгүлэһэрбит. «Долой!» – 
дии-дии дуоһуйарбыт, «Бүтэр!» – дии-дии бө-
төҥкөлөһөрбүт. Билигин санаатахха урусхал-
ламмыт урукку былаас, эстибит эргэ былаас 
дьа һаллара бассабыыктар баһылыылларыгар 
тэҥ нээтэххэ барбах аҕай буолан көстөрө. 

Тыас халыгырыы түһээтин кытта камера 
 аанын аһатарга аналлаах чуолҕана аһыллаатын, 



54 Чолбон 11 №-рэ 2018

П.А. Ойуунускай т³р³³бµтэ 125 сыла

1-гы надзиратель сирэйэ кытаран, мэлтэс гына 
түһээтин: 

1-гы надзиратель (күлүү-элэк гынан). Ээй! 
Истэҕин дуо?! Тойуксут туйгуна, бэ йиэт бэрдэ, 
сурдурҕаччы суруйан субурутааччы, чыһырда 
суруйан чынарыйааччы, арааппардаан айдаа-
рааччы, этэн-тыынан эппэҥнээччи, Ойуунус-
кай оҕочоос! Туох айылаах буолаҥҥын баһыҥ 
иһэ баллыгыраата, көхсүҥ иһэ куллүгүрээтэ? 
Туох тылгын чочуйдуҥ, ханнык тылларгын ха-
ныылаатыҥ? Бэйиэт ээ, бэйиэт буола-буола! 
Хоһоонньут ээ, хоһоонньут буола-буола!

Ойуунускай. Оо, абаккам! Оо, сорум-муҥум 
эбит! Саҥа µйэни, саҥа көҥүлү, саҥа дьолу туо-
йаммын уоттаах-төлөннөөх поэт, революция 
ырыаһыта аатырбытым ити баар дии: күөрт ыт 
күлµүтэ, эриэн ыт элэгэ оҥостоллор буолбаат?! 
Оо, бу оһоллоох-моһоллоох орто аан дойдуга 
иирсээннээх-эндиэлээх ийэ сир үрдүгэр иккис-
тээн төрүүрүм эбитэ буоллар, хаһан даҕаны, 
ханна даҕаны

Үлэһит кыайбытын,
Үйэ уларыйбытын,
Уот саадаҕа моҕойдор
Оҕо оонньуулара буолбуттарын...

туһунан ыллыыртан-туойартан ыыра аккаас-
таныам, хомуһуннанан туойартан, илбиһирэн 
этэртэн эттиин-хаанныын тэйиэм этэ, диэн 
орун наахтык онолуйабын, айгыраабаттыы ан-
да ҕайабын! Оо, доҕорум, Махсыым барахсан! 
Эн тыыннааҕыҥ, эн баарыҥ буоллар – хайдах 
сүбэлиэҥ, хайдах этиэҥ эбитэ буолла? Эн миэ хэ 
сөпкө да этэн аһарбытыҥ ээ: «Орто дойду ул-
луҥах курдук синньиир, ытыс курдук кыч чыыр 

кэмэ кэлэр эбит!» – диэн. Саамай сөп санаа дии! 
Өскөтө биһиги төрөөбүт ийэ буорбутугар, күнү 
көрбүт күндү сирбитигэр – Сахабыт тыйыс тым-
ныы кыраайыгар, урааҥхайбыт оргуйар уох-
таах тымныылаах дойдутугар олохсуйан олорон, 
үөскээн-үөдүйэн, үс саха дьолугар, түөрт саха 
төрµөтүгэр анаан, үлуһүйэн үлэлээн өлбүппүт, 
сатараан сайдан, туох баар дьоҕурбутун, туох 
баар талааммытын бүтүннүүтүн ииппит-улаа-
тыннарбыт норуоппутугар биэрэн баран анна-
раа дойдуга айаннаабыппыт, ол дойдуга ула-
рыйбыппыт, хоруоппут хончойбута, кириэспит 
килбэйбитэ буоллар быдан ордук буолуо этэ! 
Доҕоччуок, Махсыым! Оччоҕо, дьэ ³лбүппүт да 
иһин өллүбүт, хаалбыппыт да иһин хааллыбыт 
дии сананыа суох этибит! Бассабыыктар ман-
нык майгыларынан, тосту-туора дохсуннары-
нан, оруо-маһы ортотунан ордоотоһоллорунан, 
халлааны хабарҕаларынан, муораны тобукта-
рынан халы-мааргы халаатаһалларынан, суол-
тата суох суоһурҕаналларынан, кырдьыга суох 
кырыктаналларынан, силиһэ суох силбиэтэнэл-
лэринэн, муҥура суох муҥутуулларынан, но руо-
т у тууйалларынан, дьону дьоҕуһаталларынан, 
бэ  йэлэрэ этэллэринэн тыһыынчанан сыллар-
га тысхаҥнаһалларын, µгүс үйэлэргэ µллэҥ-
нэ  һэллэрин, дьэ, бэйэм чааһым, өйүм кыайан 
хоппот, хата, төттөрүтүн, сотору суох буолуох-
тара, эрдэ эстиэхтэрэ, кылгас кэм иһинэн кыйда-
ныахтара, уһаабакка уурайыахтара, кэҥээбэккэ 
кэхтиэхтэрэ дии саныыбын ээ! Итинник этиим 
олоххо киирэрэ буоллар, иин ииннэнэ сытан 
үөрүµбµттэн атын ³ттүбэр эргиллэн, саҥалыы 
сытыныам, табыллыбыттыы сананыам этэ!
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Астыбат тыалтан улдьуйан
Айан кутаата күөдьүйүө,
Ахсым ат эмискэ тыбыыран
Аартык айаҕар тэһииргиэ,

Билиэх-көрүөх баҕа көбөн
Суол айаҕын манаһыам,
Кэхтэр сарыал кэрэтин сайыһа
Кэриим кутум улуйуо,

Айан тыына босхо баран 
Угуйар далаҥҥа олорсуо,
Билбэтэх сирдэрбин тэлэйэн
Көхсүм кэҥиэ, хараҕым сырдыа.

Куорсуннаах
2018 сыл, бэс ыйын 21 күнэ. 
Бэйэбит баҕабытынан, Айыылар алгыстары-

нан арахсыспат аргыспынаан Андриян Васи-
льевичтыын айаҥҥа туруннубут. Биһигини, 
са ҥаны арыйар ырабыт сирдиир. Көрдүүр кыла-
аппыт көмүс буолбатах – билии-көрүү. 

Иннибитигэр аһаҕас халлаан уонна угуйар кы-
тыллар. 

Айан, утаппыт баҕаны ханнарар – аптаах уу, 
кыараабыт ыыры кэҥэтэр – саҥа кинигэ, эбэтэр 
аһаҕас ааннаах туспа ыалга сонун ыалдьыт буо-
лан киирии. Айан, оннук киһини дьэгдьитэр алып-
таах. Ордук биһиэхэ, Аан дойду хойгу баһыгар 
олорор, билиэн-көрүөн баҕалаах саха дьонугар 
тугунан даҕаны солбуллубат ураты турук, тууйул-
лубут тыыны таһаарар бастыҥ эмчит. Ол эрээри, 
саха туһалааҕынан сылдьар идэлээх. Биллэн ту-
рар бачча ыраахтан элбэхтэ биир сир гэ тиэстибэк-
кин, үбүҥ даҕаны кырыымчык, ол иһин кыаллары-
нан айантан элбэҕи сомсо сатыыгын. Дьэ, итинник 
этэн баран, мин, быйылгы дьыллаах биир айаным 
сонуннарын сэһэргиэхпин баҕарабын.

Быйыл, Былатыан Ойуунускай 125 сылын 
 туолар бэлиэ сыла буолан, кини киэҥ да лаа-

һын наах олоҕун бары өттүн сырдатар, тиий-
бэт өрүттэрин тиксиһиннэрэр айар-тутар дьон, 
чинчийээччилэр ытык иэспит. Ол сиэринэн ки-
ни олоҕун остуоруйатын биллибэккэ хаалбыт 
кэрчиктэрин ары йар көрдөөһүннэр үүйэ тутан, 
Киэҥ Сибиир эбэ кэтит иэнинэн чинчийэр санаа-
лаах айаммытын саҕалаатыбыт. Айан, Была тыан 
Өлөксөйөбүс бэ йэтин «Ааспыт күннэр-дьыл  -
лар» ахтыытыгар тирэҕирэр. Сырыыбыт-айам-
мыт  суо ла уустук уонна син сааһырбыт дьоҥҥо 
чэпчэкитэ суох. 

Манна даҕатан, аара билсибит сонун дьоммун 
күндү ааҕааччыларбар билиһиннэриэм, атын 
куо раттар тугунан тыына олороллорун кэпсиэм. 
Былыргы саҥа сирдэри, континеннары арый быт 
экспедициялар куруук суруйааччылары аал-
ларын кынатыгар олордон илдьэ сылдьаллара. 
Холобур: Миклухо-Маклай, Жюль Верн, Джек 
Лондон курдуктары. Кинилэр көрүүлэрэ, уус-
таан-ураннаан суруйуулара күн бүгүҥҥэ диэри 
киһи аймах кутун тутар кэрэ айымньыга кубу-
луйан үйэлэр тухары айан алыбын суолдьут су-
лустара буола тураллар.

АЙАН КУТААТА
(Суоллаа±ы бэлиэтээ´иннэр)

П.А. Ойуунускай т³р³³бµтэ 125 сыла
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УБАЙ БҮӨТҮР
Айаммыт бастакы сирэйин Сибиир улуу куо-

ратыттан Новосибирскайтан саҕалаатыбыт. Кини 
киэҥ-холку дуолугар былыргыттан үөрэххэ-
билиигэ талаһар Сибиир эбэ интеллигеннэрэ 
түмсэн олорор буоланнар ураты эйгэлээх. Хас 
хардыы аайы үөрэх тэрилтэлэрэ, бэчээт дьиэ-
лэрэ, аарыма чинчийэр институттар, эмп-томп 
киин нэрэ саҥа үйэттэн килбигийбит курдук ти-
рэх мас хойуу лабаатын анныгар сөрүүкүү ту-
раллар. Сэбиэскэй кэмҥэ Новосибирскэй наука 
хорук тымыра буолан, ол хайысхаҕа үлэлиир 
уонна үөрэтэр тэрилтэлэри, куорат таһыгар анал 
сирдээн-уоттаан, «Академгородок» диэн наука 
куоратын туппуттара. Биһиги убайбыт – 82 саас-
таах Новосибирскай аарыма кырдьаҕаһа ол куо-
рат киинигэр үс хостоох таас дьиэҕэ олорор.

Петр Данилович Лукин 1936 сыллаахха Нам 
улууһун Бөтүҥ нэһилиэгэр төрөөбүтэ. Ки ни 
улахан убайа – Аҕа дойду Улуу сэриитин кыт-
тыылааҕа, Бойобуой Кыһыл Знамя уордьан ка-
валера, Сэ биэскэй Аармыйа эписиэрэ, оччотооҕу 
кэмҥэ саха биир улахан үөрэхтээҕэ, кэргэним 
аҕата Василий Данилович Лукин. Бүөтүр кыра 
эрдэҕиттэн уба йын аҕа туттан, кини үтүө холо-
бурунан үөрэҕи-билиини батыһан 18 сааһыгар 
Новосибирскай куоракка тиийбит. Маҥнай уу 
транспорын институтугар үөрэммит. Онтон үһүс 
куурустан металлургическай институкка көһөн, 
ону бүтэрэн теплотермист диэн сэдэх идэни 
баһылыыр. Дойдутугар кэлиэн, оччолорго Саха 
сиригэр итинник идэҕэ үлэ суох буолан, эдэр 
киһи Новосибирскай куорат тепло-физика ин-
ститутугар сабыылаах лабораторияҕа үлэтин 
саҕалаабыт. Бу сэдэх идэнэн тулуур даах уонна 
идэтигэр олус бэриниилээх эрэ киһи өр сыллар-
га тэ´ийэн-тулуйан үлэлиир. Сотору дьоҕурдаах 
уолу бэлиэтии көрөн Ядернай физика институту-
гар термист быһыытынан үлэҕэ ыҥыран ылаллар. 
Петр Данилович бу институкка тапталлаах идэ-
тинэн 52 сыл үлэлээбит. Кини үлэтэ уустук, киһи 
биир тылынан кыайан быһаарбат уонна киһи до-
руобуйатыгар омсолоох. 25 миэтэрэ дириҥнээх 
сир анныгар баар термическэй, ол эбэтэр 50 
кыраадыстан тахса итии тиэрмэс иһигэр баар 
са быылаах лабораторияҕа научнай чинчийии 
ыытан, чопчу суоттаа´ыннары о²орон ядернай 
эстии дьайыытын µ³рэтэр. Петр Данилович ин-

ститут бөдөҥ арыйыыларыгар барытыгар кэриэтэ 
өҥө лөөх. Кини сахалыы көнө майгытынан, мын-
дыр өйүнэн, туппутун ыһыктыбат үлэһитинэн ки-
минэн даҕаны солбуллубат Институт бочуоттаах 
бэтэрээнэ. Ити идэни толору баһылаабыт үлэһит 
аҕыйаҕынан, Петр Даниловиһы институт салал-
тата көрдөһөн 74 сааһыгар диэри үлэлэппит. 

Дьиэ аана кырдьаҕас киһилии аргыый аҕай 
аһылынна. Уҥа хараҕын хара таҥаһынан саба 
бааммыт, орто уҥуохтаах, кыаһаан хааннаах, 
муус маҕан баттахтаах үөрэн мычылыйбыт тэ-
тиэнэх оҕонньор: «¤уу, дьэ кэллигит дии?» – 
дии тоһуйда. Эрдэ, кыыһа Юля эрийэн: «Паапа 
эһигини кэтэһэн даачатыгар тахсыбатаҕа хас да 
хонно, алыс ахтыбыт быһыылаах...» – диэбитэ. 
Биһиги кинини көннөрү «Убай Бүөтүр» диэн аат-
тыыбыт. 

Убай Бүөтүр бу куоракка эдэр сааһыгар оло ҕун 
аргыһын – эмчит идэлээх нуучча кыыһын Люд-
мила Александровнаны көрсөн, ыал буолан икки 
кыыһы төрөппүттэрэ. Кинилэр, саҥаспыт бу икки 
сыллааҕыта суох буолуор диэри олус иллээхтик, 
дьиэ кэргэн дьоло диэни билэн, икки сиэн кыыс-
танан, биир хос сиэн үөрүүтүн билэн олорбут-
тара. Саҥаспыт Людмила үтүөкэннээх киһи этэ. 
Киэҥ Сибииргэ аатырбыт Е.Н. Мешалкин аатынан 
сүрэҕи эмтиир кииҥҥэ эпэрээссийэлиир хирург 
уҥа илиитинэн үлэлээбитэ. Үлэлээбитин тухары 
эмтэнэ кэлбит саха дьонун уруурҕаан, ыарахан 
ыарыы ытарчатыттан үтүө санаатынан, быһаччы 
көмөтүнэн быыһыы сатыыра. Төһөлөөх киһини 
ийэлии иһирэх сыһыанынан быыһаабыта-абы-
раабыта буолуой. Ол өҥөтө сэмэйэ бэрт буо лан 
иһиллибэккэ хааллаҕа. 

Онтон саха аймахтарыгар сыһыана ураты 
истиҥ этэ. Убай Бүөтүр куруук үлэлиир буолан, 
биһиги тиийдибит эрэ саҥаспыт көрсөрө. Дэлэй 
астаах-үөллээх, үөрүү-көтүү көтөллөөх буолара. 
Бэл утуйар хоһун туран биэрэрэ уонна: «Петяны 
ахтылҕанын таһаары², дэлби кэпсэти²», – дии-
дии аһын астыы, биһиги кыһалҕабытын толуйа 
сүүрэрэ. Кэлин атаҕынан мөлтөөн да баран, мин 
тиийдим да: «Давай, маҕаһыын көрө бардыбыт», 
– диэн, араас үчүгэй атыы кииннэригэр илдьэ-
рэ уонна сылдьарын былаһын тухары аһатар 
айдааҥҥа түһэрэ. Хаарыан саҥаспыт барахсан 
суох буолуута убайбытын лаппа айгыраппыт.  

Убайбыт дьиэҕэ киллэрээт, эмиэ саҥаспыт 

П.А. Ойуунускай т³р³³бµтэ 125 сыла
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кур дук бэйэтин хоһугар сиэтэн илдьэн: «Манна 
олох суйу², мин сиэним хоһугар көстүм», – диэ-
тэ. Убайбыт бэйэтэ кэпсииринэн, эдэригэр дойду-
тун ахтылҕана соччо биллибэтэ үһү. Онтон саа-
һырдаҕын ахсын дойду тардыыта күүһүрэн испит 
уонна кэлин букатын ыарыыга кубулуйбут. Ол 
иһин кыанар эрдэҕинэ сыллата кэриэтэ дойдуту-
гар кэлэн, Намын салгынынан тыынан барара. Ол 
сыл бэркэ кыстыыра үһү. Бүтэһигин 78 сааһыгар 
кэлэн баран, дэлби ыалдьан, дьонун куттаан бар-
быта. Тиийэн баран: «Аны дойдубар кыайан бар-
бат буоллаҕым, хаалларыан баҕарар дуу, хайа 
сах...» – диэбит. «Саха киһитэ сааһырдаҕын аайы 
дойдутун тардыытын кыаммат буолар эбит. Эдэр-
гэр кыһаммаккын. Билигин бэл төрөөбүт тылбын 
иһиттэхпинэ, дойдум салгынын эҕирийбит курдук 
сананабын», – диэн, биһиги куппутун аймаата. 
Ол иһин кэлиҥҥи кэмҥэ төлөпүөннүүрэ элбээби-
тэ уонна тута: «Ха һан кэлэҕит?» – диэн ыйытара, 
бэл модьуйа ра үксээбитэ. 

Биһиги иккис күн, Новосибирскай куорат Киин 
архыыбыгар тиийдибит. Тоҕо диэтэххэ, Том-
скай уонна Иркутскай куораттар ³р³б³лµµссµйэ 
кэминээҕи архыыптара барыта түмүллэн, бу 
архыыпка кэлбит буолуохтааҕын билэбит. Ол 
эрээри 90-с сылларга кылгас кэмҥэ аһылла 
сылдьыбыт докумуоннар билигин төттөрү сабыл-
лыбыттарынан, чааһынай дьону аны киллэрбэт 
буолбуттарын истэн, төттөрү таҕыстыбыт. 

Санаабытын түһэрбэккэ, Кыраайы үөрэтэр му-
зейы сыныйан көрөөрү тиийдибит. Манна Си-
биир норуоттарын баай култуураларын көрдөрөр 
сэр гэх быыстапкаҕа былыргы археологичес кай 
хаһыылартан булуллубут экспонаттары уонна ор-
дук кыра норуоттар, ол иһигэр сахалар ойуут тарын 
илэ таҥна сылдьыбыт таҥастарын-саптарын, тут-
тубут тэриллэрин көрөн сөхтүбүт-махтайдыбыт. 

Киэһэ, убайбыт уонна балыстарбыт Ольга икки 
Юля киэн туттууларын, сайылыктарын көрдөрө 
илтилэр. Уо, үүнээйи эҥинэ дэлэччи да үүнэр 
эбит, отонноох мастар ас биэрээри тыҥаан ту-
раллара үчүгэйиэн. Түмүгэр, оҕуруоччут эбитим 
буоллар биир ыал курдук олорор араас наукалар 
дуоктардарыттан элбэх да сүбэни ылыа эбиппин, 
дии санаатым. Киһи үөйбэтэх кэрэ сибэккилэрэ 
персидскэй көбүөр курдук тиэргэннэргэ тэлгэнэ 
сыталлара кэрэтиэн. 

Икки күн элэстэнэн ааһа оҕуста. Убайбыт са-

халыы тылынан дуоһуйа кэпсэтэн, ахтылҕанын 
таһааран үөрэ-көтө сырытта. Онтон арахсарбыт 
уолдьаспытыгар, кырдьаҕас барахсан уйадыйан 
саҥатыттан матан турда, онтон: «Мин эһигини 
атаарбаппын, түннүгүнэн көрбөппүн, кырдьаҕас 
киһи сайыһара куһаҕан...» – диэн өрө тыына 
хаал ла уонна былыргы хоппо арыллан баран са-
былларыныы, аанын аргыый аҕай сапта. 

ТОМСКАЙ КУОРАТ
Саха сирин үөрэҕириитэ сайдарыгар улахан 

суолталаах куоратынан Томскай буолар. Оч-
чолорго култуура, наука, үөрэхтээһин киини-
нэн биллибит, кэрэ тутууларынан киэргэммит 
Сибиир биир бастыҥ куората этэ. Манна саха 
үөрэхтээхтэрэ П.Н. Сокольников, Г.В. Ксенофон-
тов, Р.И. Оросин билии-көрүү аанын арыйбыт-
тар. Онтон Былатыан Слепцовка Томскай куорат  
– сайдыытын, айар талаанын тырымнаппыт, уот 
болгуо сүрэхтээбит кыһата. 

«Мин, сайын тыаҕа, Таатта улууһугар үлэлээн 
баран, соҕуруу Томскай куоракка учуутал үөрэ-
ҕэр үөрэнэ барбытым», – диэн ахтар Былатыан 
Өлөксөйөбүс. Киниэхэ, Дьокуускайдааҕы учуу-
тал семинариятын бүтэрэригэр, салгыы Томскай-
га учууталлары үөрэтэр институкка үөрэ ҕин сал-
гыырыгар этэллэр. Онтон Была тыан дойду тэбэр 
сүрэҕэр Москваҕа А.Л. Шанявскай аатынан но-
руот университетыгар киирэр санаалааҕа. 1917 
сыл от ыйын 24 эбэтэр 28 күнүгэр ыраах айаҥҥа 
турунар. Унньуктаах уһун айан быһылаана суох 
буолбат, Былатыан Киренскэйгэ малын кыта ры 
докумуонун, харчытын уордарар. Иркутскайтан 
Дьокуускайга үөрэммит семинариятыгар «кө мө-
лөһү²» диэн  сурук суру йар. Онуоха семинария 
дириэктэрэ  Васильевскай 184 солкуобай харчы 
ыытан, онон төлөбүрдэнэн Томскай дыыр. Онно 
тиийэн  учуутал институтун историческай салаа-
тыгар киирэр. Эдэр киһи манна олоҕу киэҥник 
көрүүтэ, норуотун духуобунай култууратын са-
йыннарар туһугар туруулаһар санаата, туох идея 
туһу гар охсуһуохтааҕа, бас такы боччумнаах 
лите ра  ту ра ны кытары билсиитэ, Гоголь, Ос кар 
Уайльд, Максим Горькай айымньыларын тыл-
баастаан бөрүө түн сытыылааһына саҕаланар. 
«1917-1918 сыллаах дьылга Томскайга учуутал 
институтугар үөрэ нэ сырыттахпына, оннооҕу со-
циал-демократ пар тиятын салаата хайдан боль-
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шевик икки, мень шевик икки партиялар салаа-
лара оҥоһуллубуттара. Онно кулун тутар ыйыгар 
Шамшин бокуонньук рекомендациятынан ком-
мунист партияҕа киирэммин, большевик буолбу-
тум», – диэн ахтар.

2013 сыллаахха биһиги Томскай куорак-
ка, Былатыан үөрэммит институтугар сыл-
дьан, бил сиһии аанын арыйбыппыт. Оччолорго 
биһиэхэ «Следственная тюрьма НКВД» музе-
йын ди риэк тэрэ Василий Ханевич улаханнык 
көмөлөһөн турар. Кини сүбэтинэн куораттан 
биэс биэрэстэ лээх сиргэ турар Казанка диэн бы-
лыргы татаардар бөһүөлэктэригэр тиийэ сыл-
дьыбыппыт. Онно 1918 сыллаахха Былатыан 
Силэпсиэп сыылкаҕа кэлэн олоро сылдьыбыт 
Расторгуевтар диэн ыал дьиэтин, саатар оннун 
көрдүү сатаабыппыт. Ол эрээри олохтоохтор: 
«Манна итинник араспаанньалаах ыал олорбо-
тохторо», – диэбиттэрэ.  Бириэмэ суоҕунан уонна 
былааҥҥа киирбэтэҕинэн дириҥии сатаабакка 
төннүбүппүт. Андриян Васильевич он но эппитэ: 
«Ол аата иккис атын Казанка баар, ханна эрэ 
картаҕа көрөн аһарбытым», – диэбитэ. 

2014 сыллаахха эмиэ барар буолбуппут. Бу 
сырыыга Былатыан Силэпсиэпкэ билии аанын 
арыйбыт уруккута учуутал институтугар уон-
на киэҥ олох аартыгын атыллаппыт дойдуту-
гар махталбытын биллэрэн, били²²и педаго-
гическай университет халыҥ таас истиэнэ тигэр 
биир бастыҥ выпускнигын кэриэһигэр «Өй дө-
бүнньүк» таас арыйбыппыт. Онно Томскай уоба-
лас дьаһалтата уонна куорат олохтоохторо, 
учуу таллар бэйэлэрин үөрэнээччилэрин кытары 
үчү гэйдик кыттыбыттара, манна µ³рэммит саха 
чулуу уолунан киэн туттубуттара. Ол сы рыыны 
«Якутия» медиа-холдинг салайааччыта Афана-
сий Иванович Ноев уонна поэт Гаврил Гаври-
льевич Андросов тэрийбиттэрэ. Уобалас уон на 
институт дьаһалтатыттан көрдөһөн Казанка дэ-
риэбинэтигэр тиийэ сылдьыбыппыт уонна би-
гэтик билбиппит, Андриян Васильевич этэрин 
курдук атын, мантан быдан ыраах өссө биир 
Казанка диэн ааттаах бөһүөлэк баарын уонна 
ол аттыгар Максим Кирович Аммосов сыылкаҕа 
олоро сылдьыбыт Ново-Кусковскай диэн дэриэ-
бинэтэ баарын. Эмиэ сырыы таһынан кыайан 
сылдьар кыах суоҕунан, ол иккис Казанкаҕа 
барбакка  хаалбыппыт...

Оччолорго сэрии буола турар буолан Была-
тыан биир сылынан үөрэҕин түмүктээн, 1918 
сыллаахха дойдутугар эргиллэр. Уларыйа ту рар 
былааска Колчак µрµ² бырабыыталыстыбата 
 кэ лэн, элбэх киһини ол иһигэр Былатыан Силэп-
сиэби, Махсыым Омуо һабы тутан, Саха сирин тас 
өттүгэр көскө ыытал лар. Былатыан Махсыым-
ныын Томскайга айанныыллар. 

«Бука барыбытын үс партия оҥорон, маҥнайгы 
партия балаҕан ыйын кэнники күннэригэр үөһэ 
көскө ыыппыттара. Кэнники икки партияны ал-
тынньы маҥнайгы күннэригэр ыыппыттара. 

Маҥнайгы партия Киренскэйгэ тиийбитэ ал-
тынньы 4-с күнүгэр. Ол күн Киренскэй комиссара 
Гончарук уонна биһигини харабыллаан барбыт 
этэрээт начальнига Геллерт буоланнар, Толкаһы, 
миигин, Аммосовы Киренскэй түрмэтигэр укта-
ран баран, атыттары бука барыларын таһааран: 
«Якутскайга барыма²», – диэн баппыыска ыла-
ыла, босхолоон кэбиспиттэрэ. Ол күн Допскай 
диэн киһиэхэ, үөрэнэ барарбыт хаайтарда, та-
баарыстарбытын таһаардыгыт, биһигини эмиэ 
таһаарыҥ диэн сайабылыанньа биэрбиппитигэр 
– алтынньы 6 күнүгэр хаайыыттан таһаарбыта. 

Биһиги Иркутскайга киирбэккэ эрэбит – Илим 
трагынан сатыы тимир суолга тахсыбыппыт – 
Тулун диэн куоракка, аараттан Братскай острог-
тан Томскайга учуутал институтугар телеграм ма 
ыыппытым: «¥өрэнэр докумуоннарбын Тулуҥ ҥа 
ыыты²», – диэн. Онон Тулуҥҥа кэлэн теле граф-
ка кэлбитим – докумуоҥҥун көрдөр, посылканы 
биэрэргэ диэбиттэригэр хаайыыттан тахсыбыт 
сурукпун биэрдим, онуоха көрөн баран, почта 
үлэһитэ эттэ: «Куһаҕан докумуон. Манан ыраах 
барыаҥ суоҕа!» – диэн. Онон Томскайга диэри 

М.К. Аммосов µлэлээбит оскуолата
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барбытым. Томскайга Аммосов эрэ биһикки бар-
быппыт, атыттар бука барылара тарҕанан хаал-
быттара Иркутскай губерниятыгар. 

Аммосов биһикки учуутал буоламмыт Томскай 
уезка тахсыбыппыт, кини Ново-Кусковскай (оч-
чолорго сэлиэнньэ Ново-Кусковскай диэн бэ-
лиэтэнэр эбит. Онтон кэлин уларыйан Ново-Кус-
ково буолбут – ааптардар) диэн дэриэбинэҕэ, 
мин Казанка диэҥҥэ. Кини икки-үс нэдиэлэ буо-
лаат Россияҕа күрээбитэ. Мин харчым, доку-
муонум суох буолан олорон хаалбытым. Барары-
гар кэриэс сурук суруйбут этэ. «Уоттаах тылгын 
чаҕытыма, модун санааҕын төлөрүтүмэ», – диэн. 
Мин оччолорго суруйан эрэрим «Кыһыл ойууну» 
уонна «Большевигы», ону кини билэр-көрөр этэ. 
Көскө да барбыт абабар уонна кини да кэриэс 
суругар хоруйдаан ырыа суруйбутум».

Ол, «Син биир буолбаат?!!» диэн Максим Ам-
мосовка анаабыт хоһоонун Казанкаҕа олорон 
1919 сыллаахха тохсунньу ыйга суруйбут. 

Бэс ыйын 23 күнүгэр убайбыт маанытын 
хаал ларан, Новосибирскай куорат кыараҕас 
вокзалыттан автобуска олорон, Томскай хай-
ысхатынан айаҥҥа туруннубут. Сырылатан күн 
да күн. Түөрт чаас айанныырбыт былаһын ту-
хары халлаан хаардыы турарын курдук, суол 
маҕан лыаҕынан кыыдамныы турар. Дьикти 
көстүүнү сө ҕөбүт, онтон олохтоохтор «биһиэхэ 
сонун буол батах» дииллэр уонна оҕуруокка 
омсолооҕун кэпсииллэр. Аара айаннаан истэх-
хэ элбэх массыына тохтоон радиатордарыттан 
сыттык түүтүн тэбиир курдук симиллибит лыах 
сэмнэхтэрин бурҕаҥнаталлар. Бу эҥэр маһа-ото 
бөдөҥө, өлгөмө үчүгэйэ сүрдээх. Ол эрээри, со-
тору-сотору кэлэн ааһар күөх мас суорҕанынан 
бүрүммүт быраҕыллыбыт дэриэбинэлэр, сүөһү 
туйаҕа тобулу үктээбэтэх чээлэй күөх хонуу-
лара, барана да, булуук да түспэтэҕэ быдан-
наабыт муҥура биллибэт бааһыналар бары ку-
раанах чуҥкуһан тураллара, киһи санаатын 
тµ´эрэллэр. Оо, бу бэйэлээх быйаҥтан сом-
сон аһаабакка омук куһаҕан аһын атыылаһан 
аһыы сылдьар, арыгыга, быраагаҕа умньанан 
киһи аатыттан тахсыбыт дьон элбэҕин курутуйа 
көрөбүт. Эминэ туомуй, сиргэ бырахтыҥ даҕаны 
үүнэр быйаҥнаах буорга үлэлээн аһаабакка, 
халлаантан таммалыыры кэтэһэн түөскэ силлии 

сытыы Россия эбэ хотуну туохха тиэрдиэй дии 
саныыгын...

Томскайга чугаһаатыбыт. Мин, хайдах эрэ тэһэ 
астарбыттыы: «1922 сыллаахха бу эҥэр таа-
йым Роман Иванович Оруоһун Томскайга киирэн 
иһэн ис тиибиттэн тыына быстыбыт сурахтааҕа. 
Ханна көмүллэ сытаахтыыра буолла?» – диэн 
муҥатыйабын. Эмискэ оптуобуспут тыаһа суох, 
уот барарыныы умуллан хаалла. Суоппар тахсан 
онтун-мантын көрүнэн киирдэ уонна диспетчер-
гэ төлөпүөннээтэ: «Сэбим эмискэ туох да төрүөтэ 
суох умуллан хаалла, көрө сатаатым да, туга 
да алдьаммытын быһаарбатым, техниктэ ыыта 
охсу², эбэтэр дьону ылар автобуста ыытыҥ», – 
диэтэ. Олорсон иһэр дьоҥҥо туһаайан: «Алдьан-
ныбыт, кэтэһи², эбэтэр массыыната тутан барыҥ, 
бу Томскай кытыыта», – диэтэ. Дьон бары саҥата 
суох таһырдьа суккуллан таҕыстылар. Ким эрэ 
такси ыҥырда, кими эрэ дьонноро кэлэн ыллы-
лар. Үгүстэр хаалан кэтэһэр буоллубут. 

Биһиги дойдубутуттан сири аһатарга  анаан 
алаадьы астаан илдьэ сылдьааччыбыт. Саха 
өйдөбүлүнэн суолга моһуогуруу, тугу эрэ сыыһа 
оҥорууттан, эбэтэр улахан киһи тыына тутарыт-
тан диэн буолар. Онон бэлэх-туһах биэрэн алы 
гынар үгэстээхпит. Ол сиэ ринэн аспытын уураа-
ры тыа саҕатыгар киирдибит. Көрбүтүөм, тыа иһэ 
бүтүннүү киһи уҥуоҕунан бачыгыраан турар бы-
лыргы кылабыыһа эбит. Хайдах эрэ, мантан чугас 
Роман Иванович сытар буоллаҕа, кини тохтоттоҕо, 
дии санаатым уонна аспын ууран, уоһум иһигэр 
ботугураан, туппатыгар көрдөһөн, тыаттан тахсан 
кэллибит. Автобуска киирбиппит, суоппар үөрбүт 
аҕай, дьон бары оннуларын булан биһигини кэтэһэ 
олороллор эбит. «Дьэ дьикти, таах олоруохтааҕар 
күлүүспүн эрийбитим эмискэ собуоттанан кэл лэ 
ээ, чэ салгыы  айаннаатыбыт!» – диэн буолла да, 
иннибит хоту түһүнэн кэбистибит. 

АСИНО УОННА НОВО-КУСКОВО 
Быйыл, биһиги сорунан туран иккис Казан ка 

баһылыгын Андрей Владимирович Карпенконы 
 кытары телефонунан элбэхтэ кэпсэппиппит. Ана-
раа киһи бэрт ылбаҕай буолан, түргэнник биир 
тылы булбуппут. Онно төһүү буолбута, быйыл 
«Полярная Звезда» сурунаалга таһаартарбыт, 
 былыргы Казанка олохтооҕун, Былатыан Өлөк-
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сө  йө бүс олоро сылдьыбыт ыалын кыра уолла -
рын Па вел Расторгуев дьиктитик көстүбүт ахтыы-
та. Биһиги ол сурунаалы Карпенкоҕа ыыппып пыт 
 улахан сэҥээриини ылбыт, кыраайдарын исто-
риятыгар элбэх саҥаны арыйбыт. Онтон эр ылан 
абаҕам Казанкаҕа хайдах быһыылаахтык Граж-
данскай сэрии буолбутун ахтыбытын уонна ах-
тыы Павел Расторгуев суруйбутун кытары сөп 
түбэһэрин, кэпсээбитим. Онтон салгыы Ытык 
киһи олорбут, айбыт-туппут сиригэр туох эрэ бэ-
лиэни хаалларыахпытын баҕарарбытын эппип-
пит. Үөрүөхпүт быатыгар, баһылыкпыт олус сэ-
ҥээрбитэ уонна Ка занкаҕа төрөөбүтүн, онно баар 
дьиэлэри барытын билэрин, хайаан да би һиги 
көрдүүр дьиэбит саатар оннун булуох буо лан 
эрэннэрбитэ. Сотору дьиэ уонна оскуола оннун 
булбутун, өссө Павел Расторгуев кыыһа, сиэнэ 
баалларын, билигин Мах сыым Омуоһап олорбут 
дэриэбинэтигэр Ново-Кусковаҕа олорорун кэп-
сээтэ уонна биһигини кэлэн, билсэн барарбыты-
гар ыҥырда. Оччону истибит дьон, олоруохпут 
дуо, айаҥҥа туруммуппут. Мин, билигин син билэр 
дьон баалларына уонна дэриэ бинэлэр букатын-
наахтык симэлийэ иликтэринэ тутуу былдьаһар 
баҕалаахпын. Тоҕо диэтэххэ, Карпенко тылынан 
Казанкаҕа олох аҕыйах былыргы дьиэ хаалбыт.  

Вокзалга, тута Асиновскай оройуон киинигэр 
Асино куоракка тиийэр автобуска билиэт ыллы-
быт. Ырааҕа 120 биэрэстэ. Андрей Владимиро-
вич биһигини антах кэтэһэрин билэбит. 

Икки аҥар чаас лыах кыыдамын аннынан 
айан наан киэһэлик Асиноҕа тиийдибит. Асино 
балачча улахан куорат, 20000 тыһыынча кэ ри-
ҥэ нэһилиэнньэлээх. Автобус тохтуурун кыта-
ры намыһах уҥуохтаах, эрчимнээхтик туттубут 
иҥиир-ситии, сытыы киһи ойон киирэн, улахан-
нык: «Где мои гости из Якутии!» – диэн тоҕо бар-
да. Биһигини көрөн үөрэ түстэ, уонна: «Вообще то 
вас ни с кем не спутаешь», – диэн күллэ. Тахсан 
«Газель» массыынаҕа олорто уонна Ново-Куско-
во диэки тибилиннэрдибит. Бүгүн «Куорат күнэ», 
онон сир аайы бырааһынньык. Кинилэргэ эмиэ 
бырааһынньык – баһылыкпыт ону арыйыахтаах. 
Биһигини тута бырааһынньыкка ыҥырда уонна 
эттэ: «Я здесь, в районе искал людей якутской на-
циональности, все есть, а ваших никого», – диэтэ. 

Ново-Кусково Асиноттан аҕыс биэрэстэ хо-
лобурдаах, онон начаас элэҥнэтэн тиийдибит. 

Биһиги күн аҥара айаннаабыт дьон сылайдах-
пыт дии уонна аччыктааһын да баар, онон тута 
түһэр гостиницабытыгар баран суунан-тараа-
нан, кыратык үссэнэн кэлэр баҕабытын эттибит. 
Ки һибит, бырааһынньыкка аһыахпыт дэтэлээтэ 
да, биһиги саатар малбытын-салбытын уураары 
уонна түһэр олохпутун булунаары гостиницаҕа 
илтэрдибит. «Бырааһынньыгы арыйар киһи, саа-
тар бачыыҥкабын ыраастаныам...» – диэн, ба-
һылыкпыт суол айаҕар турар дьиэтигэр хаалла. 

Аара маҕаһыынтан ас атыыластыбыт. Гости-
ни цабыт эргэ Ново-Кусково бөһүөлэгэр баар. 
Са ҥалаах эргэ бөһүөлэк холбо´он балачча кэ-
ҥээбиттэр, 1300-тэн тахса киһилээхтэр. Сэбиэс-
кэй кэмҥэ чэчирии сылдьыбыт быһыылаах. 
£рө  мүөннэммэтэхтэрэ быдаарыйан сороломмут 
ти рии халҕан курдук көрүҥнэммит иккилии этээс-
тээх таас дьиэлэр бөһүөлэк киинин киэргэппэк-
кэ кэчигирэһэн тураллар. Аныгы тутуу мөлтөх. 
 Суол-иис биһиэхэ холоотоххо үчүгэй. Дьом мут 
биһигини дэриэбинэ таһын диэки Соколы үрэх 
нөҥүө сыырын үрдүгэр турар, хатыҥ чараҥынан 
хаймыыламмыт музей-комплекс тиэргэнигэр ил-
дьэн сүөкээти лэр уонна былыргылыы оҥоһуктаах 
олбуор  аанын аһа баттаатылар. Уу, аарыма бэс-
тэр, тиит, хатыҥ мастар былаастаах үчүгэйкээн 
тиэргэҥҥэ өрөбөлүүссүйэ быдан иннинэ төгүрүк 
бэрэбинэлэринэн тутуллубут бөҕө-таҕа көрүҥнээх 
дьиэ лэр биһиги иннибитигэр арылла түстүлэр. 
Сорохторо саҥардыллыбыт тар, сорохторо бэ-
йэлэрэ да сэргэхтэр. Бу, 2004 сыллаахха диэри 
үлэлии турбут уруккута оро йуоҥҥа аатырбыт ме-
дицина киинэ эбит. Онтон быраҕыллан, өтөхсүйэн 
эрдэҕинэ, оччолорго саҥа кэлбит губернатор 
көҕүлээн 2008 сыллаахха «Музей-усадьба Ламп-
сакова» диэн ааттаан чөлүгэр түһэрбиттэр. Би-
лигин, эмтиир киин буо лан бүтэн, дьоҥҥо дойду 
историятын кэпсиир үчүгэйкээн музей буолбут. 
Манна, былыргы сэллик балыыһатыгар, дьону 
түһэрэр хаач чыллыылаах гостиница оҥорбуттар. 
Биһигини онно хоннорор санаалаахтар. Музей 
историята киэҥ, ону сыыйа кэпсиэҕим, билигин 
бырааһынньык уонна Казанка күүтэр. 

Киэҥ тиэргэн бөдөҥ мастарынан лиҥкинээ-
бит аллеятын түгэҕэр, куруук кураанах кэриэтэ 
 турар гостиницаҕа илтилэр. Аарыма мастары нан 
төгүрүктэммит, былыргыта тута биллэр улуукан-
наах уораҕай икки аҥаар былас холобур даах 
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ыарахан мас аана биһигини атыҥыраабыт тыы 
үөһэттэн одуулуур. «Манна, гражданскай сэ-
рии кэмигэр, Лампсаков ыҥыран аҕалбыт Суров 
диэн штабс-капитан (кэлин Саха сиригэр кэлэн 
полковникка тиийэ үүммүт уонна Аммаҕа тутул-
лан Томскайга аҕалыллан ытыллыбыт – ааптар-
дар) µрүҥ этэрээтин эписиэрдэрэ олорбуттар...» 
диэн кэпсииллэрин кытары, мин этим тардан 
«дьар» гына түстэ. Харахпар, абаҕам ахтыыта 
көстө түстэ:

«Ол курдук, аҕыс биэрэстэлээх Ново-Кусков-
скай дэриэбинэҕэ тиийдибит. (Кинини Казанкаҕа 
Суров этэрээтэ тутан ыта илпитин суруйар. Иннин 
аллара ааҕыҥ – ааптардар) Дэриэбинэ таһыгар, 
бала ныысса турар тумулугар аҕалан: «Хаайыы-
лаахтары аҕалыҥ», – дэстилэр. Үһүөммүтүн үчү-
гэй хатыҥ ойуур саҕатыгар туруордулар. Егерскэй 
этэрээт уолаттара аттарыттан: «Миигин анааҥ!» 
– дэһэ-дэһэ ойон түстүлэр. «Дьэ өлөрөөрү гын-
нылар», – диэн санаан эрдэхпинэ, биир офицер 
кэлэн эттэ: «Казанка учуутала Слепцов манна 
баар дуо?» – диэтэ. Онуоха: «Манна баар, тугу 
приказтыыгын?» – дэстилэр. «Бэрт түргэнник 
штабка илдьиҥ!» – диэтэ. Егерскэй этэрээт уолат-
тара сиргэ силлээтилэр. «Штабка илдьиҥ буола-
буола», – диэн. Харабыллыыр саллаат тэлиэгэҕэ 
олордон, илдьэ барда».

Сарсыҥҥы күн, биһигини кытары кэпсэтэ кэл-
бит дэриэбинэ кыраайы үөрэтээччитэ Галина Ни-
колаевна Богомолова кэпсииринэн: «Ол, Лампса-
ков луохтуур кинини ытыллыыттан быыһаабыт. 
Кини Суровы манна бэрээдэги олохтото бэйэтэ 
ыҥырбыт. Онтон киһитэ сир аайы дьону ытта-
ран, бөһүөлэктэри уоттаталаан, алыс дьиикэйдэ-
нэн барбытыгар, улаханнык кыыһырбыт: «Мин 
тыын наахпар манна Ново-Кусковскайга биир да 
киһи ытыллыа суохтаах!» – диэн, ытыллаары 
гыммыт дьону босхолоппут. Уоннааҕыта ытылла-
ра хаалбыт», – диэбитэ.

«Штаб олбуорун аттыгар саа маһынан кыр-
баары-анньаары гыммыттарын саллааппыт үтү-
рүйтэлээн кэбистэ. Онон этэҥҥэ дьиэҕэ киир-
дибит. Суровтаах саалаҕа чэйдии олороллор 
эбит. Биһигини куукунаҕа хааллардылар. Биир 
хаан нааҕынан диэличчи көрбүт, лампаас таах 
кы һыл ыстааннаах, үрүҥ папаахалаах казак: 
«Ре  петицията оҥостуохха, бу дьоҥҥо наада буо-
луо ҕа», – дии-дии, биһигини кэлэн төгүрүйэ 

 хаа ма-хаама, нагайканан муостаны кууһурҕатта. 
Кыһыйбыт-абарбыт иһин тэҥнэһиэҥ дуо – сы-
ҥааххын быһа ыстаан олороҕун. Онтон дьэ кил-
лэрдилэр саалаҕа, доппуруоска. (...) Суров, көр-
бөхтөөн баран эттэ: «Казанка учуутала Слепцов 
диэн эн дуо?» – диэтэ. «Ээ, мин», – диэтим. «Чэ, 
оччоҕо кэпсээ эрэ Анжеркаҕа-Судженкаҕа тугу 
дакылааттаабыккын», – диэтэ. «Ээ, кэпсээминэ 
– кэпсиэм...» Ити курдук доппуруостаан баран 
ытаары испииһэктэргэ аатын көрдүү сатаан баран 
булбаккалар таһааран хаайан кэбиспиттэр. «Ко-
мендант таһырдьа таһааран баран: «Ничего, кут-
таныма!» – диэтэ уонна илдьэн биир сал лаат хара-
быллаах баанньыкка уган кэбистэ». (Ах тыыттан).

Мин, музей үлэһититтэн: «Баанньык ханна 
баа рый?» – диэн ыйыттым. Дьахтарым со һуй -
буттуу диэличчи көрдө уонна уутугар аҥаа-
рыйбыт киһилии харабыл дьиэлэнэн олорор 
хон туоратын утары турар иҥнэри түспүт, хара 
дьиэни ыйда, онтон: «Билигин үлэлээбэт ээ, бы-
лыргы баанньык, обьект буолан турар», – диэтэ, 
миигин суунаары ыйытта дии са наан. Мин алыс 
долгуйан мээнэ ыйыппыппын дии санаатым, 
тоҕо диэтэххэ дьахтарым ыксаабыт киһилии, 
аан тутааҕын харбаата уонна: «Душ баар ээ, 
хоскутугар, сылаас уулаах...» – диэтэ. Мин хай-
дах эрэ дьиэҕэ киириэхпин саллан турдум. «Уу, 
бүтүн Томскай сирин үрдүттэн булан-булан аны, 
абаҕам ытылла сыспыт, атаҕастаныы ыарыытын 
көрсүбүт сиригэр, дьиэтигэр-уотугар хоно кэлэн 
турарым, түбэлтэтин эбитин...» – дии санаатым. 
Тиэйэн аҕалбыт баһылык солбу йааччытыттан 
ыйыттым: «Өссө атын, киһи хонор сирэ баар 
дуо, манна?» – диэн. Киһим, гостиницатын сирдэ 
диэтэ быһыылаах, сирэйэ күлүктэнэ түстэ уон-
на: «Манна суох, Асиноҕа буолунай, ресторан-
наах, кафелаах отеллар да бааллар...» – диэ тэ. 
Онтон дьиэ аана хараҥанан чөҥөрүйэн ыйыс-
таары ыҥырар курдук тэлэллэн турар уонна 
хомойбуттуу: «Ээх, акаары, биирдэ тосхойбуту 
мүччү тутума, киир...» – дииргэ дылы. Мин өрө 
тыынан баран, «түбэһэн баран хайыамый» диэ-
биттии сукуҥнаан киирдим. Киирээт, тымныы-
нан аҥылыйар былыргы ураты оҥоһуулаах ти-
мир оһохторунан баҕаналаммыт, көҕөрүмтүһэн 
көстөр истиэнэлэр кубархай сирэйдэрин, түгэҕэ 
хараарар үрдүк өһүөлэри, тэлэччи аһыллар ик-
килии аҥар былас үрдүктээх ааннары көрөөт, 
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Эргэ баанньыкОйуунускайы ыта сыспыт сирдэрэ

¥рүҥ этэрээтин штаба

бу түүн утуйбат буолбуппун тута сэрэйдим. Ан-
дрия ным, киһи эрэ буоллар эмиэ салынна: «Ман-
на биһиги эрэ хонобут дуо?» – диэн ыйытта. 
Дьахтарбыт бэтэкээй буолан хаалбыт киһи кур-
дук ту гу да саҥарбакка, төрдүс нүөмэрдээх хос 
күлүү һүн арыйа сатаан халыгыратар. Салгын 

хойдон,  хайдах эрэ дьикти түүл-бит курдук ту-
рукка киир биккэ дылы буоллум. Мин маннык 
турукка хаста да киирэн турабын, бастаан Туру-
йалаах диэн эһэм алааһыгар баар дьон хоргуйан 
өлбүт ам паардарыгар киирэн баран, иккиһин Со-
ловки арыытыгар штрафной изоляторга. Үсүһүн 
Варшаваҕа Се рошевскай уҥуоҕа хараллан сытар 
католическай кылабыыһатыгар. Дьахтар тахсаа-
ры туран аны: «Миигин баалаама², хайдах эрэ 
дьикти турук таахпын бүгүн, куһаҕан күн дуу, 
хайа сах. Эһиги хайдаххытый?» – диэн буруйдаах 
курдук ыйытта. «Ээ, халлааммыт былыта бат тыыр 
дуу, хайа сах, биһиги эмиэ соччото суохпут...» 
– дэстибит. «Ээ, чэ, оттон, быһаарсар инигит...» 
– диэн таайтарыылаахтык уоһун иһигэр ботугу-
руу-ботугуруу тахсан барда. Мин тута суумкам 
үрдүгэр түһэн, сүүрэн тахсан, тиэргэн иччилэрин 
аһаттым, кии рэн иннэ-манна ас уурталаатым да, 
чэп чиэх быһыы суох. «Бу баҕайылар, сүгүннүө 
суохтар», – диэн, Андрияны маҕаһыыҥҥа уохтаах 
ас атыылаһыннара ыыттым. Бэйэм куотан кэ риэтэ 
тахсан таһырдьа үөһэ-аллара тыы на сырыттым. 
Киһим бэйэтэ да моһуогурбут быһыылаах, на-
чаас элэстэнэн кэллэ. Дьэ уонна биир бы тыылка 
уохтаах аһы тиэргэни биир гына, дьиэттэн саҕа-
лаан бүтүннүү күндүлээтибит (ханныгын да иһин 
күндү ас буоллаҕа дии). 

Ити икки ардыгар, массыына кэллэ, «бара охсор 
үһүгүт» диэн буолла. Биһиги үөрбүт курдук, мас-
сыына сымнаҕас салонугар, дьылыс гынныбыт. 

Тиийдибит. Өрөмүөннэммитэ иккис сылыгар 
барбыт уонна өссө да өтөрүнэн бүтүө суох кө-
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рүҥнээх култуура дьиэтин иннигэр, Си биир 
биир улуу суруйааччытын Георгий Марков ааты-
нан болуоссакка бырааһынньык үгэннии ту-
рар. Оҕонньордорун бүүһэ хоробуот ортотугар 
нүһэр таһаарааччы курдук лэҥкэллэн турар. 
Үҥкүү-битии, ырыа-тойук, наҕараада туттар-
сыыта. Дьон атын дьүһүннээх дьону, биһигини 
атыҥырыы көрөллөр. Саатар, баһылыкпыт со-
тору-сотору хантан эрэ күөрэс гына түһэр уон-
на сүрдээх улаханнык: «Это наши гости из Яку-
тии!!!» – диэн кыра бэйэтигэр холооно суох 
улаханнык тоҕо барар. Ол аайы дьон: «Манна 
тугу сии кэлбит дьонуй?» – диэбиттии биһиги 
илиибитин-атахпытын маныыллар. Харахпыты-
нан аһыыр сири көрдүүбүт да, биир шашлык 
буһара турар киһиттэн ураты астаах баара 
көстүбэт. Онтон бырааһынньык холоруга сөрөөн, 
ас туһунан олох да умнан кээстибит. 

СУРУЙААЧЧЫ ГЕОРГИЙ МАРКОВ
Сотору библио тека дириэктэрэ Вера Васи-

льевна Ануфриева диэн бэрт интеллигентнэй 
дьахтар боччумнаахтык хааман кэлэн, биб-
лиотекаҕа сиэ тэн илтэ. Бу түҥкэтэх дэ риэ бинэҕэ, 
космостан кэлэн түспүт курдук үчүгэйкээн таас 
библиотека бэйэтин сыанатын билиммиттии 
дьэндээрэн аҕай турар. «Тыый, бу хантан?» – 
диэбиппин кулгааҕым эрэ истэн хаалла. Дьонум 
күлүм аллайа түстүлэр, «дьэ, баар...» дэсти-
лэр киэн тутта. Киирдибит. Чахчы бу эҥэр суох 
киэҥ-куоҥ, сырдык, баай библиотека сылаас 
биһигэ, уоскутардыы кинигэ тыынынан кууста. 

«Бу, биһиги киэн туттуубут, биир дойдулаахпыт, 
улуу суруйааччыбыт Георгий Мокеевич Марков 
«Сибирь» диэн романыгар ылбыт Ленинскэй 
бириэмийэтигэр биэрбит үптэринэн биһиэхэ бэ-
лэх оҥорон туттарбыт библиотеката», – диэн 
саҕалаата Вера Васильевна Ытык киһилэригэр 
аналлаах библиотека бастыҥ көстүүлээх саала-
тыгар туруоруллубут экспозицияҕа аҕалан. 

Георгий Мокеевич Марков – уһулуччулаах 
сэбиэскэй суруйааччы, общественнай деятель, 
икки төгүллээх Социалистическай Үлэ Ге ройа, 
Ленин аатынан уонна судаарыстыбаннай би-
риэмийэ лауреаттара. 30-тан тахса сыл ССРС 
Суру йааччыларын сойууһун салайааччыта: сэ-
кирэтээр, бастакы сэкирэтээр, бырабылыанньа 
бэ  рэс сэдээтэлэ. Сэбиэскэй кэмҥэ аатырбыт: «Си-
бирь», «Строговы», «Соль земли», «Отец и сын» 
романнар, «Орлы над Хинганом», «Завеща ние», 
«Тростинка на ветру», «Моя воен ная пора» сэ-
һэннэр, о.д.а киэҥник биллибит айымньылар 
ааптардара. Ону таһынан биһиги кинини билэ-
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бит бииргэ төрөөбүт инилэрин Иван уонна Фе-
дор Марковтар «В сибирской дальней сторо ной» 
диэн аатырбыт романнарынан. Бу ахтыллыбыт 
айымньылар үгүстэрэ киэҥ экраҥҥа тахсыбытта-
рын ааҕааччыларбыт билэр буолуохтаахтар. 

Г.М. Марков туһунан кэлин элбэх кинигэ су-
руллубут. Олор истэригэр биир дойдулааҕын 
историк, чинчийээччи, кыраайы үөрэтээччи Ген-
надий Иванович Игнатов «У истоков творчества» 
диэн биографическай кинигэтэ сүрүн миэстэни 
ылар. 

Георгий Мокеевич, ханна да сырыттар тө-
рөөбүт Ново-Кусковотын кытары ситимин быс-
патах. Кэлин, ордук сааһыран баран, Москват-
тан дойдутугар сотору-сотору кэлэн барара үһү. 
Биирдэ, Ленинскэй бириэмийэни биэрбиттэрин 
бэлиэтии кэлэ сылдьан, харчытын барытын биб-
лиотека тутуутугар диэн ууран биэрбит. Он-
тон олохтоохтор Ытык кырдьаҕастарын аатын 
үйэтитэр туһугар күннэтэ үлэлииллэр, кини ай-
махтарын кытары ситимнэрин быспаттар.

Биһиги эмиэ, биир улахан киһибит аатын 
үйэтитэр туһугар сылдьарбытын истэн, олус 
үөрдүлэр, туох кыалларынан өйүүр баҕаларын 
эттилэр. «Күһүөрү кэлээри², биһиги оскуолабыт 
оҕолорун, ыччаппытын кытары көрүһүннэриэ 
этибит уонна хайдах курдук ыраахтан киһи 
аата диэн туруулаһа сылдьаргытын холобур 
оҥостуо этибит», – дии хааллылар, сырдык дьиэ 
хаһаайкалара. 

БАҺЫЛЫК 
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Андрей Владимирович, биһигини дьиэти-

гэр илтэ. Балачча өр үлэлээбит баһылык диэ-
тэххэ, дьиэ-уот судургу. Сүрдээх улахан сарай 
бүрүөһүннээх бэрэбинэ, үс хостоох намыһах 
дьиэ. Ол эрээри үчүгэй хаһаайкалааҕа тута ха-
рахха быраҕыллар, сырдык-ыраас. Кыараҕас 
тиэргэҥҥэ хото оҕуруот аһын олордубуттар. 
«Мин бу «пастваҕа» (баһылыктыыр поселе ние-
тын этэр) баһылыктаабытым, хайы сах сэттэ 
сыл буолла. 2500 куоластыыр киһилээхпин. Дэ-
риэбинэлэр дэлби ыһылланнар кыччаан олорол-
лор. Мин сельскэй поселениебар барыта биэс 
дэриэбинэ киирэр – Старо-Кусково, Ново-Куско-
во, Фелемоновка, Митрофановка, Казанка диэн-
нэр. Ново-Кусково улаханнара, уоннааҕылара 

кыралар 300-400 нэһилиэнньэлээхтэр. Эһиги, 
тоҕо элбэҕэй биир баһылыкка диэн дьиктир-
гииргит сөп, сүүрэ сылдьан үлэлиибин. Мин 
эһи ги кэпсээҥҥититтэн эмиэ соһуйдум, оро-
йуон наргытыгар бэл 300-чэкэ нэһилиэнньэлээх 
дэ риэбинэлэр туспа баһылыктаахтарын. Бу 
дьиэ  бин аҕыйах сыллааҕыта бэйэм илиибинэн 
туп путум. Соччо табыллыбатах, иҥнэл-таҥнал 
тү һэн эрэр. Уһаайбалар манна кыралар, саамай 
улааппыта 8 суотай буолар. Бэйэм төрүт олох-
тоохпун, Казанкаҕа төрөөбүтүм. Дьонум дьиэлэ-
рэ ити эһиги кэпсиир, былыргы Расторгуевтар гыт 
дьиэ лэрин кытары сэргэстэһэ турар. Умайбы тын 
дуу, көһөрөн дуу ылбыттарын өйдөөбөппүн, 
мин оҕо эрдэхпиттэн тутулларыгар олордубут 
аарыма тирэхтэрэ эрэ турара. Бэйэтин оннугар 
крапива үүнэр, онон ким да үктэммэт. Оҕо сыл-
дьан ол маска хачыаллыы оонньуур этибит. Ити 
эһиги кэпсиир Гражданскай сэриигитин оҕо эр-
дэхпиттэн истэн улааппытым эрээри, онно учуу-
тал Слепцов диэн баарын олох истибэтэҕим. 
Онтон ити Павел Расторгуев ахтыытын ааҕан 
баран, олус интэриэһиргээбитим. Ол аата Пла-
тон Слепцов биһиэхэ үөрэҕи-сырдыгы тэнитис-
пит киһи буоллаҕа», – диир. Мин: «Бу үлүгэр 
үчүгэй сиргэ тоҕо сүөһү-ас аҕыйаҕый?» – диэн 
ыйыттым. «Соторутааҥҥа диэри чааһынайынан 
олорбуппут. Онтон сүөһү көрүөн баҕалаах киһи 
аҕыйаатар аҕыйаан, ыччат күргүөмүнэн куорак-
ка талаһан эстэн испиппит. Билигин куо лаан 
үлэлииргэ көһөн эрэбит. «Аграрная Группа Мо-
локо» диэн хааччахтаммыт эппиэтинэстээх саҥа 
технологиянан µлэлиир улахан былааннаах тэ-
рилтэ тэриллэн эрэр. Онно, 12000 га хорутул-
лар сири, 8000 га бурдук ыһар бааһына биэр-
дилэр. Сүөһүнү аныгылыы иитэр уонна оҕуруот 
аһын олордор техникалаах буолуохтаахпыт. 
1000  ыанар ынаҕы тутар комплекс тутулла ту-
рар. Ону губернатор быһаччы хонтуруоллуур. 
Ити астаммыт аһы атыылыыр «Тимуровец» диэн 
чэпчэ тиилээх маҕаһыыннаммыппыт. Дьэ, хай-
дах буоларын билигин этэр кыах суох. Үчүгэй 
буолуо диэн этэр эмиэ эрдэ, тоҕо диэтэххэ дьон 
олох сүрэҕэ суох буоллулар», – диэн курустук 
кэп сиир уонна астаах остуолугар олорон, сылаас 
чэй кутан курулатар. Испитигэр итии чэй киирэн, 
дьэ налыйыах курдук гынан истэхпитинэ: «Би-
лигин Казанкаҕа барабыт, сарсын ситиһиэххит 
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суоҕа, сарсыарда Гражданскай сэрии экспози-
циятын көрдөрүөхпүт, онно олохтоох кыраайы 
үөрэтээччи Галина Николаевна Богомолова кэ-
лиэхтээх, кини кэпсээнэ элбэх...» – диэтэ. Сып-
сап хомунан таһырдьа таҕыстыбыт. Андрей Вла-
димирович гарааһын арыйан, бэртээхэй үчүгэй 
тимир көлөтүн кылбачытан таһаарда. Массыына 
сымнаҕас олбоҕор олорон Казанка диэки айан-
наатыбыт. 

КАЗАНКА
Халлаан будулуйа олорор буор курдук бороҥ 

былытынан бүрүллэн турар. Суол онон-манан 
алдьаныылааҕын аахсыбатахха, үчүгэй ууруу-
лаах асфальт. Икки өттүбүтүнэн тиит, хатыҥ, ха-
рыйа былаастаах тыа элэҥнээн олорор. Балачча 
барбыппыт кэннэ, «Старо-Кусково» диэн су-
руктаах дэриэбинэҕэ атын өттүнэн киирэр суол 
көстөн ааста. «Арааһа ити суолунан тэлиэгэлээх 
акка олордон ыта аҕалбыттара буолуо», – дии-
бин. «Итинэн. Былыргы суол. Төннөн иһэн итинэн 
барыахпыт, көрдөрүөм», – диир баһылыкпыт.

«Мин олорор дэриэбинэм та һыгар үс дэриэби-
нэни олоччу уот таабыттара (иккитин аатын өй-
дүүбүн Кулерии, Татары диэн эти лэр)», – диэн 
ахтар Былатыан £л³кс³й³бµс. 

Андрей Владимирович: «Ити дэриэбинэлэр 
туох да суох гына эстибиттэр. Биһиги ити кини 
ахтыытыттан, хата, оннук дэриэбинэлэр баар 
буо ла сылдьыбыттарын биллибит. Бу дойду ис-
ториятын үөрэтэргэ элбэх сонуну киллэрииһи, 
үөрэхтээх киһи суруйуута ураты буолуохтаах, 
тылбаастаан ыытаары² эрэ», – диэн µлэстэ. Со-
тору, балачча улахан Чулым өрүс кэллэ. Сыыр 
үрдүк кытылыгар баһылыкпыт массыынатын 
тохтотто. Биһиги бу эҥэр улахан өрүстэрин 
көрдөрөр буоллаҕа диэтибит. «Дьэ, манна ах-
тыыларга баар Челбак дэриэбинэтэ турбута, 
көрөргүт курдук, билигин онно да суох. Бэс-
тилиэнэй олохтооҕо 1970 сыл диэки өлбүтэ. 
Кырдьаҕас оҕонньор, бөһүөлэгэ эстибитин 
үрдүнэн дойдубун маныыбын диэн олорбута», 
– диэтэ. Чахчы, бөһүөлэк турбут сибикитэ да 
суох, кэпсээбэтэҕэ буоллар, айылҕа биир кэрэ 
муннуга эрэ диэх эбиппит. Ол курдук баҕана да 
онно суох гына, айылҕа оһорон кэбиспит. Арай, 
улахан дьиэлэр турбут сибикилэрин, боллорут-
та сытар буор кырыстарынан эрэ таайа сатыы-

гын. «Оо, сир түргэнник да оһорунар эбит, киһи 
өйдүү сылдьара эмиэ инник түргэнник умнуллан 
эрдэҕэ», – диэн сонньуйабын. Дьонум сөбүлэһэн 
саҥата суох бастарын хоҥкуҥнаталлар. 

«Суров диэн штабс-капитан этэрээтэ мин оло-
рор дэриэбинэбиттэн, Казанкаттан, 18 киһини, 
икки биэрэстэлээх Челбаак диэн дэриэбинэттэн 
4 киһини саа уоһугар туруорбуттара, револю-
ционнай комитеты оҥостуммуттарын иһин уонна 
кыһыл партизаннарга ас, көлө биэрбиттэрин ин-
нигэр», – салгыы абаҕам ахтыытын ааҕабын. Он-
тон төбөбөр, Павел Расторгуев ахтыыта киирэр:

«Суров, вскоре, с утра поехал на разведку 
в Вяской Челбак. Гончаров пропустил развед-
ку у Казанки и расположился в близи Челбака. 
Тут пошла стрельба. Убили и ранили лошадей. 
Но отряд усилил Суров. Взял пулемет, и пошла 
стрельба или бой между Челбаком и Казанкой. 
Время это было часов 12 дня. Привязать ранен-
ных солдат и лошадей было нечем. Гончарову 
пришлось уйти с поля боя в тайгу, недалеко от 
Челбака. Ушли на Весёлый Стан к Челуму. 

Суров приходит в поселок Вяской Челбак. Со-
брал на сходку. Крестьян стегали и расстрелива-
ли коммунистов 4 человек. К 7 часам приезжает 
в Казанку. Поручик спрашивает: «Кто у вас ко-
новалы?». Староста отвечает: «У нас есть». 

Андрей Владимирович, халлаан хараҥаран эрэр 
диэн тиэтэтэр. Бу дойдуга сайыннары түүннэрэ 
ытыс таһынар ыас хараҥа. Сирэ-уота бырааннар, 
хотооллор, хочолор. Онон куруук үөһэ-аллара 
айан ныыгын. Балачча үрдүк сыырынньа сыыр 
түһүүтүгэр кэлэрбитин кытары, борук-сорукка, 
көтөн эрэр туман чараас суорҕанын бүрүнүөхчэ 
буолбут, бөлкөй үөттэринэн үллүммүт синньи-
гэс Үүл (Юл дииллэр) үрэх элээнэ нэлэс гынна. 
Соһуйан, сүрэҕим ньүөлүйэн ылла, тоҕо диэтэххэ 
үүт-маас тапталлаах Таатта үрэҕим күөх нууралы-
гар куустаран нуктуу сытарын курдук. Өлгөм мас-
тар күлүктэригэр былыргылыы түөрт кырыы лаах 
кырыыһалаах татаардар дьиэлэрэ, айылҕаны 
кытары силлэһэн тураллара көрүөххэ эриэхсит, 
кэрэтиэн... «Оо, абаҕам, дойдутун курдук сиргэ 
талан олорбут эбит!» – диэн саҥа аллайдым. 

Казанка дьиэтэ-уота аҕыйах, саҥа да тутуу 
үөтэлээбэтэх, онон былыргыта тута киһи хараҕар 
быраҕыллар. Бу манна 1918 сыллаахха, саха 
чулуу уолун атаҕа үктэннэҕэ уонна айылҕатын 
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көрөөт, дойдутун саныы түстэҕэ. Оҕунан ыппыт 
курдук көнө суол дэриэбинэ хабыллар хаба ор-
тотунан хайа суруйан киирэр. Андрей Влади-
мирович хас биирдии дьиэни билэр, онон ах-
тыыларга ааттаммыт дьон ханна олорбуттарын 
кэпсии истэ. Суол хаҥас өттүгэр улахан дьиэ 
туһаайыытынан тохтоото уонна: «Бу Черновтар 
дьиэлэрэ. Онтон бу утары крапиванан үүнэн 
турар улахан дьиэ оннун көрүҥ эрэ, ити баай 
Растрогуевтар дьиэ лэрэ турбут онно», – диэтэ. 
Биһиги массыынаттан тахсан сыныйа көрөбүт. 
Аарыма соҕотох тирэх, иччилэрин суохтуу модо-
роон лабааларын санньытан турар. Чахчы обур-
гу дьиэ турбутун туоһулуу, хараҥа күөх крапи-
ванан саба үүммүт дьиэ акылаата сиргэ тимирэн 
сытар. Дьиэ кэтэҕириин өттүнэн чуумпу Үүл үрэх 
түүҥҥү талах чыычааҕын ырыатыныы сэмэйдик 
сүүрэн чылыгырыыр. «Бу турар дьиэ, Левиннэр 
дьиэлэрэ, били, Павел ахтыытыгар Левиннэр 
бырааттара Никит куотан кэлэн кинилэргэ саһан 
сытан быраагы көрдөөбүт этэ дии. Онтон убайын 
аахха ити дьиэҕэ тахсан сыппыт эбит».

«Я унимал мать и сноху Агафью. Готовил мо-
гилу и вижу на огороде беглеца. Побежали. Ду-
мали брат идет. А это Левин Н. шёл. Подхватил 
его на плечо и притащил в горницу и одел. Ле-
вин Никит, «Паша, сходи к нашим, нет ли у них 
самогона». Нашли немножко, принес ему, но он 
перешёл к брату, под крыльцо лёг. Я ему самого-
ну подал и одел». (П. Расторгуев ахтыытыттан).

«Онтон ити, биһиги дьиэбит», – диэн биир 
өттүгэр турар сэргэх дьиэни ыйда.

Биһиги дойдубутуттан анаан аҕалбыт аспы-
тынан маһы аһатан, саҥата суох баспытын 
хоҥкутан турбахтаатыбыт. «Сотору букатын 
симэлийии һик, тугу гыныахха сөп эбитэ буолла, 
оо, оччотооҕу кэми бу аарыма мас билэн-көрөн 
турдаҕа...» – диир араас санаалар баһым иһигэр 
үллэҥнииллэр. 

«Расторгуевтар атыыһыт төрүттээх буо-
лан кыах таах ыал эбиттэрэ үһү. Уонна балачча 
үөрэх тээх буоланнар, Былатыан £л³кс³й³бµ´µ 
ки ни лэргэ дьиэлээтэхтэрэ. Былыргы дьон, хас 
саҥа дьиэни туттахтарын аайы, итинник биир-
дии улахан маһы олордоллоро үһү. Көрүҥ эрэ, 
оол соҕотохтуу турар улахан мастар аттылары-
гар барыларыгар  дьиэ лэр турбуттара. Сорохторо 
умайбыттар, сорохторун, үчүгэйдэрин көһөрөн 
атын бөһүөлэктэргэ илдьэн хонтуора, маҕаһыын 
эҥин гыммыттар. Үүнэн турар мас тары кыа-
йан көһөрбөттөр буоллаҕа дии, онон кинилэр 
эрэ  хаалбыттар. Мантан оскуола олох чугас, 
суол нөҥү³, билигин онно бардыбыт», – диир 
киһибит саҥата уһугуннарда. Чах чы кыахтаах 
ыал быһыылаах, Былатыан £л³кс³й³бµс ахта-
рынан. Холобур, Ново-Кусковскайга бос холонон 
баран коменданы кытары кэпсэтэр: «Эн көҥүл 
босхолоннуҥ. Баран билэр ыалгар хон, сар-
сын тоҕус чааска кэлээр...» – диэтэ... Соһуйан 
даҕаны, итэҕэйбэтим даҕаны: «Туох диэтиҥ?» 
– диэтим. Хат этэн биэрдэ уонна  ыйытта: «Рас-
торгуев атыыһыттаахха бараҕын дуо?» – диэтэ. 
Мин айахтанан олорбут киһим дьээдьэтэ этэ, 
онон бука уорбаҕа сылдьара буолуо диэммин: 
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«Ээ, суох, атын ыалга барыаҕым. Манна билсэр 
лөчүөктээхпин», – диэн».

Андрей Владимирович кэпсии-кэпсии суолу 
туо раан, биэс уонча хаамыылаах сиргэ, охтон ар-
гынньахтыы сытар аарыма тирэх аттыгар кэлэн: 
«Бу манна, былыргы оскуола турбута. Платон онно 
үлэлээтэҕэ дии», – диир. Оскуола онно балачча 
улахан, эмиэ хатыылаах отунан «миигин уйгуур-
дума²» диэбиттии саба үүнэн турар. Андрей Вла-
димирович, оскуола аттыгар хойуу отунан үүммүт 
полисаднигы арыйда. Биһигини ыҥыран сапсый-
бахтыыр. «Дьэ, бу манна ол аас пыт быһылааннар 
геройдарыгар анаммыт памятник баар. Манна 
ытыллыбыт дьону кытары бырастыылаһан баран, 
кылабыыһаҕа илпиттэр», – диэн кэпсиир.

«В Казанке сделали 13 гробов и покрасили 
черной краской. Несли по всей Казанке на клад-
бище. На Красную площадь приезжали старики 
партизаны из Ново-Кускова» (П. Расторгуев ах-
тыытыттан).

Ытык сиргэ, сэмэй ылтаһын пааматынньык 
оҕото турар. Онно ытыллыбыт геройдар аатта-
ра суруллубут. «Үйэлэргэ куттара уоскуйдун», – 
диэн сүгүрүйэн баран, төннөр суолга киирдибит. 
Халлаан лаппа хараҥарда, Казанка утуйда. Үүл 
үрэҕи туоруур муостаны ааһан, сыыр үөһэ тахсан 
өссө төгүл хаһан да умнубаттыы абаҕам суол-
иис хаалларбыт бөһүөлэгин балачча одуулаһа 
турдум. Испэр: «Кытаат, туруулас, ол үлүгэр ыар 
сыллары ааспыккын, аны аныгы үйэ хобулугун 
уйдаргын», – диэн алҕаатым. Уу-чуумпу, арай 
туман чааныгар тимирбит Үүл үрэх баһыттан та-
лах чыычааҕа курустук үһүүрэр. 

ОЛ КЭМНЭРТЭН
(Павел Растрогуев ахтыытыттан).
Чернышев Михайло привез на Ганчер и Лупко-

ва отряд Сурова или карателей белогвардейцев. 
Посылали Гончарова и Расторгуева Илью да 

Белоглазова Степана А. Ново-Кусковской волос-
ти, узнать, что там делается. 

Степан Белоглазов видал, как издеваются над 
людьми. Через 5 дней ушёл из деревни Ново-
Кусково. Ночью числа 8 мая перешел речку Со-
колы и прошел караул часовых, оделся, обулся. 
Приходит в Казанку, и говорит Илье Расторгуе-
ву, собирай ячейку. Белоглазов С. рассказывал, 
что издеваются, что он своими глазами видел, а 

Расторгуев Илья и остальные ребята слушали. И 
тут они договорились уйти на Кидрову Гриву в 
Челбак. Они ушли. Но подумали, что отцам и ма-
терям станет обидно, что сделали их ребята. Это 
было во время обедни и за утрени веторошке. 
Потом староста сам слыхал и видел как стегают и 
расстреливают, сжигают дома многих деревнях. 
Ну и Степан Белоглазов остался дома, подумав, 
что будет людям – то и мне. 

В то время приезжает Коволев Карней, при-
возить бумажку или записку. Там был выписан 
список партизан, крестьян или членов ячейки 26 
человек. Суров взял бумажку и положил в кар-
ман. Посылает Белоглазова А. и Расторгуева Ле-
вонтия в Казанку. 

В числа 9-10 приезжает Гончаров, говорит, что 
дома не живет, нельзя. И Слепцов Платон Алек-
сеевич говорит, надо уйти, в тайгу. Гончаров 
взял газеты и уехал обратно в свой отряд Ивано-
Богословку (татары). Скоро Гончаров взял свой 
отряд и приехал в поселок Вяской Челбак за Ка-
занкой. Это в числах 10 или 9. В отряде бы ли 
наши Казанские ребята Авчиников П., Суббо тин 
В. Им осталось жить мало. 

Попу Иванискому и старосте церковному гово-
рят старики и матери: «что сделали наши сыно-
вья худого?» Отвечает священник: «Пущай идут 
по домам, я не дам им стегать и пороть крестьян». 
Из тайги приходят ребята за продуктами и оста-
ются дома. Шерянкин И., Тулупов Карпух и По-
тоденкин Володя, Суханов Поликарп, Расторгуев 
И., Кузнецов И. Подумали, придут, постегают нас 
и все живы. Дальше, через день взяли да пришли 
остальные и успокоились. Ну, Белоглазов С. все 
говорил, «зря дома живем, приехал очень боль-
шой отряд. Привел отряд Черношев Михаил их 
около 800 человек с оружьем и пулеметами». 

Отряды расположились на два фронта. Пер-
вый в близи от Челбака, а второй ближе к Ка-
занке. 11 число Субботин П. и Коволев Евсей, 
писарь Покшинцев Тихон так же остались дома. 

Рассказывал Авигиников Петро, с утра, 12 мая 
приезжает отряд Сурова. Прибыли в Казанку с 
Орловки. Быстро оцепили деревню, расставили 
своих солдат на мельницу – ветрянке, на серку 
и по проулкам. Так и оцепили Казанку. У двора 
Чуприкова стали собираться на сходку. Поведа-
ли раза 3 Крестьянам. Не куда было деться, не 
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веселым видом шли на сходку. Окружили двор 
Чуприкова, поставили часовых. А молодежь не 
пускали во двор. Кто жил на конце деревни не 
пошли на сходку. Новиковых 4 брата и Лешковы, 
Зарютин и Соврацов.

Суров, вскоре, с утра поехал на разведку в 
Вяской Челбак. Гончаров пропустил развед-
ку у Казанки и расположился в близи Челбака. 
Тут пощла стрельба. Убили и ранили лошадей. 
Но отряд усилил Суров. Взял пулемет и пошла 
стрельба или бой между Челбаком и Казанкой. 
Время это было часов 12 дня. Привязать ранен-
ных солдат и лошадей было нечем. Гончерову 
пришлось уйти с поля боя в тайгу, недалеко от 
Челбака. Ушли на Весёлый Стан к Челыму. 

Суров приходит в поселок Вяской Челбак. 
Соб рал на сходку. Крестьян стегали и расстре-
ливали коммунистов 4 человек. К 7 часам приез-
жает в Казанку. Поручик спрашивает: «Кто у вас 
коновалы?». Староста отвечает: «У нас есть». 

Посылают Аббакумова Ивана и Поподенкина 
Якова лечить лошадей. Лечили под горой. В тоже 
время дал команду становиться в строй смирно и 
стал выкрикивать по тому списку, которую при-
везли из Ново-Кускова. Было выписано 21 че-
ловек. Их стегали и посадили в избушку. Сте-
гали около 40 человек, кто стоял за Советскую 
власть. Стегали до крови и посадили. 16 человек 
поставили на караул. Староста Субботин П. и пи-
сарь Пакщинцев Т. и Поп, Коволев Евсей, дочь 
Чуприкова, сноха сидели за столом вместе Суро-
вым что-то обсуждали. Ковалев Евсей говорит, 
что у них есть протокол общего собрания, где 
подписывались за Советскую власть. Чуприкова 
Ольга говорит, что протокол у Чернова Петра Ф.

Вывели из избушки Чернова Петра и ста-
ли стегать второй раз. Суров спрашивает, «от-
дашь протокол?». Чернов Петр лежа говорит, 
«у меня нет протокола». «А где же?», «У Рас-
торгуева Ильи». Садят обратно Чернова Петра, 
и выводят второй раз стегать шомполом Растор-
гуева И. Илья входит  в дом. Они с ним пошли 
в дом. Прошли, открыли западню. Жена Агафия 
стала спускаться в погреб. В это время её уда-
рили прикладом в спину и полезли сами. Стали 
искать. А брат Илья не мог, без чувства был. Но 
протокол общего собрания не нашли. На столе 
стоял самовар с трубой. Не нашли. Опять побили 
Расторгуева Илью и посадили обратно в избуш-
ку. Протокол загорел в самоваре. 

В это же время приводят жеребца. Взяли за 
100 рублей. Поручик стал садится на конь, а тот 
не давался, убежал. Курзенев М.С. подхватил за 
узды и вывел коня и за одно Чуприкова со двора. 
Этим он спас самого себя и ушёл домой. Вот уже 
часов 8 или 9 выводят Белоглазова С чтобы сте-
гать второй раз. Так стегали что он не мог идти 
на расстрел. Взяли двое за руки и потащили на 
расстрел. Расстреляли прямо на огороде. И тут же 
Субботина Григория. А крестьян, которых стега-
ли на дворе, распустили по домам. Потом повели 
на расстрел Чернова Николая и Быкова Филипа. 
Он собирал хлеб и другие питания. Быков Филип 
сразу упал. А Чернов Николай стоял 3 раза. Стре-
ляли залпом. Он все стоял. Капитан подошел и 
срубил сашкой. Через 3 дня голову нашли. Он у 
калеки Сухановой кирпичи уделывал. 

Ведут вторую партию: Паподенкина Володи и 
Чернова Петра Р, Шерянкина Ивана. Они шли. 
Очень почернели. Раздели и поставили затыл-
ком, и залпом стреляли из 6 винтовок. Попада-
ли наши ребята. Стали рубить сашками. Палачи 
еще ведут четвертую партию. Ведут Суханова 
Поликарпа и Черемисина Антона, и Курзенева 
Ивана. Раздели и поставили на расстрел. Залпом 
стреляли и покололи штыком. Палачи пошли.

За последним ведут на расстрел Расторгуева 
Илью и Левина Н., и Сычева Василия, Карпуху То-
лупова. Шли мимо нашего двора. Тоже были чер-
ными на вид. Мать Абросемовна хотела прос титься 
с сыном. Ну, её толкнули, она упала. Подняла сно-
ха Арина В. и с братом Павлом повели её домой. 
Я побежал посмотреть. Они раздевались. И Сычев 
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Василий говорит, «господа офицеры, стреляйте 
меня в грудь!». Но ему дали ответ «повернись!». И 
залпом стреляли. Они попадали. Мой брат соско-
чил и через прясло перескочил. Шальная пуля до-
гнала его, и он упал на своем огороде и докалел. 
Левина Никиту два раза штыком кололи. Сычев В. 
долго бился, а Толупов Карпух скоро уснул. 

Вечная память нашим ребятам. За интернацио-
нал, за программу Ленина умерли.

Идет Капитан, заходить 2 дому. Спрашивает у 
Расторгуева через окно: «Слепцов здесь живет?». 
Сноха Аграфена отвечает «здесь». «Дайте мне 
его» стали кричать. «Вас зовут Платон Алексее-
вич?», а сам дал команду «убирайте штыки» и 
окно растворил и припас гранату. Но Слепцов не 
пошёл в дом, а ворота. « Что изволит Капитан?» 
«Вы Слепцов?», «Я». Капитан повернулся впе-
ред, команду дал через плечо. Эти его ударили 
прикладом. Платон Алексеевич упал. Побили под-
водам и посадили на телегу. Повезли его Ново-
Кусково на допросы. Но он, ни где не был заме-
шен. Через 10 дней пришёл на старую квартиру. 

Я унимал мать и сноху Агафью. Готовил мо-
гилу и вижу на огороде беглеца. Побежали. Ду-
мали брат идет. А это Левин Н. шёл. Подхватил 
его на плечо и притащил в горницу и одел. Ле-
вин Никит, «Паша, сходил к нашим, нет ли у них 
самогона». Нашли немножко, принес ему, но он 
перешёл к брату, под крыльцо лёг. Я ему само-
гону подал и одел.

С матерью пошли на место расстрела, где лежат 
трупы. Уже стало светать. Вот и 13 число. Стало 
светло. Подходят и наши отцы и матери, и жены, 
и дети. Каждый у своего трупа. Крику, и реву. 
Ревут. Рассветало. Уже 10 часов, утро, 13 число 
приезжают повозки. Стали укладывать трупы на 
телегу и повезли на кладбище. А родителей не 
пустили на кладбище. Вот что было 13 число мая.

Левина унесли два мужика домой. А Черно-
вой, тетке Татьяне нашли голову. Несет она в 
куле по деревне и воет. И сама похоронила. 
Дальше  ловили по доносу, кто спрятался в это 
время.  Ну, поймали Буханова Ивана и Новикова 
Тимофе йя Г. И ловили Курзенева Максима С. он 
был дома. Ок ружили дом, ну он смекнул, заско-
чил на потолок и встал за трубой. Поручик по-
смотрел. Нет никого на потолке. Сели на повозку 
и уехали в Ново – Кусково. Это по доносу Кова-

лева Евсея и попа. Увезли Ново-Кусково Бухано-
ва Ивана и Новикова Тимофея. Их в штабе стега-
ли. Но они пришли домой. А остальных крестьян 
загоняли во двор. Их дежурили. Они ночевали 
где придется, сторожке и возле церкви до самой 
зимы. Крестьянам сеять пришлось мало, до са-
мой зимы подводах были. 

В ноябре месяце сделали переворот. Переби-
ли всех офицеров. Ново-Кускове и Сергеевском, 
в деревнях сделали переворот. Перебили их на-
чальник Гончаров и Лупков с партизанами.

И пошли наступление на Томск. 
Дал Гончаров команду перехоронить наших 

всей деревней. В Казанке сделали 13 гробов и 
покрасили черной краской. Несли по всей Ка-
занке на кладбище. На Красную площадь приез-
жали старики партизаны из Ново-Кускова. 

Вечная память нашим Крестьянам и Коммунистам.
Борьба была за интернационал, за программу 

Ленина, и за Советскую власть.
Писал брат Ильи Расторгуева Павел Расторгуев

ПЛАТОН АЛЕКСЕЕВИЧ 
ИТИ ТҮГЭНИ АХТЫЫТА
Казанкаттан 18 киһини, Челбактан 4 киһини 

саа уоһугар туруорбуттара. Ол ытыллыбыт 22 
киһи икки күн саһан көрөн баран, дьиэбитин 
уоттуохтара, дьоммутун буруйдуохтара диэн 
төттөрү киирэннэр өлбүттэрэ. «Тоҕо кэллигит, 
бара охсуҥ, аһыныахтара суоҕа», – диэбиппэр, 
мин айахтанан олорор киһим: «Хайыахпытый, 
оннук санааттан кэллибит. Өлөрөр да буоллах-
тарына, бука барыбытын өлөрүөхтэрэ. Уонна 
төгүрүччү хобуласпакка, кини баар диэн ыйбак-
ка тыл бэринэн турабыт. Дэриэбинэ дьоно тыл-
лыа суох буолбуттара. Онон тардылыктаах буол-
лун диэн элбэх киһини талбыттара», – диэбитэ. 
Дэриэбинэ дьонун (эр киһитин) бука барыларын, 
биир олбуорга үүрэн аҕалан кэккэлэччи туруо-
ран баран, эрээттэн үс киһини таһыйар этилэр. 
Ревкомҥа баар дьону испииһэк оҥорон (урут 
хоп киирбит быһыылаах) барыларын үстүүтэ 
таһыйан бараннар, нэһиилэ хаамар дьону саа 
уоһугар туруорбуттара. Ону барытын ийэлэрэ-
аҕалара, ойохторо-оҕолоро, уруу-хаан дьонноро 
көрөн, айманыы-ытаһыы, ааттаһыы-көрдөһүү 
икки атахтаах тулуйбат аймалҕана буолбута.

Олорор ыалларым улахан убайдарыгар Ми хаил 
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Расторгуев диэн ууска олордохпуна, ытыллыбыт 
киһи ийэтэ эмээхсин аймана-аймана киирэн: 
«Алексеевич, эйигин ыҥыраллар», – диэ битигэр 
түннүгүнэн көрбүтүм – олорор  ыалым дьиэтин 
түннүктэрин аһан кээстэр, олбуор аана тэлэл-
лэн хаалбыт уонна олбуор ааныгар, түннүк аайы 
(уулус са диэки өттүгэр) иккилии саллаат грана-
таны тута-тута тураллар эбит. «Бу ыттар мин кии-
рэрбин кытта дьиэҕэ гранаталары быраҕаттаан 
өлөрөн баран, дьиэни уоттаары оҥостубуттар 
ээ», – дии санаат, калитканан тахсан уулусса 
уҥуор Суровка бэйэтигэр тиийдим. Ол тиийэн: 
«Тоҕо ыйыттардыҥ?» – диэтим. «Эн кимҥиний?» 
– диэтэ. «Мин маннааҕы учууталбын», – диэтим. 
«Мин эйигин ыҥыртарбатаҕым, алҕас эппиттэ-
рэ буолуо», – диэтэ. Ону истээт, оскуола диэки 
баран эрдэхпинэ, икки офицер сырсан кэлэн-
нэр кырбаабытынан бардылар, маатырылыы-
маатырылыы, «большевик» дэһэ-дэһэ. «Тыый! 
Тоҕо кырбаатыгыт? Туох буруйдаах киһини?» – 
диэн хаһыытыы түс. «Анжеркаҕа – Судженкаҕа 
сылдьаҥҥын агитация оҥорбуккун умнубуккун 
ээ, бадаҕа... Эн большевик Слепцов буолбаккын 
дуо?!! Бу эн дьону иирдэҥҥин, бааһынайы манна 
буунната олороруҥ буолуоҕа», – дэстилэр.

Уонна Суровка тутан аҕалан: «Бу большевик, 
Слепцов диэн», – дэстилэр. Онуоха тойонноро: 
«Ээ, кырдьык даҕаны... Слепцов большевигы су-
руйан сылдьабын. Штабка илдьиҥ!» – диэтэ. Ону-
оха бии икки киһим түҥ-таҥ кырбаан сыарҕаҕа 
илдьэн эрдэхтэринэ, биир саллаат кэлэн: «Миэхэ 
туттардылар, кырбаамаҥ! Штабка дылы мин эп-
пиэттиибин», – диэн былдьаан ылан абыраата. 

Икки эмэһэлэрэ ибили таһыллыбыт, кыайан 
олорбот буолбут бааһынайдары кытта миигин 
олордон кэбистилэр. Тэлиэгэ иннигэр-кэннигэр 
биирдии аттаах, икки ойоҕоһугар биирдии ат-
таах саллааттары харабыллатан кэбистилэр. Ол 
саллааттар саабылаларын кыыннарыттан ылан 
кылбаппытынан санныларыгар тутан кэбисти-
лэр. Ытыллыбыт дьон муоста таһыгар, сыыр 
быарыгар умса-төннө түһэн сыталлар. Киэһэ 
хараҥа буолан эрэр. Элбэх санаа диэн суох буол-
ла. Санаам туой: «Ыт курдук өлөн эрдэҕим. Саа 
тутан кыргыһа сылдьан өлбүт буоллар, санааҕа 
астык буолуо эбит. Биитэр дьиҥ биллэринэн-
көстөрүнэн үрүҥҥэ утары туран үлэлээбит 
буол лар, эмиэ үчүгэй буолуо эбит. Максим 

күрээбититтэн, надзор баарыттан балыктааҕар 
кэлэҕэй, сымыыттааҕар бүтэй ньимийэн олоро-
бун диэн, ыт курдук өллөҕүм диэн буолла. Муҥ 
саатар, ытыахтарын иннинэ үөҕэн баран өлүөм 
диэн, ол үөхсэр тылбын була сатаа. Максим баа-
ра буоллар, эмиэ өлүөх этэ, саатар кини хаалан 
үлэлээ ини. Тугу этэн-тыынан өлүөх баҕайыный, 
оҕолоор», – дии-дии баран истим». (Салгыытын 
иннигэр көр).

ХОНОҺОЛОР
Баһылыкпыт биһигини Старо-Кусково кутуу 

суолунан түспүт сирбитигэр илтэ. Тыа быыһа 
бүтүннүү киһи уҥуоҕунан барчаланан турар. Бу 
суол, анараа саҥа суоллааҕар быдан быһа эбит. 
Онон тутуллубут дьону тэлиэгэлээх атынан чаас 
курдук айаннатан Лампсаков балыыһатыгар 
аҕаллахтара. Түһэн баран, тута сыыр үрдүттэн 
сүүрэн түһэн эрэр күөх дьэрэкээн сарапаан-
наах дьахталлар курдук хатыҥ чараҥы чинчийэ 
көрөбүн, уонна: «Ыксаллаахтык ыта сыспыт дьон 
эбит, саатар тиэргэҥҥэ киллэрбэккэ, бирикээс 
ылбакка... Саатар санаммытын курдук үөхсэр да 
тыл биэрбэтэхтэр, тута саа уоһугар туруорбут-
тар. Бука, тиһэх тыл биэрбиттэрэ буоллар, ил-
бистээх тыл иччитэ син быыһанар тылын булуо 
эбитэ буолуо...» – дии саныыбын. Тоҕо диэтэххэ, 
быыһаан ылбыт эписиэр Суровка доппуруоска 
аҕалбытыгар улаханнык куттаммыта биллибэк-
кэ, буола турар уларыйыылары история учуута-
лын быһыытынан үөрэнээччилэригэр кэпсиирин 
уонна чахчы, байыаннай парад оҥорбутун кэп-
сээбит. Онтон: «Ээ, бу бүгүн аһыллыбыт ревкому 
эн оҥордуҥ дуо?» – диэтэ. «Ээ, суох, ити бүгүн 
эрэ истэммин бэркэ соһуйдум», – диэтим. «Сы-
мыйалаама! Эн оҥорбуккун, эн испииһэккэ баар-
гын!» – диэн киһим хаһыытаан дэлби ыс танна. 
«Суох-суох... Мин билбэтэх дьыалам. Ба раҥҥыт 
ыйытыҥ даҕаны – ханна даҕаны общество мун-
ньаҕар биирдэ да сылдьа иликпин, мунньахха 
сылдьан биирдэ биир тылы этэ иликпин», – диэ-
тим. «Слепцову булуҥ маҥнайгы ис пииһэккэ!» 
Онуоха көрдөөн баран, бастакы да, хара да ис-
пииһэккэ аатын булбакка таһааран  хаайан кэ-
биһэллэр. Уонна хас да хоннорон баран босхолу-
уллар. Дьэ, хайа куттаммыт, бэйэтигэр эрэлэ суох 
киһи, субу дьону ытан баран кэлэн олорор кыы-
ла турбут киһини кытары мөккүһүөй. Кини сүрүн 
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көмүскэлэ тыл буоларын, бэйэтэ да бэркэ билэ-
рэ. Чахчы, ити кэмнэргэ Былатыан чуумпуран, 
дьылыйан олороругар биричиинэтэ элбэх этэ. 
Хайа уонна көскө буруйданан олорор киһини хас 
торҕоннообут этэрээт тутар-хабар, ытар төрүөтү 
түргэнник булуохтааҕын кини  билэрэ. 

Халлаан сайын ааттаахха сөрүүн. Сото-
ру-сотору ибирдээн ылар ардахтаах хараҥа 
киэһэ. Аллея түгэҕэр лиҥкинэс мастар арбах-
тарын анныгар турар биһиги хонуохтаах бы-
лыргы балыыһабыт, өссө ордук баараҕадыйан, 
суоһуран көстөр. Балачча, киирбэккэ ардахтаа-
быт тураах курдук баараҕай тиит мас силиһин 
ааҕа турдубут. Тэҥнэһиэхпит дуо, салыннар-
быт да киирдибит. Аан хатыыра барарбытыгар 
бэрт эрэйинэн хатаммыт эбит буоллаҕына, бу 
сырыыга тэһийбэтэх курдук, бэрт ылбаҕайдык 
аһылынна. Үрдүк аан суоһарҕаммакка тыаһа 
суох чэпчэкитик арылынна. Мин санаам он-
тон тиэстэ үллэринии көтөҕүллэ түстэ. Чахчы, 
киир биппит, дьиэбит уораана уос тубут, улахан 
люс тралар уоттара сабардаан турбут хараҥаны 
үтүрүйэн дьэҥкир уотунан уһун көрүдүөрү толо-
рон кэбистэ. Араҕас арыынан аһаабыт оһох кэм 
бэттэх буолан дьиэлээхтэр тымныы эркиннэрин 
ириэрбит. Тута, сыт таһааран халбаһы сылытан, 
чэй оргутан аһаан, ыал буолбутунан бардыбыт. 

Ол да буоллар дьаахханан, утуйар хоһум 
аанын боруогар хойуу соҕустук туус куттум. 
Эһэм кыра эрдэхпинэ, «тэһииргиир буоллах-
хына, хоһу²  аанын туора маҕан тууһу кутар 
буол. Туус, абыраллаах устуука, куһаҕаны обо-
рор. Абааһы да, аньыы даҕаны кинини  кыайан 
атыллаабаттар...» эҥин диир буолара. Ону 
быраактыкаҕа балачча туһанааччыбын, уонна 
санааны бөҕөргөтөргө туһаннынар диэн суру-
йабын. Да, психика диэн уустук устуука... Киһи 
үксүн бэйэтэ бэйэтин куттуур. Ол эрээри, арды-
гар атын эмиэ буолуон сөп.

Сыттыбыт. Уу чуумпу. Дьэ, арыый уоску-
йан, нуктаан бардым. Түүл мин олоҕум иккис 
араҥата, онон эрдэттэн бэлэмнэнэн, түһээн 
бардым да, дириҥээбэккэ уһукта охсуохтаах-
пын диэн бэйэбин бэлэмниибин. Өтөр буолбата, 
хос имик-самык умайар оһох болоорхой уоту-
нан симириҥнээтэ. Аан тыаһа лабырҕас буолла, 
кии рии-тахсыы. Иһийэн турбут көрүдүөргэ сап-

пыкы тыаһа баачырҕаан кэлэн, биһиги ааммыт 
аттыгар тохтоото. Палаата аана тэлэллэ түстэ 
да, орто уҥуохтаах, убаҕас сулардыы бытык-
таах быһыыта маҕан халааттаах киһи киирбэк-
кэ диэличчи көрөн турда. Онтон, хатан үлүгэр 
куолаһынан: «Ну, как он?» – диэн нууччалыы 
ыйытта. Мин, үүнэн эрэр кутталбын кыатана 
сатыы-сатыы: «Не знаю, но вот же он стоит...» 
– диэтим бөлүөстүбүт куоласпынан уонна олох 
аттыбытыгар быар куустан оһоххо иттэ турар 
уһун сонноох, төбөтүн бобуонньуктуу бэрэбээ-
скилэммит хара бэкир киһи диэки кэҕис гына-
бын. Киһи тугу эрэ бурдьугунуур. Мин кини диэ-
ки көрүөхпүн олох баҕарбаппын, куттанарым 
диэн сүрдээх. Онтон санаабар билигин эргил-
лиэх курдук иэ±эҥниир. Мин баттатан эрэрбин 
биллим. Билигин эргилиннэ да сүрэҕим хайдара 
буолуо, түргэнник уһуктуохха наада диэн, тыл-
бын быһыта ыстыыбын. Эмискэ «һуу!!!» диэби-
тинэн уһуктан кэллим. Айахпар тарҕаммыт хаан 
хабархай амтанын ыйыста сатыы сыттым. Хал-
лаан суһуктуйбут, сотору сырдыыһы. Аттыбар 
турар торшеры холбоотум. Оо, киһи кэтэстэҕинэ 
сарсыарда үүнэн биэрбэтэҕэ уһунуон... Нуктаан 
бардым да саппыкы тыаһа баачырҕаабытынан 
барар. Хата, Андрей Владимирович бэлэхтээбит 
«Томск» диэн кинигэтэ абыраата. Ону көрө сы-
тан, утуйан ылбыппын. Биирдэ өйдөммүтүм, сар-
сыарда буолбут, халыҥ штора нөҥүө күн сылаас 
хараҕа мичиҥниир. Утуйан ылбыппыттан үөрэн, 
бүгүн чэбдик сылдьыам диир санааттан эрчим-
нээхтик ойон турдум. Хос түүҥҥү иччилэрин 
мэлдьэһэн, сандаара сырдаабыт.

ЛАМПСАКОВ ЛУОХТУУР 
Бүгүн Галина Николаевна кэлиэхтээх. Кинини 

манна бары ытыктыыллар. Тоҕо диэтэххэ исто-
рия учуутала, бу дойду «сирин түннүгэ». 

10 чаас буолуо эрдэ, онон музей атын объек-
тарын көрүтэлээтибит, «Экологическая тро-
па» диэн оҕолорго аналлаах парка оҥорбуттар, 
ону кэрийэн кэллибит. Оҕолору манна ыҥыран 
айылҕаны кытары алтыһыннаран дойдуларын 
историятын үөрэтэллэр эбит.

10 чаас иннинэ харабыл Лампсаков луохтуур 
дьиэтин арыйда. Гражданскай сэрии экспози-
циятын омуһахтан саҕалыыгын. Омуһахха түһэн 
иһэн икки киһи быраагалыы олорор макетта-
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рын көрөн соһуйдубут. Луохтуур дьиктитэ элбэх 
эбит. Бу омуһахха дьону саһыарар эбит. Онтон 
кэлин омуһах истиэнэтэ сууллубутугар, сүрдээх 
киэҥ сир аннынан хаһыллыбыт туннель булбут-
тар. Луохтуур ол хороонунан дьону куоттаран 
сыыр анныгар таһаарара үһү. 

Омуһахтан тахсан истэхпитинэ, учуутал буо-
ларын туоһулуур бэрт эрчимнээх куолас: «Ах, 
вы уже разведуете подполье?» – диэн соһутта. 
Бөдөҥ-садаҥ көрүҥнээх Галина Николаевна Бо-
гомолова биһигини итинник уруйдуу көрүстэ. 
Билсиһии кэнниттэн, туох соруктаах сылдьарбы-
тын, Былатыан £л³кс³й³бµс туох киһи буоларын 
уонна манна олорон бу тиэргэҥҥэ тутуллан кэ-
лэн ытылла сыспытын, Казанкаҕа улахан айым-
ньыларын суруйбутун кэпсээтибит. Кини бэркэ 
сэргээн иһиттэ уонна Павел Расторгуев ахтыы-
тыттан Платон Слепцову билсибитин эттэ. 

ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 
БОГОМОЛОВА КЭПСЭЭНЭ
– Бастатан туран, бу комплексы туттарбыт Ни-

колай Александрович Лампсаков диэн Ново-Кус-
ковоҕа сырдыгы, үөрэҕи, култуураны, доруобуйа 
харыстабылын аҕалбыт ытык киһибит буолар.

Тверскэй кµбµ³рµнэ тыатын сирин а±абы тын 
уола Николай Лампсаков 1875 сыллаахха тө-
рөөбүт. Омугунан нуучча. Томскайга Импе ра -
торскай университет медицинскэй факуль те тыгар 
үөрэнэр кэмигэр устудьуоннар хам саа һыннары гар 
кыттан үөрэҕиттэн уһулла сыл дьыбыт. Ол эрээ-

ри 1903 сыллаахха үөрэ ҕин туй гуннук бүтэрэн 
«лекарь» идэтин ба һы лаа быт. Киниэхэ үөрэҕин 
бүтэрэрин кытары Причулымьеҕа бастакы зем-
скэй балыыһаны Но во-Кусково нэһилиэгэр тут-
тарарыгар, сала йа рыгар этии киллэрбиттэр. Эдэр 
эрчимнээх ки һи ол курдук Ново-Кусковаҕа ана-
нан кэлбит. Кэлээт тутуунан дьарыктанан бу эҥэр 
баар 72 нэ´илиэнньэлээх пууннары хааччыйар, 
ол кэм таһымыгар баараҕай эмтиир киини туттар-
быт. Манна кэлэн баран, университекка  бииргэ 
үөрэммит кыыһын Елена Дмитриевна Архангель-
скаяны кэргэн ылан, 1903 сыллаахха сэтинньи 12 
күнүгэр Казаннаа±ы Божей Матери таҥара дьиэ-
тигэр бэргэһэлэммиттэр. Бу Ново-Кусковаҕа Ламп-
саковтар улахан сайдыыны киллэрбиттэр. Елена 
Дмитриевна оччолорго икки дьууппа лаах кэлбитэ 
үһү. Онтукаларын уларыта сылдьан кэтэн, манна 
хаһан да көрбөтөх сэлээппэлэрин, соннорун кэ-
тэн таҥара дьиэтигэр баралларын көрөөрү, дьон 
түннүгүнэн эрэ тахсан барбаттара үһү. Туох кэл-
бит улахан ыалдьыттар бары кинилэргэ түһэллэрэ. 
Елена Ни колаевна музыкаҕа оонньуурун истээри, 
дэриэбинэ барыта киэһэ аайы түннүктэрин аһан 
кэбиһэллэрэ. Бэл, кинилэртэн үөрэнэн дэриэ бинэ 
дьоно, киэһэ утуйуох иннинэ салгы²²а дьаар-
байар буолбуттар. Елена Дмитриевна ас тыыр аһа 
тута дэриэбинэҕэ тарҕанара. Кинилэр дьиэ лэрин-
уоттарын хайдах тутан олороллорун үтүктэн, 
дьон кэрэҕэ, сырдыкка талаһан барбыттар. Оч-
чолорго дьахтар луохтуур диэни букатын харах-
тыы илик дьон, кыргыттарын үөрэххэ дьэ биэрэр 
буолаллар. Онтон луохтуурдартан көрөн, бэйэ 
гигиенатыгар, сыстыганнаах ыарыыга сыстыбат 
туһуттан санобработка±а, ыраастык туттан оло-
рууга үөрэммиттэр. 

Николай Александрович Бастакы Аан дой-
ду сэриитигэр Омскайга полковой бырааһынан 
сулууспалаабыт. Онтон төннөн кэлэн оро йуон 
балыыһатыгар үлэлиир. Гражданскай сэрии сыл -
ларыгар Ново-Кусково биир салайаач чыта эбит. 
Ол үрдүнэн, толкуйдуу барбакка үрүҥ эписиэр-
дэри, кыһыл партизаннары а²ар кырыытыттан 
эмтиирэ үһү. Төһө да үрүҥнэргэ кыттыһан Кол-
чак аармыйатын эписиэрин Суровы ыҥыран ал-
дьархайы таһаартардар, 1919 сыл ахсынньы-
тыгар кэлбит Кыһыл Аармыйаны кытта кэлбит 
сэбиэскэй былаас кинини буруйдаабатах, салгыы 
луох туурунан үлэлииригэр көҥүллээбиттэр. Бэл, 

П.А. Ойуунускай т³р³³бµтэ 125 сыла

Ха²астан Н.А. Лампсаков (1875–1945), 
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³р³ б³лµµссµйэ иннинэ туттарбыт бу дьиэтигэр 
бэйэтэ олороругар  анаан туран биэрбиттэр. Бы-
раас быһыытынан чахчы үрдүк та´ымнаах, айыл-
ҕаттан талааннаах эбитэ үһү. Бэл олус уус тук 
эпэрээссийэлэри оҥортуура  µ´µ, ыарыһахтары 
балыыһаҕа сытыаран эмтиири саҕалаабыт. Эл-
бэх уопут оҥорон сэл лик, сифилис, трахома, ма-
лярия ыарыылары эрдэ диагностыыр буолбут. 
Элбэхтэ араас сийиэстэргэ дэлэгээтинэн талыл-
лан сылдьара. Бэл «¥лэ Геройа» аатын ылбыт. 
Ол  эрээ ри отутус сыллар даахха оройуон доруо-
буйа  ха рыстабылын салалтата кинини кытары 
тыл тылга киирсибэтэ элбээбит. Лампсаков саҥа 
анаммыт үлэһиттэри бэйэтин эйгэтигэр киллэр-
бэтэ, науч най үлэтигэр чугаһаппата үһү. Анараа-
лара ол иһин үҥсэллэр эбит. 

Ити ахтыыларга баар Никит Левин Суров 
дьо нунан ытыллан баран сыттаҕына, тыынын 
салҕаары иккитэ ыстыыгынан аспыттар. Онно 
тыҥатын эҥин барытын дьөлө анньан кээспиттэр. 
Өлөр туруктаах киһини Павел Расторгуев уон-
на дьоно саһыаран сытыарбыттар. Онтон дьоно 
кистээн тэлиэгэҕэ тиэйэн манна аҕалбыттарын 
Лампсаков көрөн баран, бааһын ыраастаан, эмп 
биэрэн баран, төттөрү дьиэтигэр күрэппит. Онно 
тиийэн сүһүрэн өлөөрү гыммытын дьоно төттөрү 
аҕалан, Николай Александрович кэргэни нээн 
саһыара сытан эмтээн тыыннаах хаалларбыт-
тар. Бэл, кылгас кэмҥэ харабылынан үлэҕэ ыла 
сылдьыбыттар. Левин кэлин үтүөрэн баран, 
сэбиэккэ эҥин үлэлии сылдьыбыт. Оннооҕор 
Гражданскай сэрии геройа аатырбыт. Георгий 
Марков «Строговы» романыгар кинини «Дед 
Фишка» уобараһынан көрдөрбүт, тоҕо диэтэх-
хэ оҕо сылдьан аҕатынаан атынан дьиэлэригэр 
төннөн иһэн, ол Левины дьоно тэлиэгэҕэ тиэйэн 
иһэллэрин аара көрсүбүттэр. Онно Никит кэп-
сээбит кэпсээнэ, оҕо өйүгэр хаалан хаалбыт. 
Дьиҥэр ол Левин сүрдээх арыгыһыт, айдааннаах 
киһи эбитэ үһү. Бэл, ити Павел Расторгуев ах-
тыытыгар өлөөрү сытан самогон көрдүү сыппыта 
диэн суруйбут дии. 

1937 сыллаахха Лампсаковы кини донуо-
һунан тутан хаайбыттар. Киһи үтүөтүн санаа-
бат диэн дьэ ити буолар. £р³б³лµµссµйэни 
утары «Союз спасения России» диэн тэрилтэ 
чилиэнэҕин диэн буруйдаан, уон сыл болдьох-
тоох µлэнэн к³нн³рµнэр лаа±ырга ыыппыт тар. 

1942 сыллаахха онно өлбүт. Сорохтор кэп-
сииллэринэн ытыллыбыт. 

Ол эрээри, олохтоохтор кинилэр дьиэ кэр гэн 
үтүөлэрин умнубаттар. Туруорсан-туруор сан 2008 
сыллаахха, бу «Сибирская усадьба Н.А. Лам п -
сакова» диэн историяны-кыраайы µ³рэтэр уон-
на культурнай-туристическай комплекс диэ-
ни арыйтарбыппыт. Саатар онон кинилэр үтүө 
 ааттарын үйэтитиэхпит диэн.

Бу уһаайба анна бүтүннүү туннеллар. Ону 
ким да билбэт этэ. Онтон чөлүгэр түһэрэ сыл-
дьар үлэһиттэр буланнар, улахан арыйыы буол-
бут. Тоҕо, туохха анаан оннук оҥорторбутун, ким 
да билбэт. Сорохтор кистэлэҥ лабораториялааҕа 
буо луо диэн сабаҕалыыллар. Гражданскай сэрии 
кэмигэр манна уонна ити эһиги хоммут дьиэ ҕити-
гэр эписиэрдэр олорбуттар. Лампсаков туруор-
суутунан бу, Ново-Кусково±а биир да киһини ып-
патахтар. Кэргэнэ Елена Дмитриевна акушерка 
эбитэ үһү. Кэлин оҕонньоро өлбүтүн да кэннэ ман-
на олорбут. Сотору хараҕа суох буо лан хаалбыт, 
ол үрдүнэн дьахталлар көрдөһөн «бабкалаталла-
ра» үһү. Биир дэ биир дьахтар алыс көрдөспүтүгэр 
төрөппүт, онно оҕото өлөн хаалбыт. Итинтэн сурах 
баран, айылҕа эмчиттэрин тутуу саҕаламмытыгар 
ол дьахтары доппуруос таабыттарыгар этэн биэ-
рэн, хараҕа суох эмээхсини хаайбыттар. Онно 
олорон 1953 сыллааххан өлбүт. 

Галина Николаевна итинтэн да атын киһи 
иһиттэр истэ туруоҕун курдук элбэҕи кэпсээтэ. 
Андрей Владимирович дьиэ кэргэнин илдьэ кэл-
лэ. Лампсаков библиотекатын хоһугар киирэн 
кэпсэттибит. Онно дьоммут: «Өйдөбүнньүк бэли-
эни, Казанкаҕа буолбакка, манна, бу комплекска 
туруоруоҕу². Сылдьыбыт дьоҥҥо дойдубут исто-
риятын кэпсиирбитигэр биир үчүгэй экспонат 
буолуо этэ. Казанкаҕа билигин ким да тиийбэт, 
онно таах туруо», – дэстилэр. Түмүгэр: «Күһүн 
кэлэргит ордук буолуо, үөрэх саҕаланыа, үлэҕэ 
тахсыы буолуо, дьон-сэргэ кыттыыта элбиэ этэ», 
– диэн буолла. 

Ити кэнниттэн Галина Николаевна Максим Ки-
рович аҕыйах да кэмҥэ буоллар учууталлаабыт 
оскуолатын оннугар тутуллубут саҥа оскуоланы 
көрдөрө илтэ. 

Этиллибитин курдук Платон уонна Максим 
 биир гэ Томскайга тиийбиттэрэ. Учуутал үөрэх-
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тээх уолаттары бэрт эрэйинэн сэргэстэһэ ту-
рар дэриэ бинэ лэргэ учууталынан ылбыттар. 
Быһыыта оччолорго үөрэхтээх аҕыйаҕынан саха 
уолаттарын оскуола ҕа чугаһаттахтара. Платон 
суруйарынан Максим үс нэдиэлэ эрэ үлэлээбит 
уонна Россияҕа күрээбит. 

Ново-Кусковоҕа бастакы начаалынай церков-
най-приходскай оскуола 1884 сыллаах ха таҥара 
дьиэтин харабылын дьиэтигэр аһыл лыбыт. А±а-
быт бэйэтэ оҕолору үөрэп пит. 1901 сыллаахха 
балачча улахан саҥа оскуола та ҥара дьиэтин 
тиэргэнигэр тутуллубут. Церковнай-приходскай 
оскуола 1920 сыллаахха диэри үлэлии турбут. 
Ол аата Максим Кирович церковнай-приходскай 
оскуола±а үлэлээбит. 1923 сыллаахха начаалы-
най оскуо ла буолбут. Онно бастакы учууталы-
нан Прас ковья Мокеевна Маркова (суруйааччы 
Георгий Марков эдьии йэ) анаммыт. Георгий Мо-
кеевич ол оскуолаҕа 1925–1926 сыллардаахха 
үөрэммит. Эргэ ос куола хойукка диэри турбута 
үһү, онтон сэттэ уонус сылларга көтүрэн баран 
оннугар, саҥа улахан таас оскуола туппуттар. 

Билигин ити тиэргэҥҥэ та²ара дьиэтин үлэ-
һиттэрэ, учууталлар олорбут дьиэлэрэ эрэ хаа-
лан турар. Бука, Максим Кирович эмиэ онно 
олорбут буолуохтаах. Таҥара дьиэтэ кулууп эҥин 
буола сылдьан баран умайбыт. Бу соторутааҕыта 
атын сиргэ саҥа таҥара дьиэтин туппуттар. Он-
тон үлэлээбит оскуолатын хаартыскатын Геор-
гий Мокеевич кинигэтиттэн буллубут. 

Максим оскуолаҕа Ново-Кусково церковнай-
приходскай оскуолатыгар үлэлээбитин туо-
һулуур тµгэн Былатыан £л³кс³й³бµс ахтыы-
тыгар маннык сурулла сылдьар: «Сарсыарда 
ту ран тоҕус чааска тиий дим. Онуоха комендант 
эттэ: «Биэс хонукка Ново-Кусковскай дэриэби-
нэтиттэн ханна да тахсыма. Онуоха диэри буруй 
көстүбэтэҕинэ – ыытыахпыт Казанкаҕа даҕаны, 
куоракка даҕаны», – диэтэ. Төннөн кэлбитим 
Максим Аммосов оннугар учууталынан тахсыбыт 
уолчаан баара: «Тылланан этэрээккэ киириэх, 
миигин ылыах курдуктар...» – диэтэ».

ТОМСКАЙ СУРУЙААЧЧЫЛАРЫН 
СОЙУУ¤А
Ити кэнниттэн биһиги автовокзалга тиийэн 

Томскайдаатыбыт. Онно тиийэн куорат киини-
гэр гостиницаҕа түһэн сытан, сарсыныгар Рос-

сия Суруйааччыларын сойуу´ун Томскайдаа-
±ы са лаатыгар тиийдибит. Бу эҥэр бары айар 
 со йуустары түмэр «Дом Искусств» диэни ары-
йан барыларын биир сиргэ мус путтар. Ону са-
лайар биир тойонноохтор уонна айар сойуустар 
тус-туспа бэрэссэдээтэллээхтэр. Томскайга син 
биһиэхэ курдук икки Суруйааччы сойуу´а баар 
эбит. Мин сэкирэтээрдээн олорор бард-поэт Ни-
колай Хоничевтан ыйытабын: «Онтон, холбос-
поккут дуо?» – диэн. Киһим күлэр, уонна: «А за-
чем? Союз это объединение единомышленников, 
а мы не единомышленники. Сейчас же не партия 
объединяет, диктаторов тоже нет, а если есть, то 
не до нас», – диир холкутук. 

Сойуус үлэтин көрдөрөр «Начало века» диэн 
ыйга иккитэ тахсар литературнай уонна крае-
ведческай сурунааллаахтар. Суруйаач чы со-
йууһугар ыларга күүстээх тургутууну ааһаллар 
эбит. Ол иһин икки сойууска 40-нуу эрэ чилиэн-
нээхтэр. «Баҕарбыт киһи барыта суруйааччы 
диэн ааты сүктэҕинэ үчү гэй суруйааччы тах-
сыбат», – диир Хоничев. Би лигин былаас өт-
түттэн өйөбүл суох буолан, хас биирдии суруй-
ааччы бэйэтэ харчы өлө рөргө кыһаллар. Кинигэ 
 улааппыта 500-300 тираһынан тахсар. Ол «хар-
чы өлөрөр» идея ны Хоничев хайдах олоххо 
киллэрэрин көр дөрөрдүү, тута «Танго-коньяк» 
диэн аудио дис катын биһиэхэ атыылаата. 

Сотору сойуус бэрэссэдээтэлэ Геннадий Кузь-
мич Скарлыгин киирдэ. Тута кинигэтин бэлэх-
тээтэ уонна губернатор гранын ылбыттарын туһу-
нан үөрэ-көтө кэпсээтэ. «Хаһан кэлэҕит даҕаны, 
биһиги көрсөргө бэлэммит», – диэн, биһиги туох 
соруктаах сылдьарбытын истэн баран, бигэтик 
эттэ. Чэйдээн, сэлэһэн баран, доҕордуу буол-
бут дьон быһыытынан истиҥник илии тутуһан 
араҕыстыбыт.

Куорсуннаах
Россия Суруйааччыларын сойуу´ун чилиэнэ,
Андриян Лукин,
Россия Суруналыыстарын сойуу´ун чилиэнэ

Хаартыскалар ааптардар архыыптарыттан 
ту´анылыннылар.
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Дьокуускайга 1962 сыллаах-
ха олунньу 19 күнүгэр про-
фессор Михаил Федорович 
Габышев бэлэхтээбит айым-
ньыларын быыс тапката арыл-
лан, Арҕааҥҥы Европа улуу 
уруһуйдьуттара айбыт үлэлэрин 
Саха сирин дьоно сөҕө-махта йа 
көрбүттэрэ. Кинилэр профес-
сор уолугар Лев Ми хайловичка 
махтал тылын эппиттэрэ. Бу 
быыстапканы  араас омук дьо-
но эмиэ көр³лл³р уонна ³рµµ 
дьии бэргииллэр: «Баччалаах 
баа йы буор босхо бэлэхтээбит 
туох дьикти киһиний? Эмиэ да 
оҕолордоох, сиэннэрдээх. Нэ-
һилиэстибэ бы һыытынан хаал-
ларыан!»

Кырдьык, дьиибэ. Бу коллек-
цияны хо муйаары Михаил Фе-
дорович массыына тын, даа-
чатын атыылаабыт үһү. Ол 
эрээ ри, ону чуолкайдыыр туох 
да суругум-бичигим суох этэ. 
Арай, быйыл Платон Ойуунус-
кай туһунан суруйуулары ааҕа 
сылдьан уолун Лев Габышев 
ахтыытын булан ыллым. Ахтыы 
сахалыы суруллубут уонна су-
руйааччы Иван Федосеев–Доосо 
оҥор бут хо муурунньугар киир-
бит. Лев Михайлович Москваҕа 
кыра сааһыттан олорбут, нууч-
чалыы үөрэммит буолан саха-
лыы суруйбатаҕа чахчы. Онон 
хаһан эмит ахтыы тын дьиҥнээҕэ 
көстөр ини. Дьиҥэр, Габышев-
тар баай ар хыып таах этилэр. Ол 
1975 сыл лаахха Лев Михайло-
вич эмискэ өлбүтүн кэннэ  араас 
илии лэргэ киирэн ыһыллан 
хаал  быт, то боҕо эрэ Националь-
най архыыпка туттарыллыбыт. 

Михаил Федорович Габышев – Максим Аммосов уонна 
Платон  Ойуунускай чугас доҕордоро, биир кэмҥэ үлэ лээ бит 
киһилэрэ. Ити доҕордоһуу бэлиэ 1918 сылтан саҕаламмыта. 
Ол дьыл Өлүөхүмэттэн сахалыы ыраастык саҥарар эрээри, 
олох атын омук дьүһүннээх уолчаан Дьокууйскайга үөрэнэ 
кэлбитэ. Сотору соҕус революционнай өйдөөх-санаалаах 
эдэр ыччаты кытары билсэн, Пресненскэй диэн ааттаммыта, 
 араас кистэлэ² сорудахтары толорор буолбута. 1920 сыл-
лаахха үөрэнэ сылдьар реальнай училищета сабыллыбы-
тыгар доҕотто ро дойдутугар сэбиэскэй былааһы олохтуур 
со рудахтаах ыыппыттара. 1921 сыллаах ха Мос кваҕа Свер-
длов аатынан куурус тар га үөрэммитэ, онтон дойдутугар 
үлэлии кэл битэ. 1923 сыллаахха Максим Аммосов сала йар 
атыы уонна промышленность наркоматыгар үлэлээбитэ, 
кини ыйыытынан аатырар Плеханов институтугар үөрэххэ 
ыытыллыбыта эрээ ри, бастакы кууру´у бүтэрээтин кытта 
аны Платон Ойуу нускай бэрэссэдээтэллээх ЯЦИК сэкирэ-
тээринэн талыллыбыта. 

Лев Михайлович ити кэми бу курдук ахтыбыт: «Якутскай-
га олорор кэммитигэр мин кыра уол чаан этим, ол эрээри, 
 Ойуунускай аҕабынаан бэйэ-бэйэлэрин кытта олус судургу-
тук, эйэҕэстик кэпсэтэ олорор сорох тµгэннэрин өйдүүбүн. 
Аҕам кинини судургутук Платон диэн ааттыыр. Онуо ха 
куолаһа хайдах эрэ ураты сылаанньыйара.  Ойуунускай 
аҕабын эмиэ ол курдук Миша диирэ. Кинилэр бэйэ-бэйэ-
лэрин араҥаччылаһар, бэйэ-бэйэлэрин сүрдээх сэргэхтик, 
дьиҥнээх доҕордуу сыһыаннаһалларын көрдөрөр биир 
чаҕылхай түбэлтэни ахтан аһарыым. Бу тµбэлтэни аҕам 
биһиэхэ үгүстүк кэпсиирэ: «Революция  буолбут ма²найгы 
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сылларыгар этэ ол... Биһиги, Саха сирин дьон-
норун бөлөҕө, Москваҕа Свердлов ааты нан Ком-
мунистическай университеты бүтэрэн барам мыт 
дойдулаан иһэрбит. Оччолорго айан ныыр суол-
бут олус yhуна, сындалҕаннааҕа. Онуо ха эбии 
өксүөннээх күһүн этэ. Иркутскайтан Качукка 
диэри тэлиэгэлээх атынан айан наабыппыт. Аара 
мин улаханнык ыарыйдым. Онуоха Платон оло-
рон иһэр миэстэтин миэхэ биэрэн, сытан ис диэ-
тэ уонна бэйэтэ тэлиэгэттэн түһэн, айан устатын 
тухары сатыы хаа маахтаата. Мин аһынаммын, 
олор да олор диибин, киһим буолуммат. Миигин 
тымныйан, бэргээн хаалыа диэн, өссө бэ йэтин 
ба раан саҕынньаҕынан үллүйэр уонна сотору-
сотору тэлиэгэни ойоҕолуу хаама-хаама, үллүк-
пүн көн нөрөн, кыбытан биэрэр. Ол аайы мин 
тыынарбын сэргэхтик иһиллии, сирэйбин-ха-
рахпын кэтии, хайдахпын ыйыталаһа иһэр».

Итинник айан чахчы баара. Москваҕа барал-
ларыгар даҕаны эрэйдээҕэ, төннөллөрүгэр да-
ҕаны. 1920-с сылларга Михаил Федорович Ой-

уунускайы кытары түспүт хаартыскалара эмиэ 
баар. 

Биллэрин курдук, 1928 сыллаахха баартыйа 
кэккэтин ыраастааһын са±аламмыта, Максим Ам-
мосов Москваҕа ыытыллыбыта. Платон Алексее-
вич атын алын үлэҕэ көһөрүллүбүтэ. Михаил Га-
бышев биир сыл курдук сир о²оруутун наркома  
буола сылдьыбыта, онтон сойуолаһыыга түбэ-
һэн, эмиэ дойдутуттан арахсарга күһэллибитэ. 
Москваҕа тиийэн постпредствоҕа үлэҕэ киирби-
тэ, устунан үөрэҕин салгыыр дьолломмута. Онно 
сэрэйдэххэ, доҕотторо көмөлөстөхтөрө. 

Сойуолаһыы саамай үгэннээн, күүһүрэн турар 
кэмигэр Дьокуускайга хартыына саалата арыл-
лыбыта. Онно Аммосов уонна Ойуунускай аатта-
ра ахтыллыбатаҕа. Дьиҥинэн, бу кинилэр баҕа 
санаалара этэ эбээт. Ол оннугар саала арыллы-
быт аа±ыгар Михаил Габышев илии баттаабыта. 

Габышевтар Москваҕа постпредство дьиэ-
тигэр олорбуттара. Сотору онно Ойуунускай-
дар көһөн кэлбиттэрэ. Уруккуттан билсэр дьон 
быһыытынан сүрдээх эйэлээхтик олорбуттара. 
Онтон Михаил Федоровичка үлэлиир институ-
та 1933 сыллаахха Ларин аатынан бөһүөлэккэ 
даача сирин биэрбитэ. Ити сыл сайыныгар ситэ 
тутулла илик дьиэҕэ көһөн тахсаннар, оҕолор 
үөрүү бөҕө буолбуттар. Биир күн аҕалара кини-
лэргэ Ойуунускай дар дьукаах кэлэллэрин эппит, 
биир хоһу бэлэм нииллэрин дьаһайбыт. 

Лев Михайлович бу курдук суруйбутун би ли-
һиннэриэм этэ: «Баскыһыанньа күн киэһэ би-
һиги икки дьиэ кэргэн верандаҕа мустан бииргэ 
аһыырбыт, онно улахан дьоммут түүн хойукка 
диэри сэ һэргэһэллэрэ. Сэһэргэһэр темалара бэрт 
киэ²э, араас өрүттээҕэ – революционнай эдэр 
саастарын axтыhаллapa, литература, фольклор, 
ордук оло²хо туһунан кэпсэтэллэрэ уонна науч-
най боппуруостары ырыталлара. Нууччалыы кэп-
сээн иһэн, сыыйа сахалыы кэпсэтэн бараллара, 
истэргэ сүрдээх интэриэһинэйэ, умсулҕаннааҕа. 
Дьоммут утуйуҥ диэн үүрбүттэрин үрдүнэн, 
биһиги, оҕолор, саһан туран истэрбит. Оло²хону 
кэпсэтэллэрин иһиттэхпитинэ, хойукка диэ-
ри утуйбакка эрэйдэнэрбит. Платон Алексее-
вич оҕо эрдэҕинэ биир тоһутуу лэппиэскэ иһин 
кыһыҥҥы, yhyҥҥy түүннэргэ баайдарга олоҥ-
холоон тахсарын ахтара. Арыт сонно устунан 
бэйэтэ оло²холоон барара. Аҕам эмиэ олоҥ-
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холоон иһитиннэрэрэ. Ордук үгүстүк литера-
тура туһунан кэпсэтэллэрэ. Аҕам нуучча уонна 
Арҕаа Европа литературатын балачча билэрэ. 
Төрөөбүт сахатын литературатын ситэ билбэт 
өттүн Платон Алексеевич ситэрэн-хоторон биэ-
рэрэ. Литература сорох боппуруостарыгар арыт 
мөккүһэллэрэ – оҕо литературатын уонна тыл-
баас туһунан. Платон Алексеевич оҕо кинигэтин 
нууччалыыттан сахалыы тылбаастыы сылдьа-
рын көрөн, аҕам: «Эн курдук уһулуччу тала-
аннаах ки´и, бу кыра суол талаах тылбааһынан 
дьарыктанары² сыыһа», — диэбитигэр киһитэ 
сөбүлээбэтэҕэ уонна кини сыыһарын итэҕэтэр 
гына дакаастаабыта: «Оҕо кинигэтин, син биир 
улахан дьоҥҥо ананар кинигэттэн итэҕэһэ суох, 
өссө ордук тупсаҕайдык, тылбаастаныахтаах».

Дьэ, үчүгэй этии дии. Лев Михайлович кы-
ра эрдэҕинэ сахалыы билэр буолан өйдөөн 
хааллаҕа. Оттон Михаил Федорович сахалыы 
уһулуччу үчүгэйдик билэрин хас да ахтыыга 
аахпытым. Аттыгар ийэтэ Варвара Васильевна 
куруук баара, сахалыы эрэ саҥарара үһү. 

Интэриниэттэн көрдөөн Габышевтар даачала-
ра Лионозово диэн Москваттан 17 биэрэстэлээх 
сиргэ турбутун биллим. Урут даҕаны, билигин 
даҕаны олус үрдүк сыаналаах сир эбит. Ону ол 
диэбэккэ Михаил Федорович даачатын хартыы-
на атыылаһарыгар тутуннаҕа. Кини балаҕан 
ыйын 1 күнүгэр 1958 сыллаахха эпэрээссийэ кэ-
мигэр өлбүтэ. Ол иннинэ 1957 сыллаахха Мин-
скэй куоракка су руналыыстарга коллекция тын 
көрдөрбүтэ. Арааһа, ити сыл эдэр сааһын туһунан 
соҕотох ахтыы суруйбута. Коллекциятын Саха 
сиригэр биэриэн баҕарарын дьиэ кэргэнэ билэр 
буолан, кэриэһин толорбуттара. Бу коллекция-
ны 1951 сыллаахха Саха сириттэн үөрэнэ тиий-
бит оҕолор к³р³н сөхпүттэрин худуоһунньук 
М.В. Лу кин кµннµгэр суруйбута баар.

Михаил Федорович олоҕун уонтан тахса сыл 
үөрэттим. Ол тухары: «Кырдьык, тоҕо коллек-
циятын бэлэхтээбитэ буолуой?», – диэн санаач-
чыбын. Оҕолоро, сиэннэрэ оччоттон баччаҕа 
диэри кырыымчык соҕустук олороллор. Билигин 

Лев Михайлович ахтыытын ааҕан баран: «Арай, 
кини доҕотторун Максим Аммосов, Платон Ойуу-
нускай сырдык ыраларын толорон итинник 
быһаарыыны ылыннаҕа дуу?» – дии санаатым. 
Буолуон сөп курдук. 

Саха сиригэр кинилэр кэннилэриттэн Михаил 
Федорович Илья Егорович Винокуровтыын эрэ 
истиҥ сыһыаннаа±а. Кини ыҥырыытын ылынан 
1944 сыллаахха кэлэн саха дьонун, саха сылгы-
тын, ынах сүөһүтүн быыһыырга көмөлөспүтэ. 

Платон Алексеевич Москваҕа бүтэһик сы-
рыы тыгар эмиэ анаан-минээн Габышевтар-
га сылдьыбыт. Лев Михайлович бу ахтыытын 
1960-с сылларга суруйбут буолуон сөп. Кини 
аҕа тын үлэлэрин хомуйан кинигэ оҥорор баҕа 
са наалааҕа, туолбатаҕа. Бэл, Михаил Федорович 
Габышев саха сылгытын туһунан суруйуутун сор 
бөҕөнөн бэчээттиир этилэр. 1947 сыллаахха су-
руллубут кинигэ 2002 сыллаахха эрэ күн сирин 
көрбүтэ. Ол иннинэ чаас-чаас арааран, элбэх 
сыра барбытын кэннэ таһаара сылдьыбыттара. 

Ефросиния Ноговицына
С£ Ойуулуур-дьµ´µннµµр
музей научнай µлэ´итэ

П.А. Ойуунускай т³р³³бµтэ 125 сыла
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Э±эрдэ телеграмма

Саха сирин Суруйааччыларын сойуу´ун XVI съе´ин ытыктабыллаах кыттааччылара!
Россия Суруйааччыларын сойуу´ун быра былыанньата э´игини айар тэрилтэ бу улахан  суолталаах 

тµгэнинэн э±эрдэлиир.
Саха £р³спµµбµлµкэтэ Россия±а суруйаач чыларга бары ³ттµнэн к³м³л³´³р, би´иги айар холбо´укпутун 

улаханнык ³йµµр биир басты² регион бы´ыытынан биллэр. 1995 сыллаахха Саха сиригэр са²а Россия 
Суруйааччыларын сойуу´ун пленума ыытыллыбыта би´иги ³йбµтµгэр-санаабытыгар сµппэттии и²эн сыл-
дьар. Ити форум оччолорго би´игини тµмпµтэ, са²а сыалы-соругу туруорунарбытыгар, ин ни ки µлэбитин 
чопчулуурбутугар улахан тирэх буолбута. Литература сылыгар Саха сиригэр Россия Суруйааччыларын 
сойуу´ун к³´³ сылдьар пленума ыытыллан Саха сирин дьоно-сэргэтэ суруйааччылары эмиэ итиитик-
исти² ник к³рсµбµтэ. Итини та´ынан би´иги Саха £р³спµµбµлµкэтэ норуодунай суруйааччы, са ха норуотун 
ытык ки´итэ Д.К. Сивцев–Суорун Омоллоон аатынан литературнай бириэмийэни би´иги сойууспутун кытта 
кытты´ан олохтообутун и´ин сµдµ махталбытын биллэрэбит.

Саха сирин Суруйааччыларын сойуу´ун сала йааччыта Наталья Ивановна Харлампьеваны би ́ иги сµрдээ±ин 
ытыктыыбыт. Кини салайар сойуу ́ а литература±а са²а µктэнэр эдэр дьону ³й³³´µ² ²э, иитиигэ-такайыыга 
ситимнээхтик µлэлэ´эр, айар бэстибээллэри тэрийэр, холобур, билигин номнуо Россия тас ³ттµгэр кытары бил-
лэр «¥рµ² хаар алгы´а» диэн поэзия бэс ти бээлин тэрийэн ыытар. Саха сирин Суру йаач чыларын сойуу´а Россия 
уонна Саха сирин литературнай нэ´илиэстибэтин µйэтитиигэ итиэн нэ аныгы суруйааччылар айымньыларын 
аа±ааччыларга киэ² ник били´иннэриигэ эл бэх µлэни ыытарын билэбит. Саха сирин суру йааччылара норуот 
ин нигэр ³²³л³р³ сµ²кэн улахан. 

Бµгµ²²µ кµ²²э Саха сирин Суруйааччыларын сойуу´ун бала´ыанньата сµрдээх ыарахан. Съезкэ 
ол ту´унан киэ² кэпсэтии буолара буолуо. Би´иги ³р³спµµбµлµкэ са²а салалтата суруйааччылар 
кы´ал±аларыгар бол±омто±о ылла±ына улаханнык µ³рµ³хпµт.

Россия Суруйааччыларын сойуу´ун бырабылыанньатын бы´аарыытынан э´иги съез кит са±аланыан 
эрэ иннинэ Наталья Ивановна Харлампьева «Василий Шукшин» кы´ыл к³мµс мэтээлинэн, суруйааччылар 
Васильев Василий Егорович–Харысхал, Иннокентьев Иван Иванович, Варламова Анна Егоровна–Айыс-
хаана, Калитин Николай Романович, Винокуров Николай Егорович–Урсун, Пашкевич Ольга Иосифовна 
Россия Суруйааччыларын сойуу´ун грамо таларынан на±араадаланнылар. 

Бырабылыанньа аатыттан Россия Суруйааччыларын сойуу´ун 
бэрэссэдээтэлэ Николай Иванов.
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Алтынньы 11 күнүгэр Саха сирин суруйаач-
чыларын XVII сийиэстэрэ буолан ааста. Саха 
сирин Суруйааччыларын сойуу´а билигин 79 
чилиэннээх. Биэс сылга биирдэ ыытыллар 
улахан суол талаах съезкэ сойуус 73 чилиэнэ 
кыттыыны ылла. Съезд а´ыллыытыгар суру-
йааччылары Саха £р³спµµбµлµкэтин быра-
быытылыстыбатын бэрэссэдээтэлин солбу-
йааччы Ольга Балабкина, ыччат миниистирэ 
Степан Саргыдаев, култуура миниистирин сол-
буйааччы Николай Макаров эҕэрдэлээтилэр.

Наталья Ивановна дакылаатыгар баар 
кы һал ҕалары эмиэ таарыйда. Сойуус өрөс-
пүүбүлүкэ бүддьүөтүттэн бэриллэр 700 тыһ.
солк. кэриҥэ грант ылан, үбүлэнэ олорбут 
буоллаҕына, бы йыл биэрбэтэхтэр. Онон бу 
хайысханан быра быыталыстыба саҥа салал-
татын кытары түмүк тээх үлэ күүтэр. 

Кистэлэҥ куоластааһын түмүгүнэн, На-
талья Харлампьева 100% куолаһы ылан, 
Саха сирин суруйааччыларын сойууһун бэ-
рэссэдээтэлинэн өссө төгүл талылынна. Бы-
рабылыанньаҕа но руодунай суруйааччылар 
Николай Лугинов, Сэмэн Тумат, П.А. Ойуунус-
кай аатынан судаарыстыбаннай бириэми-
йэ лауреата, Елена Слеп цова–Куорсуннаах, 
Ду хуобунас академига Баһылай Харыс хал, 
Гаврил Андросов, Ольга Пашкевич, Рустам 
 Каженкин, Степан Сивцев–Хамалҕа, Аграфе-
на Кузь мина талылыннылар.

Сойуус Ытык Сүбэтигэр («Совет старей-
шин») Павел Харитонов–Ойукуну, Николай 
Вино куров–Урсуну, Петр Максимовы тал-
лылар. Ревизиялыыр хамыыһыйаҕа Данил 
Макеев, Зинаида Архипова, Владимир Пес-
терев киирдилэр. 

Саха сирин Суруйааччыларын сойуу´ун ХVII съе´э

Саха сирин Суруйааччыларын сойуу´ун бэрэссэдээтэлэ 
Н.И. Харлампьева дакылаатыттан

Ытыктабыллаах биир идэлээхтэрим, саха су-
руйааччылара!

Бµгµн би´иги уочараттаах ХVII съез питигэр 
тµмµстµбµт. Тэрилтэбит Устаабын бы ́ ыытынан 
съезд биэс сылга биирдэ ыытыллар, ХVI съезд 
2013 сыл алтынньы 1 кµнµгэр буол бута. Съезд 
би´иги айар холбо´укпут саамай µрдµкµ уоргана 
буоларын уонна онно Саха сирин Суруйааччыла-
рын сойуу´ун са²а састааба талылларын сана-
тыахпын ба±арабын.

2013–2018 сылларга µлэлээбит бырабы-
лыанньа уонна бэрэссэдээтэл отчуотун э´иги 
дьµµлгµтµгэр тиэрдэбит.

Ити кэми ырытан к³рд³хх³ – дойдубутугар 
буолбут тµгэннэр общественнай-политическай 
олоххо уонна Россия олохтоохторун кµннээ ±и 
оло±ор-дьа´а±ар кытары улахан дьайыылаах 
буол лулар. Ол курдук, 2014 сыллаахха Крым 
уонна Севастополь Российскай Федерация±а 
са²а субъект бы´ыытынан киирдилэр. Сонно тута 
АХШ уонна ЕС ³ттµттэн итиниэхэ Россияны бу-
руйдуур, бары ³ттµнэн хаарчахтыыр дьа´аллар 
ылыллыбыттара. Эмиэ ити 2014 сыл лаахха Ук-

раина±а гражданскай сэрии кµ³дьµйбµтэ, До-
нецкай уонна Луганскай уобаластар Киевкэ 
бас бэриммэттэрин биллэрбиттэрэ, референдум 
ыыппыттара. Онно эмиэ би´иги дойдубутун бу-
руйдаабыттара. Ити сыл Сочига Олимпийскай 
оонньуулар сити´иилээхтик ыытыллыбыттара. 
2015 сыл сµрµн тµгэнинэн А±а дойду Улуу сэ-
риитигэр Кыайыы 70 сылын бэлиэтээ´ин буолбу-
та. Ар±аа²²ы дойдулар ба´ылыктара Украина  ±а 
тахсыбыт айдаанынан сылтанан Улуу Кыа йыы 
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быраа´ынньыгын бол±омто±о ылбатахтара. 2016 
сыллаахха АХШ уонна ар±аа²²ы дойдулар хаар-
чахтыыр дьа´алларын ³сс³ кµµ´µрпµттэрэ. Ол, 
биллэн турар, Россия нэ´илиэнньэтин оло±ун-
дьа´а±ын та´ымыгар дьайбыта. 2017 сылла-
ахха ты²аа´ын ³сс³ кµµ´µрбµтэ – Хотугу Ко-
рея водороднай буомбаны боруобалаабыта, 
Аан дойдутаа±ы Олимпийскай кэмитиэт би´иги 
сµµмэрдэммит хамаандабыт бэйэтин былаа±ын 
аннынан кµрэхтэ´эрин боппута. 

Ити барыта µп-харчы сыаната тµ´µµтµн уонна 
экономика м³лт³³´µнµн кытта биир кэм²э буол-
бута. Россия нэ´илиэнньэтин дохуота нам таата, 
ырытааччылар этэллэринэн, дойду экономиката 
са²а усулуобуйа±а киирдэ.  Онон Россия быра-
быыталыстыбата дойду ис кыа±ын аа±арыгар-
суоттууругар кµ´элиннэ. Ку´а±ан µчµгэйэ суох 
буолбат дииллэригэр дылы, дойду салалтата 
кµµскэ сайдар кэскиллээх, сир баайдаах, киэ²-
куо² сирдээх-уоттаах Илин У´укка бол±омтотун 
уурда. Би´иги ³р³спµµбµлµкэбит ити кэскиллээх 
сирдэр ах саан нарыгар эмиэ баар.

Ааспыт биэс сыл дойду, ³р³спµµбµлµкэ по-
литическай оло±ор эмиэ бэлиэ тµгэннэрдээх 
буолла. 2017 сылга РФ Президенин быыба-
ра буолбута, нэ´илиэнньэ В.В. Путины талбы-
та. Оттон би´иги ³р³спµµбµлµкэбитигэр ити кэм 
устата иккитэ ба´ылыгы талыы быыбара буо-
лан ааста. 2014  сыллаахха би´иги Е.А. Борисо-
вы ба´ылыгынан талбыппыт. Кини быйыл ыам 
ыйыгар ити дуо´унастан барарын ту´унан са-
йабылыанньа суруйбутун билэ±ит. Бала±ан ыйын 
9 кµнµттэн ³р³спµµбµлµкэ ба´ылыгынан А.С. Ни-
колаев буолла. Мин тус бэйэм, бастатан туран, 

³р³спµµбµлµкэ дьоно-сэргэтэ салайааччыларбы-
тыгар утумнаа´ын µгэ´э баарын астынан бэлиэ-
тээбит буолуохтаахтар дии саныыбын. Былаас 
уларыйыытыгар ити олус улахан суолталаах.

Отчуоттуур кэммэр би´иэхэ биир саамай суол -
талаах уонна интэриэ´инэй сылынан 2015 сыл 
– Литература сыла буолла. £р³спµµбµлµкэ су-
руйааччыларыгар бу сыл хас да улахан бэлиэ 
тµгэннэрдэннэ. Бастатан туран, 2015 сылга би-
´иги Россия Суруйааччыларын сойуу´ун к³´³ 
сылдьар пленумун тэрийэн ыыппыппыт. В.Н. Га-
ничев ба´ылыктаах улахан б³л³х кэлбитэ. Ыал-
дьыттарбыт Чурапчы, Уус Алдан улуус тарыгар 
сылдьыбыттара, секретариат кыттыгас мунньа±а 
буолбута. К³´³ сылдьар пленум²а «Сомоло´уу 
– би´иги кµµспµт» диэн тиэмэ±э Россия лите-
ратуратын кэскилэ, сµрµннээн национальнай 
литературалар тустарынан кэпсэтии буолбута. 
Маннык тэрээ´иннэр суруйааччылар бэйэ-бэйэ-
лэрин кытары билси´иилэри гэр, литературалар 
до±ордо´ууларыгар улахан т³ ́ µµ нэн буолаллар. 
Литература сылын тµмµгэр икки сойуус суруйа-
аччылара Москва±а Саха сирин литературатын 
кµннэригэр кытта бара сылдьыбыттара.  

Литература сылыгар биир сµрдээх кэскиллэ-
эх тэрээ´ининэн эдэр суруйааччылар Дьокуу-
скай–Санкт-Петербург–Михайловскай–Псков–
Москва–Дьокуускай маршрутунан экспедиция±а 
баран кэлиилэрэ буолбута. Бу тэрээ´ин Суру-
йааччылар сойуустара Саха £р³спµµбµлµкэ тин 
биир м³лµйµ³ннээх гранын ылары ситиспитин 
тµмµгэр буолбута. 

Кµн-дьыл тохтообокко баран и´эр, олох-
хо  араас са²а сµµрээннэр киирэллэр, улахан 
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суол талаах быыбардар буолуталыыллар. Суру-
йааччылар, биллэн турар, онтон туора турбат-
тар – айаллар, суруйаллар, са²а кинигэлэри та-
´аартыыллар. 

Билигин ³р³спµµбµлµкэ±э элбэх кинигэ кы´а-
та µлэлиир, улуустаа±ы типографиялар кы тары 
кинигэ та´аарыытынан дьарыктаналлар. Онон 
били²²и кэм²э са²а тахсыбыт кинигэлэри бары-
тын ситэн к³рб³ккµн. Ол эрээри, би´иэхэ сµрµн 
кинигэбит кы´атынан «Бичик» буолар. Бу кини-
гэ кы´атыгар ³р³спµµбµлµкэ бюд жетыттан со-
циальнай суолталаах кинигэлэри та´аарыыга 
суб си дия бэриллэр – ити судаа рыстыба суруйаач-
чылары ³йµµр биир ³рµтэ. Ол эрээри субсидия 
суумата сылтан сыл ахсын сарбыллан и´эр. 2015 
сылтан ыла саха литературатын классиктарын 
уонна норуодунай  суруйааччыларын айымньы-
ларын бэчээттээ´и²²э диэн анал µп к³рµллµбэт 
буолла. ¥µнэр 2019 сылга «Бичик» кинигэ 
кы´аты гар социальнай суолталаах кинигэлэри 
та´аарыыга анаммыт µп икки т³гµл сарбылынна. 
Ити ³р³с пµµбµлµкэ норуоттарын литературата 
сайдыы тыгар, биллэн турар, улахан харгыс бу-
олар.

Чаа´ынай кы´алар кинигэни сакаа´ынан эрэ 
та´аараллар. Кинилэр та´аарар кинигэлэрин 
уус-уран та´ымыгар эппиэтинэ´и сµкпэттэр, 
соро±ор ити кинигэлэр к³нн³рµ полиграфичес-
кай ирдэбиллэргэ да эппиэттэспэт буолаллар. 

Проза мэлдьи саха литературатын сµрµн жан-
рынан буолар этэ. Бу биэс сыл и´игэр проза ±а 
элбэх кинигэ бэчээттэнэн та±ыста эрээри бары 
аа±ааччылар киэ² сэ²ээриилэрин ыллылар диир 
кыах суох.

Ааспыт сылларга ханнык айымньылар тахсы-
быттарын анааран к³р³р буоллахха биллии лээх 
прозаик Тумарча «£рµ´µнµµ», «£бµгэ тыына», 
Семен Маисов «Ийэм кэпсиир» диэн романын 
салгыыта уонна «А±а» диэн са²а сэ´энэ, Ул-
дьаа Харалы «Киhи-хара буо лаары», Николай 
Калитина «Томмоо», «Эти² дуксуйар», П. Хари-
тонов–Ойуку «Олох модьо±ото», Ан на Варламо-
ва–Айысхаана «¥ргµ³рдээх кэм µнµ гэстэрэ» диэн  
б³д³² айымньылара та±ыстылар. Кэпсээн жан-
рыгар Иван Осипов–Ойуур «Хо´уун уол», Татья-
на Находкина «Олох о±о оонньуута буолбатах», 
«£т³х иинэ оспот», «Былдьаммыт дьыл±а», Па-
вел Федоров–Сомо±о «Тµµ²²µ куорат», Галина 
Нельбисова «Эн миэхэ со±отоххун», «Эдэр саас 
одуулуур», «Ньургун дьиктилээх сырыылара» 
диэн кинигэлэрэ та±ыстылар. Бу сылларга саха 
литературатыгар са²а ааттар баар буоллулар. 
Ол курдук, Евдокия Иринцеева–Огдо «Буо лар да 
эбит», «Мэник Сэлиичээн», Раиса Си бирякова–
Аайа «Уhаабыт сааскы тµµн», Ангелина Васи-
льева «Сµрэх кистэлэ²э», Аграфена Кузьмина 
«Киhи сµрэ±э бэрт чараас» диэн кинигэлэри 
та´аартаатылар.

Проза жанрыгар Иннокентий Сосин «Уйул-
±ам уйан убайдара», Урсун «Умнуллубат урук-
ку», Ойуку «Чукураhа Ньукулай – кµ³мчµлэммит 
к³лµ³нэ ырыаhыта» диэн ахтыы, анаарыы кини-
гэлэрэ эмиэ киириэхтэрин с³п. 

Анатолий Старостин–Сиэн Кынат «Таптал ум-
сул±ана» диэн айымньыта поэт лириканан про-
зата, икки жанр алтыспыт ураты айымньыта 
буолар. Владимир Пестерев докумуоннарга ти-
рэ±ирбит проза±а та´аарыылаахтык µлэлиир. 
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Ол курдук, «Саха уонна сэрии» диэн кинигэни 
суруйан та´аарда. 

Ааспыт сыллардаа±ы сахалыы прозаны икки 
тиэмэ±э аараарыахха с³п – историческай проза 
уонна аныгы кэми к³рд³р³р айымньылар. Мин 
санаабар, бу кэм²э Куорсуннаах «Аан тал±а» 
уонна Харысхал «Эргиллиэм хайаан да» диэн 
кинигэлэрэ тахсыыта саха литературатын биир 
бэлиэ тµгэннэринэн буоллулар. Бу икки кини-
гэ норуот ³й³-санаата сайдыытыгар, ааспыты 
дири²ник ырытан к³рµµтµгэр улахан тирэх буо-
луохтара дии саныыбын уонна бу икки айым-
ньы литературанан дьарыктанар учуонайдар 
бол±омтолорун тардыа±а диэн эрэнэбин.

Суруйааччы т³´³ да талааннаах буоллар аны-
гы тиэмэ±э суруйара ыарахан. То±о диэтэххэ, 
ула хан ыраахтан к³ст³р дииллэринии кµннээ±и 
олоххо дири² силистээх проблеманы булан ыла-
ры² уустук. £ск³тµн суруйааччы аныгы тиэмэ-
±э ылыста±ына да±аны баары баарынан ойуу-
лааччы  эбэтэр кµннээ±и кы´ал±аны к³рд³р³р 
ор то´уор айымньыны айбыт аатырар куттала 
кытары баар. Итинтэн куттаммакка сытыы тиэ-
мэлэргэ Николай Калитин ылсан «Томмоо» 
уонна «Эти² дуксуйар» диэн айыл±а харыста-
былын тиэмэтигэр икки сэ´эни суруйда. Айыс-
хаана «¥ргµ³рдээх кэм µнµгэстэрэ» диэн ыччат 
кы´ал±аларын к³рд³р³р романы бэчээттэттэ. Та-
тьяна Находкина, Анатолий Слепцов, Ангелина 
Васильева, Аграфена Кузьмина кэпсээннэриттэн 
аныгы оло±у анааран уонна ки´и аймах µйэлэргэ 
олохсуйбут сыаннастарын ³сс³ т³гµл дири²ник 
ыры²алаан к³р³р ³й-санаа µ³скµµр.

Николай Лугинов айар µлэтэ ойуччу миэстэни 

ылар. Чы²ыс Хаан ту´унан сµµнэ улахан айым-
ньыны бµтэрээт, кини тµ² былыргы кэмнэргэ ³сс³ 
дири²ник и²эн киирдэ. «Хууннар» диэн айымньы 
жанрын бы´аарар уустук – бу санаат тан санаа-
ны т³р³тт³р т³р³т³н и´эр роман диэх хэ с³п. Бу 
айымньыга бµгµ²²µ олоххо баар к³стµµлэр эмиэ 
тыктарыллан к³рд³рµллэллэр. «Уларыйыы кэмэ» 
диэн айымньыны чахчы бэлэмнээх эрэ аа±ааччы 
ылынар, ³йдµµр кыах таах. Манна тµ² былыр-
гы кэм ту´унан кэпсэнэрин, µ´µйээннэргэ, уос 
номохторугар эрэ баар уобарастар ойууланал-
ларын µрдµнэн кинилэр ыра санаалара, эрэллэ-
рэ, к³рµµлэрэ аныгы дьо²²о олус чугастар. Ни-
колай Алексеевич бу кинигэтин Россия±а уонна 
тас дойдулар аа±ааччыларыгар били´иннэрбитэ, 
онно барытыгар сµрдээхтик сэ²ээрбиттэрэ.

Поэзия саха литературатыгар ураты миэстэ-
ни ылар. Би´иги литературабыт £кс³кµлээх 
£л³к с³й «Байанай алгы´а» диэн айымньытынан 
са±аламмыта да онуоха бигэ тирэх буолар. 

Ааспыт биэс сыл устата Наталья Харлампьева 
«Мин аалым – бала±аным», Саргылана Гольде-
рова «Кэм айанньыта», Куорсуннаах «Орто дой-
ду са²а ырыата», «Тыйыс дьыбар уораана», Яна 
Байгожаева «Таптал арыыта», Елизавета Мигал-
кина «Халлаан устун суос сатыы», Саргылаана 
Сандаар «Кµн кµлµгэ», Гаврил Андросов «Кэ´эх», 
«Дойдулаах суор», Рустам Каженкин «Таас то-
йуга», «¥с кус тук», Зинаида Архипова «Тµлµк 
уум тµµллэрэ», Александра Попова «Сµтэрси-
миэх», Василий Ти мофеев «¥тµ³ µрµмэтэ» диэн 
хо ́ ооннорун кинигэлэрэ та±ыстылар. Итинтэн 
к³р  д³хх³ хо´оон ходу´атыгар эдэрдэр ордук 
хон  нох тоохтук µлэ лииллэрэ биллэр.
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Ол эрээри поэзия±а эйгэтигэр итийии-куту-
йуу суо±а ки´ини дьиксиннэрэр. Дьону со´утар, 
кµµрдэр, к³±µтэр поэттар национальнай ³р³с-
пµµбµлµкэлэргэ барыларыгар да суох курдуктар. 
Дьон-сэргэ поэттары сирдээ±и олохтон ыраах, 
ханна эрэ былыттар быыстарыгар к³т³ сылдьар 
дьоннор курдук к³р³лл³р.

Оттон бµгµ²²µ олохпутугар кэлэр ³ттµгэр 
ула хан охсуулаах буолуон с³пт³³х бы´ыылар-
майгылар сотору-сотору буолуталыыллар. Хо-
лобур, айыл±а харыстабылын тиэмэтин да ылан 
к³рµ³ххэ. Быйыл атырдьах ыйыгар АЛРОСА кир-
дээх уутун тутан турбут тµ³рт бы´ыта то±о ба ран 
Бµлµµ эбэ, Аччыгый Ботуобуйа уонна Иирэ лээх 
уулара сµ´µрдµлэр. Дьон-сэргэ суруйааччылар-
тан туох эрэ дьайыыны кµµппµт буолуохтаах... 
Итинник иэдээннэргэ санньыар санаа±а кууста-
ран олорбокко, бэйэбит санаабытын этэн-тыы-
нан и´иэхпитин наада этэ. Итини мин ордук этэр 
тыл илби´э и²мит, сытыы кылыс тыллаах поэт-
тарга ту´аайан этэбин. 

О±о литературатын ту´унан а±ыйах тылы 
эт тэххэ ааспыт биэс сылга кыра да буоллар 
хам саа´ын баар. «Бичик» кинигэ кы´ата о±о 
литературатын классиктара Константин Туйаа-
рыскай, Тимофей Сметанин, Иннокентий Эртю-
ков айымньыларын бэчээттээтэ. Ону та´ынан 
кинигэ кы´ата сахалыы тылынан о±о литерату-
ратын антологиятын та´аарда. Николай Кури-
лов «Монолог наследника Чучуны», Константин 
Сосин «Э´элээ±им тиэргэнигэр», Уйбаан Ойуур 
«Хо´уун уол», Умсуура «Чуораанчык дойдуту-
гар», Иван Иннокентьев «Жизнь и приключения 
Ваньки Быкова» диэн кинигэлэрэ та±ыста. 

О±о литературатыгар элбэх са²а ааттар баар 
буоллулар диир кыах суох. Евдокия Иринцее-
ва–Огдо о±о бэчээтигэр µгµс сыл µлэлээтэ, онон 
кини о±олорго анаан суруйара ки´ини дьиктир-
гэппэт. Кини «Мэник сэлиичээн» диэн кинигэтэ 
Лондо²²а Евразия кинигэлэрин куонкуру´угар 
би´ирэммитин уонна английскай тылынан тах-
сыбытын бэлиэтиэххэ наада. Иван Иннокентьев 
о±о тиэмэтигэр анаан суруйбута со´уччу буол-
ла уонна аа±ааччылар сэ²ээриилэрин ылла. 
Ирина Дмитриева бу сылларга о±олорго анал-
лаах хо´оон кинигэтин суруйда. Кырачаан 
аа±ааччылар Константин Сосин айымньыларын 
би´ирии к³рµстµлэр. 

О±о литератутын ту´унан тус санаабын этэр 
буоллахха «Бичик» кинигэ кы´ата классик о±о 
суруйааччыларын айымньыларын «к³мµс хо-
муурунньугун» µчµгэй ойуулаан-бичиктээн та-
´аарара буоллар диэн этиилээхпин. Россия µгµс 
кы´алара Маршак, Барто, Чуковскай кинигэлэ-
рин хос бэчээттээн та´ааралларын курдук би-
´иги суруйааччыларбыт айымньыларын аны-
гылыы тупса±айдык бэчээттээн кыра чааннарга 
тиэрдиэххэ наада дии саныыбын. Туох да диэ бит 
и´ин били²²и о±о литература тын та ́ ыма итин-
тэн то±о эрэ улахан тутулук таах. О±о±о анаан 
суруйуу µ³рэтэр эрэ ис хо´оон ноох буол бак    ка, 
ча±ылхайдык, талааннаахтык сурул луохтаах, 
клас сиктар та´ымнарыгар с³п тµбэ´иэхтээх. 

Драматургия литература биир уустук салаа-
та буолар. Драматург монологтарга, кэпсэ тии-
лэр гэ хас биирдии дьоруой майгытын-сигили   тин 
 ары йары, туттуутунан-хаптыытынан ойуулаан 
к³р д³р³рµ сатыахтаах. 
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Испэктээги туруорууга туруорааччы режис-
серы, туруорааччы худуо´унньугу, хас биирдии 
артыы´ы кытары ыкса ситимнээхтик µлэлиир 
олус суолталаах. Ити айар µлэ олус уустук кэр-
диистэрин кыайан ааспакка са²а са±алааччылар 
µгµстэрэ туораан хаалаллар. 

Би´иэхэ идэтийбит драматурдар а±ыйахтар 
 гынан баран ааспыт биэс сыл устата кини-
лэр элбэх µлэни о²ордулар. Иван Иннокентьев 
Ньур  ба теат рын режиссера Юрий Макаровы, 
Не рюнгритаа ±ы актер уонна куукула театрын ре-
жиссера Петр Скрябины уонна Дьокуускайдаа-
±ы Эдэр к³р³³ч  чµ театрын кытары ³рд³³±µттэн 
ыкса ситимнээх тик µлэлиир. Ньурбатаа±ы  театр 
«Некто и не кий», Нерюнгритаа±ы «Древо», 
Дьо   куускайдаа±ы Эдэр к³р³³ччµ театра «Та-
ро – добрый странник» диэн испэктээктэри ту-
руор буттара. Иван Иннокен тьев пьесаларынан 
 ту руоруулар мэлдьи µгµс к³ р³³ччµлээх уонна 
ула хан сити´иилээх буолаллар. Ити театрдар µлэ   -
лэрин инники былааннарыгар драматург Иван 
Иннокентьев µс са²а пьесата киирэ сылдьаллар. 

Семен Ермолаев–Сиэн £к³р испэктээктэ рин 
к³р³³ччµлэр гэ тиэрдиигэ балачча µчµгэйдик µлэ-
лэ´эр. Ки ни сы тыы ты²аа´ыннаах, уустук ис 
хо´оон ноох, дьоруойдара майгыларынан-си ги-
лилэри нэн, дьа йыы ларынан со´уччу утары та тур-
сар пье са ла  ра Россия±а, тас дойдулар га да±аны 
µгµс театр дары сэ²ээрдэллэр. Ки ни «£лµµ уутун 
µр дµ нэн» диэн пьесатын Ха ба ровскайдаа±ы «¥рµ² 
театр», Москва «Событие» театра, Омскай, Бар-
наул уобаластардаа±ы театрдара туруордулар. 
«Апокалипсис» пьесатын Азербайджан «Ода», 
Хабаровскайдаа±ы «¥рµ² театр», Нерюнгритаа-
±ы актер уонна куукула театра к³рд³рд³. «Джун-
гли» пьесата Ха баровскайдаа±ы «¥рµ² театр», 
Нерюнгритаа±ы актер уонна куукула театрын 
 сыаналарыгар та ±ыстылар.  

Бу сылларга Пушкин аатынан Нуучча драма-
тическай театра Владимир Федоровы кытары 
ыкса ситимнээхтик µлэлээтэ. Театр сыанатыгар 
«Два берега одной победы» уонна «Путь Святи-
теля» диэн пьесалара туруорулунна. «Два бере-
га одной победы» пьеса Сочитаа±ы театральнай 
фестивалга би´ирэммитэ. Оттон «Путь Святи-
теля» пьеса Москва±а Саха £р³спµµбµлµкэтин 
кµннэригэр к³рд³рµллµбµтэ уонна µчµгэй сыана-
былы ылбыта. 

Биллиилээх драматург Харысхал бу сылларга 
биэс са²а пьесата туруорулунна. Хотугу а±ыйах 
ахсааннаах норуоттан «Гулун» диэн националь-
най театрдара «Га саа Хунат» диэн кини суруйбут 
испэктээгинэн а´ыллыбыта. Ойуунус кай ааты нан 
Саха академичес кай театрыгар Андрей Борисов 
Харысхал норуодунай учуутал Михаил Андрее-
вич Алексеев ту´унан «Учуутал», Илья Егорович 
Винокуров ту´унан «Тэпсиллибэт µтµ³ аат» ис-
пэктээкиллэри туруорда. Пушкин аатынан Нууч-
ча драматическай театра «Страсти по ямщику», 
Нерюнгритаа±ы  театр хоту дойду олохтоохторун 
быы´ыыр ту´уттан хорсун бы´ыыны о²орбут 
нуучча луох туурун ту´унан «Победить или уме-
реть» испэктээктэри туруордулар. 

Драматург буолар ту´угар уустук суолу 
аа´ыахха наада. Итиннэ улахан к³м³нµ ти´игин 
быспакка µлэлиир драматурдар семинардара, 
студиялара о²ороллор. Платон Ойуунускай аа-
тынан Саха академическай театрын литератур-
най чааска сэбиэдиссэйэ Дмитриев Иннокентий 
Аксентьевич–Сиэн Чолбодук µлэлиир кэмигэр 
драматурдар студиялара тэриллибитэ. Студия 
сылга иккитэ-µстэ тµмсэрэ. Ити студия са²а ааты 
– Владислав Левочкины булан та´аарда. Кини 
«Пути господни» диэн Сибэтиитэл Иннокентий 
ту´унан пьесата Эдэр к³р³³ччµлэр театрдарыгар 
туруорулунна. 

Быйыл эдэр суруйааччылар сµбэ мунньахта-
рыгар драматургия секцията тэриллэн µлэлээтэ. 
Урукку ³ттµгэр а±ыйах µлэ киирэринэн драма 
проза секциятыгар ырытыллар этэ. Быйыл дьэ 
аан бас таан туспа секция тэриллэн сити´иилээх-
тик µлэлээтэ. Саха Академическай театр сµрµн 
режиссера Руслан Тараховскай салайааччыла-
ах драматурдар студиялара µлэтин с³р гµт тэ. 
Би´иги итинник бииргэ µлэлээ´ин сал±анарыгар 
ба±арабыт. 

Кэли²²и кэм²э сахалыы киинэ олус дьу-
лур±атык сайдан эрэр. Киинэ режиссердара са-
ха суруйааччыларын басты² айымньыларынан 
кии нэ усталлара би´игини улаханнык µ³рдэр. 
Эдуард Новиков талааннаах су ру йааччы Васи-
лий Яковлев «Тэ²²э кырдьыбыт тэ²кэ  тиитим» 
кэпсээнинэн Сиэн £к³р суруйбут сценари йынан 
устубут «Тойон кыыл» диэн киинэтэ норуот тар 
икки ардыларынаа±ы фестивалларга олус ула-
хан кирбиини ылла. 
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Далан «Дьикти саас» диэн сэ´энинэн 
Никита Аржаков устубут киинэтэ би-
´игини улаханнык µ³ртэ. Далан «Ты-
гын Дархан» романынан киинэ у´уллан 
бµтэ рэ чуга´аата. Алексей Романов но-
руодунай суру йааччы Амма Аччыгыйа  
«Сааскы кэм» романынан кии нэ у´улла. 
Ба´ылай Харысхал сценарийынан Ни-
кита Аржаков «Сµтэрсибит сµрэхтэр» 
диэн ыарахан дьыл±алаах дьон ту´унан, 
ки´и уйул±атын  таайыллыбат ³рµттэрин 
к³рд³р³р, бэрт уустук ис хо´оонноох ки-
инэтэ к³р³³ччµлэр сµрэхтэри гэр тиийдэ. 
Билигин Харысхал сценарийынан эдэр ре-
жиссер Александр Лукин  «£лµµнµ кыай-
быт» диэн нуучча луохтуурун ту´унан ки-
инэ уста  сылдьар. 

Киинэ итинник балысханнык сайдыы-
тыгар са ха суруйааччылара к³р³³ччµ эрэ 
буолан хааллылар. Ол тµмµгэр олус м³л-
т³х,  ардыгар содур, нэгэй да диэххэ с³п ис 
хо´оонноох киинэлэр у´уллаллар. Суру-
йааччылар сойуустара итини дири²ник 
ырытан, ыры²алаан к³рµ³н наада.  Эдэр 
суру йаач чылар уочараттаах мунньахта-
рыгар хайаан да киинэ сценарийын су-
руйааччылар секцияларын µлэлэттэххэ 
сатаныы´ы. Николай Якутскай «Т³лк³», 
Софрон Данилов «Ки´и биирдэ олорор», 
Николай Лугинов «Таас Тумус» диэн 
 айымньыларынан киинэ устар кэм кэллэ. 

Саха телевидениетэ мэлдьитин µчµгэй, 
дьи² нээх литературнай сценарийдарынан 
сериаллары устар диир кыах суох. Экра²²а 
тахсар аныгы «мыльнай опералар» сµ-
рµннээн маассабай култуура к³стµµлэ-
рэ буо лаллар. Оттон ити µ³´э ааттаммыт 
 айымньыларынан µтµ³кэннээх се риаллар 
у´ул луохтара этэ. Киинэ били²²и кэм²э 
аан дойду эйгэтигэр тахсарга саамай ула-
хан тирэх буолар. Ону умнумуохха наада. 

Саха сиригэр нууччалыы тыллаах ли-
тература сайдыытын ту´унан этэр буол-
лахха, Россия ±а аныгы литература хай-
дах хайысхалаа±ый да ол суолу туту´ан 
кэллэ. Манна нууччалыы тыллаах суруй-
ааччылар ³р³спµµбµлµкэ улахан куорат-
тарыгар баар буолбуттарын бэлиэтиир 

то±оостоох. Холобур, Мирнэйгэ сойуус µс чилиэнэ – 
Ришат Юзмухаметов, Сергей Москвитин уонна Любовь 
Винс, Томмокко бэртээхэй поэт, дьи²нээх энтузиаст 
Елена Овчарова олороллор, µлэлииллэр. £ск³тµн ну-
учча тылын уонна литературатын учууталлара бары 
Елена Овчарова курдук айымньылаахтык µлэлииллэрэ 
буоллар киэ² билиилээх-к³рµµлээх элбэх ыччаттарда-
ныахпыт этэ дии саныыбын. Суруйааччылары съезкэ 
командировкалаа² диэн к³рд³´µµбµтµн ба´ылыктар 
бары ³й³³б³тµлэр. Онон Нерюнгрига олорор суруйаач-
чылар Ольга Никулина, Виктор Вдовиченко, Ленскэйтэн 
Лена Парыгина съездкэ кыайан кэлбэтигэр. 

Ааспыт биэс сыл и´игэр Ришат Юзмухамедов «Лари-
са Попугаева. Первооткрывательница алмазов России», 
«Алмазные фантазии», «Геологи – алмазники» диэн ки-
нигэлэри суруйда. 

Владислав Авдеев кэли²²и сылларга «Запретная лю-
бовь», «История первой любви» диэн интэриэ´инэй, 
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ураты ис хо´оонноох романнары айбыта. Саха 
былыргы оло±ун к³рд³р³р айымньыларга ылсы-
быта. Би´иги улахан суруйаач чыны сµтэрдибит. 
Кини архыыптарын к³р³н кинигэ та´аарар 
ту´унан толкуйдуохха баара дии саныыбын. 

Бу сылларга Иван Иннокентьев олус та´аа-
рыылаахтык µлэлээн «Тамбур Тутанхамона», 
«Тайны», «Ничей» диэн уонна маарыын ахтан 
а´арбыт о±олорго аналлаах кинигэлэри бэ-
чээт тэттэ. Сергей Москвитин чахчы айымньы-
лаахтык µлэлээн сэттэ кинигэни, ол и´игэр 
хо  ́ ооннорун хомуурунньугун, автобиографичес-
кай бэлиэтээ´иннэрин, хаартыскаларынан аль-
бому, хо´оон айааччыларга аналлаах пособиены 
та´ааттарда. Сойуус са²а чилиэннэрэ Любовь 
Винс, Лена Парыгина сонун айымньылары бэ-
лэхтиэхтэрэ диэн эрэнэ кµµтэбит. Ольга Пашке-
вич бу сылларга олус к³хт³³хтµк айда, суруйда. 
Кини прозаны суруйуунан утумнаахтык дьа-
рыктанар санаалаа±а к³ст³р. Ол курдук, «Крем 
для рук», «На той стороне улицы», «Талисман» 
диэн кэпсээннэрин кинигэлэрин аа±ааччылар 
сэргии к³рµстµлэр, Россия литературнай куон-
ку рустарыгар айымньылара дипломнарынан бэ-
лиэтэннилэр.

«Божья отметина», «Змеев столб» диэн ро-
маннары суруйбут талааннаах уонна ураты 
суоллаах-иистээх прозаик Ариадна Борисо-
ва Россия аа±ааччыларын эйгэтигэр та±ыста. 
«Эксмо» кинигэ кы´атын кытары сµрдээх та-
´аарыылаахтык µлэлээтэ. Би´иги киниэхэ ³сс³ 
улахан сити´иилэри ба±арабыт. 

Суруйааччы ардыгар бэйэтэ санаан да к³р-
б³кк³ сылдьар тиэмэтигэр со´уччу кинигэ су-
руйан кэби´иэн с³п. Ол эрээри оннук кинигэлэр 
ааптар аатын-суолун дор±оонноохтук аатта-
тыахтарын с³п. Уон биир хонук тыа±а муна 
сылдьыбыт кырачаан Карина ту´унан Виктория 
Габышева кинигэтэ оннук кинигэнэн буолла 
дии саныыбын. Бу кинигэ ки´и уйул±атын ула-
ханнык долгутар – тулалыыр эйгэ, аар айыл±а 
диэн тугун, ки´и баара-суо±а ити уустук ситим 
быыкаайык сор±ото буоларын ту´унан дири²ник 
ыры²алаан ³йдµµрµгэр кµ´эйэр. 

Бу сылларга Ирина Дмитриева Саха сиригэр 
православнай итэ±эл тэнийбит историятын сыр-
датыыга дьаны´ан туран µлэлээтэ. 2013 сыл-
лаахха кини «На Север сквозь века. История 

православия в Якутии» диэн кинигэтэ тахсыбы-
та. Ону та´ынан хо´оон уонна о±олорго аналла-
ах кинигэлэри бэчээттэттэ. 

2016 сыллаахха Суруйааччылар сойуустарын 
бырабылыанньата Саха сиригэр нуучча поэзия-
тын кµннэрин тэрийэн ыыппыта. £р³спµµбµлµкэ 
нууччалыы тылынан суруйар поэттара бары кэ-
риэтэ Дьокуускай куоракка тµмсµбµттэрэ, бэ-
йэ-бэйэлэрин кытта билсиспиттэрэ, сэ´эргэс-
пит  тэ рэ, аа±ааччылары кытары к³рсµбµттэрэ, 
айым ньы ларын ырытыспыттара. Итинник тэрээ-
´иннэри кэмиттэн-кэмигэр ыытар буоллар бэрт 
буолуо этэ. Айар ки´иэхэ биир идэлээхтэрин, 
суруйар умсул±а²²а ылларбыт дьону кыт-
та ал ты´арыттан ордук к³м³л³³х, ту´алаах 
атын туох да суох. Нууччалыы тылынан су-
руйар суруйааччылар га Саха сиригэр олорбут, 
µлэлээбит суруйааччылар – Юрий Шамшурин, 
Юрий Чертов, Сергей Шевков, Владимир Фролов 
тылбаа´ынан дьарыктаммыт µтµ³ µгэстээхтэрин 
санатыахпын ба±арабын. Тылбаас кинилэргэ 
са²а теманы булалларыгар, суруйуохтаах тиэмэ-
лэрин дири²ник билэллэригэр к³м³л³´³р³.

Биллэрин курдук Саха сиригэр литература 
биэс тылынан айыллар, суруйуллар. Хотугу а±ы-
йах ахсааннаах т³рµт омуктар литературалары-
гар биэс сыл устата са²а ааттар баар буоллулар 
диир кыах суох диэххэ с³п. Ол эрээри, биллии-
лээх суруйааччылар айар µлэлэрэ та´аарыылаах 
буол ла. Саха сирин норуодунай суруйааччыта 
Андрей Кривашапкин сыл ахсын кэриэтэ «Олен-
ние люди», «Будущее Себяна», «Под сенью По-
лярной звезды», «Парламент Якутии», «Долг на-
родов Севера – идти в ногу со временем», «Жизнь 
моя», «Я бы снова выбрал тебя», «Заоблачные 
вершины Виктора Лебедева» диэн са²а кинигэ-
лэрин уонна талыллыбыт айымньыларын икки 
туомун бэчээттэттэ.  Андрей Кривошапкин обще-
ственнай-политическай диэйэтэл бы´ыытынан 
суруйар эйгэтэ киэ² далаа´ыннаах, публицисти-
каттан, били²²и кэм историятын ырытыыттан да 
туора турбат. Василий Кейметинов–Баргачан, 
Гаврил Курилов–Улуро Адо, Николай Курилов, 
Мария Федотова–Нулгынэт, Варвара Белолюб-
ская–Аркук та´аарыылаахтык µлэлээтилэр.  

Мария Федотова–Нулгынэт µлэтин ордук то-
´о±олоон бэлиэтиэхпин ба±арабын. Кини т³´³ 
да ыраах олордор Бµтµн Россиятаа±ы литератур-
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най куонкурустарга сµрдээх сити´иилээхтик кы-
тынна. Варвара Белолюбская–Аркук хоту оло-
рор айар µлэ±э дьо±урдаах ыччаттары кытары 
сырала´ан туран µлэлиирин и´ин улаханнык 
махтанабыт. Бу олус кэскиллээх, махталлаах 
дьыа ла. Ха´ан эрэ кинилэртэн Семен Курилов 
уонна Василий Лебедев курдук дьон µµнэн тах-
сыахтара. 

Хоту дойду суруйааччылара литература бары 
жанрдарыгар суруйаллар, кинилэр улахан эпи-
ческэй айымньылары – романнары, поэ малары 
айдылар. Айымньылар ис хо´оонноро дири²ээн, 
ордук омук култууратын, µгэстэрин, тылын-³´µн, 
айыл±аны харыстаа´ын тиэмэлэрэ сытыытык су-
рулуннулар. 

Тылбаас боппуруо´а барыбытыгар да улахан 
суолталаах. Сэбиэскэй Сойуус са±анаа ±ы кур-
дук тылбааска  чопчуламмыт, ситимнээх µлэ 
ыытыллыбат уонна аны оннук µлэ суох да буо-
лара буолуо. Ол эрээри Литература сылыгар 
 судаарыстыба Россия норуоттарын литература-
тын нууччалыы тылбаастаа´ы²²а кэм ниэ-кэнэ-
±эс син бол±омтотун уурбута. Анал программа 
о²о ́ уллан µп к³рµллµбµтэ. Ити программаны 
Мак  сим Амелин салайааччылаах ОГИ кинигэ кы-
´ата толороругар сорудахтаммыта. Россия но-
руоттарын поэзиятын уонна о±о ли тературатын 
антологията бэчээттэммитэ. Хас да регио²²а, 
ол и´игэр би´иэхэ к³´³ сылдьар семинардар 
ыытыл лыбыттара. Ити тэрилтэ ыыппыт µлэтэ бэ-
йэлэрин ийэ тылларынан суруйар суруйааччы-
лары соро±ор т³´³ да ас тыннарбата±ын и´ин, 
кэм туох эрэ µлэ барда диэххэ с³п. Итиэннэ тыл-
баа´ынан чопчу биир кинигэ кы´ата дьарыктам-
мыта эмиэ ку´а±ана суох.

Би´иги бэйэбит тылбаасчыттарбыт элбэ±э 
суохтар. Кинилэр бу сылларга балачча та´аа-
рыылаахтык µлэлээтилэр. Аита Шапошникова 
Ойуку «Хоболоох суол» романын, Николай Ка-
литин «Томмоо», «Эти² дуксуйар» сэ´эннэрин 
тылбаастаата. Оло²хону нууччалыы са²арта. 
Альбина Борисова Дмитрий Наумов айым ньы -
лары, тувиннар «Кунан Хара» эпостарын тыл-
баастаа´ы²²а µлэлээтэ. 

«¥рµ² хаар алгы´а» диэн дойдулар икки 
ардыларынаа±ы фестиваль биир сµрµн сору-

га – кыттыылаахтар хардарыта айымньыларын 
тылбаастаа´ыннара буолар. Ол курдук, татаар-
дыы уонна поляктыы поэзия икки антологията 
сахалыы тылбаастанан та±ыстылар. Варшава±а 
аныгы саха поэзиятын антология та поляктыы 
тылынан бэчээттэннэ. Кинигэ та´аарааччы, ли-
тературнай фестиваль тэрийээччи Марат Ахмед-
жанов мин «Азия Хотун», Огдо «Мэник Сэлии-
чээн» диэн кинигэлэрин английскадыы ты  лынан 
та´аарда. Николай Лугинов «Хууннар» сэ ́ э-
нэ нууччалыы, сербтии, кытайдыы тылынан 
та±ыстылар. Мин «Кµ´µ²²µ ардахтар» диэн ки-
нигэм татаардыы, «До±орум муус устар» диэн 
кинигэм азербайджанныы тылынан бэ чээттэн-
нэннилэр. «¥рµ² хаар алгы´а» фестиваль 
³²³ тµнэн саха поэттарын хо´оонноро англий-
скайдыы, татаардыы, вьетнамныы, болгардыы, 
азербайджанныы, башкирдыы, тувинныы тылла-
рынан бэчээттэннилэр. Ол эрээри, атын омук ты-
лынан тылбаастаныы суруйааччыттан бэйэтит-
тэн улахан тутулуктаах – тылбаастыыр ки´ини 
кытары алты´ыаххын, ыкса билсиэххин, под-
строчнигы тµргэнник о²оро охсон биэриэххин 
наада. Хомойуох и´ин ити би´иги бµгµ²²µ олох-
пут биир к³стµµтэ, ирдэбилэ буолла. 

Суруйааччы сойуу´ун чилиэннэрэ тэрилтэ 
ыытар тэрээ´иннэригэр, бырайыактарыгар к³х-
т³³хтµк кыттыахтарын, аа±ааччылары кытары 
к³рсµ´µµлэргэ элбэхтик сылдьыахтарын наада. 
Суруйааччы олох-дьа´ах µллэр µ³´µгэр сыл-
дьыахтаах уонна онтун ырытан, ыры²алаан 
айар µлэтигэр тыктаран к³рд³рµ³хтээх. Суру-
йааччы тыла-³´³, ³й³-санаата билигин да±аны 
аа±ааччыга улахан дьайыылаах. Кинилэр би-
´игиттэн µчµгэй айымньылары эрэ буолбакка, 
бµгµ²²µ олоххо к³рµµлэрбитин, санааларбытын 
эмиэ кэтэ´эллэр. Ки´и аймах µйэлэргэ олохсуйан 
кэлбит сыаннастара син биир уларыйбаттар. Су-
руйааччылар олохпутун ол сыаннастары туту´ан 
атаарыыга эрэ анаабакка, ол ту´унан суруйарга, 
кэпсииргэ дьулу´уохтаахпыт. 

Барыгытыгар айар кµµрээни, сити´иини, са²а 
айымньылары ба±арабын! 

Алгыс ба´а сыаланнын!   

(Нууччалыыттан кылгатыллан тылбаастанна)

Саха сирин Суруйааччыларын сойуу´ун ХVII съе´э
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Саха сирин Суруйааччыларын сойуу´ун
ХVII съе´ин резолюцията

Алтынньы 11 күнэ, 2018

Саха сирин Суруйааччыларын сойууһун бырабылыанньатын бэрэссэдээтэлэ Н.И. Хар-
лампьева отчуотун истэн уонна дьүүллэһэн баран, Саха сирин  Суруйааччыларын ХVII 
съеһэ уураахтыыр:

1. Саха сирин Суруйааччыларын сойууһун бырабылыанньатын отчуоттуур кэм устата 
үлэтин ортонон ааҕарга.

2. Саҥа талыллыбыт Саха сирин Суруйааччыларын сойууһун бырабылыанньытыгар:
– Суруйааччылар үйэлэргэ олохсуйбут киһи аймах сыаннастарыгар  тирэҕирбит үрдүк таһымнаах 

уус-уран айымньылары айалларын өйүүр үлэлэри салгыы ыытарга;
– Классик уонна норуодунай суруйааччылар кинигэлэрин хомуурунньуктарын салгыы бэчээттэ-

ниилэрин ситиһэргэ;
– Норуодунай суруйааччылар тус архыыптарын тутан хаалааччылары кытта үлэни сөргүтэргэ;
– Жанрдарынан уонна биирдиилээн суруйааччылар айар отчуоттарын секцияларынан ырытыһыыны 

сөргүтэн бырабылыанньа үлэтин сэргэхситэргэ;
– Эдэр суруйааччылар айымньыларын рукопистарын, саҥа кинигэлэрин дьүүллэһии уонна Россия 

фестивалларыгар тэрийэн ыытыы үлэтин күүһүрдэргэ;
3. Саха £рөспүүбүлүкэтин бырабыыталыстыбатыгар:
– Саха сирин Суруйааччыларын сойууһугар сыл аайы судаарыстыбаннай өйөбүл оҥорор гран-

нары аныырга уонна Саха сирин Суруйааччыларын сойууһа материальнай базатын бөҕөргөтөргө 
спонсордары булуу боппуруостарын быһаарарга;

– Саха сирин Суруйааччыларын сойууһун материальнай-техническэй базатын бөҕөргөтөр сыал-
лаах биир кээмэйдээх көмө оҥоһуллар боппуруоһун көрөргө;

– Общество өйүн-санаатын уонна кутун-сүрүн тута сылдьар суруйааччылары наҕараадалааһын 
боппуруостарын көрөргө;

– Саха сирин литературатын Россия уонна аан дойду таһымыгар таһаарар «Үрүҥ хаар алгыһа» 
диэн поэзия аан дойдутааҕы фестивалын салгыы тэрийэн ыытар боппуруоһун быһаарарга;

– Саха литературатын классиктарын аатын сүгэр норуодунай суруйааччыларга Семен уонна 
Софрон Даниловтарга өйдөбүнньүк пааматынньыктары туруоруу боппуруоһун букатыннаахтык 
быһаарарга;

– П.А. Ойуунускай аатын үйэтитэргэ Саха театрын иннинээҕи болуоссакка кини аатын иҥэрии 
боппуруоһун көтөҕөргө;

– Социальнай суолталаах литературалар, ону таһынан аныгы ааптардар саҥа айымньылара бэ-
чээттэнэрин туһугар «Бичик» кинигэ кыһатыгар субсидия бэриллиитин хонтуруолга ыларга;

– «Бичик» кинигэ кыһата оҕо литературатын классикатын бэчээттиир анал сиэрийэни тэрийэрин 
туһунан боппуруоһу көтөҕөргө;

– «Чолбон» уонна «Полярная звезда» литературнай сурунааллар «Сэмсэ» уонна «Библиотека По-
лярки» сыһыарыылар тахсалларын өйүүргэ, судаарыстыбаннай бэчээт, «Саха» НКИК өрөспүүбүлүкэ 
норуоттарын литератураларын өйүүр концепцияларын бигэргэтэргэ;

– Саха сиригэр нуучча суруйааччытын хомуур уобараһыгар аналлаах пааматынньык туруорар 
боппуруоһу көрөргө;

– Судаарыстыбаннай бэчээт уонна «Саха» НКИК  өрөспүүбүлүкэ норуоттарын литератураларын 
өйүүрүн уонна пропагандалыырын ситиһэргэ.

Бигэргэтилиннэ:  биир санаанан.

Саха сирин Суруйааччыларын сойуу´ун ХVII съе´э
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Николай Максимович Заболоцкайы, саха бил-
лиилээх суруйааччытын, бастакы кириитигин, 
мин Дьокуускай 2-с №-дээх оскуолатын 8-с 
кылаа´ыгар µ³рэнэ сылдьан 1963 сыллаахха аан 
ма²най к³рбµтµм. Кинини оскуолабыт «Чуо раан» 
диэн литературнай куру´уогун салайааччыта, 
оччо тоо±у аспирант, кэлин биллиилээх исто-
рик, Егор Егорович Алексеев били´иннэрбитэ. 
Кини о±о аймах таптыыр суруйааччыта буола-
рын, Ойуу нускай дьыалатыгар эриллэн, хаа-
йыыга олорон, эрэйи-му²у к³рбµтµн билэрим. 
Ол барыта кини тас сэбэрэтигэр, сирэйигэр-ха-
ра±ар, б³гдь³±³рдµµ к³хсµгэр, бы´ыытыгар-
май гытыгар, сэрэнэ со±ус са²арарыгар и²эн 
сыл дьара. Ол гынан баран айымньылара сыр-
дык тосхоллоох, санаа тµ´µµтэ суох, ону аа´ан 
кµлµµлээх-оонньуулаах, µрдµк маастарыстыба-
лаахтык суруллубут буо ланнар, тус оло±ор 
тµбэспит ыар охсуулара биллибэккэ-к³стµбэк-
кэ дылылара. Суруйааччы киэ² к³±µстээ±э, 
эр санаалаа±а, оло±у таптыы ра, ыарахаттары 
аа´а  рыгар, бука, к³м³-тирэх буоллахтара. Су²-
харыыны, санаа тµ´µµтµн саба баттыыр сата-
был дьи² ис кµµстээх личностарга эрэ кыаллар 
бы´ыылаах. Саха эдэр да, эмэн да аа±ааччылара 
дьэ ити и´ин кинини сыаналыыллара, ытыкты-

ыллара. Итинник ³йд³бµл миэхэ кини айымньы-
ларын аа±ан истэ±им аайы сыыйа µ³скээбитэ.

Николай Заболоцкайы саха норуодунай бэ-
йиэтэ Семен Петрович Данилов бытархай итэ-
±эстэрин да ыйдар, µрдµктµк сыаналыыра. Мин 
бэлэм нээн та´аарбыт «Сэмэн Данилов дневнигэ» 
диэн кинигэбэр икки сиргэ кини ту´унан этил-
лэр. Олору суруйааччы т³р³³бµтэ 110 сылын ту-
олуутугар иккиэннэрин а±алар то±оостоох.

Бастакыта: «Саха литературатын икки бэлиэт-
тэн бэлиэ, урантан уран дьоно: Таллан Бµрэ уон-
на Н.М. Заболоцкай аата, албана суох аа-дьуо, 
им-дьим сылдьаахтыыллар. Биирдэрэ – Хаты² 
Арыы тµ²кэтэх тµбэтигэр, биирдэрэ – ханнык эрэ 
£йм³к³³н тµгэ±эр». (С.20)

Бу икки ки´ини «аата, албана суох» сырытын-
нарарбытыттан хайдах эрэ кыбыстардыы, ону 
аа´ан бэйэни сэмэлэнии дэгэттээхтик эппит Се-
мен Пет рович убайбыт...

Икки´э: Сэтинньи 19 к. 1968 с.: «Мин ба-
лыы´а±а сыттахпына Н.М. Заболоцкай µбµ-
лµ³йэ буолан ааста. О±онньор 60-ун туолла. 
Кини би´икки сы´ыаммыт т³´³ да эриэ-дэхси 
буолбата±ын и´ин, мин кинини кытта бииргэ 
олорбутум, µлэлээбитим мин олохпор биир та-
быллыым, дьолум буолар эбит.

Дьи²нээх худуо´унньугу кытта сылдьар, кини 
талаанын сылаа´ыгар сылаанньыйар, кини ли-
тература±а сулууспалыыр холобуругар µ³рэ нэр 
суруйааччы буола сатыыр, литератураны тап-
тыыр ки´иэхэ дьи²нээх дьол буолар эбит.

Мин билэрбинэн кини итэ±э´э, урут очурга 
охсуллан, хоргус буолан хаалбыта уонна бытар-
хайга биир сµнньэ суо±а бы´ыылаах.

Ити кэнники итэ±эс µгµс дьи²нээх талааннар-
га баар бодо² бы´ыылаах». (С.270-271)

Бэйэтэ улахан суруйааччы уонна салайаач-
чы Николай Максимовичтыын алты´ыытын дьо-
лунан аа±ар эбит. Хайдахтаах µрдµк сыанабы-
лый?! Оттон би´иэхэ оччолорго 40-мутун туола 
илик дьо²²о, Сэмэн Данилов этэрин курдук, 
кырдьык Заболоцкайдыын алты´а тµ´µµ, кини 

Николай Заболоцкай биир суруга
(СУРУЙААЧЧЫ Т£Р££Б¥ТЭ 110 СЫЛЫГАР)
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алгы´ын ылыы улахан табыллыы, дьол эбит. 
Этэр эттэ±инэ чахчы оннук!

О±онньор барахсан тус бэйэтэ айбытынан, 
маастарыстыбатынан, литератураны, суру йаач-
чыны мындырдык, табан сыаналаа´ынынан тэ²-
нээ±э а±ыйах буолуо.

Бэйэм саа´ыран баран санаатахпына, Ни-
колай Максимович сэмэйин быы´ыгар суруйар 
ки´иэхэ исти²ник дьайар, хайысхалаан биэрэр 
дьо±урдаа±а. Аны кырдьыгы ³р³ тутара сытта±а 
дии! Ону идеологическай охсуу да±аны, дьи²эр, 
бо±утуннарбата±а. Кини ис к³²µлµн ким да, туох 
да мо´уйар кыа±а суо±а.

Оло±ун ти´эх сылларыгар тахсыбыт «¥йэ 
а²арыгар» диэн литературнай к³рµµлэрэ тµ-
мµллµбµт балачча халы² кинигэтигэр (1984 с.) 
биир гэ µлэлиирбитигэр, кэлин ыкса бодо ру-
´арбытыгар олор ордук чи²ээбиттэрэ. Ыстаты-
йаларын, ахтыыларын кинигэтин миэхэ су-
руктаан бэлэхтээбитэ: «Николаю Егоровичу 
Винокурову с уважением и признательностью. 
Н. Заболоцкий. 3.IX.84 г. г. Якутск».

Кинигэ±э µлэлиэхпит иннинэ Николай Мак-
симович миэхэ 2.XII.83 сыллаахха маннык ис 
хо´оонноох сурук суруйбута. Кэмбиэр та´ы гар 
аадыры´ын ыйбыт: «п. Томтор Оймяконского, 
ул. Рабочая, 5», – диэн.

«2/XII.83 г.
Ытыктабыллаах Николай Егорович!
Привет. Сэтинньи ыйга Якутскайтан £й-

м³к³³²²³ к³т³н кэлэн и´эн, самолетка ыал-
дьан Усть-Нера±а нэ´ииччэ сырдык дуу´ам 
эрэ ордон кэлэн тµ´эн балыы´а±а киирби-
тим. Инфаркт миокарда диэн ыарыым хаты-
ланан бэрт нэ´ииччэ тыыммын быы´аатылар. 
Сыл а²арыгар иккитэ инфартаатым. Билигин 
 арыый µтµ³рэн бу Томторго (£йм³к³³²²³) кэ-
лэн олоробун. Салгыы эмтии сылдьаллар.

Балыы´а±а сытан истибитим, Т.И. Румян-
цева со±уруу дойдулаан хаалбыт уонна били 
ах тыыларым, ыстатыйаларым сборнигын ре-
дакциялыыры, бэчээккэ бэлэмниири эйиэхэ 
тут таран барбыт. Ол кырдьык буолла±ына, 
бэрт с³пк³ дьа´айбыт. Кинини кытта буол ла-
±ы на ол хомуурунньук мин тыыннаахпар кµн 
 сырдыгын к³р³р³ саарба±атыйда бы´ыылаах.

Хомуурунньугу бэлэмнииргэ мин санаам-
ба±ам маннык. Хомуурунньукка бэрт ³рд³³±µ, 

µксэ бэрт бутуур бириэмэ±э суруллубут маты-
рыйааллар киирбит буолуохтаахтар. Кутта-
ла ол, хомуурунньугу бэлэмнээбит (состави-
тель) икки ки´илээхпин. Научнай-чинчийэр 
тыл, литература уонна история институтун 
µлэ´иттэрэ Е.В. Федоров (институт ученай 
секретара) уонна Н.Н. Тобуроков. Суруйаач-
чылар съезтэригэр сылдьан ол дьоммун кыт-
та к³рсµбµтµм, кинилэр Румянцева±а к³-
м³л³´µ³х, консультацияла´ыах буолтара. 
Та быллар буолла±ына Егор Васильевич хо-
муурунньукка аан тыл да±аны суруйуох кур-
дук буолбута. Оннугар бэрт буолуо этэ. Кини 
миигин олус µчµгэйдик билэр, таба сыана-
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лыыр ки´и буолуохтаах. Онон эн кинилэри 
кытта сибээстэстэргин ордук буолуо этэ.

Кинилэр о²орон киллэрбит матырыйаал-
ларыттан Румянцева элбэ±и к³±µрэппит, то-
нообут бы´ыылаа±а. Ба±ар ол с³п да буо луо. 
Холобур, нуучча суруйааччыларын ту´унан 
суруйбут ыстатыйаларым олус ученичес-
кай, элементарнай буолан хаалтара буо-
луо. Ойуу нускай ту´унан да ыстатыйалары 
к³±µрэп пит бы´ыылаа±а. Ол да с³п буолуо, 
бука. Ойуу нускай ту´унан олус элбэ±и кил-
лэртэрбит бы´ыылаа±ым. Ол да буоллар 
«Кы´ыл  Ойуун» э²ин ту´унан ыстатыйала-
рым киирэллэрэ н аада этэ. Уонна проза±а 
«Улуу Куда²са» да буоллун. Ити айымньы-
лары сыаналаа´ы² ²а бэйэм ³ттµттэн са²аны 
киллэрбит курдук  сананар этим. Урут наар 
си риигэ сылдьыбыттара. 

Дьэ ити кэннэ саамай хараастарым ахтыы-
ларым. Кэнники икки матырыйаалы эппи-
тим: Семен Данилов ту´унан уонна быйыл 
«ХС» сурунаал 12 №-гэр киирэ сытар «Суол 
т³рдµгэр» диэн ахтыыларым. Ити икки ма-
тырыйааллары Румянцева±а сирэй туттар-
бытым, хомуруунньукка холбуох буолбута. 
Олор киирэллэрэ наада. «Суол т³рдµгэр» 
ахтыыга Н.Д. Неус троев уонна народнай 
художник И.В. Попов бааллар. Кинилэр ик-
киэн 1924/25 сыллаахха Уолба оскуолатыгар 
учууталлаабыттара. Мин эмиэ онно, ол дьыл 
µ³рэнэн, кы´ын а²ара Н.Д. Неустроевтаахха 
олоро сылдьыбытым. Чэ, итинэн бµттµм. Су-
руй, кэтэ´иэм Н. Заболоцкай».
Суруктан к³ст³рµн курдук, сэбиэдиссэй Та-

тьяна Ивановна Румянцева Заболоцкай кини-
гэтин редакторынан миигин анаабыта. Нико-
лай Максимович ол са±ана куоракка буолан, 
элбэхтик кинигэ кы´атыгар кэлэ сылдьара, 
чопчула´ара. Бастакы ыстатыйаларыгар би ли²-
²и аа±ааччы ³йдµ³ суох курдук тµгэннэрин тус 
бэйэтинэн кылгаппыта. Ол µрдµнэн хас этиитин 

хат к³р³р, к³нн³р³р бэрт ирдэбиллээх ааптар 
эбит этэ. Оччолорго кини бастакынан кэриэ-
тэ суруйбут буолан, сыы´а сыаналаа´ыннар 
ал±ас баран хаалыахтара диэн бэркэ сэрэнэ-
рэ. Бµтэ´иктээх редакциялаа´ы²²а Николай 
Максимовичка эппитим: «Хас ыстатыйа, ахтыы 
кэннигэр суруллубут сылын туруоруохха, ол 
эл бэ±и бы´аарар. Били²²и аа±ааччы ол кэм²э 
оннук саныыллар эбит диэн ³йдµ³±э, оччотоо±у 
та´ымы да билиэ», – диэбитим. Ону ааптар 
ылыммыта. Кинигэтэ тахсыар диэри  арыый уос-
куйбута, тахсыбытын кэннэ сэрэхэдийбитэ си-
мэлийбитэ. Ол да и´ин бэлэхтииригэр 40-нун 
туола илик эдэрчи ки´иэхэ «с уважением и при-
знательностью» диэн тылы ы´ыгынна±а. Ол ки-
нигэ 10 ты´ыынча ахсаанынан та±ыстар да, со-
тору атыыланан бµппµтэ. Билигин сэдэх кинигэ 
бы´ыытынан сыаналанар уонна аннотациятыгар 
этиллэринии: «В данный сборник во шли его из-
бранные литературно-кри тические статьи о пи-
сателях первого поколения». Кинигэни хомуйан 
о²орбуттара, бэчээккэ бэлэмнээ биттэрэ – фило-
логическай наука кандидаттара Н.Н. То буроков 
уонна Е.В. Федоров. Киирии тыл сурул лубакка, 
киирбэккэ хаалбыта.

Николай Заболоцкай µйэ а²арыгар мындыр ки-
риитик уонна бэртээхэй ахтыылары биэрбит су-
руйааччы буоларын саха аа±ааччыларыгар тиэр-
дибит кинигэни ааптары кытта бииргэ µлэлээн 
та´аарсыбытым 34 сыла буолбут эбит уонна, би-
лигин санаатахха, редактор бы´ыытынан биир 
бэлиэ µлэм бы´ыылаах.

Суруйааччы итинтэн µс сылынан кµн сириттэн 
арахсыбыта. К³мµс у²уо±а т³р³³бµт £йм³к³³-
нµн, олорбут Томторун буоругар кистэммитэ. Ол 
аата норуотугар дьо´уннаах кинигэтин хаалла-
ран нус-хас барбыт буолуохтаах.

Николай Винокуров–Урсун,
П.А. Ойуунускай аатынан судаарыстыбаннай 

бириэмийэ лауреата

Кэриэстэбиллээх кµннэр
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Аал Луук Маһа

Оло²хоһут Аал Луук Маһа үөһээ дой-
дуга өрө үүнэн тахсан иһэн тохтуур. «....
Үөһээ дойду үүрээннээх-биирээннээх үс 
бииһин уустара... Хампы үлтү тэпсиэхтэ-
рэ, айан аартыгар аныахтара... Бэйэбит 
буоллаҕына хоҥноххой хатырыктанан, 
куурбут сэбирдэхтэнэн хоҥкуччу кууран-
хатан Куруҥ байах мас аатыран кубарыйа 
туттайан туруох бэйэбит буоллаҕа...» Ол 
иһин уһуулларын тохтотон: 

...Кыырай халлаан аҕыс муннугунан
Аҕыс нуоҕай нусхал лабаалар
Кылба маҥан кыталык кыылларым
Кынаттарын намылыппыт курдук
Таҥнары нуоҕайан намылыспыттар   

   эбит... (С.17)
Мин, билигин Майа алааһын үрдүгэр 

олохсуйан олорор киһи, Эбэбин көр-
дөхпүнэ харахпыттан уу-хаар тахсар. 
Ытык Алааспытын хампы-үлтү тэбисти-
бит, айан аартыгар анаатыбыт. Онон 

кууран-хатан от үүммэт, кубарыйа туртайан олорор... 
Аҕыйах сыл анараа өттүгэр олоҥхоттон ылан туойдахха 
«...Бэрт аты мэрдьэн сүүһүнэн биэс салаалаах Бэттиэмэ 
оттоох, Аллаах аты алаҕар хараҕынан Аҕыс салаалаах 
ача оттоох, Үтүө аты өрүкүйэр көҕүлүнэн үс салаа лаах 
үкэр күөҕэ оттоох, Дьоруо аты дьогдьойор саалынан 
тоҕус салаалаах Локуора оттоох ...Кэрэ бэлиэ дойду 
этэ...» (С.26)

Аал Луук Мас – айылҕа символа буолар. Баай хара 
тыаны, аарыма аһаан-сиэн олорор алаастарбытын, 
үүнүүлээх от үрэхтэрбитин көрдөрөр. Ууну, күөллэри – 
сис тыалар оҥорон тураллар. Сис тыа умайдаҕына сир 
мууһа ирэн күөллэри үөскэтэр. Умайбатах сис тыа күлүк 
биэрэн, тыа ҕа күөх үүнээйини үөскэтэр. Байанай биэ-
рэрэ элбээн аһы-үөлү дэлэтэр. Хаары күлүктээн саас 
ууну таһаарар, сири сиигирдэн оту үүннэрэр. Ол иһин 
оло²холорго Аал Луук Маһы наар «араҥас илгэнэн там-
малаан» күөллэри, быйаҥы үөскэтэр диэн этэллэр.

Аал Луук Мас орто дойду кээмэйин эмиэ бы´аарар: 
бу ханнык эрэ нэһилиэк чэрчитэ буолуон син. Нэһилиэк 
маһа-ото, алааһа, күөлэ да диэн өйдүөххэ эмиэ сөп. 

Аал Луук Мас – айыы эбэтэр абааһы сыстыбыт киһитин 
көрдөрөр. Былыр сахалар киһиттэн: «Кимтэн кииннээххин, 
хантан хааннааххын?» – диэн мээнэҕэ ыйыппаттар эбит. 
Киһи эмиэ силис тээх-мутуктаах, олоҕо чэчирии көҕөрүөн, 
эбэтэр хаппыт мас курдук ыал ыалынан эстиэн сөп.

Чэчирии көҕөрөн тахсар ыал, оҕото-уруута дьонун 
үтүө өрүттэрин батан, тэнийэн-ууһаан үтүө ыал буолан 
кыһалҕаларга кыпчыттарбакка, ыарахаттары этэҥҥэ 
туо раан иһэллэр. 

Онтон киһи тугу да сатаабат, туой дьону көмө-
лөһүннэрэр, иэс-күүс көрдүүр, куһаҕан майгылаах, 
дьону кыт та тапсыбат, хаартыны, арыгыны батар, чэп-
чэки олоҕу ордорор, ыарахантан сынтарыйар, үлэлиэн 
баҕарбат, о.д.а куһаҕан дьиэктэриттэн босхоломмотох 
буоллаҕына оло²хо±о абааһы  уолун оруо лун ылар. Ман-
нык аҕалаах ыал чэчирии сайды бат – Аал Луук мастыы 
көҕөрбөт, араҥас илгэ (үп-харчы) кинилэр олохторугар 
таммалаабат.

Аал Луук Мас силиһэ аллараа дойдуга ди риҥник 
 киир бэт, абааһы дьонугар сыстыбат. Аллараа дойдуга 
киирэн тойоннорун Арсан  Дуолай оҕонньору өлөрөн-
өһөрөн тахсаары гынан баран онно тиийбэккэ: 

ОЛО¢ХО – ОЛОХХО ¥£РЭТЭР 
(Н.И. СТЕПАНОВ–НООРОЙ «К¥Н ЭРИЛИ» ОЛО¢ХОТУТТАН СИЭТТЭРЭН САНААЛАР)
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...Сир Сибиир ийэ хотун
Сэттэ нэлэй муннугунан 
Бургунас ынах муоһун курдук
Үөһээ өрө ханарыйан
Үүнэн тахсыбыттар... (С.21)

Үөһээ, аллараа, орто дойду 
олохтоохторо

Оло²хо баар буола сылдьыбыты таайтаран 
этэр. Онон биир көрүү быһыытынан бу үс дойду-
ну маннык барыллаан этиэххэ сөп.

Үөһээ дойдуга үүрээннээх-биирээннээх үс 
биис уустара олороллор. Аҕа баһылыктара 
 уолу гар обот-соллоҥ урдаах Суорун тойон оҕон-
ньор. Аал Луук Мас үөһээ дойдуга тахсыбатах 
бири чиинэтинэн оло²хо этэринэн: «µс биис уус-
тарын өйдөөхтөрө «хаамар талаһа гыныахтара, 
хам пы-үлтү тэпсиэхтэрэ, айан аарты гар аныах-
тара. Оһолунан олуйуохтара, сутунан суту-
йуох тара, хамсыгынан хаарыйыахтара... иитэр 
сүөһүбүтүн эһиэхтэрэ, төрүүр оҕобутун төн-
нөрүөхтэрэ...»

Үөһээ дойду үс бииһин ууһунан, мин санаа-
бар, нуучча кэлиэн иннинээ±и сахалар ыраах-
тааҕылара аатырбыт Дыгын Тойон ууһун этэл-
лэр. Бу үс биис уустара – арҕаа хаҥаластар, 
илин хаҥаластар уонна малдьаҕардар. Бу биис 
уустара «үөһээ дойдуттан» киирэн хампы-үлтү 
тэпсэллэрэ, сүөһүнү эһэллэрэ, кыахтаах оҕолору 
тутан илдьэ баран төрүөҕү төттөрү төлкөлүүллэрэ 
остуоруйабытыгар баар суол.

Дыгын, буойуттарынаан ходоролору кыр-
гыбытын бары истэбит, билэбит. Биричиинэ-
тэ, үһүйээн этэринэн, үс кыахтаах эдэр дьону 
көрдөөбүтүгэр биэрбэтэхтэр. Ол кырган баран 
сүөһүлэрин-астарын илдьэ барбыттара өйдөнөр. 
Онон үөһээ дойду оройдорунан көрбүт уолатта-
ра оһолунан олуйаллара баар суол. Былдьаан-
талаан ылыы, өлөрүү-өһөрүү былыр бу үс биис 
дьонугар олохтоммут дьыала буоларын оло²хо 
кэпсиир.

Орто дойдуга отут үс биис ууһа олохсуйан 
олорор. Этнографтар этэллэринэн (Апполлон 
Михайлович Апросимов Моорук Суолата) Саха 
сиригэр 36 биис ууһа олорбут. Этиллибитин кур-
дук µс биис ууһа үөһээ дойдуга буолан тахсар. 

Аны үөһээ дойдуттан күтүөт кэллэҕинэ кыыс 
бэйэтин энньэ сирин илдьэ барыан сөп. Ол аата 
нэһилиэк сирэ, Аал Луук Маһа үөһээ дойдуга тах-
сар. Ол үөһээ дойду оройунан көрбүт эр киһитэ 
сири-уоту көрбөт-истибэт, лаҥханан бүрүйтэрэн 
хатарар, күөх от үүммэт оҥорор. Ол иһин орто 
дойду дьоно үөһээ дойду дьонун кытта аймах-
таспат баҕалаахтар. 

Билигин, бюджеттан ылар хамнастаах дьону, 
үөһээ дойду дьонунан ылыныахха сөп. Кинилэр-
гэ күөх оттоох алаас – сыаналаммат дохуот. Ол 
иһин аанньа ахтыллыбат. Алаастарын көрбөттөр-
истибэтэр, оттооботтор, лаҥхаҕа былдьаталлар, 
арендаҕа биэрэллэр. Онтон чааһынай, бюджет-
тан харчы ылбат дьон, фермердэр кыһын хас 
күн аайы ынахтары н, сыл гыларын отунан а´атан 
айылҕа биэр бит баайын куруук саныыллар, сы-
аналыыллар уонна оҕолоругар ону тиэрдэ саты-
ыллар.

Аллараа дойду «уот чупчулҕан уолатта-
ра,  иирэн мэнэрик кыргыттара» бу оло²хо±о  
 ыарыыны, этэҥҥэ буолбат быаны илдьэ сыл-
дьаллар. 

...Коокоон бииһин ууһа буоланнар
Кэлэр даҕаны кэмнэргэ
Хойуттан хойуукка дылы
Хотун дьахтар хонугун 
Көстүбэккэ биллибэккэ эрээри
Көҕүрэтиэх бэйэлэрэ буоллаҕа,
Саһа кирийэ сылдьаннар
Саҥас дьахтар сааһын
Сарбыйыах бэйэлэрэ буоллаҕа... (С.20)
Былыр бюджет харчыта суох, бюджет үлэһитэ 

диэн биллибэт кэмҥэ, саха ыала эр киһитэ 
хайдаҕыттан олус тутулуктаах этэ. 

Аны оло²хо±о «абааһы уола» диэн өйдөбүл 
баар. Ол аата аҕата «абааһыга» тэҥнээх киһи. 
Былыргы киһи туох баар туттар тэрилин бэйэ-
тэ оҥордоҕуна эрэ тыын наах хаалар. Холобу-
ра, балыктыырга илими, муҥханы, тууну, тыы-
ны. Тыаҕа бултуур га кыһын – туут хайыһары, 
 араас сохсолору, туһаҕы, айа ны, о.д.а. Оттуур-
га – кыраабылы, атыр дьаҕы, хотууру, сыарҕаны 
сатаан оҥостуохтаах. Ат тэрилин, оҕус тэрилин 
эмиэ. Бурдук ыһарыгар суханы, о.д.а. бурдук-
ка туттуллар тэрили. Аны сааһыт, от охсооч-
чу, кы дамаһыт, булчут буоллаҕына эрэ дьо нун 
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чэпчэки тик иитэр кыах танар. Маны таһынан 
хаартыһыта, арыгыһыта суоҕуттан ыал олоҕун 
уйгута тутулуктаах. Аны аҕалара тугу да сатаа-
бат буоллаҕына, уолат тара эмиэ тугу да сатаабат 
буолан тахсаллар. Ол иһин эдэр дьон «абааһы 
уола» ааты ылаллар. Маннык тугун да сатаан 
дьаһаммат дьоҥҥо, хайа да ыал, кыыстарын кэр-
гэн биэрэр баҕалара суох буолара чахчы. Кыыс-
тарын абааһы уолугар биэрдэхтэринэ «силистэ-
ригэр» куһаҕан сыстар. Аны тугу да сатаабат 
киһи ыал буолан баран кыыс дьахтар сириитин 
ылар, үөхсүү, саҥарсыы буолар. Эр киһи ойох 
ылла да, дьахтары мал курдук саныыр, кыыс 
дьахтар барахсан ону-маны утары эттэҕинэ кыр-
баан биэрэр. Ол иһин оло²хо±о абааһы уола 
«саһа сылдьан саҥас дьахтар сааһын сарбыйар, 
хотун дьахтар хонугун көҕүрэтэр» диэн этиллэр. 
Дьахтар эрэйдээх ыарахан олохтон эрдэ өлөр.

Аныгы кэмҥэ бу өйдөбүл эмиэ тыыннаах. 

Сыралыма Куоҕа күтүөттүү 
кэлбит бухатыырдар

Араас бухатыырдар оло²хо±о «...сэттэ сыа 
чүмэчи сырдьыгыныы умайан, сырдаан көс тү-
бүтүгэр дылы сырайдаах үчүгэйэ Сыралыма Куо 
кыыс оҕоҕо» күтүөттүү кэлэллэр.

Холобура, «...Үс дьүрүскэн халлаан үрүт өт-
түгэр төрөөбүт... Дьура Боотур» – ол аата үөһээ 
дойду киһитэ. Бэйэтин билсиһиннэрэригэр ман-
нык саҥалаах буолбут: «Көр, мин диэтэх киһи 
санныттан тардыылыктаах, аһыныгас санаалаах, 
айыы аймаҕа буолабын, Көхсүттэн тэһииннээх 
Күн улууһун киһитэбин... (С.76) ...Атыыга диэн 
атаҕым быһыйан анаан кэллим, Алталаах ат 
баһын саҕа Ыарыктаах ыар сутурукпун Сулууга 
диэн анаан кэллим, Эрчимнээх эрбэхпин Кэһиигэ 
диэн анаан кэллим... биэрэр биэрбэт бэлиэ тыл-
гын биллэрэ тарт!..»

Күн Эрили маннык үөһээ дойду бухатыыры-
гар, баар-суох балтын Сыралыма Куону биэр-
бэккэ охсуһан кыайан эрдэҕинэ, Дьура Боо тур 
сиһим этэ ситэ илик эбит, онон өссө биирдэ 
ситтэхпинэ кэлэ сылдьыам диэн баран сүтэн 
 хаалар. Дьура Боотур тойон кыыл та²аралаах, 
Дыгынтан төрүттээх буолан сулуу төлүүр санаа-
та суох. Былдьаан ылар санаата баһаам курдук.

Анысханнаах арҕаа халлаан Алын кырыыты-
гар олохтоох Адьыры Бөтүөхтэй аҕалаах, Иирэ 
Чаҥыйа ийэлээх, Күөх эбириэн оҕус көлөлөөх 
Муҥурун Булларбатах Муус Болуйа эмиэ ойох 
кэпсэтэ кэлэр. Күн Эрили бу бухатыыры абаа-
һы уолугар тэҥниир. Оло²хоһут Муус Болуйаны 
биир  илиилээх, аҥар атахтаах, соҕотох харах-
таах, «тыырк» гына тырылаччы сыыҥтаатаҕына 
тыһы тыймыытынан тырылатар» диэн хоһуйбут.

Ойууламмыт бухатыыр Муус Болуйа таайыы-
та маннык буолуон сөп. Биир илиилээх диэн са-
таан уһаммат салаҥ киһини этиэхтэрин сөп. Аҥар 
атахтаах диэн ыраах сиринэн ыырдаммат, тиэргэ-
ниттэн тэйбэт, балаҕаныттан барбат киһи аатта-
ныан сөп. Аҥар харахтаах диэн ыраа ҕы анааран 
көрбөт, толкуйдаабат ураа²хайы кү лэн эрдэхтэрэ. 
 «Тыырк» гына тырылаччы сыыҥ таатаҕына тыһы 
тыймыы тынан тырылатар» диэн өйө-санаата көнө 
буолбакка үөннээҕин, ку һаҕанын туоһута. Холо-
бур, кү нүүһүт да буолуон сөп. Аата да Муус Бо-
луйа дэммитэ мээнэ±э буол батах. Дьоҥҥо-сэргэҕэ 
тым ныы сыһыаннаах ки һини этиэхтэрин сөп. 
Куһаҕан наар аанньа буо ларыгар дылы, аны ийэ-
тэ Иирэ Чаҥыйа диэн ааттаах буолан тахсыбыт. Ол 
аата иирэр  ыарыылаах диэн өйдүөххэ эмиэ сөп. 
Оҕустаах уонна уһуктаах чомпой бэргэһэлээх – ол 
аата наһаа баайа суо±ун көрдөр³р. Киһи² өссө ха-
лыымыгар харчылаах, сулуутугар сол куобайдаах 
буолан биэрбит. Күн Эрили бу күтүөтү охсуһан 
кыайан, хамначчыт оҥостор.

«...Сэттэ сыа чүмэчи сырдьыгыныы умайан сыр-
даан көстүбүтүгэр дылы, сырайдаах үчүгэйэ Сы-
ралыма Куо кыыһы» Дьура Боотур иккистээн кэр-
гэн кэпсэтэ кэлэр. Бу сырыыга ситэн силигилээн 
күнү көхсүтүнэн бүөлүөх, ыйы ытыһынан сабыах 
улахан киһи кэлэр. Күн Эрили да буоллар улахан-
нык саллар быһыылаах. Бу да сырыытыгар Дьура 
Боотур халыымыгар харчыны, сулуутугар солкуо-
байы биэрэр санаата суох эбит. Ол эрээри Сырай-
даах үтүөтэ Сыралыма Куо киниэхэ ойох тахсар.

Оло²хо±о эргэ барар 
кыргыттары хоһуйуу

Күн Эрили бииргэ төрөөбүт балта Сыралыма 
Куо «...Тоҕус хос бичиктээх чуулааҥҥа тутуллан 
иитиллибит, Аҕыс хос хаҥыргастаах хаппахчы-
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га хатанан үөскээбит...» Былыр үтүө кыыс оҕо-
ну туора дьоҥҥо алыс көрдөрбөккө иитэллэр. Ол 
төрүөтүнэн кэрэ сэбэрэлээх кыыһы дьон эрдэ 
көрөн харахтарын хатаан, араас дьаар даах 
 санааны санаан буортулуохтарын сөб³ буо-
лар. Араас быртах санаалаах эр дьон ым сыы-
ра, баҕара саныахтара, эҕэлээх тылынан дьээ-
бэ лиэхтэрэ диэн кистииллэр. Тыл дьаата кэрэ 
кыыһы кэбирэ тиэн сөп. 

Үчүгэй быһыылаах-таһаалаах, кэрэ сэбэрэлээх 
эдэр кыргыттары оскуола иһигэр, обществоҕа хай-
дах туттан-хаптан, таҥнан, харыстанан сылдьарга 
сэрэтэр үлэни ыытар билигин да наада. Сааһын 
ситэ илик кыыс, олус кэрэтинэн дьон болҕомтотун 
тардарыттан сэрэниэхтээх. Хомойуох иһин кини 
кэрэтигэр араас дьон ымсыыралларын билиэхтээх. 
Оччотугар олох очуругар оҕустарбакка, таптыыр 
киһитин булуо, дьоллоох буолуо.

«...Сыдьаай кэрэ бэйэлээх, үөмэр-чүөмэр үк-
тэммит, өгүрүк-төгүрүк көрбүт. Сэттэ сыа чүмэчи 
сырдьыгыныы умайан сырдаан көстү бүтүгэр 
дылы сырайдаах үчүгэйэ Сыралыма Куо. Үрүҥ 
илгэ аһын-үөлүн, хойуу өттүн убатан, убаҕас 
өттүн хойуннаран, тумалаан-имэлээн тупсаран, 
сиикэй курдугун буһаран, Итии курдугун сойу-
тан, асчыт киэнэ ааттааҕа, оһуордьут киэнэ ор-
дуга, иистэнньэ² бэрдэ буолбут...» (С.44)

Мантан көстөрүнэн Сыралыма Куо аҥаардас 
кэрэ сэбэрэлээх кыыс буолбатах. Сүрдээх үлэ һит, 
тугу барытын сатыыр дьоҕурдаах кыыс  буолан 
 биэрдэ. Кини ыал буоллаҕына аһы ас тыыр, 
таҥаһы тигэр дьоҕура хайаан да туһалыыра эрэ-
бил. «Үөмэр-чүөмэр үктэммит» диэн этии туо-
ра дьоҥ ҥо мэһэйдиир, биллэр санаата суоҕун 
туоһулуур. Убайынаан Күн Эрэлини кытта ик-
киэн үлэһит  буоланнар баайдык, кыһалҕата суох 
олорбуттар.

Иккис эргэ барыан баҕарар кыыһынан Кыта-
тай Бахсы ууһун Тыал Хара Хотообо диэн кыыс 
буолар. Бу кыыс аата да этэринэн хаппахчыга 
хатанан сыппатах кыыс буолан биэрдэ. Тыал 
курдук биирдэ манна баар, биирдэ итиннэ баар 
– мэтэкэлээбит барахсан быһыылаах. Эр киһини 

урут бастаан бэккиһии-биһирии көрөн тыл-өс 
быраҕа охсор барахсан буолла: 

«...Мин диэтэх дьахтар Сүүтүктээх сүүнэтэ-
бин, Инньэлээх эҥинэтэбин!!! Көп бугул ииспин 
Көтөх ыт көтүүтүнэн көтүөлэтэн, Күөгэлдьитэн 
ти гээччибин. Ыраас таҥаспын ырыган ыт ыста-
ныытынан ыстаннаран Ыксалынан ыпсарааччы-
бын!!! Тамыйахтаабыт тамыйаҕым Тоҕус хонон 
бараахтаан Долборугар чолойо тоҥор! Кулуннаа-
быт кулунум Аҕыс хонон бараахтаан Хаһаатыгар 
хантайа тоҥор!!! Астаабыт аһым-үөлүм Аһыахха 
тиийбэккэ Аҕыраахтаан сытыйар... Кэлэ тарт уол 
оҕону оҥоруохха, кыыс оҕону кыайа охсуохха». 

Билигин кэргэн тахсыахтарын иннинэ оҕоло-
но охсор кыргыттар элбэхтэр. Мин санаабар 
дьиҥ олоҕу олорор санаата суох эдэр кыргыттар 
µгµс эрэйи к³рс³лл³р. Аһы да сатаан буһарбат, 
оҕолорун да көрөрү ыарырҕатар ыга тутар ыс-
тааннаах элбэх. Былыр да манныкка майгын-
ныыр баар буолан абааһы кыыһынан ойуулаан 
көрдөрдөхтөрө. 

Былырыын кыһын батсаапка мас тардыһааччы 
кыыс сүөһүлээбит сүөһүтэ көрүллүбэккэ, долбо-
рукка бааллыбытынан хоргуйан өлөн, хоройо 
томмут хаартыската баара. Оло²хо±о баар Тыал 
Хара Хотообо кыыс кур дук дьиэтигэр-уотугар 
кыһаммакка, биллэ-көстө, мэ тээл эккирэтиһэ сыл-
дьыбыт. Дьахтар да быһыыты нан иистэнэринэн, ас 
астыырынан ордуга суох буолуохтааҕа өйдөнөр. 
Онон кыыһы иитии үөрэҕэ холобур быһыытынан 
оло²хо±о  баара көстөр.

Хас биирдии оло²хо атын оло²хо±о майгын-
наа бат, иитэр-үөрэтэр күүстээх. Оло²хо±о тугу 
кис тээн, киэргэтэн эппиттэрин таайартан ордук 
үтүө түгэн дьарыктана сатыыр киһиэхэ суох. Хай-
дах эрэ өбүгэлэргин кытта кэпсэппит, өйдөспүт 
курдук сананаҕын. Өбүгэ үөрэҕин ылы ныы, таа-
йыы саха киһитигэр оло±у көрүүтэ дириҥииригэр, 
 сыыспат буолуутугар тиэрдэрэ саарбаҕа суох. 

Тылы баһылааһын – өйү баһылааһын буолар.

Федот Харитонов,
Хара б³´.
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П.А. ОЙУУНУСКАЙ Т£Р££Б¥ТЭ 125 СЫЛА 
«Мин ырыа ыллыырым, мин хомус тардарым» айар куонкурус 

1. Уопсай балаһыанньата:
1.1. Куонкуруска поэзия араас жанрыгар айымньылар көрүллэллэр;
1.2. Куонкуруска кыттааччыга сааһынан хааччаҕа суох.

2. Куонкурус сыала-соруга: 
2.1. Саха литературатыгар, этнографиятыгар дьон-сэргэ интэриэһин тардыы, хомуһу попу ля-

ризациялааһын;
2.2. Айар, суруйар дьарыкка көҕүлээһин;
2.3. Литература уонна ааҕыы ыччакка эргиччи сайдыылаах, духуобунай өттүнэн баай, сиппит-

хоппут личность тахсыытыгар дьайыы;
2.4. Ааҕыыга көҕү уһугуннарыы.

3. Усулуобуйата: 
3.1. Куонкурус сүрүн тиэмэтэ саха музыкальнай инструменыгар хомуска туһуланыахтаах;
3.2. Куонкуруска киирэр үлэ уус-уран таһымнаах, ураты, ааҕыллымтыа буолуохтаах;
3.3. Айымньы сүрүн идеята уустаан-ураннаан, уобарастаан, толору, итэҕэтиилээхтик арыллыахтаах; 
3.4. Ааҕааччы киэҥ араҥатыгар туһуланыахтаах; 
3.5. Айымньы көмпүүтэргэ 14-тээх шрибинэн таҥыллар;
3.6. Куонкуруска киирбит айымньыларга ааптардар толору ааттарын-суолларын, олорор аады-

рыстарын, төлөпүөннэрин нүөмэрин суруйан ыыталлар.

4. Үлэни киллэрии бэрээдэгэ:
4.1. Үлэни куонкурус балаһыанньата бэчээккэ тахсыбыт күнүттэн 2018 сыл  сэтинньи  25 күнүгэр 

диэри бу аадырыска ыытыҥ:
677000, Дьокуускай к., Орджоникидзе уул.31, 114 эбэтэр 116 каб., эбэтэр Чолбон сурунаал 

электроннай почтатыгар («Хоһоон куонкуру´а» бэлиэлээх) redcholbon@mail.ru. Эрэдээксийэҕэ А4 
кээмэйдээх кумааҕыга, ону таһынан диискэнэн эбэтэр флеш-картанан туттарыллар;

4.2. Эрдэ бэчээттэммит айымньы хос киллэриллибэт;
4.3. Куонкуруска киирбит айымньыларга рецензия бэриллибэт;
4.4. Куонкурус балаһыанньатыгар сөп түбэспэт, эппиэттээбэт айымньы көрүллүбэт.

5. Кыайыылаахтары быһаарыы уонна бэлиэтээһин: 
5.1. Кыайыылаахтары быһаарар дьүүллүүр сүбэ састааба Хомус түмэлин уонна аан дойдутааҕы 

киинин дириэктэринэн, «Чолбон» сурунаал сүрүн эрэдээктэринэн бигэргэнэр; 
5.2. Наҕараадалааһын  Суорун Омоллоон аатынан Опера уонна балет тыйаатырыгар Хомус күнүгэр 

буолуоҕа;
5.3. Үс бастыҥ үлэ дьүүллүүр сүбэ быһаарыытынан анал дипломунан, педагог-хомусчут, «Алгыс» 

ансаамбыл кыттааччыта уонна уһуйааччыта Х.Е. Слепцов (Дьааҥы) аатынан сыаналаах бирииһинэн 
наҕараадаланыахтара уонна куонкурус шорт-лииһигэр киирбит бастыҥ үлэлэр «Чолбон» сурунаал-
га бэчээттэниэхтэрэ. 

Куонкурус

ЧОЛБОН


