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Олоххо туох барыта утумнаах-ситимнэ-
эх, ўчўгэйтэн ўчўгэй тахса турар. Ўтўє дьы-
ала саліанан бара турар кэскиллээх. Àмма
Àччыгыйа бэчээккэ тахсыбыт бастакы ай-
ымньытынан кини ийэтигэр суруйбут
хоЇооно буолар. Àмма Àччыгыйа литера-
турнай куруЇуокка уопсай сорудаіы толо-
рон суруйбут хоЇоонун оччотооіуга эдэр
Дмитрий Кононович Сивцев – Суорун
Омоллоон редакцияіа илдьэн бэчээттээн,
доіоро кўЇўн ўєрэіэр кэлэригэр кўндў бэ-
лэх оµорбут. Суорун Омоллоон итинник
Àмма Àччыгыйа суруйааччылар кэккэлэри-
гэр киирэригэр олук уурбут эбит.

БиЇиги эдьиийбит, педагогическай ўлэ
ветерана, ССРС ўєрэіин туйгуна, учуутал-
лар учууталлара Àнна Николаевна Жиркова
убайын Иван Николаевич Жирков туЇунан
элбэіи кэпсиир. Àнна Николаевна миигин
Суорун Омоллоонтон Иван Николаевич
туЇунан ыйыталас, кэпсэт диэн эппитин
ылынан, биир ўтўє кўн Д.К.Сивцевкэ тиий-
битим.

Дмитрий Кононович миигин ўєрэ-кєтє
кєрсєн, И.Н.Жиркову билэрин уонна кини-
эхэ муµура суох махталын биллэрэрин эп-
питэ. Ўєрэх наркомун туЇунан маннык
сэЇэргээбитин ааіааччыларга уларыппак-
ка тириэрдэбин.

Дьыліа биЇигини 
бэлиэтик холбообута

Саргылаана Васильевна, бу бўгўн,
2004 сыл сэтинньи иккис кўнўгэр, эн миэхэ
кэлэµµин Иван Николаевич Жирков
туЇунан ыйыта олороіун. Бэлиэ кўн буол-
бут. Мин Иван Николаевич Жиркову бил-
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СУОРУН ОМОЛЛООН
Саха сиригэр 

уопсай начальнай ўєрэхтээЇин 
8-10 саастаах оіолорго уонна

улаатан эрэр обургу ыччаттарга
1931-1932 сс. киирбитэ. Бу ыарахан

олох тосту уларыйыытын кэмигэр
ўєрэх салаатын наркомунан 24

саастаах эдэркээн Иван Жирков
ананан ўлэлээбитэ.

2007 с. муус устар 22 кўнўгэр Иван
Николаевич Жирков тєрєєбўтэ 100

сылын бўтўн республика бэлиэтиэіэ.
Кини бииргэ ўєрэммит, алтыспыт

ыччаттара – билигин Саха сирин киэн
туттар дьоно, суруйааччылар Àмма

Àччыгыйа, Кўннўк Уурастыырап,
Эллэй, Николай Заболоцкай, Суорун

Омоллоон, профессор Иван
Михайлович Романов уо.д.а. этилэр.

ХХ ўйэ уонна киЇи дьыліата

кўндўтўк саныыра



сиим 1932 сыллаахха этэ. Дьэ, тєЇє эмэ
сыл ааспытын кэннэ эн миэхэ кини уоба-
раЇын тириэртиµ. Онон эйиэхэ кэпсээтэх-
пинэ маннык.

Дьокуускайдааіы педагогическай тех-
никумµа сўўрбэ ордугуна биэс сыллаахтан
ўєрэммитим, кини буоллаіына миигиттэн
биир сыл хойутаан киирбит быЇыылааіа.
Ўєрэнэ сылдьан кинини ис сўрэхпиттэн
хайдах эрэ сєбўлўў кєрєрўм. Синньигэс гы-
нан баран ўрдўк уµуохтаах киЇи этэ, мичэ-
эрдии сылдьар ўгэстээіэ. Миэхэ ўтўєтўк
сыЇыаннаЇара. Ону хайдах эрэ ўчўгэйдик
саныыр этим да, адьас дьиµ иЇигэр,
олоіор киирэн доіордоЇуу биЇиэхэ суоіа.
Ол да буоллар, дьыліа бэйэтэ биЇигини
бэлиэтик холбоон турар.

Мин педтехникуму сўўрбэ ордугуна
аіыс сыллаахха бўтэрэн баран, учууталлыы
Тааттаіа тахсыбытым. Таатта сэттэ кылаа-
стаах оскуолатыгар сэбиэдиссэйинэн
анаммытым. Дьэ ол курдук кўннэр-дьыл-
лар ааЇан истилэр. Мин учууталлыы сы-
рыттым. Онтон отут ордуга икки сыллаахха
ўєрэх министерствотыгар ўлэіэ киирдим.
Ол ўлэіэ киириибэр биллэр кэпсээннэри
суруйбут киЇи этим: "Єлўєнэ єрўЇў", "Со-
рдоох суханы", "Àанчыгы", "Охоноону"
эµин, уонна да атыттары. "Кўєх Кєппє" ди-
эн пьесаны суруйбутум, онтукам туох да
сўрдээх ситиЇиилээхтик сир аайы, кулууп
аайы туруоруллар этэ. Ону хайдах эрэ ки-
риитикэлиир дьон ўєскээбиттэрэ. Гоголев
Захар диэн киЇи аан бастаан хаЇыакка су-
руйбута: "Бу "Кўєх Кєппє" диэн куЇаіаннык
суруллубут пьеса, Суорун Омоллоон бу
пьесанан саха норуотун, ўлэЇит норуоту
кўлўў гынан кєрдєрдє. Сахалар сўрэіэ су-
охтар, ол иЇин дьадаµы, батараак буолбут-
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тара диэн тахсар гына суруйбут". Онон бу-
ортулаах суруйуу диэн пьесабын улаханнык
сэмэлээн партийнай мунньах буолбута. Ол
мунньахха дьону киксэрэннэр араатарда-
тар эбит этилэр. Бэл, Козлов диэн этэ дуу,
сахалыы икки тылы билэр нуучча киЇитин
(эбэµки оскуолатын астарар киЇилэрэ), бу
Суорун Омоллоон оннук буржуазнай хаба-
аннаах суруйуулаах диэн киксэрэннэр, ара-
атардаабыт. Онон ол партийнай чаас уура-
ах таЇаарбыта: "Бу буортулаах пьесаны су-
руйбут Сивцев Дмитрий Кононович Нар-
компроска, Ўєрэх министерствотын комис-
сариатын аппараатыгар ўлэлиир кыаіа,
бырааба суох, бу киЇини ўєрэх комиссари-
атыттан ууратыахха", – диэннэр. 

Ол саіана суруйааччылар союзтара тэ-
риллэн эрэрэ. ИспииЇэктэригэр мин бас-
такы саха суруйааччыларын кытта баар
этим. Союз чилиэнин курдук буолан барам-
мын, оформись буола илик эбиппин, аны
санаатахпына. Онно бэйэбитигэр Куоста
Сокольников диэн киЇи туох эрэ салайаач-
чынан анаммыта. Олор саас буолуута мун-
ньахтаан дьаЇал таЇаарбыттар – союз су-
руйааччыларыгар творческай уоппуска би-
эрэргэ, сайын устата суруйалларыгар,
саµа айымньылары таЇааралларыгар ди-
эн. Туох баар суруйааччыларга барылары-
гар, Àмма Àччыгыйыгар, Чиряевка, Кулачи-
ковка, хас да киЇиэхэ биэрбиттэр, арай ми-
эхэ эрэ биэрбэтэхтэр. Онуоха дьэ мин ула-
ханнык ыарыріата санаабытым. Хайдах
эрэ кєстєн турар баттыгас тахсыбыт, тоіо
эрэ бу миигин туоратар санааламмыттар.
Чэ, ол да буоллар, тєЇє да кинилэр курдук,
хамнаспын ыла-ыла, уоппускаіа баран ўлэ-
лиир кыаіым суоіун иЇин, бэйэм хамнас-
пын ылбакка да эрэ, уоппуска быЇыытынан
дойдубар тахсан суруйан кєрўєм. КыЇыы-
та-абата да бэрт, баіар, кинилэртэн, ол
уоппускаіа барбыт дьонтон, итэіэЇэ суох
суруйуом диэн санаа миэхэ хаалбыта. Он-
тон ыла дьиµнээхтик суруйарга турунан,
дьэ эр санаабын киллэрбитим. Ол курдук
эр санаалаах кыЇыйан-абаран дойдубар
тиийбитим.

Àіам быраата Тимофей Матвеевич
Сивцев диэн киЇи саµа балаіан туттубута,
ол балаіаныгар кини кыстаабыта. Ба-
лаіана оЇуобайа диэн киниэхэ сыЇыары
бэрэбинэнэн тутуллубут чуулааннаах этэ.
Онтуката балаіантан киирэр ааннааіа.
ОЇоіун итиитэ тиийбэт буолан, чуулааны-
гар тимир, чугуун оЇох турара. Ол чуулааны
мин билигин Суотту музейыгар аіалтаран
турабын, кэриэстээммин. Ону Суотту му-
зейын ўлэЇиттэрэ "Кўкўр Уус" диэн аатты-
ыллар. Дьэ онно олороммун мин "Кўкўр
УуЇу" суруйан киирэн бардым. СааЇы быЇа
ўлэлээтим, онтон сайылыкка тахсыы буол-
ла. Ытык ТаµаЇа диэн алааска биЇиги сай-
ылыыр балаіаннаахпыт. Ол балаіаµµа
ўрўµ ампаар, утуйар ампаар баар. Дьэ ол
ампаарга остоол тэринэммин, ампаар
аµаар эркинигэр тўннўк оµортороммун,
дьэ онно суруйардыы олохсуйдум. Таµара
остооло диэн ўчўгэй баіайы остооллоох

этим, ону таЇаардым. Ол таЇаараммын дьэ
суруйабын "Кўкўр Ууспун". Сайылыгым ам-
паарыгар дьип олороммун, онно утуйам-
мын, кўннэри-тўўннэри кэриэтэ суруйдум.
Ол курдук суруйан бўтэрдим ээ. КўЇўн ўлэ-
бэр киириэх тустаахпын. Биэрбит уоппус-
каларын бириэмэтэ бўтэн, куоракка киир-
дим. 

Министерствобар ўлэбэр тиийдим. Ос-
тоолбор олордум. Àрай Иван Николаевич
Жирков министр эбит, барыахпыттан буол-
бута эбитэ дуу, ону єссє єйдєєбєппўн. Ээ,
барыам инниттэн министр этэ кини. Ўлэбэр
киирбиппэр:

– Дмитрий Кононович, – диэн ўчўгэй
баіайытык кєрўстэ уонна: "Миэхэ киирэ
сырыт", – диэтэ.

Мин киниэхэ кабинетыгар киирдим. Ол
киирбиппэр ыйытта:

– Хайа, Дмитрий Кононович, тугу эмэ
суруйдуµ дуо? 

Онуоха мин:
– Суруйдум, – диэтим.
– Тугу суруйдуµ?
– Колхоз олоіуттан суруйдум, колхоз-

тар эрэйдэнэн олороллорун.
– Туох диэни?
– "Кўкўр Уус" диэн пьесаны суруйдум.
– Но, чэ ўчўгэй. Оччоіо мин… Àахтар

эрэ онтукаіын миэхэ, – диэтэ.
– Ээ, бэйэбэр билигин манна суох, дьи-

эбэр баар, дьиэбиттэн аіалыаіым.
– Чэ, сєп, оччоіо сарсын аіалаар уонна

миэхэ биэрээр сарсыарда, ону мин ааіан
кєрўєіўм, – диэтэ.

Мин ўєрэ санаатым. Устар, устубат
туЇунан, ўлэм туЇунан тугу да эппэтэ. Онон
мин дьиэбэр бараммын, сарсыарда суруй-
уубун илдьэ кэллим. Кэлэммин, дьэ, эппи-
тин курдук, кини кабинетыгар киирэн ба-
раммын:

– Иван Николаевич, суруйбут пьесам бу
баар, ааіан кєр бэйэµ, туох диэн сыаналы-
ыры бэйэм билбэппин даіаны.

– Сєп, – диэтэ.
Сєп диэн, кини онон-манан аахта,

кєрдє быЇыылаах, киэЇэ, ўлэ бўтўўтэ эттэ:
– Онон-манан кєрдўм, ол гынан баран

дьиэбэр илдьэ бараммын єссє ааіыаіым.
Эбэтэр, бу да киэЇэ кєрсўє этибит, ўлэ кэн-
ниттэн кыратык хаала тўЇээр, онно єссє
кєрсєн кэпсэтиэхпит этэ.

Ўлэ кэнниттэн хааллыбыт гынан баран,
уЇуннук олорбото:

– Чэ, єссє кэпсэтиэхпит, мин ааіыам.
Сарсын кэлээр, киирээр миэхэ, – диэтэ.

Дьэ ол курдук болдьоспутун кэннэ мин
эмиэ киниэхэ киирдим. КиЇим Иван Нико-
лаевич кыратык тардыалатар, кэлэіэйдиир
этэ. Àрай ўчўгэй баіайытык, кэлэіэйдээ-
бэккэ хайаабакка эрэ:

– Àахтым, сєбўлўў санаатым, – диэтэ. –
Ўчўгэй пьеса курдук эбит, онон эн ўлэµ
чааЇынан мин маннык санаатым: мин эйи-
гин мантан уЇуллуу бэрээдэгинэн уурап-
паппын, издательство иЇинэн саµа тэрил-
либит авторскай группаіа, оіо ўєрэнэр ки-
нигэтин суруйар тэрилтэіэ кєЇєрєбўн. Эн
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бэйэµ учуутал ўєрэхтээххин, ўєрэх тематы-
гар чугаскын, суруйааччыгын, онон оіо
ўєрэнэр кинигэтин суруйуоххун саамай
сєптєєх. Онон прикаЇы таЇаарабын.
Сєбўлэнэр буоллаххына, дьэ ити курдук, –
диэтэ.

Ону мин ўєрўўнэн:
– Сєбўлэнэн бєіє буоллаіа дии, Иван

Николаевич! – дии тўстўм.
Сотору соіус гынан баран быЇыылаах

этэ, прикаЇын суруйан баран миэхэ:
– Бу курдук буолла, онон анараа автор-

скай группаіа ўлэлиэµ, – диэтэ.
Чэ, быЇата ити курдук буолла. Дьэ, ав-

торскай группаіа бардым. Онно ўлэлээм-
мин, кинигэ бєієнў, учебник бєієнў суруй-
бутум. Àан бастаан "Саха тыла" эбэтэр
"Тєрєєбўт тыл" диэн ааттаан, оіо ўєрэнэр
грамматикатын, орфографиятын, правопи-
саниетын суруйбутум. Ол учебник єр тут-
туллубута, маµнайгы, иккис кылааска ўєрэ-
нэргэ. Онтон кэнники тєрдўс кылааска "Са-
ха тылын" ўєрэіин эмиэ суруйбутум. ЎЇўс
кылааска оіо ааіар кинигэтин оµорбутум,
онтон саха тылын начальнай оскуолаіа
ўєрэтэр методиканы суруйбутум. Кэнники
дєксє атын хрестоматияны суруйбутум, ли-
тература учебнигын оµорбутум. Онтон кэ-
лин синтаксиЇы суруйбутум, саха тылыгар.
Ону суруйар кэммэр Ойуунускай хаайыыга
олорор бириэмэтэ этэ. Ол синтаксиска Ой-
уунускай аата-суола, хоЇооно страница
аайы баара, онон ол кинигэ тєрўт тахсыба-
таіа. Дьэ ол курдук авторскай группаіа
ўлэлээбитим. Онон, ити кини (Жирков) эп-
питин курдук, ўєрэх кинигэтигэр эмиэ.

Онтон ыла мин бэйэбин суруйааччы
курдук сананан, суруйуубун бўтэрэн, бўтэ-
риэм дуо, саіалаан, "Кўкўр Ууспун" ситэ-
рэммин, отут икки сыллаахха театрга биэр-
битим. Отут тўєрт сыллаахха сўрдээх си-
тиЇиилээхтик туруоруллубута. Ол миэхэ
уоппуска биэрбэккэ, атаіастаан-баттаан,
куЇаіан суруйааччы курдук сэмэлээн баран
атаарбыттарын ўрдўнэн, Иван Николаевич
миигин єрє кєтєієн, министерствоттан
уЇулбакка атын ўлэіэ кєЇєрєн, суруйааччы
буолбут да, олох олорбут дьыліабын да
ўтўєтўк, ўчўгэйдик саіалаан, аліаан, мии-
гин киЇи оµорон турар. Онон мин кинини
туох да алыс кўндўтўк саныыбын. Ол кэннэ
атын пьесалары эмиэ суруйбутум: "Àйаал"
да диэни, "Сайсары" да диэни. Ону эЇиги
билэргит буолуоіа. Ол гынан баран аан ба-
стаан "Кўкўр УуЇу" суруйуубар кыах биэр-
бит, итэіэйбит, эрэммит, єйєєбўт киЇи ол
техникумµа бииргэ ўєрэммит, утуу-субуу
бўтэрбит киЇим Жирков буолар. Кини ко-
миссар буолбута ўєрэх министерствоты-
гар, оттон мин суруйааччыбынан хаалбы-
тым.

Онон Иван Николаевич миэхэ туох
даіаны улахан, хаЇан да умнуллубат
кємєнў оµорон турар. ЭЇиги бэйэіит сана-
ан кєрўµ, тэрилтэттэн уЇуллан барар уонна
букатын атын дьыалаіа баайсыыга тўбэЇэр
ыараханын. Онтон кини быыЇаан, миэхэ ал-
гыстаах аартыгы аЇан биэрбитэ. Ол иЇин

миэхэ сўрэхпэр-быарбар иµэн хаалбыта,
махтанаммын.

Дьэ кытаанах дьыллар этилэр. Ол дьыл,
1937 сыллаахха, Сталин туЇуттан туох да
алдьархайдаах репрессиялар барбыттара,
миигин эмиэ хаайбыттара. Тўєрт ыйтан ор-
дук хаайыыга сыппытым. Ол тухары эрэй-
дэнэ-буруйдана саныыр этим, ол тухары
Иван Николаевич єйбєр куруук хайдах эрэ
ўчўгэй єттўнэн кєстєр этэ. Биир тўўлбўн
єйдўўбўн. Хаайыыга сытан ўчўгэй тўўлў
тўЇээтэххинэ ўєрэ саныыгын ээ. Ол курдук
биир ўчўгэй тўўлў кєрбўтўм. Тєрєєбўт-
ўєскээбит алааЇым Ойуун Кўєлэ диэн, ол
хоту єттўгэр баар сўрдээх налыы, бэйэтэ
салаалаах, ўчўгэй баіайы от ўўнэр сирэ
кєстєр. Àрай саас буолбут эбит. Кўўп-кўєх!
От бєієтє! Сўрдээх ўчўгэйдик ўўммўт. Хой-
уу баіайы, сир симэіэ бєіє аспыт. Ол хой-
уу от устун – хаайыыга, тўрмэіэ сытан
тўўлўм ити – арай биЇиги, мин, Ойуунускай
уонна Иван Николаевич, ўчўгэй баіайы
ўўнўўлээх, сибэккилээх толоон устун хаа-
ман иЇэбит. Иван Николаевич биЇикки ик-
киэн тиэтэйэбит, сўўрэр былаастаахпыт
курдук єйдўўбўн.

Ол тўЇээн бараммын санаабытым:
"Ўчўгэй тўўлў тўЇээтим, арааЇата, хаайыыт-
тан тахсар киЇи буоллум быЇыылаах. Ойуу-
нускай даіаны, Иван Николаевич биЇикки
даіаны бииргэ сылдьар эбиппит. Тахсарым
буолуо", – диэммин, хайдах эрэ ол тўўлбўн
итэіэйэ санаабытым. Кырдьык, ол курдук
тахсыбытым. Буруйа суох эбит диэннэр
таЇаарбыттара, тўєрт ыйтан ордук силиэс-
тийэлээн бараннар. Дьэ ол курдук тўўлбэр
киирбитэ.

Ити ыраатта, єр буолла. Ону бўгўн бу эн
єйдєттўµ, Саргылаана Васильевна. Онуоха
мин эйиэхэ махтана саныыбын. Эн кини си-
эн балта буолаіын, онон убайыµ курдук
кєнє, ыраас, ўтўє санаалаах дьоннор аны
даіаны эЇиги аймахтан, саха дьонуттан
ўєскўў-тєрўў турдуннар уонна кырдьаіас
да, эдэр да дьоµµо кємєлєЇєр ўтўє дьыала
– сырдык дьыалата, кырдьык дьыалата,
ыраас дьыала – саліана турарыгар кытаа-
тыµ, онно кыттан ўлэлээµ, дьону ўєрдўµ-
кєтўтўµ диэн эйигин кєрсўбўччэ алгыыбын,
Саргылаана Васильевна. Бары ўтўєнў
баіарабын, баЇыыбаларыµ, ўєрўўнў-
кєтўўнў баіарабын.

Д.К.СИВЦЕВ – 
Суорун Омоллоон тылыттан 

Саргылаана Гоголева суруйда. 
Сэтинньи 2 кўнэ, 2004 сыл.
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Дьэ кытаанах дьыллар
этилэр. Ол дьыл, 1937
сыллаахха, Сталин
туЇуттан туох да
алдьархайдаах
репрессиялар барбыттара,
миигин эмиэ хаайбыттара.
Тўєрт ыйтан ордук
хаайыыга сыппытым. Ол
тухары эрэйдэнэ-
буруйдана саныыр этим, ол
тухары Иван Николаевич
єйбєр куруук хайдах эрэ
ўчўгэй єттўнэн кєстєр этэ.
Биир тўўлбўн єйдўўбўн.
Хаайыыга сытан ўчўгэй
тўўлў тўЇээтэххинэ ўєрэ
саныыгын ээ. Ол курдук
биир ўчўгэй тўўлў кєрбўтўм.
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Бўлўўчээн нэЇилиэгэ бэрт єрдєєіўттэн
тєрўттэммитэ биллэр. Р.К.Маак "Вилюй-
ский округ" (Москва, 1994 с.) диэн капи-
тальнай ўлэтигэр 1856 с. "Бўлўў єрўскэ
тўЇэр "Бюлючань Тердё" диэн ўрэх
тєрдўгэр 13 ураЇа баар. Онно 29 эр киЇи,
27 дьахтар олорор" диэн суруйбута.
БиЇиги саныахпытыгар, ити Бўлўўчээн
нэЇилиэгэр бастаан дьон кэлэн олохсуйбу-
та буолуон сєп.

Ити кэмтэн ыла элбэх кўн-дьыл ааста.
Государствобыт ўЇўс тутулугар олоробут.
Капитализм систематын улуу Октябрьскай
социалистическай революция ўрэйбитэ.
Оттон Сэбиэскэй былааЇы Ельцин
баЇылыктаах Шушкевич, Кравчук, ханнык
да тэргэни эспэккэ, теорията, программата
суох уларыппыттара.

Билигин ханнык системаіа олорорбу-
тун билбэппит. Научнай єртўнэн быЇаарыл-

лыбытын ханна да тўбэЇэн ааіа иликпин.
Àрай "дьиикэй" ырыынак кэлбитин билэ-
бит.

Мин эЇиги сурунаалгытыгар ўйэ ула-
рыйыытын кирбиитигэр Бўлўўчээн нэЇили-
эгэр тєрєєн, улаатан ўлэЇит бэрдэ буолбут,
норуокка соччо сырдатылла илик икки киЇи
туЇунан суруйарга сананным. 

Иккиэн Єктєєп єрєбєлўўссўйэтэ буолу-
он быдан иннинэ араа-бараа тєрєєбўттэр.
Бўлўўчээн оскуолатын бўтэрбиттэр. Утуу-
субуу нэЇилиэк сэбиэтин исполкомун пред-
седателлэринэн ўлэлээбиттэр.

Илья Яковлевич Тукайнов 1905 с.
тєрєєбўтэ. Àіалаах ийэтэ олохтоох баай-
дарга хамначчыттаабыттар. Тиийиммэт бу-
олан, Ильяны Советскай былаас буолбутун
эрэ кэннэ, 18 сааЇыгар оскуолаіа ўєрэххэ
ыыппыттар. Наахара диэн ыраах учаастак-
тан Хордоіойго ыалга олордон, ыЇыктаан
ўєрэттэрбиттэр.

1927 с. Илья начаалынай оскуоланы
ўчўгэйдик ўєрэнэн бўтэрбит. Таµара
ўєрэіэр (?) эрэ ортолоох. Оскуоланы бўтэ-
рээт, ўлэЇит буолбут. Бастаан нэЇилиэк сэ-
биэтин секретара, онтон олохтоохтор

председателинэн талбыттар. Бу ўлэлии
сылдьан олоххо элбэіи билбэтин єйдєєбўт
уонна салгыы ўєрэнэргэ быЇаарыммыт.
Сунтаарга киирэн ўс сыл бааЇынай ыччат
(ШКМ) оскуолатыгар ўєрэммит. Оччолорго
Сунтаар сирэ икки улууска арахсара – Той-
бохой кииннээх Хочо улууЇа, Кутана киин-
нээх Сунтаар. 

Бўлўўчээн нэЇилиэгин дьоно ўєрэхтээх
уолларын И.Я.Тукайновы Хочо улууЇугар
депутатынан быыбардаабыттара. Ити 1929
с. этэ. Онтон Хочо улууЇун депутаттара ба-
стакы тэрээЇин сессияларыгар дьадаµы,
кэскиллээх уонна ўєрэхтээх диэн Илья Ту-
кайновы улуус исполкомун председатели-
нэн талбыттара.

Хочо улууЇа сўрдээх киэµ сирдээх-уот-
таах этэ. Ўчўгэй оттонор ходуЇалар, єµ бу-
ордаах сирдэр чааЇынай бас билиигэ ба-
аллара. Онон сири коллективнай бас били-
игэ (ТОЗ-га) биэриини, дьиэни хотонтон
араарыыны, ликбезтэри, ыраас олох иЇин
охсуЇууну тэрийиигэ кўўскэ ылсан ўлэлээ-
битэ.

Ити кэмµэ Хочо улууЇун холбоон, биир
Сунтаар улууЇа буолбута. Маны сэргэ рес-

ХХ ўйэ уонна киЇи дьыліата

Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ ÎÌÓÊÎÂ, ÐÔ
æóðíàëèñòàðûí ñîþ´óí ÷èëèýíý, ÐÑÔÑÐ
íîðóîòóí µ³ðý±èðèèòèí òóéãóíà, Ñóíòà-
àð óëóó´óí óîííà Áµëµµ÷ýýí íý´èëèýãèí
áî÷óîòòààõ îëîõòîî±î.

Виктор ОМУКОВ

БЎЛЎЎЧЭЭН КИЭН



публикаіа бўттўўн начаалынай ўєрэх-
тээЇин боппуруоЇа кўўскэ турбута. Учуу-
таллар олох тиийбэттэр этэ. Онон Илья
ЯковлевиЇы республика ўєрэіин наркома
ыраах Садын оройуонугар оскуола сэбиэ-
диссэйинэн анаабыта.

Кини учуутал идэтин ис сўрэіиттэн
сєбўлээбитэ. Нєµўє сылыгар Дьокуускай
куоракка кэлэн, 1931-1933 сс. ўєрэнэн,
педтехникуму ситиЇиилээхтик бўтэрбитэ.
Педтехникум учууталлара, правительство
кємєтўн тэрийэн, Тукайновы Москва-
тааіы история, литература, философия
государственнай институтугар ўєрэххэ
ыыппыттара.

Ити институту бўтэрэн кэлбитин кэннэ
Илья Тукайновы ССКП обкомун оскуолаіа
уонна наукаіа отделын сэбиэдиссэйинэн
анаан ўлэлэппиттэрэ. Онтон иккис Àіа дой-
дуну кємўскўўр сэрии саіанааіы саамай
ыар 1938-1942 сылларга Илья Яковлевич
Саха Республикатын норуот ўєрэіириити-
гэр наркомунан ананан ўлэлиир.

Оччолорго Саха сиригэр бўттўўн сэттэ
кылаастаах ўєрэхтээЇини олоххо киллэрии-
гэ элбэх єрўттээх ўлэни ыыппыта. Ити кэн-
ниттэн ўс сыл Бўлўў педучилищетын дирек-
торынан ўлэлээбитэ. Училище сыл аайы 50-
ча учууталы бэлэмнээн таЇаарар буолбута.

1945-1949 сс. И.Я.Тукайновы Дьокуус-
кайга тєттєрў ыµыран ылан, Саха ÀССР
Министрдэрин Советын иЇинэн культур-
най-сырдатар управление начальнигын
солбуйааччынан анаабыттара. (Бу управле-

ние кэлин культура министерствота буол-
бута). 1949-1951 сс. Саха ÀССР Министр-
дэрин Советын иЇинэн кинофикация уп-
равлениетын начальнигынан ўлэлээбитэ.
Онон республикаіа алта сыл устата культу-
ра ўлэтин салайсыбыта.

Салайар ўлэіэ дьон улахан ытыктабы-
лынан, аптарытыатынан туЇанара. ССКП
Дьокуускай куораттааіы, уобаластааіы
пленумнарын чилиэнэ этэ. 

Республикаіа киэµник биллибит госу-
дарственнай уонна общественнай деятель
1951 сыллаахха сємєлўєт саахалланыыты-
гар тўбэЇэн хомолтолоохтук єлбўтэ. Кини
туЇунан В.Н.Омуков "УЇук сир уола" диэн
орто уонна улахан саастаах оіолорго анал-
лаах, СР ўєрэіин министерствотын
ўбўлээЇининэн кинигэ суруйа сылдьар.

Бўлўўчээн нэЇилиэгин биир ытыктанар
киЇитэ, рабочай кылаас бэрэстэбиитэлэ,
Социалистическай Ўлэ Геройа Прокопий
Васильевич Гуляев буолар. Кини 1910
сыллаахха быстар дьадаµы кэргэµµэ
тєрєєбўтэ. Дьоно бултаан аЇаан олорол-
лоро. Àстара-таµастара татым буолан, ик-

ки кыыстарын бэйэлэригэр хаалларан ба-
ран, кыра Прокопийы чугас уруулара Сэп-
пэрэµ БаЇылайа диэн ыалга ииттэрэ би-
эрбиттэрэ. Сэппэрэµ БаЇылайа аах алта
ыанар ынахтаах, хас даіаны атыыр ўєрдэ-
эх сылгылаах сэниэ ыал этилэр. Прокопий
ис киирбэх дьўЇўннээх, аламаіай майгы-
лаах, хара ўлэіэ сыстаіас, туохтан да туо-
ра турбат, улгум, ўлэЇит оіо буола улаап-
пыта. Онон кинини иитийэх аіата ўлэЇит
оµосторго сананара. Советскай былаас

олохтоммутун кэннэ ликбезкэ ўєрэммитэ.
Оччотооіу саµа культурнай олоіу тутууга
саамай активнай кыттыыны ылбыта. Ком-
сомол чилиэнэ буолбута. НэЇилиэгин дьо-
но сытыы-хотуу уолу таба кєрєн депутаты-
нан талбыттара. Онтон нэЇилиэк сэбиэтин
исполкомун председателинэн быыбарда-
абыттара. 1931 сыллаахха кємўстээх Àл-
даны тўргэнник туЇаіа таЇаарарга, Ийэ
дойдуга кємўЇў хостоон сыаналаах кылаа-
ты киллэрэргэ комсомол Киин Комитета
Саха сирин ыччаттарыгар ыµырыы
таЇаарбыта. Ити ыµырыыны єйєєн, Про-
копий Васильевич быЇаччы тэрийиитинэн,
улуус саамай ыраах сытар Бўлўўчээн
нэЇилиэгиттэн 17 ыччат, онтон алтата кы-
ыс, Àлдаµµа кємўс хостооЇунугар бар-
быттара.

Прокопий Васильевич бастаан Ленин-
скэй бириискэ 6№-дээх шахтатыгар откат-
чигынан, онтон забойщигынан ўлэлээбитэ.
1938 сыллаахха бастакы харчынан бириэ-
мийэни, бочуотунай грамотаны ылбыта.
ЭЇиилигэр "Àлдан бастыµ шахтера" диэн
бочуоттаах аат иµэриллибитэ. 

Прокопий Гуляев 1939 сыллаахха инст-
руктор-забойщик буолбута, сахалартан ба-
стакынан стахановскай хамсааЇыны
кєіўлээбитэ.

1944 с. Тырканда бириискэтигэр ыып-
пыттара. Манна эмиэ ўрдўк кєрдєрўўнў си-
тиспитэ, атыттарга холобур буолбута. Ол
тўмўгэр бириискэ былаанын аЇара толор-
бута. Àны кинини 1946 сыллаахха Àллараа
Кураанахтааіы бириискэіэ кєЇєрбўттэрэ.
Манна кэлэн сэрии кэннинээіи пятилетка
былаанын 4 сылынан толорорго ыµырыы
таЇаарбыта. Социалистическай куота-
лаЇыыны кєіўлээччи буолбута. Кини бэйэ-
тин ыйдааіы сорудаіын 130, оннооіор 150
бырыЇыан толорору ситиспитэ. 

1950 с. кємўстээх Àлдан рабочай кы-
лааЇа уонна бары ўлэЇиттэрэ бастыµ за-
бойщик П.В.Гуляевы III ыµырыылаах ССРС
Верховнай Советын депутатынан талбытта-
ра. Онтон кинини оµорон таЇаарыы хаала
сытар сиригэр ыытар буолбуттара. Ол кур-
дук 1955 с. Хаµалас таас чоіун хос-
тооЇуµµа бастыµ уопуту таріаттара аіал-
быттара. Манна ўс сыл ўлэлээбитин кэннэ
Àллараа Кураанахтааіы кємўЇў хостуур би-
риискэіэ тєттєрў ыµыран ылбыттара. Бу да
сырыыга Прокопий Васильевич ўлэтин
кєрдєрўўтўн таµнары тўЇэрбэтэіэ. Єссє
ўрдўк кєрдєрўўнў ситиспитэ. Кинини баста-
ан Ленин орденынан, онтон "Бочуот Знага"
орденынан наіараадалаабыттара. Проко-
пий Васильевич ити ситиЇиилэринэн уос-
куйан хаалбатаіа. Єссє кўўскэ ўлэлээн, би-
иргэ ўлэлиир табаарыстарын инники
кўєµµэ тахсарга кєіўлээччи буолбута.

1966 с. ыам ыйын 22 кўнўгэр ССРС
Верховнай Советын уурааіынан Àлдан
кємўЇў хостуур бириискэтин бастыµ шах-
тера П.В.Гуляевка Ленин орденын уонна
"Сиэрпэ уонна Єтўйэ" кыЇыл кємўс мэтэ-
эли туттаран, Социалистическай Ўлэ Ге-
ройун ўрдўк аатын иµэрбиттэрэ. Онон
Саха сиригэр промышленность сайдыы-
тыгар Бўлўўчээнтэн тєрўттээх, ону тэµэ
Сунтаар оройуонуттан бастакы Герой ба-
ар буолбута.

П.В.Гуляев Саха ÀССР Верховнай Со-
ветыгар тўєрт тєгўл субуруччу депутатынан
талыллыбыта. Єр кэмµэ ССКП обкомун
пленумун чилиэнинэн сылдьыбыта. 

Кини 1978 с. кэргэнин дойдутугар
Краснодарскай кыраай Àрмавир куораты-
гар олорон єлбўтэ. Быйыл тєрєєбўтэ 96 сы-
лын туолар. Бўлўўчээн нэЇилиэгин олохто-
охторун туруорсуутунан киниэхэ дьоЇунна-
ах бюст оµоЇулла сылдьар. БюЇу СР народ-
най художнига, ССРС художниктарын
союЇун чилиэнэ, Саха ÀССР искусствотын
ўтўєлээх деятелэ Ксенофонт Николаевич
Пшенников оµорор.

Бўлўўчээн нэЇилиэгин эдэр ыччата уон-
на олохтоохторо бэйэлэрин биир дойдула-
ахтарынан сокуоннайдык киэн тутталлар.
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Ефимов Спиридон Васильевич – Ыбы-
рыан атыыЇыт ўєрэхтээх буолан олох эдэр
сааЇыттан эргиэнинэн дьарыктаммыта.
Àрыылаах, Зашиверскай. ЎєЇээ Дьааµы,
Дьокуускай, Халыма суолларынан сырыы
бєієнў сылдьыбыт, ас-ўєл таЇан, дьон
бєієнў хоргуйан єлўўттэн быыЇаабыт ахан
киЇи. Ордук олохтоох кыра норуоттарга
кўўттэриилээх доіор этэ. Спиридон Васи-
льевич тєрўт олохтоох норуоттар олорор
сирдэригэр аЇы-таµаЇы иэс, оттон кыам-
маттарга босхо тўµэтэр маµхааЇайдары
аан маµнайгынан арыйан ўлэлэппитэ. 

Кинини 1910 сыллаахха улуус баЇылы-
гынан быыбардаары гыммыттарын сєбўлэ-
спэтэіэ. Оскуола суох буолан, оіолорун
ўєрэттэрээри, эмээхсинин дойдутугар
ЎєЇээ Дьааµы Àрыылааіар кєЇєн барбыта.
Онно кинини улуус кулубатынан талбытта-
ра. 1912 сыллааіы инородецтар съезтэрин
кыттыылааіа. Бу съезкэ Àбый Àрыылааіын
Сэмэнин уола 1916 сыллаахха Томскай-
дааіы императорскай университеты бўтэр-
бит, маµнайгы советскай конституция авто-
рдарыттан биирдэстэрэ Георгий Семено-
вич Ефимов эмиэ делегат этэ. Кини кэргэнэ
Верхоянскайтан тєрўттээх Новгородовтар
кыыстара Ефимова Àнастасия Àфанасьевна
диэн этэ, биэс оіону бэлэхтээбитэ. 

Улахан уол Кеша Ефимов (1898) – Àбый
улууЇун маµнайгы ревкома, 1921 сыллаах-
тан Саха сирин правительствотыгар ўєрэх
салаатын салайбыт. Кини бу ўлэіэ 1922
сыллаахха диэри ўлэлиир. Кэккэ чинчийэр
институттар – ол иЇигэр, Саха тылын, лите-

ратуратын, историятын ўєрэтэр институт,
атахха турбуттара. Улуустарынан саха
фольклорун хомуйууга тугунан да кэмнэм-
мэт суолталаах ўлэ барбыта. Учуонайдар
Боло, Саввин, Васильев уЇун кэмµэ хоту
улуустарга: Àбыйга, Àллайыахаіа, Муо-
маіа сылдьан олус элбэх ўлэни оµорбутта-
ра. Бу дьон ўлэлэригэр олоіуран, уЇулуч-
чулаах учуонай Г.В.Ксенофонтов былыргы
Элгэс улууЇун сирэ – саха тєрўт культурата
ыраас бэйэтинэн ордон хаалбыт сирэ диэн
эппитэ мээнэіэ буолбатах. Дьэ ол иЇин
Иннокентий Спиридонович фольклору
ўєрэтэр, саханы саха оµорбут ынах-сылгы
сўєЇўнў анаан ўєрэтэргэ эмиэ туруорсар.
Чинчийэр ўлэіэ ўйэтин аныыр санаалаах
ўлэлии-хамсыы сырыттаіына, национа-
лист, ксенофонтовщина биир салайааччы-
тын курдук кєрєн, єр сыл хаайыыга сытыа-
ран баран, 1938 сыллаахха кэтэіиттэн
ытан кэбиспиттэрэ.

Àммосов, Ойуунускай Саха правитель-
ствотын салайар бириэмэлэригэр кємўс
промышленноЇа атаіар турарыгар кўўЇўн-
кўдэіин харыстаабакка ўлэлээбитэ. Ол кур-
дук киЇи бєієнў промышленноска анаан
ўєрэттэрбитэ, ўєрэх салаатыгар да, "Якут-
золотоіа" да ўлэлиир кэмигэр. 

Дэлэіэ да ордеµµа тўЇэриэхтэрэ дуо.
Ол саіана орден ыларга тєрдўµ-ууЇуµ
ыраас, ол эбэтэр, быстар дьадаµы киЇи
оіото буолуохтааххын. Оттон кини убайа
Георгий Семенович Ефимов ол сылларга
Китай подданнайа буолан Харбин куоракка
олорор этэ. 

Георгий Семенович 1944-45 сылларга
"Для голодающих детей России" диэн аат-
таах тэрилтэ тэрийэн, бэйэтэ тимир суол
компаниятын биир салайааччыта буолан,
поеЇы салайан, машинистаан хаста да кэлэ
сылдьыбыт. КГБ органнара Китай поддан-
найын тутар кыахтара суох этэ, уонна, сас-
таабынан бородууктаттан аккаастанар кы-
ахтара эмиэ суоіа. Оттон байыаннай глав-
нокомандующай разведката бэйэлэрин
ўлэЇиттэрэ этэ. Дьэ, 1944 с. Новосибир-
скай вокзалыгар Георгий, Àфанасий Ефи-
мовтар кєрсєн туох диэн кэпсэппиттэрэ бу-
олуой? Àрай биир эрэ биллэр. Àфанасий
Спиридонович балаЇыанньаны ўчўгэйдик
билэр буолан: "Àны маннык сылдьыма, ту-
тан ылан хаайан кэбиЇиэхтэрэ,"-диэн Геор-
гийтан кєрдєспўт. Г.С.Ефимов онтон ыла
кэлбэтэх. Кинини єссє сталинскай Консти-
туция уларыйарын саіана 1938 с. офици-
альнай органнар дойдутугар ыµыра сылдь-
ыбыттара. Ону итэіэйбэтэіэ. Бу, кырдьыга,
Иосиф Виссарионович биир киитэрэй ньы-
мата этэ – дойдуларыгар кэлээри бу угаай-
ыга киирэн биэрэн сор суолламмыттар эл-
бэхтэр.

Ити ўєЇэ ахтыбыт киЇибит Спиридон
Васильевич иккис уола Àфанасий Спири-
донович чиэЇинэй, олус кэрэхсэбиллээх
олоіу олорбут киЇи. Кини, дьоно Àбыйтан
кєЇєллєрўн саіана, саµа оскуолаіа кии-
рэр сааЇа буолбута. Ол эрээри дьоіурда-
ах уолу Даня Черемкин олус эрдэ ўєрэххэ
тардыбыта. Àфанасий Спиридонович кыр-
дьан баран биир суругар: "Миигин аан
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маµнай ўєрэххэ уЇуйбут киЇинэн Да-
ня Черемкин буолар. Кини аатырбыт
педагог, профессор Богданов систе-
матын туЇанан оіону дьиэтигэр
ўєрэтэрэ", – диэн кэпсээбитэ. Бу
кылгас сурукка Àфанасий олоіун
бўтўннўў сырдатар кыаллыбат. Кини
баар холобур буолар олоіу олорон
ааспыт киЇи, онон Àфанасий Ефимов
туЇунан туспа кинигэ тахсара наада. Єссє
эдэригэр Пепеляев генерал кємєлє-
Їєєччўтэ буола сылдьан, 1922 сыллаахха,
биир корреспондеµµа интервью биэрэ-
ригэр этэн турар: "Советскай былаас уЇун
ўйэлэниэ суоіа: хаЇан даіаны однопар-
тийнай системаіа олоіурбут былаас со-
тору эстэр, салгыы сайдар кыаіа суох бу-
олан". Онтон корреспондент: "Кыайбык-
кыт буоллар ханнык системаны олохтуур
былааннаах этигитий?" – диэн ыйыппыт.
Ону: "Àаспыт да ўйэлэргэ аріаа дойду-
ларга бу системаны, билигин коммунис-
тар олохтуу сатыыр былаастарын курдугу
олохтуу сатаабыттара да кыаллыбатаіа.
Политическай єттўнэн элбэх партиялаах
система баар буолуохтаах, оттон государ-
ство экономиката хайаан да либеральнай
єйдєбўллэргэ олоіурбут буолуохтаах.
Кєµўл атыы-эргиэн сайдыахтаах", – диэн
эппиэттээбит.

Спиридон Васильевич ўЇўс уола Влади-
мир Спиридонович, 1905 с. тєрєєбўтэ, со-
ветскай былаас сылларыгар куорат сэбиэ-
тигэр председатели солбуйааччынан ўлэ-
лээбитэ. 1968 с. ыалдьан єлбўтэ.

Спиридон Васильевич кыргыттара Àна-
стасия, Àнна 1922 сылтан Ленинградка,
Москваіа олорон єлбўттэрэ. Àнастасия
єлєєрў сытан: "Хомолтом – дойдубар тиий-
эн кємўллўбэтим. Верхоянскайы, Àбый
Àрыылааіын кєрєн баран єлбўтўм буол-
лар", – диэн дьонугар, Àфанасий Спиридо-
новичтаахха суруйбут этэ. Кини 3 оіолоох:
Борис – художник, Октябрина – художник
Осипов маµнайгы кэргэнэ. Ольга икки
оіолоох: Ольга уонна Боря.

Спиридон Васильевич оіолорун патри-
отическай тыыµµа, тєрєєбўт дойдуга тап-
талга эдэрдэриттэн ўєрэппит. Оіолор бары

да дойдубут, норуоппут туЇа диэн олорон,
ўлэлээн ааспыттара. Àµаардас Àфанасий
Спиридонович Украинаіа дойдулаах уолун
улууЇун аатынан Элгэс диэн ааттаабыта да
элбэіи этэр. Билигин Элгэс Àфанасьевич
Украинаіа олорор. 60 сааЇын туолар
ўбўлўєйўгэр, аіам дьоно кэлэн ыалдьытта-
ан барыµ диэн суруйа сылдьыбыта. 

Светлана Àфанасьевна Одессаіа оло-
рон 90 сааЇыгар єлбўтэ. Икки кыыЇа Санкт-
Петербурга олороллор.

Спиридон Васильевич Ефимовы – Ыбы-
рыан атыыЇыты, саа-саадах тутан былааЇы
утары барбатах киЇини, тоіо анаан эккирэ-
тиЇэн єлєрбўттэрэ буолуой? Àµаардас,
атыыЇыт этиµ диэн дуо?

С.В.Ефимов 1922 сыллаахха: "Саха но-
руота имири сотуллар балаЇыанньата
ўєскээтэ, єйдєнўєххэ", – диэбитэ биллэр.
Ол саіана дьонунаан: улахан уола Кеша,
эмээхсинэ, кыра уола, Àнастасия, Àнна бу-
олан тєгўрўктээЇиµµэ тўбэспит Верхоян-
скай куорат иЇигэр бааллара.

Àатырбыт чекист Шараборин Н.Д. ыа-
рахан дьыаланы оµорбут киЇи. Василий
Николаевич Орлову 1922 сыллаахха аіабы-

ыт этиµ диэн, Силээннээх єрўс ўєЇэ тарды-
ытыгар сытар Чыбааіылаах диэн тоµустар
олорор сэлиэнньэлэригэр оіолору сўрэх-
тии сырыттаіына, Шараборин Н.Д. сордо-
он-муµнаан єлєрбўтэ.

Таµара дьиэтэ ыыппыт ревизията
кєрдєрєрўнэн, 1906 сыллаахха, Àбый
таµаратын дьиэтэ ўлэіэ киирбит сылыгар,
Àбыйга Санкт-Петербургтан аіалыллыбыт
тоµустуу тылынан 90, сахалыы 6 кинигэ ба-
аллар эбит. Бу кинигэлэри 1922 сыллаахха
таµара дьиэтин бары малын-тэриэбэтин
кытта бўўс-бўтўннўў Шараборин чекист уот-
таабыт. 

Бу туЇунан 1967 сыллаахха сўўс сааста-
ах, Àбый кырдьаіас олохтооіо эмээхсин
ытыы-ытыы миэхэ кэпсээбитэ: "Чекистэр
таµара дьиэтин тулатыгар турар адаарыс
курдук элбэх киЇи уµуоіун кириэстэрин
кэрдэн баран, сирин тэµнээн кэбиспиттэ-
рэ. Малы-салы, хаарыан кинигэлэри Шара-
борин тус бэйэтинэн уоттаабыта. Эн дьо-
нуµ, хаарыаннаах ўтўє дьон, манна
кємўллэн сыталлар. Кинилэри ўксўлэрин
чекист Шараборин саа уоЇугар туруорбута.
Шараборин бу дойдуга маµнай 1919 с. учу-
уталынан ананан кэлбитэ. Онтон 1922 с.
саµа кэргэнинээн чекист формалаах Àры-
ылаахха тиийэн кэлбитэ уонна мунньахтаан
баран 1919-1922 сылларга оіолору ўєрэп-
питим диэн дьонтон хамнаЇын кєрдєєн ыл-
быта. Кєрдєєн да буолуо дуо, саанан кутта-
ан туран 9 ыанар ынаіы, торбостору, был-
дьаан барбыта".

Бу маны Àіа дойду Улуу сэриитин вете-
рана Ефимов Гаврил Николаевич маннык
диэн кэпсээбитэ: "Оччолорго мин 12 саас-
таах этим, онон ўчўгэйдик єйдўўбўн: ыанар
ынахпытын, торбостуун, нууччалыы
дьўЇўннээх саалаах киЇи кэлэн ылан бар-
бытын. Àіам тугу да саµарбатаіа, ийэбити-
гэр айманымаµ диэн эппитэ. Шараборин
Н.Д. бу мунньахха оіолору ўс сыл ўєрэппэ-
тэіэ диэн кинини утары куоластаабыт
дьоннору: Орловтары, Коноваловтары, Че-
ремкиннары, Слепцовтары, Ефимовтары
уонна да элбэх киЇини хаайыыга ыыталаа-
быта, сорохторун саа уоЇугар туруорбута".

Спиридон Васильевич Ефимов аны ўс
сылынан 150 сааЇын туолуоіа. Кини аата бу
ааспыт сыллар усталаах-туораларыгар бы-
лаас тєЇє да туора кєрбўтўн иЇин умнуллу-
бата. Хата, дьон кинини оіолорун олохто-
рун кытта тэµµэ тутан сыаналыыр буолан
иЇэллэр.

Àлексей Петрович ЕФИМОВ,
Àбый улууЇа, Ўрўµ-Хайа.
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Токур кулуба
Кулубалартан саамай суостаахтара То-

кур кулуба.
Петрова Марина Николаевна – Бадьы-

ай эмээхсинэ маннык кэпсиир.
– Мин Сунтаар улууЇугар 1-й Дьаархан

нэЇилиэгэр Лўµкэ диэн сиргэ 1899 сылла-
ахха тєрєєбўтўм. Àіам 500 сўєЇўлээх Тэр-
бээйик ииппит уола Ырыа Николай диэн.
Оттон ийэм Стаппаан кыыЇа Лєкўєрўйэ, са-
хатын аата Бууччуйа диэн этэ диир.

Мин ийэм Бууччуйа ийэтин кытта биир
ийэттэн, аіаттан тєрєєбўт Балаагый диэн
баара. Эбэм эдьийэ ол Дьаакап Титов кулу-
ба кэргэнэ этэ. Балартан тєрєєбўт кыыЇы
Токур кулуба уола Николай Тимофеев кэр-
гэн ылбыта. Онон мин кўтўєм этэ Николай
Тимофеев. Кинилэртэн тєрєєбўт уолаттар
Павел, Михаил, Прокопай этилэр.

Мин ийэм ыал соіотох кыыЇа этэ. Бууч-
чуйа ийэтэ, аіата єлєн хаалтара. Онон эдь-
ийэ Балаагый кыыЇыгар, Николай Тимофе-
евтаахха, єр бириэмэіэ олорон улааппыта.
Ийэм Бууччуйа сытыы-хотуу, сэниэлээх
этэ. Ол сылдьан, сыбаата Токур кулуба
ынырык суостааіын, дьону мєµєрўн-
хаЇарын, сынньарын уонна хамначчытта-
рын атаіастыырын, сынньыталыырын
кєрєн, олус кэлэйэн, сєієн, абарара, саны-
ыра. 

Àрай биирдэ туох да буруйа суох
киЇини: "Миигиттэн ыйыппакка, киЇи суо-
тугар да холообокко, мин иннибин быЇа ха-
аман чолойон иЇэіин",- диэн бардыріаан,
тохтотон баран, сырайын таЇыйан, тўєЇўн
тоЇута кэйэн, сыспыт.

Бууччуйа, ону кєрєн туран, кыЇыйан-
абаран эппит: "Ити буруйа суох киЇини
тоіо сынньаіын?". Ол диэн баран, Токуру
тўєскэ саайбыт. Токур сиргэ лах гына олоро
тўспўт. Бууччуйа эбиитин сырайын
таЇыріаппыт уонна эппит: "Дьэ, киЇини
сынньар ўчўгэй эбит дуо?"- диэн.

Ону саµарбатаіа, мєхпєтєіє ўЇў Токур.
Оччотооіу бириэмэіэ Бууччуйа Токуру

тўµнэри охсубут, сырайын таЇыйбыт ўЇў
диэн сєієн, хайіаан, кэпсэл оµостубуттар.

Петрова Марина эмээхсин 1980 сылла-
ахха 91 саастааіар кэпсээбитин суруйдум.
Марина дьиэтин, хотонун ўлэтигэр ўлэ-
лэЇэн, тирк кєрдўк сылдьар, тўєЇэйэр диэ-
ни билэ илик.

Дьикти сокуон
Егор Игнатьевич Быліай, Терешкин ку-

лубалаан, аатыран Сиэйэіэ олордоіуна,
сарсыарда эрдэ Терешкин дьиэтигэр киир-
бит. Бўлўў куоратын тойоно исправник кэл-
бит сураіын истэн. Онто кэлэн, хонон ту-
ран, суунан-тараанан олорор эбит. Тереш-
кин, суунан баран, сотторун санныгар иилэ
быраіынан, тєттєрў-таары хааман, дьаар-
байа сылдьар эбит.

Быліай хараіа суох, сирдьитинэн ки-
ирбит. Харса суох тыллаах, санаалаах
оіонньор. Тойон исправникка ойон туран,
ўµэн тоµхоµноон барбыт.

– Бу улууЇум кулубата Егор Петрович
Терешкин олус баттыгастаах кулуба. Дьону
элбэхтик сынньар, мєµєр. Хаайыллыа суох,
буруйа суох дьоннору хаайталаан накаас-
таталыыр уонна мин кыыспын, хамначчыт
кына сылдьан, оіолоон кээспитэ ўс сыл бу-
олла. Ол туххары хас да тєгўл кыыЇым мии-
нин кєрдўў сатаан кээстим. Кўн бўгўнўгэр
диэри биэрэ илик. Ону дьўўллээн ылан ку-
лу, тойон спраабынньык,– дии-дии
тоµхоµнуур.

Исправник ыйытар:
– Ол оіоµ Терешкин оіото буоларын

туЇунан тугунан билэн этэіин?
Быліай Дьєгўєр:
– Хайа, тойонуом. Ханнык харахпынан

кєрўємўй. Оттон тыаЇа-ууЇа, саµата-иµэтэ
бу Дьєгўєр Бєтўрўєбўс Терешкин кєрдўк
оруобуна,- диир.

Терешкин тугу да саµарбат, сырайын
мырдыччы туттан баран, тєттєрў-таары ха-
амыталыы сылдьар.

Исправник кўлэн сондьуйар уонна этэр:
– Бу Дьєгўєр БєтўрўєбўЇў биЇиги да,

Дьокуускай суута да дьўўллўўр, буруйдуур
праабпыт суох. Ўрўµ ыраахтааіы кєµўллэ-
этэіинэ, отчоіо эрэ биЇиги кєрєр праапта-
ахпыт. Дьокуускай суута бу Дьєгўєр
Бєтўрўєбўс таµаЇын, сонун буруйдуур эрэ
кыахтаах, - диир.

Быліай Дьєгўєр этэр:
– Ол соно да буоллун. Дьокуускай суу-

тугар биллэрэµµин, миэрэтэ ылыахтаах-
хын,- диир.

Ону исправник Дьокуускай суутугар
биллэрэн, кєµўллэтэн, Терешкин сонун
Бўлўў хаайыытыгар 2 сыл соруоктаан хаай-
быта ўЇў.

Онон Быліай Дьєгўєр Терешкини бу-
руйдаппыт диэн кыра-хара дьон ўєрэн-
кєтєн, кэпсэл оµостубуттар.

26.01.2007 с.

ИККИ КУЛУБÀ
Багдарыын СЎЛБЭ

Тєрўт сир сис дьоно

Егоров Матвей Петрович
(1908-1982 сс.). Сунтаар
улууЇа, Тўбэй Дьаархан

нэЇилиэгэ. Дойдутун
былыргы олоіун

эридьиэстээн суруйбут
рукопиЇыттан. Ону уола

Б.М.Егоров миэхэ маннык
суруктаан биэрбитэ:

"Иванов Михаил
Спиридоновичка. Мин,

Егоров Борис Матвеевич,
бу тєрєппўт аіам Егоров
Матвей Петрович бэйэтэ

хомуйан суруйбут
ўлэлэрин, итэіэйэн туран,

туттарабын. Мантым
дьиµнээіэр илии

баттыыбын. Егоров Б.М.".
М.П.Егоров оіонньор
суруйуутуттан тылын

уларыппакка бўгўн икки
кэпсээнин бэчээттэтэбин.
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"Талааннарын дьону дьоллуурга 
анаабатахтар, кинини сатаан 
туЇамматахтар – хара 

кыталыктар"

("Хара кыталык", 
1 кинигэ, 357-358 с.) 

Саха Республикатын искусстволарын
ўтўєлээх деятелэ, Российскай Федерация
культуратын ўтўєлээх ўлэЇитэ, Саха сирин
народнай поэта, тыл маастара, саха кутун-
сўрўн иµэриммит улуу киЇи Иван Михайло-
вич Гоголев – Кындыл суруйан хаалларбыт
чулуу айымньылара саха суругунан литера-
турата сайдыытыгар сўµкэн суолталаах-
тар. Кини єлбєт-сўппэт айымньылара но-
руот єйўгэр-санаатыгар, норуот дууЇаты-
гар ўйэлэр тухары хаалыахтара. БиЇиги ки-
ни олорбут олоіун, айымньыларын субу
кўµµэ єйдєєн-санаан ааЇарбыт ытык иэс-
питинэн буолар. 

Мин бўгўн суруйааччы "Хара кыталык"
романын арыйан олоробун…

Àйымньы бастакы чааЇын кылгас ис
хоЇоонугар бу курдук этиллэр: "События
романа происходят в одном из самых глу-
хих уголков дореволюционной Якутии. Не-
обычная, но вполне типичная, судьба якут-
ской девушки, сохранившей красоту души
в невыносимых условиях того времени, да-
ет автору повод к размышлениям о чело-
вечности и жестокости, о подлинных и
мнимых духовных ценностях". 

Эргэ уонна саµа ўйэлэр бэйэ-бэйэлэ-
ригэр утары туруулара – бу айымньы
мєккўєрэ. Символ – хара кыталык – эргэ
ўйэ. 

Àйымньы сюжетын сайдыытын кєрєр
буоллахха, маннык: киириитэ – революция
иннинээіи саха олоіо, сўрўн чааЇа – эргэ
уонна саµа олох, тўмўгэ – саµа олох туру-
гуруута.

"Хара кыталык" роман аата даіаны со-
роіу дьиктиргэтэр. Кыталык буолуо ини,
хара буолуо ини. Ити муода аатынан автор
тугу этээри, туоіу ойуулаан кєрдєрєєрў
гыммыта буолуой диэн ааіааччы ыйытар
бырааптаах", – диир Г.Кардашевскай.
"Иван Гоголев айымньыга норуот талаан-
наах, дьоіурдаах дьонноро былыргы, ре-
волюция иннинээіи ыар олоххо, сєптєєх
суолу тобулар кыахтара суох буолан,
дьоµµо туЇаны аіалбат аартыгынан айан-
ныылларын эгэлгэлээн кєрдєрєр. Кини-
лэри "хара кыталыктарынан" ааттыыр", –
диэн хоруйдуур кини ити ыйытыкка. Эппи-
эт хара кыталык кимин, тугун быЇаччы
быЇаарыы кинигэіэ бэйэтигэр баарыгар
олоіурбут. 

Àйымньыга сўрўн санааны илдьэ сыл-
дьар киэµ далааЇыннаах маннык темалары
бэлиэтиэххэ сєп: революция иннинээіи
саха норуотун дьыліата, ойууттар олохто-

"ХÀРÀ
КЫТÀЛЫК"
РОМÀҐҐÀ

КИїИ УОННÀ
ÀЙЫЛІÀ
СИТИМЭ

Íàäåæäà Êîæóðîâà-ÌÛÐÅÅÂÀ, ñàõà
òûëûí óîííà ëèòåðàòóðàòûí µ³ðýõòýý±ý.
×óðàï÷û óëóó´à.

Надежда КОЖУРОВÀ-МЫРЕЕВÀ

Ийэ тыл



ро, саха дьахтарын олоіо, талааннаах дьон
"соіотохсуйуулара", Саха сиригэр револю-
ция кэлиитэ, саµа кэм саіаланыыта, киЇи
айыліаны кытта ситимэ, о.д.а.

Бу темалартан "ромаµµа киЇи уонна
айыліа ситимин кєстўўтэ" теманы сырда-
тарга, ырытарга холонуом.

Ромаµµа киЇи диэн кимий, хайдах ойу-
уланарый? Роман бастакы уобараЇа – Ха-
раанай эмээхсин буолар. Àвтор Хараанай
эмээхсининэн сирэйдээн, былыргы кэм
дьадаµы дьахтарын олоіун тўмэн
кєрдєрєр. Àйымньы да оччотооіу кэми
кєрдєрєр сыаллаах-соруктаах саіаланар:
"Манна Хараанай диэн эмээхсин ыал
суоіар ыал буолан олороохтуур. Кини хас
саастааіын ким да билбэт, эмээхсин бэйэ-
тэ да сааЇын ааіан эрэйдэнэ барбат. ХаЇан
эрэ халыµ хаар дьыл тєрєєбўтэ ўЇў, ол
дьыл сайыныгар уу сут буолбут. Саха сири-
гэр халыµ хаардаах кыЇыннар, уу сут сай-
ыннар элбэхтэр эбээт…" (1 кн., 6 с.). 

Иккис уобарас – Хараанай соіотох кы-
ысчаана – Хобороос: "Ийэтигэр тєрўт май-
гылаабат. Ол биллэр. Кини дьиµэ, иитиэх
кыыс". (…) "Бу дойдуга саµаран тєннєєр",
– дэтэн айыллыбыкка дылы олус чобуо ба-
рахсан. Быйыл уонун туолла". (…) "Кинини
кытта тоіустаах хатыµыр уолчаан бииргэ
оонньуур, тэбис-тэµµэ сўўрэн-кєтєн
тєбєтє лэкээриµниир, сыгынньах атаіа,
куобах оіотун атаіыныы, ибир ойор" (1 кн.,

7 с.). Бу ўЇўс сўрўн уобарас – Хабырыыс.
Ромаµµа єссє маннык уобарастар баал-
лар: Тойон киЇи, Ордьонумаан ойуун,
абааЇылар, Тээллэриис, Àппырыыс, Кэти-
риис, Староверов, Мутук оіонньор,
КыЇаліа, Огдооччуйа эмээхсин, Бэдэр Ха-
рах, Дыбдык оіонньор, Быллай эмээхсин,
Ньукуус атыыЇыт, ТыаЇыт, ÀлыЇардаах
удаіан, Суруксут Сиидэркэ, Долооноп,
Ыраайа, Хара Чєєчєєн, Даайа, сэрэбиэй-
дьит Сэрбэкэ, Фатима, Сата Байбал, Буйу-
стаана Семеновна, Ноолур кинээс, Àата
Суох. Бу ааттар бары тус-туспа єйдєєх-са-
наалаах, олоххо ураты кєрўўлээх дьону ой-
уулаан кєрдєрєллєр. Àаттаммыт уобарас-
тар бары холбоон роман тематын сайын-
нарбыттара саарбаіа суох. 

Мантан таЇааран, ыйытыы ўєскўўр: "Ха-
ра кыталык" ромаµµа киЇи диэн кимий?
Урукку кэм хараіынан кєрдєххє, киЇи диэн,
бастатан туран, хараµа олох сиэртибэтэ.
Ол эбэтэр, киЇи – тойон эбэтэр кумалаан,
ойуун эбэтэр абааЇы. Мантан атын буолар
кыаіа суох. ИккиЇинэн, киЇи диэн – "хара
кыталык" (талааннарын сатаан туЇамматах-
тар, олоххо бэйэлэрин суолларын булба-
тахтар, соіотохсуйбут дьоннор). ЎсўЇўнэн,
киЇи диэн – айыліа оіото. Ону, сўрўннээн,
Огдооччуйа, Тайіа оіонньор, Хобороос,
КыЇаліа уобарастарыгар кєрўєххэ сєп.

Ол эбэтэр, автор айымньытыгар киЇини
араас єттўттэн ойуулаата, киЇини

мєккўЇўннэрдэ, ону тэµэ бэйэтэ эмиэ
мєккўстэ. Туох сыаллаах-соруктаах? Чопчу-
лаан эттэххэ, "киЇи киЇилии сиэрдээх-май-
гылаах буолуохтаах, олох тутула эмиэ" диэн
этээри. "КиЇи – баай дууЇалаах, олоіу тап-
тыыр, ўєрэхтээх, ўрдўк культуралаах, ўтўє
санаалаах буолуохтаах" диэн этээри. Бу са-
наатын автор ХабырыыЇынан, Староверо-
вынан, Буйустаананан этиттэрэр.

Ромаµµа айыліа хайдах ойууланарый?
"Àйыліа" єйдєбўлэ тылдьыкка бу курдук бэ-
риллэр: 1. "Дойду, сир ньуура, климата,
ўўнээйитэ, хамсыыра-харамайа
бўтўннўўтэ". 2. "Туох эмэ ис дьиµэ, тєрўт
оµоЇуута, свойствота" (СТБКТ, 16 с.). Вос-
токовед-учуонай Е.С.Сидоров "Народная
мудрость о природе и человеке" ыстатыйа-
тыгар айыліа єйдєбўлўн маннык быЇаарар:
"Старинные якуты весь окружающий мир,
всю природу воспринимали как созданное
высшими богами единое целое, неотдели-
мой составной частью которого считали и
себя. Само слово "айыліа" (природа) точно
отражает это: ай – созидать, творить, айыы
– дух, божество (тот, кто создает), айылын
– быть созданным, сотворенным, айылга –
все то, что сотворено". "Хара кыталык" ро-
маµµа айыліа сўдў миэстэни ылар. Бары
билэрбит курдук, биЇиги єбўгэлэрбит ай-
ыліа сўдў кўўстэригэр итэіэйэллэрэ, сири-
дойдуну тыыннаан кєрєллєрє, киэµ халла-
ан ўєЇээ айыыларыгар ўµэллэрэ, от-мас
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иччилэригэр сўгўрўйэллэрэ, сиэри-туому
тутуЇаллара. Маны барытын Иван Гоголев
"Хара кыталык" романыгар сиЇилии, ым-
пыктаан ойуулуурун сэргээн ааіабыт.

Ромаµµа киЇи уонна айыліа ситимин
кєстўўтэ. Єбўгэ саіаттан киЇи – айыліа
оіото, айыліа уонна киЇи биир кииннээх-
тэр диэн єйдєбўл баар. Àйыліа тыын-
нааіын тухары – киЇи тыыннаах. Иван Гого-
лев "Хара кыталык" романыгар киЇи уонна
айыліа ситимэ ордук чуолкайдык кєстєр.
Ромаµµа "киЇи – айыліа оіото", "киЇи –
айыліа кэнэн оіото", "киЇи – айыліа ўтўє
доіоро", "киЇи – айыліа билгэЇитэ", "ай-
ыліа кєстўўтэ олоіу кытта ситимэ", "ай-
ыліаны тыыннаан кєрдєрўў", "айыліа кэрэ
кєстўўтэ – кыталык, хара кыталык – хараµа
олох кєстўўтэ" диэн кэрчик темалары бэли-
этиэххэ сєп. Бу кэрчик темалары биирдии-
лээн кєрєр буоллахха, маннык. 

"КиЇи – айыліа оіото". Манна Старове-
ров этиитэ сєп тўбэЇэр: "Àйыліа киЇини
араас дьўЇўннээн, араас дьоіурдаан айар.
Хас биирдии киЇи хаЇан да хатыламмат ай-
ыліа дьикти айыыта. Ол иЇин хас биир киЇи
– кўн аннын саамай кўндў кылаата, ураты
аан дойду… Ону баара билиµµи былаас
дьону барытын кирпииччэлэр курдук биир
киэпкэ тўЇэрэ сатыыр…Хас биирдии киЇи,
хас биирдии личность хатыламмат ураты-
тын харыстыахха, ону сайыннарыахха на-
ада… (…) КиЇи киЇиэхэ киЇилии сыЇыан-

наЇар муударай кэмэ кэллэіинэ эрэ
дьиµнээх норуот талааннарын єйдўєхтэрэ,
харыстыахтара… Ол эрээри утарыта турар
кылаастар суох буолбуттарын да кэннэ
бэрт былдьаЇыыта, ордугуріаЇыы, хобу-
лаЇыы-баЇааіырдыЇыы, кыыллаЇыы-сойу-
олаЇыы, икки сирэй буолуу, ньылаµнаЇыы
єргє диэри баар буолуохтара… Староверов
ити тыллары мунчаарбыт куолаЇынан эттэ.
Соіуруу эркиµµэ кўн уота тыкта. Онно
быЇах уЇугунан ойута быЇыллан суруллубут
тыллар кєстєллєр: "Человек, будь человеч-
ным!" Ити тыллар хайаан даіаны санаа
тўмўллэр чымаан мўнўўтэтигэр дууЇа кыла-
ныытын этэр курдук суруллубуттара буо-
луо…" (1 кн., 175-176 с.).

Философия ўєрэіэр "материя первич-
на, идея вторична" диэн єйдєбўл баар, ол
эбэтэр бастаан айыліа айыллыбыт, ол эрэ
кэннэ киЇи (кини єйє-толкуйа) баар буол-
бута диэн суолталаах. "Àйыліа сокуону-
нан", "айыліа хайдах айбытынан", "айыліа
баар буолан…" онтон да атын айыліа
туЇунан дьон уоЇуттан тўспэт тыл ситимнэ-
рэ киэµ ис хоЇоонноохтор, мээнэ тыллар
буолбатах. 

КиЇи – айыліа кэнэн оіото. Урукку ўйэ
бэйэтэ эмиэ кэнэн. Оччотооіу ўйэ кэнэн
оіотун Хобороос уонна КыЇаліа уобарас-
тарыгар кєрўєххэ сєп. Хобороос туЇунан
айымньыга маннык суруллар: "Хобороос –
айыліа кэнэн оіото. Кини дьоло – чуумпу
алааска бўгэн олорон туох да иµэ-дьаµа,
эгилитэ-бугулута суох оттоон-мастаан,
сўєЇў ииттэн, оіо тєрєтєн олоруу" (1 кн.,
260 с.). Кэнэн диэн тыл тылдьыкка бу кур-
дук бэриллэр: "уЇуну-киэµи эргитэн єйдўўр
кыаіа суох, барытын наЇаа кєнєтўнэн
єйдўўр" (СТБКТ, 107 с.). Д.Е.Васильева Хо-
борооско уонна КыЇаліаіа маннык харак-
теристика биэрэр: "Àйымньы сюжетын бас-
татан туран хамсатар кўўЇўнэн "торбос со-
ну тойточчу кэппит" Хобороос кыыс дьикти
дьоіура – хос куолайынан саµаран кими
баіарар ўтўктэрэ буолар. Оччотооіу ха-
раµа ўйэіэ онтуката оЇол-тєрўєт тєрдє бу-
олан киэµ айдааны, улахан сўпсўгў оµорор.
Ити айымньы конфлигын сўрўн тєрўєтэ.
КыЇаліа-кырыымчык олоххо ўєскээн,
эрэйи-муµу эттэринэн-хааннарынан би-
лэн, Хабырыыс уонна Хобороос баай-тойон
аймаіын єлєрдўў абааЇы кєрє, кинилэр кэ-
рэгэй кэмэлдьилэриттэн кэлэйэ улааппыт-
тара. Хобороос кыыс бастаан хос куолайы-
нан саµарара оонньуу-кєр доіуЇуоллаах
этэ, онтон кэлин атаіастааччыларыттан
єЇўн-сааЇын ситиЇэр батас буолан ураты
суолталаах дьоіурга кубулуйбута. Кыыс
дьикти дьоіурун сайдыытын сиЇилии ойуу-
лууругар Иван Гоголев романыгар КыЇаліа
диэн ааттаах ўЇўс эдэр киЇи обраЇын кил-
лэрэр. Хобороос уонна КыЇаліа уЇулуччу
айыліаттан айдарыылаах, ураты дьоіурда-
ах, билиµµитэ эбитэ буоллар, бука, аатта-
ах артыыс буолуох дьон, хараµа ўйэіэ
тєрєєн, бэйэлэрин дьоіурдарын-талаанна-
рын атын эйгэіэ аныыллар. Дьиµ сахалыы
єйдєєх-санаалаах, норуот итэіэлин, абыы-

чайын эттэригэр-хааннарыгар иµэриммит
КыЇаліа уол уонна Хобороос кыыс образ-
тарыгар суруйааччы хаарыаннаах да тала-
аннар урукку кэнэн ўйэіэ бэйэлэрин
дьоіурдарын ситэ сайыннарбатахтарын,
улахан да талааннар халтайга хаалалларын
дьўЇўйэн кєрдєрбўт".

Манна Хабырыыс уобараЇыгар тохтоон
ааЇар наадалаах дии саныыбын. Кини,
дьиµэр, баай, кулуба киЇи уола буолан ба-
ран, дьадаµы, кэнэн Хараанай эмээхсиµµэ
иитиллэр. Онон баайдары абааЇы кєрє ула-
атар. БиЇиги Хабырыыс уобараЇыгар кэнэн
ўйэ киЇитэ (олох уларыйыытын кытта
тэµµэ) хайдах прогрессивнай єйдєєх-са-
наалаах, ўєрэхтээх киЇи буола улаатарын
кэтээн кєрєбўт. Д.Е.Васильева ХабырыыЇы
кэрэхсэбиллээх уобараска киллэрэр: "Иван
Гоголев оччотооіу уустук кэми ойуулууру-
гар биир кэрэхсэбиллээх обраЇынан Хабы-
рыыс буолар. Кинини ойуулууругар реа-
лизм да, романтизм да тыыннара биллэл-
лэр. Бу герой єйє-санаата сыыйа-баайа
уЇуктуутугар общественнай олох-дьаЇах
сайдыыта хайдах сабыдыаллаабытын автор
ордук сыныйан кєрдєрєр. Баай, кулуба
киЇи уола, тулаайах Хараанай эмээхсиµµэ
иитиллэн, эрэйи эµэринэн тэлэн, кэлин
соіуруу ўєрэнэн, Староверов диэн судаа-
рыскайдыын доіордоЇон, аіатын кы-
лааЇын утары турар єйдєєх-санаалаах киЇи
буола улаатар. Олунньутааіы революция
ХабырыыЇы дьол-соргу, сырдык иЇин ох-
суЇуу киэµ аартыгар угуйар. Кини бэйэтин
иннигэр маннык дьоЇун соругу туруорунар:
"Соіотох киЇи – таммах уута, норуот кўўЇэ
– кємўєл кўўЇэ. Хабырыыс бэйэтин норуо-
тун кытта аны куруук бииргэ буолуо. Бары-
ахха, киЇи иЇин охсуЇуу кыынньар ўєЇўгэр
барыахха" (1 кн., 358 с.).

КиЇи – айыліа ўтўє доіоро. Ромаµµа
"айыліа ўтўє доіоро" диэн Тайіаны аатты-
ахха сєп. Кини баіарбатаіын да иЇин,
тєрєєбўт буоруттан, сириттэн-уотуттан ба-
рарга кўЇэллибитэ. Àмырыын ыарыы турбут
сураіын истэн, ыраах, икки атахтаах ўктэм-
мэтэх сиригэр кўрўўр. Єр сылларга ай-
ыліалыын алтыЇан олорор, кыыллары,
кєтєрдєрў доіор оµостор. Ийэтин,
тєрєєбўт сирин-уотун ахтан-санаан єтєіўн
булар. Àйымньыга кєрєр буоллахха, ол ос-
туоруйата маннык: "Кини атын улуус тўµкэ-
тэх нэЇилиэгэр тєрєєбўт. Сўўрбэччэтигэр
диэри нэЇилиэк кинээЇигэр ТоЇуукааµµа
сылгыЇытынан сылдьыбыт! Икки хараіа су-
ох дьўўкээрбит ийэлээіэ ўЇў. Ол кэмµэ су-
остаах-суодаллаах буоспа ыарыыта турбу-
та. НэЇилиэк ўгўс ыаллара сылбах курдук
охтубуттара. Àіа ууЇунан, ийэ ууЇунан эс-
тэр кутталга тиийбиттэрэ. Бу амырыын ыа-
рыыттан саЇан, ыаллар бары онно-манна
быданан, тўµ тыа быыЇыгар кыра балаіан
туттуталаабыттара. (…) Ыалдьыбыттаах
ыалга ким да быкпат, дьиэлэрин
ырааіынан тумнан ааЇаллар. (…) Тайіа
сайыны быЇа ыраах ўрэх баЇыгар сылгыла-
рын кєрє-кєрє оттоон баран, "эбэ" дьону
сууЇаран эрэрин истэн, ийэтин кєрсєєрў
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тойонун аахха кўЇўн киирбитэ. Тойонун
єтєієр тиэрдэр аартыгы туора уонча
ураіас охтон сыталлара, саамай уЇун
ураіас тосту ўктэммит этэ… Ити аата тойо-
но єллєіє, атыттар бары ыалдьан сыттахта-
ра… Ийэтэ эмээхсин эмиэ ыарыйдаіа, ки-
нини тойонун аах хара дьиэлэригэр сайы-
лата хаалларбыта…Ыалдьыбыт дьону си-
рэйдэрин кєрдєіўнэ бэйэтэ эмиэ ыалдьы-
ахтааіын билэр буолан, Тайіа аараттан
тєннўбўтэ. Сылгы кєрєрўгэр миинэр со-
ноіоЇугар кыл илими, аіыйах иЇити-хо-
муоЇу ыµырдан, утуйар таµаЇын тєргўўлэ-
нэн, хатат, быЇах, сўгэ, чокуур хааччынан
ыраах чиэски сиргэ кўрээбитэ. Дьэ ол
кўнтэн ыла дьиµнээх ойуур киЇитэ буолбу-
та. Ким да ўктэммэтэх тыымпы кўєлўн хал-
дьаайытыгар ўўтээн туттубута. (…) Улам-
улам кини киЇи сигилитин сўтэрэн, кыыл-
лыйан барбыта… (…) Билигин кимэ да суох
буолан, бэлиэ мастары, кыыллары,
кєтєрдєрў доіор оµостубута. Кинилэргэ
анал ааттары биэрэн саатыыра… Туулуур
элгээнигэр биир эЇэ сайын аайы хантан
эрэ кэлэрэ. Ол эЇэлиин кэргэнниЇэн хаал-
быта. (…) Биирдэ дьикти тўўлў тўЇээбитэ.
Кыра уолчаан буолан хаалбыт. Ийэтэ
кєтєієн олорон эмиийин эмтэрэр, араас-
таан ымманыйа-ымманыйа сып-сылаастык
сыллыыр: "Кємўс чыычааіым улааттаіына
мин кємўс уµуохпун кєтєіўє…" Ийэтин ити
сымнаіас куолаЇын истээт, Тайіа уЇуктан
кэлбитэ… (…) Эрэйдээх уµуоіа ыт-кус кур-
дук таах быраіылла сыттаіа… Кємўс
уµуоіун кєтєіўєх киЇитэ, бу сўўрбэ сыл ус-
тата, кыыл курдук тыа дугуйдана сырыт-
таіа… Тайіа ўўтээнин бєіўн-саіын ыраас-
таабыта, суоріаннаах тэллэіин оронугар
тўўрбўтэ, хатырыгынан саппыта. (…) Àанын
маЇынан баттаппыта, элбэх сылларга олор-
бут ўўтээнигэр бокулуоннаабыта уонна хап-
пыт балык ыЇыктаах тєрєєбўт алааЇыгар
аттаммыта... Ўрэхтэринэн, сир-дойду сиэ-
ринэн сирдэтэн хас да хонон баран єтєіўн
булбута. (…) Тайіа єтєіўн оспут оннугар
олорон энэлийэн эрэр курдук єр ыллаабы-
та… ХаЇан эрэ бэйэтэ тикпит тууйаЇыгар
толору єтєіўн буорун куппута…" (1 кн., 232-
235 с.). Тайіа єр сылларга ойуурга олоро-
рун, кўннэтэ айыліалыын алтыЇарын
быЇыытынан, саарбаіа суох, айыліа ўтўє
доіоро буолар. Тєрєєбўт тєрўт буорун,
тєрєєбўт дойдутун ытыктыыр-саныыр эрэ
киЇи єтєіўн буорун бэйэтиттэн араарбакка
сылдьыан сєп. ТууйаЇыгар куппут єтєіўн
буорун Тайіа єр сыллааіы дириµ ку-
туріанын, санааріабылын бэлиэтэ диэххэ
сєп. 

КиЇи – айыліа билгэЇитэ. Ромаµµа би-
ир улахан бєлўЇўєк баар. Кини – билгэЇит.
Кини "таµаралаах халлаан таµхаЇыта". Ити
биллэн турар, Огдооччуйа эмээхсин
туЇунан этиллэр: "Ыйынан, сулуЇунан,
кєтєрўнэн-сўўрэринэн, отунан-маЇынан
сылыктаан хайдах дьыл кэлиэхтээіин эр-
дэттэн билгэлиир. – Быйыл ый ўргэллиин
хойутаан алтыста, алтыЇыыларыгар ўргэл
ыйы аннынан барда, онон куЇаіан, кураан

дьыл буолуо, – диэн муус устар ый эргэти-
гэр нэЇилиэгин дьонугар сэрэппитэ. Эмэ-
эхсиннэрэ билгэлээбитин курдук буолла.
Маµнайгы хотуур саіана син ала-тала ар-
дахтаах этэ. Бєтўрўєп куйааЇын кэнниттэн
кўн аайы куйаас сўрдэммитэ. Ортотук
ўўммўт от куура хатан барбыта. – Быйыл са-
ас хаар ўрдўгэр тураах быта элбэіэ бэрт,
аЇыµалаах сайын буолаары гынна, – диэ-
битэ Огдооччуйа эмээхсин. Ити "тураах бы-
та" диэн саас хаар ўрдўгэр хара буорах кур-
дук тордоіуран кєстєр харамайдары аат-
тыыллар. Мындыр эмээхсин сыыспатах.
Иккис хотуур кэнниттэн, алаас ходуЇа аайы
аЇыµа бєіє тўстэ" (1 кн., 195-196 с.). – "Ый
муоЇа кылааннаммыт, сулустар олус сыты-
ытык чаіылыЇаллар, онон сотору улахан

тымныы тўЇэрэ буолуо",- диэн Огдооччуйа
эмээхсин билгэлээбитэ туолла" (1 кн., 265
с.).- "Быйыл кўєл уута ўллэ тоµно, эЇиил
угут сайын буолуо…" – Огдооччуйа ўрўµ
кємўс хамсатын оборо-оборо эЇиилгини
тєлкєлєєтє" (1 кн., 267 с.). "Огдооччуйа
эмээхсин сааЇы, сайыны быЇа ыалдьан ба-
ран, атаіар тура сылдьар буолла. Сир
тўннўгэ эмээхсин єйдєєх тылын-єЇўн, ба-
раммат сэЇэнин истээри киниэхэ быыстала
суох ыалдьыттар сылдьаллар, хоноЇолор
хонон-єрєєн ааЇаллар. Эмээхсин итини
таЇынан дьылдьыт. – "Былыргы таµаралаах
халлаан таµхаЇыттара, дьыллаах кўн
дьыліаЇыттара кэпсииллэринэн, ааспыт
ўйэ маµнайгы аµара улахан кураан эбитэ
ўЇў. Ол алта уон сыллаах улуу кураан
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бўтўўтўгэр халыµ хаар ньимси тўспўтэ.
Дьоннор алаастар ыккардыларыгар сы-
аріалаах атынан кыайан сылдьыспат буол-
буттара, отторун, мастарын тиэйинэллэри-
гэр улаханнык эрэйдэммиттэрэ. Ол
сааЇыгар, сайыныгар хара сут буолбута.
Онон улуу кураан хара сутунан тўмўктэмми-
тэ. Дьэ ити курдук, улуу курааннар угутунан
солбуллаллар. Сахабыт сиригэр улуу кура-
ан уонна угут кэмнэр уЇуннара тўєрт уон
сылтан итэіэс буолбат, алта уон сылтан ор-
дубат. БиЇиги ўйэбит саіаланыаіыттан
улуу кураан эргийэн турар. ÀрааЇа, тўєрт
уон сылтан итэіэЇэ суох кэмµэ адаіыйан
турара буолуо. Ол эрээри дьыл ардайа ди-
эн баар, ол быЇыытынан ардахтаах дьыл-
лар кэлэн ааЇааччылар. Быйыл дьыл ар-

дайа, онон балачча ардаата, от-бурдук син
ўўнэ тўстэ. Дьыл атахтаЇыыта диэн эмиэ
баар. Былырыын дьыл ыпсыан иннинэ ах-
сынньы саµатыгар улахан тымныылар
тўспэтэхтэрэ, онон быйыл сайын от ыйын
саµатыгар сєрўўн кўннэр турдулар…" (3
кн., 19-20 с.).

Огдооччуйа эмээхсини таЇынан, ро-
маµµа биир эмиэ сўдў билгэЇит баар –
ТыаЇыт. Кини – булчут. – "Тыа киЇитэ бил-
гэЇит буоллаіына сатанар. Кыылынан,
кєтєрўнэн, отунан-маЇынан билгэлии сы-
рыттаххына эрэ сатанаіын. Холобура, чубу-
ку булт баар буоларын баріалыыр. Чубуку
сайын хайа аріаЇын батыЇа сылдьар буол-
лаіына, кўЇўн хайалаах сиргэ бултуу ба-
раіын. Сайын хайа тэллэіинэн, ўрэіинэн

сылдьар буоллаіына, кўЇўн ўрэіинэн, хайа
тэллэіинэн бултуу бараіын. Чубуку
аЇылыктаах сири батар, онон ол аЇылыкта-
ах сиринэн кыыл сылдьар. Кыыл табатыт-
тан бєрєтўгэр тиийэ онно баар буолар. Бул-
чукка суор эмиэ элбэіи кэпсиэн сєп. Кини –
бєрє аргыЇа. Урут кєрбєтєх суордарыµ
ўўтээниµ аттыгар баар буолбут буоллахта-
рына, бєрє ыырдаммытын туоЇута, элбэх
суор мустубут буоллаіына – ўєр бєрє баа-
рын бэлиэтэ. Оттон эЇэ саас аріаіыттан
эрдэ таіыстаіына, дьыл эрдэ кэлээччи.
Єрўс тєрдўгэр саас муµхаіа кэлэр
маµнайгы бєдєµ балык кєтєх буоллаіына,
сайын балык булда ўчўгэй буоларын
туоЇулуур. Эмис буоллаіына, булт кыра бу-
оларын туоЇулуур… " (2 кн.,34 с.). – "ЭЇиги
ўєрэхтээх дьон ўєрэхтэн муудараЇы
кєрдўўгўт. Мин санаабар, бары муударас
айыліаіа баар. Àйыліа киЇини амарах
сўрэхтээх, ўтўє санаалаах буоларга ўєрэ-
тэр. Ўтўє быЇыы тєлєбўрдээх. Уонча сыл-
лааіыта тааска тахсан, чубукулуу сылдьы-
бытым. (…) Хапчаан тўгэіин кєрдўм да,
мэйиим эргийэн барара, ол иЇин куруук ин-
нибин кэтэЇэ-манаЇа испитим, ыллык
тоіойуттан турук таас кэнниттэн эмискэ ик-
ки оіолоох чубуку миигин утары иЇэрин
кєрє тўспўтўм, оіолоро эрэйдээхтэр ийэ-
лэрин кэннилэриттэн сиэлэн иЇээхтииллэ-
рэ. (…) Ийэ чубуку єлєр єлўўттэн куоппатын
єйдєєбўтэ, харахтарыттан дьэµкир таммах
иэдэЇинэн чаіылыйа субуруйбута… (…)
Бэрдээммин санньыппытым. Дьолго, мин
турар сирбинэн туруору таас эркиµµэ хас-
пах курдук баара, мин онно туораан биэр-
битим. (…) Ол кўЇўнўгэр биир кўн ким да
итэіэйиэ суоіун курдук бултуйбутум. (…)
Дьэ ити курдук мин киЇи тылынааіар ай-
ыліа тылын ордук эрэнэбин. Àйыліа хаЇан
да сымыйалаабат, киЇи сымыйалаабакка
сатаан сылдьыбат" (2 кн., 36-37 с.). – "Эрэй
ўєрэтэр. Кўнўнэн-дьылынан билгэлээбэт
буоллаххына, тыаіа сатаан сылдьыбаккын.
Булчут киЇи ордук кўЇўµµў ыйдарга
боліомтотун уурар. Булт кўЇўн саіаланар.
Àтырдьах ыйын бастакы кўнўнэн кўЇўµµў
кэм быЇаарыллар. Ити кўн самыырдаа-
таіына, кўЇўнэ ардахтаах буолар, ити кўн
кураан кўнўс буоллаіына кўЇўµµўтэ эмиэ
куйаарыа… Àтырдьах ыйын 16 кўнўгэр сил-
лиэ тўстэіинэ, улахан хаардаах кыЇын кэ-
лээччи. Àтырдьах ыйын 28 эргэтигэр арда-
абатаіына, балаіан ыйын 11 кўнўгэр диэри
кураан кўннэр турааччылар. (…) Кымыр-
даіас уйатын ўрдўктўк чємчєппўт буол-
лаіына, кыЇына тымныы буолар, онон
кыЇыµµы таµаспын эрдэттэн ўчўгэйдик тэ-
ринээччим. Àлтынньы 14 кўнўгэр диэри
тииµ тўўтэ ситтэіинэ, ичигэс кыЇыны
кўўтээччим. Былырыын кўЇўн хатыµ сэбир-
дэіэ тєрдўттэн саЇарбыта, онон саас лаппа
хойутаан кэллэ…" (2 кн.,39-40 с.).

Бары билэрбит курдук, биЇиги єбўгэ-
лэрбит айыліаны кытта ыкса ситимнээх,
быЇатын эттэххэ, айыліаттан аЇаан-
таµнан олорбуттара. Саха дьоно айыліаіа
ўлэлиир-хамсыыр, бултуур-алтыыр буолан-
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нар, биккэ-билгэіэ ордук итэіэйэллэрэ,
эрэнэллэрэ. Ону бу кэрчиктэртэн сиЇилии
кєрдўбўт. ТыаЇыт "билгэЇит буоларга эрэй
ўєрэтэр" диир. Кини киЇи тылынааіар ай-
ыліа тылын ордук эрэнэр эбит. 

Àйыліа кєстўўтэ олоіу кытта ситимэ.
Суруйааччы тэµнэбиллэригэр айыліа
олоіу кытта ситимин кєрўєхпўтўн сєп. Ха-
раанай эмээхсини айыліа араас кєстўўлэ-
ригэр тэµнээЇиннэри кєрўєіўµ: "Хоруй
ылбакка, айаккалыы-айаккалыы, нэк су-
оріан анныттан былыргы ўйэтээіи
чєµєчєктўў куура хаппыт эмээхсин быкта,
нэЇиилэ оронугар олордо" (1 кн., 36 с.);
"Тиэргэн ортотугар Хараанай эмээхсин мэ-
нэрийэн єрє тэйэ сылдьар. ТуЇахха иµни-
бит куртуйах тыынын былдьаЇан тўўтэ бу-
ралла мєхсєрўн санатар…" (1 кн., 72 с.);
"Хараанай эмээхсин тыал туура охсубут
хаппыт сэбирдэіинии дьиэ иЇиттэн тэлээ-
рэн таіыста" (1 кн., 77 с.). Àвтор айыліа кэ-
мин кєстўўтўн олоіу кытта хайдах ситимни-
ирин кєрўєхпўтўн сєп: "Сахалар этэллэри-
нии, "бургунас ынах муоЇа тосту барар" бы-
таріан тымныылара тураллар. Баччаіа бэл
сыріан эЇэ аріаіар бўгэр, куртуйах хому-
рах хаарга умсан быыЇанар. Дьоннор ба-
лаіаннарыгар бўгэн олороллор. Ўрдўк
єЇўєлээх, киэµ уоруктаах баайдарга кыЇын
да сылаас. Сылгы тоµ хаЇатынан эмсэхтэ-
нэ-эмсэхтэнэ, сымнаіас бэриинэіэ
кыЇаліата суох таалалаан эрдэхтэрэ…
Дьадаµылар эрэйдээхтэр кыЇын ордук бу-
орайаллар. Àас-туор, тымныы, чуµкук!
ТаЇырдьа кєрєр тухары хаар эрэ маµхайар,
сибиниэс єµнєєх халлаан барыарар… Хал-
лаан кўн аайы киµэ-наара холлон, сєµ
тўЇэн, дьиппиэрэн иЇэр. Киниттэн тугу да
кєрдєспўт иЇин истэ да барыа кєстўбэт…
Сиргэ тимириэіи сир доргуйа тоµон, таас
курдук кытаатан сытар. Маннык аан-да-
амµа икки атах ўктэммэтэх тўбэтигэр саЇан
олорор эрэйдээхтэргэ ордук ыарахан" (3
кн., 205 с.). Маны тэµэ, автор инники олох
кэскилин айыліа кэрэ кєстўўтўгэр тэµни-
ир: "Єлўєнэ эбэ ортотугар ким эрэ кутаа уо-
ту умаппытын курдук чап-чаіылыµнас буо-
лаатын, кўн илэ бэйэтинэн кўлтэйэн таіыс-
та, єрўс килэгир таас ньууруттан тайанаат,
кўўстээх киЇилии тўєЇўн мєтєтєн, улам
ўєЇэ дьулуруйан барда…Староверов
тўєЇўн толору салгыны эіирийэн ылла: –
Єлўєнэ эбэ хотун хайдах курдук кэрэний,
улуунуй? Кэлэр кэм эмиэ маннык кэрэ,
маннык улуу! Кини кэлэрин туЇугар
тєЇєлєєх ыраас, хорсун олох сиэртибэлэм-
митэ буолуой? Кини кэлэрин туЇугар били-
гин да улуу охсуЇуу ытык алтаарыгар элбэх
сиэртибэ ууруллуо, элбэх хаан
сўўрўгўрўє…" (2 кн., 30 с.). Ромаµµа эргэ
уонна саµа олох утарсыылара айыліа
кєстўўтўн нєµўє арыллыбыттар. Маннык
холобурдары кєрўєіўµ: "Улуу кураан угуту-
нан солбулларын курдук, ўйэ эмиэ уларый-
ыа. Эргэ былаас саµа былааЇынан солбул-
лара Дьыліа хаан тєлєрўйбэт ыйааіа" (3
кн., 20 с.); "Нохсоліонноох сўўрўктээх
Бўлўў эбэ хотун сис тыатын ортотугар ааты-

рар-сураіырар Мастаах кўєл хараара дьал-
кылдьыйа, куугунуу-хааіыныы сытар. Ўйэ
сўрўн ўєЇэ тосту иэіиллэрин биттэнэн,
кєрўў кєрўўлэнэр улуу ойуун курдук, куту-
ран куллуЇута, кыыран дьалыЇыта сытар
быЇыылаах дуу" (3 кн., 261 с.). Àвтор
"кєµўл" кєтєрдєрў Огдооччуйалаах Хобо-
роос олохторугар тэµнээн кєрєр: "От-мас
саЇарбыт. Кустар бараары ўєрдээбиттэр.
Кєµўл кєтєрдєр барахсаттар, суугунаЇан
єрє кєтєєт, соіуруу айанныахтара буол-
лаіа, оттон Огдооччуйалаах Хобороос
тєрєєбўт ыырдарыттан ханна ыраатыахта-
ра баарай?.." (3 кн., 259 с.).

Иван Гоголев романыгар айыліа
кєстўўтўн олоіу кытта ситимниирэ айыліа
кўўЇўн-кўдэіин кєрдєрўєн баіарарыттан
буолуон сєп. 

Àйыліаны тыыннаан кєрдєрўў роман
былаЇын тухары баар. Ону бастаан айым-
ньы саіаланыытыгар кєрўєхпўтўн сєп:
"Халдьаайы саіатыгар самналлыбыт туру-
орбах балаіан кубу-дьиби туттан турар. Àл-
лараа, эниэ сыыр анныгар, тєгўрўк кєлўйэ,
тулаайах торбуйах хараіыныы, курустук
оµой-саµай кєрєєхтўўр" (1 кн., 5 с.). Манна
ордук чопчулаан эттэххэ, тиити, хатыµы ты-
ыннаан кєрдєрўў киЇи боліомтотун тардар:
"Хабырыыс, баран иЇэн, алаас сыырын ча-
быріайыгар Огдооччуйа эмээхсин салама
ыйаабыт аар хатыµар тохтоото. Сэттэ са-
лаалаах мааны хатыµ барахсан, айыы са-
наа курдук, амарахтык суугунуу турар.
ТуоЇунуун, кыталык кынатыныы, кылбаа
маµан буоллаіа. Сибилигин, сапсыммах-
таат, айыылаах сиртэн араіан, кири-хоіу
билиммэт ыраас халлаан диэки кыл-
баµныы дайа туруохха айылаах…Суох, ийэ
буортан араіыан баіарбат, киниэхэ ди-
риµник, кытаанахтык силис тардыбыт… Ки-
ни бу сири таптыыр, бу сир айыытын,
ўтўєтўн, сорун, дьолун барытын ылынар,
сєрўўн сўмэтин кытта оборон ылан, этигэр-
хааныгар иµэринэр… Àйыыны єйдўўр буо-
лан, ўтўє санаалаах, сору билэр буолан,
дьолу кўндўркэтэр!.. Àлаас аайы маннык
ытык хатыµнар лаглаЇан тураллара сўрэіи
бўтэйдии ўєрдэр, кэрэіэ, ўтўєіэ эрэннэ-
рэр!.. (…) Хор, мантан тус аріаа ол тумуЇах
саалыгар бэйэтин туЇугар эмиэ ураты тиит
ўўнэн турар. Ойуун баттаіын курдук ар-
баіар лабаалаах, абааЇы уолун соіотох
илиитин санатар соіотох куурбут лабаата
тус хоту диэки тобулу ыйар… Ким эрэ кини-
эхэ кэрэх ыйаабыт.(…) Бу Хабырыыс дэри-
этинньик ўєрўн алыкылаары ыйаабыт кэ-
рэхтэрэ буоларын Хабырыыс хантан билэ-
эхтиэй? (…) Саламалаах хатыµ уонна кэ-
рэхтээх тиит… Єлєн эрэр ўйэ икки кэрэЇит-
тэрэ!" (2 кн., 119-120 с.).

Бу кэрчиктэн кєстєрўнэн, хатыµы, тии-
ти тыыннааіымсытыы эрэ буолбакка, кини-
лэри эргэ ўйэ кэрэЇиттэринэн ааіыахха
сєп эбит. Àтыннык эттэххэ, манна кэми кыт-
та ситими кєрєбўт.

Литературовед С.Е.Ноева "Особеннос-
ти пространственно-временного континуу-
ма в романах И.М.Гоголева" научнай ыста-

тыйатыгар тиит мас герой ис туругун
кєрдєрєр диэн сєпкє бэлиэтиир: "Дерево
как ось мироздания выражает внутреннюю
динамику героев, является символом пе-
реживаний, устремлений, развития чело-
веческого духа. По представлениям якутов,
посредством священного дерева осуще-
ствляется связь человека с космосом. Ми-
ровое дерево как центральный образ по-
явилось в творчестве Гоголева давно. В по-
эме "Àал Луук мас аман єЇє" автором вос-
создается образ Àал Луук мас как олице-
творение человеческой души. Центром ми-
ра мальчика КыЇаліа в романе "Черный
стерх" является лиственница огромных
размеров, раскинувшая свои могучие вет-
ви на окраине аласа. "…мин таптыыр бул-
гунньахпар ийэ кыылым уйаланар сэттэ са-
лаалаах ытык тиитим" – так определяет ли-
ственницу шаман КыЇаліа".

КыЇаліа бэйэтэ ытыктыыр тииттээх,
тиитин кытта ўєрўўтўн-хомолтотун ўллэс-
тэр буоллаіа… КыЇаліа тииттэри тыыннаах
дьоµµо майгыннатарын интэриэЇиргээн
ааіабыт: "КыЇаліа биир сарсыарда эрдэ
туран эбэни эргийэ хаама барда (…) Суон
да тииттэр, аарыма да мастар бааллар!..
Сорохторо ыар, нўЇэр сэбэрэлээх тойон
ама дьоннору санаталлар, сорохторо
мєµўрўєн тўєстээх, ўргўлдьў сарыннаах
бєіє дьоннору єйдєтєллєр, сорохторо
киЇи дьулайа кєрўєх курдуктар, токур-бо-
кур лабаалаахтар, араастаан эриллэн-мус-
куллан, ханарыйан-мэтэрийэн ўўммўттэр"
(3 кн.,76 с.). Єссє маннык холобур баар:
"Булгунньаіы дабайан тахсан, сэттэ салаа-
лаах аарыма тииккэ муннун анньан, оіус
кєбўєхтўў-кєбўєхтўў турунан кэбистэ.
Єлўєнчэ, оіонньоругар єйєтєн, ытык маЇы
эргийэ хаамта уонна оргууй кууЇан ылла.
Мас модороон хатырыгар иэдэЇинэн сыс-
тан туран ботугураата: – Ытык мас барах-
сан. Оіом бэрт кыра сааЇыттан эйигин тап-
тыыр этэ. Сайын кўн аайы эн кўлўккэр оон-
ньуура… Кэлин тыына ыараан, кўлўгэ хара-
аран да баран, санаата тўмўлўннэіинэ эйи-
эхэ кэлэр буолара. Эн сєµ дьааЇын суу-
гуµµун истэ-истэ тугу-тугу санаабыта буо-
луой? Туох тойугу туойбутун, туох ынчык
ырыатын ыллаабытын, тєЇє хачча кэбин ту-
оммутун эн эрэ кєрбўтўµ, истибитиµ буо-
луо… Оіом тыына хайаан да эйиэхэ иµпитэ
буолуохтаах" (3 кн., 42 с.). 

Бу холобурдартан кєстєрўнэн, саха ти-
ит маЇы тыыннааіымсытар. Ытык сирдэри
харыстыыр "Ўс тиит" Фонд салайааччыта
Галина Шадрина тиит мас туЇунан маннык
бэлиэтээЇинэ оруннаах: "Тиит мас – саха
киЇитигэр ытык мас. Дохсун, чысхаан тым-
ныыны тулуЇарга тиит сахаіа сўдў кўўЇў-
уоіу биэрэр, алаЇа дьиэтин туттар, аЇыыр-
сиир иЇитин-хомуоЇун, дьиэтээіи малын-
салын оµостор. Ол иЇин тиити "саха маЇа"
диэн ытыктаан ааттаабыттар эбит".

Àйыліа тематыгар кўн сўрўннўўр миэс-
тэни ылара саарбаіа суох. Ромаµµа кўн
ўєскээбитин туЇунан, "сир олоіо кўнтэн
тєрўттээіин" туЇунан Моолой бєлўЇўєк
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маннык сэЇэргиир: "Мин санаабар, былы-
ыр-былыр кєстєр да, кєстўбэт да суох эр-
дэіинэ, магылыат тыал тардыытынан уот-
таах салгынтан кўн ўєскээбит эбит. Онон
олоіу ўєскэппит, хараµаны сырдаппыт, ты-
ынарга барытыгар тыын биэрбит… Ўрўµ
кўн суоіа буоллар икки атах адьас да айыл-
лыа суох этэ. Сир олоіо кўнтэн тєрўттээх"
(3 кн., 104 с.). С.Е.Ноева Иван Гоголев айар
ўлэтигэр кўн туох суолталааіын туЇунан
маннык бэлиэтээЇинэ олохтоох: "Солнце
как символ-эмблема в культурах многих
народов олицетворяет свет, правду, бога.
В творчестве И.М.Гоголева оно занимает
главное место. Творческая деятельность
писателя началась с романа в стихах "Гора
солнца". В лирических строках автор заяв-
ляет, что он сын солнца. (…) Древний архе-
тип Солнца предстает в произведениях Го-
голева как символ светлого, желанного, на-
дежды, любви и единства". Ромаµµа кўнў
тыыннаан кєрдєрўў бу строкаларга баар:
"Кўн тахсыыта куруук дьикти, куруук кэрэ,
куруук сонун. Àан дойду айыллыаіыттан кўн
барахсан хаста тэмтэйэ ойон тахсыбыта бу-
олуой, ол тухары бэйэ-бэйэтигэр ўкчў май-
гылаЇар кўн тахсыытын кєстўўтэ тєрўт
суоіа буолуо. Бўгўн эмиэ кўн уруккулар-
дааіар адьас атыннык кўєрэйэ ойдо дии.
Маµнай кини бэйэлээх, кўєрэйэн эрэрин
биллэрээри, саіаіы тилэри кыЇыл кємўс
кыдьымаіы дьалкыта оонньоото. Ўчўгэй
умсааччы уу тўгэіиттэн кўєрэйиэн иннинэ
уон тарбаіа быгарын курдук, сырдык сар-
даµалара сараадыйдылар. Ол кэнниттэн
оройо быкта. Тохтуу тўЇээт, сэмэй кыыс
оіолуу, сэрэнэн-сэрэнэн сирэйин дьэ
кєрдєрдє. "Уруй-туску!" – диэн тула барыта
саµа аллайда. Онуоха кўн чаіылыйда. "Àх-
тыбыккыт буолуо, астына кєрўµ!" – диир-
дии, єттўк баттанан турбахтаата…(3 кн.,
101 с.). 

Сахалар былыр-былыргыттан ай-
ыліаны тыыннааіымсыталлар. Ол айыліа
кэрэтигэр, сўдўтўгэр сўгўрўйўўттэн, олох
таабырынын билиэхтэрин баіаралларыт-
тан буолуон сєп. Àйыліаны тыыннааіым-
сытыы холобура норуот тылынан уус-уран
айымньытыгар – олоµхоіо ордук ўчўгэйдик
кєстєр. Ромаµµа тиит маЇы, кўнў тыын-
нааіымсытыы холобурдарын кєрдўбўт.

Àйыліа кэрэ кєстўўтэ – Кыталык. Хара
кыталык – хараµа олох кєстўўтэ. БиЇиги,
ааіааччылар, ромаµµа кыталыгы кэрэ
кєстўў быЇыытынан ылыммаппыт. Баіар-
батахпыт да иЇин, кыталыгы хара дьўЇўннэ-
эн кєрєбўт. Ол туЇунан автор бэйэтэ баста-
кы кинигэтин бўтўўтўгэр быЇааран биэрэр:
"Хара кыталык… Норуот талааннаах дьоно
– маµан кыталыктар. Кинилэр кэрэ кыта-
лык кэриэтэ аіыйахтар. Кинилэргэ айыліа
биэрбит саамай кўндў бэлэіинэн – талаан-
нарынан мааны кыталык кэриэтэ дьону
єрўў ўєрдўєх, бэйэлэрэ да єрўў олохтон
ўєрўєх-кєтўєх тустаахтар. Талаан диэн сор
буолбатах, талаан диэн ўрдўк дьол. Талаан-
нарын дьону дьоллуурга анаабатахтар, ки-
нини сатаан туЇамматахтар – хара кыта-

лыктар. Олоххо бэйэлэрин суолларын бул-
батах, олохтон кэлэйбит, соіотохсуйбут
дьоннор эмиэ хара кыталыктар. УЇукта
илик хараµа єй-санаа – эмиэ хара кыталык.
Бу єлєн эрэр батталлаах олох бэйэтэ эмиэ
хара кыталык буолаарай? (…) Сир ўрдўгэр
хара кыталыктар бааллар. Кинилэр суох бу-
олалларын туЇугар эрдээхтик охсуЇуохха
наада. Харах уутун тоіору ким барыта са-
тыыр. Дьиµнээх олох иЇин хорсуннук ох-
суЇары ўгўстэр сатаабаттар. Сир ўрдўгэр
аны хара кыталык суох буоларын туЇугар
Хабырыыс эрдээхтик, дьаныардаахтык ох-
суЇуо" (1 кн., 357-358 с.). Оттон роман ўЇўс
кинигэтин бўтўўтўгэр хара кыталык олох
хайдах сайдыаіын билгэлиир курдук
кєстєн ааЇара ааіааччыны єссє тєгўл тол-
куйдатар: "Им уотун аннынан кынатын бы-
ластаан, ураты кєтєр, хап-хара кєтєр,
кєтєн иЇэр дии. Улуу кўєл улахан арыытын
кырдалыгар олоро тўстэ эбээт. Бу туох
дьикти кєтєрєй? Хара кыталык! Тєбєтўн
кыµнатан, кытара кыыЇар хотугу чолбону
кыµастаспахтаата уонна иЇин тўгэіиттэн
имэµнээхтик, куруліаннаахтык кыланан
ылла. Бу айылаах сир ўрдўгэр сор-муµ,
соіотохсуйуу, харах уута єтєрўнэн сўтўє,
симэлийиэ суохтарын билгэлиирдии, хара
кыталык хамсаабакка єр олордо уонна
ыаЇыйар хараµаны кытта силбэЇэн хаалла"
(3 кн., 262 с.).

Хара кыталык – хараµа олох кєстўўтэ.
Ол эбэтэр эргэ олох, талааннарын сатаан
туЇамматах дьон, олохтон кэлэйбит,
соіотохсуйбут дьон, уЇукта илик хараµа
єй-санаа, бу "єлєн эрэр батталлаах олох"
бэйэтэ. Ромаµµа хара кыталык ампаара
умайыытынан, КыЇаліа ойуун єлўўтўнэн,
Хараанай, Сиидэркэ суруксут уонна Àата
Суох єлўўлэринэн эргэ олох, єй-санаа
умайыыта, суох буолуута кєстєр. Àвтор ро-
манын аатын табыгастаахтык да булбут
эбит диэн санааіа кэлэіин.

"Хара кыталык" романы ааіан баран,
киЇи айыліаны кытта ыкса ситимнээіэр
чахчы итэіэйиэххэ сєп. Оччотооіу кэм ха-
раіынан кєрдєххє, киЇи – айыліа кэнэн
оіото. Ол холобурун Хобороос, КыЇаліа,
Хабырыыс уобарастарыгар кєрєбўт. Ро-
маµµа айыліа ўтўє доіорун быЇыытынан
Тайіаны ылынабыт. Оттон айыліа бил-
гэЇиттэринэн Огдооччуйа эмээхсини уонна
ТыаЇыты холобурдаатым. 

Сахалар былыр-былыргыттан ай-
ыліаны тыыннааіымсыталлар. Иван Гого-
лев романыгар ордук сєбўлээн тиит-маЇы,
кўнў тыыннааіымсытар. Ону холобурдар-
тан кєрдўбўт.

Иван Гоголев айыліа кєстўўтўн олоіу
кытта итэіэтиилээхтик ситимниир. Онон
айыліа "кўўЇўн-кўдэіин" кєрдєрўєн
баіарар быЇыылаах диэн тўмўк санааіа кэ-
лэіин. Ромаµµа айыліа маанылаах кєтєрє
– кыталык эмиэ олоіу кытта ыкса ситимнэ-
эх буолан тахсар. Кини оччотооіу олоіу
кєрдєрєр символ уобарас. Хара кыталык –
эргэ олох, талааннарын сатаан туЇамматах,
олохтон кэлэйбит дьон.

Тыл улуу маастарын трилогия-романа
айыліа "сытын-сымарын", "тыаЇын-ууЇун"
иµэриммит диэхпин баіарабын. Харахпар
хараµа тўўнў ый-сулус сырдатара, кўн
"тэмтэйэ ойон" тахсара, Єлўєнэ эбэ налый-
ан-наскыйан сытара, кылбаа маµан кыта-
лык халлааµµа кєµўл кєтєрє кєстєргє ды-
лы, чыычаах ырыата, хатыµ мас суугунуура,
ўрўйэ сўўрўгўрэрин тыаЇа иЇиллэргэ ды-
лы… Кєр, киЇиэхэ оннук дьайар айылгыла-
ахтар – Кындыл Уйбаан айымньылара! Би-
лигин, экология проблемата сытыырхайан
турар кэмигэр, Иван Гоголев "Хара кыта-
лык" романа актуальноЇын сўтэрбэт. Дэ-
лэіэ даіаны, поэт Моисей Ефимов
"кўннэр-дьыллар ааЇыахтара, кєлўєнэттэн
кєлўєнэлэр солбуллуохтара, ол эрээри
Иван Гоголев улуу аата умнуллуо,
єлбєєдўйўє суоіа, єссє ырааЇыран, єссє
дьэµкэрэн иЇиэіэ" диэн этиэ дуо?
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Каган Àк-Кўн – Маіан Кўн бу сарсыарда
эмиэ халлаан саµа тунаара сырдаан
эрдэіинэ эрдэ уЇугунна. Эрэйдэнэ-

эрэйдэнэ аанньа утуйбата, ситэ сынньам-
макка ўлтў сынньыллыбыт курдук буолан
турда. Тўўн ол да буоллар этэµµэ ааспы-
тыттан кини ўєрдэ, сырдыкка хайдах эрэ
чэпчэки, туохтан да куттаммаккын. Кини
умуллан эрэр кулуЇуну булкуйан кўл анныт-
тан икки умайбыт хардаіаЇы булла уонна
ону хамсатта. Уоту тыал ўрўєіэ, оччоіо
бэйэтэ кўєдьўйўєіэ, отууга куруутун уот ба-
ар буолуохтаах.

Чугас алта уон алта кырыылаах солко
сабыылаах дыбарыас былыт курдук тыалга
тэлимниир. Ону бэіэЇээ киэЇээ туруорбут-
тара, ол гынан баран каган ыарахан барча
быыстаах кыЇыл кємўс ороµµо хаЇан эмэ
утуйара. Ынырык тымныы тўстэіинэ эбэтэр
уЇуурар бууріа буоллаіына. Кини ўгэс кур-
дук "сылаанньыйбат, улуктуйбат" туЇугар
бототун тэлгэнэн, ыµыырын сыттанан, чап-

парааіынан саптан баран кулуЇун таЇыгар
утуйара. Ити ыалдьыттарга, посолларга
аналлаах дыбарыас. Кинилэри бэйэтин ба-
айынан-дуолунан киэптиир туЇугар. Биллэ-
рин курдук, ким баайдаах, модун кўўс-уох
киниэхэ баар.

Бу Бэлтир диэн хочоіо кинилэр
бэіэЇээ кэлбиттэрэ. Саµа сиргэ куруутун
ўчўгэй: тула ким даіаны тэпсибэтэх кырса,
от арааЇа ўўнэр, оннооіор ураЇалар истэ-
ригэр сибэкки, кўєх от бєіє, барыта ыраас,
сибиэЇэй. Сыта дыргыйан ўчўгэйин! Бары-
та уларыйа тўЇэр: салгына эмиэ, дьиэ-уот
эмиэ уонна, кылаабынайа, бэйэµ эмиэ.
Бўтўннўўтэ сабыс-саµа, иккистээн
тєрєєбўт курдуккун, єс-саас, ыарыы-сўтўў,
кыЇаліа – туох баар мєкў урут олорбут сир-
гэр хаалар, олор эйиигин манна булбаттар,
сўтэрэллэр. Маннык ўтўє кўннэр умнуллу-
баттар, єйгўттэн тахсыбаттар, тўўлгэр куру-
утун ханна эрэ кєЇєн, айаннаан иЇэр кур-
дуккун…

Саха норуотун тєрўттэрин тўµ былыр-
гыта, ханна ўєскээн-тэнийэн олорбуттара,
хайа омуктары кытта алтыспыттара бач-
чааµµа диэри чопчу ыйдаµардылла илик.
Ол, бука, кэлэр кєлўєнэ чинчийээччилэр
быЇаарыыларын кэтэЇэрэ буолуо. Оттон
билигин тєрўттэрбит туЇунан сэрэйии эрэ
быЇыытынан, ону тэµэ атын омуктар исто-
рияіа сыЇыаннаах архыыптарыттан, но-
мохторуттан, уус-уран айымньыларыттан
эмиэ билиэхпитин сєп. Ол курдук Àлтайга
олохтоох тўўр тєрдўлээх омук биЇиэхэ уру-
улуу буоларын єссє биир тўгэн итэіэтэр.
Àлтай Республикатын народнай суруйаач-
чыта Диваш Каинчин "Умуллубут сулустар
кўллэрэ" диэн историческай сэЇэнин аах-
пыт киЇи манна саха саµалаахха чугаЇы
элбэіи булуоіа. Соіотох айыліаіа да
сыЇыаннара, айыліаны тыыннааіымсы-
тан, уобарастаан, дириµник ырыµалаан
єйдўўр дьоіурдара хайдах эрэ дьиµ саха-
лыы курдук кєстєр. СэЇэµµэ омугу салай-
ар баЇылыктар былыргы былдьаЇыктаах,
тыын-тыыµµа харбас ўйэіэ да олордол-
лор, хаан-уруу норуоттара сир ўрдўгэр ты-
ыннаах хааларын туЇугар єйдєрўн сытыы-
лаан, кыахтарын саталлаахтык тўмэн оло-

руулара, дьаЇаныылара бўгўµµў ўйэіэ да
долгутар, ааіааччыны бэйэтигэр тардар. 

Бу "Умуллубут сулустар кўллэрэ"
сэЇэн аны сахалыы тылбаастанан тахсар
буолла. Маныаха суруйааччы, тылбаасчыт
Семен Николаевич ГОРОХОВ ылыста. Ки-
ни уопсайа 30-ча кинигэ кўн сирин
кєрєрўгэр сыратын уурбута. Урукку
єртўгэр Семен Горохов аіыйах ахсааннаах
норуоттар суруйааччыларын В.Санги, Ход-
жер, Ю.Шесталов айымньыларын сахалыы
саµарпыт тылбаасчыт, "Кыым", "Социали-
стическая Якутия" хаЇыаттарга журналист,
"Хотугу Сулус" сурунаал кылаабынай ре-
дакторын, хас да улуус хаЇыатын редакто-
рын быЇыытынан биллэрэ. Уонча сыл ус-
тата В.Серошевскай "Якуты" диэн улахан
ўлэтин, кэлин "Якутские рассказы" диэнин
тылбаастаабыта. Àаспыт 2006 сылга Се-
мен Гороховка "Журналистиканы сайын-
нарыыга тус бэйэтин ўтўєлэрин иЇин" уон-
на "Серошевскай кинигэлэрин тылбаас-
тааЇын иЇин" диэн бэлиэтээн, П.À.Ойууну-
скай аатынан государственнай бириэмий-
эни биэрдилэр.

Оттон Àлтай суруйааччытын сэЇэнигэр
ылсыбыта маннык. Àаспыт кўЇўн алтыннь-
ыга-сэтинньигэ Семен Николаевич Горнай

Àлтайга сынньана бара сылдьан, "Чемал"
санаторийга суруйааччылары кытта
кєрсўбўтэ. Àйар идэлээхтэр бэйэ-бэйэлэ-
рин билсэн, Саха сирин, Àлтай туЇунан
ирэ-хоро сэЇэргэспиттэрэ. Народнай су-
руйааччы Диваш Каинчин икки кинигэтин
бэлэхтээбитэ. Оттон Семен Горохов "Пу-
ти-дороги" диэн муоранан, Саха сирин
єрўстэринэн айанын туЇунан кинигэтин
биир идэлээхтэригэр биэрбитэ.

Àлтай суруйааччытын кинигэтин ааіан
баран, кини "Умуллубут сулустар кўллэрэ"
саха киЇитигэр кэрэхсэбиллээх буолуоіун
єйдєєн, сахалыы тылбаастыырга санам-
мыта. Онон алтынньыттан саіалаан, кини
бу ўлэни ситэрдэ. Семен Николаевич ал-
тайдар сахаларга дьўЇўннэрэ, тыллара-
єстєрє майгынныырын бэлиэтиир. Кини-
гэіэ баЇылыктара – каган Àк-Кўн сахалар
тєрўттэрин туЇунан "уч-курыканнар ханна
бааллара биллибэт, тўўн аµаардаах дой-
дуга тиийэн, ыт кєлєлєммўттэр дииллэр"
диэн санаатыгар тутара былыргыны
сэµээрэр киЇиэхэ кэрэхсэтиэн сєп. 

Бўгўн ааіааччыларга сахалыы кинигэ
быЇыытынан тахса илик айымньыттан
быЇа тардыыны Семен Горохов тыл-
бааЇынан билиЇиннэрэбит.

Тылбаасчыт сонун ўлэтэ

(Романтан быЇа тардыы.
Семен ГОРОХОВ тылбааЇа)

УМУЛЛУБУТ СУЛУСТÀР



И
Л

И
Н

 
�

2006, №
5-6

19

Àк-Кўн манна сылдьыбатаіа, арааЇа,
сўўрбэччэ сыл буолла, ол гынан баран бу
Бэлтир хочотун хаЇан даіаны умнубат этэ,
куруутун манна кэлиэіин баіарара. Бэлтир
– ўрэхтэр уонна хочолор холбоЇор сирдэрэ;
манна Куркурек уонна Чакпынду ўрэхтэр
уонна биэс хочо биэс тарбах курдук куустуЇа
сыталлар. Кинилэр силлиЇэр кэтит ытыста-
рыгар бу кєЇєн кэлэн олороллор. Манна
кєµўл, киэµ-куоµ, остуоруйа дойдутун кур-
дук. Ыраах муус тєбєлєрўнэн халлааµµа ан-
ньыллар улуу хайалар кылбаЇаллар. Ўрдўк,
чуумпу сир, тугу да гыммакка, оргууй аіай
ўєрэ-кєтє сылаанньыйан, бу дьикти кэрэни
кєрєн олоруоххун баіараіын. Тўўнўгэр хал-
лааµµа сулустар бўттэтэ суох бачыгыраЇан-
нар, Таµараны кытта сипсиЇэр курдуктар.
Єссє ўчўгэйэ баар – єстєєх манна ханан да
биллибэккэ киирэр сирэ суох, єскєтўн кини
кўўстээх буоллаіына саЇар сирдээххин,
онон ўгўс сэриини туппакка, аіыйах ахсаан-
наах харабыллаах буоллуµ да сєп.

Ол эрээри Àк-Кўн куруутун солото суох,
кини мєлтєєн-ахсаан биэриэн сатаммат.
Бєєлўўн кини дьэ, тиЇэіэр, хайаан да
соіуруу тоіо анньан киирэргэ кытаанахтык
быЇаарынна. Àріаа да, Илин да, хоту да бу-
олбатах, тус соіуруу быЇа тўЇэргэ. Онно
єстєєх кўўстээх. Куттаныан куттанар. Ол
гынан баран туох эрэ имнэннэ – билигин
эбэтэр хаЇан даіаны. Эбэтэр каган, эбэтэр
кулут буолуоіа! Эбэтэр єстєєіўµ кыай-
ыаіа, эбэтэр эн! Ити курдук быЇаарынан
бирикээс биэрдэ. Кини хаЇан даіаны
аліаЇаабат буолара, бу да сырыыга
этэµµэ буолар ини. Сэриилэрэ уЇаатаіына
аны тўєрт хонугунан манна баар буолуохта-
ра. Ону тэµэ Улуу Каганнар Хочолоруттан
эдэр ыччат мустуоіа. Àк-Кўн бэйэтин ыч-
чаттарын кєрбєтєіє ыраатта. Суох, суох,
кини аліаЇаабат, биирдэ эмэ сыыстарбыта
буоллар маннык киэптээн олоруо суох этэ.

Халлаан сырдаабыта, ол гынан баран
Àк-Тру тєбєтўгэр туман тўЇэн тула хараµа

сабардаата, тымныйда, ол туман быыЇынан
чугас, биир ох тэбэр сиригэр, хайа тэл-
лэіэр адаархай хатыµ таЇыгар сўўсчэ киЇи
аалыµнаЇаллар. Ити Àк-Кўн ойохторо,
оіолоро, аймахтара, хамначчыттара Бэл-
тиргэ этэµµэ кэлбиттэригэр махтанан Ха-
ра Ханат ойуун баЇылыктаах Байанайга (?)
сўгўрўйэллэр. Ону мантан, ыраахтан кєрєр
олус ўчўгэй, тўЇўў олорор курдуккун. Дьоно
бєлєхтєЇєн баран киэµник эргийэн, кыйра
диэн маіан лиэнтэнэн киэргэтиллибит
ытык хатыµы тула хаамсаллар. Ити хатыµы
кинилэр ўстэ эргийиэхтээхтэр. ÀаЇан иЇэн
бары бокулуоннууллар, илиилэрин єрє уу-
наллар, аан дойду тўєрт єттўн ўўтўнэн иби-
ирэллэр. Кып-кылгас сонноох ким эрэ
оіото тойтоЇуйа сўўрэр. Кини єссє ўчўгэй-
дик хаама илик быЇыылаах, киЇи кўлўєн
курдук охтон тўЇэр уонна сонно тура экки-
риир. Эмиэ оіутта, онуоха ким даіаны
кыЇаммат, оннооіор ийэтэ илиитин биэр-
бэт. Ол эрээри ким эрэ кэлэн атаіар туруо-

КЎЛЛЭРЭ

Диваш КÀИНЧИН



рар. Оіо бэйэтэ, бэйэтин атаіынан хатыµы
эргийиэхтээх, оччоіо эрэ халлаан уонна бу
хочо иччилэрин ўтўє санаалара киниэхэ ти-
ийиэхтээх.

Àк-Кўн каган толкуйа дириµ, кини єйє-
санаата хаЇан даіаны уіараабат. Ити кар-
луктар баіайылар албынныыллар, тўЇээни
тєлєєбєтєхтєрє икки сыл буолла. Буруттар
уонна тобулардар бэйэ-бэйэлэрин кытта
хапсыЇа сылдьаллар, биир каганаакка ба-
алларын єйдєєбєттєр, атыттарга ўєрэх бу-
олар гына иккиэннэрин кэЇэтэн биэриэххэ
наада. Тааттар ўўнўўлэрин хомуйаат сыл
ахсын єрє тураллар, бэйэлэрин каганнарын
Єсўйээни тєннєрєєрў модьуйсаллар, уч-
курыканнар ханна бааллара биллибэт,
тўўн аµаардаах дойдуга тиийэн ыт
кєлєлєммўттэр дииллэр. Оттон саамай
ынырык єстєєх – Хараµа Кўўс халлаан кур-
дук киэµ кумах куйаарга тиийэн быЇаіын
сытыыланар, саба тўЇэргэ табыгастаах
тўгэни кэтэЇэр. Итиниэхэ туох да солун су-
ох, барыта уруккутунан, итинник этэ, итин-
ник буола да туруоіа: соіурууµµу
єстєєххўн ўлтў оіустаххына, хотугу
єстєєіўµ тєбєтўн єндєтўє, аріааµµыны
кэЇэтэн биэрдэххинэ, кэннигиттэн илиµµи
єстєєіўµ саба тўЇўєіэ. Ити алдьархайтан
хайдах даіаны, хаЇан даіаны тахсыбаккын,
чугастааіы єстєєххўн ўлтў оіустаххына, он-
нооіор кўўстээх, ынырык єстєєххє
тўбэЇэіин. Кини эн кыайбыт єстєєххўттэн
мэЇэйдэппит эбит. Ити хаЇан даіаны
бўппэт, муµура суох иэдээн. Àліас туттар-
дыµ да, сонно тєбєіўн ыµыыргар хам бат-
тыахтара, норуоккун кўўстэринэн ўўрэн ил-
дьиэхтэрэ. Єстєєіўµ сытыы охторо эн
сўєЇўµ-аЇыµ ўрдўнэн иЇиириэхтэрэ. Эн
дьиэіин-уоккун тўµ-таµ тўЇэрэн талыахта-
ра, ааµµын ўлтў сынньыахтара, оЇоіуµ
кўлўн кўдэµµэ кєтўтўєхтэрэ, уоккун умуру-
оруохтара, ороµµор таалалыахтара,
оіолоргун, ойохторгун буортулуохтара. Са-
амай саата-суута баар – эн єбўгэлэриµ
ўйэ-саас тухары сытар булгунньахтарын
хаЇан, тугу даіаны ордорбокко халыахтара,
кинилэр дууЇаларын аймыахтара, сынньа-
лаµнарын кэЇиэхтэрэ. Ити саат-суут эн, ка-
ган, ўрдўгўнэн барыаіа, єбўгэлэриµ: "Тоіо
алдьаттардыµ?" – диэн эн ўрдўгэр
тўЇўєхтэрэ. Эйиигин буруйдуохтара, бэйэ-
лэригэр чугаЇатыахтара суоіа, оччоіо эн
дууЇаµ аата-суола, тєрдє, аймаіа суох
ўйэ-саас тухары оннун булбакка муна-тэнэ
сылдьыаіа, ынырыга онуоха сытар. Итин-
тэн быыЇанар биир эрэ суол баар, "эбэтэр
эн, эбэтэр мин", – диэн быраабыланан оло-
руохтааххын. Онуоха наада буолар кўўЇў
хантан ылаіын, хантан сэриини мунньу-
наіын? Хайаан да булуннаххына сатанар.
Булумматаххына сатаммат. Оччоіо
єстєєіўµ эн тєбєµ уµуоіуттан омурда оон-
ньуоіа.

Кэнники сылларга биир алдьархай
ааµнаата: дьонум-киЇим сўєЇўтўн элбэп-
пэт, оіону тєрєппєт буолла. Дьон-киЇи
тєбєтўгэр єстєєх иµэрбит куЇаіан єйє-са-
наата иµнэ. "Тоіо кыЇана сатаатахпытый,

ханна тиийээри, уµуохпут маіан хатыµнар
анныларыгар сытыйыаіа, сўєЇўбўтўн-ас-
пытын тєннўбэт сиригэр ўўрэн илдьиэхтэ-
рэ", – диэн ыра ўєскээтэ. Сибилигин ман-
нык ис хоЇоонноох тойугу тобулуохха баар
этэ: "Элбэх сўєЇўлэннэххинэ норуотуµ эл-
биэіэ, норуот элбээтэіинэ сэрии дьоно эл-
биэіэ, сэрииµ кўўЇўрдэіинэ элбэіи бу-
луоµ, элбэіи буллаххына олоіуµ тупсуоіа.
Ўчўгэй олох диэн, ол аата, сўєЇўµ дэлэйэр,
оіоµ элбиир, оччоіо ўєрўў-кєтўў, тиµ кур-
дук олох. Итинник каганат – кўўстээх каган-
наах. Оттон каган диэн ат буолбут норуот
баайыллан туран аЇыыр сэргэтэ".

Àк-Кўн урут даіаны ыарахан толкуйга
ылларан, ўлтў кырбаммыт курдук уЇуктара,
ол гынан баран онто сонно ааЇара. Бўгўн
ити ыарахан таЇаіас тоіо эрэ арахсыбат,
дьиµэ сааЇа биэс уона эрэ ээ. "Тугунан эрэ
дьарыктаныахха, аралдьыйыахха наада. Ох
саам быатын тардыахха", – диэт, Àк-Кўн ой-
он турбута уонна сўрэіэ быЇыта анньан
олоро тўспўтэ. Урут хаЇан даіаны итинник
буолбат этэ. Єлєєрў гыннаіа дуу?.. Суох,
суох, оннук буолбатах…

– Туох буоллуµ, мин каганым, – диэт,
харабыла сўўрэн кэлбитэ.

– Киэр буол! – быЇа биэрбитэ Àк-Кўн.
Куруутун кэтии сылдьаллар. Туох баар
итэіэЇиµ, мєлтєх єттўµ кєстє сылдьар. Ол
гынан баран эмиэ да ўєрэ санаабыта, хара-
был диэн итинник чуор буолуохтаах.

Àк-Кўн кэнники кэмµэ тоіо эрэ ыары-
тыйар, онтон сэрэхэдийэр буолла. Баіар,
тєрєппўттэриттэн иµмит хаана мєлтєх буо-
лаарай? Ол гынан баран тєЇє уЇуннук оло-
руохтааххын кинилэр саастарынан кэмниир
кыаіыµ суох. Кинилэртэн ким даіаны ўйэ-
тин моµоон єлбєтєіє, бары быстах єлўўгэ
суох буолбуттара. Оннооіор ийэтэ, Кємўс
Ытаріа... Кини ийэтин ўчўгэйдик єйдўўр…
Олус эдэркээн эбит билигин санаатахха...
Кэргэнэ каган Кўн Уола єлбўтўгэр, ўгэс
быЇыытынан, кинини тыынын быЇан баран,
анараа дойдуга даіаны кєрє-харайа сы-
рыттын диэн бииргэ кємпўттэрэ.

Àк-Кўн улуу сыалга анаммыт киЇи. Ол
иЇин Халлаан уонна Таµара киниэхэ уЇун
дьыліаны аныах тустаахтар. Ол эрээри
тоіо эрэ бухатыырдыы буолбатах, олус ча-
раас уµуоіу биэрбиттэр, сирэйэ эмиэ киЇи
хараіар быраіыллыбат сип-синньигэс. Ха-
раіа кыараіас, кулгааіа даллаіар... "Ха-
раіа суох оіону тєрєттўм диэн куттаммы-
тым, – ийэтэ кўлэрин кини єйдўўр. – Онтон
иэдэскиттэн тарпыппар, хараіыµ аЇыллан
кэлбитэ". Саµата эмиэ мєдєєн, кыратык
тардыалатар. Ол гынан баран Халлаан уон-
на Таµара, – кинилэргэ махтал буоллун –
киниэхэ кўўЇў, хапсаіайы уонна, арааЇа,
єйў уонна киитэрэЇи харыстаабатахтар.
Дьэ, ол иЇин, дьыліатын быЇаарар тўгэн-
нэргэ куруутун кыайыылаах тахсар. Хас
хамсаныыта, быЇах биитин курдук кєрўўтэ-
истиитэ барыта каган курдук, ол баЇылык-
тар ўгўс кєлўєнэлэригэр айыллан бэрилли-
бит ўгэс. ТаµаЇынан уонна кєрўµўнэн кини
атыттартан атына суох курдук, ол эрээри
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биир эмэ тылы сибигинэйэн даіаны эт-
тэіинэ, бары ону толоро ыстаналлар. Дьэ,
итинник ананан тєрўєххэ наада. Ити киЇиэ-
хэ барытыгар бэриллибэт, атыттар ити
туЇугар тыЇыынчанан доріоонноох тылла-
ры этиэхтэрэ, бирикээстиэхтэрэ этэ. Кини
бытааннык хаамары эмиэ сатаабат, ыксаа-
таіына тоіо эрэ иннигэр кўєх от кўєгэµни-
иргэ дылы. Барыта норуот єс хоЇоонугар
этиллэрин курдук: аЇыыргар тиэтэйимэ, от
ўрдўгэр тўстэххинэ – ыстаннар.

Àк-Кўн утуйа сытар бототун анныттан ох
саатын сулбу тардан таЇаарбыта. Тулаіар
тєЇє даіаны ўс хос харабыл баарын иЇин,
ох сааіын куруутун бэйэіин кытта илдьэ
сылдьыахтааххын. Ону тэµэ ох саа сииги
сєбўлўўр, ол иЇин сиргэ сытара ордук. Сир-
гэ сыттаіына эрэ имиллэµнэс, тупсаіай
буолар.

Àк-Кўн сылгы сиэлиттэн бэйэтэ єрєн
оµорбут быатын тарбаіынан таарыйан
кєрбўтэ, онтон сўєрэн ылан баран хат тар-
пыта. Саатын-сэбин уонна араас тэ-
рээЇинин туЇугар бэйэтэ кыЇаныахтаах,
ити буойун бастакы соруга. Дьэ, ол иЇин,
Àк-Кўн батаЇын биитин бэйэтэ сытыылыы-
рын сєбўлўўр уонна ыµыырын, хас биирдии
холунун, атын тўєЇўн быатын кўн ахсын ту-
тан-хабан кєрєр. Тирии тирии курдук, ууну-
он, сытыйыан, кутуйах даіаны сиэн сєп. Бу-
оларын курдук хас биирдии бытархай
єлўўгэ тиэрдиэн сєп.

Этэ-хаана ыалдьара тохтообута, ол гы-
нан баран ўтўєрэ охсоро саарбах. "Баіар,
ити туох эрэ бэлиэтэ, битэ буолаарай? –
толкуйга тўспўтэ кини. – Оіолорум туох эмэ
буолаайаллар? Ол эрээри туох буоллахта-
рай, билиµµитэ сэрии суох. СўєЇў даіаны
этэµµэ турар ини, сайын дии, ичигэс кэм.
Ол гынан баран Кара-Канат ойуун этэринэн,
туох эрэ куЇаіан бит быЇыылаах. Иллэрээ
кўн кини тиийэн кэлбитэ. КєЇўў буоллаіына
бары кєµўл бараллар. Бэйэµ эмиэ барытын
умнан, дьону кытта тэµ буола тўЇэіин.

– Сэрэнэн сырыт. КуЇаіан тўўлў тўЇээ-
тим, – диэн ойуун сирэйин мырдьыччы тут-
тубута.

– Сэрэн диэмэ...
– Оо, улуу тойонум, сэрэн, сэрэн.

КуЇаіан тўўлў тўЇээтим.
– Тугу тўЇээтиµ? Этэ оіус.
– Ханнык эрэ хара таµастаах дьон эн бу

Хара Àтыыргын оіуурдаан ыллылар. Ол гы-
нан баран мин тўўлўм куруутун кырдьык бу-
олбатах... Àрдыгар кєннєрў тўўл... Ол эрээ-
ри сэрэннэххэ сатанар. Эр киЇи олоіо атын
сўрэіэр диэн мэнээк эппэттэр.

Àк-Кўн кыыЇыран атын ўўнўн холкутап-
пытыгар Хара Àтыыр иннин диэки ойбута.
"Суох, миигин буолбатах... – Àк-Кўн кэннин
хайыЇан ойуун диэки силлээбитэ. – Эн
тўўлўµ бэйэµ ўрдўгўнэн бардын". Ол гынан
баран тєЇє даіаны ойуппутуµ иЇин,
дьыліаіыттан куоппаккын. Баіар, кырдьы-
гы эппитэ буолуо. Мин туспунан куЇаіаны
саныа суохтаах этэ. Кини мин эЇэм ээ,
тєЇєлєєх бэлэіи ылла этэй. Оттон атыыр
сылгы тўўлгэ, кырдьык, эр киЇи, уол оіо...

Тєрєппўттэр оіолорун кытта биирдэр.
Ыкса чугастыылар. Тарбаіатаай хайатыгар
даіаны буолбут тўбэлтэни ылан кєрўєххэ.
Бултуу сылдьан кини атыттартан быстан ха-
албыта. Олус куйаас кўн этэ. Àйаннаан иЇэн
эмискэ уута кэлбитэ. Тулуйа сатаабыта да,
хараіа сабылла турара. Àк-Кўн атыттан
тўЇэн нухарыйа тўЇэн ылаары мас кўлўгэр
сыппыта. Ууµ кэллэіинэ тугу баіарар ум-
наіын. "Утуйума!" – эмискэ аіатын куолаЇа
иЇиллибитэ. Олус соЇуйбута, аіата єлбўтэ
ыраатта ээ. Àк-Кўн ойон туран кєрбўтэ,
ўєЇээттэн мас устун эриэн ўєн сыылан
тўЇэн эрэрэ. ТааЇы хаба тардан ылан эриэн
ўєнў тєбєтўн хампы охсубута. Уоттаах єлўў
диэн ааттаах дьааттаах ўєн этэ.

"Ўтўє сайын буолла, – Àк-Кўн соруйан
атын толкуйга тўспўтэ. – КуЇаіан туЇунан
санаамыахха". Чэпчэки тўў курдук туман то-
боіо Чакпында ўрэіин ўрдўнэн туналыйа
устарын кєрєн турбута. Соторутааіыта
томтор ўрдўгэр ытык хатыµы эргийэ хаам-
пыт дьон тула мустан илиилэрин халлаан
диэки єрє уунан олороллоро. Кыракый эрэ
оіочоон хаама сылдьарын ким эрэ олордо
тарпыта.

Хара хочуол иЇиттэн паар тахсыбат бу-
олбута. Ол аата эт бустаіа. Сотору кулута
Йорыш харта, тўєс этэ уонна икки илии ха-
лыµ сыалаах ойоіос толору ууруллубут,
минньигэс сыттаах бодунуоЇу туппутунан
сўўрэн кэлиэіэ. Уонна хатыµ урун хаЇан
оµоЇуллубут улахан иЇиккэ эмиэ икки илии
халыµнаах сыа быЇылла сылдьар миинин
иннигэр ууран биэриэіэ. Àк-Кўн сибилигин
бохуокка барарга эбэтэр икки кўнў быЇа ох-
суЇарга бэлэмнэммит курдук эти тото хаа-
ламмытын бэйэтэ да билбэккэ хаалыаіа.
Кыратык туттуна тўЇўєххэ баара, баіар,
сўрэіэ итинтэн ыалдьара буолуо. Уонна
єссє этэллэр ээ: иЇиµ толору буоллаіына
тєбєµ ўлэлээбэт эбэтэр тот буоллаххына
аччыктаабыты єйдєєбєккўн диэн.

"ÀЇаа, каганым, аЇаа... – Йорыш эти
быЇа-быЇа ўс куЇуогу кагаµµа ууруоіа,
биири бэйэтэ ыйыстыаіа. – Миигин кєрєн
кэбис, – уонна сутурук курдук сыаны ыста-
абакка эрэ ыытан иЇиэіэ, оннук модьу,
иµсэ баіайы. – Тибеттэн кўрэтэн аіалбыт
тўєрт биэлэрин бєрє тарпыт. Єлўктэрин
арыый былдьаан ылбыттар. Сии охсуохха
наада, сытыйа илигинэ... Бєрєлєр билигин
тоттор, дьиэ сўєЇўтўн тыытыахтара суоіа.
ТєЇє даіаны куЇаіан бит буоллар, Йорыш
бодунуос аµаара да хаалыар диэри арах-
сыа суоіа.

"Суох, сўєЇўнў тыытыахтара суоіа, ол
аата куЇаіаµµа", – Àк-Кўн аЇыан баіарбат,
ол гынан баран бєрєлєр кини єбўгэлэрэ,
онон кинилэр тобохторуттан аккаастанара
табыллыбат. Кини былыргы аіа тєрўтўн,
соіотох тыыннаах хаалбыт уолчааны
єстєєхтєр илиитин уонна атаіын быстала-
ан баран бырахпыттарын ТыЇы Бєрє тыын-
наах хаалларан турар. Ийэ бєрє илиитэ-
атаіа суох ол оіону уйатыгар аіалан бэйэ-
тин оіолорун кытта тэµµэ аЇаппыта уонна
киниттэн тоіус оіону тєрєппўтэ. Дьэ онтон
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ўчўгэйи даіаны, куЇаіаны даіаны, киЇили-
ини даіаны, бєрєлўўнў даіаны иµэриммит
саµа дьон тєрдє ўєскээбитэ. Ўгўс
тєрўєхтээх, єлбєт-сўппэт дьон-киЇи буолан
тахсыбыттара. Ол норуот кагана кини, Àк-
Кўн, билигин аан дойду аµаарын бас билэр,
Таµара биэрдэіинэ сотору аан дойдуну
бўттўўнўн даіаны оіуурдаан ылыаіа.

*   *   *
ТєЇє да ойут, ойуун тўўлўттэн куоппак-

кын. Билигин бєрєлєр тоттор. Ити тєЇє
кырдьыгын дьыл-кўн быЇаарыаіа, ол, бил-
лэн турар, ыраах. Баіар, ити єбўгэлэрэ сэ-
рэтэр бэлиэлэрэ эбэтэр уоскуйдуµ, улук-
туйдуµ, батаЇыµ кыыныгар сылдьан дьэ-
биннириэіэ диэн мєіўттэллэрэ буолаарай,
хааµµын кыынньаран биэр, бєрєнў атаіа,
сэрии дьонун – сэрии уонна охсуЇуу, оттон
каганы албан аат аЇатарын умнума дииллэ-
рэ дуу?

Кырдьык, Àк-Кўн єйє-санаата кўўрдэ,
ол кутургуйа курдук тоіо тэбэрэ буолла.
Ити санаата олоххо киирэ илигинэ кини уо-
скуйбат. Соторутааіыта ўйэ-саас тухары
єстєєіє Хара-Боко бэйэтин хотторууну
билбэтэх аатырбыт полководеЇа Элчи-Бий
баЇылыктаах биэс уон киЇини ыыппыта. Àк-
Кўн кинилэргэ дэлэй бэлэіи утары уумму-
та: Элчи-Бийгэ бэйэтин санныттан устан
саарба сонун бэлэхтээбитэ, Хара-Бокоіо
саамай ыарахан сыаналаах буобура сону
ыыппыта. Кини ойоіун кырасаабысса
Кємўс-Слуну эмиэ умнубатаіа, быыдара
бэргэЇэни, алмаастаах моойго кэтэри уон-
на кємўс биЇилэіи анаабыта. Сотору кини
итини барытын тєттєрў былдьаан ылыаіа,
онон тоіо харыстыаіай. Дьахтарга ыыппыт
бэлэіин эрэ тыытыа суоіа. Ол кэлиэхсит-
тэр кини алта уон алта муннуктаах ураЇатын
уонна хайа тааЇынааіар элбэх онно муннь-
уллубут баайын-дуолун кєрєн олус
сєхпўттэрэ єтє кєстєрє.

Биллэн турар, ыалдьыт саамай кўндў
хоноЇо. Кини ити Элчи-Бийдиин сэттэ
тўўннээх кўнў быЇа арыгылаабыта, хоттор-
бут уон икки єстєєхтєрўн бастарын
уµуоіуттан ыалдьытын муннуттан хаан
бырдаµалыар дылы арака иЇэрпитэ. Бэйэ-
тэ ол арыгылааЇынтан арыый бэттэх кэлби-
тэ. Ўргўлдьў даіаны барыах киЇи аЇыы ўўтў
айраны иЇэн абыраммыта. (Ол арыгы-
лааЇын сўрэіэр оіустаіа эбээт!) Кэлэр
єттўгэр кини оннугар ыалдьыттары кытта
чаіардара истиннэр диэн бэйэтигэр тыл
бэриммитэ. Ол гынан баран... биир эмэ
ўрўўмкэни сып гыннарар наада... Àрака
кўўстээх ас, таµаралар астара. Оннооіор
кыыллар ыраахтааіылара Хахай кыайбатах
диэн ўЇўйээн баар. "Уу дии!.." – диэн
киЇиргии-киЇиргии ис да ис буола олорон
охтон тўспўт да, утуйан хаалбыт, ону куобах
сўўрэн кэлэн бытыгын туура тарпыт.

Àк-Кўн ол Элчи-Бийдиин мэнээк арыгы-
лаабатаіа. "Дьэ, босхо арыгыны кэтэрдэн
биэрдим, аЇы да аЇаатым, – диэн кыр-
дьаіас Элчи-Бий итирэн баран киЇиргэм-
мит. – Єстєєххєр аЇаан баран, ол кэннит-

тэн ньуосканан хараіын дьєлє ас диэн
этэллэрин умнума. Каган элбэх да ойохтоох
эбит. Ордук ити хара харахтааіа... Чэ, буо-
лан эрдин... Сотору кэЇэтиэхпит... Àлта ту-
мен бэлэм турар".

Итини Àк-Кўн тулуйбута. Посолу єлєрєр
сатаммат. Ити саамай тиЇэх саат-суут, ол
иэстэбилэ сэттис кєлўєнэіэ тиийиэіэ.
Дьиµ иЇэ итиниэхэ буолбатах. Итирик
оіонньор лахсыырын итэіэйиэххэ сєп дуо?
Баіар, соруйан эппитэ буолуо. Хара-Боко
тўбэЇиэх кими даіаны ыыппат. Бастаан ыы-
тар киЇитэ бэйэтэ эрэ буолбакка, ўЇўс
кєлўєнэіэ диэри кини єбўгэлэрэ тєЇє бэ-
риниилээхтэрин билиэіэ, ис санаатын тус
бэйэтэ кєрєн-билэн итэіэйиэіэ, быЇатын
эттэххэ, хас урдааіын уонна чэрдээіин
ааіыаіа, тєЇє быттааіын уонна
ириµэлээіин чуолкайдыаіа. Баіар, соруй-
ан ўлўннэрэрэ буолуоіа, дьиµэ Хара-Бо-
коіо итиччэ сэрии суох буолан, кўнў-дьылы
сўўйээри гынара дуу? Мєлтєх сааЇыт элбэх
охтоохпун диэн киЇиргэнэр, оттон дьа-
даµыбын диэн суланааччы тєЇє
сўєЇўлээіин ахсаанын даіаны билбэт.

Итинтэн кєрдєххє, кўрўєйэх Эрдэнэ Ла-
аманы итэіэйиэххэ сєп. Кини этэринэн, ол
улуу куйаарга кыЇын ириэрии буолан мэч-
чирэµ муус килиэ буолбут, ынырыктаах сут
тўспўт, аЇылык суох буолан сўєЇў барыта
кэриэтэ єлбўт, ол иЇин дьон-киЇи аччыкта-
ан сэниэлэрэ эстибит. Ону туЇана охсуохха
наада! Хайа ўрдўттэн тоіо анньан киирэн
барытын ўлтў сынньыахха, эн дууЇаµ
ўрдўгэр ўйэ-саас тухары сатыылаабыт
єстєєіўµ олорор сирин кўл-кємєр оµору-
охха, ириµэрбит кутургуйаны ороон ылан
быраіыахха. Хара-Боко кєхсўн уµуоіун
тоЇута охсуохха, ўс уолаттарын єлєрўєххэ,
оттон соіотох кыыЇын Àлып-Нєрєіє ойох
биэриэххэ, оччоіо кини кўтўєт быЇыытынан
ол Улуу Куйаар истиэби дьоннуун-киЇилиин
бас билэр бырааптаныаіа. Оттон хайаны,
тайіаны, кўдэн курдук хотугу сири Суртул-
душ-Бий дьаЇайыаіа. Ол эрээри ити бары-
та кини, соіотох каган, илиитигэр киирэрэ
буоллар... Ол туЇунан саныыр даіаны ыны-
рык, Таµара, тєЇє да баіарбытыµ иЇин, ки-
ми даіаны икки тєбєлєєбєтєх. Кўн-дьыл
ааЇан иЇиэіэ, оччоіо барыта орун-оннугар
тўЇўєіэ.

Ол куйаартан тирэнэн баран, араіас си-
рэйдээх табгачтар сирдэрин дьєлє сўўрдэн,
кинилэр дьааттаах Àраіас муораларыгар
тиийиэххэ, онно аіам улуу каган Кўн Уолун
хорсун быЇыытын хатылыахха, ол гынан ба-
ран тыыннаах хаалыахха, Хара Àтыыры онно
уулатыахха уонна бэйэ утаіын ханнарыахха.
Онтон эЇиил єссє кўўс ылынан баран ўµўў
уЇугун аріаа туЇаайыахха – кинилэр кири-
эппэс куораттара биЇигини тохтотуохтара
суоіа. БиЇиги кинилэри баіас билэбит,
куйаіы кэппит тоµкуруун буойуннара, оло-
мо суох єрўстэрэ, баллыріас бадараанна-
ра, муµура биллибэт хараµа тыалара
биЇиэхэ мэЇэй буолбаттар.

Кўрўєйэх Эрдэнэ сєпкє этэр. Истиэп
куйаарыгар билигин куйаас, от ўўммэтэх,
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аттара ырыгаттар, биЇигини утарсар кыах-
тара суох. Хас биирдиилэрэ кыЇын аЇыыл-
ларын булунаары сири хаЇаллар уонна
єстєєіў ыалбыт кыайыаіа диэн эрэнэллэр.
Оттон кыайбатаіына єссє ўчўгэй, єстєєх
кинини билиэн ылыаіа, оччоіо сирэ миэхэ
хаалыаіа дииллэр. Ол кэнниттэн бэйэтэ
тўбэЇэрин тўЇээн да кєрбєт.

Єстєєх тєЇє даіаны элбэх буоллун кут-
таныма, кўўстээх даіаны буоллаіына
чаіыйыма. Оіуур синньигэс да буоллар
ханнык баіарар аты хамсаппат, оттон ўс
илии усталаах ох эйиэхэ утары ойон иЇэр
эЇэни тыына суох ыытыаіа.

Àк-Кўн ох саатын быатын тардан баран
боруобалаары оіу кыбыппыта. Тугу ытыах-
ха сєбўй? Эмискэ алта уонча хаамыылаах
сиргэ дьабарааскы ойон тахсан олоро би-
эрбитин биир ытыынан хаптаппыта. Хара-
была ыстанан тиийэн аіалаары гыммыты-
гар: "ЫЇаарылаа!" – диэн хаЇыытаабыта.

Àк-Кўн дьабарааскы этин олус
сєбўлўўр, ардыгар убаЇа этиттэн даіаны
ордорор. Кини куруутун каган буолбатаіа,
олоіор арааЇы кєрбўтэ, этэллэрин курдук,
биир кўн ат ўрдўгэр, иккис кўн ат
єрєієтўгэр сылдьыбыта, хаанынан даіаны
ытаабыт кўннэрдээіэ.

Кинини биирдэ єстєєхтєрє аіатыттан
уоран ылбыттара. Єскєтўн дьабарааскы
суоіа буоллар, тыыннаах хаалара саарбах
этэ. Сўлэн баран иЇигэр хонуу луугун
угаіын, онтон отунан суулаан баран итии
кўл анныгар быраіаіын, оччоіо олус да
минньигэс буолар. "Искин кыаммат буол-
буккун, – дии санаабыта кини. – Дьабараа-
скы этин сиэтэххэ ууµ кэлэр, ону эн би-
лэіин. Оттон эйиигин тєЇєлєєх толкуй,
тєЇєлєєх ўлэ кўўтэрий? Чэ, ол эрээри буол-
лун... ÀЇаан биэриэххэ наада, кэнники
аЇыыр да соло суох буолуоіа".

"Бэртээхэй ытыы! – диэн ўєрбўтэ Àк-
Кўн. – Илиим билигин даіаны бєіє, ха-
раіым сытыы эбит!" Баіар, аліас таппы-
тым буолуо. Суох, суох. Àрдыгар сааµ си-
тимин кулгааххар диэри тардан баран бэр-
кэ кыЇанан кыµыыгын, тыал хантан ўрэрин,
сыалыµ тєЇє тўргэнник хамсыырын эмиэ
билэіин, ол эрээри сыыЇан кэбиЇэіин. От-
тон сороіор... Бэрт єрдєєіўтэ биирдэ хай-
дах ыппытын адьас умнубат. Ханна эрэ
сўўрдэн иЇэн хараіын кырыытынан
кєрдєіўнэ, ўрдўнэн бэрт ўєЇээнэн кус
кєтєн иЇэрэ. Àк-Кўн атын даіаны тохтоп-
покко эрэ ытан саайбыта, кус тєбєтўн орой-
унан барбыта. Кини кыµыы да барбатаіа,
ўгэЇинэн туЇулуу тутан баран оіун тардан
кэбиспитэ, кєрбўт сиригэр тўспўтэ.

"Бэйэµ илиигинэн, бэйэµ єйгўнэн эрэ",
– диэн ўєрэтэрэ кинини аіата, билигин Àк-
Кўн уолаттарын эмиэ ити курдук ўєрэтэр.
Дьэ, холобур, батаскын баттаіы таарый-
даххына быЇа баттыыр гына сытыылаа эрэ.
Итини киЇи барыта сатаабат. Итинник ба-
таЇынан эрэ єстєєххўн ыµыырыгар диэри
хайа охсуоххун сєп. Билигин Àк-Кўн, биллэн
турар, урукку эдэрин курдук буолбатах, ол
гынан баран идэтийбит сатабыла сыттаіа...

Сатаабата буоллар Улуу Каганнар Хочоло-
рунааіы булгунньахха кємпўттэрэ єр буо-
луо этэ. Олоіор тєЇєлєєх хабыр хапсыЇыы-
ны ааста этэй. ТєЇє даіаны оччотооіуга
тыын былдьаЇыга буолбутун иЇин ўксўлэ-
рин умнубута ыраатта.

Каган итини барытын билиэн-кєрўєн,
сатыан наадата суох курдук. "Мин курдук
оµор!" – диэіин эрэ кэрэх, тыЇыынчанан
кэрэдэктэриµ субу баар буола тўЇўєхтэрэ.

Эйиэхэ ўчўгэй буоллаіына, киЇиэхэ ба-
рытыгар ўчўгэй. Ити олус бэрт. Хайалаах
сиргэ салгын тўргэнник ааЇар: хас биирдии
ўўнээйи ўрдўккэ талаЇар, ситэ охсуон, сиэ-
мэтин ыЇыан баіарар, тыынар тыыннаах
барыта оіолонуон, уЇун кыЇыны кытта ха-
тыЇарга кўўс ылыныан саныыр. Хайалар си-
рэйдэрэ араас єµнєєх сибэккинэн киэр-
кэйэр, атах сыгынньах сўўрўєххўн
баіараіын. Тоіо ўчўгэйэй – сўєЇўµ тот,
дьонуµ тоттор, бэйэµ эмиэ токкун. Саннь-
ыардар, санааіын тўЇэрэр туох да суох.
Маннык быйаµнаах сайыны биэрбит Хал-
лаан Таµаратыгар ис сўрэххиттэн махта-
наіын: кэмигэр илгэлээх ардах тўспўтэ,
эмиэ да куйааран баран сєрўўкээбитэ,
хаЇыµ биирдэ да хаарыйбатаіа. Быйыл
Халлаан сайын диэн тугун дьиµнээхтик
кєрдєрдє: кўєх нуолур от киЇи тєбєтє эр-
гийиэх, сылаанньыйыах курдук долгунну-
рар. Тула єттўµ сып-сырдык, кєµўл, ўєрўў-
кєтўў. Салгын эмиэ тот курдук, аччыктаа-
быккын, утаппыккын арыынан оіунуохтаа-
быт курдук аЇарар. Итинтэн ўєрэµµин ту-
луйбакка атыµ ўрдўгэр ойон тахсыаµ. Хой-
уу окко ат туйаіын тыаЇа даіаны иЇилли-
бэт, арай – тирт-тирт – от быЇыта барар
уонна бочугурастар ўргэн кєтєн тахсаллар.
Àккыттан тўстэххинэ, атыµ тўєЇэ отон уу-
туттан кып-кыЇыл буолар. Оттон ынахтар
кэбинэн, ыараханнык тыына, ыµырана-
ыµырана онно-манна сыталлар, кинилэр
тоттор, тўўнўн мэччийэн сєп буолбуттар.

Соторутааіыта Àк-Кўн эмтээх уулаах
Àрдьан-Уу диэн сиртэн тєннєн иЇэн аара
аймаіа оіонньорго Àк-Чамыыска таарый-
быта. ЭЇэтэ ўєрэн биир оіуЇу єлєрбўтэ
уонна барытын буЇартарбыта. Àк-Кўн ас-
тымматаіа: тўєрт уон киЇилээіэ, бары
моіустар, эмтээх уу кинилэр куртахтарын
сууйбута, кўнў быЇа ыµыыр ўрдўгэр сах-
сыллан, биир оіус этигэр дук буолбат дьон.
Ол эрээри Àк-Кўн аліаЇаабыт этэ, барытын
кыайан сиэбэтэхтэрэ. Оіус наЇаа эмис этэ,
оннук буолуон сєп, ол гынан баран киЇи
сєієрє баар – сыата олус астык, баара эрэ
эрбэіиµ саіаны ыйыЇыннаххына кэіэрди-
битинэн бараіын. Ол быйыл от сыалана
ўўммўтўттэн. От буолбатах, бэйэтинэн эмп.
"Ол эрээри маннык сайын кэнниттэн
кыЇыныгар тымныйан ыалдьыы элбиир", –
диэн кырдьаіастар этэллэр. Ол сымыйа.
Єскєтўн эн тылыµ тєрдўгэр диэри сыаны
хааланнаххына, ханнык да ыарыы ылбат.
Тот киЇи санаата бєієх, кўўстээх, кини ту-
охха да кыЇаллыбат.

Àк-Кўµµэ кўн ортотугар диэри кєµўлэ
суох ким даіаны чугаЇыа суохтаах. Кини

соіотоіун олорон толкуйдуохтаах, ити би-
риэмэіэ кини єйє аЇыллар. Àрдыгар тўўн
ортотун саіана хамначчытын Таас БаЇы
ыµыран ылар. Ол аата каган тєбєтўгэр туох
эрэ ўчўгэй єй киирбит, ону сарсыардааµµа
диэри умнуон сєп. Оттон хамначчыта Таас
Бас хаЇан даіаны, тугу даіаны умнубат. Бу
дьикти киЇи: хаччаіар тєбєлєєх, кып-кыра,
хомурдуос саіа, ол гынан баран хонноіун
анныттан сабы ороон таЇааран илиитигэр
эрийэ-эрийэ кэпсээн киирэн бардаіына,
сєієµµўн тєбєіўн эрэ кэіиµнэтиэµ. "Су-
ох, суох, итинник буолбатах, – диэн кини
эрэ этэр бырааптаах. – Бултуу барар
туЇунан, мин каганым, эн иллэрээ сыл, эри-
эн ўєн сылыгар, архардар сўўллэрэ киирэр
ыйдарыгар, ый туолуутун саіана, ол аата
ый ортото эппитиµ. Ол кэнниттэн икки хо-
нон баран, хаар саµа тўспўтўн кэннэ бар-
быккыт. Ол кўн Токтомыш-Бий уол оіолом-
мута, оттон Àй-Тана эмээхсин тииЇэ ыалдь-
ыбат буолбута, тимир ууЇа Окраш-Àка саµа
сону булуммута. Оттон эЇиги ол сырыыга
уон тоіус бараны, сэттэ саЇылы, ўс..." –
"Єйдєєтўм! – Àк-Кўн хаЇыытыы тўспўтэ. –
Кырдьык оннук этэ". – "... атыыр бўўчээни
єлєрбўккўт, – Таас Бас салгыы кэпсии
олорбута. – ТоЇуурга сэттэ бєрє ўєрэ тўбэ-
спитэ, ол эрээри ону эЇиги ыппатаххыт,
таЇааран кэбиспиккит, бєрєлєр эЇиги
єбўгэлэргит буоллахтара дии". Билигин Та-
ас Баска соччо наадыйбаккын. Хамначчыт
Ойгорул Àк-Кўнў суруйарга ўєрэппитэ. Ол
гынан баран бэйэтэ барытын суруйар
кыаіа суох. Таас БаЇы сурукка ўєрэтиэх ба-
ара. Уонна Ойгорулга оскуоланы астарыах-
ха, ўєрэнээччилэри бэйэтэ булунуоіа.
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уруЇуйдара Диваш Каинчин “Пепел

звезд” (Горно-Àлтайск, 2006)
кинигэтиттэн туЇанылыннылар.
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– Кэпсэтиибитин бастакы оруолтан
саіалыахха. Театрга бастакы оруолуµ
ханныгый?

– Саха театрыгар дипломнаах артыыс
буолан кэлэн баран Àндрей Саввич Бори-
сов "Бырастыы" (1991 с.) диэн Максим Àм-
мосовка аналлаах спектаклыгар комсомол
уол оруолун оонньообутум. Хаайыы сцена-
тыгар биир монологтаах эпизодическай
оруол. Бастакым ол. Оттон иккис оруолум –
Федот Потапов туруорбут "БиЇирэм" (1991
с.) комедиятыгар Оохо – Оппуонньа оруо-
ла. Ити комедиянан киинэ уЇуллубута, онон
кєрєєччўгэ Оохо оруола киэµник биллэр
буолуохтаах. 

– Эдэр артыыс уЇуйулларыгар, си-
тэригэр-хоторугар тєЇє кэм-кэрдии на-
аданый, биитэр ол оруоллартан эрэ ту-
тулуктаах дуу?

– Мин санаабар оруоллартан тутулук-
таах. Практика буоллаіа дии. ТєЇєнєн эл-
бэх, ыарахан оруолга мускуллар да, соччо-
нон буЇар-хатар. Мин ўєрэниэм иннинэ те-
атрга биир сыл сцена рабочайынан ўлэлээ-
битим. Ол сылдьан гастролга артыыс тиий-
бэтэіинэ оонньуурум. Биирдэ режиссер
Василий Фомин сценаіа машинист уол ар-
тыыска баіалаах диэн "ХапсыЇыы" диэн
спектаклга киллэрэн кэбиспитэ. Онно Ге-
расим Васильев, Кирилл Семенов сўрўн
геройдары оонньууллар этэ. Мин кылгас
кэмµэ кєстєн ааЇар студены оонньообу-
тум. Бу спектаклга икки ыйы быЇа сылдьы-
бытым. Дьиµинэн, ол Ефим Степанов ору-
ола этэ, Ол кэннэ ўєрэххэ киирэрбэр олох
чэпчэкитик, бэлэмнээх киирбитим. Щеп-
кин аатынан театральнай училищеіа сту-
деннары сўўмэрдээЇин суох этэ. Онон Ха-
баровскайга Культура институтугар киир-
битим. 

– Хабаровскайга актерскай салаа
баар этэ дуо?

– Суох. Режиссерга ўєрэммитим. Àр-
тыыс ўєрэіэ Владивостокка баар этэ. Хо-
лобур, Кирилл Семенов, Маргарита Бори-
сова онно ўєрэммиттэрэ. 

– Мин сыаналыырбынан эн бастакы
дьоЇуннаах, кєрєєччўгэ сўрдээіин
биЇирэппит ўлэіинэн "Дойду оіото До-
рогуунап Ньукулай" спектаклга кўтўєт
оруола буолар…

– Эн сєпкє этэіин. Тоіо диэтэххэ, онно
артыыс быЇыытынан атын єрўтўм арыллы-
быта. Сценаіа бастакы тойуктааЇыным.
Онно Тумус Мэхээлэ кэлэн єр кэмµэ дьа-
рыктаабыта. Дьоіус эрээри сўрдээх ди-
риµ, хоргутуу, хомолто ис хоЇоонноох ору-
ол. Ити спектаклга мин оруолум режиссер
саµаны кєрдєєЇўнэ этэ диэххэ сєп. Оттон
миэхэ бастакы дьиµ сахалыы тыыннаах
спектаклым. Спектакль кэнниттэн Тумус
Мэхээлэ, Степанида Борисова, "Чолбон-
нор" буолан Францияіа музыкальнай фес-
тивальга рок-спектакль оµороммут илдьэ
сылдьыбыппыт. Барыахпыт иннигэр ЎєЇээ
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Íàäåæäà Îñèïîâíà ÎÑÈÏÎÂÀ, òåà-
òðîâåä.

Олунньу 1 кўнўгэр Саха театрын 
быйылгы сезонун премьератын – "Бастыµ

хатыыта" спектакль тула ааіааччылар
конференциялара ыытыллыбыта. Конференцияіа

кєрєєччўлэр режиссер Àндрей Борисов,
драматург Василий Харысхал уонна театр

артыыстарын иннигэр бэйэлэрин санааларын
аЇаіастык эппиттэрэ. Кэпсэтии кэрэхсэбиллээх

этэ. Àаспыт ўйэ саµатыгар олорон ааспыт саха
ўєрэхтээхтэриттэн биирдэстэрэ В.В.Никифоров

– Кўлўмнўўр олоіо, киэµ далааЇыннаах ўлэтэ
дьон-сэргэ билиитигэр саµа киэµник

сырдатыллан эрэр. Онон спектакль кєрєєччў
ураты боліомтотун, улахан сэµээриитин ылла.

Дьиµэр, театральнай эйгэіэ, историяіа – бу биир
сўдў суолталаах тўгэн. "Бастыµ хатыыта"

спектакль сўрўн геройун Василий Никифоровы –
Кўлўмнўўрў Саха Республикатын ўтўєлээх

артыыЇа Иннокентий Дакаяров оонньообута.
Кини Кўлўмнўўр уобараЇын бу иккистээн

арыйыыта. Эмиэ Василий Харысхал пьесатынан
"Эргиллиэм хайаан да…" диэн Гаврил Никифоров
– Манньыаттаах уолун туЇунан спектаклга артыыс
Кўлўмнўўр оруолугар аан бастаан холоммута. Ити
тўгэн уонна конференция кэнниттэн артыыс айар

ўлэтигэр ўєскээбит интэриэс кинини кытта
кєрсўЇўўгэ сирдээтэ. 

Бўгўµµў кўµµэ Иннокентий Дакаяров Саха
театрын биир инники кўєµµэ сылдьар талааннаах
артыыЇа. Кини омук, нуучча, саха драматурдарын

айымньыларынан отучча оруолу оонньоон кэллэ.
Иннокентий Дакаяров бары жанрга талаанын

арыйар кыахтаах дэгиттэр артыыс. Трагедия,
комедия, олоµхо, абсурд жанрдара кини айар

ўлэтин тэµµэ байыталлар. Эмиэ да кєрдєєх-
кўлўўлээх киЇи, эмиэ да суостаах-суодаллаах

чиччик, эмиэ да ырыа куттаах лирическэй герой,
ону тэµэ чыыннаах-хааннаах тойон оруоллара

артыыс сиппит-хоппут дьоіурун, айар талаанын
далааЇынын туоЇулууллар.

Бўгўн Иннокентий Дакаяровы кытта
оруолларын уонна артыыс ўлэтин туЇунан

сэЇэргэЇэбит.

Àйар кут



Бўлўўгэ бараммыт чолбоннору кытта єр
баіайы дьарыктаммыппыт. Ырыаіа-тойук-
ка киирэрбэр бу ўлэ элбэіи биэрбитэ.

– Эйиигин ханнык амплуалаах ар-
тыыс диэххэ сєбўй? 

– Àмплуа диэн… Оруолларбыттан
кєрдєххє барытын оонньуу сатаабыппын:
трагическай, кєрдєєх-кўлўўлээх, омсолоох
оруоллары, сўрўн геройу. "Танцплощадка"
Харчылаах киЇититтэн саіалаан омсолоох
оруоллары син балайда оонньоотум. Холо-
бур, "Кєµўл итии кўнўгэр" Шрам, "Сэттис
аанньалга" Гош, "Сааскы кэмµэ" Сыллай
Луха. Онтон комическай оруоллары
кєрдєххє: "Наара Суох-2" спектаклга Бал-
тараа Сирэйи, "Наара Суох-1" – Кўтэр Бо-
роµкууйабы, "Лоокуут уонна НьургуЇун"
спектаклга МєлчєЇў, "Кэргэн кэпсэтиигэ"
Подколесины оонньообутум. Трагическай
хабааннаах оруолбунан "Илиир хоруолга"
Уодьуманы ааттыахха сєп, Бу санаатахха,
кырдьык, барытын боруобалыы сатаабып-
пын.

– Оччотугар эйиигин дэгиттэр тала-
аннаах бары жанрдарга оонньуур кыах-
таах артыыс диэххэ сєп эбит. Оттон
бэйэµ ханнык оруолу талыаµ этэй?

– Билбэтим. Тугу биэрэллэринэн оон-
ньуубут. БиЇиги улаханнык талбаппыт
быЇыылаах. 

– Оччоіо ханнык жанрга ордук тар-
тараіыный диэн ыйытыым?

– Ханныгар тартараіын диэн буолбак-
ка, ханныгын ордороіун диэтэххэ, бэйэм
санаабар, комическай оруоллары ордоро-
бун. Комическай оруол оонньуурга ыара-
хан дииллэр. Ол иЇин буолуо, ўлэлииргэ
хайдах эрэ интэриэЇинэй. Холобур, коми-
ческай оруол олус чараас тутулуктаах:
сыыЇа оонньоотуµ, сыыЇа тутуннуµ да,
кєрєєччўµ ылыммат. Кўлўўлээх оруол – ар-
тыыс таіыста да кўлэн бараллар диэн бо-
ростуой єйдєбўл буолбатах. УобараЇы хай-
дах оµороргуттан, саамай уустуга онно,
мин санаабар, комическай оруол сыанала-
нар. Сўрдээх ыарахан буолар. Туох диэн
баар: комическай оруол диэµµин аЇары
тўЇўєххўн сєп. "На поводу у зрителей" ди-
эн. Àртыыстар саамай куттанар суоллара
ити баар.

– НаЇаа оонньоон кэбиЇии.
– Оннук. Дьэ булуллубут уобарас хаач-

чаіын аЇары тўЇўмўєххэ наада. Кўн аайы
онтуккун кєрдўўгўн. Дьэ, холобур, кєрєєччў
кўл да кўл, ўєр да ўєр буолуо, онно асты-
наµµын эбэн биэрэіин, ордук хамса-
наіын. Оччоіуна кэнники кєрбўтўµ уоба-
раЇыµ сымыйа курдук буолан хаалар. Онон
кутталлаах даіаны, ыарахан даіаны. Миэ-
хэ оннуга ўлэлииргэ интэриэЇинэй. 

– Эн санааіар сахалыы кўлўўлээх
оруолларга ханнык эмит критерий баар
дуо?

– Ол жанрыттан тутулуктаах. Ханнык
жанрга оонньуургуттан. Билигин кєрєєч-
чўбўт наЇаа сайынна. Àртыыстар эмиэ син
биир сайдыахпытын наада. Оруолбун бэ-
лэмниирбэр тус бэйэм мультикка, киинэіэ
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тугу эмэ кєрўєхпўн сєп. Чэ уонна саамай
элбэіи артыыска кинигэ биэрэр эбит. Са-
халар комедиябыт чыпчаала – "Наара Суох"
спектакль. Сценаіа турбута тўєрт уон сыл
буолла. Холобур, критерийбит ити баар.
"Наара Суох" спектаклы єр баіайы гаст-
ролга илдьэ сылдьыбыт буоламмыт, кэнни-
ки оонньуур артыыстар уобараспытын
ўчўгэй баіайытык буллубут. Олус чэпчэки-
тик барар спектакль. Бары спектакллартан
барытыттан. Кєрєєччўлэр билиµµээµµэ
диэри саалаіа толорулар. 

– Ханнык литератураны ааіаіыный?
– Билигин барытын ааіабын. Уус-уран,

историческай, научнай литератураны уон-
на документалистика эмиэ интэриэЇинэй.
КиЇи аймах кэмиттэн кэмигэр муодунай
диэн ўлўЇўйэр литератураларыгар тиийэ.
Былырыын, холобур, "Код да Винчи" кини-
гэ, киинэ тула мєккўєр интэриэЇинэй этэ.
Àаіар кинигэлэргиттэн тугу оонньуоххун
баіараргын барытын булуохха сєп. Холо-
бур, Àкунины ылан кєр. Уобарас, оруол
арааЇа онно сурулла сылдьар. Àныгы су-
руйааччы буолан бўгўµµў олоіу кытта си-
тимнээх дии саныыбын. 

– Кэнники кэмµэ эн ўксўн сўрўн ору-
олларга киирдиµ. Бєдєµ оруоллар эн
айар ўлэіэр "Илиир хоруол" спек-
таклтан саіаламмыттара диэн чопчу
этиэххэ сєп. Онон Уодьуман оруолуттан
саіалаан Чугдаан Бухатыыр, Чыµыс
Хаан, Кўлўмнўўр курдук кэнэіэс театр
историятыгар бэлиэ тўгэнинэн ааіыл-
лар оруоллар тустарынан кэпсэтиэх. 

– "Илиир хоруол" спектакль тахсары-
гар єр бэлэмнэммиппит, ўлэлээбиппит.
Чэ, икки сыл курдук остуол ўлэтэ буолбута.
Àртыыстар бэйэбит тылын-єЇўн иµэн-
тоµон туран кєннєрбўппўт. Онтон туох эрэ
табыллыбакка, Àндрей Саввич ўлэбитин
тохтото сылдьыбыта. Остуол ўлэтэ итинник
барбыта. Онтон сценаіа спектакль адьас
тўргэнник тахсыбыта. Бу Àндрей Саввич
тўргэнник тахсыбыт саамай бастакы спек-
такла. Премьерата Москваіа "Учитель и
ученики" диэн биллиилээх режиссер Àнд-
рей Гончаров ўбўлўєйўгэр аналлаах фести-
вальга буолбута. Онон бастакы кўннэрбит
тўўл-бит курдук ааспыттара. Онтон кэнни-
ки, икки-ўс сыл буолан баран, Àндрей Сав-
вич саµаттан оµорбута. Онно дьэ артыыс
быЇыытынан ўчўгэйдик ўлэлээбиппит. Ол
кэнниттэн спектакль Россия Госбириэмий-
этин ылбыта. Иккистээн ўлэлиирбитигэр
спектакль кылгаабыта. Ол кэмµэ Опера
уонна балет театрыгар дьукаах олорор
этибит. Сцена эргийэр муостата алдьанар
хайыыр буолан улаханнык атахтыыра. Ол
иЇин аны итинтэн арахсар ньыманы
кєрдєєбўппўт. Сценаіа миэстэтин уларыта
сылдьар улахан кирилиэскэ кєлєЇєлєрў
кэтэрдибиппит кэннэ спектакль динамика-
та (тэтимэ) биллэрдик тўргэтээбитэ.
Кўннэри-тўўннэри сўрдээіин ылсан туран
ўлэлээбиппит. Онтон ордук астынабын
уонна саамай астынарым – єр оонньообуп-
пут. Онон мин, артыыстар бары даіаны бу-

олуо, ити спектаклтан улаханнык дуоЇуй-
буппут. 

– Спектакль сўрдээіин табыллыбыт
ансамбллаах, састааптаах этэ дии.

– Олус ўчўгэй ансамбллаах. Уонна саа-
май ўчўгэйэ диэн, хайдах эрэ сахалыы
баіайы тыыннаах буолбута. "Àйталлар" му-
зыкалара да киирэн уонна мин хайдах эрэ
"Улуу Кудаµсаіа" маарыµнаппытым. Си-
мон ПетровиЇы солбуйдахтарына аны да
кєрдєрєрбўт буолуо. 

Àаспытын кэннэ кєрдєххє Уодьуман уо-
бараЇа ўс-тўєрт сыл буолан баран биирдэ
сиппитэ. Бэйэм санаабар. Дьиµинэн, ом-
солоох герой оонньуурга судургу эбит. Мин
артыыс быЇыытынан этэбин. Тоіо диэтэх-
хэ, сўрўн герой баар, ону утарылаЇар туох-
ха, кимиэхэ эмэ кєрєєччў син биир наадый-
ар. Онон оонньуурга, мин санаабар, судур-
гу. Àртыыс судургутук сыЇыаннаЇыахтаах
эбит. Улаханнык тєбєтўн сынньа барбакка.
Àвторы батыЇыахха наада эбит, тугу
баіарарын. Уопсайынан, автор персонаж-
тары хас эмэ сылы быЇа тєрєтєр. Онон ар-
тыыс авторы кытта хайаан даіаны ўлэлиэн
наада эбит. Ханнык баіарар геройга: сўрўн
да, омсолоох да буоллун. Àртыыс бэйэтэ
толкуйдаабатах буоллаіа дии. 

– Билигин саµа режиссердар сўрўн
геройга сыЇыаны, пьеса ўгэс буолбут
ааіыллыытын алдьатан эрэллэр дии.
Холобур, Кирилл Серебренников "Гам-
леты" туруорарыгар Гамлет сўрўн герой
буолбатах, туох баар быЇыы-майгы,
конфликт ўєЇээ єттўгэр Клавдий ўрдээн
тахсар. 

– Ити уруккаттан баар. Боростуойдук
эттэххэ, саµаны кєрдўўллэр. Холобур,
кєрєєччў пьеса тўмўгўн билэр буоллаіа
дии. Ол иЇин режиссер кєрєєччўнў соЇуту-
он, интэриэЇиргэтиэн наада. Ол иЇин
саµаны кєрдўўллэр. 

– Чугдаан бухатыыр оруола, биллэн
турар, олоµхо театрыгар ўктэнии буол-
лаіа. 

– Эмиэ єр бэлэмнэммиппит, тоіо диэ-
тэххэ, олоµхо улахана бэрт. Куттанар да,
долгуйар да этибит. Àндрей Саввич
олоµхоіо олох оіо курдук бўєбэйдээн
сыЇыаннаЇара. Олоµхо иннинэ Кулаков-
скай "Ойуун тўўлэ" сценаіа тахса сылдьы-
быта. Онно Тумус Мэхээлэлиин бэлэмнэм-
миппит. Сахалыы тэтими, хамсаныылары
балайда ўєрэппиппит. Онтон "Кыыс Дэби-
лийэіэ" тўЇўнэн кэбиспиппит. Бастатан ту-
ран ыллыырга ўєрэппиттэрэ. Дьэ, миэхэ ол
ыарахан ўлэ, дьаныардаах дьарык этэ. Мин
"Кыыс Дэбилийэіэ" уон биир ырыаны туой-
абын. ХаЇан да ыллаабатах киЇиэхэ тахсан
ыллыыра манан дьыала буолбатах эбит.
Онуоха олоµхо тойуга толорорго туспа уус-
туктардаах. Онно Степанида Ильиничнаны,
дьэ, улаханнык сєхпўтўм. Партнерша
быЇыытынан сўрдээіин кємєлєспўтэ, ти-
рэх буолбута. Холобур, репетицияіа
кўємэйиµ ыалдьа сылдьан кэлэіин. Ыллы-
ыбыт. Мин ырыам кэнниттэн Степанида
Ильинична ыллыахтаах. Онно кини эйигин
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олус боліомтолоохтук истэр эбит этэ.
КємєлєЇєн биэрэр. ТональноЇын намтатан
биэрэр, матыыпкын кыратык да сыыЇа ыл-
лаатаххына, тутатына билэр. КиЇи сєієр. 

– Салайан биэрэ сылдьар эбит дии.
– Тутар. Син биир киниэхэ тэµнээµµин

ыллыахтааххын, ол иЇин ардыгар эйигин
харыстаан куолаЇын мєлтєтєн биэрэр.
Олус боліомтолоох этэ. Кыайан туойбакка
эрэй бєіє кєрбўтўм. Тойук боростуой ырыа
буолбатах. Кєрдєххє мелодията суох кур-
дук гынан баран, толоруллуута олус уустук.
ЎєЇэттэн тональноскын саіалаатахха, аны
кыайан аллараа тўспэккин. СыыЇа тут-
таµµын ўєЇэттэн саіалаатыµ даіаны ал-
лараа тўЇэрэргэ балайда ыарахан. Толо-
руллар техниката ыарахан. 

– Бу иннинэ эн олоµхону тєЇє би-
лэр, олоµхонон ўлўЇўйэр этигиний? 

– Син биир артыыс быЇыытынан.
Олоµхону аахпытым, Гаврил Колесов уЇул-
тарбыт ырыатын истибитим. Àртыыстарга
олоµхону ааіыµ диэн сорудах мэлдьи биэ-
рэллэр этэ. 

– Бэйэµ олоµхону сєбўлўўгўн дуу? 
– Саха буолан баран… Эппиккэ дылы,

баарбыт-суохпут. Мин дьонум Дакаяровтар
Оµхойго революция кэнниттэн "Ньургун
Боотур" олоµхону туруорбуттар эбит. Àіам
кыра эрдэіинэ улахан эдьиийдээіим бэйэ-
лэрэ мустаннар олоµхону оонньообуттар.
Àіам кыра эрдэхпинэ єлбўтэ. Єйдўўрўм ди-
эн, аіам ыллыыр этэ. Оттон эбэм наар
олоµхолуура. ОЇох иннигэр миигин
кєтєієн олорон хамсатын тарда-тарда
олоµхолуур этэ. Ол тойугар бигэнэн утуйан
хаалааччыбын. Утуйа сытан дьэ барытын
тўЇээн кєрєр этим. Бухатыыр абааЇыны
кытта охсуЇарын. Баіар, ол иЇин артыыс
буолбутум буолуо. Мин кыра эрдэхпиттэн
артыыс буолуохпун баіарар этим. 

– Оскуолаіа сылдьан сценкаіа оон-
ньуур этиµ дуу?

– Кыра сценкаларга оонньуур этим.
Оіо эрдэхпиттэн наар кинигэни ааіарым.
Телевизоры кєрє-кєрє ўтўктэр-хайыыр бу-
оларым. Àртыыс буолабын диэммин тєрдўс
кылаастан быЇаарыммытым.

– Чыµыс Хааны оонньуоххун
баіарар этиµ дуо?

– Ханнык баіарар артыыс итинник ору-
олга санаатын уурар. Буолаары буолан са-
ха, азиат сирэйдээх киЇи уон оччонон оон-
ньуон баіарар.

– Оттон Чыµыс Хаан оруолун
туЇунан мин, бастатан туран, сатаммыт
оруол дуу, сатамматах оруол дуу диэн
толкуйдуубун. Эн бэйэµ туох дии саны-
ыгын? 

– Чыµыс Хаан, чахчы, ыарахан оруол.
Тоіо диэтэххэ, спектакль ўс чаас барар, от-
тон мин сценаіа сўўрбэ мўнўўтэ эрэ буола-
бын. Ол сўўрбэ мўнўўтэ иЇигэр муударай
хаан, сааЇырбыт сэрииЇит уобараЇын
кєрдєрўєхтээхпин. Ону кылгас кэмµэ сце-
наіа оонньуур – артыыска ыарахан сору-
дах. Сценаіа хара маµнайгыттан бўтэЇигэр
диэри киирдэххинэ, артыыс араас ньымата

элбэх – оруолга сыыйа киирэіин уонна уу-
туйан туран оонньуугун. Оттон манна сыл-
дьан-сылдьан баран, спектакль бўтэн эр-
дэіинэ биирдэ киирэіин. Онон ыарахан.
Àндрей Саввич туруорар спектакллара ба-
рылара – ол оруол сатаммыт дуу, сатамма-
тах дуу диэн буолбакка – спектакль хай-
даіый диэн ыйытыкка эппиэттииллэр.
Спектакль сатаммыт буоллаіына, ол аата
оруолуµ сатаммыт буолар. Кини оннук та-
быгастаахтык персонажтар ансамблларын
туруорар.

– Оччоіо кини сўрўн боліомтотун
ансамблга уурар дуо?

– Оннук. Спектакль хаамыытыгар
мэЇэйдээбэт буоллуµ да, ол аата ўчўгэй,
мин санаабар. Кини оннук режиссер.

– Оччоіо артыыс туох соруктааіый
спектаклга киириитигэр? Àнсамблын
тута сылдьыахтаах диэн…

– Чуолаан ол саамай ыарахана. Àн-
самблга мэЇэйдээбэккэ бэйэµ линияіын
тутуохтааххын. Режиссер тугу этэрин
оµоруохха наада, ордугу, бэйэµ толкуйда-
ан буолбатах. Àртыыска саамай ыарахана
ол. Холобур, кєµўл биэрэн кэбистэхтэринэ,
мин хайдах баіарар оонньуом, кєрєєччўнў
хайдах баіарар албынныахпын сєп. Ханнык
баіарар идэтийбит артыыс оннук гынар кы-
ахтаах. Ханнык баіарар уобараЇы айан
таЇаарыахха сєп. Оттон режиссер эппит
рамкатыгар сылдьан оонньууруµ, этэбин
дии, ол ўс чаастан сўўрбэ мўнўўтэтигэр
оонньуугун, ордук ыарахан. Онон интэ-
риэЇинэй. Ол аата артыыЇы оонньоппотох
диэн буолбатах. Тєттєрўтўн ыарахан, онон
интэриэЇинэй. 

– Àны "Бастыµ хатыыта" спектакль,
Кўлўмнўўр оруолун туЇунан кэпсэтиэх-
хэ…

– Кўлўмнўўр оруолугар артыыс быЇыы-
тынан ўлэлииргэ Чыµыс Хааннааіар ары-
ычча чэпчэки соіус. Саіаланыаіыттан
бўтэЇигэр диэри спектаклга бааргын. Дьэ,
онно актер эбээЇинэЇэ элбэх. Холобур,
темпоритмµын (тэтимµин) тутуоххун на-
ада. Бу спектаклга режиссер, драматург,
артыыстар буолан бииргэ элбэіи ўлэлээти-
бит. Спектакль эмиэ прогона суох тахсыбы-
та. Кэнники спектаклларбыт барыта прого-
на суох тахсар буоллулар. Ол иЇин бэЇис-
алтыс спектакль кэнниттэн, дьэ, оруолгар
киирэіин. 

– Àндрей Саввич Кўлўмнўўрдээх Ма-
айа тапталларын сценатын уларыппы-
тым диэбитэ. 

– Мин тылларбын ылан биэрбитэ. Холо-
бур, Кўлўмнўўр кыыЇы таптаабат, киниэхэ
саха инникитин кєрєр. Эдэрдэр ўєрэхтэни-
эхтэрэ диэн. Маайа бэйэтинэн таптыыр.
Оннук кєрўўнў тутуЇан оонньообуппут. 

– Оттон дьиµнээіэ хайдах эбитий?
Харысхал конференцияіа эйигин
сўрдээіин элбэіи ўєрэттэ, аахта диэн
эппитэ.

– Кинилэр сыЇыаннарын туЇунан кини-
гэіэ да, докумуоµµа да суох. Харысхал ик-
ки-ўс сурук баар диэбитэ. Кини кэпсээни-
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нэн бэйэ-бэйэлэрин кытта суруйсаллар
эбит. Маайа тылбаасчыт эрэ быЇыытынан
ўлэлээбэтэх, Кўлўмнўўргэ секретардыы
сылдьыбыта биллэр. Ол кэмµэ кинилэр
сыЇыаннарын туЇунан дьон хобо-сибэ ба-
ар эбит. Оттон кэргэниттэн арахсыбыта
баар суол. Кэнники Кўлўмнўўр єссє нуучча
ойохтонор.

– Кєрєєччўлэр конференциялары-
гар тахсыбыт биир мєккўєргэ тохтуох-
пун баіарабын. Василий Никифоров аа-
та даіаны Кўлўмнўўр, онон
кўлўмнўєхтээх. Оттон спектаклга
Кўлўмнўўр биир кэм санааіа-онооіо
баттатан сылдьар киЇи диэн… – ити би-
ир санаа. Оттон артыыс Дакаяров саа-
май сєпкє оонньоото, Кўлўмнўўр итин-
ник нус-хас киЇи этэ диэн иккис санаа.
Онтон эн хайдах киЇини оонньоотуµ? 

– Дьиµэр, пьеса уЇун этэ. Онно барыта
баар. Кўлўмнўўр этэн-тыынан, саµаран-
иµэрэн кўлўмнўўр сценалара дьиµнээіэ
мунньахтар. Биэс мунньах баар буолуохта-
ах этэ. Биэс мунньахха тыл этиэхтээх. От-
тон спектаклга биир да мунньахпыт суох,
барыта быЇыллыбыта. Соіотох тыл этиитэ
киирбитэ радио нєµўє бэриллибитэ. Ре-
жиссер Кўлўмнўўр тус олоіун саамай тута-
ах тўгэннэрин кєрдєрєр. Ол мунньахтары
барытын киллэрдэіинэ, спектакль хаамыы-
та олорон хаалар. Оттон Кўлўмнўўр бэйэтэ
сўрдээх араатар. Àатын ис хоЇооно онтон
тахсар. Кини адвокат буолан суукка этэн-
тыынан, ханнык да буруйдаах киЇини сата-
ан кємўскээн ылар эбит. Ол иЇин Кўлўмнўўр
диэбиттэр. БиЇиэхэ биир да оннук сцена
суох. 

– Кўлўмнўўр олоіуттан билбэппит
элбэх, онон єссє биир маннык
мєккўєргэ тохтуохха. Кини либерал, ол
эрээри тойон быЇыытынан баттыгаста-
ах дуу, суох дуу? Холобур, спектаклга
отчут-масчыт Боппуок этэр дии: бачча
сўєЇўбўн тутан ылбыта, олус баттыгас-
таах киЇи диэн.

– Кини улаханнык тойоннооботоіо ээ.
Земствоіа председателлээбитэ эрэ уонна
кулубалаабыта, икки дуу, хас эрэ сыл. 

– Дьэ ол кулубалаан олорон батты-
гастаах этэ диир Боппуок. 

– Кулуба диэн эбээЇинэс, онтукатын то-
лордоіо дии. Кини улаханнык дьону
кєлєЇўннээн сытыйа байбатаіа. Оттон
сўєЇўтўн тутан ылбыта диэн буолбатах. Ол
адвокааттаабытын тєлєбўрэ. Ити, дьиµэ,
боростуой. Ынаіыµ ол саіана икки солкуо-
бай. Àдвокат тєлєбўрэ, Грамота диэн ол
саіана саамай ыарахан. Кинигэ диэн ол
саіана билиµµи массыына сыаната. Хан-
нык баіарар кинигэ. Бэйэтэ алдьархай ба-
ай киЇи. Кинигэтинэн. Ўс дуу, тўєрт дуу сы-
аріаіа соЇуллар кинигэлээх. Соіуруу, омук
сирдэригэр сылдьан кинигэлэрин кытта
ылар эбит. Ынах сыаната ол саіана олох да
кэппиэйкэ. Кини Боппуоктан уон солкуо-
байы ылыахтаах. Онуоха Боппуогуµ харчы-
та суох, ол иЇин сўєЇўтўнэн биэрэр. Ўс
сўєЇўгэ алта солкуобай буолар. Оннук

єйдўєххэ наада. Ону араастаан хайдах
баіарар єйдўєххэ сєп. Ол иЇин Àндрей
Саввич тугу барытын хайдах баіарар эрги-
тиэххэ сєп диэн этэр. Ынах сыанатын бил-
бэт киЇи Боппуок эппититтэн кырдьык бат-
тыгастаах киЇи диэн сыаналыыр буоллаіа. 

– Спектаклы кєрєн баран мин
Кўлўмнўўр киЇи быЇыытынан майгыта
ситэ арыллыбата дии санаатым. Ол
быЇаарыллыан сєп. Бастакытынан,
ўєрэтиллиитэ. Кинини Àлампа курдук
ымпыгар-чымпыгар тиийэ ўєрэтэ илик-
тэр. Оннооіор Àлампа хайдах кўлэрин
билэллэр эбит. Àны пьесата хайдах су-
руллубута, сиппитэ-хоппута туспа дра-
матургия боппуруоЇа. Онон, мин санаа-
бар, киЇи быЇыытынан хаачыстыбала-
ра, майгыта, дууЇата бииргэ

тўмўлўннэіинэ эрэ уобарас ситэр.
Спектакль быЇыыны-майгыны кэпсиир
сиэринэн баран иЇэр. Оттон эн аахпыт
киЇи кєрўўгэр кини хайдаіый?

– Оттон суруктарыттан кєрдєххє, аах-
тахха, интеллигент баіайы киЇи эбит.
Ўлўгэрдээх охсуЇуулаах кэмµэ да олор-
дор, улаханнык кими да ўєіэн суруйбута
суох. Кўлўмнўўр олоіун, научнай, общест-
веннай ўлэтин ўєрэтии театртан тєрўєттэ-
нэн саіа-ламмыт эбит. Василий Никифо-
ровы – Кўлўмнўўрў бастакынан ўєрэппит
уонна кини аатын тєнўннэрэргэ улахан сы-
ратын биэрбит учуонай Ираида Самоновна
Клиорина суруйарынан, 60-с сылларга Ой-
уунускай аатынан Саха музыкальнай-дра-
матическай театра киниттэн саха бастакы
бырааЇын Прокопий Нестерович Соколь-

И
Л

И
Н

 
�

2006, №
5-6

31



ников туЇунан пьесаіа кєннєрўўлэри
оµороругар кєр-дєспўт эбит. Сокольнико-
вы ўєрэтэ сылдьан 1912 сыллаахха Рома-
новтар дьиэлэрин 300 сылын бэлиэ-
тээЇиµµэ Саха сириттэн талыллыбыт де-
путаттар туЇунан докумуоннары кєрєр. Он-
но аан бастаан В.В.Никифоров аатын
кєрсєр. Онтон ыла Клиорина Никифоров –
Кўлўмнўўр олоіун чинчийэр. Кўлўмнўўр ре-
волюция кэнниттэн 1926 сыллаахха
Єлўєхўмэ нэЇилиэктэринэн экспедицияіа
барар. Онно олохтоох салайааччылар бу-
руйдарынан дьон наЇаа дьадаµытык оло-
рорун кєрєр. Ол кэлэн салайааччылары
ўµсэрин оннугар баар быЇыыга-майгыга
олоіуран отчуот эрэ суруйар. Онтон ол
ўµсўбэтэх содулугар бэйэтин "сэбиэскэй
былааЇы утарар бєлєх идеолога" диэн бу-
руйдаан дьыалаіа тўбэЇиннэрэллэр.
Кўлўмнўўрў онно хаайаллар. Ити 1927 сыл.
Оттон Кўлўмнўўр бэйэтэ норуот саµа бы-
лааска хайа кыалларынан культурнай, про-
грессивнай суолунан киирэрин туруулас-
пыт киЇи. Саха норуота ўєрэхтэнэн сайда-
рыгар ўлэлээбит, олоіун бўтўннўў онно
анаабыт. Дойдутун, норуотун сўрдээіин
таптыыр, дьиµнээх патриот. 

– Оччоіо олох прогрессивнай мис-
сиялаах эбит дии.

– Кырдьык дьиµнээх либерал. Бастакы
интеллигент эбит.

– Сцена олоіор тєнўннэххэ, артыыс
ханнык сыанабылга наадыйарый?
Кєрєєччўлэр дуу, идэлээх дьон сыана-
былыгар дуу?

– Барытыгар наадыйаіын. Кєрєєччў да
этэригэр, хаЇыакка рецензия да тахсары-
гар. Син биир барытын кєрєіўн.

– Хайдах ылынаіыный?
– Мин баарынан ылынабын. КуЇаіан

диир буоллахтарына, кырдьык куЇаіан буо-
луо. Кєрєєччўгэ ол кєстєр. Кини ол биЇиги
прогона суох оонньуу сылдьарбытын хан-
тан билиэй. Холобур, атын театрдар биир
ый аµаардас сценаіа репетициялыыллар
уонна уончата прогоннууллар. БиЇиги би-
ирдэ да прогоннаабакка кєрєєччўгэ сыана-
лата тахсабыт. Онно кєрєєччўµ буруйа суох
буоллаіа дии. Хайдах эрэ оннук буолан ха-
алар. Ол иЇин алтыс, онус спектакль кэн-
ниттэн оруолуµ ситэр. Àны туран спектакль
икки-ўс ый арыттаах кєрєєччўгэ тахсар. Ол
артыыс ўлэлииригэр куЇаіан. 

– Àртыыстар репертуар быЇыыты-
нан элбэхтик оонньуоххутун баіараіыт
дуо?

– Оннук оонньонуллуохтаах. Оччоіуна
эрэ спектакль бэйэтин олоіунан олорор,
оттон артыыс оруола чочуллар, ситэр.

– Билиµµи артыыс тєЇє ноіоруус-
калааіый? Иллэµ кэмнээххит дуо?

– Иллэµ кэмим элбэіэ буоллар, єссє
ўчўгэй буолуо этэ.

– Тоіо?
– Хамнаспыт кыра буолан, биЇиэхэ би-

риэмэ наада. 
– ХамнаЇы кытта ол туох сибээс-

тээіий?

– Оттон ханна эрэ ўлэлиигин, ханна эрэ
харчы єлєрєіўн. Оіолоргун, дьиэ кэр-
гэµµин иитиэххэ наада. 

– Оттон кыратык иллэµсийэ тўстэх-
хинэ…

– Москва театрдарын спектаклларын
ўчўгэйдик кєрє сатыыбын. Билигин "Куль-
тура" канал баар, онон ўчўгэй. Онно
кєрдєрєр спектаклларын барытын кэриэтэ
кєрєбўн. Галина Волчек "Три сестры" спек-
таклын соторутааіыта кєрдєрбўттэрэ. "Со-
временник" спектаклларыттан єссє "Виш-
невый сад", "Мамапапасынсобака" спек-
такллары сєбўлээн кєрбўтўм.

Марк Захаров "Шут Балакирев" спек-
такла олус ўчўгэй. Иннэ кєрє олорон арты-
ыстар оонньуулларыгар ымсыыраіын. Ўлэ-
лээбиттэрэ кєстєр. Сўрдээіин бириинчик-
тэЇэн ўлэлииллэр, хас биирдии хамсаныы-
лара толкуйдаммыт, сатаан ааіыллар буо-
лар.

– Оттон биЇиэхэ тоіо оннук суоіуй?
– Билбэтим. 
– Эн оннук спектаклларга оонньуох-

хун баіараіын дуо?
– Оруолбар тєЇє кыалларынан режис-

серы кытта элбэхтик ўлэлээн, уобараЇы чо-
чуйан, хас биирдии тўгэнэ ўчўгэйдик тол-
куйдаммыт спектаклга оонньуохпун
баіарабын. БиЇигини, режиссердары, ос-
туол ўлэтэ, актердары кытта ўлэ диэн
ўєрэппиттэрэ. Дьиµинэн, оннук ўлэлиэхтэ-
эххин. Оччоіуна уобарас ымпыга-чымпыга
тахсар.

– Àрай Сергей ымпыгар-чымпыгар
тиийэ ўлэлиир быЇыылаах дии. "Мак-
бет" спектакль тахсарыгар оннук ўлэлэ-
эбиккит дуо?

– Суох.
– Кини эмиэ хас биирдии мизансце-

наны туочунай, чуолкай оµоруон
баіарар дии.

– Баіарарын баіарар гынан баран
эмиэ бириэмэтэ суох. Бачча чыыЇылаіа
спектаклы таЇаараіын дииллэр. Уобараска
толору кыаіынан ўлэлиирбит буоллар бэрт
буолуох этэ. 

– Эн ханнык баіарар режиссерга
оонньуоххун сєп дуу?

– Билиµµитэ режиссердарга барыла-
рыгар оонньуу сылдьабын. Эн артыыс бу-
оллуµ да, килиэбиµ оннук. Режиссер тугу
баіарар да, ону эн оµоро сатыахтааххын.
Дьэ, ону кыайбатаххына, куЇаіан артыыс
буоллаіыµ дии. 

– Эйиэхэ режиссер идэлээіиµ
наЇаа кємєлєЇєр быЇыылаах… 

– Оннук. КємєлєЇєр, онон ўчўгэй.
– Оттон театр репертуарыгар хан-

нык спектакллар баар буолуохтарын
баіараіыный? 

– Билигин режиссер элбээтэ, онон ре-
пертуар тутахсыйыа суоіа. Мин санаабар,
Àндрей Саввичка ўєрэнэн театр труппата
тугу барытын оонньуур кыахтаах буолла.
Омук даіаны, нуучча классикатын да. Мин
саамай ўєрэрим диэн Москваіа, атын да
сирдэргэ бараммыт чугуруµнуу, саарбах-
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тыы сылдьыбаппыт. БиЇигини Саха театра
диэн ўчўгэйдик билэллэр эбит. Àаспыт се-
зоµµа Бурятиянан, Монголиянан, Туванан,
Хакассиянан сылдьыбыппыт. Àртыыстар
бэйэ-бэйэбитин кытта билсэн кэпсэтэбит.
Онно, дьэ, биЇиги оонньуурбутун сєіє-мах-
тайа кєрєллєрўн билбитим. Хайдах итинник
оонньуугутуй дииллэр.

– Àзия театрдарын аанын Саха теат-
ра Федот Потапов кэнниттэн єр кэм бу-
олан баран дьэ арыйда. Эн санааіар
Àзия театра Европа театрдарыттан ту-
гунан уратылааіый?

– Дьиµинэн, барыта биир. Син биир
бўтэЇигэр тиийэн барыта биир буолан тах-
сар эбит.

– Биир оскуоланы барбыт курдук
дуо?

– Оннук эбит. Барыта биир, жанрдары-
нан эрэ арахсар эбит. Театральнай искус-
ствоіа барытыгар. Балекка, операіа да,
драмаіа да. Àрай оонньуур ыллыгыµ хайы-
схата тус-туЇунан. Оттон кєрєєччўгэ тахса-
рыµ син биир. Чэ, биэтэк биир эбит.

– Эн кєрєєччўµ хайдаіый?
– Саха кєрєєччўтэ биЇигини кытта

тэµµэ сылдьар. Театры наЇаа сєбўлўўр.
БиЇиги кєрєєччўлэрбит атын куорат, дойду
театрдарын оонньууларын кєрўєхтэрин
баіарабын. Оччоіуна тэµнээн кєрєн
биЇиэхэ, бэйэлэрин театрдарыгар, дьиµ-
нээх сыанабылы биэриэ этилэр.

– Соторутааіыта Бурятия театра кэ-
лэн ыалдьыттаабытын курдук гастрол-
лар наадалар диэн этэіин дуо? 

– Єссє Тува, Хакас, Àлтай, Монголия
театрдара утумнаахтык кэлэллэрэ буол-
лар биЇиэхэ, кєрєєччўлэргэ ўчўгэй буолуо
этэ.

– Эйигин кєрє кэлэр сўгўрўйээччи-
лэрдээххин дуо?

– Миигин кєрє кэлэллэр ўЇў диэн исти-
битим. Оттон тус бэйэбэр ким даіаны ин-
ньэ диэбэтэіэ. Хайгыыллара ўчўгэй, туох
да куЇаіана суох. 

– Кинилэргэ анаан оонньуугун дуу,
барыларыгар дуу?

– Хайдах сатанарынан оонньуубун. Би-
ир да, биэс да кєрєєччў кэллин артыыс син
биир оонньуур. Àртыыс кєрєєччўгэ кыЇал-
лыа суохтаах, биЇигини оннук ўєрэтэллэр.
Кєрєєччў баар буоллун, суох буоллун оон-
ньуохтааххын. Кєрєєччўгэ режиссер кыЇал-
лыахтаах. Режиссеру онно ўєрэтэллэр. Ре-
жиссер кєрєєччўнў санаабатаіына спек-
такль буолбат. Ол Виктюк дуу, биитэр ким
эрэ театра буолан хаалыаіа. Оттон режис-
сер кєрєєччўтўн билиэхтээх, ўєрэтиэхтээх.
Àндрей Саввич мэлдьи кєрєєччўнў кэтээн
кєрєбўн диир. Кини хайдах спектаклы
кєрєрўн, тугу баіарарын. Оттон артыыс
кєрєєччўнў манаатаіына кыайан оонньо-
обот. Сценаіа тєрдўс истиэнэ баар диэн
биЇиэхэ ўєрэтэллэр. Àртыыска кєрєєччўµ
эмиэ биир истиэнэ буолуохтаах. Àртыыс
барыта ону тутуЇа сатыыр. 

– Эн санааіар биЇиэхэ театр оруола
тугуй? 

– Театр ўлэЇитин быЇыытынан патрио-
тическай санаалаахпын. Театр, бастатан
туран, олох сиэркилэтэ. 1995-1996 сыллар-
га маннык тўгэн буола сылдьыбыта:
кєрєєччў театрга олох сылдьыбат буолбута.
Интэриэс мєлтєєбўтэ.

– Экономикабыт сатарыйбыт кэмэ
этэ.

– Онтон, дьэ, бу кэнники биэс-алта сыл
саала мэлдьи тобус-толору. Тыаіа сырыт-
тахха, дьон театры сэµээрбэтэ сўрдээіин
биллэр. Олох наадыйбаттар этэ. Онтон би-
эс-алта сыл буолан баран олох кыра
оіолор кытта айахтарын атан баран ооннь-
ууну сэµээрэн кєрєр буолбуттара. БиЇиэхэ
театрга сылдьыбатах кєлўєнэ баар. Ол би-
лигин театры билэн, сєієр-махтайар буол-
ла. Ефим Степанов туруорбут "Олох дьэбэ-
рэтэ" диэн спектаклынан гастроллуу сыл-
дьыбыппыт. Олус сєбўлээн кєрєллєр.
Оіолор кытта. Олох киинэ курдук дииллэр.
Били телевизоры, "Санта-Барбараны", се-
риаллары эрэ кєрєн улааттахтара дии. Он-
но тэµнииллэр. Оттон биЇиги тыыннаах
дьон оонньуубут. Бастаан, бараары сылдь-
ан, дьон сылдьыа, сэµээриэ суоіа диэн
куттанар этибит. Ыарахан баіайы спек-
такль, трагедия, былыргы олох. Онуоха
дьон интэриэЇэ ўрдээбитэ сўргэбитин
кєтєхпўтэ. Ўчўгэй баіайы репертуары ил-
дьэ сылдьыбыппыт: биирбит "Олох дьэбэ-
рэтэ", иккиспит "Наара суох". Биэс-алта
сыл иЇигэр Саха сирин барытын кэрийбип-
пит. Концерка дьон ўксўн сынньана кэлэр.
Оттон спектаклы кєрєргє толкуйдуоххун
наада. Онон театр духуобунай сайдыы,
олох тупсарын бэлиэтэ.

– Эн Саха театра хайдах сайдыан
баіараіыный?

– Саха театра билигин саамай "дыыгы-
ныы" турар кэмэ. Эдэр артыыстар кэлэн, ре-
жиссердарбыт да элбээн. Ўлэлиэххэ эрэ на-
ада. Театр репертуарыгар труппабыт толору.
Оіону оонньуур оіолор да, тыыннаах эмээх-
ситтэр, тыыннаах оіонньоттор да бааллар.
Тугу барытын туруоруохха сєп билигин.

–Эн бэйэµ олоххо оптимискын дуо?
– Дьиµнээх оптимиспын.
– Баіарбыккын барытын ситиЇэіин

дуо?
– Баіар, ситиспэтим буолуо да, ситиЇэ

сатыыбын. 
– Олоµхо театрын туЇунан тугу са-

ныыгыный? 
– Олоµхо диэн ырыа. Хайдах да гына

сатаабыппыт иЇин син биир ырыата-тойуга
суох олоµхо буолбат. Онон тойуктуур, оон-
ньуур артыыстар наадалар. 

– Олоµхону оонньуурга интэ-
риэЇинэй дуу, сылаалаах дуу? 

– ИнтэриэЇинэй бєіє. Тоіо сылаалаах
буолуой. Ити "Наара Суох" спектакль тўєрт
уон сыл оонньонно, син биир кэлэн
кєрєллєр дии. 

– Олоµхоіо саамай ўчўгэйэ диэн ту-
гуй?

– Саамай ыарахана диэн ыллыыр. Той-
уктуур син биир ыарахан. Драмаіа текс-

кин, оруолгун биллиµ да оонньообутунан
бараіын. Оттон олоµхо диэн аныгы театр-
га саµа кєрўµ. Àтын. Саамай ўчўгэйэ диэн
ырыаны кытта оонньууну артыыс сатаан
дьўєрэлиэхтээх. Уустуга онно сытар. Хо-
лобур, драма артыыЇын опереттаіа оон-
ньотор курдук. Оперетта олус уустук. Опе-
ретта артыыстара драмартыыстартан са-
табылларынан быдан таЇыччылар. Опе-
ретта артыыЇа ыллыан уонна оонньуон на-
ада. Àны туран фонограммата суох бары-
тын чыыстайдык толороллор. Оттон опе-
раµ, тєттєрўтўн, биир єттє. Ырыа эрэ.
Оонньуу баар гынан баран ирдэбилэ атын.
Операіа куолаЇа ўчўгэй буолла да, тугу
барытын бырастыы гыналлар. Опереттаіа
барыта ўчўгэй буолуохтаах. КуолаЇа да,
оонньуута да.

– Биир эмит табыллыбатах оруолла-
аххын дуо?

– Лазарь Сергучев ўбўлўєйэ буолбута,
онно Федот Потапов бенефис туруорбута.
Театрга саµа кэлэн баран онно ойуун оруо-
лун оонньообутум. Эдэрим бэрт буолан бу-
олуо, улаханнык ыарыріаппытым. Кэнники
эдьиийим Зоя Петровна спектаклга ооннь-
оо диэбитигэр аккаастаммытым. Ол биир-
дэ оруолтан аккаастаммыт тўгэннээхпин.
КуЇаіан баіайы тўўллэри тўЇээбитим уон-
на ойууну оонньуур ыарахан этэ. Баіар, би-
лигин оонньуом эбитэ буолуо.

– Эйигин "куЇаіан, ўчўгэй" диэн
хайгыыллара астыннарар дуу, биитэр
оруолу ырытар астыннарар дуу?

– Биир да оннук оруол ырытыллыбыт
рецензияны кєрє иликпин. Биитэр ўчўгэй-
дик оонньоото, биитэр куЇаіаннык оонньо-
ото диэн буолар.

– Оччоіо билигин да оннук таЇымтан
тахса илик буоллахпыт дии.

– Билигин да оннук. Ханнык баіарар
артыыЇы ол астыннарбат. Син биир про-
фессиональнай рецензия наада. Онуоха
биЇиги хайдах ўлэлиирбитин билиэххэ на-
ада. БиЇиги ўлэбитигэр кємєлєЇєр ырыты-
ыны истиэхпин баіарабын. Ол иЇин прогон
наада. Чэ, мин саамай суохтуурум прогон,
кэнники ол олох тиийбэт. 

– Ханнык спектаклы гениальнай дии
саныыгыный?

– Вахтангов туруорбут "Турандот" спек-
такла режиссер да, актер да ўлэлэрин
єттўнэн уЇулуччу дии саныыбын.
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Бўгўµµў олоххо-дьаЇахха материалис-
тическай наука сўµкэн сабыдыаллааіа бу-
катын саарбахтаммат. Кини суолтатын,
биллэн турар, ким барыта єйдўўр, билинэр.
Чуолаан, ас-таµас, єµ-тот уйгутун сайын-
нарыыга бу наука ўтўєтэ-єµєтє хайаан
мэлдьэЇиллиэй. Ити эрээри, тугу барытын
материалистическай науканан эрэ быЇаар-
тара сатыыр, бука, табыллыбата буолуо.
Тоіо диэтэххэ, итинник наука тєрдўгэр
киЇи меркантильнай интэриэЇэ ордук
кўўскэ єрє тутуллар. БыЇатын эттэххэ, ма-
териалистическай науканы дьон-сэргэ
бэйэтин таіылын толору ханнарыыга эрэ

туЇанар буолбута быданнаата. Онуоха на-
учнай ўлэЇит материалистическай догма-
ларга тирэнэн, бэйэтин тус кєрўўтўгэр
дьўєрэлэЇэри, идеятыгар сєп тўбэЇэри эрэ
єрє тутар ўгэстээх. Оттон тутуЇуллар дог-
маларга, доктриналарга "сыЇыана суохта-
ры", материальнай-социальнай сакааска
ханыыласпаты баардылаабата сўрдээх эл-
бэх. Онон сиир-аЇыыр, туЇанар-туттар
туЇун кэлтэйдии тутуспут материалистиче-
скай наука теориялара ордук омсолоохтор.
Ити да иЇин Михаил Эпштейн "Каждая тео-
рия имеет свою критическую массу по-
грешностей, накопление которых в конце
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концов превращает ее в лжетеорию" диирэ
оруннаах. 

Àны туран, кэлиµµи кэмµэ христиан-
скай теологтар материалистическай на-
укаіа туЇулаан, " игнорировать находки на-
уки теологически безответственно, а игно-
рировать глубочайшие импульсы теологи-
ческого духа – самоубийственно для науки.
Чтобы понять универсум, мы должны пы-
таться понимать его, насколько это воз-
можно, в его целостности" диэн турдулар.
Онуоха тыл быктарааччынан американскай
теолог Ч. Гендерсон буолла. Бу – саµа ўйэ,
ўЇўс тыЇыынча сыл биир дьоЇун ирдэбилэ.

Маны сорохтор христианство дириµ кризи-
скэ киирбитинэн быЇаараллар. Христиан-
нар икки тыЇыынча сыл устата тутуЇан кэл-
бит духовнай ўєрэхтэрэ уЇук бўтэЇигэр
єлбўт киЇини социокультурнай таµараіа
кубулутуунан эрэ муµурданна. Тоіо диэ-
тэххэ, баЇылыктаан турбут христианскай
религиознай духовнай ўєрэхтэргэ матери-
алистическай кєрўўлэр бигэргэниилэрэ
итинниккэ тиэртэ. Холобур, ХVII ўйэіэ
французскай математик Рене Декарт мате-
рия уонна єй-санаа дуализмын туЇунан
концепцияны христианскай эйгэіэ киллэр-
битэ. Бу тўмўгэр таµара сорох компетенци-

ята "кыччаабыта". Оттон ХVIII ўйэіэ
Ўєрэіирии эпохатын єйдєєхтєрє таµара
єссє атын функциятын механиканан сол-
буйбуттара. Инньэ гынан таµараіа сиэр-
майгы эрэ єттўн єлўўлээн хаалларбыттара.
Бўрўўкээн турбут христианскай духовнай
доктриналартан ити курдук материалисти-
ческай наука тєрєєн, туспа сўрўннэнэн бар-
быта. ХIХ ўйэіэ бары наукаттан аны физика
уЇулуччу чорбойбута. 

Ч. Дарвин буоллаіына, материалисти-
ческай кєрўўгэ олоіуран, организмнар эво-
люцияларын уонна киЇи ўєскээЇинин
туЇунан научнай быЇаарыыны олохтообута. 
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Исай Капитонов уруЇуйа. 
(Отдых в пути, 1990)



Наука ситиЇиилэрэ, ити курдук, олоххо
бииртэн биир бигэргэнэн истэхтэрин аайы,
таµара баарын саарбахтааЇын сыыйа
эбиллэн, дьон прагматическай кєрўўтэ ула-
атан испитэ. Оттон кўн системата тус ис
нэмнээіин туЇунан Лаплас теорията
кўєрэйбитигэр, кўнў "таµара сўрўннўўрўн"
туЇунан єйдєбўл букатыннаахтык
ўлтўрўйбўтэ. 

Онон христианскай духовнай ўєрэхтэр
сорох догмаларын, каноннарын ХVII ўйэт-
тэн саіалаан, материалистическай
кєрўўлэринэн быЇаарыы ўєскээбитэ. КиЇи
кєстєр эйгэни эт єйўнэн бэйэтэ арааран
билэр буолуута оµоЇуу билиигэ кубулуйбу-
та. Бу оµоЇуу билиини наука (оµоЇуука) ди-
ир буолбуттара. Наука бигэргэнэн, сайдан
истэіин аайы киЇи бэйэтин сананыыта ула-
атан Àйыыны, таµараны билиммэтин
таЇынан, айыліаіа муµур ыраахтааіы кур-
дук сыЇыаннаЇыыта тєрєєн тахсыбыта. Бу
биллэн турар, киЇи бэйэтин кыаіын толору
туЇаныытыгар киэµ куйаар аартыгын бар-
бах эрэ сэгэтэн биэрбитэ. 

Бу тўмўгэр естественнэй наукалар
саµаттан саµа арыйыылара былыргы ду-
ховнай ўєрэхтэри ўтэйэн, маассабай
араµаіа судургу прагматическай єйў-сана-
аны иитиигэ уонна итинник єйгє-санааіа
тирэнэр араас социальнай культуралар, гу-
манитарнай наукалар тєрўттэниилэригэр
тиэрдэн кэллэ. "Ити тєрўєхтэр" бўгўн "ду-
ховность" ийэтэ-аіата курдук кєрўллэр бу-
оллулар... 

Ол эрээри естественнэй наука ыллар
хардыынан космос, биосфера эйгэтигэр
єтєн киирэн истэіин аайы сорох урукку
догмалара, каноннара халбаµныыр, ула-
рыйар буоллулар. Киэр хаЇыйыллыбыт бы-
лыргы духовнай ўєрэхтэр балаЇыанньала-
рыгар кэлэн иµнэр, бўдўрўйтэлиир ўгэс-
тэннэ, ону ааЇан кураанахтыы кириитикэ-
лээбит, кэлтэйдии бэлэЇинэн кўлбўт суол-
ларыгар аны саµата-иµэтэ лаппа
мєлтєєтє. Кыайан быЇаарыллыбат, ситэ
єйдєммєт диир тўгэннэрэ аіыйаіа суох бу-
олла. Онон бўгўµµў материальнай олохпут
космос, биосфера эйгэтигэр ыга анньан кэ-
лиитин тўмўгэр былыргы духовнай билии-
лэр, ўєрэхтэр уонна наука кєрўўлэрэ бэйэ-
бэйэлэрин кытта ситэрсэр, толорсор ба-
лаЇыанньалара ўєскўєх чинчилэннэ. 

Инньэ диэн туран, киЇи єйўн-санаатын
быЇаччы ўєрэтэр психологическай наука
диэки иэіиллэн, кини бўгўµµў биир сўрўн
проблематыгар тохтуоіу баіарыллар. 

Психологическай наука норуокка
киэµник биллэр религиознай категорияіа
– дууЇа тула эриллибитэ олус быданнаата.
ДууЇаны тєЇє да халбаµнаабат религиоз-
най єйдєбўл курдук санаатарбыт, кини
тєрўт былыргы суолтатынан космическай,
биосфернай эйгэіэ сыЇыаннааіын быЇыы-
тынан, наука боліомтотун ылыан ылар бу-
олла. 

Психология – греческэйтэн псих (о) –
душа, логос-учение, наука диэн єйдєбўллэ-
эх. Бу наука бэйэтин аатыгар суолталаах

религиознай категорияны – дууЇаны ўєрэ-
тиэхтээх, чинчийиэхтээх этэ. Кини ХVII уон-
на ХVIII ўйэлэргэ теологияттан уонна фило-
софияттан арахсан, наука атын салаатыгар
кубулуйбута. Ити эрээри, психология
дууЇаны буолбакка, идеялары, уобараста-
ры, єйў-санааны ўєрэтиини тутуспута.
"ДууЇа" диэн религиознай, философскай
категория психологияіа "психика" "душев-
ность" диэнинэн солбуллубута. Онон пси-
хология дууЇаны буолбакка, киЇиэхэ баар
дууЇа хаачыстыбаларын быЇаарыынан дьа-
рыктанан кэллэ. 

Оттон дууЇа туЇунан христианскай тео-
логия, античнай философия ўєскэппит кон-
цепциялара психика тєрдўн, ўєскўўр
тєрўєтўн быЇаарар аналлаахтар. Ити кон-
цепциялары теология, былыргы филосо-
фия бэйэлэригэр илдьэ хаалбыттара. 

ТєЇє да итинник буоллар, ХХ ўйэіэ пси-
хология генетическэй теориялара араас
терминнэринэн дууЇа теориятын туЇунан
єйдєбўллэри хаттаан кєбўтэн барбыттара.
Онуоха Л. С. Выготскай, À. Н. Леонтьев, Ж.
Пиаже,З. Фрейд, К. Юнг курдук бєдєµ учу-
онайдар психология ХVIII-ХIХ ўйэлэргэ ха-
алларан барбыт проблематыгар – психика
тєрдўн-тєбєтўн чинчийиигэ хаттаан
тєннўўлэрэ буолбута. Бу тєннўў психология
саµа проблематикатын уонна теориятын
ўєскэппитэ эрээри, дууЇаны ырытыы син
биир теология бас билиитигэр хаалбыта.
Онон дууЇа туЇунан ўєрэх, психологичес-
кай наука єссє да ситэ-хото илигин про-
фессор В. К. Шабельников "Психология ду-
ши" диэн ўлэтигэр бэрт сиЇилии ырытар,
быЇаарар. 

ЎєЇэ ахтан аЇарбыппыт курдук, христи-
анскай теология, европейскай философия
дууЇа тула улахан боліомтотун уурбута. От-
тон сахаіа тўµ ўйэлэргэ "дууЇа" буолбакка,
кут-сўр ўєрэіэ ордук єрє тутуллан ааспыта.
Бу ўєрэх арыый да атын ис хоЇооннооіун
быЇыытынан, биЇиги "дууЇа" диэн тиэрмин
оннугар, кут-сўр єйдєбўлўн туЇаныахпыт.
Инньэ диэн туран, кут-сўр психологиятын
туЇунан кэпсэтиигэ киирэбит. 

Саха дьонугар кут-сўр былыргы єттўгэр
космос, биосфера дьайыыларын анаарыы-
га туЇаныллыбыт олус уустук предметнэй
уонна инструментальнай категория буолар.
Кут-сўр онон єйдєбўл уонна туттуллар,
туЇаныллар кўўс быЇыытынан, социокуль-
турнай эйгэіэ соччо-бачча дьўєрэтэ суоіун
таЇынан, киниэхэ хаайтарбат, кыпчыттар-
бат улахан кээмэй ахсааныгар киирэр. 

Тоіо оннугуй? Бастатан туран, саха
культуратыгар илиµµи норуоттар биир
сўрўн уратылара баар: культура уЇулуччу
бэлиэ кєрўµ быЇыытынан хаЇан да туспа
чорбойбот. Холобур, европеецтар культу-
ралара араас тас кєстўўлээх, кєрўµнээх бу-
оллаіына, илиµµи норуоттарга кўннээіи
олохторугар, дьон бэйэ-бэйэтигэр сыЇыа-
ныгар иЇирдьэ сылдьар. Ити барыта дьон-
сэргэ ўлэтинэн-хамнаЇынан, тўмсўўтўнэн,
тэрээЇининэн уонна тєрўт єйў-санааны
таріатар биирдиилээн киЇинэн бэриллэр.

Маны иµэринии ўгэстийбит сиэр-туом,
сєптєєх сыЇыан нєµўє, сыыспат-аліаЇаа-
бат буолууну ўтўктўўнэн бэриллэр. 

Саха культурата киЇи киЇиэхэ, киЇи ай-
ыліаіа этинэн-хаанынан убаныытыгар,
бўтэйдии бааллыытыгар тирэіирэр. Онон
да буолуо, тулалыыр эйгэ туЇунан єйдєбўлў
иитии дириµ иэйиинэн, тоіоостоох, табы-
гастаах тўгэнинэн эрэ толору тиэрдиллэр.
Оттон билигин культура бу ураты єрўтэ лап-
па айгыраан турар. Ол да иЇин, бўгўµµў
кэмµэ киЇи єйўн-санаатын кэлтэйдии суру-
гунан, кинигэнэн, кумааіынан иитэ-ўєрэтэ
сатааЇын тўмўгэр дьилэй эттээх-хааннаах,
таас оройдоох, "тоµ" дьон ахсаана элбии
турар. Àйыліаны, киЇини кытта сўрэх этэ-
ринэн, этинэн-хаанынан биттэнэн алтыЇыы
аны суох. Барыта эрдэттэн суоттаммыт-
ааіыллыбыт, чопчуламмыт билиинэн са-
лайтардаіына эрэ сатанар курдук. КиЇи ис
иэйиитэ, уйуліата, оруліана диэннэр ах-
сааµµа ылыллыбат буолан иЇэллэр. Эгэ,
кут-сўр туЇунан тугу этиллиэ баарай?! Дьэ
ити иЇин, былыргы кут-сўр психологиятын
туЇунан кэпсэтиини саіалыахпын баіар-
дым. 

Биллэн турар, кут-сўр психологията ди-
эн ханна баарый, ханна суруллан сылдьа-
рый диэн сымыйаріааччылар, эіэлээччи-
лэр мэлдьи баар буолуохтара. Кинилэр ин-
ньэ гымматахтарына киЇи соЇуйуон эрэ
сєп. Тоіо диэтэххэ, субу илиилэригэр тутан
олорор, эт харахтарыгар илэ кєстєр эрэ бу-
оллаіына баардылааччылар ханна
баіарар, хаЇан баіарар ордук элбэхтэр.
Олор ортолоругар єссє кут-сўр психологи-
ята диэн суоіун дакаастыы сатааччылар
кытта кєстўєхтэрэ. Ити эмиэ єйдєнєр. Ки-
нилэр куруук норуот єйўн-санаатын
ўрдўгэр тура сатыыллар. Оччотугар киЇит-
тэн барытыттан ордук "кєстўмтўє, биллим-
тиэ" буолаллар. Дьиµэр, хас биирдии киЇи
норуот тєбєтўгэр ытта сатаабакка, норуот
єйўн-санаатын иЇинэн сиэрдээхтик сылдь-
ыахтаах, олорор дьиэ-уот, сир-дойду кур-
дук сыЇыаннаЇыахтаах этэ буоллаіа. 

Мин бу ырытыыбар кут-сўр психология-
та баарын итэіэтэ сатаан буолбакка, кини
тугун-ханныгын, туохтан тєрўттээіин-сили-
стээіин быЇаарарга уонна саха єйўгэр-са-
наатыгар ити хайдах оµоЇуллан, иэіиллэн
сылдьарыгар тохтуур туЇу тутустум. 

БÀСТÀКЫ ÀҐÀÀРÀ. 
ÀНÀÀРЫЫ

"Пространство является сущностью, а
"полный свод небес" (как его называли по-
этически) представляет собой феноме-
нальную видимость этой сущности. "

Àлиса À. Бейли. 

Далай Дьиµи кєрдєєн, баар илэ чахчы
муµурун булларбат кулан куйаарыгар, ич-
чилээх, иччитэх иЇигэр бит тэтимин таба
тутан, дириµник єтєн киириини саха
киЇитэ анаарыы диэн ааттыыр ўгэстээх.
Àнаарыы хаЇан да биир тэµ буолбат. Àна-
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арааччы анаарыыта барыта куруук кэриэтэ
аµы буолар. Тоіо диэтэххэ, Далай Дьиµ
кэмэ-кээмэйэ муµура суох киэµ, онон
быЇаччы биир киЇи анаарыытыгар хаЇан да
толору хаптарбат уонна тыл, тиэрмин,
єйдєбўл хаатыгар эмиэ хаайтарбат. 

ТєЇє да анаарыы атылыытын иннигэр
саха дьоно Àйыыга (Творец) итэіэйиини ту-
туЇан, Àйыы тыынын ылар ўєрэіи баЇыла-
ан, кут уонна сўр диэн єй-санаа ураты
кўўЇўн (психическэй субстанция ) бэйэти-
гэр ўєскэтинэр кыахха тиийбитэ. Бу ўєскэ-
тиниини саха киЇитэ сиргэ иччи буолар
аналы толорууну кытта ыкса сибээстиир.
КиЇи сиргэ Àйыы кўлўгэ – иччи буолар ана-
лын толороругар Àйыы тыынын сиргэ
иµэрэр быЇаччы сыаллаах-соруктаах.
Онон анаарыы диэн ўрдўк єй-санаа
таЇымыгар тахсыы буолар. 

I. Кут єйдєбўлэ

1. 
"Язык есть регистратор традиции или

преемственного знания, есть хроника ра-
совых приобретений, сокровищница всех
достижений, совершенных гением отдель-
ных лиц. Создавшаяся таким путем систе-
ма социальных "образцов" свидетельству-
ет о ходе суждений данного народа или ра-
сы, и эта система становится впоследст-
вии "подготовительной школой" (питомни-
ком) суждения новых поколений" 

Карл Густав Юнг

Кут туЇунан єйдєбўл инньэ биЇиги эра-
быт иннигэр баар эбит. НаЇаа таріаммыт.
Кини бастакы суола-ииЇэ "Египет єлбўттэ-
рин кинигэтигэр" кєстєр. Бу туЇунан саха
учуонайа Е. Сидоров маннык суруйар. 

"Кут. Сложное понятие души в якутском
языке обозначается словом кут. У древних
тюрков худ – счастье, судьба, у монголов
хутуі – святость. 

В "Египетской книге мертвых", состав-
ленной в 2-м тысячелетии до н. э. "Кху" –
душа или душа духа, которая не может уме-
реть ни при каких обстоятельствах". 

Оттон индоевропейскай тыллар исто-
рияларыгар бастакынан сурукка киирбит
хеттскай тылга "Кут (ту)... – душа " эмиэ ки-
ирэн сылдьар. Бу єлбўт тыл былыргы Àна-
толия киин уонна хотугу єттўгэр туЇаныл-
лыбыт. Биллэрин курдук, Àнатолия би-
лиµµи Турция сирин соріото буолар. 

Àны туран, семитскэй тылларга киирэр
былыргы еврейдэргэ кут єйдєбўлэ бу кур-
дук бэриллэр. 

"Год (еврейск. "величие" или "велико-
лепие") – одна из четырех Сефирот, обра-
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зующих нижнюю область космического
древа. Отождествляется с левым бедром
Àдама Кадмона: соответствует планете
Меркурий. Год принимает Божественную
благодать, уже оформленную для вопло-
щения (из Сефирот Нецах) и передает ее
Сефире Йесод для непосредственного из-
лияния в плотноматериальный мир. Таким
образом, функции Год аналогичны функци-
ям Бины, но на более низком уровне, непо-
средственно приближенном к материали-
зации Божественной идеи. Земное вопло-
щение Год – первосвященник Àарон, при-
нявший Тору у Моисея и руководивший со-
блюдением ее предписаний. Считается,
что Àарон выявил великолепие иудейского
Закона, воплотившееся в одеждах перво-
священника". 

Еврейдэр каббалаларыгар "ху – боже-
ственное естество" кытта баар. Е. П. Бла-
ватская итини учуонай-каббалист С. Лид-
дель Макрегор Матерс бэчээттэммэтэх ма-
нускрибыттан булан турар. 

Бу єйдєбўл иудаизм мистическэй
ўєрэіэр каббализмµа тутуЇуллар. Ити аата
год (кут) мистицизмµа быЇаччы сыЇыанна-
ах. Àйыыны кытта сибээстэЇэр сыалга
кєстўбэт дьиµи эбэтэр муудараЇы тыынна-
ахтыы кєрдєєЇўн буолар. 

Семиттэргэ эбии тєннєр буоллахха,
аріааµы семитскэй мифологияіа Кудушу
таµаралаахтар. Уйгу-быйаµ, доруобуйа
таµарата. Дьахтар таµара. Бары таµара
хотуна. Птах кыыЇа эбэтэр кэргэнэ. Оттон
Птах былыргы египтяннарга бог-творец.
Кини туох баар таµараны барытын баар
гыммыт. БиЇиги эрабыт иннинэ Египеккэ,
Сирияіа, Палестинаіа, Финикияіа таріам-
мыт. Египеккэ ордук Мемфис олохтоохторо
ўµэн-сўктэн ааспыттар. 

Кут курдук єйдєбўл зороастризм мета-
физикатыгар фраваши дэнэр. 

"Фраваши... – бессмертная душа чело-
века, которая существует до его рождения
и не умирает после его смерти, однако не
вселяется в новое тело". 

Кини ўс єлўўскэттэн турар: хумат, хукт
уонна хварест. Балартан хукт диэнэ былыр-
гы персидскэйгэ "благие слова" диэн тыл-
баастанар. Àхура-Маздаттан "алгыстаах
тыл" буолан кэлэр эбит – хукт. 

Зороастризм метафизиката мистичес-
кэй философия салаата буолар. Бары баар
бўтўннўўтўн суолтатын, тутулун, сўнньўн
ўєрэтэр туЇаайыы. Онон сорохтор метафи-
зикаіа атын наукалартан саамай фунда-
ментальнайдара курдук сыЇыаннаЇаллар. 

2. 
Àны билиµµи аан дойдутааіы ўс бєдєµ

религияттан буддизмµа тохтуоіуµ. Чуола-
ан Суварнапрабхаса – Àлтун йаруг ("Золо-
той блеск") диэн сутратыгар. Бу сутраіа кут
туЇунан маннык этиллэр:

"бурхан кути – блаженство будды". Бу
єйдєбўл буддизмµа "состояние истинного

бытия, блаженства" буолар. Биттэнии,
атыннык эттэххэ, айыліа ритмыгар киирии,
бииргэ силлиЇии эбэтэр материальнай эй-
гэттэн єйў–санааны тэйитэн, толору
дьайіарыы (архат, аар буолуу) туЇунан
итинник этэллэр эбит. Куту толору баЇыла-
абыттар эрэ будда, архат таЇымыгар тиий-
эллэр. 

"буріанлар нирванга кирип кут голин-
таглиі еркинмэклэри ўзэ тинлиілэр
кўсўсўнчэ єµи адруг кў келиглэр ўзэ йаруг-
луі кєркдэслэрин орун сайу куду йарлигап
ол кєркдэслилэри ўзэ тинлиіларга улуі
асиі тусу гилу йарлигайурлар ерсэр". Нууч-
чалыытыгар "если будды, войдя в нирвану,
благодаря могуществу своей устремленно-
сти (испрашивания) к блаженству, по жела-
нию живых существ соблаговят располо-
жить в разных местах, через всяческие вы-
дающиеся явления, свои блестящие сопут-
ствующие образы, и если, они соизволят
через эти сопутствующие образы принести
живым существам большую пользу". Бур-
хан (будда) буолбуттар нирванаіа киирэн,
куту кєрдєєн ыллахтарына, тыынар тыын-
наахха улахан туЇаны аіалаллара эмиэ ити
Суварнапрабхаса сутраіа ахтыллар. 

Учуонай Мюллер 1922 сыллаахха
таЇаартарбыт ўлэтигэр уйгуурдуу суруллу-
бут буддийскай 8 ўЇўйээни киллэрбитэ.
Олор ортолоругар архат кутун туЇунан ах-
тыы баар. 

"Ол номуі еситип алгу низванилариі
таргарип архант кутиµа тегди – услышав то
учение, он подавив все (свои) страсти, до-
стиг блаженства (состояние) святого". 

Куту бу тўбэлтэіэ эмиэ нирванаіа, ар-
хатка сыЇыаран этэллэр эбит. 

Суварнапрабхаса сутраны нуучча тюр-
колог учуонайдара В. В. Радлов, С. Е. Ма-
лов 1913-1917 сыллаахха редакциялаан
таЇаарыыларыгар кут тардыы туЇунан тыл-
єс эмиэ баар. 

Омук тюркологтара В. Банг, À. Габаин,
Г. Рахмати уйгуурдуу тылбаастаммыт "Сэ-
киз йўкмэк" диэн буддийскай сутраны Тур-
фантан булбуттара. Ону 1934 сыллаахха
бэйэлэрин ўлэлэригэр бэчээттэппиттэрэ. 

"Кут булмис ( тєзўн ) – достигший бла-
женства, счастья, благодати". Куту булбут
диэни дьолломмут, дуоЇуйбут суолтаіа ну-
уччалыы тылбаастаабыттар. Былыргы Ин-
дия тылыгар, санскритка итинник таЇымµа
тиийбити арья (аар) дииллэрин бу чинчийэ-
эччилэр таарыйа кыбытан быЇаарбыттар. 

"ким гайу тинлиі бу номуі умуі инаі
тутсар ол тинлиі йема кут булмисларга са-
нур – если какое-либо существо уверует в
это учение, то это существо причисляется к
достигшим благодати". Бу текси сахалыы
дьўєрэлээн саµартахха, "ким хайа тыын-
нааіынан бу номоіу умсугуйа иµэринэ ту-
тар, ол тыыннаах куту булбуттуу сананар"
диэхпитин сєп. 

3. 
Тюрк тыллаах норуоттар єйдєрўгэр-са-

нааларыгар кут єйдєбўлэ дьоЇун суолтаны

ылар. Ол курдук Махмуд Кашгарскай 1072-
1074 сыллардааіы "Дивану луіат ит турк"
(Собрание тюркских наречий) тылдьытыгар
кини киирэн сылдьар. 

"Кут бул – достигать счастья, благопо-
лучия". Куттаах буолуу, кукка тиксии дьол-
лонууга тэµнээх. Оччотооіу кэмµэ дьон
оннук саныыр эбит. 

Эмиэ итинник ис хоЇоонноох Орхон-
Енисей суругун кэрчигэ À. Стейн Лондон-
нааіы коллекциятыгар баар. Ону À. Стейн
хотугулуу-аріаа Кытайтан Дуньхуан таЇыт-
тан булбут. Киниэхэ "Пещера 1000 будд"
храм ўлэЇитэ биэрбит. Ити дьоіус кэрчиги
В. Томсен аан бастакынан бэчээттээн, на-
ука эйгэтигэр кыбыппыт. 

Огуз каган туЇунан эпическэй ис
хоЇоонноох ХIII ўйэтээіи ўЇўйээµµэ "мен
сэµэ башимни кутумни биэрэ мен – мин
эйиэхэ баспын, куппун биэрэбин" диэЇин
баар. Кагаµµа бастыын, куттуун бас бэри-
нии туЇунан итинник суруллубут. Оттон
Турфаннааіы коллекцияіа киирбит астро-
логическай халандаарга "грази санигар ол
кути сув – кэрэЇитэ Санигар, кута – уу",
"уон тогуз йаслиі иэрўр кути топраі –
сааЇа уон тоіуЇа, кута – тобурах" диэбит-
тэр эбит. 

Монголияіа Кокшин єрўс хочотугар ба-
ар Кюль Тегин мэµэ тааЇыгар "тэµри йар-
лигадугин ўчўн єзим кутим бар ўчўн каіан
олуртим – таµара дьаралыктааіым иЇин
єспєт кутум баар, ити иЇин хаіаннаан
олордум" диэн сурук кытта кєстєн турар. 

Бу сурук тўўрдўў-кытайдыы тыллары-
нан ўйэтийбит. Онон Кюль Тегин каганныыр
кэмигэр кут суолтата аЇары улахан эбит. 

Итини таЇынан, Мани албан аатыгар
анаммыт гимнµэ кытта куту уруйдаан туой-
буттар. Онно "ўєЇээµи, алларааµы
таµаралар єнўйэллэригэр, бастыµ куттар
ўскэл таµара кўўстэнэллэригэр" баіарбыт-
тар. 

4. 
Кут єйдєбўлэ финно-угорскай тєрўттэ-

эх марийскай мифологияіа сыстыбыт.
Дьиэ кэргэн доруобуйатын, дьиэ олоіун-
дьаЇаіын араµаччылыыр иччилэрэ Кудо-
водиж диэн буолар. Кинини мариецтар
ўчўгэйдик саныыллар уонна билинэллэр. 

Оттон грузиннарга киЇи кутун абылыыр
удаіан дьахтар аата – кудиани. Кудианит-
тан грузиннар куттаналлар. 

Нууччаларга кут икки суолталаах : "куд –
злой дух", "кудь – чары, колдовство". Эти-
молог Макс Фасмер балары À. Преобра-
женскай 1910-1918 сыллардааіы ўлэтиттэн
туЇаммыт. 

Владимир Даль " Толковый словарь жи-
вого великорусского языка" тылдьытыгар
"кудь – злой дух, бес, сатана" быЇаарыыла-
абыт. Кини бу мантын "волховать", "колдо-
вать", "чернокнижье" диэннэргэ сыбыыр.
Эбиитин "кудесы" диэн ахсынньы 6
кўнўттэн саіаланар былыргы сиэри-туому
эмиэ ити єйдєбўллэргэ чугаЇатар. БыЇатын
эттэххэ, куЇаіан суолталыыр эбит. Ол гы-
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нан баран, Череповец, Новгород дьоно-
сэргэтэ "кудь", "кудеса" диэннэри "аньы-
ыріаабаттарын" ахтан аЇарар. Онон В.
Даль православие канонун ордук хото
соµнообут диэіи баіарыллар. 1551 сыл-
лааіы соборга нуучча духовенствота бэйэ-
тин салайынар 100 быраабылалаах кодек-
сатынан ("Стоглав") салайтарбыт курдук. 

5. 
Саха дьонугар кут туЇунан єйдєбўл ба-

лай да киэµник бэриллибит. Сўрўннээн ой-
ууннар билэллэр эбит. Кинилэр быЇаарыы-
ларын чинчийээччилэр суруйан хааллар-
быттара научнай ўлэлэргэ бааллар. Оннугу,
холобур, Вацлав Серошевскай ўлэтигэр бу-
лабыт. 

"КиЇи ўс кўлўктээіин курдук ўс дууЇала-
ах. Бастакы аатын билбэппин. ИккиЇин ўєр
эбэтэр сўр дииллэр. ЎсўЇэ кут диэн аатта-
ах. Сўр тыынар тыыннаахха баар. Кут буол-
лаіына сўєЇўгэ уонна сылгыга баар". 

Бу тўбэлтэіэ Серошевскай дууЇа ахса-
аныгар сўрў, ўєрў, куту бииргэ холбуур. Ити
аата саха дьоно куту дууЇа диэбэтэ,
дууЇаны атыннык єйдўўрэ кєстєр. 

Оттон этнограф Г. В. Ксенофонтов ити-
ни бу курдук эбии тэнитэн быЇаарар: "...
"кут" или "куд" – у якутов значит – душа,
встречается также в древних и современ-
ных турецких наречиях со значением "счас-
тье" и в других производных значениях. Как
это ни странно, с таким же значением –
счастье – встречается и в тунгусских наре-
чиях". 

Ксенофонтов куту дууЇа диир эрээри,
тўўр тыллаах омуктарга, тунгусстарга
"дьол" диэн суолталааіын ыйар. Тўўр тыл-
лаахтар куту "дьолго" тиксиинэн ааіаллар
эбит. Оччотугар сахаіа дууЇа суолталаны-
ыта хойукку буолуон сєп. Тувинецтарга "кут
– мир, душа; животворная сила" баар. Ки-
нилэргэ "животворная сила – ўўннэрэр, ты-
ыннаах оµорор кўўс" буолар. Ойуун-
нааЇыны ўєрэппит учуонай Н. Àлексеев кут
диэн дууЇа буолбатаіын быЇаччы этэр. 

"Это слово Э. К. Пекарский перевел
"как душа живых существ". Подобно ему
многие исследователи не замечали осо-
бенностей якутского представления о кут и
считали его идентичным христианскому
пониманию "души". Эта ошибка была допу-
щена потому, что дореволюционные ис-
следователи, знакомые с христианским
учением о душе, искали ее аналоги в веро-
ваниях аборигенов Сибири... ". 

Кут онон дууЇа буолбатах диэн
єйдўєхтээхпит. Куту киЇи тыыннаах сылдь-
арын хааччыйар кўўс курдук санааЇын ўгўс. 

ОлоµхоЇут Н. И. Степанов-Ноорой "Кўн
Эрили" олоµхотугар бу санааны эмиэ би-
гэргэтэр. 

Сўўрўгўрбэт сўлбэ далайга
Сўллўўкўн бииЇин ууЇа буоланнар
КиЇи-сўєЇў кутун-сўрўн
Ўйэттэн ўйэ тухары
Сўўдьўтэн-кєтўтэн ыланнар
Сўтэриэх-єЇєрўєх кэмнэрэ

КєЇўтўллўбэтэх-кўўтўллўбэтэх єттўттэн
Кєстє кўєрэйэн кэлэн
Кўєрэйиэх бэйэтэ буоллаіа !
Оччоіуна :
Кэлэр кэскили кэіиннэриэхтэрэ,
Тєрўўр бєієнў тєнўннэриэхтэрэ,
Ўєскўўр бєієнў ўгдэритиэхтэрэ диэн
Єйдєрўттэн єЇўллўбэт гына 
Єйдўў батаабыттар эбит. 

Àны туран, П. Ядрихинскай "Дьырыбы-
на Дьырылыатта кыыс бухатыыр" олоµхо-
тугар кыыс бухатыырга абааЇы хайдах
суоЇуріанарын истиэіиµ. 

Кут бэйэіин кубулутан,
Сўр бэйэіин сўўйэммин,
Кулугур таас кулгаахтыам, 
Килэгир таас харахтыам,
Дьэбиннээх иэдэстиэм,
Тордохтоох ньуурдуом. 

Прокопий Ядрихинскай – Бэдьээлэ бу
манан киЇиэхэ кут уонна сўр тыынныыр ис
хоЇооннооіун кєрдєрєр. Кута суох киЇи ту-
гу да истибэт, кєрбєт буоларын сирэйдээн,
єй-санаа єттўнэн быстар мєлтєєЇўнў этэр. 

Маны барытын Курууппа ойуун этиитэ
ордук чиµэтэр. Кини бу курдук быЇаарбыт. 

"КиЇи тыыннааіар кут-сўр дииллэр, он-
тон єллєіўнэ дууЇатынан этиллэр". Ол аата
кут тыыннаах буолууну, дууЇа єлўўнў кытта
сибээстээхтэрэ этиллэр. Курууппа бу
кєрўўтўн єссє " Кут-сўр киЇи киэнэ тыынар
тыына, саныыр санаата. Тыын син биир
киЇи кута-сўрэ" диэн эбии ситэрэр тўгэннэ-
эх. Курууппа ойуун кут уонна сўр туЇунан
быЇаарыытыгар биЇиги хаттаан эргиллэ ту-
руохпут. Тоіо диэтэххэ, кут-сўр єйдєбўлўн,
суолтатын чопчулуурга олук, тирэх буо-
луоіа. 

Яков Охлопков – ДьаллаЇын ойуун "Кут
кєтєіўўтэ" туомµа куту эмиэ тыыннааіым-
сытан ойуулуур. 

"Кут диэн киЇи ытыЇыгар сўўрэлии сыл-
дьар кыра, хара туох эрэ буолар". Ойуун бу
тўбэлтэіэ кєннєрў киЇиэхэ куту кубулутан
(трансформациялаан) єйдєтєр. Ол аата
киЇи психикэтигэр тиэрдэр ньымата буо-
лар. Маныаха сиЇилии трансформация
туЇунан кэпсэтиигэ тохтуохпут. 

"Кўєгўллээн Куо" олоµхоіо абааЇы ку-
тун хайдах суох гынары Сээркээн СэЇэн би-
лэр. Куту суох гыннахха абааЇы мєлтўўр
диэЇин баар. Итинник єйдєбўлў Дьокуускай
ХатаЇын олоµхоЇута М. И. Михалев 1936
сыллаахха суруйтаран хаалларбыт. Бу
сэЇэµµэ Ўрўµ Àйыы уола Сээркээн СэЇэн
куту суох гынар кыахтааіа кэпсэнэр эбит.
Ўрўµ Àйыыттан тутулуктаах ўрдўкў кўўстэр
эрэ абааЇыга тўбэспит куту суох оµоролло-
ро уонна куту суох гынан абааЇыны
мєлтєтєллєрє этиллэр. Онон куту баар уон-
на суох оµоруу Àйыылартан тутулуктаах
эбит... 

Тўмўктээн этэр буоллахха, кут туЇунан
єйдєбўл биЇиги эрабыт иннинээіи моноте-
истскай религияіа, иудаизм мистическэй

ўєрэіэр уонна буддизмµа биллэр суолта-
ланан ааспыт. Саха єйўгэр-санаатыгар кыт-
та бигэтик олохсуйбут. 

II. Кут туЇата

6. 
ЎєЇэ ахтыллар бары холобурдар кут

кємєтўнэн киЇи быыЇанарын, дьоллонорун,
кулан куйаары кытта эйэ дэмнээхтик биир-
гэлэЇэн олорорун туЇунан кэпсииллэр. Кут
туЇатын туЇунан итинник былыргы кєрўўлэ-
ри аныгы научнай тиэрмининэн инструмен-
тальнай сыЇыан диэхпитин сєп. Куту инст-
румент быЇыытынан туЇаныы технология-
лара эрдэтээµµи илиµµи религиознай,
философскай, мифологическай концепци-
яларга олус чочуллубута уонна бўтўн психо-
логическай системаіа кубулуйбута кєстєр.
Дьон олох олороругар бу религиознай пси-
хологическай системаны єй-санаа акылаа-
та оµостубут. 

7. 
Саха религиознай психологическай си-

стематыгар кут диэн ўўннэрэр кўўс буолар.
Кинини Ўрўµ Àйыы биэрэр диэн дьон бигэ-
тик єйдўўр. 

"Кут, исследуемые народы испрашива-
ли у добрых, светлых божеств. Обряд, не-
сомненно, возник в глубокой древности," –
диир учуонай Н. Àлексеев. 

Ўрўµ Àйыы Тойон куту уонна сўрў
оµорорго Хаам ÀйыыЇыты аныыр. Уол ку-
тун-сўрўн оµордун диэн оноіоЇу, кыыс ку-
тун-сўрўн оµордун диэн кыптыйы, сўєЇў ки-
энин тўў мээчик гына бэлэхтээбит эбит. 

Уулаах былыт олбохтоох,
Уоттаах чаіыліан кымньыылаах,
Уордаах этиµ дьєЇўєллээх,
Улахан ат сэтиилээх,
Уулаах биэ ўрбэлээх,
Уол оіо кута тутуурдаах,
Кураахтаах оноіос торуоскалаах,
Тўўлээх ох кымньыылаах,
Уордаах ДьєЇєгєй тойон эЇэм,.. 

– диир "Кєр Буурай бухатыыр"
олоµхоіо Ынта Никиитэ. 

Вацлав Серошевскай суруйуутугар куту
ÀйыыЇыт ДьєЇєгєйтєн ылара уонна Орто
дойдуга аіалара ыйыллар. Н. Àлексеев на-
учнай ўлэтигэр "ДьєЇєгєй Àйыы уонна Сўгэ
Тойон киЇиэхэ оіо кутун биэрэллэрин" кыт-
та бигэргэтэр. 

Бу ўс тўбэлтэіэ ДьєЇєгєй ахтыллар.
Онуоха бииргэЇигэр уол оіо кута
ДьєЇєгєйтєн туттарыылааіа этиллэр. Онон
"уол оіо – ат кулун" дииллэрэ мээнэіэ бу-
олбатах эбит. 

Сорох ардыгар Нэлбэй ÀйыыЇыт оіону
биэрбэтэіинэ, Дьыліа Хаантан
кєрдєЇєллєр. Оччотугар Дьыліа Хаантан
куту-сўрў ылбыт оіо оЇолго, мээнэ ыарыы-
га єлбєт. 
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ХÀРЧЫЛÀÀХ УОЛÀ МЭХЭЭЛЭ

Харчы Сэргэй уолугар Мэхээлэіэ кыра
эрдэіиттэн ирдэбиллээхтик, кытаанахтык
сыЇыаннаспыта. Уола эмиэ аіатын курдук
бўгўрў ўлэЇит буола улааппыта. Баайка су-
даарыскайга ааіарга, суруйарга ўєрэнэн,
салгыы Дьокуускайга епархиальнай учили-
щеіа киирбитэ. 

Харчы Сэргэй атыытын, эргиэнин ыыра
кэµээн, Дьокуускайга тиэстэрэ элбээбитэ,
онон эт баЇаарыттан чугас уЇаайбалаах
дьиэ атыыласпыта. Олбуоругар эт уурар
булуустаах табаар ыскылаатын туттарбы-
та. КыЇын аайы Боппой Мэхээлэіэ дьиэ-
уот кєрєєччў буолан куоракка киирэн кыс-
тыыра.

Епархиальнай училище ўєрэіэ ўєЇэ кы-
лаастарга тахсан истэіин аайы кэµээн,
дириµээн иЇэрэ. Ол тэµэ билиигэ ирдэ-
бил эмиэ кытаанаіа, кылаастан ахсаанна-
ах оіо ўєЇэ кылааска тахсара. Мэхээлэ
ўєрэіэр уЇулуччу да чорбойботор,
"кўЇўµµўлэнэ-кўЇўµµўлэнэ" да буоллар,
син утаа-субаа бырахсан кылаастан кылаа-
ска тахсан испитэ.

Кылаастарыгар сахалар бэйэлэрэ да,
Тарат кинээЇин уола Мэхээлэ ЎєлэЇэп,
"Ўєлэс Мэхээлэ" уонна Таатта уола Сўєдэр
Сиипсэп, уµуоіунан барыларыттан кыра-
тын иЇин "Чыычаах" диэн ааттаммыт уоллу-
ун, ўЇўє эрэ этилэр. 

Чыычаахтара тєЇє да кыратын иЇин
ўЇўєннэриттэн сытыы-хотуу, чобуо,
ўєрэіэр да кылаас оіолоруттан барыла-
рыттан таЇыччы, кылаастан кылааска "По-
хвальнай грамоталаах" тахсара. Училище
кэнниттэн анал стипендиянан Казань ду-
ховнай академиятын иЇинэн аЇыллыбыт
учительскай семинарияіа киирбитэ. 

Ол ўєрэіиттэн тыыллан-хабыллан бєіє
тахсыбыта. Àан дойдуга аатырбыт тыл
ўєрэхтээіэ, хакас киЇитэ, профессор Ни-
колай Федорович Катанов семинарыгар
сылдьан, ўєрэнэн таµара кинигэлэрин
тылбаасчыта буолта. Єссє Берлиµµэ бу-
олбут тўўр тылын аан дойдутааіы мун-
ньаіар сахалыы тылбаас уратыларын
туЇунан немец тылынан дакылаат оµорон
боруонса мэтээл ылбыта.

Мэхээлэ ЎєлэЇэп, уолаттара ааттаа-
быттарынан "Ўєлэс Мэхээлэ", кэргэнэ Хар-
чы Сэргэй кыыЇа Àаныс оіолонобун диэн
єлєєтўн дойдутугар тулуйан-тэЇийэн оло-
руо суох буолан соіуруу барбыта. Ийэтин
тыыныгар туран тєрєєбўт уолу хара ааныт-
тан бэйэтигэр сыЇыарбатаіа, бииргэ

тєрєєбўт эдьиийигэр иитиэххэ биэрбитэ.
Ўєлэс Мэхээлэ Саха сиригэр сыылкаіа ки-
нилэргэ дьиэлэнэн олорбут поляк Стефан
Стржельчик кємєтўнэн гимназия програм-
матынан ситэри ўєрэнэн, экзаменнарын
туттаран, Варшава университетыгар киир-
битэ. 

Мэхээлэ, уолаттара сўрэхтээбиттэри-
нэн "Харчылаах Мэхээлэ",  Епархиальнай
училищеіа ўєрэххэ киириэіиттэн аіатыгар
суруксут, суоччут буолбута. Онон атыы-эр-
гиэн ымпыгын-чымпыгын, киириитин-тах-
сыытын бэрт эрдэттэн билбитэ. Училище
кэнниттэн уолаттарын сайыЇан соіуруу
ўєрэххэ барыан саныырын быктараары
гыммытын аіата саба саµаран кэбиспитэ:

– Биир саха киЇитигэр сєптєєх ўєрэх-
тэнниµ. Кырыйдым, сырыыттан-айантан
сылайдым, хал буоллум. Саіалаабыт дьыа-
лабын эдэр киЇи аны эн саліаан кєр. Сўўр-
кєт! Мин Боппойбунаан ыйах-тыйах бэйэ-
бит ыырбыт иЇигэр ынахпыт сааіын,
бааЇынабыт буорун да буккуйдахпытына
сєп.

Àіатын тылын быЇа гыммакка атыыЇыт
эриирдээх-бутуурдаах суолугар ўктэнэр.
Мэхээлэ бэйэтэ да атыыЇыт буоларга ай-
ыліаттан ананан тєрєєбўт быЇыылааіа:
хайа дойдуга, хайа кэмµэ, ханнык табаар
хамаіатык барыаіын эндэппэккэ быЇаа-
рара. Уонна биири ўчўгэйдик єйдєєбўтэ,

ÀХТЫЛІÀН
(роман)

Харысхал
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сайдар, байар-тайар кэскиллээх атыыЇыт
арахсыспат аргыЇа – айан суола буола-
рын. Àіата аанын арыйбыт Соіуруу
Тайіаттан, Бодойботтон саіалаан, хоту
Булуµунан,  илин Лаамы байіалынан тэ-
лэЇийэн сылдьара.

Хара ааныттан сырыыга-айаµµа даба-
ан-аартык туох эрэ саµаны, сонуну тоЇуйа-
рын ис сўрэіиттэн сєбўлээбитэ. Дьиэти-
гэр-уотугар тєннєн, суунан-тараанан, ыра-
ах айан сылаатын-элээтин таЇааран, дьо-
нугар-сэргэтигэр, сиригэр-уотугар ах-
тыліанын аЇаран баран ый аµарынан ту-
луйбакка-тэЇийбэккэ уµуоргу кўєх хайала-
ры, тумарыктыйар ыраах саіаіы одуулаЇа
сылдьар буолан хаалара. Оччотугар арах-
сыспат аргыстарыгар, эрэллээх доіоттору-
гар ыраах айаµµа аттанарга ўс хонугунан
бэлэм буолалларыгар илдьит ыыталыыра. 

*   *   *
Мэхээлэни аіата кыра эрдэіиттэн "ба-

ай оіотобун" диэн чорбойбокко сылдьарга
такайбыта уонна оннук туппута даіаны.
Онон оіо эрдэіиттэн чугастааіы ыаллар
оіолорунуун тэбис-тэµµэ Àмма уутугар
сєтўєлээн чалбааттанан, кўєгўлээн,
моіотойдоон, кус оіолоон улааппыта. Сай-
ын от ўлэтигэр атын оіолордуун тэµµэ
оіус сиэтэрэ, бугул тўгэіэ харбыыра.

Ол курдук оіус муоЇунуу тэбис-тэµµэ
улааппыт Балгый, Куччах, Таппай диэн
доіоттордооіо. Тєрдўєннэрин таµара дьи-
этигэр Мэхээлэ диэн сўрэхтээбиттэрэ.
Бэйэлэрин икки ардыгар Мэхээс, Мээччэ,
Мэхээлис, Мэхээчэ диэн арахсаллара. 

Мэхээлэ-Мэхээчэ куораттан таіыстар
эрэ муста тўЇэллэрэ. Сўрдээіин диэн тап-
саллара. Мэхээчэ отой кыра эрдэіиттэн
доіотторугар, кими да матарбакка, аахтара
кэЇиилээх буолара. Баай оіото, ўєрэхтээх
буолан уолаттарыгар хара ааныттан
баЇылык курдук буолбута. Кини тэрийиити-
нэн (бэл, атын нэЇилиэктэн анаан-минээн
ўўрэн аіала-аіала) оіустары харсыЇынна-
раллара, ўєр атыырдарын охсуЇуннаралла-
ра. Ол баракаастара арыллан тєрдўєннэ-
рин тараах иэннээбиттэрэ. Бас-кєс киЇини
Мэхээчэни барыларыттан ордук таЇыйбыт-
тара.

Ол кэнниттэн уолаттар доіордоЇуулара
єссє ордук кўўЇўрбўтэ. Бииргэ бултуулла-
ра, балыктыыллара. Єрўс ўрдўгэр ўєскээ-
бит буолан тєрдўєн ааттаах ууЇуттара.
Эмиэ мєккўєргэ Àмма єрўЇў умсан туору-
урга кўрэхтэЇэллэрэ. 

Тєрдўєн да кур оіуЇу туруору анньыбыт
курдук бєдєµ-садаµ дьон буола улааппыт-
тара. Кўўстээх-уохтаах уолаттар улаатан
истэхтэрин аайы оонньуулара да холуон
соіус буолара: саас кємўєл саіана  муус-
тан мууска ойон ким эрдэ уµуоргу кытылы
буларыгар куоталаЇаллара, ўйэлээх
сааЇыгар быа-туЇах диэни билбэтэх ўєр
атыырын аріаЇыгар ким  уЇуннук, бырах-
тарбакка олороругар кўрэхтэЇэллэрэ. Бєрє
Бєтўµнэр тєрўт олохторугар Кыынньаммыт
алаас ўрдўгэр ким эрэ анаан чочуйбутун

курдук, мээчик курдук тєгўрўк таас сытара
(Мэхээлэ кэлин тиэйэн киллэрэн ый-
ааЇыµµа ыйатан кєрбўтэ оруобуна биэс
буут биэс муунта буолбута). Тєрдўєн ол
тааЇы мээчик курдук бырахса оонньуулла-
ра, тааЇы мўччў туппут киЇи тугун эрэ эчэ-
тиэхтээіэ. 

Єссє аЇары тўЇэн аріахха сытар тыа-
тааіыны уЇугуннаран, саха быЇаіынан эрэ
бултаабыттара. Бу сырыыга Куччахтара ыт
буола сыспыта, тыатааіы аріахтан ойон
тахсыытыгар этэрбэЇэ халтарыйан эЇэ ан-
ныгар баар буолан хаалта. Мэхээчэ тутан
турбут бўє маЇынан эЇэни бэлэскэ анньы-
быта, тыатааіы маЇы туора охсубута, Мэ-
хээчэ  тоµолоіо эрэ "ньир" гынан хаалта,
Таппай ачаахтаах маЇынан тыатааіыны ха-
баріаіа анньа сылдьыбыта. Кўн-хаан тирэ-
эбитэ. Хата, хапсаіай туттуулаах Балгый
саха быЇаіынан сўрэххэ єтєрў тўспўтэ. Ты-
атааіы тыа баЇа сатарыар диэри хатаннык
часкыйа тўЇээт,  Таппайдаах Мэхээчэни ти-
эрэ кєтєн, иннин диэки ойбута, хаар єрє
буріайа тўспўтэ. 

Балгый уолаттарын туруортаабыта.
Уонча хаамыылаах сиргэ аарыма эЇэ тиЇэх
тыынын былдьаЇан чиччигиниирэ. 

– Хайа, хайдаххытый? – Балгый уолат-
тарын эр-биир тутан-хабан кєєртє.

– Ээ, ўчўгэй…
– Этэµµэбин.
Куччахтара сирэйэ хааннааіын кєрєн

ўмўєрўспўттэрэ. Тыатааіы дэгиэ
тыµыраіынан уолларын иэдэЇин "сэмэлэ-
эбит" этэ. Онто чэр буола оспутун Мэхээлэ
оонньуу оµостон:

– Эр киЇиэхэ чэрдээх иэдэс – хорсун
буойун бэлиэтэ, – диирэ.

Онон Мэхээлэ атыыЇыт аргыардаах ай-
анын аартыгар тахсыытыгар аттыгар арах-
сыспат аргыстара, эрэллээх доіотторо –
бииргэ ўєскээбит уолаттара бааллара. 

*   *   *
Балгый – суорба таас курдук бєдєµ-са-

даµ, дьиппиэн кєрўµнээіэ, аіыйах
саµалааіа, кєстєр дьўЇўнўгэр холооно су-
ох сымсаіайа. Сааскы тоµокко тайаіы кўнў
быЇа эккирэтэн, муус хомурахха эµээтин
тириитэ быстан, ыарыытыттан иннинэн да,
кэннинэн да барбат буолтун кэннэ тайыы-
лаан єлєрєрє. Олох куЇу хаптаЇыны таЇый-
ан кєтўтэн баран, айаіынан иитиллэр дору-
обунан ўстэ ытан  кус бєієнў суулларар
хапсаіай туттуулааіа. Кўєлгэ да, єрўскэ да
киирдэіинэ кємўс хатырыктааіы ўгўєрўтўк
хостуура. Дьиппиэн кєрўµэр холооно суох
аламаіай майгылааіа. Тыаттан бултаан-
алтаан киирдэіинэ, кўєлтэн, єрўстэн ба-
лыктаан таіыстаіына алаас, тўєлбэ ыалла-
рын биирдэрин да матарбакка єлўўлўўрэ.
Ол да иЇин буоллаіа, эргэнэ хара тыа
баЇылыга Баай Байанай, уу иччитэ Уккаан
тойон маанылаах оіолоро этэ.

ХаЇан да кўўЇўн-уоіун кєрдєрє сылдь-
ыбатаіын иннигэр лаппа улахан кўўстээіэ
сэрэйиллэрэ: охсооччутунан мєлтєх эрээ-
ри (кўўЇэ-уоіа батарбакка буоллаіа, хотуу-
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Ол кэнниттэн уолаттар
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Эмиэ мєккўєргэ Àмма
єрўЇў умсан туоруурга

кўрэхтэЇэллэрэ.



ру булгу охсон кээЇэрэ) кыдамаЇытынан
аатырара, кўµµэ соіотоіун уончалыы оту
туруорара; хайа да айаас соноіоЇу бат-
таіыттан харбаан, баЇын умса баттаан,
хамсаппакка туран сыаріаіа кєлўйэрэ. Ки-
ни аттыгар, киппэ кўєнўгэр кўлўктэтэн да
турдаххына, халыµ хаххалаах, суон дурда-
лаах курдук сананарыµ.

*   *   *
Куччах – сырдык сэбэрэлээх, саннын

байаатыгар тиийэ єрўкўйбўт куудара бат-
тахтаах, эмиэ Балгый курдук ўрдўк уµуохта-
ах, толору эттээх-сииннээх, кэтит сарынна-
ах, синньигэс бииллээх эр бэрдэ, элик
ўтўєтэ буола улааппыта. Оіо эрдэіиттэн
атаіар лаппа кыанар, ааттаах кытыгырас,
кылыыЇыт, буурдьут буолан сайын ыЇыах-
тарга мўЇэ бєієтўн хомуйара. Тыатааіы сэ-
мэлээбит иэдэЇин чэрэ хорсун-хоодуот
кєрўµнўўрэ. Таайа улуу олоµхоЇут Ырыа
Маппыаны утумнаан ааттаах олоµхоЇут,
тойуксут, устар ууну сомоіолуур тыллаах-
єстєєх, ўµкўўЇўт-оЇуохайдьыт бєіє, сир-
тэн-буортан тэйбит курдук ис-иЇиттэн чэ-
бэр, куруутун мааны таµастаах киЇи кэрэ-
мэЇэ киЇи этэ. Ис-иЇиттэн сыдьаайа сыл-
дьар кэрэ майгылааіа. Ол иЇин кєтєххє
сылдьар оіолуун, кырдьаіас дьоннуун ки-
ниэхэ тардыЇаллара. Кини ыалдьыттыы
кэллэр эрэ оонньуу-кўлўў, олоµхо киэЇэтэ
тэриллэрэ. Дьиэлээхтэри барыларын
хоЇуйан олоµхо бухатыырдара, кэрэ куола-
ра оµороро, аллараа дойду абааЇылары-
ныын охсуЇуннарара, ўєЇэ ырай дойдуту-
гар таЇаарара. 

Биир кыдьыктааіа – уЇун суЇуохтааіы
кєрдєр эрэ хаана оонньуу тўЇэрэ. Àна-
рааµµылар да Куччах оонньуутун-кўлўўтўн
ис сўрэхтэриттэн ылыналлара, самыыла-
рыттан имэрийэрин, имэµнээх баіайытык
эмиийдэриттэн туппахтыырын, сыЇыыга-
хонууга бобо тутан ылан сыллыырын-ууруу-
рун, нарын моонньуларын Куччах куударата
кычыгылатарын, иэдэЇигэр тыатааіы сэ-
мэлээбит чэрин имэрийэллэрин олус диэн
сєбўлўўллэрэ, Бэл Куччахтыын кєссўўлэс-
питтэрин ырыа гынан ыллыыллара:

Àлаіаркаан эни анахпын эни,
Хомуйаахтыы эни сылдьаммын эни,
Хатыµнаахтыыр эни чараµмар эни,
Куччахтыыра эни Мээччэлэрин эни,
КэтэЇээхтиир эрэ буоларым эни.
Куударалаах эни баттаіа эни,
Кўєгэкэйкээн эни моонньубун эни,
Кычыгылатан эни бардаіына эни,
Кўнў-дьылы эни барытын эни,
Кєтўтэммин эни сўтэрэммин эни,
Тўєртўўрдўўрэ эни ыамнарбын эни,
Тєлє тутан эни кэбиЇэрим эни,
Àлаіаркаан эни анаіым эни,
Ыанньыйаахтаан эни кэлээхтээн эни,
Маµыраахтыы аіай турара эни…

*   *   *
Таппай – тулаайах хаалан баран

абаіатыгар Бєлєнўўскэй баайга иитилли-

бит уол, сўрдээх бўгўрў, ўлэЇит, ааттаах уус
этэ. Биирдэ да иллэµсийэн кєрбєккє тугу
эрэ уЇана, аала-кикирийэ сылдьар буола-
ра. Кини илиитигэр киирдэіинэ кєннєрў
мас хамыйах ат тєбєлєнєрє, удьуріай хам-
са Баай Байанай дьўЇўнўн ылынара. Àй-
ыліаттан сўрдээх мындыр буолан, оччо-
лорго сўрдээх эриэккэс, Харчылаах Мэхээ-
лэ соіуруу дьаарбаµкаіа сылдьан атыыла-
спыт чаас аайы лоµкунуур тыастаах улахан
чаЇыта тохтоон хаалбытыгар, икки кўн ха-
сыЇан ўлэлиир оµорбута. Биирдэ да оскуо-
ла боруогун атыллаан кєрбєккє сылдьан,
доіоро Мэхээчэ тугу гынарын ўтўктэн
ааіар, суруйар буолбута, араас мээрэйи,
ыйааЇыны, табаар ахсаанын тєбєтўгэр ту-
тара, табаар киириитин-тахсыытын сўрдэ-
эх тўргэнник єйўгэр ааіара-суоттуура. 

Àаттаах охсооччу этэ. Улахан кўўлэй-
дэргэ ыµырыыга сылдьара, отой оіо сыл-
дьан Мэµэ аатырбыт баайа Кыычыкыын
оіонньор тэрийбит улуу кўўлэйигэр араас
улуустартан кэлбит, аатырбыт-сураіырбыт
улахан охсооччулары кытта илин-кэлин
былдьаспыта, онно бастаан кулуннаах биэ
сэтиилээх тєннўбўттээіэ. Кыра эрдэіиттэн
сылгыЇыттардыын сылдьыбыт буолан, сыл-
гы майгытын, хаЇан кўўЇэ-уоіа киирэрин,
хаЇан мєлтўўрўн-ахсыырын, ханнык сылгы
таЇаіасчыт, ханнык сылгы сўўрўк буоларын
эндэппэккэ быЇаарара. 

Ыраах сырыыга-айаµµа, соруттарыыта
суох, ким-хайа иннинэ туран, чэй оргутан,
кўєс буЇаран бэлэмнии охсоро, дьоно
хаЇан оріостон туруохтарыгар диэри
куЇаіан суолга алдьаммыт сыаріалары
абырахтаабыт, сэби-сэбиргэли сэлбийбит
буолара. Булчутунан Балгыйга тиийбэт
эрээри, бултуу бардаіына єттўк харата,
илии тутуура суох тєннўбэт буолара. Туруо-
ру кўўЇўнэн Балгыйга кыайтарар эрээри,
мас тардыЇыытыгар хайаларын да тулуппат
этэ. Àрай биир итэіэстээіэ, Куччахха холо-
отоххо киЇи гиэнэ сыппаіа этэ, тўєрт уон
сааЇыгар диэри биирдэ да дьахтарга чу-
гаЇаан кєрбєккє сылдьыбыта.

*   *   *
Мэхээчэ-Мэхээлэ кўўЇўнэн-уоіунан уо-

латтарын кытта эгил-тэгил тардыЇара. Ол
эрээри хара ааныттан кини анала – бас-кєс
киЇи анала этэ. Уолаттара да кыра эрдэхтэ-
риттэн Мэхээчэлэрин баЇылык туттан кэби-
спиттэрэ. Кини эттэ да сокуон буолара.

Тєрдўєн бииргэ буоллаллар эрэ бэйэ-
бэйэлэригэр истиэнэ курдук эрэнсэн, хан-
нык да быЇылаантан, ханнык да моЇолтон
иµнэн-толлон турбакка аµаар кырыы киир-
сэн иЇэллэрэ. Улаатан кўўстэрэ-уохтара
киирэн, оту-маЇы барытын тардыалыыр,
ону-маны саныыр буолан баран Болугур
нэЇилиэгэр ыЇыахха бара сылдьыбыттаах-
тара. ЫЇыах кўрэіэр аµардастыы айбарда-
абыттара: хапсаіайга Балгый утарсааччы-
ларын барыларын ийэ буордарын "сыллап-
пыта", кылыыга, ыстаµаіа, куобахха,
сўўрўўгэ Куччах болугурдары да, атын да
ыалдьыттары илиилээх-атахтаах оµорто-

оботоіо, мас тардыЇыытыгар Таппай болу-
гурдар тиЇэх эрэллэрин, кимиэхэ да самы-
ытын ийэ буоруттан араартарбатах, тимир
кытаіас курдух модьу тарбахтардаах, уон
буут ыйааЇыннаах ЫадаЇа Даадас бухаты-
ыры ўрдўнэн элиппитэ.

Кыайтарыы абаккатыттан киµнэрэ-ха-
аннара холло сылдьар болугурдары отуор-
дарын киэЇэ кўн дьааЇыгырыыта оЇуохай
саіана Куччах обургу алдьаппыта. Эппит
курдук ааттаах ўµкўўЇўт, ыраас-чуор куола-
стаах ырыаЇыт, устар ууну сомоіолуур тыл-
лаах-єстєєх оЇуохайдьыт тўЇўлгэіэ ўµкўў
тылын таЇааран барбытыгар Болугур кэрэ-
куолара былдьаЇа-былдьаЇа Куччах икки
єттўгэр буола сатаабыттара. Онтон тэ-
биэЇирэ-тэбиэЇирэ Куччах єрє кєтє-кєтє
тўспўтэ, Ўс Хоро ууЇун ыччаттара кўўстэ-
рин-уохтарын туойбута, Болугур уолаттара
бокоойуларын, сыалдьаларыттан соЇулла,
этэрбэстэрин тумсуттан иµнэн охто сылдь-
алларын хоЇуйбута.

"Сыалдьаларыттан соЇулла, этэрбэс-
тэрин тумсуттан иµнэн охто" сылдьар бо-
лугурдар обургулар (ааттыын да "боруок-
таах болугурдар"), сирдэригэр-уоттарыгар
кєµўл ыыстата сылдьыахтарын баіарба-
тахтара, Куччаіы тўЇўлгэттэн соЇон таЇаа-
ран ойоіоЇун симэн барбыттара. Àнараа
ыччат, кєннєрў туран биэрбэт эрэт, утары
сотуЇан баарта. Ыксал буолтугар, оіо эр-
дэхтэриттэн ураты бэлиэлэринэн, уолатта-
рын ыµыран суордуу кыламмыта. Балгый,
Таппай, Мэхээчэ "иЇиттибиэт-истибэтиби-
эт" диэх курдук ойон тиийэн, Куччаіы куо-
луу сылдьар уолаттары уµа-хаµас ыЇыта-
лаан барбыттара. Улахан хомуур охсуЇуу
буолан эрдэіинэ Болугур кырдьаіаЇа Нээ-
стээр кинээс ытык кырдьаіастары кытта
тиийэн нэЇиилэ тохтоппуттара. Болугур
уолаттара аны кўЇўн муµхаіа кєрсўєх буо-
лан сааммыттара. Ўс Хоро ууЇун боотурда-
ра онно да баар буолуох буолан эрэннэр-
биттэрэ.

Ол быЇылааны Харчы Сэргэйгэ
ўµсўбўттэригэр:

– Оіо дьон оонньоотохторо дии! ОЇол-
ломмут, эчэйбит суох ини? – диэн кээспи-
тэ. 

Онон аіатын оннугар атыыЇыт эриир-
дээх-буруурдаах суолугар тахсарыгар ис-
тиэнэ курдук эрэнэр доіоттордооіо.
Àіатын этиитин ылынан, атыыЇыт буолары-
гар сўбэ-соргу тардыЇаары доіотторун
булка ыµырбыта. 

КўЇўєрў сайын этэ. Маµнайгы
хаЇыµнар кэннилэриттэн от-мас, айыліа
урууга бараары саамай мааны таµаЇын
таµныбыт хотун дьахтардыы кэрэтик си-
мэммит кэмэ этэ. Ол да иЇин буолуо уолат-
тар сўргэлэрэ кєтєіўллэн ўєрэ-кєтє аттам-
мыттара. Куччах оонньуута-кўлўўтэ таЇым-
наары гыннаіына Балгыйдара "пуус" гына
тыынан кэбиЇэрэ. Оччотугар Байанайы
ўргўтўмээри, Куччахтара эппитинэн "Бал-
гыйдарын тыынын харыстаан", ах бара
тўЇэллэрэ. Ол курдук оонньуу-кўлэ бултуур
сирдэригэр тиийбиттэрэ.
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Булчут киЇилэрэ Балгыйдара сирдээн,
Хатаччыма баЇыгар сайылаабыт, эмис да
эмис, аіыстаах аарыма бууру охторон, он-
но хоммуттара. Булка барыларыттан
ўєрўйэх Балгый саµата суох дьаЇалынан
кыылларын сўр тўргэнник сўлэ, эттии ох-
сон, быысаЇыттан, итириттэн, ўєс тарда-
рыттан, быарыттан, бўєрўттэн, сўрэіиттэн,
ўєс тардарыттан Їэбэрэµ буЇарбыттара,
олус уойбутуттан сэЇэккэй єµнєммўт, бул-
чуттар ааттыылларынан "быардыйбыт"
тайах быарын ўс илии курдук халыµнаах-
тык усталыы бысталаммыт кэрчиктэрин
итиргэ суулуу-суулуу ўтэЇэіэ ўєлбўттэрэ.
Ып-ыраас уулаах сис кўєлўн уутуттан чэй
єрбўттэрэ. 

Байанай бэлэіэ астанан, ыµырдарга
бэлэм буола саас-сааЇынан наарданыар,
Їэбэрэµ аЇылык буЇуор диэри Таппай сўр
тўргэнник эркин отуу тута охсубута, дыргыл
сыттаах харыйа лабаатын тэлгэппитэ. Ти-
тириктэри тэµнии суоран, бысталаан, кы-
ракый ачаах атах оµорон тэлгэппитэ – сан-
далы бэлэм. 

Кўєстэрин хоторон, уус тыллаахтара
Куччахтара эргэнэ хара тыа баЇылыга Баай
Байанайга махтанан аал уотун аЇаппыта,
аліаан, кєрдєЇєн Їэбэрэµ арыытынан,
быыЇас сыатынан аал уотун айах тутан, уот
иччитин Хатан Тэмиэрийэни ўєрдэн чачы-
гыраппыта. Онтон бары аЇаан барбыттара.
Тотон-ханан, арыылаах-сыалаах Їэбэ-
рэµтэн уµуохтара-сўЇўєхтэрэ ууллан, на-
лыйан-наскыйан аа-дьуо чэйдээбиттэрэ,
табахтаабыттара. Àстарын иµэринэн дыр-
гыл сыттаах харыйа лабаата тэллэхтэригэр
таалалаабыттара.

– Дьэ, бургунас муоЇунуу тэбис-тэµµэ
ўєскээбит ўєлээннээх доіотторум! – Мэхэ-
элэ саіалаабыта. – ЭЇигини кытта анаан-
минээн сўбэлэЇээри ыµыртаатым. Быйыл
сайын ўєрэхпин бўтэрдим. Салгыы соіуруу
ўєрэнэ барыахпын санаабытым да, аіам
оіонньор тылын быЇа гыммакка, кини дьы-
алатын саліаан атыыЇыт буолар буоллум.
Дьиµнээхтик атыыЇыт буолар буоллахха
бэрт ўгўстўк хотунан-соіуруунан, илини-
нэн-аріаанан кэлиэххэ-барыахха, эргичий-
иэххэ-урбачыйыахха наада. Àйан-сырыы
да сўрдээх уустук: тиис да анньар маЇа су-
ох туундараларынан, муус дьааµыларынан,
кыЇын тоµ мутук тостор тымныытыгар да
тоµмот тааµнаах ўрэхтэринэн, ыт мунна
баппат, тииµ тиµилэіэ киирбэт симилэх
ойуурдардаах, суола-ииЇэ суох тайіалары-
нан, силлиэлиин эрийсэн, хаардыын ха-
тыЇан, бытаріан тымныыга чоµкуччу
тоµон, єµўрўк куйааска буччуччу буЇан, су-
лустаах халлааны суоріаннанан, таастаах
дьааµыны сыттыктанан, хомурах хаары
тэллэхтэнэн сылдьыаххын наада. Бэйэµ
эрэ сылдьыаµ дуо? Оннук суолунан-
ииЇинэн атынан, табанан, ытынан
кєтєллєнєн ўгўс табаары тардыах тустаах-
хын. СўўЇўнэн биэрэстэіэ иччитэх дойдуга
аара быстардаххына – эрэнэриµ диэн сал-
лаіар баскын кытта икки илииµ, икки
атаіыµ эрэ буолуохтара. Дьиэіэр-уоккар

сыл баЇыгар-атаіар эрэ сылдьар ыалдьыт,
хонор хоноЇо курдук кєстєн ааЇыаµ. Манан
аіай киЇи санаммат дьыалата. Ити дьыа-
лаіа бэйэ-бэйэни эрбии биитинии билсэр,
эркин курдук эрэбил дьонноох эрэ  буол-
лаххына тугу эмит ситиЇиэххин син. Онон
харааннаан ўєскээбит хаарыан доіотто-
рум, эЇиэхэ эрэнэрим, итэіэйэрим бэрдэ
бэрт буолан, миэхэ уµа єттўбэр охтоору
гыннахпына тайах мас туттарар, хаµас
єттўбэр халтарыйаары гыннахпына хатыс
быа быраіар эрэллээх аргыс буолуµ диэн
кєрдєЇєєрў гынабын…

Бары саµата суох баран хаалбыттара.
Сыппахтыы тўЇэн баран Балгый саіалаа-
быта.

– Эдэр-сэнэх эрдэххэ эр киЇи, уол оіо
буолан тєрєєбўтў билгэлэнэр, уйаны-хата-
ны билинэр, киэµ сири-дойдуну кєрєр,
атын дьону-сэргэни билсэр туох куЇаіан-
наах буолуой? Мээччэ, эн санааіар?

– Ийэм ыарытыйар. Àіам кырдьан ўлэ-
ни-хамнаЇы кыайбат буолан хаалла. КиЇи
кєрўўтэ-истиитэ суох кыанан олоруохтара
суоіа… – Куччах мунаарбыта.

– Дьонуµ олоіун-дьаЇаіын тэрийиэх-
пит, эйиигин отой суохтатыахтара суоіа. –
Мэхээчэ эрэннэрбитэ.

– Оччотугар барсабын…
– Мэхээлис тоіо саµарбаккын? – Бал-

гый ыйыппыта.
– Толкуйдуу сытабын… – Таппайдара

хардарбыта.
– Нуо-а? Толкуйдуур эбит дуу? Мин бу-

оллар бачча улахан тєбєіє бэлэм эппиэт
бєіє хаалана сылдьара буолуо дии саныы-
рым ээт! – Куччах кўлбўтэ. – Дьэ, ол тугу
толкуйдуур эбиккиний?

– Былырыын кыЇын Кэрээкин атыыЇык-
ка таЇаіасчытынан сылдьыбытым.
"ÀЇылыккыт ороскуота", "ат эчэйдэ",
"таЇаіас сўттэ", –  диэн баайсан бэрт дуона
суоіу биэрбитэ… Оннук буоллаіына эрэй-
дэммиккэ остуойута суох буолуо суоіа
дуо?

– Сєптєєх ыйытыы. Мин эЇигини
таЇаіасчыт, хамначчыт буолуµ диэбэппин,
ээ. Киирбит дохуоттан табаар бырыЇыа-
нын, кєлє, айан ороскуотун, аныгыскы айан
табаарын атыытын быЇа тардан хаалларан
баран, ордугун тэµµэ ўллэстиэхпит.

– Ол аата?
– Ол аата, нууччалыы эттэххэ "компа-

ния" буолан, тугу булбуппутун эйэнэн,
сўбэнэн ўллэстиэхпит,

– Онтубут тєЇє-хачча буолуой?
– Улахан кирпииччэ чэйи Кяхтаттан

Швецов атыыЇыттан отут харчыга атыы-
лаЇабын. Дьокуускайга диэри тиэйиитин,
айанын ороскуотугар уон харчыны тєлўўбўн.
Дьокуускайга лааппыбар биир солкуобайга
атыылыыбын. Барса алта уон харчы. Таба-
ардаах киЇи отут харчыны ылабын. Отут
харчытын ўЇўєн тэµµэ ўллэстэіит.

– Ўчўгэй эбит. Мин сєбўлэЇэбин, – диэ-
битэ Таппай.

– БиЇиги эмиэ, – атыттар хардарбытта-
ра.
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Уолаттар сырыыны-
айаны баіас кыайаллара.

Àйан бэйэтэ да
умсуліаннаах буоллаіа.

Дьиэлэригэр сылдьар
ыалдьыт, хонор хоноЇо

кэриэтэ буолбуттара.
Мэхээлэлэрэ айыліаттан

атыыЇыт талааннаах,
ўєрэхтээх буолан,

эрэйдэрэ тиллэн барбыта.



– Дьэ, доіоттор, оччотугар иµиир-си-
тии быстар ханнык да ыарахан тўгэнигэр,
биитэр баай-талым олоххо, чалбараµµа
ымсыыран бэйэ-бэйэни тўЇэн таµнаран
биэрбэт туЇугар, бэйэ-бэйэбит иннигэр ха-
аннаах андаіарда бэрсиэіиµ!

Кутааларын кўўЇўрдэн, аал уот иннигэр
тобуктаан турбуттара.

Тыллаах-єстєєх киЇи Куччах саіалаа-
быта:

– Хотугу Муус Кудулу байіал улаіаты-
нан, Илиµµи сытыы аныгас тыаллаах Лаа-
мы кытылынан, Соіуруу суорба таас хайа-
лар аріастарын уµуордаан, Àріааµµы аар
тайіалары аЇары тўЇэн сири сиксигинэн
эµсэр атыыЇыт аргыардаах аартыгар атта-
наары туран,  Єбўгэлэрим Улуу Хоро,
Дьоµку тойон, Соморсун тойон, Кэнньэ
тойон сырдык ааттарын ааттаан туран,
ўрдўк айыыларым, ўµэр таµараларым ин-
нилэригэр уол оіо ат кулун буолан тєрєєн,
ўйэлээх сааспар аан маµнай аан-дьаµса
андаіары андаіайдаіым буолуохтун!..

– Àргыардаах аартык араас моЇоллору
тосхойор кэмигэр:

– муустаах ууга тыын былдьаЇыгар ти-
мирэ-тимирэ кўєрэйэр да сахха;

– ханан да быыЇа-хайаіаЇа суох истиэ-
нэ курдук уот утары анньан кэллэіинэ
даіаны;

– аартык абааЇылара, тайіа ороспуой-
дара быЇаіынан даіайан, саанан тирээн да
турдахтарына;

– єскєтўн тўєртэн биирбит аліаЇаан,
мўччў ўктээн аат айаіын єµєйєн турар кэ-
мигэр;

– ўєгўлўўр ўптэнэр, хаЇыытыыр харчы-
ланар да кўммэр;

– албан аатым, суон сураіым алаас
алаас аайытын атыыр оіустуу айаатыыр кэ-
мигэр; 

– биитэр кыЇаліа бєіє кыЇайан кэр-
дьэбэр олохтонор кэмµэ;

– бас да арыы, быс да сыа уйгу-быйаµ
олоххо да олорон;

– харааннаан ўєскээбит хаарыан доіот-
торбун тўЇэн биэриэм суоіа, бўдўрўйэр
кэмнэригэр санныбын тоЇуйуом, ууга
тўстэхтэринэ ураіас уунуом, аµхалаат ап-
паіа иµиннэхтэринэ далаЇа быраіыам, та-
таар тыллаахтан, быЇахтаах бэЇиэччиктэн
халыµ хахха, суон дурда буолуоіум!..

– Єскєтўн аан-дьаµса тыллардаах ха-
аннаах андаіарбын биир эмит тўгэµµэ
кэЇэр кўннээх буоллахпына бар дьонум, ай-
быт аіам, кўн кўбэй ийэм, хотун ойоіум,
тєрєппўт оіолорум тєттєрў хайыстынар.
Икки харахпын чээкэй уулаатын, суор со-
буліата, ыт-кус аЇылыга буолуум! Àньыы-
лаах дууЇам уоскулаµы билбэккэ сири-си-
биири тиµсирийэ сырыттын!..

– Àан ДьааЇын! Àан ДьааЇын! Àан
ДьааЇын!..

Сытыы быЇах кылаанынан эрбэхтэрин
хааннаан баран сўўс-сўўстэригэр даіайсы-
быттара.

*   *   *

Ити курдук тўєрт эр бэрдэ – Харчылаах
Мэхээлэ, Балгый Мэхээс, Куччах Мээччэ,
Таппай Мэхээлис атыы-эргиэн сындаліан-
наах да, кутталлаах да, умсуліаннаах да су-
олугар тахсыбыттара. Биллэн турар, ўп-
харчы, табаар, кєлє Харчылаахтар гиэнэ
этэ. Ол да буоллар табаар эргиирин бар-
сыттан бырыЇыаннаЇан уолаттар сыыйа-
баайа кыаіыран барбыттара.

Сырыыга-айаµµа тумус киЇилэрэ Бал-
гый буолара. Мэхээлэ суоіар кэпсэтиини
сытыы-хотуу Куччах ыытара. Булчут тоµус-
тардыын ўгўстўк алтыЇан эбэµки тылын
баЇылаабыта, Бодойбонон, Àаллааіынан,
Àйаанынан, Дьокуускайынан элбэхтик тиэ-
стэн, нууччалыы да бэркэ балкыЇар буолта.
Àмырынан, Саха Илининэн, Хамчаакканан
сылдьан, бэл, дьоппуоннуун, кытайдыын
додо курдук быЇаарсара. Таппай саµата-
иµэтэ суох кўлўккэ сылдьан барыны бары
билбит, сылыктаабыт, аахпыт, суоттаабыт
буолара, дьоно, ордук уоліамчы майгылаах
Куччах тэбиитинэн, ууга-уокка киирээри
гыннахтарына быыЇыы, єрўЇўйэ охсон
ылар майгылааіа.

*   *   *
Мэхээлэ, нэЇилиэгин дьоно хас сыл

аайы ыраахтааіы нолуогун сатаан
тєлєєбєккє дайыымпаланан иЇэллэрин, ол
нолуок бэйэлэрэ да кырыымчык олохтоох
отчут-масчыт дьоµµо ыар таЇаіас буола-
рын, хас сыл аайы ол айдаан хатылана ту-
рарын єйдєєн, атыыЇыттаан, арыый
кыаіыра тўЇэн баран, аіата оіонньор
сєбўлээбэтэіинэ буоларыныы иµиэттэн
эрэ кэбиспитин ўрдўнэн, Дьокуускайга
хаЇынаіа биэс тыЇыынча солкуобайы тут-
тарбыта, ол харчы бырыЇыанын суотугар
нэЇилиэгин дьонун тўЇўўттэн-тардыыттан,
нолуоктан босхолообута. Хас сыл аайы
дайыымпа айдааныгар эппэт кэлэіэй буо-
ла сыспыт нэЇилиэк кинээЇэ, санныттан
ыар таЇаіаЇы тўЇэриммиттии, ўєЇэ тыым-
мыта. Ол кўнтэн Ўс Хоро ууЇун дьоно, биир-
биэс тыла суох, Харчылаах Мэхээлэни бас-
кєс  быЇыытынан билиммиттэрэ. НэЇили-
эккэ кини тылыттан ким да тахсыбата, кини
сєбўлэµэ суох туох да оµоЇуллубата. 

Нолуоктан босхоломмут нэЇилиэк дьо-
но айахтарыттан чорботунар эттэрин, ары-
ыларын, бурдуктарын Харчылаахтарга (уо-
латтары барыларын холбуу тутан тойонно-
рун аатынан "Харчылаахтар" диэн сўрэхтэ-
эбиттэрэ) маµнай утаа эргиттэрэ биэрэл-
лэрэ. Харчылаахтар кыаіыран баран, эт,
арыы, бурдук иЇин утары табаарынан, бии-
тэр уу харчынан тєлєЇєллєрє.

Уолаттар сырыыны-айаны баіас кыай-
аллара. Àйан бэйэтэ да умсуліаннаах бу-
оллаіа. Дьиэлэригэр сылдьар ыалдьыт,
хонор хоноЇо кэриэтэ буолбуттара. Мэхэ-
элэлэрэ айыліаттан атыыЇыт талааннаах,
ўєрэхтээх буолан, эрэйдэрэ тиллэн бар-
быта.

Мэхээлэлэрин дьаЇалынан бастакынан
ыал буолбут Балгыйдарыгар тєрўт олоіор
Кыбыттар алааска бэртээхэй нуучча дьиэ-

тин тутан биэрбиттэрэ. Сўктэн кэлбит кийи-
ит кыыЇы сабыс-саµа дьиэ иннигэр аннь-
ыллыбыт сэргэіэ тэЇиинин тутан, айах ту-
тан кєрсўбўттэрэ. Кийиит кыыс аан баста-
кынан саµа дьиэіэ аал уоту оттубута. 

Кэпсэтии быЇыытынан уопсай кўўЇўнэн
ыал буолбут киЇиэхэ дьиэ тутуллуохтааіа.
Балгый кэнниттэн Куччахтара "ыал буола-
бын" диэн єрє туран кэлбитэ. Киниэнэ ки-
ниэнин курдук ўс сиргэ кэпсэтиилээіэ –
Суліаччы таµаратын дьиэтин тэрэпмэЇин-
ньигин кыыЇын, улахаµµа уолуЇуйбат, кы-
раіа кыЇаллыбат, мєлбєйбўт Мєлєдўєрэ-
ни, СоЇуйга олохтоох Хакыым татаар
кыыЇын хойуу кыламан быыЇынан тугу эрэ
таайтарардыы ыµырар-угуйар хап-хара
харахтаах Сакыыраны, Силиикэп атыыЇыт
кыыЇын сириксэн бєіє, силээхтэ бєіє Си-
биэтэни "ойох ылабын" диэн ўЇўєннэригэр
кўтўєттээн, кўндўлэтэн-маанылатан сыл-
дьара. 

– Доіоор, оттон ити ўс кырасаабысса-
ларыттан хайаларын ойох ылаіын? – диэн
доіотторо ўўйэ-хаайа туттахтарына: “Чэ,
дьиэ-уот тутулуннаіына оччотооіу быЇаа-
рыа”, – диэн кэбиЇэрэ.

Онон Куччахтарыгар єрўс ўрдўгэр кэрэ
кєстўўлээх Буор Хайа тэллэіэр, хатыµ ча-
раµ быыЇыгар, отой Àаллаах куоратын ула-
хан атыыЇыттара олорор дьиэлэрин курдук
кэрэ кєстўўлээх, оччолорго сахалар дьиэ-
лэригэр ханна да суох билиитэ, халааµка
оЇохтордоох, хаппытаанай истиэнэлээх,
ўрдўк єЇўєлээх, килэдиспит киэµ
тўннўктэрдээх,  Солобуда бааЇынайдарын
курдук от, бурдук ўлэтигэр туттар тэриллэ-
рин харайар сарайдаах, бурдук уурар
маµхааЇайдаах, булуустаах, мал уурар ам-
паардаах, туспа хотонноох, даллаах, хаЇаа-
лаах баЇаам улахан дьиэни туппуттара.

Саха дьоно оччоттон баччаіа дылы со-
нумсахтара бєіє! Мааны дьиэни, тупсаіай
уЇаайбаны кєрєєрў дьиэ кєµдєй
кєµкєлєйє бўтўєіўттэн, соппулуокка тиЇэх
хаптаЇын ууруллуор диэри ыраахтан-чугас-
тан тиэстэн бєіє биэрбиттэрэ.

Куччах аіата Куртах оіонньор ол саµа
дьиэ боруогун атыллаары туран:

– Àата бу оіом Куччаіым киЇи-хара бу-
олар кўнўгэр тиийэр кўннээх эбиппит! Той-
он таµара! Эйиэхэ улуу махтал буоллун! –
диэн баран кириэс охсуммут. Боруогу
атыллаан иЇэн "нукус" гыммыт. Онон ма-
лааЇыннара мамыыµкаіа кубулуйбут.

*   *   *
Харчылаах Мэхээлэ биирдэ кўЇўєрў

сайын аалынан єрўс баЇыттан киллэрбит
табаарын дьаЇайан, хоту Булуµµа утааран
баран дойдутугар тахсыбыта – айдаан
бєіє. Àіата оіонньор кураан буолар буол-
ла, от аіыйах буолуо диэн, ўєскээбит
ўєрўйэіинэн сылгыларын, субаннарын
Илин ўрэххэ кыстата таЇаараары онно отту-
урга Кэнньэттэн тўєрт киЇини кэпсэппит.
Àны туран ол дьонугар єйўє да тэрийбэтэх,
инники ўлэлэрин суотугар харчы да биэр-
бэтэх. Àнараа дьон ону кэпсэтэ кэлбиттэ-

И
Л

И
Н

 
�

2006, №
5-6

45СэЇэн тўєлбэтэ



ригэр оіонньор суох буолан биэрбит. Ол да
дьон биир-биэс кэпсэтиитэ суох, Харчы
Сэргэй дьиэЇит дьахтарын хаЇыытаппыты-
нан, кўўстэринэн ампаартан икки куул бур-
дугу, икки билиитэ чэйи, икки баайыы та-
баіы, булуустан сўєЇў чиэппэрин, биир ча-
бычах  арыыны илдьэ барбыттар.

КиэЇэ дьиэтигэр кэлэн баран, Харчы
Сэргэй оіонньор оргуйа тўспўт. Нєµўє
кўнўгэр Кэнньэ дьонун чаччыынанан сими-
иккэіэ уктарбыт, уоруйахха буруйдаан, су-
укка дьыала тўЇэрбит.

Мэхээлэ кэлбит кўнўгэр куораттан
мўрэбиэй судьуйа тахсан ородобуойга су-
ут-аан бєіє буола турара. Дьиэтигэр кэлэн
ону истээт:

– Бу тўєЇэйбит акаарыны кєр! – диэт,
айаннаан кэлбит атынан ородобуойга ойуп-
пута.

Ородобуойга тиийбитэ – тиэргэн иЇэ
толору киЇи. Икки хаЇаах Кэнньэ тўєрт
киЇитин харабыллаан тураллара. 

Ородобуой иннигэр ўс атахтаах остуол-
га мўрэбиэй судьуйа уонна  бэригимсэіин
иЇин Тордуох диэн ааттаммыт кини сурук-
сута Нээппиит Ностуруойап олороллоро.
Тордуох-суруксут суруксуттуур тэрилин
угар мас холбукатын иннигэр уурунан, бэр-
кэ сэрэнэн бєрўєтўн чэрэниилэіэ ымньаан
ыла-ыла, сўрдээіин кыЇаллан-мўЇэллэн
суут боротокуолун толороро.

Мўрэбиэй судьуйа, хаччаіай тєбєлєєх,
єрўўтўн уу баЇылла сылдьар кўєх харахтаах
(онтун дєрўн-дєрўн, тииµ кутуругунан сот-
то сылдьара) сахатыйан хаалбыт Уу Харах
Буолускай диэн оіонньор этэ. Àрай нуучча
буоларын туоЇута "Ну-сс! Батенька!" – диэн
тыллааіа. Мўрэбиэй судьуйатын бэлиэтэ
тўєЇўгэр кэтэр, икки тєбєлєєх єксєкўлээх
мэтээллээіэ, уонна саппыйаан тастаах (би-
ирдэ да арыллан кєрбєт) Àрассыыйа соку-
оннарын халыµ кинигэтин илдьэ сылдьара,
сууттуур кэмигэр, ол кинигэттэн кырдьык-
таах сууту ыытарыгар ыйаах ылыах курдук,
уµа ытыЇын араарбат этэ.

– Ну-сс! Батенька! ЭЇиги ытыктабылла-
ах тойон, Почетнай инородец Сергей Ми-
хайлов Àлександров ампаарын алдьатан
малын уорбуккут дакаастанна. Отой Манча-
ары разбойник курдук буолбуккут. Дьэ,
онон хайыыбыт? Сибирькаіа угабыт дуу?
Саат кутаіыт дуу?

Сууттанааччылар тугу да этэр кыахтара
суоіа. Сууту истэ кэлбит аймахтара аймам-
мыттара:

– Иитэр-аЇатар дьоммут симииккэіэ
симилиннэхтэринэ хайдах ыал буолабыт?

– Сааты ханнык баайбытынан кутабыт?
Соіотох ынахпытынан дуо?

Ол тўгэµµэ Мэхээлэ тыл кєрдєєн ыл-
быта.

– Ытыктабыллаах судьуйа, тойон Воль-
скай миэхэ тылла аіал эрэ.

– Ну-сс! Батенька, баЇаалыста,  эдэр
тойон Àлександров…

– Ытыктабыллаах судьуйа, тойон Воль-
скай! Бу дьыала туЇунан этэр тыллаахпын.
Улахан аліас тахсыбыт. Онно буруйдаах

мин. Бу Кэнньэ дьонун Илин ўрэххэ оттото
ыытарга кэпсэтэн баран, єйўєлэрин-тайаа-
ларын тэрийбэккэ, ўєЇэ єрўс баЇыттан кии-
рэр таЇаіаЇы дьаЇайа улахан єрўскэ кии-
рэн хаалбытым. Икки хонугунан эргиллиэх
буолан баран, аал чаарга олорон тардыл-
лан хаалбытым. Дьэ, ол кэмµэ ити быЇыла-
ан тахсыбыт. ЎлэЇит киЇи аЇыахтаах буол-
лаіа дии. Онон ити дьон туох да буруйдара
суох. Бука баЇаалыста аіам оіонньор
аліаЇаан тўЇэрбит дьыалатын кєтўрэргэр
кєрдєЇєбўн. Суут ороскуотун барытын уйу-
набын.

Дьон суугунаЇа тўспўттэрэ. 
– Оттон бу аліаска сууттана сыспыт

дьонтон бырастыы гыныµ диэн
кєрдєЇєбўн!

Àіата оіонньор сєбўлээбэтэіинэ буо-
ларыныы иµиэттэн эрэ кэбиспитэ. 

Дьыала итинник эргийэн тахсыаіын
кўўппэтэх мўрэбиэй:

– Ну-сс! Батенька! – дии-дии кєхсўн
этиппэхтээбитэ. – Кх-хе! Кх-хе!.. 

Тордуох суруксут тугу да гыныан, тугу
боротокуолга киллэриэн билбэккэ уруучу-
катын эргичиµнэтэ олорбута…

Нєµўє кўнўгэр аіата сууттата сатаабыт
дьонугар кэЇиилээх-тутуулаах тиийэн:

– Кырдьан тўєс-маас буолбут оіонньор
быЇыытын санааіытыгар тутумаµ. Иннэ
кылгаатаіа, кэннэ уЇаатаіа. Оттон биЇиги
єссє да уЇуннук бииргэ олоруохпут, ўлэли-
эхпит турдаіа, – диэбитин кэнньэлэр ис
сўрэхтэриттэн ылыммыттара. 

Сол тўгэнтэн Харчылаах Мэхээлэ аата-
суола ордук ытыктабыллаахтык ааттанар
буолта. Уолаттарынаан Ўс Хоро ууЇун дьо-
нугар-сэргэтигэр балаіан тўєрт тулааЇын
баіанатын курдук бєіє тирэх, суон дурда,
халыµ хахха, эрэллээх эркин буолбуттара.

(Салгыыта бэчээттэниэ).
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