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ХайдаХ бУоллУбУт, ХаННа бараН И¤эбИт?

«СИэркИлэ» УоННа ГУП «маСтер тв»

ин «Сиэркилэбин» суруйбата±ым ыраатта. Бу 1989 с. ыла са±алаабыт анал рубрикам 
этэ. Маннык аатынан кинигэм тахсыбыта, маннык аатынан ГУП «Мастер тВ"»-га анал 
авторскай биэриилээх этим. онтубун куорат баайын µллэстиигэ ГУП-тары МУП-ка 

к³´³р³бµт диэн ааттаан, мээрийэ радиотын, телевидениетын, ырыынактарын о.д.а. суолталаах 
тэримтэлэрин былдьаспыттара. Ити 2003 с. ыам ыйыгар этэ. Бырабыыталыстыба бэрэссэдээтэ-
лин 481 № дээх дьа´алынан ГУП «Мастер тВ» уонна «Микс Мастер» радиокомпанияны мээри- 
йэттэн былдьаан ылан, Бэчээт департаменын (Павлова л.В.) «ведениетыгар» (отнести к веде-
нию) биэрбиттэрэ. Биир кµн и´игэр 56 ки´и µлэтэ суох хаалбыппыт. Сорохтор «Столица тВ"га», 
сорохтор нВк-±а киирбиттэрэ, уоннаа±ылар бу дьа´ал бы´ыытынан 2003 с. ыам ыйын 26 к., 
хо´уттан тэриллиэхтээх тэрилтэ ха´ан µлэлиирин кэтэ´эр буолбуппут. Сылы бы´а кэтэспиппит. 
¥лэ´иттэр, ¥лэ Инспекциятыгар, арбитражнай суукка тиийэ туруорсан тугу да ситиспэтэхтэрэ. 

Бэчээт департамена саІа директор буллахпытына, саІа устаап оІордохпутуна диэн у´атан 
испитэ. Сыл кэриІэ буолан баран, СР минимуществотын кытта саІа ГУП «ТК Ìастер ТВ» тэрий-
дибит диэн буолта. рыбалко С.Г. диэн саІа дириэктэр миэхэ:  «Эн былырыын «по собственному 
желанию» уурайбыккын, бирикээс тахсыбыт, трудовойгун кэлэн ыл», – диэн со´утта. Ìин сайа-
былыанньа суруйбата±ым, уурайар санаам суо±а, бирикээстэрин да булбатылар. Онтон ыла са±а-
ламмыта икки сылтан ордук у´ун унньуктаах суутта´ыы. Дьыалам, ті´і да µлэ сокуонун кэ´ии 
баарын ¥лэ Èнспекцията, прокуратура бигэргэппитин и´ин, куорат суутугар (судьуйалар Шадри-
на л.Е., оконешникова М.М., осипова а.а.) киирдэ да, то±о эрэ мин иискэбин аккаастыырга диэн 
буолан испитэ. Бу сымыйа тэрилтэлэри тэрийбит Бэчээт Департаменын, госминимуществоны 
кыттыгастаах эппиэккэ тарда сатаабытым. ДьиІ буруйдаахтар кинилэр этилэр. Прокуратура±а, 
бырабыыталыстыба±а тиийэ суруйбутум. Е.А. Борисов дьоно сурукпун мин суутта´а сылдьар 
ки´ибэр Бэчээт Департаменыгар Павлова±а бы´аартара биэрэллэр. Кµлµµ гыммыт курдук. СаІа 
тэриллибит ГУП «Ìастер ТВ» кумаа±ыга эрэ баар фиктивнай тэрилтэ буоларын бары билэллэрэ. 
Урукку оборудуваниеларын, баайдарын-дуолларын саІа тэриллэр «Алмаз ТВ» уонна «Столица 
ТВ» µллэстибиттэрэ. Соро±о ханна тиийбитин ким да билбэт. 

СР гражданскай дьыалаларга ¥рдµкµ Суута, никитина М.н. бэрэссэдээтэллээх суута бастаан 
саІаттан кірµµгэ, онтон мин кырдьыкпын та´ааран, µлэбэр тіттірµ киллэрэргэ уураахтыыр. 
Фиткивнэй, сымыйа тэрилтэни тэрийбит СР Бэчээтин Департамена уонна СР Ìинимуществота 
надзорнай жалоба суруйар. Ону СР ¥С судьуйата александрова р.С. µІсµµлэрин аккаастаан, мин 
ту´абар ¥С уураа±ын оннунан хаалларар

Хамнаспын кытта моральнайбын осипова а.а. бэрэссэдээтэллээх куорат суута кірір, тэри- 
йээччилэри, Департамены, госминимуществоны эппиэтинэстэн та´ааран куоттаран баран, ханна 
баара биллибэт, кэлиІІи сууттарга сылдьыбатах, билигин олох да суох, «Ìастер ТВ»-га онтон 
«Алмаз ТВ»-га бииргэ µлэлээбит, Суханов уонна Серкин диэн іріттірµ кытта Ìосква диэки кµрээ-
бит Е.Н.Зуева диэн дириэктирдээх, ГУП ТК «Ìастер ТВ» сымыйа тэрилтэ±э, 108 ты´. тілµµр-
гэ уурар. Бу суукка Департамент бэрэстэбиитэлэ, юри´а а.р.Фадеева эрэ кыттар. Департамент  
бэйэтэ анаабыт дириэктэрин кірдіін булан биэрэр ини. 

кµн бµгµн икки суут уураа±а туола илик. трудовойбун да ыла иликпин, «Мастер тВ»-га эмиэ 
да µлэлиир курдукпун, хамнаспын да кыайан ылар кыа±ым суох. Суут бириистэбэ хантан тугу бу-
лан ыларын билбэккэ олорор. Дьэ, итинник тµктэри бы´ыы, барыта. Билэ-билэ тµікэйдээ´ин. Ìин 
интэриэспин кімµскµіхтээх Бэчээтим Департамена бэйэбин албынныы, тµікэйдии сылдьара, быра-
быыталыстыба бэйэтинэн ки´иэхэ итинник сы´ыана сµіргµ. Уонна хантан саламта±а эрэл, итэ±эл 
кэлиэйѕ Куорат суутун бэркэ илиилэригэр ылбыттар. Суут бириистэптэрэ суут уураа±ын сатаан 
толорботохторуна салгыы суутта´арбытыгар тиийэр буоллубут бы´ыылаах. Суукка ки´и кырдьы-
гын булара іссі уустугурбут. Бу – дойду µрдµнэн буола турар коррупциялаах бы´ыы-майгы содула. 

М
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ХайдаХ бУоллУбУт, ХаННа бараН И¤эбИт?

Би´иги республикабыт саламтата сатарыйда. Бэйэ-бэйэлэрин тиниктэ´ии, самнарсыы, 
тµікµннээ´ин, бэрик, ньымаат, µбµ сиэ´ин µгэннээтэ. РФ Счетнай палататын бэрэбиэркэтин 
тµмµгµнэн 3 млрд. 350 міл. солк. бюджет сокуонун кэ´ии тахсыбыт, ол и´игэр угаайык (подстав-
ной) тэрилтэлэри ту´аныы.

Бастакы бирисидиэммит са±анаа±ы кэмнэри ха´ыаттарга, «Сиэркилэ» кинигэбэр суруйбутум. 
2000 сылтан оло±у «Санаа буолардаах, буолбаттаах» кинигэбэр киллэрбитим. В.А.Штыров тірµт 
сокуону РФ киэнигэр сіп тµбэ´иннэриэх, сиртэн хостонор баай промышленно´ын ата±ар туруо-
ран баран, ПутиІІа туран биэрэх буолан бирисидиэн буолбута диэн тус бэйэм саныыбын. 

Тимир суол кэлиитэ, массыына суолларын сіргµтµµ, ниэп, гаас турбатын тардыы, µс сµрµн 
энергоисточниктары холбоон, электролинияны со±уруу тардыы барыта сир баайын супту оборор-
го анаммыт киинтэн кэлэр оботтоох былаан олоххо киирэн эрэрин кэрэ´илиир. Сотору бириси- 
диэннэнэн таймаланан бµтэрбит буолуо оІоробунѕ

Ìантан ті´інµ тіттірµ і±µтэн ылабыт диэн сыал-сорук би´иги саламтабыт иннигэр турар. Бу 
µллэ´ик кэмигэр элбэх µп-харчы, сыаналаах кумаа±ы, дуо´унас, бэрик-ньымаат хамсаата, хам-
сыы турар. Саламта, чонуобунньуктар, бу, бµгµІІµ дуо´унастарын кыа±ын бэйэлэрин тустары-
гар кµµскэ ту´анарга µірэннилэр. ¥µнэ-тэ´иинэ суох бардылар. Бэрик, ньымаат, былаат, откаат 
µгэннээтэ. Онноо±ор бэйэбит дьоммут бэйэлэрин тіріібµт дойдуларын харчы оІорор эйгэ кур-
дук кіріллір. Олохтоохтор кы´ал±аларын бы´аарбыта буолан, харчы кірін, ону сииллэр. Тыа  
ха´аайытыбатыгар кірµллµбµт харчы аІаара аадыры´ыгар тиийбэккэ аара сіІірµн Èл Тµмэн 
хонтуруоллуур кэмитиэтэ дакылааттаабыта.

АІардас нуучча омугун у´улуччу, ураты тутар Ìоскуба бэлиитикэтин олоххо киллэриигэ 
би´иги дьоммут умса-тэннэ тµстµлэр. Арай Татарстан саламтата, депутааттара утары тыл кітіх-
тµлэр. (Неделя Якутии 10-03-06)

Республика саламтата чопчуламмыт национальнай бэлиитикэтэ суох. Тірµт олохтоохто-
ру харыстыыр кэскиллээх хамсаа´ына суох. Кµннээ±и мэрэппэрийээтийэннэн µлµ´µйэллэр.  
Ыыра-арда биллибэт ыйаахтар, ууга суруллубут уураахтар. Бирисидиэммит бырагырааммата 
олоххо кыайан киирбэт. Ки´ибит, АЛРОСА-ны биэрэргэ боротокуолу илии баттаан баран, онтун 
норуоттан кистии сылдьан, бэйэтин ійітіргі илии баттаа´ын ыыта охсор. Дьэ, «ірµіл» диэтэ±иІѕ 
Хайдах, туох олоххо баран и´эрбитин ыраІалаабат. ¥чµгэй да, µчµгэй µлµгэринэн µлµ´µйдµлэр. 
Кириитикэни тулуйан истибэттэр. ДьиІнээх информация, ырытыылаах санаа тахсыбат. СÌÈ 
µксэ эмиэ µллэ´иллэн хонтуруолланар. Тыа сиригэр олох-дьа´ах, бы´ыы-майгы кійгірін, ом-
солоох ірті элбээн и´эр. КииІІэ бэйэ бэйэлэрин сиэ´эллэр. Èлин эІээр, Бµлµµ улуустара диэн 
арахсыы дириІээн и´эр.

«ѕположение в улусах очень тревожное. С ростом пьянства и тунеядства растет и преступ-
ность, следовательно, увеличивается число осужденных» (предс. ВС РС. Л.Т.Горева. Неделя Яку-
тии 10-03-06). ¥лэтэ суох буолуу, аргылаа´ын, олох та´ыма тµ´µµтэ, тиийиммэт буолуу, итэ±эл, 
эрэл эстиитэ тыа сиригэр ырылхайдык кістір. Норуот улугурда, най барда, туохха да кы´аммат 
буолла. Сотору кэминэн хас иккис республика олохтоо±о сууттаммыттар ахсааннарыгар киириэ 
диэн саба±алыыллар.

Тойотторбут онтон хаалсыбаттар. Бэйэлэрин иннигэр бэрэбинэ сытарын кірбіт буола харах-
тарын µµтэ бµілэммит саламтабыт, мээр Ìэхэлчуугу сиэри-а´аары, «корруупсуйаны арыйбыта», 
бэйэтин «бэрдэ» эмиэ тахсан кэллэ. Èтинник буолуохтаа±а, µчэ´элэрэ туолара чуга´аата±а. Ту-
муу´абы самнаралларыгар хайдах кэбилэммиттэрин бу баардыы ійдµµбµн.

Алтан Харах диэн кимэ биллибэт интернет автор «Якутская власть обналичила бюджет» 
диэн айдааннаах матырыйаала та±ыста. Онно хаайыллыбыт мээрийэ чиновиктарын кытта бииргэ 
бюджет харчытын СР минфинин ніІµі Èван Яныгин диэн тµікµн ки´и биир хонуктаах албын 
фирмаларын ніІµі элбэ±и а´арбыттар.

Барыта 126 араас тэрилтэ, ол и´игэр улуустар ФКУ-лара, УКС-тара, араас ÌУП-тар, ГУП-
тар, КБ-лар, ОАО-ар, ЗАО-лар, фондалар эмиэ тыыннаах харчы оІотторон ылбыттар, бу тµікµн-
нµµ іІінµ ту´аммыттар. 40-ча міл. сууммалаах нолуоктан куоппуттар. Билигин прокуратура 
бэрэбиэркэлии сылдьар.

Тумсуларын дул±а±а соттуналлар. Куорат та´ынаа±ы дул±а баранарыгар тиийдэ. Ону µтµктэн 
улуустар ба´ылыктара, тэрилтэлэр тойотторо сіптііх дул±аны кірдµµр аакка тµспµттэр. «Бил 
ба´ыттан сытыйар», «Эстэр ыал ына±а кэйиик буолар», «Суор, суорун хара±ын оІсубат» диэн 
саха і´µн хо´ооннорун ис ійдібµлэ тиийэн кэлэр.

Бу барыта буолбата±ына, µксэ откаат, бэрик, ньымаат, кіннірµ уоруу да харчыта буолу-
он сіп диэн ха´ыаттарга саба±алыыллар. Ол эрэн ону дакаастыыр ыарахан. Ол наадатыгар хас 
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суумма хас быры´ыаІІа тыыннаах харчыга кубулутуллубутун, ханнык дуогабырынан туох µлэ 
дьиІнээхтик оІо´уллубутун, ті´іті сымыйатын, ханнык банкекка ті´і а´ы сиэбиттэрин, ті´і 
арыгыны испиттэрин, ханнык табаар атыыла´ыллан ханна, кимиэхэ тиксибитин, харчыны ки-
миэхэ то±о биэрбиттэрин о.д. а. барытын бэрэбиэркэлиэхтэрин наада. Аны бу испиэ´эк ситэтэ 
суох дииллэр. Урукку сыллар, сорох тэрилтэлэр толору испиэ´эктэрэ прокуратура±а баар буолуон 
сіп курдук. 

Туох да диэн куотуммуттарын и´ин, саатар нолуоктан куотууга тµбэ´иэхтэрин сіп. Бу быра-
быыталыстыбабыт, µрдµкµ саламтабыт кірір-истэр, хонтуруоллуур тэрилтэлэрэ ті´і сатарыйбыт-
тарын туо´ута. Ìээрийэни кытта сирэйдэрэ тэІнэ´иэх бадахтаах. 

Алтан Харах та´аарбыт информацията мээнэ ки´и булбат дьыалата. Бу µрдµк і´µілээхтэртэн 
тахсыбыт дьыала. È´э истээх, та´а тастаах. Ол эрэн билиІІи туругунан бу албын фирмала-
ры ту´аммыт уонна тыыннаах харчыны ылбыт дьон кимнээхтэрэ биллибэт. Кинилэр харчыны 
тµікэйдээбит суолларын омооно эрэ кі´µннэ. Силиэстийэ хайда±а бы´аарыа. Суукка тиийэрэ 
саарбах. То±о диэтэргит мээрийэ да, бу «обналичка» да дьыалата бµтµн Россия, СР и´инэн буола 
турар, илэ баар кістµµ. Ол улуустарга, нэ´илиэктэргэ тиийэ киирдэ. Ки´и ку´а±аІІа тµргэнник 
µірэнэр. 

мИН ыйытыыларым 

Бу, «обналичка» ту´унан матырыйааллары аа±ан, µп миниистирин, прокурор Шпаков 
эппиэттэрин аа±ан баран, миниистир а.С.николаевтан, Ил тµмэн бµддьу³ткэ, нолуокка уон-
на сыана бэлиитикэтигэр кэмитиэтин бэрэссэдээтэлэ а.С.Уаровтан, Ил тµмэн Бэрэссэдээтэлэ  
нь.С.тимофеевтан бу дьыала±а санааларын этэллэригэр маннык биир ис хо´оонноох ыйытык-
тары барыларыгар бэлэмнээбитим. ону хайдах баарынан биэрэбин. нь.С.тимофеевы эрэ кыайан 
таба туппатым, солото суо±а бэрт эбит. кэлин кэпсэтиэх буолла. 

Маннык ыйытыктары биэрбитим:
Уххан: Бюджет, нолуок кэмитиэтин бэрэссэдээтэлэ буоларгынан, нолуок, бюджет сокуонун, 

µп-харчы эргиирин бэрээдэгин билэр ки´и буоларгынан, «Якутская власть обналичили бюджет» 
диэн интернет сайт и´итиннэриитин туох диэн бы´аарыаІ этэй?

Уххан: Прокуратура, (А.Шпаков) манныкка майгынныыр испии´эк кинилэргэ баарын би-
линэр, дааталарыгар, сууммаларыгар бэрэбиэркэ барыа диэбитэ (Наше Время ха´ыат 10 №-рэ) 
Ол аата бу матырыйаал чахчылаа±а кістін турар. Сиппэтэх буолуон сіп, урукку сыллар, эбии 
тэрилтэлэр, араас сууммалар эбиллэн биэриэхтэрин сіп дии саныыбын. Ìаны барытын µрдµкµ 
саламта, ол и´игэр Èл Тµмэн, инньэ Э.Березкин, ба±ар ол да инниттэн, билэн, ту´ана олорбут 
буолан тахсаллар. Бу тугуй, хайдах сыаналыахха сібµй?

Уххан: Уопсайынан ыллахха «биир хонуктаах», «угаайык» тэрилтэлэр ніІµі тыыннаах хар-
чыны оІорууну, нолуоктан куотууну сокуон хара±а туох диирий?

Уххан: Биллэн турар, тілібµрдэр сорохторо фиктивнэй µлэ оІо´уллубут дуогабардарыгар 
оло±урбуттара сэрэйиллэр, этэллэрин курдук бу µксэ, «откаат», бэрик, ньымаат, бюджет харчы-
тын уоруу буолуон эмиэ сіп. Ìаны эн туох диэн сыаналыыгын? 

Уххан: Хас тутуу, ірімµін, матырыйаал, араас банкеттар, ас, мал атыыла´аа´ынын, бюд-
жетка кірµллµбµт µбµн 10-30 % тиийэ чиновниктар, бу µлэни эбэтэр іІінµ оІорбуттарын и´ин 
ылар» бырааптаахтар» диэн суруллубатах сокуон харчылара буолуохтарын сіп дуо? 

Уххан: Бу барыта Èван Яныгин эрэ тэрилтэлэрэ дуо? Кини кимий, ханнаа±ы ки´иний? ¥п 
урукку министр финансов Сергей Яныгин быраата дииллэрэ кырдьык дуо? Ìаннык іІітµн и´ин, 
«Харчыны тилиннэрээччилэр» ті´і % ылалларый? Ха´ыакка суруйбуттарынан 50% кытта тий-
иэн сіп диэбиттэр.

Уххан: Ìинфин ті´і да элбэх порученияны а´ардар, хас эмэ сыллар тухары ревизиялыыр 
управленията, араас кэтэбиллэрэ-манабыллара уонна нолуок управленията баччааІІа диэри ити 
бы´ыыны-майгыны билбэккэ олорбуттара буолуо диэ±и ким да итэ±эйбэт дьыалата. Ìинфин, 
хонтуруолун, ревизиялыыр кэмитиэтэ бэйэтин и´инэн баарын омсолоох ітті кістін та±ыста буо-
лбаат? Èл Тµмэн хонтуруоллуур кэмитиэтэ то±о маны арыйбата±ай? 

Бу испиэ´эккэ киирбит тэрилтэлэр, улуустар ба´ылыктарын сорохторун кытта кэпсэтэн 
кірдµм. Кинилэр Ìинфин туох диэбитин µтµктэ олороллор. Би´иги билбэтэхпит диэн. Ìаны 
хайдах сыаналыыгын?

Уххан: Аны, хайдах эрэ бюджет эрэ тэрилтэлэрэ итинник «обналичканнан» дьарыктаналлара 
бобулларын курдук ха´ыакка бы´аараллар, «ГУП уонна ГУ» диэни буккуйумаІ диэн. «Неделя 
Якутии» диэн ха´ыакка. Ìин санаабар, нолуоктан куотан тµікµннээбит буоллахтарына кэтэ±ит-
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тэн, бюджет киэнэ буоларыттан тутулуга суох, бары сокуон иннигэр эппиэттиэхтээхтэр буолбатах 
дуо? Ìаны хайдах бы´аарыаІ этэй?

Уххан: Би´иги саламтабытыгар утарыта турсуу, бэйэ-бэйэни сиэ´ин, «сфера влияния» µл-
лэстии уруккуттан баара. Ол ордук Штыров олоруо±уттан µгэннээтэ, µµнэ-тэ´иинэ суох барда. 
Èти барыта республика хостонор баайын туран биэриини кытта ситимнээх. Тумуу´абы самна-
рыыны санаа. Онтон Ìихальчук µрдµгэр тµ´µµ, «чымыдаанынан компроматы» хомуйдубут диэн 
а´а±астык суо´ур±аныы эрдэттэн и´иллибитэ. Ол эрэн биир сиртэн, биир ситимнэнэн та±ыстылар 
буолбатах дуо? ¥рдµкµ салалта кірір-истэр, хонтуруоллуур тэрилтэлэрэ бу испиэ´эккэ бааллар. 
Кинилэр сокуон бы´ыытынан эппиэккэ тардыллыахтарын сіп дуо?

Уххан: Дойдубутугар айдаан, иирсээн буола турарын кірін-истэн, «бµібэйдээн», ситэрэн- 
хоторон биэрэр µ´µс кµµс баарын этэллэр, ол кимнээх буолуой?

Семен Назаров ха´ыакка интервьютугар: «Якутия ввергнута полосу непрекращающихся по-
литических скандалов. Еще немного, и обьективно только внешнее «хирургическое» вмешатель-
ство может остановит эти негативные процессы». (ЯВ. №10). Ìанна эн туох диэІ этэй?

Уххан: Бирисидиэн да, мээр да дуо´уна´а сотору суох буолуо, республика стату´а уларыйан 
бідіІсµтµµгэ барыахпыт дииллэрэ кырдьык дуо?

 
Ыйытыктары биэрдэ «Кыым» хаґыат корр. Уххан. 2006с. 3 ый. 10 к.

  
ыйытыыларым ХорУйдара

Миниистир а.С.николаев Москуба±а сылдьан т³л³ппµ³нµнэн саба быра±ан, маннык хоруй-
даата:

– Мин нууччалыы хаґыаттарга быґаарбытым. Минфин баан курдук µлэлиир. Биґиги 450 
тыґ. порученияны сылга аґардабыт. Ити испиэґэккэ уонча киирбит. Хас бырыґыана буола-
рый? Ити харчылары уорбуттар диэн суох. Биґиги бэрэбиэркэлээґиммитинэн дуогабар оІоґул-
лан, сіптііх µлэни, сіптііх табаары ылбыттар. Аактар, табаардар бааллар.

Яныгин тэрилтэлэрэ хайдахтарын мин билбэппин, ону прокуратуура быґаарыа. Бу тэрил-
тэлэргэ харчыны ыыппыт тэрилтэ нолуоктан куоппут диэн буолбатах, ба±ар харчыны ылар 
тэрилтэ нолуоктан куоппута буолуо, ону дакаастыахха наада. Салаппаан бакыакка харчыны 
а±алан биэрэллэр диэннэрин дакаастыахтарын наада, бюджет тэрилтэлэригэр оннук суох кур-
дук кірібµн. Хаґыакка суруйалларыгар маны барытын минфин оІоро олорорун курдук таґаар-
быттар, бу сымыйа. Биґиги онно туох да сыґыана суохпут, ол иґин сууттаґабыт. Чааґынай 
тэрилтэлэр нолуоктан куоппуттарын, куоппатахтарын силиэстийэ быґаарыа. Тэрилтэлэр 
сымыйа µлэ±э аакта, дікµмµін оІорон харчыны ылбыттара дакаастанна±ына салайааччылара 
эппиэттиэхтэрэ. 

Барыта откаат, бэрик, ньымаат, уоруу харчыта буолуо дииллэрин силиэстийэ дакаастыыр 
буолла±ына, дакаастыа. Ол Иван Яныгиннарын харахтаан кірбітіх киґим. Кини ЕРКЦ-ны 
кытта ситимнээ±э кістір. Конкретнай обналичевание баар буолла±ына сыыґа буолла±а. Ол 
эрэн билигин дьыала дакаастана илигинэ ол киґи, бу киґи буруйдаах диир эмиэ сыыґа буолуо.

Пруговалаах дыалалара атын, ол эрэн кинилэр Яныгин тэрилтэлэрин кытта ыкса сыґыан-
нара манна эмиэ кістір. Силиэстийэ ЕРКЦ дьыалатынан бу «обналичка» дьыалатыгар та±ыс-
та±а дии. Ол аата сокуону кэґии іттµгэр туох эрэ баар буолан та±ыстахтара. Ону быґаа-
рыахтара.

Биґиги силиэстийэ тµргэнник барарыгар, ким тугу оІорбутун быґаара охсоругар ба±ара-
быт. Ити Алтан Харах сайтын кытта тиґэ±эр тийэ сууттаґыахпыт. Итинник сымыйанан 
былааґы холуннарыы сыыґа.

а.С.Уаров хас биирдии ыйытыкка чопчулаан буолбакка, сµнньµнэн, бµддьµ³ккэ, нолуокка 
сы´ыаннаах ³рµтµн бы´аарабын диэтэ:

– Мин маны мээрийэ дьыалаларын кытта сибээстииибин. Яныгин угаайык тэрилтэлэрэ 
уонна Пругова тэрилтэтэ 5 сыл устата 150-ча міл. солк. «обналичи» гыммыттар уонна 40-ча 
міл. солк. нолуоктан куотуу баар диэн суруйаллар. Прокуратура дьарыктана сылдьар. 

Јскітµн бу барыта кырдьык буолла±ына, манна кіннірµ µп-харчы махинацията, µбµ сыа-
ла-соруга суох туттуу эрэ буолбакка, финансовай сокуоннары куруубайдык кэґии, криминал 
баар. УК ыстатыйаларынан барар дьыалалар. Онтон бу ыстатыйа тахсыбытыгар мин интэ-
риэґиргээн, толкуйдаан кірдµм. Прокурор Шпаков бу испиэґэк баарын бигэргэппитэ. Ол эрэн 
минфини буруйдааґыІІа мин сібµлэспэппин. Мин бµддьµіт кэмитиэтин бэрэссэдээтэлэбин.

Бµгµн бµддьµітµ кылаастарга араарыы диэн саІа сокуон киирэн турар. Ол быґыытынан 
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харчы хайдах барарый? Туох баар харчыны ылар бµддьµіт тэрилтэлэрэ ханнык да бааІІа счет 
аґар бырааптара суох. Минфин бµддьуіккэ илии баттааґын (роспись) диэни оІорор, ол аата 
кинилэр харчыны ханна ороскуоттууллара бµддьµіккэ суруллубут эрэ буолла±ына федеральнай 
казначейство±а счет аґыллар. Казначейство эмиэ барытын кірін олорор. Салгыы бу харчытын 
тэрилтэ±э ыытар. Онтон салгыы ханнык ба±арар схеманы µлэлэтиэххэ сіп. Тутуу, ірімµін 
µлэлэрин ыыттаралларыгар араас ньыма элбэх. Харчыны обналичи гыныы, бэрик, откаат  
ылааґын уо.д.а. 

Холобура; Бµддьµіттэн µбµлэнэр ханнык эрэ институт ірімµін ыытар. Армяннар тэ-
рилтэлэрин булан, дуогабар тµґэрсэр. Ороскуота бµддьµіккэ кірµллэ сылдьар. Холобура, ол 
кірµллµбµтµн быґыытынан минфин 4 міл. ыытар. Армян тэрилтэтэ харчыны маннык счетка 
ыыт диир. Нолуоктан куотарга µгµс элбэх ньыма баар. Онон µлэлииллэр уонна тэрилтэ са-
лайааччытыгар харчы ууран биэрэллэр. Тэрилтэ салайааччыта минфиІІэ суруйар, ірімµіІІэ 
харчы кірµллµбµтэ, барыта бэрэбиэркэлэммитэ, харчыны маннык счетка ыытыІ диэн. Хар-
чы баран хаалар. Ол иґин прокурор Шпаков саамай сіпкі этэр: «ѕ билигин эрдэ тµмµктэри 
оІорумаІ, барыта биллиэ±э» диэн. Суоллара барыта кісті сылдьар, быґаарыахтара. Минфин 
харчыны туора ыытыан да ба±арбытын иґин хайдах да ыытар кыа±а суох. Барыта бµддьµіт 
илии баттааґыныгар суруллубут буолуохтах. Маны таґынан РФ казначействота кинини 
хонтуруоллуу олорор.

Тутууга эІин тендер ыыттарааґын урут 200 тыґ. буолла±ына барара. Билигин 60 тыґ. 
тендер барар. Онон іссі буккуур, іссі харчыны буккуйарга кыах элбиир. Эрдэттэн кэпсэтии- 
лээхтэригэр тутуу, ірімµін ыыттарыахтара, ону эн хайдах да дакаастыыр кыа±ыІ суох. Ха-
рыларыттан харбаатаххына эрэ.

Бэрик ылыы ыстатыйата УК-ка саамай уустук ыстатыйа дииллэр. Даккаастыыр олус 
уустук. Харытыттан харбаатаххына биирдэ дакаастанар.

Холобур губернатор Аясковка бµддьµіт сокуонун кэґиигэ холуобунай дьыала тэрийбит-
тэрэ. Бµгµн, бµддьµіт сокуонун , кылаастааґыны кэстиІ да, прокуратура холуобунай дьыала-
ны тэрийэр кыахтаах.

Мин Иван Яныгины отой билбэппин. Сергей Яныгин диэни билэр этим. Кини миниистир-
дии сылдьан 5 млрд. харчыны республикаттан уоран турар.

Мээрийэ дьыалатын кытта бу дьыаланы эн тэІнээмэ. Кинилэр олох харыларыттан  
харбатан тураллар. Минфин биир да чиновнига кинилэр курдук кытай суумкатыгар харчы 
хаалаан илдьэ сылдьыбытын дакаастыыр кыа±ыІ суох. Оннук суох. Шпаков эппитинии бэрэ-
биэркэ бара турар, ол барытын дьэІкэрдиэ, кыратык тулуйа тµґµІ.

дьэ, кµн бµгµн, итинник эппиэттэри ыллым. а.С.Уаровка, а.С.николаевка махтанабын,  
ыйытыыбар хоруй биэрбиттэрин и´ин. Сарсын дьыала хайа ³ттµнэн эргийэн тахсыа биллибэт. 
тохтотон кэбиспэтэхтэринэ салгыытын аа±аарыІ.

Кулун тутар 15 к. 2006 с. 
Оригинал этого материала 
© VipYakutia.ru, 05.03.2006 

http://vipyakutia.ru/index.php/option/content/task/view/id/163
http://vipyakutia.ru
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атыылаНыы

уверенитеты ылыы кэнниттэн 2000 с. диэри, Ельцин – николаев кэмэ этэ диэххэ. кэ-
лиІІитин, Путин – Штыров кэмэ диэххэ. тутулбут, сойуу´у аахтахха, µ´µс уларыйыыта 
буолла. ЯаССр – сувереннай Ср – Губерния±а кубулуйуу. кµн бµгµн дьиІнээхтик сы-

рьевой колония±а кубулуйдубут. ааппытын эрэ уларыта иликтэр. николаев кэмигэр «барытын 
бэйэбитигэр» диэн этэ, сокуоммут бэйэбит ту´угар µлэлиирэ. Штыров кэмигэр «барытын бэйэ-
бититтэн» диэн буолбута. Сокуоммутун россия ту´атыгар к³нн³рµµ барда. «эдиинэйдэр» диэн 
партия былааска кэлбитэ. туруору к³н³ дьа´аллаах империя былаастаах тутулланныбыт. Баста-
тан туран, конституциябыт рФ конституциятыгар с³п тµбэ´иннэрии диэн ааттаан к³нн³рµлµннэ.  
Икки´инэн, сувереннай республика бы´ыытынан тµ´эрсибит федеративнай дуогабардарбыт тох-
тоотулар. ¥сµ´µнэн, рФ уонна Ср икки ардыларыгар боломуочуйалары µллэстиигэ тµ´эрсилли-
бит с³бµлэ´иилэр уларыйдылар. Барыта россия киэнинэн буоллулар. 

122-с уонна 131-с федеративнай сокуоннары ылыынан СР бэйэтэ бы´аарар, дьа´айар кыах-
тарын сµтэрдэ. Былаас, дьа´айыы, ыйаах, уураах барыта Ìоскваттан кииннэннэ, сµрµннэннэ. 
Тµмµгэр губерния бырааба бырааптанныбыт. Алларааттан, ол аата би´иги республикабытыттан 
тахсар инициатива µі´эттэн бы´аччы тохтотуллар механизма оІо´улунна. 

Россия±а сиртэн хостонор баайы хонтуруоллаа´ын федерация±а кі´ір. Ìаны хостооччулар, 
ту´анааччылар – олигархтар структуралара буолар. Кинилэр ситэриилээх былаа´ы ылан олорол-
лор. Сокуон оІорор норуот былаа´ыгар µгµс депутааттарданнылар.

Сокуоннары кіннірін, кінніттірін баран, аны сирбитин, сирбит баайын, сир баайын дьа´а- 
йыыны барытын бэйэлэрин илиилэригэр ыллылар. Билигин олохтоох былаастан, нэ´илиэнньэт-
тэн эн сиргэр кэлэн сир баайын хостуулларыгар, лицензия ылалларыгар кіІµл да кірдіібіт  
буоллулар. Ол-бу компенсация, тілібµр да кірµллµбэт. 

Конкурс тохтоон, аукциону Роснедра бэйэтэ ыытар. АЛРОСА-Ньурбаны тэрийэллэригэр ли-
цензия и´ин 10% акцияны улуус олохтоохторугар диэн ылбыттарын курдук, ол билигин суох 
буолла. Билигин Саха сирин баайын атыылаа´ын, µллэстии бµтэн эрэр. Ханна илдьэн, хайдах 
атыылыыллара бы´аарыллан, ону та´арга тимир суол, нефть, гаас турбата, уоту атыылыырга 
электролиния тардыыта са±аланна. Ону мегапроектар диэн ааттаатылар.

СИр

Сири ким бас билэр, ол хаґаайын.
Государство буоларга тірді сиргэ сытар. Сирдээх буолуохтааххын. Бас билэр сирэ суох го-

сударсво, суверенитет диэн суох. 2000 с. дылы Ельцин-Николаев са±ана сирбит барыта би´иэнэ 
этэ. Сир баайа эмиэ, соро±о стратегическай диэн ітті РФ кытта биир бас билии этэ. Сир баайын 
хостоо´уІІа, дьа´айыыга «икки кµлµµс» диэн, ол аата иккиэн кытты´ан, сµбэлэ´эн, сібµлэ´эн 
бы´аарыыбыт баара. Президеммит хостоммут алмаас 20% бэйэтэ атыылыыр бырааптаа±а. АЛРО-
СА акциятын улахан ітті би´иэхэ этэ. Онон республикабыт саламтата республика ту´атыгар тугу 
ба±арар оІотторор кыахтаа±а. Улуустарга 8% Алроса акцията, Алмазы Анабара 46% акцията, 
АЛРОСА-Ньурба – 10%, кімµс, чох, нефть, гаас, тимир суол о.д.а. сиртэн хостонор баайдар аак-
цияларын µгµс іртµн республикабыт бэйэтин илиитигэр тутан олорбута. 

Бу бала´ыанньа би´иги экономическай суверенитеппыт тірді этэ. Кµн бµгµн бу барыта атыы-
ланна, республика сиртэн хостонор баайыгар, ону атыыла´ан ылан хостуур улахан, кыра хам-
паанньаларга бэйэтин усулуобуйатын этэр, дьа´айар, дьарыйар да кыа±ын сµтэрдэ. ¥гµс сири, 
сир баайын саппаа´ын «стратегическай суолталаах» диэн босхо ыла тураллар. Ол «стратегия» 
критерия дьиІинэн чопчулана да илик буоллар.

РФ бары сирин 2006 с. кадастрынан сыанатын 23,6 трлн солк. диэн быспыттара (манна сир 
баайа ахсааІІа киирбэт).

С
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СР 3 міл. 103 ты´. кв. км сирбит усулуобунай кадаастарынан сыанатын 4,2 трлн. солк. 
диэн быспыттара. Ìаны та´ынан «саппаас сирдэр» диэннэр бааллар, олор сыаналара биллибэт. 
2001 с. би´иги сиргэ уонна сир баайыгар сы´ыаммытын тосту уларытар Федеральнай сокуоннар 
ылыллаллар. Уонна Ìоскваттан ананан кэлбит прокурордар ыйыыларынан, СР сокуоннарын РФ 
сокуоннарыгар сіп тµбэ´иннэрии ыытыллар.

Айдааннаах, хас сµµстэ кінні´µллэр «Закон о недрах», «Сир», «Ойуур», «Уу» кодекстарын 
саІа варианнара, «Сири ту´аныы» саІа редакцията, «Сири бас билиини тыырыы» уо.д.а. сокуон- 
нар тахсыбыттара. Èл Тµмэн депутаттара манна µлэлээтилэр, іссі да киирсиэхтэрэ. Бу республи-
ка тыын боппуруостара бы´аарыллар кэмигэр ким кимэ, туох туга ырылхайдык кі´µннэ. 

Èл ТµмэІІэ икки аІыы хайды´ыы µіскээтэ. Партиятыттан тутулуга суох. Судургутук  
бы´аардахха, Саха сирин тірµт олохтоохторун ту´атыгар сокуону, баайы, быраабы хааллара са-
тааччылар уонна промышленнай капиталтан, былаастан, эдинэй партияттан тутулуктаах бары-
тын биэрэ, атыылыы сатааччылар диэІІэ. 

АЛРОСА республиканы барытын бас билэн, ыйыстан бµтэн эрэр. Ситэриилээх былаас,  
эдиинэй партия киниэхэ µлэлиир, норуот былаа´ын Èл Тµмэни бу сырыыга іссі эбии ба´ыйар 
µксµн ыларга кµµскэ туруннулар. БµгµІІµ туругунан Саха сирин 99,8% киин бас билиитигэр бар-
да диэн этиэххэ сіп. Ол аата Саха сирэ государственностаах диирбит кураанах тыл буолан та±ыста. 
Би´иэхэ «поселениелар» – бі´µілэктэрбит турар сирдэрэ уонна «селхозугодия» – оттууур, мэч-
чирэІ сирдэрбит эрэ уруккутаа±ар іссі сарбыллан хааллылар. Онтубут барыта 637,2 ты´. га эрэ 
буолар (уруккута бу анал сирдэр иэннэрэ 308 352,3 ты´. га этэ). Ол аата сирбититтэн 0,2% эрэ! 
Ол сирбит кадастрынан сыаната 8,4 эрэ млрд. солк. буолар. 

Атыылаан кэбиспит «Якутуголь» диэн тэрилтэбит 2006 с. выручката 15,43 млрд. солк этэ. 
ТэІнээн кірµІ, тэрилтэ сыл аІаардаа±ы чо±ун сыаната. Сарбыллыбыт сирдэргэ туох баар буолу-
ой, сир баайа буолла±а. Бµлµµ тµірт улуу´ун ба´ылыктара болдьохторун иннинэ то±о бары ми-
нистр дуо´уна´ыгар кэлбиттэрэ буолуой?... Хаалбыт 0,2% сирбит би´иэхэ саамай кµндµ баайбыт 
буолла. Атына барыта РФ эрэ бас билиитэ диэн. Онно иккиэн кытты´ан дьа´айыы, бас билии, 
«икки кµлµµс» эІин диэннэр тохтоотулар. Би´иги республикабыт саламтата дьа´айар сирэ суох 
хаалан, 2006 с. бэс ыйыгар муниципальнай сирдэри дьа´айыыга кыттаары анал ыйаах та´ааран, 
киин куорат сирдэрин дьа´айар быраабы бэйэтигэр сурунар. Онто 103 ты´. га эрэ сир. Кини 
маны 4,3 трлн. солк. сыаналыыр. Ол аата урукку Саха сирин барытын кадастрынан сыанатыгар 
тэІнэ´эр. Куоракка сир сыаната кµн-тµµн µрдээбитинэн барар, іссі да 3-5 тігµл µрдµµрэ кµµтµл-
лэр. Татарстан, Башкортостан курдуктар сирдэрин 18% уонна 12%-рын хаалларыммыттара. Ки-
нилэр сирдэрин арендалаан, атыылаан сылга 10-ча млрд.солк бюджеттарыгар киллэринэллэр 
(онтон олохтоох бюджеттарыгар 3-гыммыт 1-рэ киирбит). Би´иэнэ ааспыт сылга 116 эрэ міл. 
солк. Хайдах бэйэлэрин турууласпыттара мантан кістір. Сир актива барда.

СИр баайа

Аны сир баайын актива хайдах барбытын кірµі±µІ.
Сир баайыгар саамай сµрµммµт алмаас актива этэ. АЛРОСА контрольнай пакета 37%-тан 51% 

буолан федерация±а барда. Алроса сотору кэминэн а´ыллыахтаах. Государство±а 51% хаалларан 
баран, а´а±астык атыыланыахтаах. Онно би´иги республикабыт ілµµтµн кытта да атыылыыр 
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инилэр... Республикабыт, улуустар, компания µлэ´иттэрин ілµµлэрэ кіІµл атыыланыа. АЛРОСА 
депутааттара ону оІоруохтарын сіп. Айдааннаах 69,688 млрд. солк. сыаналаах алмааска имуще-
ственнай комплекспыт барда. Онтон 10,5 млрд солк эрэ тіттірµ і±µтэн ылары ситистибит. Ол да 
депутаттарбыт улахан киирсиилэринэн сити´илиннэ. 10%-наах АЛРОСА-Ньурба 87,25% АЛРО-
СА-±а баар. АЛРОСА-Ньурбаны улахан АЛРОСА-±а холбууллара бы´аарыллыбыт. 

Ньурбалар 10% акцияны ылан баран, кэмигэр дьоІІо тµІэппэтэхтэрэ. Ìуниципальнай тэ-
риллии оччолорго суо±а. Тута сытан баран, ба´ылыктара государство±а туттаран кэбиспит. Ону 
приватизация±а – атыылаа´ыІІа ыытан эрдэхтэринэ, Ньурбаттан депутат А.Антонов кірін ай-
даан тардан, киирсэнннэр, стратегическай баайга киллэттэрэн бакаа хаалларбыттар. Ону Штыров 
бы´аччы дьа´алынан эрэ атыыланыахтаах дииллэр. Ньурбалар бу 10% ханна да тиийбитин µчµ-
гэйдик билбэттэр. Быыбарга ону тіттірµ ылан биэриэхпит, іссі республика ілµµтµн 50% тиийэ 
улаатыннарыахпыт диэн «лапса бі±ітµн ыйыы» сылдьалларын бу кірін-истэн кэллим. Ба´ылык-
тара сотору АЛРОСА диэки µлэлии барыахтаах. Èтиччэ µлµгэр улахан дуо´унаска µлэлии олорон 
то±о Ньурба±а, туох кэпсэтиилээх кэлбитэ буолуой?.. АЛРОСА-Ньурба холбоноругар µлэтэ суох 
хаалар тойону депутат оІорорго, кининнэн іссі биир куола´ы АЛРОСА-±а эбэргэ кµµстээх µлэ 
оргуйар. Улуус ба´ылыга бэйэтин да быыбарынаа±ар АЛРОСА ту´атыгар кµµскэ µлэлии оло-
рор. Ааспыт быыбарга Алябиевка µлэлээбиттэрин курдук. Дивиденнэрэ бюджетка тµстэ±инэ бюд-
жет дохуотун-ороскуотун охсу´уутугар сµтэн хааларынан 260 эрэ міл. солкуобайга сібµлэ´ии 
тµ´эрсибиттэр. Бу 260 міл. АЛРОСА бэйэтэ кірін дьа´айар эбит. Èти харчыга 3-4 тігµл сыа-
налаах оскуолалары туппуттар, соро±ор кыттыспыттар. 100-чэни кыайбат µірэнээччилээх сиргэ 
сµµ´µнэн міл-х таас оскуола тутуллар эбит. Нэ´илиэк сыллаа±ы бюджета 3 міл. кэриІэ. Оскуо-
лаларын ороскуота 6 міл. тахса. Бу сібµлэ´иилэрэ сотору тохтуур, ол кэннэ хайдах буолаллара 
биллибэт. 10%-рын Штыровка былдьатан олороллор. «Стратегическай сыалга туттулла сылдьар» 
диэн ааттыыллар. Ìаны АЛРОСА а´ыллыытыгар кыра сыана±а атыыла´ан ылаллара буолуо. 
Аны кэлэн акция Ньурба±а тіннірі ыарахан. АЛÌАЗЫ АНАБАРА 2,278 млрд. солк. атыылаан 
кэбиспиттэрэ. Онтуларын бюджет дефицитыгар ыыппыттара. 

к£М¥С актива. Республика 1150 тонна саппаастаах кімµ´µн активын 1,2 млрд. $-га  
2003 с. АЛРОСА ÈГ-±а кіннірµ биэрэн кэбиспиттэрэ (переданы на безвозмездной основе – кэ-
тэх тэрилтэ±э). Кэлин бу тэрилтэ тойоно Выборнов АЛРОСА тойоно буолла. Ìаны АЛРОСА ÈГ  
2005 с. «ПОЛЮС» диэн тэрилтэ±э 285 міл. $-га атыылаан кэбиспитэ. Èнньэ гынан республика 
мантан тугу да тииспэтэ±э! Республика баайын итинник куоттараллар. Барытын кистииллэр. 
2005-2007 сс. республика телекоммуниканиционнай активтара атыыланнылар. «Горизонт РТ» –  
1,49 млрд. солк., «Сахателеком» – 2,295 млрд. солк. Бу харчыны эмиэ бюджет итэ±э´игэр ыып-
пыттара. Элбэх быраа´ынньыктар, араас мэрэппирийээтийэлэр ыытыллыбыттара. 2005 с. бюд-
жет итэ±э´э 12,53 млрд. тийбитэ. Ìаны сабаарылар атыылаабыттара (онтуларыгар холуобунай 
дьыала тэрилиннэ). «Сахателеком» хаалбыт тобох акцияларын атыылаан, «Дети Азии» ыытаары 
олороллор. Оттон тыа сирин гаастаа´ын, АПК атын да тыын боппуруостары бы´аарыы элбэх бы-
ры´ыаннаах бааннар кредиттэринэн ыытыллыбыттара. Оннук холобур элбэх. 

чох промышленно´а. 2005 с. «ЯКУТУГОЛЬ» сµрµн ба´ыйар активын 11,58 млрд солк. 
атыылаабыттара. Соро±ун уонна аан дойдуга улахан саппаастаах «ЭЛЬГАУГОЛЬ» сµрµн активын 
58,196 млрд солк. атыылаан баран Дьокуускайга дылы тимир суолу тутууга ыыттылар! 

тИМИр СУол Россия киэнэ. Ол харчыттан кып-кыра суумманы тыа ха´аайыстыбатыгар, 
гаастаа´ыІІа, атын да кы´ал±аларга кірді´і сатыыллар. Ìосква±а «сахалар, чукчалар акаа-
рыларын» ту´унан кµлµµ бі±іті µ´µ. Баайдарын тастаралларыгар бэйэлэрин харчыларыгар іссі 
тимир суол туттара сылдьаллар диэн. 22 млрд. солк. сµрµн фондалаах ТÈÌÈР СУОЛ активын 
республика 2006 с. ы´ыктыбыта. Бу Эльганы атыылаабыт 53 млрд. солкуобайга туундара±а  
тиийэ гаас тардыахпытын, уот линиятын тардыахпытын, эбэтэр, аа±ан кірµµлэринэн 30 ты´. 
икки хостоох таас дьиэни куоракка, 25 ты´. дьиэни тыа сиригэр тутан кэби´иэхпитин сіптіі±і. 
Би´иги президеммит уонна правительствобыт бэрэссэдээтэлэ Россия тимир суолун тутарга хар-
чыны ыытары ордорбуттара.

ГааС. ньИэП. Èнньэ 1998 с. республика бас билиититтэн нефкэ, гаазка сµрµн активын 
АЛРОСА «босхо доверительнай управления±а» диэн ылбыта. Онон нефть, гаас эмиэ АЛРОСА 
киэнэ. Уопсайынан сир баайын µгµс сµрµн активтарын µксµн АЛРОСА ылла. Штыров АЛРО-
СА-тан тахсыбыт ки´и. Кини ол интэриэ´игэр µлэлиир. 2001 с. кµ´µн Штыров ол акциялары 
«Саханефтега´ы» онно эбии «Якутгазпром акцияларын «ЮКОС»-ка Ì.Ходорковскай диэн баайга 
атыылаабыта. Республика онтон тугу да тииспэтэ±э. АЛРОСА онтон 30 міл. $ ылбыт да ол ханна 
тиийбитэ биллибэт. Уопсайынан, «Саханефтегаз» сµрµн акциялара кимиэхэ тиийбиттэрэ бил-
либэт. Кэлин «Якутгазпрому» былдьа´ыы буолар.
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Тµмµктээн кірдіххі
Бу сµІкэн, аан дойдуга улахан, Саха сирин баайын атыылаа´ынтан бюджетка 6,03 эрэ млрд. 

солк. киирэн, бюджет итэ±э´ин сабыыга барбыт. Бюджет та´ынан 131 млрд. 243 міл. солк бар-
быт!!! Ті´іті босхо, дьиІнээх сыанатын кыччатан бэриллибитин аа±ан кірбµт суох. 2007 с. са±а-
ланыытыгар республика государство±а иэ´э 12,454 млрд. солк. этэ. Бу республика бэйэтэ кил-
лэрэр дохуотун аІаара буолар. Саатар маны саппатахтар. Республика±а киирэр, эргийэр харчы 
кырата бюджетка киирэр. Ол соро±ун бы´аарыыга, дьа´айыыга би´игини кытыннарбат буолан 
и´эллэр. Ìанна сµрµн эрэ баайы атыылаа´ыны киллэрдибит. Атына элбэх, ки´и аа±ан сиппэт. 
Нолуогунан байан олоруоххут дииллэр.

Нолуогунан байбыт дойду РФ суох
Сир баайын хостоо´унтан нолуок ылан сахалар байыаххыт дииллэр. Эдинэйдэр Госдума±а 

2017 с. дылы Èлин Сибииргэ сир баайын хостооччулары нолуоктан босхолообуттара. Неби хосто-
о´ун нолуогуттан республика НДПÈ 5% эрэ ылар кыахтаах. Хостуур тэрилтэлэр «Сургутнефте-
газ» курдуктар атын сиргэ регистрациялаахтар. БилиІІи нолуок кодексыгар гаас хостоо´унуттан 
НДПÈ регионнар тугу да ылбаттар диэн сурулла сылдьар. ЧайаІда гаа´ын 2016 с. диэки хос- 
туохтаахтар. Чох хостоо´унуттан эмиэ матар кыахтаахпыт. «Ìечел» былаанынан «Якутуголы», 
«Эльгауголы», уонна Со±уруу Кузба´ы холбуохтаахтар. Регистрацията Кемеровскайга буолуох-
таах. Оччотугар чохтон ылар нолуокпутуттан эмиэ матарбытыгар тиийэбит. АЛРОСА-ны кытта 
Норильскай Никэли холбоо´ун ту´унан кэпсэтии бара турар. АЛРОСА 2006 сылга 2,865 млрд. 
доллары, Норильскай никель 11,65 млрд. доллары атыылаабыт. Ким кылаабынай буоларын, 
тэрилтэ ханна регистрацияланыахтаа±ын санааІ. Хлопонин + Штыров = Хлопонин. СР РФ дота-
циятыттан тутулуга Красноярскай кыраайга холоотоххо 9 тігµл улахан. РФ-±а Дагестан кэннит-
тэн иккис саамай элбэх дотацияны ылааччылар буоллубут. АЛРОСА-тан Èл Тµмэн 10-ча млрд. 
ылбата±а буоллар, олох да «внешнай управление» киллэрэргэ сіпсі´і сы´ыа этэ. Кинилэрдээ±эр 
би´иги государство±а иэспит 2,65 тігµл улахан. Кинилэр экономическай активтарын би´иги кур-
дук маассабайдык атыылаабаттар. Ордук киллэрбит дохуоттарын государство±а иэстэрин кычча-
тарга ыыталлар. 

Татарстан, Башкортостан РФ-±а донор буола олороллор. Кинилэр нефтэрин, сиртэн хостонор 
баайдарыгар федеративнай дуогабарынан аахса олороллор. Онноо±ор омуктарын аатын пааспарга 
киллэрэргэ дуогабарынан илии баттаабыттара. СаІа ГЭС-тэри 2015 с. тутан бµтэрэллэрин кэтэ´э-
бит, кинилэртэн дохуот киириэ ыраах. 

Уран хостоо´уна 2018 с. толору бородууксуйа биэриэхтээх. НДПÈ ураІІа – 8%. Син харчы 
киириэн сіп. Ìаны стратегическай категория±а киллэрдэхтэринэ нолуоктан эмиэ матабыт. Онон 
республика баайын барытын ы´ан-то±он, атыылаан баран нолуогунан байыахпыт диэ´ин албын. 
Кістірµн курдук, республика бюджеты оІорор бідіІ тэрилтэлэрин, сирин сµтэрдэ. Бюджет 
та´ынан киирэр харчыны µксµн федерация дьа´айар. Сирбит баайын бас билэр, хостуур, хоро 
та´ан атыылыыр улахан да кыра да корпорациялар Саха сирин ба´ылаатылар. Би´иги инники-
бит кинилэр ыытар политикаларыттан бы´аччы тутулуктанна. 

Республика сµрµн активын атыылаан баран кинилэртэн, (АЛРОСА курдук монстрдартан)  
тутулуктанна. Би´иги АЛРОСА бас билэр подсобнай ха´аайыстыбатыгар кубулуйдубут. Респуб- 
лика сиригэр, сиртэн хостонор баайыгар бэйэтэ политика ыытар кыа±ын сµтэрдэ. Республика 
экономикатын тірдµн сµтэрдэ. Сырьевой холуонньа±а, губерния±а кубулуйда! Россияттан ыытыл-
лыбыт неоколониальнай политика тµмµгэ итинник. Сахаттан ча±ылхай уолаттары: Александр 
Акимовы, Ньургун Тимофеевы, Эрнест Березкины, Василий Филипповы билиІІи былаас хайдах 
туораталаан эрэрин кірі сылдьабыт. Акимовы – «сыылка±а», Тимофеевы – аны спикер оІорбот 
ту´угар, Березкины µлэтэ суох хааллардылар, куоракка кандидатынан турбутугар «памятник 
та´ыгар, бу памятник авторыттан кіІµлэ суох хаартыска±а тµспµккµн та´аарбыккын» диэн устан 
кэбистилэр. Эдинэйдэр кандидаттара µгµстэрэ Штыровы кытта куусту´ан тµспµт хаартыскалара 
хойуутун сіхтµм. Барыларыгар суругунан бэчээттээх кіІµл биэрдэ±э. Филипповы былаас кµµскэ 
утаран, мэринэн талларбата. Тумусовы, Ìихальчугу хайдах туораппыттара элбэх остуоруйа- 
лаах. Неоколониальнай политиканы утарааччылар, Саха сирин интэриэ´ин ірі тутааччылар 
бары былаас бы´аарар салаатыттан туоратыллаллар. ¥і´эттэн кµµстээх кµ´эйии, дьа´айыы баа-
рын µрдµнэн, Саха сирин ту´угар µлэлиир а±ыйах политиктардаах, депутааттардаах буолан син 
бэйэ ту´ун кімµскµµр, харыстыыр сокуоннары ылына сатаатыбыт. Туохтан барытыттан кытаах-
та´ан, ті´ітµн эмэ тіттірµ і±µтэн ыла сатаа´ын барар. 

АЛРОСА-±а Республика интэриэ´ин кімµскµµр ту´уттан Саха сирин тірµт олохтоохторун 
ту´угар ыалдьар депутааттар кімілірµнэн хас да сокуон ылылынна. Би´иэхэ Саха сирин тірµт 
олохтоохторун интэриэ´ин АЛРОСА курдук барытын ба´ылаан эрэр компаниялартан кімµскµµр 
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чахчы уопуттаах Зоя Корнилова, Федот Тумусов, Александр Уаров, Филипп Охлопков, Ким-
Кимэн, Ньургун Тимофеев, Василий Власов, Анатолий Антонов, Дмирий Горохов, Борис Бубя-
кин, Семен Березин, Юрий Николаев, Андрей Кривошапкин курдук бэйэлэрин кірдірбµт чахчы 
норуот депутааттара наадалар. Кинилэр тірµт олохтоох интэриэ´ин сокуон бы´ыытынан туруу-
ла´ыахтара. Президеммит, премьербит, ону та´ынан µгµс депутааттарбыт АЛРОСА-тан тутулук-
таах, корпоративнай интэриэстэрин кірір дьоннор буоллулар. Былаас бу дьону ійµµргэ админи-
стративнай ресурсатын бары ту´ана олорор. Эбэтэр бу дьонуІ олус баайдар, тус интэриэстэрин 
кірір баай ійііччµлэрдээхтэр. Бу быыбарга Èл ТµмэІІэ бу хамаанда дьоно іссі µгµс миэстэни 
ыллахтарына барытыгар бµтэ´иктээх хотторуу буолар. Кандидаттар сымыйаны, туолбаты, бэрик 
курдук ону биэриэхпит, маны тутуохпут, гаас тардыахпыт, акция±ытын тіннірµіхпµт дииллэ-
рин бу Сунтаарга, Ньурба±а сылдьан истэн кэллим. Тыа дьонун оло±ун уйгутун та´ыма іссі 
эбии тµспµт. Олохтоох былааска, бырабыыталыстыба±а итэ±эйии, эрэнии та´ыма олох намы´ах. 
Отчуоттарыгар да дьон олох кэлбэт эбит. А±ыйах ки´ини мунньан «µчµгэй» сыананы µлэлэригэр 
туруоруналлар. ¥µт харчыта уонна пенсия харчыта, бюджет хамна´а. Онтон атын туох да суох. 
¥гµс нэ´илиэктэр сыллаа±ы бюджеттара АЛРОСА, энергетика тойотторун биир ыйдаа±ы хамна-
старыгар тэІнэспит. Бу тойоттор ыйдаа±ы дохуоттара 500 ты´. – 4 міл. солк. тиийэр эбит. Бµтµн 
улуус бюджета кэтэх бас билэр кэтэх бюджеттаах тойоттор Саха сиригэр элбээтилэр. 

Тыа ха´аайыстыбатыгар, онноо±ор били аатырбыт ыанньыксыт аграрийдар кандидаттара Па-
вел Шарин, тыа сиригэр кредитнэй кооперативтары тар±атар «респ. информ. консульт. центр» 
тэрилтэ кыл. специали´а сыллаа±ы дохуота 21 міл. 184 ты´ солк. эбит. Тойотторун киэнэ ті´і 
буолуой? Бырабыыталыстыба бэрэссэдээтэлэ тэриллиилээх ха´аайыстыбалары эрэ ійµµбµт диэн 
элбэх µбµ бу кредитнэй, потребительскай, производственнай кооперативтары тэрийиигэ ыыппы-
та. Оннук АПК политикатын олохтообута. Èлин эІээрдэргэ бу киирбитэ 4-с сыла. Лизинг киир-
битэ 10-ча сыл буолла. Техника оттуга бы´аарыллыбыта, ÌТС-тар тэриллибиттэрэ быданнаата. 
Бµлµµ біліххі бу бары кірµІнэр саІа тэриллэ сатыыллар. Е.А.Борисов эІээрдэ´иини, хайды´ыы-
ны, кадр да іттµтµнэн кэлтэйдии ійіі´µнµ кµµскэ ыытта. Бу дириІээн и´эр. «Эстэр ыал ына±а  
кэйиик буолар» дииллэрэ кэлиэх муІа дуу... Тіріібµт дойдубар Тµбэй ДьаархаІІа билигин да 
КП-нан олороллор. КП µлэ´итэ уол 70-ча бороону со±ото±ун кірір, иигин-саа±ын ыраастаан, 
а´атан, уулатан. Ыйдаа±ы хамна´а 1 ты´. 200 солк.! Атыттара да биир оннук. ¥лэ суох. Ары-
гылаа´ын бэйэ±э тиийинии на´аалаабыт. Ыгыатта±а а±ыйах о±о µірэнэр икки учуутал миэстэ-
тэ, С.А.Зверев музейыгар µс-хас µлэ´ит миэстэтэ тахсыбыт. Сунтаар улуу´а «оптимизациятын» 
бу µлэ миэстэлэрин сабыыттан, Зверевтэрин бі´µілэгин э´ииттэн са±алаары олорор диэн олох- 
тоохтор куттаналлар. Ìантан атын туох да суох. Тµбэйгэ, Тµбэй ДьаархаІІа, Шея±а саІа эдэр 
ба´ылыктар талыллан, кытты´ан, сµбэлэ´эн саІа программа ылынан µлэлэрин са±алаан эрэллэр. 
Уларыйыы киириэх курдук. Олохтоохтор ба´ылыктарын ійµіхтэрин наада.

быыбардар

Ааспыт быыбарга мин ¥і´ээ Бµлµµ-Ньурба быыстарынан Ìархатаа±ы уокурукка Èл Тµмэ-
ІІэ депутаакка кандидатынан тура сылдьыбытым. Алтыа этибит. Сахалар сиэ´эн, куоласпыт 
хайдыбыта, со±отох нуучча Накыын алмаа´ы хостуур комбинатын директора Сергей Алябьев 
кыайбыта. Кини курдук промышленностан элбэх кандидат туран, депутат буолбута. Быйыл Èл 
ТµмэІІэ 61 «генерал», ол аата промышленность араас салааларыттан улахан тойоттор турдулар. 

Элбэх хостонор баайдаах Бµлµµ улуустарыгар; Ньурба±а – «АЛРОСА-Ньурба» тойоно Вале-
рий Колодезников, Сунтаарга – «Ленанефтегазстрой» салайааччыта Èгорь Пахомов, Бµлµµгэ – 
АЛРОСА вице-президенэ Юрий Дойников, ¥і´ээ Бµлµµгэ – «Алмазэргиэнбанк» сал. Александр 
Ìиронов уо.д.а.

Бу турбут промышленность, атын да баай структуралар кандидаттара ба´ыйар µгµстэрэ 
«эдинэйдэр». Штыров «добро биэрбит» дьоно. Кинилэр норуот былаа´ын бэрэстэбиитэлэ буолар-
га уонна олохтоохор ааттарыттан бу промышленнай капитал ту´атыгар сокуон ылынарга, Саха 
сирин салгыы атыылыырга, µллэстэргэ кµн ба±алаах дьон. Кинилэр корпоративнай, партийнай 
интэриэстэрин и´ин, µі´эттэн туох дииллэрин и´ин «консолидированно» куоластыыллар. Оннук 
да куоластаан бу µлµгэрдээх Саха сирин баайа тірµт олохтоохторго иІмэккэ, олигархтар струк-
тураларыгар барда. 

Кинилэр 70 депутааттан 3/2, ол аата, «конституционнай большинство» ылыахтаахтар. Оччо-
тугар ханнык ба±арар боппуруос туох да утарсыыта суох аа´ар. Конституцияны да талбыттарынан 
уларытыахтарын сіп буолар. Кіріргµт курдук РФ национальнай проектарга тыа ха´. киллэрбит 
курдук эрээри, «эдинэйдэр» ыытар политикаларынан РФ бюджетыттан 1% кыайбат µбµлээ´ини 
эрэ бу салаа±а аныы олорор. Россия±а 1,5 ты´. тыа сиригэр нэ´илиэнньэлээх пуункт э´иннэ. 
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СР би´иэннэрэ, т/х бюджет 7% тиэртилэр. АПК -±а 4,5 млрд. солк. Саха сиригэр арыгыны 
атыылаа´ын сылга 5 млрд. солк. тиийдэ. Табаа±ы атыыла´ыы – 1 млрд. солк. Бэйэ±э тиийинии 
сылга – 500, дэІІэ, о´олго ілµµ – 600, ки´и ки´ини ілірсµµтэ – 250-300. Сэрии буола турарын 
курдук. Афганистан сэриитигэр сойуус сылга 1,5 ты´. саллааты сµтэрэрэ. Онно тэІнэстибит. Тыа 
сирэ сайдарыгар эрэммэттэр. 

Системэлээх кризис таІнары сатыылаан, тіттірµ тµ´µµ сал±анан бара турар. 
Европа дойдулара, Белоруссия эІин тыа ха´аайыстыбатыгар бюджеттарын 25%-гар тиийэ 

биэрэллэр. Ол и´ин кинилэр тыаларын сирэ сайынна. РФ табаарын улахан аІаара кинилэр  
киэннэрэ. Ас-таІас сыанатын кинилэр «диктуйдуу» олороллор. Би´иги уйгубут, ырыынакпыт 
кинилэр ырыынактарыттан тутулуктанна. Хаар ууллуута, чалбах тахсыыта, «тоІоруллубут» 
сыана босхо баран µрдµµрэ кµµтµллэр. «Сыана халаана» буолбатар ханнык...

Би´иги аграрнай партиябыт бюджет 10-тан итэ±э´э суо±у кірір сокуону ылыныахха диэн 
этиилээх. Бу партия лидердара А.Антонов, А.Уаров этиилэрэ. Бу да кыра. 2020 с. дылы респу-
блика бюджета µс тігµл улаатара кµµтµллэр. Ол аата билиІІи бюджет 65 млрд. буолла±ына 200-
чэ млрд буолар. 10%= 20-чэ млрд. солк тыа сиригэр кірµллµін сіп. 

Би´иги «Сиэрдээхтэрбит» (Тумусов) тыа сиригэр 6 млрд. сити´иэхпит диэн (фикцированнай) 
лозуннаахтар этэ. 2020 с. тиийэн эмиэ 6 млрд. буолла±ына олох да эстэр инибит. 

Тыа ха´. бородууксуйатын госзакуп бы´ыытынан тутан ійіі´µн ырыынак сыанатыттан  
ыраа±ынан хаалан и´эр. Кэтэх ха´аайыстыбалары э´эр суолга киирдилэр. Кооперация±а кµ- 
´эйии ыытыллар. 

Тыа сиригэр эдиинэйдэр ыытар нацпроектарын политиката биэ тібітµгэр 156 солк, таба±а 
260 солк эрэ биэрдэ. ¥µт сыанатын µрдэппэтилэр. Эти туппаттар. Сыана µрдµµ турар. Тыа сирин 
оло±о быйыл іссі эбии ыарыыра кµµтµллэр. Федеральнай киин олохтоох бэйэни салайыныы сай-
дыытыгар барыта 26 эрэ міл. солк. биэрдэ. Ону барыларыгар µллэрдэххэ 620 солк. буолар. Онон 
«сайдыбатыІ» чуолкай.

Гаас – Накаас
Депутаакка кандидаатка накаас бы´ыытынан гааста киллэрээр диэн сакаастыахха сіп 

дуо? Депутакка кандидат гаас киллэриэ±им, онон миэхэ куоластааІ диирэ хайда±ый? Саарбах  
саадьа±ай. Саарбах сакаас, накаас – накаас. Бастатан туран, депутат буолуо эрэ буолумуо, ик-
ки´инэн, ол депутаат боломуочуйата буолбатах. Депутаат буолла±ына туруорсуон сіп. 

Киниэхэ дылы итини туруорсубатахтара буолуо дуо? Туруорсан бі±і буолла±а. Государство 
программата кытта ылыллан турар. Онно Сунтаары гаастаа´ын сотору кэминэн 2012 с. диэри 
суох. Сунтаарга 220 в. линияны тардан ититтинии боппуруо´ун бы´аарыы ті´і эмэ баар. Ол 
олоххо киириитэ са±аланна. ¥гµс кандидаттар, ситэриилээх былаас, ба´ылыктар µлэлэрин сыа-
лын-соругун, улуустар сайдар программаларын сурунан баран хатылыы сылдьаллар.

¥і´ээ эппитим курдук, «Саханефтега´ы» Штыров АЛРОСА-±а босхо биэрэр. АЛРОСА-тан 
ЮКОС-ка, ЮКОС-тан тіттірµ АЛРОСА-±а онтон араас бааннарынан эргийэн, ханна тиийбитэ бил-
либэт. Атыылаабыт харчыларын илдьэ Кипргэ куоппуттар эрэ диэн биллэр. Ìантан сылтаан 
буолуо оІоробун, АЛРОСА газка, нефкэ боппуруостарын кірін олорбут Ничипорук, Березкин 
уурайбыттара. ЮКОС Таалакааны сµтэрээтин кытта «Якутгазпром» сыаната µрдµµр. Былдьа- 
´ыктаах «бырта сыата» буолар.

«Саханефтегаз» 36%-наах СР ілµµтэ «Сахатранснефтегазка» баара биллэр. «Якол» тойо- 
но Ìаксимов ЮКОС-тан «Саханефтегаз» акциятын ті´ітµн эмэ тіннірбµт іІілііх дииллэр.
Билигин кини састаабыгар «Якутгазпром» ААО, «Ленанефтегаз» ААО, «Ленагаз» ААО, «Са-
хагазпроект» ААО, «Витимский НПЗ» ААО, «Якутскгеофизика» ААО уонна «Саханефте-
газтрансснаб» ТЭО баар. АЛРОСА интэриэ´игэр, кини ту´атыгар политика ыытааччы µчµгэй 
µйэтэ µµнэн турар. 

АЛРОСА – искэр µіскээбит µін туох баар ис буотараккын сиэн, таскар тахсан эрэрин кур-
дугун ійдіібіт µгµ´µн сіхтµм. ДьоІІо ону тиэрдибэттэр. СÌÈ олох атыны тиэрдэр. Тойон саІа-
рыан куттанар.

«Саханефтегазка» «Якутгазпром» 24% акцията баар. «Якутгазпром» 75%+1 акциятын  
Дагестантан кэлбит саарбах структураларга атыылаабыттар. Онон «Якутгазпром» – «Кавказ-
Газпром» буолан турар. «Саха...» диэн самалыктаах ааттаах атын дойдулар баайдара бас билэр 
тэрилтэлэрэ алыс элбээтэ.

Ìанна барытыгар «ха´аайынныы» сылдьар Èл Тµмэн депутаата «Якол», «Èлин» АК диэн 
кэтэх тэрилтэлэрдээх «олохтоох олигарх» Афанасий Ìаксимов буолар. (Кэлэр іттµгэр президент 
губернатор буоларга ба±алаа±ын суруйаллар. Ааспыкка эмиэ киирсибитэ.) 

Ìаксимов кэтэх «Яколун» «Якутгазпром», «Саханефтегаз» акцияларыгар (государство, тус 
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кэтэх, корпорация интэриэстэрин) буккуйан-таккыйан, туустаан-тумалаан улахан «ас-таІас» 
оІостубута биллэр. «Саханефтегаз» АЛРОСА биир салаатын курдук буоларыгар µлэлэ´эр. 

Билигин онтунан Шанхай биржатыгар та±ыста. Кытайдары кытта кытты´ан, республика 
ньиэпкэ, гааска проектарын уонна саІа проектары олоххо киллэрэргэ µлэ ыыта сылдьар. Кы-
тайдар Кы´ыл Сыырга кэлиэхтэрин сіп. Улаханнык ымсыырбыттар. Сунтаарга, Јлµіхµмэ±э да 
кэлиэхтэрэ. Ìаксимов хайдах кэпсэтэриттэн буолла±а. 

А. Ìаксимов 100% гостэрилтэ «Сахатранснефтегаз» тойоно È.Корневтыын аІаар аІаарга 
2006 с. кэтэх бас билэр «Сунтарнефтега´ы» тэрийэллэр, со±уруу. Èтинник кэтэх тэрилтэ элбэх. 
Èти дьыл Јлµіхµмэ±э разведка±а, хостоо´уІІа лицензия ылан 200-чэ міл солк. µлэ са±алыыллар. 

Сунтаарга биир, Јлµіхµмэ±э µс инникилээх «перспективнай» диэн сири разведка±а ыллылар. 
Сыл кэриІэ лицензияларын оформляйдыахтара, онтон сири µµттээ´иІІэ киириэхтэрэ. Онтон 
тугу эмэ буллахтарына, манна саппаас баар диэн госкомиссия±а дакаастыы барыахтара, онтон 
биирдэ 25 сылга ту´аныыга киириэхтэрэ.

Кинилэр билигин аукционнарын бастакы тілібµрµн 5 міл. тіліібµттэр. Соро±ун 400-чэ міл. 
тілµµргэ инвестор кірдµµллэр. Èнвестор кістірі буолуо. Кытайдар, французтар, атын омуктар, 
россиялар да±аны 75% и´ин барытын тілµіхтэрэ. Оччо±о Ìаксимовтааххха 25% хаалыа. Аукци-
он тілібµрэ Россия±а барар. 

«Сунтарнефтегаз» ген. дир. È.А.Чикачев. Дир.сэб. предс. К.Е.Èванов. Оттон Èгорь Пахомов 
сэбиэт чилиэнэ. Бу тэрилтэлэрин Дьокуускайга кі´ірбµттэр. Ыраас, минустан са±алыыр, биир да 
харчы аа´а илик устав эрэ баар, 100 ты´. солк. уставной хапытааллаах тэрилтэ дииллэр.

«Ленанефтегазстрой» «Сургутнефтегазка» скважиналары µµттµµр. È.Пахомов – бу тэрилтэ 
салайааччыта. Промышленноска сахалартан тахсан эрэр биир ча±ылхай ки´инэн аа±ыллар.

Гос. тэрилтэ барыыс ыларга буолбакка, дьон, норуот оло±о тупсарыгар µлэлиир. Кини ба-
рыы´а норуот оло±о тупсуута буолар. Кэтэх тэрилтэ бэйэтигэр барыыс ылар ту´угар. Биллэн 
турар тыа сирин гаастаа´ын гос. программанан барара ордук буолла±а. Кэтэх тэрилтэ госсакаа´ы 
ылан µлэлиирэ да ханна барыай. Ол эрэн, дьон, норуот кы´ал±атынан ту´анан, кини ыра-ба±а 
санаатынан быыбарга сµµлµктээн, туга-ханныга бы´аарылла илик, тµІ хаа´ах дьыаланан дьону 
тµікэйдиир табыллыбат. 

«Сунтарнефтегаз» аукционун да харчытын ситэ тілµµ илик кэтэх тэрилтэ туох кыахтаа±ын, 
ха´ан карта±а уру´уйдаммыт туга да биллибэт сиртэн Сунтаарга гаас киллэриэ±ин, онно туох 
тірµттэр, кыахтар баалларын, гаастаа´ын гос. программатын, нац. проегы кытта хайдах ал-
ты´арын барытын, бас билээччилэр Ìаксимов, Корнев, µлэтин тэрийээччилэр Чикачев, Èванов 
бы´ааран биэриэхтэрин сіптіі±і. Ону билигин бы´аарар кыахтара суох. Суо±у хантан ылан бы- 
´аарыахтарай. Ки´илэрин быыбарга ыытан баран, бэйэлэрэ то±о эрэ кыттыспаттар. К.Е.Èванов 
С.Ì.Березин кандидатуратын ійµµр эбит. 

Сунтаарга «гаас – накаас» буолан олороллор. «Сунтарнефтегаас – накаас» Сунтаарга быы-
барга кыттар. Биэс сылынан дуу, уон сылынан дуу, ха´ан дуу улуу´у гаастыах курдук буолар... 
Ìаксимовтаах Корнев атын улуустарга быыбарга кытта сылдьаллар. Онно эмиэ гаас, нефть бі±іті 
киирдэ±э буолуохтаах...

Онто да суох Газпром дир. сэб. предс. президеІІэ кандидат Ìедведев Ìирнэйгэ кэлэ сылдьан, 
ЧайаІда гаа´ын хостуурга µлэни са±алыырга сорудахтаата. ¥с сыл эрдэлиир курдук буолла. 
Би´иэннэрэ Газпром ніІµі гаастаа´ыІІа нацпроегынан Сунтаары, атын да трубопровод та´ына-
а±ы улуустары гаастаа´ыны тµргэтэтиэхтэрин сіп курдук. 

Ньурбалар Липпэлээхтэн Ньурба±а диэри газопровод тардыытын улуус ба´ылыга В.Прокопьев 
туруорсан, Газпром гаастаа´ыІІа дуогабарыгар бу сылга киллэттэрээри кы´алла сылдьаллар.

Сунтаарга онноо±ор буолуох, оччолорго-хаччаларга Саха сирин ньиэбин, гаа´ын барытын 
дьа´айар, алмаа´ы хостоо´уну да, кырыылаа´ыны да ба´ылаабыт тойоттордоно, депутааттана 
да сылдьыбыппыт баара дии. Тугу оІоруох, тутуох буолбуттарын ама умуннахтарай. Гаас ки-
ирбэтэ±э, нефть хостоммото±о, онноо±ор оттор брикет да кыаллыбата±а. Алмаа´ы кырыылаа´ын 
Сунтаарга са±аланан баран тохтообута. Улуус ба´ылыга алмаа´ын армяннарга «олордон биэрэн», 
дьыала бі±і тэриллэн, кинини Ìирнэйгэ куоттарбыттара баара. 

Арай кэлин стадион тутуллубута. Ол государство, Президент программатын бы´ыытынан, 
депутаат накаа´ынан буолбатах. Онно А.К.Акимов дойдутун ту´угар кы´аллыбыт буолуон сіп. 
Ол эрэн туундара±а да стадион тутабыт диэн бы´аарбыттара буоллар, эппиэттээх дуо´унастаах 
ки´и бы´ыытынан онно да туттарарга кы´аллан-мµ´эллэн кини µлэлэ´иэ этэ. 

Сунтаардарга э/энергиянан, онтон син биир госпрограмманан гаас киириэхтээх. Ол энергия 
икки кірµІэ киириитэ хайа да іттµнэн µчµгэй буолаары турар. Арай сыана µрдµіхтээх. Сотору 
РФ ВТО-±а киирдэ±инэ аан дойду сыанатын туту´уохтаах. Оччотугар государство эрэ тыа сиригэр 
чэпчэтиини оІоруон сіп. Кэтэх тэрилтэлэр ону оІорботтор. Ол чуолкай.
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Ил Тµмэн депутаата диэн кимий, тугуй?
Уопсайынан Ил Тµмэн туох боломуочуйалардаа±ый?
Сµнньµнэн µс боломуочуйа:
Бастакыта, сокуону айыы, кіннірµµ, ылыныы. Эппитим курдук, РФ СР икки ардыгар 

сы´ыан тосту уларыйан, элбэх саІа сокуоннары ылыныы барда. Урукку дуогабардар оннула-
рыгар РФ саІа сокуоннара киирдилэр. СР сокуоннара уларыйарын ирдииллэр. Прокурорунан 
хонтуруоллатан, суутунан ирдииллэр. 

Тірµт СокуоІІа, РФ ГД, ФС кытта бииргэ µлэлээ´ин. Республика баайын, бас билиитин тыы-
рыы, атыылаа´ын, µллэрии, сіптііхтµк ту´аныыны, дьа´айыыны сокуон бы´ыытынан оІоруу. 

Èл Тµмэн µлэтэ, суолтата, бы´аарар оруола спиикер этиитинэн саІалыы сокуонунан 
сы´ыаІІа сіп тµбэ´иннэрэн элбэхтик уларыйда. Кини этиитинэн, тэрээ´ининэн элбэх саІа  
сокуоннары айдылар. ¥лэтэ-хамна´а тірдµттэн уларыйда. Èл Тµмэн бу µс боломуочуйатын кэІэ-
тиигэ, СР интэриэ´ин бу ба´ылаан эрэр корпорациялартан, компаниялартан кімµскэнэр, ха- 
рыстанар сокуоннары айыыга, ылыныыга элбэх тэрээ´ин µлэ ыытылынна. Олохтоох дьа´аныыны 
кытта µлэлиир саІа отдел кытта баар буолла. 

Бэйэбит ситэриилээх былааспыт утаран, ылыллыахтаах сокуоннар ылыллыбатахтара да элбэх. 
Ìанна іссі элбэх µлэ кµµтэр. Холобур, АЛРОСА компанияттан СР интэриэ´ин кірµµгэ саІа со- 
куоннар ылылыннылар. Ол кімітµнэн бюджетка 10 млрд солк АЛРОСА-тан киирэрин ситистибит. 

Госбюджет эмиэ сокуон. РФ уонна СР икки ардыларыгар, госбылаас олохтоох дьа´аныы 
уоргаттарын икки ардыгар бас билии уонна ону дьа´айыы боломуочуйалара уларыйыыларынан, 
бюджеты толоруу кірµІнэрэ эмиэ тосту уларыйан, бюджеты таІыыга тосту уларытыылары кил-
лэрдилэр, ол са±аланыыта эрэ.

Бэйэни салайыныы уоргаттарын, быыбардар сокуоннарын ылыныы, СР оІорон та´аарар 
кµµстэрин 2020 с. дылы сайдыытын программатын, СР тыа ха´. 2007-2011 сс. диэри сайдар про-
грамматын курдуктары дьµµллэ´ии, ылыныы, РФ ГД ылыллар «Закон о недрах» курдук сиртэн 
хостонор баайдаах региоІІа улахан охсуулаах сокуоннарга ыга киирсии, республика интэриэ´ин 
кірін, бииргэ µлэлэ´ии о.д а. Бы´ата, кµннээ±и, кэскиллээх олох олорор сокуоммутун кірір-ис-
тэр, айар. Ол сокуоннарынан би´иги инникибит, кэскилбит бы´аарыллар.

Èкки´э, бэрэстэбиитэлискэй боломуочуйа. Олохпут кы´ал±алаах ірµттэригэр правительство 
µлэтин ПарламеІІа истии, дьµµллэ´ии, правительственнай чаастары, тігµрµк остуоллары ыы-
тыы, обществоны кытта санаа атаста´ыы. Холобур, Èл Тµмэн урут буола илик СР госбюджетын 
туолуутун отчуотун ааспыт сыл ыам ыйыгар профсою´у, общественно´ы ыІыран туран пар-
ламенскай истиини ыыппыта, парламент улуустарынан сылдьан истиитэ о.д.а. Быыбардааччы 
накаа´ын толоруу механизмата (кэлэр іттµгэр партиялар накаастарын), депутааты тіттірµ ыІы-
рыы механизма оІорулла илик. Спикер бу сокуону оІорууну са±алаабыта.

¥сµ´э, хонтуруолунай. Сокуоннар туолууларын, государство µбµн, харчытын, бас билиитин 
ороскуоттаа´ыны хонтуруоллаа´ын. Бюджет и´инэн эрэ буолбакка, бюджет та´ынан республи-
ка±а киирэр, инвестиционнай, правительство фондаларын эмиэ хонтуруоллуур сорук турар. Кор-
рупцияны утары охсу´уу сокуона ылыллыахтаах. Атын регионнарга ылыммыттар.

Урут улуус барыта депутааттаах буолара. Èкки палаталаах Èл Тµмэннээх этибит. Онтон 
быыбардааччытын ахсаанынан кірµµ киирбитэ. Саха ахсаана а±ыйаабыта. Быйылгы талыллар 
Èл Тµмэн аІаара ол 35 эрэ улуустартан талыллар. Ону да±аны быыбардааччы ахсаанынан хаач-
чахтаан, сорох 2, сорох хоту 3-4 улуус холбо´он биир депутааты талар. Кэлэр быыбартан ол ба-
рыта тохтуур, барыта партиянан талыы буолар. Быйыл ону-маны бары туттарыах, булан биэриэх 
буолбут депутааттартан кэлэр быыбарга ыйытарыІ суох буолуо±а. Сокуону айар былааска тірµт 
олохтоохтор, улуу´унан интэриэстэр хотторор бала´ыанньабыт µіскээн и´эр.

Ол аата би´иги чахчы Саха сирин тірµт олохтоохторун интэриэстэрин кірір партияны та-
лыахтаахпыт. Оннук партия би´иэхэ баар дуо? Бары эдинэй самалыктара дуу... 

Улуустан депутааты бµтэ´ик талыыбыт. Èл ТµмэІІэ спикер ким буоларыттан эмиэ улахан 
тутулуктаныа. Президент, премьер диэки аІардастыы кэтэ±ин таттара сылдьыбат, депутатскай 
корпус патриот-лидера наада. Саха сирин ту´ун киирсии кытаана±а кµµтэр. 

Тірµт сокуону тірдµттэн кінніттірµµнµ, устаапка кубулутууну, республика µрдµк дуо´у-
настаахтарын суукка да биэрэн туран оІотторуохтарын сіп. Онно Саха сирин ту´ун кы´аллар 
уопуттаах политик, бэйэлэрин кірдірбµт бигэ дьону таларбыт ордук буолуо этэ. 

Саха ту´а санаанан салайтаран, хоту -со±уруу дэспэккэ холбо´он, илин-ар±аа дэспэккэ или 
тµмэн, µ³рэ-дьµ³рэ буолуо±уІ, сµµс сµбэни сµрµннээн, ³рк³н ³й кµµ´µнэн ³лб³т-сµппэт ту´угар 
сомо±оло´уо±уІ!

Уххан. 22,02,08
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Жители эвенкийского села Сюльдюкар обратились 
к вице-президенту ак «алроСа» «как к отцу родному» 

ИА SakhaNews. Выросшие за последние годы многократно доходы представителей высшего 
менеджмента АК «АЛРОСА» лишили покоя многих простых якутян. Судя по откликам, прихо-
дящим на портал из Мирного, сведения о доходах кандидатов в народные депутаты республи-
ки – вице-президентов компании стали в последнее время главной темой жителей алмазного 
края. При бедственном положении одних стремительно растущие доходы других работников 
компании являются отражением обострившихся социальным проблем внутри коллектива не-
когда благополучной в социальном плане АК «АЛРОСА». 

Можно представить, какое потрясение испытали и жители единственного в Мирнинском 
районе небольшого эвенкийского села Сюльдюкар, узнав, сколько зарабатывают главные управ-
ленцы компании. Ведь, если в компании так дела хороши, то почему в селе, где проживают 
коренные жители алмазной земли, нет денег даже на обыкновенную водовозку?! Компания от-
читывается о своей многогранной благотворительности, а под боком располагается село, за 
состояние которого богатым алмазникам должно быть просто стыдно. 

В отличие от чеховского Ваньки Жукова, жители села Сюльдюкар написали не на «деревню 
дедушке», а вице-президенту АК «АЛРОСА» Ивану Демьянову, но письмо, правда, направили не 
лично ему, а в редакцию «Моей гаасеты в Мирном». Текст его приводится без изменений. 

"от жителей села Сюльдюкар Мирнинского района – 
депутату Мирнинского районного совета по Совхозному округу №12, 

председателю ассамблеи народов республики Саха (Якутия), 
вице-президенту ак «алроСа» 

И.к. дЕМьЯноВУ 

Уважаемый Иван Кириллович! 
Вы являетесь депутатом Мирнинского районного совета по нашему Совхозному округу 

№12 и председателем Ассамблеи народов Республики Саха (Якутия), а это по нашему раз-
умению Отец всех народов Республики Саха (Якутия). Скорее всего, с этими обязанностями 
Вы справляетесь хорошо. Это даже заметил Президент России В.В. Путин, который совсем 
недавно наградил Вас в Кремле орденом Дружбы. Это мы видели по телевизору и искренне ра-
довались за Вас. 

Мы с 2005 года считаемся самостоятельным муниципальным образованием с собственным 
бюджетом в 3 миллиона рублей в год. Других источников доходов у нас нет. А вопросов, требу-
ющих безотлагательного решения, накопилось много. Самые главные из них – это строитель-
ство нового совмещенного национального эвенкийского культурно-образовательного центра, чи-
стая питьевая вода, транспортное сообщение с городом Мирным. 

Общеизвестно, что село Сюльдюкар – это единственный населенный пункт в Мирнин-
ском районе, который не имеет круглогодичного транспортного сообщения с городом Мирным. 
А исторически в селе Сюльдюкар в настоящее время проживают исконные, коренные жители 
современного Мирнинского района (бывшего Садынского). Давно требует замены и единствен-
ный автомобиль-водовоз (1975 года выпуска). 

Из декларации о доходах, опубликованных избирательной комиссией по выборам депута-
тов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) мы узнали правду о 
размерах реальной заработной платы руководства АК «АЛРОСА». К примеру, доход 1-го ви-
це-президента, исполнительного директора Дойникова Ю.А. и вице-президента Потрубейко В.А. 
составляют 24 миллиона и 40 миллионов рублей в год. В месяц получается от 2 до 3,4 милли-
онов рублей. 

Поскольку Вы, Иван Кириллович, являетесь одним из старейших вице-президентов и зани-
маете свою должность с 1995 года, то и Ваша заработная плата должна быть не меньше этих 
цифр. Для нас, выживающих в основном за счет пенсий наших стариков, поскольку в нашем селе 
уже давно нет работы в отделении совхоза «Новый» АК «АЛРОСА», такие заработные платы 
кажутся нереальными. Рабочие отделения совхоза «Новый», работая от зари до зари, и за 20 
лет не заработают Вашу месячную заработную плату в размере 2 миллионов рублей. 

К нашему великому сожалению, руководство АК «АЛРОСА» уже давно отвернулось от нужд 
нашего Садынского национального эвенкийского наслега. Особенно сильно нас унижает насажда-
емое руководством АК «АЛРОСА» мнение о якобы неспособности эвенков к труду вообще и к 
промышленному в частности. Чего греха таить – напрямую обзываете иждивенцами, пьяница-
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ми и круглогодично пропадающими в тайге в погоне за дичью. У Мирнинского района тоже много 
не выпросишь. А до Якутска далеко. 

В такой почти безвыходной ситуации мы, жители Садынского национального эвенкийского 
наслега (село Сюльдюкар), исконные, коренные жители земель Мирнинского района, предста-
вители малочисленной народности эвенков, просим Вас, Иван Кириллович, ежегодно, начиная 
с 2007 года, перечислять двухмесячную заработную плату в размере 4 млн. рублей в бюджет 
Садынского национального эвенкийского наслега (село Сюльдюкар). Мы со своей стороны обязу-
емся эти деньги направлять на приобретение в первую очередь нового автомобиля-водовозки, а 
далее на обустройство внутрипоселковых дорог и обеспечение жителей села Сюльдюкар чистой 
питьевой водой. 

Уважаемый Иван Кириллович! Мы обращаемся к Вам, как к последней надежде, как к отцу 
родному. Не откажите в нашей просьбе и покажите личный пример своим очень высокоопла-
чиваемым коллегам, перечислив двухмесячную заработную плату в размере 4 млн. рублей в 
бюджет Садынского национального эвенкийского наслега (село Сюльдюкар). Ведь кому-то надо 
возродить добрую российскую традицию меценатства Саввы Морозова и других. 

С уважением и надеждой, жители села Сюльдюкар (26 подписей)».

Штыров реСПУблИка баайыН-дУолУН, 
СИрИН-УотУН ы¤аН б¥тэрдэ

Аны тірµт сокуонун, бырааптарын ти´э±эр тиийэ ситэри симэлитэргэ ылсыыта сал±анна. 
Штыров республика бµтэ´ик бырааптарын туран биэрэргэ µлэтин µ´µс тµ´µмэ±ин са±алыыр- 

га НВК саламтатын уларытта. НВК, СÌÈ ніІµі кµµстээх пропаганда, дьон ійµн-санаатын бук-
куйуу, суверенитет ту´унан ійдібµлµ уларытарга, кинилэр федеральнай кµµстэргэ «хайдах 
курдук турууласпыттарын, саамай сіптііх суолу» тутуспуттарын бы´ааран, норуоту итэ±этэргэ 
ылыста. Билигин биир эрэ утарыан кыахтаах суол баар. Ол норуот, дойдум дьыл±ата, кэлэр  
кэскилэ диэн туруула´ыан сіптііх санаата.

Бу соторутаа±ыта Штыров, Борисов хас да кµнµ бы´а телевизорынан хайдах курдук µчµгэй 
олоххо кэлбиппитин, республика инники кэскилэ сырдыгын бы´аарбыттара. Штыров этиилэ-
рин кырдьыгы токурутууга уорбалаан, депутат А.Ìаксимов суукка биэрбитэ. Онуоха эбии биир  
биэриигэ бэйэтэ ыалдьыттаабыта. Утарар санаалаах ки´и НВК-±а тахсыбытыттан улаханнык  
уордайбыттар.

Èл ТµмэІІэ тірµт сокуону кіннірµµгэ µлэ са±аламмыта ыраатта. Бу, билигин соІнонор кін-
нірµµлэри ааспыт Èл ТµмэІІэ, спикэр Ньургун Тимофеевы Ìосква±а µс тігµл ыІыран ылыннара 
сатаабыттара. Ки´илэрэ буолуммата±а, тµмµгэр кµµскэ кэйиллибитэ. 

В.Басыгысов онно сібµлэ´эргэ сіптііх ки´и уонна итини барытын сыыйа оІорого сібµлэ´эр 
буолан спикер буолбута сэрэйиллэр. ¥гµс депутаттар «едиинэй» санаалаахтар.

Ха´ыаттар, сурунааллар, атын да биллэрэр-и´итиннэрэр эйгэлэр µлэлэрин хонтуруоллаа´ын 
іссі кµµ´µрµі. Штыров – Борисов государственнай СÌÈ та´ынан кэтэх ха´ыаттары, сурунаалла-
ры µксµн бас билэн олороллор.

Саха кэнгириэ´э Егор Жирков, Саха ощественнай киинэ È.Шамаев кµµскэ киирсэр кыахтара 
суохтар, ити былааска тоІхойбут, сі´µргэстээбит, тутулуктаммыт дьоннор. Сібµн кірін аатыгар 
«араампа» эрэ саха ту´угар диэн «µµннээх-тэ´ииннээх µлэни» ыытыахтара. Буо´улааччылара 
биллэллэр. 

Тыа сиригэр дьиІнээх информация тиийбэт. Дьон ол тірµт сокуоІІа «кіннірµµлэр» дьайыы-
лара туохха тиэрдиэн да билбэт. Сэрэйбитин да и´ин тугунан утарыан, хайдах бу бы´ыыга-май-
гыга дьайыан кыайан тобулбат.

¥ірэхтээх, билиилээх кииІІэ олорор интэлэгиэнсийэ бары µлэлэриттэн, хамнастарыттан, 
дуо´унастарыттан тутуллаллар.

Оппозиция суо±ун кэриэтэ. Арай коммунистар эрэ этинэ сатыыллар. Тµмсµµ, биир тылга 
киирии суох. Бары былаас уларыйда±ына кісті охсон «тойон буолаары», туохха эмэ тии´инээри 
«кэтэ´эн кирийэ, ійдііхтµк ньимийэ» сылдьаллар.
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С¥рэХтэНИИттэН «С¥рэХтэтИИ»

(Саркаахтаах сатыыра)

ирисидиэн В.а.Штыров иккис болдьоххо олорор сµрэхтэниитин телевизорынан толору 
к³рд³рдµлэр. Мин к³рдµм. ол к³р³ олорон элбэх санаа киирдэ. онтон сатыырбынан са-
тыыралаан быктарыахпын ба±ардым. Бэйэм санаабын этэр т³рµт сокуонунан к³рµллµбµт 

быраабым, ону ким бобуо буолла±ай дии санаан туран. Быыбарга эмиэ кыттааччыбын. дуома да 
буоллар сурук-анал-ыыспын.

Кірі олордоххо кітін кэлэр санаалар диэххэ. ÌуІура суох элбэх µп бу тэрээ´иІІэ кутуллу-
бута кістір. Быыбар буолбакка элбэх µп экэниэмийэлэммит буолуохтаах. 

Сµрэхтэниини икки чааска араарыахха. А´аа´ыннаах µ´µс чаа´ын би´иги билбэппит. 
Бастакытынан, ірігійдііх ітті, икки´э, саататыылаах ітті диэн.

Бастакытыгар тойон-хотун, ыІырыылаах ыалдьыт кэлэ сатаабыт. Киэ´ээ кµістээх ки´и  
мээнэ алтыспат ойууттара кытта олороллоро кістір. ОлоІхо тахсан эрэринэн ойууннаа´ыны су-
даарыстыба та´ымыгар билинээри гыммыттар дуу дии санаатым. 

Дьон ки´ини сиэн тµ´эрэр курдук хайгыырга µірэммит да эбит. Урукку бирисидиэммитин 
Николаевы хайгыы да сатаабыттара. Кинитэ суох сатаан олоруо суохпутун курдук бы´ыы-майгы 
баара. Ол эрэн Николаев кытаанах ки´и этэ. Кириитикэни, µі±µµнµ да тулуйан истэрэ. Хайгыыл-
ларыгар кини киэлитэ туолбата±а. Кини бэйэтин та´ымыгар ситэ µлэлээбэтэх, ситэ туппатах, 
кыа±ын ситэ ту´амматах майгы баара кістір. 

Тыл этээччилэр бары нуучча уонна баа´ынай буолан биэрдилэр. Сахалыы кірµІээх хостуур 
промышленность ки´итэ, µлэ геройа Тарас Десяткин, музей директора Егор Шишигин уонна Та-
малыкаан нэ´. ба´ылыга З.È.Федорова эттилэр. 

Бу кµ´µн, Ыстыырап АЛРОСА-ны биэрэн илии баттаан баран, бэйэтин ійітін илии баттаа´ы-
ны тэрийбиттэрэ. Ол тµмµгµн дарбатан, µлµннэрэн та´ааран, нэ´илиэнньэ 90-тан тахса быры´ыан 
эйигин ійµµр, быыбар буолан эйиэхэ куоластаабыттарын кэриэтэ, «эн са±алаан ис, би´иги ситэ-
риэхпит» диэн буолла. Хай±абыл, ньымааттыыр, сіп тµбэ´эр этиилэри уус-уран литература±а 
туспа жанр бы´ыытынан киллэрэн, сыаналаан, сорох-сорох чунуобунньуктары суруйааччы чи-
лиэнигэр ылаттыахха да баар эбит. Эбэтэр туспа µ´µс сойуус тэрийиэххэ. Èти мин хай±абыл 
чаа´ыгар дьо±урум кинилэргэ ыраа±ынан тиийбэтин билинэр буолан этэбин. Сылтан сыл аайы 
харыыта суох хай±абыл, ньымаатта´ан ньыл±аарытыы, аллараа сыІаах, бэрт буола, сіп тµбэ´э 
охсуу сайыннар сайдан и´эр. Туспа хайысха, майгы, сиэр буолла. Култуура да диэххэ сіп. Сорох-
тор ол сайдыыттан хаалан, култуурунайа суохтар бы´ыылаахѕ

Былыр эмирдэри, султааннары хо´оонунан хо´уйан куотала´ар майгыларыгар тиийэн эрэ-
бит бы´ыылаах. Суо±у баар, баары суох курдук эргитэн, эгэлитэн а±алан, «кырдьык да±аны!» 
диэххэр дылы ньылбаардан этэ±элээн этии уонна ону барытын хай±абылга иэ±эн та´аарыы µрдµк 
маастарыстыбатын элбэхтик кірібµн. 

Èтини сатаабат буолан, тылым-і´µм тылбытыллар, суруйуум -этиим тахсыбат буолан «хара 
сону кэтэн», хара сору булбут эбиппин чопчу уонна дьэІкэ ійдіітµм. Ыстыырап болдьо±ун ин-
нинэ «тірдµс былаас» – бэчээт ту´унан суруйбутум тахсыбата±а. Хай±аабытым буоллар тахсыа 
этэѕ Чиновниктар хай±абыл µрдµк та´ымын сиппиттэр, оннук дьон µлэлиир, бочуоттанар эбит. 
Ону ча±ылхайдык уустаан-ураннаан кірдірдµлэр. 

Бу нууччалыы барбыт политическай испэктээкил искусство µрдµк та´ыма буолбатах дуо?
Ыстыырап сирэйин-хара±ын одуулаатым. Хай±абылы сібµлµµр эбит. Астынан манньыйбыт 

мичээр міссµінэ сотору-сотору уру´уйданан кэлэр. Ама ким сібµлµі суо±ай, ол баа буолбат. Уон-
на баран ки´и оро´уйа кірірі диэн, итинник мына´ына суох ньымаат хай±абылы сібµлµµрµгэр, 
итэ±эйэригэр сытар.

Ыстыырап бэйэтин этиитин усталаах туоратыгар биир кістµµ харахпар кэлэн ыйанан турда. 
Ол, сµмэ´инэ супту оборуллубут, урусхал буолбут, иччитэхсийбит Сахам сирин айыл±ата. Кини 
этэр этиитэ, саІарар саІата ону ыІырар эбит. 

Б
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Тимир суолу а±алабын, а´аран Амыарыка±а тиийэрдэбин, Арассыыйаны кытта бы´а сыл-
дьы´ар суоллары тутан, ÌагадааІІа, Камчаатка±а тиийэрдэбин, алмаа´ы, кімµ´µ, гаа´ы (салы), 
ниэби (сир ньо±орун), чо±у, хор±олдьуну, никэли (чаІы), алтаны (дьэ´и), полимеры (тимир болуо 
буккада´ык таастары), о.д.а хостоо´уну кµµ´µрдэбин. Ону курдары тиэйэн атыылаа´ыны уону-
нан тігµл улаатыннаран, µрµІ харчытын Арассыыйа ыан сииригэр биэрэбин, э´игини алдьаммыт 
хоруута аттыгар олордобун, улахан и´ит салаа´ыннаах, би´иэхэ да тиксэр малаа´ыннаах буолуо 
диэн эппит этиитэ миэхэ тиийдэ. 

Алта Гээ´и тутан, алта бай±алы оІоробун, ирбэт тоІу иэдьэгэй курдук илдьиритэ тэпсэн, 
µнтµрµтэ µктээн, уунан чаалытан ириэрэбин, хотугу булуу´у уулларан, Сир Сибиэт сиІниитин 
оІоробун диэбитигэр, отут да олоІхо абаа´ыта кээпэрэтиип тэрийэн, маннык бы´ыыны кыайыа 
суо±ун, онтон кини ордон тахсыбытын ійдіітµм.

Ааспыт кэмнэр диэки хайы´ан туран, Адыаччы гээ´ин экологтар айдааран тохтоппуттара  
баара, абаккалаа±а эбитин а±ынна. Дьэ, экологтар-мукологтар муоскут тостор кэмэ кэлбит 
бы´ыылаах. Харыылаах хастаа´ыннаах, хоруулаах хостоо´уннаах, ыстыыр ту´угар ытырыы- 
лаах этии кэнниттэн саала ытыс тыа´ынан ньиргийэ олордо. Араа´а Сир Сибиэт сиІнэрин 
сібµлµµр бы´ыылаахтарѕ

Атын этиилэр «субьект, регион» дии-дии, ону бигэргэтэн аллараа сыІаах буолар эбиттэр. 
Харахпар кэлэ турар ол кістµµнµ µµрэ сатаатым да, сµппэтэ. Алдьатыы далаа´ына киэІит-

тэн, сиир-алдьатар, хостуур-хоро та´ар ту´угар іргістііхтµк туруммуттара кµµ´µн илэ-кірін 
итэ±эйдим. Ол ту´угар ті´ілііх да µбµ кутуохтарын билбэттэр эбит. Сиэмэх да ойуун сиир-алдьа-
тар ту´угар кыырыыта-таныйыыта итинник идэмирдээх буолуон сатаан санаабатым.

Саамай дьиктитэ, саала±а кэлбит дьон бµтµннµµ, тойоттору, артыыстары кытта бииргэ оон-
ньоон µірэ-кіті олордулар. Бу чахчы табыллыбыт испэктээкил курдук. Хас биирдии алдьатыы-
лаах майгы этилиннэ да ытыс тыа´а хабылла тµ´эр.

Тойон Кудрин Саха сирэ Арассыыйа±а донор буолуохтаах (хааІІытын супту оборуохпут, 
ыанар ынах гыныахпыт) уонна ону сити´иэхпит диэн бы´аччы эттэ. ¥ірэн ілі сыстылар. Ол 
дуонарыстыба±а туохпут толук ууруллара биллэр эбээтѕ

Јлµµ суола ха´ан ба±арар, абынан-хому´унунан илгийэн ыІыра-угуйа турар буолар µ´µ. 
Олох суола буолла±ына кы´ал±анан кы´айа, дьэбир хара±ынан кірін турар буолар µ´µ. Јлµµ, 
саха омук омук бы´ыытынан эстэр суолун абылаІа саала и´игэр мустубут дьон кутун-сµрµн 
куудьуйа тилийэ кіті сырытта. Ол онтон µірбµт сирэй-харах хайда±ын кірдµм. Ханан да ірµ´µл-
тэ суох курдукѕ Бу сµрэхтэнии дьоІІо тиийиитэ «µчµгэйи ба±аран µлµгэргэ тиийии» буолла.

Чахчы талааннаах режиссер туруоруута. Сµрэхтэнии ніІµі дьиксинии µіскээбитин дьоІІо 
тиэртэ.

Ì.Е.Николаев тыл эттэ, лаппа кырдьа тамнаабыт. Хаалларбыт нэ´илиэнньиктэрин хай±аата. 
Тыгын буолар бэйэтэ Лігій оруолун толордо. Ìин бэйэм кэннибиттэн нууччаны олордубут муу-
дарайым кырдьыгын булла диэх курудук эттэ.

«Эт ааккын – этиэм кимІин!», «Èстина – в имени твоем!» диэн баар. Ки´и аатыттан ханна да 
барбат. Сахаларга ыстыыр диэн балта ата±а. Ки´и миилэтигэр туту´ан турар бі±ітµн кімітµнэн 
ыстыыр. «Ыстыыр – тыырар санаабыт, ыстыык µі´µгэр Ыстыырап» диэн суруйбуттаа±ым. 

375 сыл анараа іттµгэр уобуллубут саха сирин ыстаан бµтэрэллэрэ биэс сыл хаалла. Онтон 
ыйысталлара сµµрбэччэ эрэ сыл буолуо. Ìаннык ыстыыр тэтиминэн бардахпытына ЮНЕСКО 
эппит 50 сыл болдьо±ор тийэрбит саарбах.

Рим империята «Хлеба и зрелищ!» диэн µігµлµµ, сиэри та´ынан оонньуу-кірµлµµ олорон 
эстибитэ. То±о эрэ ону эмиэ санаан кэллим.

Туруорааччы режиссеры хай±аатым. Хайалара эбитэ буолла? «Сахалар эстэн бµттµгµт» – 
диэн санааны тиэрдэн сыалын-соругун ситистэ. Ыстыырап ыстаан бµтэрэн эрэрин ійдіітµбµт. 
Сµллµгэ´инэн саайар курдук кэтэх ійдібµллээх туруоруу. Чахчы талааннаах туруоруу. Бэйэтин 
дьиІнээх санаатын, искусство ніІµі «сахалар э´иги инники кэскилгит эстэр суолга киирдэ» 
диэн санааны эттэ. Бу сити¤ии, Ча±ылхай туруоруу!

Ол туохтан кістірµй?
«Сахалар кус хоролорго суураллан бµттµгµт» диэн домноох этии, олус чараастык, утумнаах-

тык уонна сиэрдээхтик са±аланна. Јрігійдііх концерт титульнай нµімэрэ, аан а´ыыта эбээннэр 
µІкµµлэринэн са±аланна. Онтон комикса±а майгынныыр олоІхо барда. Онтон а±абыыттар тахсан 
саха тыынын ыйыстан кэбистилэр. Онтон араас омуктар тахсан, «би´иги э´игини маннык сим-
элитиэхпит» – диэн сахалыыттан са±алаан нууччалыыга тиэрдэн симэлитэн кэбистилэр. Кірін, 
истэн тулуйан олоруохха туох да ааттаах майгы.

Бµтэ´игэр Èван Степанов «Сахам сирэ барахсан» диэн ырыаны толоруута, аан ийэ дойдуттан, 
сахатыттан арахсан, килиэ муус ортотугар со±ото±ун хаалан, сахатын сирин ахтыбыт тулаайах 
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дор±оон дуора´ыйыыта буолан, этим саа´ын атытан киирдэ. Хайдах эрэ сахалар эстэн баран, 
сулустар быыстарыттан туойалларын курдук и´илиннэ. Туруорааччы режиссер оІорор да буолар 
эбит! О±уруктаах, таайтарыылаах этии кµµ´µн кірбµт дьон куттарынан-сµрдэринэн ылынан, сіх-
тіхтірі-махтайдахтара да буолуо. 

«Ыстаабыккын эрэнимэ, ыйыстыбыккын эрэн», – диэн эмиэ баар этэѕ

        2007 с. 01 ы. 28 к.

("кыымІа» та´аарартан аккаастаннылар. ол оннугар «кыым» кыл. редактора Владимир 
Степанов бу бэйэтин µлэ´итэ суруйбут сатиратын та´аарбакка гынан баран, мин санаабын сот-
тук оІостон «кыым» 4-с №-гэр «тыабыт, уубут – барылара би´иэнэ"» диэн ха´ыат «Сµрµн са-
наатыгар»":

– «ѕтыл этиилэртэн дьон биир тµгэни улаханнык с³бµлээбэтэхѕ, бµтэ´ик хааммытын супту 
оборон ылаары гыммыттар диэн ³сс³ ³´µргэммиттэрѕ, омнуолаабыттарѕ, кудрин Саха сирин 
хаанын и´иэм диэн эппэтэ±э чуолкайѕ» диэн «бы´аарыы-эппиэт» суруйан, «с³п тµбэ´иннэрэр» 
сµрµн санаатын бооччойбут. 

дуонар диэн тыл суолтатын билбэккэ суруйбут акаарыны ³йд³т³р курдук иэ±энѕ
дьон суругун ха´ыакка та´аарбакка эрээри, ол суруктар идиэйэлэрин, сµрµн санааларын 

суйдаан ылан бэйэлэрин ааттарынан та´аарар «эрэдээктэрдэр"», ха´ыаччыттар", бу тµктэри, 
тµ³кµн майгыларын идэ оІостор буоллулар. «кыым» с³п тµбэ´эр ту´угар к³Іµл санааны кµ³м-
чµлµµр буолан и´эрэ, ыстатыйабын та´аарбакка эрээри, онон сиэттэрэн «сµрµн санаа» оІостол-
лоро кэлэтэр.   

2007 с. 02. 03 к.

р: Бу ыстатыйа интернетка тахсыбытын кэнниттэн миигин «кыымтан» уураттылар.
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т£рд¥С былааС баар дУо?
(Аhа±ас кэпсэтиигэ ы²ырыы сиэринэн)

 КэмІэ, кэрдиигэ тиириллэн, 
  сахам омугун дьыл±атын 
   ытык суруга ыйаммыт, 
    добун доло±ойго, іспіт ійгі
     ілбіт сµбэтин ійдібµлэ
       иІэриллибит ѕ
 БµгµІІµ бµгµрµ саха±а
  Бµтэр уґук кэлбитинии,
   бµтэй оІоґуулаах, бµлгµрµ тутуулаах,
    Ыраахтаа±ылаах сиртэн ыйыллыбыт
     ыйылыннары баайыылаах
      Ыстыырап ыйаа±а ыйаммытѕ

ирисидиэммит В.а. Штыров болдьо±о бµттэ. кэлэр болдьоххо кини хаалар µ´µ, Путин  
"«эйигиттэн ордук хандьытаат суох, сайабылыанньа±ын суруй» диэбит µ´µ диэн суруйал-
лар. Бу республика ба´ылыга ким буолар боппуруо´ун ту´унан. «¥´µ» да «µ´µ»ѕ

Штыров бэйэтэ Èл Тµмэннэргэ: – Путин кими туруорар да ол и´ин «ѕкак миленькие прого-
лосуетеѕ» диирин быктараллар. Уруккута эбитэ буоллар кэм да эрдэттэн хайдах олоххо олорон 
кэллибит, тугу ситистибит, тугу сыыстыбыт, ті´інµ ы´ыгынныбыт, ті´інµ эбиннибит, ким би-
рисидиэн буолар, бырабыыталыстыба уларыйар дуо диэн ырыты´ыы, киэІ кэпсэтии, быыбарга 
бэлэмнэнии барыахтаа±аѕ

ССРС ы´ылларыгар, РФ и´игэр баар регионнартан Саха сирэ бэйэни дьа´аныыга, ырыынак-
ка киириигэ саамай µчµгэй бала´ыанньалаах, кыахтаах этэ, бары іттµнэн.

Саха сирэ сиртэн хостонор баайынан аан дойду кылаастаах дойдуга киирсэр. Ол биллэн турар 
бастакынан алмааспыт. Бµддьµіппµт 75% этэ буолла±а. Суверенитет кэнниттэн маны политика 
оІостон, балачча ту´аммыппыт. 

Николаев са±ана элбэх политическай, экономическай, социальнай, култуура±а кіІµл баара. 
Кумаа±ыга да буоллар, приватизация ыытан, акциялары та´ааран, тэрилтэлэр дьыала±а тэрил-
лиилэрин кірµІµн уларытан, ырыынак экономикатыгар киирэргэ тірµт олохтоммута. Ол эрэн 
тыа сиригэр оттуур сири, даача сирин ту´аныыга биэрииттэн, квартира приватизациятыттан 
ырааппатахпыт. 

Бу кіІµлбµтµн, бырааппытын кэмигэр толору ту´аныыга, бэйэни салайыныыны киллэрэ 
охсон, муниципальнай тэриллиилэри, норуоту кытта µллэстэн, тірµт олохтоох сиригэр-уотугар 
иІэрбэтэхпит. Самоуправление±а Россия±а саамай кэнникиннэн, хойутаан киирбиппит. Киирэр-
битигэр иІэриэхтээх кіІµлбµт кірµнньук кіІдій кіхсі эрэ хаалбыта. Билигин ону хагдаІ отунан 
толорон, чуучала оІоробут. Èс дьиІэ, ис хо´ооно, баайа- дуола, бырааба, кіІµлэ суох бэйэни 
салайыныыѕ 

Штыров са±ана бу экономическай политикабыт кыайтаран, алмаастан ыларбыт аІаарыттан 
а±ыйаабыта. Ханнык политиканы талбыппытый? Би´иги иннибитигэр сиртэн хостонор баайы 
ту´аныыттан Саха сирин ту´атыгар рента ылыы боппуруо´а турара. 

Èл Тµмэн икки палататын тохтотон, биир «толоругас» палатаны хаалларан, урут тµ´эрсил-
либит дуогабардары Россия ту´атыгар кіннірµµ, СР тірµт сокуонун РФ тірµт сокуонугар сіп 
тµбэ´иннэрииттэн саІа µйэ сата±ай µлэтэ са±аламмыта.

Сокуон, быраап уонна болномуочуйа іттµнэн тирэ±э суох оІорон баран, барытын тіттірµ 
ылыы, былдьаа´ын, атыылаа´ын барбыта. Атыыланыы уонна бэйэ±э барыы´а суох атыылаа´ын. 
Ол барыта Россияттан соІнонор диэн буолбута. СР уонна РФ икки ардыгар сир баайын бас билии, 

Б
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хостоо´ун, ту´аныы, тии´инии боппуруостара хайдах бы´аарылларыттан инники кэскилбит ту-
тулуктаммыта. СР сиртэн хостонор баайын хонтуруоллууругар олох кыра, «ба´аарынай уонна са-
нитаарынай» хонтуруоллар тобохторо хаалбыта. Ìаны барытын Штыров Россия былаа´ын кытта 
«сіп тµбэ´иннэрэн» оІорбута. Элбэх уордьан, мэтээл, аат-суол тиксибитэ. Ыра ба±а санаабытын 
ырыынакка ыган, ыччат кэлэр кэскилин ыстаана суох хаалларбытын и´ин Россия биир туйгун 
менеджерэ аатырбыта. 

Саха сирин олохтоохторо тымныыны кытта охсу´арбытыгар олохпут µтµітэ, кµµспµт-уохпут 
баранар. Саха сирэ электроэнергияны, гаа´ы, неби,чо±у, атын омук сирдэригэр атыылыырга  
тиийэ оІорор буолла. Ол эрэн олохтоохтор онтон ту´аналларын и´ин тілібµрдэрэ эбии улааттар, 
улаатан и´эр, µгµстэр олох да ту´амматтар. Ол баар, айыл±аны айгыратан, сиртэн хостонуллар 
баайбыт би´иэхэ іІіті. Туркмен-баши олохтоохторугар энергияны тіліттірбіт µ´µ диэни ис-
тэ-истэ, сымыйа остуоруйа курдук саныыбыт. Татарстан, Башкорстан сиртэн хостонор баайда-
рыттан ті´інµ ту´аммыттарын ки´и ымсыыра эрэ истэр.

Республика баайын- дуолун, кіІµлµн туран биэрии тактикатыгар: Россия барытын ылар бу-
олла, тугу да кынар кыахпыт суох, суукка биэрэн ону туруорсабыт, маны киирсэбит диэн норуот 
хара±ар «оонньуу» са±аламмыта.

Стратегиятигар: Аан дойду Азия Тиихэй акыйаанын регионугар Сибиир, Дальнай Восток 
сиртэн хостонор баайын атыылаан, Россия хаа´ынатын хаІаттар, энергетичэскэй, транспортнай 
политикатыгар киллэриллибиппит. Саха сириттэн тиэйэн ыларга тимир суола, супту оборорго 
гаас, ниэп турбалара, электролиния тутуулара тэтимнээхтик са±аламмыттара, сал±аммыттара. 
Ìантан тии´инэр дохуоппутунан инники кэхтибэт кэскилбит тµстэниэ диэн буолбута. Штыров 
кэмигэр, урукку бырааптарын, кіІµлµн кµрµлµµр кµнµс кірін олордохторуна, бэйэтин µрдµкµ 
былаа´ын «сіп тµбэ´эн биэрэр» кы´амньытынан былдьаппыт норуот политикаттан олох тэйбитэ, 
кэлэйбитэ. 

Партияларбыт, общественнай хамсаа´ыннарбыт, айар сойуустарбыт быыбарга эрэ тиллэн кэ-
лэр ыарыылаахтара ити кістір. Анаа´ын буолбутугар олох да саІалара и´иллибэт. Бигэ турук-
таах хамсаа´ын да баара кістµбэт. 

Айар сойуустар, ордук суруйааччылар, идеология±а чугас буолаллара. Ол сойуустар сойбут-
тара ыраатта. Суруйааччылар омуктарын иннин туруула´ар саІалара сµттэ. Ты´ытыйыыбыт, 
хоротуйуубут холобурунан, табыллыбатах олохтоох дьахталлар ытаа´ыннара-соІоо´уннара, эр 
ки´и ку´а±ана аныгы µйэ уус-уран чулуу айымньытын бы´ыытынан сыаналанар буолла. Он-
тон атынын сиэкис уонна абаа´ы аралдьытар. Култуурабут шоуга кубулуйда. Ким да туохха да 
кы´аммат. 

È´итиннэрэр биллэрэр эйгэ±э барыта µµт-тураан олох. Буолар буолбутун кэннэ и´итиннэрии- 
биллэрии, барыта µчµгэйин ту´унан. Тиис-уос бараммыт, куолас и´иллибэт, СÌÈ сибигинэйэр 
эрэ. ДьоІІо тиэрдиллэр олох кырдьыга оннук. ДьиІэ атын. Норуот эмиэ най барда. Барыта 
бµттэ, дьэ, хайдах буолан и´эр, утаран да ту´а суох, ким да саІарбат дэ´эллэр. Эмиэ да атын 
регионнарга холоотоххо олохпут та´ыма ордук курдук диэн буолар.

Штыров олорор кэмигэр и´итиннэрэр-биллэрэр эйгэ±э (ÈБЭ – СÌÈ), улугуруу диэбиккэ 
дылы, дьиІнээх улугуруу барда. ÈБЭ бµтµннµµ былаастан бы´аччы тутулуктанна. Государствен-
най да кэтэх бас билии да іттµнэн. Кэтэх бас билиилээх ха´ыат да араадьыйа да, сурунаал да 
буоллун, барыта былаастан тутулуктаах. Былаас дьоно баайдар, кинилэр ха´ыаттаналлар тойдо-
ноллор. Би´иэхэ бэчээт тутулуга суох тірдµс былаас бы´ыытынан туох да саІаны, баар кырдьы-
гы этэр суолтата сµттэ. Хоруупсуйа, атыыланыы, бэрт буолаа´ын, сіп тµбэ´ии, билсии-кіссµµ 
барытын бы´аарар.

Штыров бу болдьоххо олорбутун тухары Саха сирин баайын-дуолун, кіІµлµн сокуон да, бас 
билии да іттµнэн тірµттэрин, акылаатын барытын туран биэрдэ. Суверенитеттана сылдьыбыт 
кэммититтэн 90 кыраадыс туора эргилиннибит. Бары эйгэ±э барытыгар. Дьэ, ол саамай сіптііх 
суолу тутустубут диэн буолар. Èннибитигэр туох баара биллибэт, хара±ы саба баанан баран, «ула-
хан убай» кэнниттэн тук курдук баты´ыыѕ

АЛРОСА-ны биэрэн, илии баттаан бµтэн баран, биэрбэтэх буолан, уоппуска±а сылдьар ааты-
ран, бэйэтин ійітін илии баттаа´ынын ыыттара турбута да баар. Бу холобур миигин улаханнык 
кэлэппитэ. Èтинник сирэйэ-хара±а суох дьону албынныыр, сэниир бы´ыы-майгы тугу оІоруо 
суо±ай! Саха сирэ сырьены хоро та´ан атыылыыр холуонньа±а кубулуйда. Таас чо±у, руданы 
атын да сир баайын та´арга тимир суол, гаас, ниэп турбатын тардыы, электролинияны тардыы, 
ГЭС-тэри эбии оІоруу, буортулаах собуоттары тутуу о.д.а. барыта сиртэн хостонор баайы супту 
оборуу политиката. Аны сиртэн хостонор баайдаах сирдэри бас билиилэригэр биэрии и´игэр, 
дириІэр киирэн бара турар. 

Холобур: бастаан АЛРОСА-тан киирэр нолуогу былдьаспыттара, онтон акциятын, онтон  
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баайын-дуолун, онтон сирин-уотунѕ Норуот сиртэн хостонор баайын политикатыгар кыттыспат 
буолла. Ол аата былаас уонна норуот икки арда муннарар ыраахха кубулуйда. Бу муннарыыны, 
бу туманы тірдµс былаас, Бэчээт, дьай±ардан, тыалырдан, ыраа´ырдан, бэйэ-бэйэни кытта ута-
рыта кірсін олорон ійді´µµ туругар тиэрдэн, ыстаан, ситимнээн биэриэхтээ±э. Би´иги ÈБЭ-бит 
улугуруу, сіп тµбэ´э сатаа´ын, бэрт буолуу туманыгар харааччы мунан хаалла.

Россиябыт Азия, Чуумпу акыйаан дойдуларын, ордук кытайы кытта куомунна´ыытыгар 
Дальнай Востогу, Сибиири туран биэриэхтээх. Сµµ´µнэн мілµйµін кытай олоро, µлэлии кэлиэх-
тээх. Би´иги биир да мілµйµін кытай кэллэ±инэ омук бы´ыытынан симэлийэ суураллыахпыт. 
Ханнык да олоІхо бырагырааммата быы´ыа суо±а. 

Омукпут, дойдубут инники дьыл±атыгар тµ´ээн да баттаппатах олохпут кэлэн и´эр. Ону 
билэр буолан урукку бирисидиэммит Николаев «¥с хочо» резервациятын тутарга этии киллэрэ 
сырытта. А.Томтосов 40 сылынан саха суох буолуо диэн ха´ыакка эппитэ дииллэр. ЮНЕСКО 
эмиэ оччо кэминэн саха тыла ілір диэн испиэ´эккэ киллэрбитэ. Былаас, бэчээт то±о бу ту´унан 
тугу да саІарбат? Тірµт олохтоох омуктар бу уларыйыыларга хайдах буолабыт, хайдах тыын-
наах хаалабыт дуу, дьµ´µн кубулуйан, устунан умуллар у´укпут кэлэр дууѕ Былааспыт хайдах 
олоххо тийэрдэрин, ханна сирдээн и´эрин то±о чуолкайдык, чопчулаан, чахчылаан саІарбатый?

Партиялар, общественнай хамсаа´ыннар ту´унан эттэххэ, Эдиинэйдэр эбэтэр, «биир сомо±о 
ньыгыллар» Путин олорор кэмигэр былаа´ы барытын тµмэн, россиянин сырайдаан, РФ регион-
нарын «биир сомо±о ньыгыл» оІорорго µлэлээтилэр. Ол тµмµктэрэ би´иги республикабытыгар 
хайдах кістірµн ити µі´ээ эттим. Бу партия бэйэтин кэмин империя хабааннаах, великорусскай 
шовинизм тыыннаах сыалын-соругун сµнньµнэн ситистэ. Èтэ±эстэрин о´орунарга «национальнай 
бырагырааммалар» киллэрилиннилэр. Норуот эмиэ тулуйар уонна кэтэ´эр эрэлэ µіскээтэ. 

Путин бирисидьиэннээн бµтэн да баран, сµрµн бы´аарар оруолу ы´ыктыам суо±а диэн  
«уоскутар». Дьэ, ол онно бэлэмнэнэн «Справедливая Россия» диэн саІа партияны тэрийэр.  
Тойоттор, «сіп тµбэ´ээччилэр», бюджеттан тутулуктаах олохтоохтор партиялара буолуо±а.

Аныгы сиэмэх µйэ±э, сиртэн хостонор баайынан эрэ тыыннаах хаалар кыахтаах би´иги ре-
спубликабыт тірµт олохтоохторугар, экологтар партиялара уонна ханан эмэ ту´алыан сіп аграр-
никтар партиялара баар дии саныыбын. Ордук экология боппуруо´унан аІардас айыл±а эрэ буол-
бакка, духуобунас, култуура, ки´и, омук, тірµт олохтоох экологиятын киллэрэн кэІэтэн биэрэн, 
аан дойду та´ымынан киирсэн ту´аны а±алыахпытын сіп дии саныыбын.

Аныгы µйэ±э сурунаал, ха´ыат, ТВ, радио та´ынан интернет информацияны ылыыга, тиэр-
диигэ оруола кµн-тµµн улаатан и´эр. А±ыйах сылынан кини сµрµн буолуо. 

«Ытаабат о±ону эмсэхтээбэттэрѕ»

Хайдах туох буолабыт?

Бу буоллун-хааллын сы´ыаннаах
  бутуур ытыыр кэмІэ,
Бу, мэлэкэ-тэлэкэ майгылаах 
  мэлдьэх мээнэ тутулга,
Бу атыыланар албын
  аІаах-муІаах турукка
Хайдах, туох буолабыт,
  хайа айан суолун тутабыт,
Хайа харам хараан  
  ха´аас сµбэтин булабыт?

Ìі±µллэ -этиллэ, мірійдінір 
  мілтіх  мікµ тµгэннэргэ
Ìі´µлгэ міккµірэ міІµрээтэ,
  кілµінэ ілµірэ кі±µрээтэ.
Ким кимэ, туох туга
  туокката-суолтата тутахсыйда,
Тулаайах -илээйэх санаа±а
  тус ту´а эрэ туругурда.
Дойдулаах, тірµт олохтоох
  дьо´ун суолтата тµстэ,
Омук уратыта, дьиктитэ 
  уталыйбакка эмиэ бµктэ.
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Ха´ыырар харчылаах харалтата,
  µігµлµµр µптээх салалтата
Ба´ылыыр кі´µлµµр балыыра,
  баламат бардам сабардама.
ЭппитиІ эппиэтэ и´иллибэт,
   саІарбытыІ да ти´иллибэт
¥і´ээ кіні былааска
  µітэн тиийбэккин ол ыраахха.
Бэйэ±ин бэйэІ дьа´анаргар
  бэрсибиттэрэ кыракатын,
Санаа±ын сайа салайынаргар
  сатамньыта суо±а эбитин.

Тµµлээн-тордоон сиэрилэр
  Тµµтэх сокуону суруйаллар,
Барытын ба´ылаан бараннар,
  балыырдаах оло±у тµстµµллэр.
Биири биэс гынар оннугар
  бииртэн сэттэтин ылаллар.
Олохпун оннук дэ´э  дэ´элэр
  онон -манан олуйаллар, ыгаллар.
О´орунар, эмтэнэр кыах биэрбэккэ
  сµ´µрдэн, сэтэритэн и´эллэр.

Бу буоллун-хааллын сы´ыаннаах
  бутуур-ытыыр кэмІэ,
Бу, мэлэкэ-тэлэкэ майгылаах 
  мэлдьэх мээнэ тутулга,
Бу атыыланар албын
  аІаах-муІаах турукка
Хайдах, туох буолабыт
  хайа айан суолун тутабыт,
Хайа харам хараан  
  ха´аас сµбэтин булабыт?

(Бу ыстатыйаны «Кыым», «Ил Тµмэн» хаґыаттарга биэрэн кірдµм, таґаарбатылар).

       7-11-2006.
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СаХа кэНГИрИэ¤ИттэН СаНаалар

аха кэнгириэ´ин (?), Саха норуотун кэІкириэ´ин (?), Саха омугун конгре´ын (??!!), росси-
яны кытта холбонуллубуппут (воссоединения?), россия састаабыгар киирбиппит (вхожде-
ния?) 375 сылын, Саха сирин норуота суверенитет декларациятын биллэрэн, бэйэтин го-

сударственно´ын саІалыы тэриммитэ 17 сылын, (онтун т³тт³рµ ы´ыктыбыта 6-с сылын) туолар 
кµннэригэр, быраа´ынньыкка то±оо´уннардылар. 

Ылбыты ы´ыктыы, туппуту туурдарыы 6-с сылын ким да бэлиэтииргэ туруммат. Ол эрэн 
олохпут тутулун ту´аайыыта бу сылларга тосту уларыйда. Бу кэмІэ кэнгириэс ыІырыллыах- 
таах этэ. 15 сылы бы´а кырата µстэ мунньахтаабыт буолуохтаах этилэр, устааптарын да бы´ыы-
тынан. Тугу гына ньимийэн сыппыттара биллибэт.

Ы´ыктары ы´ыктан баран, «быраа´ынньык-кэнгириэс» ыытарга µі´эттэн бы´аарбыттар. Онно 
сіптііх дьон бэрт ыксалынан, киэІ дьµµлгэ та´аарбакка тэрийбиттэр, саІата суох истэн «сібµ- 
лэ´эн и´иэхтэрэ», тиэргэн и´иттэн ыраатыахтара суо±а диэбит дьоннорун ыІырбыттар. Тірµт 
олохтоох саха омугун аатыттан туох да суолтата суох бы´аарыылары бэлэмнээбиттэр. Сахалар 
ахсааммыт элбээн, кэнгириэс чилиэнинэн 58 ки´ини талыахтаахпыт диэн эрдэттэн урукку сас- 
тааптарыгар эбии «бэйэ дьонун» бэлэмнээбиттэр. Урукку састаабы барытын тохтотон баран, саІа 
састаабы талыллыахтаах этэ. А±ыйах Чомчоевтаах, Шамаевтаах У.Винокуровалаах, Филип Ох-
лопков курдук саха ту´угар туруула´ар дьоннору, эбиигэ ба±арбакка буолан туран, киллэрдилэр.

Тэрис, Дапсы, Багдарыын Сµлбэ, Ìандар, Тумусов курдуктар кэнгириэскэ суохтар, тыл эп-
пэтилэр.

В.Н.Èванов кэмигэр кыайан эппиэттээбэт буолбутун дьэІкэтик кірдірді, µгµс делегааты да 
кэлэттэ. Саатар уу сукураай кураанах дакылаатын саха омук кэнгириэ´игэр, саха тылын, тиэргэ-
нин ту´унан бооччойбутун нууччалыы аа±ан, дьону утутан кэбистэ. ¥гµс дэлэгээт, ыІырыылаах 
бу мунньахха ситэ сылдьыбата. Кіннірµ ыІырыылаахтар эбиллэн, саала аІаара буолар буолбат 
мунньахтаата. 

¥і´ээ бырабыыталыстыба, Èл тµмэн, нуучча а±абыыта, нуучча общинатын хотуна, кэлии 
ыалдьыттар, мэлдьи быраа´ынньык президиумнарын киэргэллэрэ буолар дьон тахсан олордулар. 
Улахан аІаардара а´ыллыытыгар олорон баран сµппµттэрэ. 

Бы´ата, саха омугун аатыттан саІарар «хармааннай кэнгириэ´и» ааспыт да сырыыга тэрий-
биттэрэ. Бу да сырыыга тэрийэр наадата тирээн кэллэ±э.

Ол барыта ХНТ-га (ООН) тірµт олохтоохтор бырааптарын кімµскµµр декларация бу бала±ан 
ыйыгар ылыллыбытыттан уонна ону Россия утарбытыттан сибээстээх.

Ìин ыІырыллыбатарбын да бара сырыттым, кірдµм, и´иттим, дьону кытта кэпсэттим.
Уларыта тутуу сылларыттан суверенитет декларациятын биллэриэххэ диэри, онтон салгыы 

саха омугун кіІµлгэ санаатын, тутулуга суох туспа национальнай государстволаах буолуутун, 
общественнай тµмсµµлэр, араас обществолар, демократическай, национальнай, экологическай 
хамсаа´ыннар иилээбиттэрэ-са±алаабыттара. Норуот бэйэтин санаатын общественнай тэрээ´ин-
нэр ніІµі эппитэ.

Норуот талбыт бирисидиэнэ, икки палаталаах Èл Тµмэнэ, бырабыыталыстыбата Саха суве-
реннай республикатын оІкулун оІорбута. ¥йэ чиэппэригэр тиийэ былааннары ылыммыта.

Бу кэмнэргэ «Саха кэскилэ» «Саха омуга», «Саха тыла», саха итэ±элигэр «Кут-сµр», «О´уо-
хай», «Саха сирин суруйааччыта» , «Саха алаас», «Ыал», «Ытык сир», «Саха сирэ-21 µйэ±э», он-
тон да µгµс саха ааттаах обществолар, араас тэрээ´иннэр, партиялар, хамсаа´ыннар саха оло±ун 
бары салааларын, эйгэлэрин хабан, кµµскэ µлэлээбиттэрэ. 

Кинилэр этиилэрэ, идиэйэлэрэ оскуола национальнай программатыгар, култуура, духуобу-
нас эйгэтигэр, тыа сирин оло±ор, промышленноска, экономика±а, быраап-сокуон эйгэтигэр, саха 
омук µгэскэ оло±урбут оло±ун майгытыгар киирбиттэрэ.

С



27

у х х а н .  К Э М  с у о л у г а р

Саха омук тыына бі±іргіібµтэ, дьо´ууна 
(достоинствота), бэйэтин омугунан, дойдуту-
нан киэн туттуута µрдээбитэ. Сахалыы са-
наа-толкуй, аан дойдуну анаарыы, µчµгэйи–
ку´а±аны араарыы биллэ-кісті сайдыбыта.

Саха норуотун аатыттан, би´иги государ-
ственноспыт хайдах буолуохтаа±а, ону си-
ти´эргэ ханнык боппуруостары туруоруохта-
ахпыт а´а±астык этиллибиттэрэ. 

Тірµт олохтоох омуктар бэйэлэрин сирдэ-
ригэр - уоттарыгар, сиртэн хостонор баайда-
рын и´ин тілібµрдэрин, социальнай, поли-
тическай, экономическай бырааптарын СР 
тірµт сокуонугар киллэттэрэргэ µлэлэспит-
тэрэ. 

Ол курдук оччотоо±у конституция, фе-
дерацияны кытта сы´ыанна´ыыга ылыныл-
лыбыт дуогабардар кімілірµнэн республика 
ата±ар бигэтик турбута.

Государстволаах буолуу психологията сайдыбыта. Россия састаабыгар баар, урукку ССРС-
ка биир тутулга олорбут омуктарбыт бэйэлэрин государственностарын хайдах оІостуммуттарын, 
тугу сыыспыттарын, таппыттарын эмиэ кірбµппµт.

СаІа µйэ±э киирэн баран. РФ государствотыгар элбэх уларыйыылар бардылар. Бастатан туран, 
чуолаан суверенитеты биллэрэн, би´иги курдук национальнай государственно´ы тэриммиттэргэ.

Ол курдук РФ и´инэн баар субьектар конституцияларын, РФ конститутциятыгар сіп тµбэ´ин-
нэрии. РФ уонна СР икки ардыларыгар тµ´эрсиллибит дуогабардар, сібµлэ´иилэр уларытыллы-
быттара, сал±амматахтара.

Ол тµмµгэр би´иги республикабыт олохтоохторун бэйэлэрин сирдэригэр уоттарыгар, социаль-
най,экономическай, политическай бырааптарыттан элбэх сокуоннар Россия саІа тутулун ту´а-
тыгар уларытылыннылар.

Сокуон быраап іттµнэн билиІІи би´иги турукпут хайда±а итинтэн кістір.
Онно тірµт олохтоохтор, саха норуотун суолтата хайда±а эмиэ кістір.
Аан дойдуга, Россия±а улахан уларыйыылар буола тураллар. Экономическай сы´ыанна´ыы-

ларга кыраныыссалар суураллыылара, глобализация, инвестиция, энергетическэй кризис, мега-
проектар олоххо киириилэрэ, нанотехнология о.д.а 

Онноо±ор Айыл±абыт отуора оннуттан хамсаабыт курдук буолла. Кэлим сылыйыы, уу сут-
тар, халааннар, салгын киртийиитэ, уот ба´аардара, сир хамсаа´ына, кітір-сµµрэр ыарыылара 
туруута уо.д.а.

Онно суураллан, сµтэн-симэлийэн хаалбат ту´угар, саха омуга харысхаллаахтык, кэскилин 
оІостон олорор ньыматын, майгытын, сµбэтин-сµргэтин бэйэтэ булуохтаах. Онно омугун санаа-
тын тµмэр, туруорсар бырабыыталыстыбаттан тутулуга суох тэрээ´иннээх буолуохтаах.

Би´иги Россия састаабыгар хайдах киирбиппит, ону хайдах билинэрбит омук инники кэски-
лин бы´аарыныытыгар тірµт уонна тірµіт буолар боппуруостар. Èсторияны хо´уттан, саІалыы, 
ба´ылааччы ту´атыгар иэ±эн суруйан, онно оло±уран, омуктар дьыл±аларын бы´аарыахха сіп. 
Оннук да буолбута.

Ыраахтаа±ылаах Россия империята элбэх сири бэйэтигэр кµµс іттµнэн холбонно±о. Америка 
да, атын да империялар бары колонизация майгытынан империя буоллахтара. Ол аата тірµт 
олохтоох омуктар кіІµллэрин былдьаан, кинилэр сирдэрин-уоттарын бэйэлэригэр холбоон, ба´ы-
лаатахтара-кі´µлээтэхтэрэ, бэйэлэрин сууттарын-сокуоннарын киллэрдэхтэрэ.

ССРС эрдэхпитинэ «колонизация Якутии», ол аата кµµс іттµнэн холбоо´ун ійдібµлµн биэрэр 
термини туттан кэлбиппит. Ааспыт µйэ 50-с сылларыгар диэри.

Онтон «Добровольное вхождение в состав России» диэн термини киллэрбиттэрэ. Урукку 
дьиІнээх историяны токурутуу барбыта. 

Суверенитеты биллэрии са±ана бу термин эмиэ уларыйбыта. «Воссоединение» буолбута. Он-
тубут сыыйа «вхождение» буолла. Российскай Федерация диэммит сыыйа Россия диэІІэ кісті.  
Федеративнай дуогабардар сал±амматылар, СР конституциятын РФ конституциятыгар сіп 
тµбэ´иннэрии барбыта. Билигин 7 сыл анараа±ытаа±ар олох чыІха атын сы´ыанна´ыылар 
µіскээтилэр. 

Дьэ, манна тірµт олохтоох бэйэтин бэйэтэ дьа´анар бырааптара, кини сиригэр-уотугар,  
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айыл±атыгар, хостонор баайыгар, политическай, экономическай, культурнай о.д.а. атын быраап-
тара тіттірµ тµстµлэр. 

ООН (ХНТ) тірµт олохтоохтор бырааптарын декларациятын 22 сыл устата аан дойду бары 
государстволарын кытта дьµµллэ´эн, ырытан, сіпсі´µннэрэн, сібµлэ´иннэрэн баран ылынна. Аан 
дойду тірµт олохтоохторо бэйэлэрин тірµт кіІµллэрин , бары бырааптарын кімµскэнэллэригэр, 
туруорсалларыгар сµдµ суолталаах дікµмµін ылылынна. Ìаны тірµт олохтоох саха омугун кэн-
гириэ´э улахан µірµµнэн, аІардас манна анаан быраа´ынньык тэрийиэн сіптіі±і.

Кэнгириэс – общественнай тэрилтэ. Кини тірµт олохтоох саха омугун аатыттан (правитель-
свотын аатыттан буолбатах) бу правительствотыгар, Èл Тµмэнигэр, бирисидиэнигэр ХНТ тиийэ 
бэйэтин бырааптарын туруорсар кыахтаах сахалар со±отох общественнай тэрээ´иммит. Кэнгириэ-
спит ніІµі омукпут култуурунай, экономичэскэй, политичэскэй, сиргэ-уокка бырааппытын, дой-
дубут баайыттан тии´иниибит, бэл арахсыы боппуруостарыгар тиийэ туруорсуохпутун сіптііх. 

Аан дойду омуктара правительственнайа суох кэнгириэстэрин ніІµі бэйэлэрин правитель-
стволара бы´аарбат, бы´аарар кыа±а суох боппуруостарын норуоттарын аатыттан туруорсаллар. 
Би´иэнэ бырабыыталыстыба бэйэтэ тэрийбит бэйэтин хармааннай кэнгириэ´э буолбута. Ол да 
и´ин бу µлµгэрдээх дойдубутун туран биэрии кэмигэр биирдэ да мунньахтаабата, µлэлээбэтэ. 

Суверенитеты туран биэрии кэнниттэн сахалыы санаа, дойдулаа±ымсыйыы барыта тохтоото. 
Сир баайдаах территорияларбытын туран биэрдилэр. Тірµт олохтоохтор онно саІата суох хаал-
лылар.

Бµлµµ біліх ба´ылыктара ті´ілііх сирдэрин туран биэрэн баран, бары куустуспутунан бол-
дьохторун иннинэ миниистир, миниистири солб. дуо´унастарыгар кэлбиттэрин олохтоохтор 
билбэттэр. Чып кистэлэІ. Кэнгириэстэрин чилиэннэрэ бары администрация, эбэтэр онно сіп 
тµбэ´эр култуура µлэ´итэ буолар. Общественнай, тірµт олохтоохтор бырааптарын туруорсар атын 
тэрээ´иннэрэ суох. Ким да туохха да кы´аммат. Барытыгар сіп тµбэ´э сатаа´ын. Бэйэ ту´ун эрэ 
кірµµ. 

Èнтэлигиэнсийэ диэн суох буолла. ДьиІ дойдутун, омугун дьыл±атыгар, кэскилигэр кы´ал-
лар ки´и сµттэ, саста, хор±ойдо, соро±о хам баттана, ханан да санаатын этинэр кыа±ын сµтэрдэ. 

Èнтэлигиэнсийэ оруола сµппµтµн Ì.Е.Николаев бэйэтин этиитигэр то´о±олоон бэлиэтээтэ. 
Уопсайынан да кини тіріібµт дойдутун, Саха сирин, саха омугун иннигэр тирээбит кы´ал±а-

ларын ту´унан µчµгэйдик этиннэ. Биир сылга 5 млрд сууммалаах арыгыни испиппит. Сыл аІар-
даа±ыбыт 3,5 млрд. солк. тиийбит диэн буолла. 6 міл. нэ´илиэнньэлээх Франция±а сылга 500-чэ 
ки´и бэйэтигэр тиийинэр эбит буолла±ына, би´иэнэ оччо±о тиийбит...

Этиллибит кы´ал±алары хайдах бы´аарабыт диэІІэ бары да чопчу этиилэрэ суох. Арай Чом-
чоевтаах бэл кэнгириэс тµмµктµµр дікµмµіннэрин бырайыагын эрдэттэн оІорон а±албыттара. 
Ìин сирбэр ол тахсыбыта. Аляска моделын туту´уохха диэн Чомчоев этиитэ сэІээрилиннэ.

Кэнгириэ´и кы´ал±аны этинэргэ «механизм» курдук ійдіі´µн баар. Ньургун Тимофеев, Егор 
Жирков, Тумарча, Анатолий Чемчоев, Диана Николаева, Филип Охлопков, Èван Шамаев олох-
тоох, кы´амньылаах этиилэрин киллэрдилэр...

Афанасий Ìигалкин кэнгириэс тµмµктµµр дікµмµіннэрин аахта. Ки´и тулуйан да истибэт 
кураанах тылларын кумалаата. Тµмµгэр кэлин хо´уттан мунньахтыырга, киирбит этиилэри µірэ-
тэн баран, кэнгириэс инники дьыл±атын саІа састаапка биэрэргэ диэн буолла. 

Кэнгириэ´и хо´уттан талан, саІаттан ыытыа±ыІ диэн сіптііх этиилэр киирдилэр. Ону эмиэ 
саІа састаап бы´аардын диэн буолла. 

СаІа «саха кэнгириэ´ин» Егор Жирков ба´ылыыра буолуо диэн баар. Бу проправительствен-
най, проединэй бэйэлэрин дуо´унастарынан аналларынан µлэлии сылдьар састаап саха омугун 
аатыттан бэйэлэрэ бэйэлэригэр этиниэхтэрин саарбахтыыбын. Араа´а ы´ыллаллара буолуо оІо-
робун. СаІа кэнгириэ´и ки´илии тэрийэн, боппуруостарын, µйэ чиэппэрдээх да буолбатар, 5 сыл-
лаах кірµк бырайыактарын киэІ дьµµлгэ та´ааран, саатар µс сылга биирдэ мунньах тэрийэллэрэ 
табыллыы´ы. 5 сылынан туох-ханнык буоларбытын ким да билбэт.

Бы´а барыллаан:            Президиум чилиэннэрэ: 
Егор Жирков – предс.
а.акимов солб.
а.Борисов солб.
М.Мучин солб.
М.Санников солб.

буолуох курдуктар. Ìанна 4 кэмитиэти Ì.Санников, Ì.Ìучин, А.Борисов, А.Акимов сала- 
йыахтара µ´µ.

В.Иванов
М.николаев
Е.Михайлова
нь.тимофеев
В. дарбасов
Василий Иванов

афанасий осипов
надежда толбонова
николай лугинов
Иван Шамаев
анатолий чемчоев 
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Кэнгириэ´и тэрийээччилэр 21 µйэ бастакы чиэппэригэр саха норуотун сайдар тосхолун  
«Тиэргэн» бырайыагын баллырын оІорбуттар, кэнгириэс дьµµлµгэр та´аарбыттара. Бу кэнги- 
риэ´и тэрийээччилэр суруктара улаханнык кириитикэлэннэ, ылыныллыбата...

Ааспыт кэнгириэскэ кэм да национальнай государственность боппуруо´а, онно тірµт олох- 
тоох саха норуотун миэстэтэ, суолтата турбут эбит буолла±ына, бµгµн бырайыак аата да этэринии 
«тиэргэн боппуруо´а».

Былааска сіп тµбэ´эри, тугу ба±арар тиэргэн и´игэр муннаран, саха омугун аатыттан  
хаа´ылыахха сіп дии санаммыттара кістін турар. Дьон итини барытын ійдµµр эрээри, бары тут-
тунар, куттанар буолбуттар эбит. 

Тимир суол кэлиитэ, мегапроектар олоххо киириилэрэ, элбэх кэлии дьон мустуута, ГЭС-тэр, 
собуоттар тутуллуулара – барыта тірµт олохтоохтор олохторугар содуллаахтык дьайара биллэр 
суол. Олох олоруу оІкула, майгы-сигили, сы´ыан барыта уларыйыа. Тиэргэммит и´э хайдах- 
туох буолара онтон тутулуктаныа. Онно би´иги туох бэлэмнээхпитий?

Бу сабардаан и´эр дьайаантан кімµскэнэр, харыстанар туохтаахпытый? Сирбит баайын супту 
обороллоруттан тии´инэрбит, тиксэрбит ті´інµй? АІардас нолуок эрэ дуо? Оннук нолуогунан 
ханнык сир баайдаах омук чэчирээбитэй? Èтини барытын ырытан, анааран, чинчийэн, билгэлээн 
оІо´уллубут бырагыраамма бу кэнгириэскэ дьµµллэ´иллиэхтээ±э. Ол суох.

БилиІІи баар туругунан, би´иги сирбит баайа, тірµт олохтоохтор баайдык-тоттук олоролло-
рун мэктиэлээбэтин билэбит. БилиІІи сокуоннар, дуогабардар да ону мэктиэлээбэттэр. БилиІІи 
саламта да ону мэктиэлээбэт. Барыта бара турар. Ол мэктиэни тірµт олохтоохтор, бэйэбит бы- 
рааптарбытын ту´анан, сирбит, дойдубут баайын политикатыгар кыттан оІоруохтаахпыт. Тірµт 
олохтоох омук, саха омуга бэйэтин аатыттан туруорсар, киирсэр тэрилтэтэ бу Саха омугун кон-
гре´а буолуохтаах этэ.

Јскітµн бу конгресс итинник тыын кы´ал±алаах боппуруостары туруорсан, олоххо киллэрии- 
гэ µлэлэспэт буолла±ына, кэнгириэс аатынан саха омук инники дьыл±атын атыылаа´ын буолуо.

2007 сыл бала±ан ыйын 13 к. ХНТ Генеральнай Ассамблеята бэйэтин 61-с сессиятыгар бу 
декларацияны ылыныахха сібµн бигэргэттэ (одобрила). Декларацияны 143 государство ійііті, 
4 государство – АХШ, Канада, СаІа Зеландия уонна Австрия утардылар. 11 государство, ол 
и´игэр РФ декларацияны ійµµртэн туттуннулар. Бу декларация 22 сыл устата унньуктаахтык 
дьµµллэ´иллэн баран ылыныллыбыта. Тірµт олохтоохтор декларацияларыгар ки´и быраабын  
уонна тірµт кіІµлµн, омук бы´ыытынан уратыларын, политическай, экономическай, социаль-
най, культурнай бырааптарын харыстыырга тиийэ кірµллµбµтэ.

Декларация±а этиллэринэн, ХНТ чилиэнэ буолар государстволар бэйэлэрин сирдэригэр баар 
тірµт олохтоохтор, бэйэлэрин сирдэригэр-уоттарыгар бырааптара кэ´иллэрин, колонизация тµмµ-
гэр история сиэртибэтэ буолалларын эппиттэр.

Декларацияны утарааччылар тірµт олохтоохторго элбэх быраабы биэрдэхпитинэ би´иги ки-
нилэр сирдэригэр-уоттарыгар, сиртэн хостонор баайдарын дьа´айар бырааппыт кыччыа, террито-
риябыт, тутулуга суох буолуубут алларыйыа, мілтµі диэн куттаналлар эбит.

РФ бу декларацияны ійµµртэн то±о туттунна?
РФ тас дьыалаларга миниистирин солбуйааччы Александр Яковенко эппитинэн Россия ми-

нистерстволарыттан, чуолаан, РФ регионнарын министерствотыттан утарыы киирбититтэн диэн 
бы´аарар. 

Сµнньµнэн тірµт олохтоохтор бэйэлэрин бэйэлэрэ дьа´аныыларын (право на самоопределе-
ние) 3-с ыстатыйаны уонна тірµт олохтоохтор бэйэлэрин олорор сирдэригэр, территорияларыгар, 
сиртэн хостонор уонна айыл±атын баайыгар тілібµр (компенцация) ылар бырааптарын 26-27-с 
ыстатыйалары, РФ сокуонун утары этэр диэн, декларация икки хос стандарты ту´аныы курдук 
кістір диэбиттэр. (Èти дікµмµіннэр мин сайтпар бааллар, онно кірµІ).

РФ декларация±а уларытыылары киллэрэргэ µлэлэ´иэхпит, ол наадатыгар Регионнар сай-
дыыларын министерстволарын и´инэн Россия регионнарыгар кµµстээх µлэни ыытарга сорудах- 
таабыттар. Ол сорудах туоларыгар бу «быраа´ынньык-кэнгириэс» су´аллык тэриллибит.

Бу утарбыттарын регионнарга «сіптііх µлэ» ыытан, суурайан кэби´ээри соруналлара кістір. 
Онно би´иги миниистирбит Афанасий Ìигалкин «сіп тµбэ´иннэрэр» µлэтин биир тµмµгэ бу кэн-
гириэс. Саха тірµт олохтоох омугун аатыттан этинэ, отчуоттуу охсорго, тірµт олохтоохтор бы- 
рааптарын наадыйбаппытын, Россия бы´аарыныытын кытта бииргэбитин бигэргэтэ охсорго 
кы´аммыта-мµ´эммитэ сµр µлµгэр.

Кімµскэлэ, харысхала суох, кэскиллээх былаана суох омук, норуот инникитэ кэрэгэй.
Саха омугун иккис конгре´ын саІа састааба, кэнгириэ´и хо´уттан тэрийэн, ыллыктаах са-

нааны ылынан, ійµ-толкуйу, сµбэни-соргуну тµмэн, саха норуотун инники сайдыытыгар эркээйи 
буолар кімµскэллээх кірµµлэри СР, РФ бырабыыталыстыбатын, сокуону оІорор уоргаттарын 
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иннигэр туруоруон наада. ХНТ декларациятын ті´і да РФ утарбытын и´ин, ылыллыбытынан 
аа±ыллар. Кэнгириэс бу докумуоннары µчµгэйдик µірэтэн, ту´анан µлэлээтэ±инэ эрэ табыллар.

Бала±ан ыйын 29 к. 2007 с.

Баанька (2012-11-09 02:26) 
Маннык хаамыынан сотору РФ-тан арахсыахпыт, дойдуну ыґар кутталланыахпыт, бэрт 

сотору хата хас сыл бииргэ эйэлээхтик олорбут нууччаларбытын сааппакка ыга баттаан 
эрэр буолуохпут(!), оттон ол быыґыгар «атын» тас кµµстэр кµідьµйэн кэлэн, «дьыаланы 
быґаарарга» «кіміліґµіхтэрэ» АХШ дуу, Кытай дуу илиитигэр сыыйа киирэн эрэрбитин кірін 
эрэ хаалыахпыт. (ООН) дьону норуоту «кімµскµµрэ» атыыланара (продажность) дакаастам-
мыта, кэнники буолбут быґылааннартан, кини эмиэ АХШ биир улахан «оружиета – указ-
ката» буолар. Онон туох да иґин биґиги бары биир РОССИЯ олохтоохторобут (саатар мин 
бэйэбин инник сананабын). Тіґі да утардар, ба±ар ата±астанар дойдуну (РФ) истэр киниэхэ 
сµгµрµйэр тус суол ол дьиІнээх ПАТРИОТИЗМ дии саныыбын. БилиІІи нацональнай ыйытык 
дойду µрдµнэн уустук кэмнэригэр «тыас таґаарар» барыґа соу±ун µрдµнэн іссі кутталлаах 
дии саныыбын. Онон убаастабыллаах Уххан, кытаат, улахан айдаан эрэ тахсыбатын, бары-
та эйэ-дэмнээхтик баран истин.

Саха из Германии (2009-12-07 18:54) 
Уххан, кытаат!

Арчы Уола – Рустам Каженкин (2007-12-07 16:19) 
Бэрт сіптііх ырытыы. Хомойуох да иннигэр, маннык тыл-іс дьоІІо-сэргэ±э, тыа сиригэр 

хайдах тиийиэ... уопсайынан да тиийэрэ биллибэт. Санааны тµhэрэр табыллыбат. Тыас та- 
hаарыахха.

Îко999 (2007-10-12 00:15) 
Сахалыы кіІµл тыыннаах Уххан Сирэ туругурдун! КірµІ, истиІ, бу Дойдуга ыалдьыттааІ, 

сонуІІутун суруйуІ, кірбµккµтµн кэпсээІ, истибиккитин иэйиІ.

Тиит (2007-10-01 12:42) 
Уххан тэгил, э±эрдэ! 
Бу билиІІи саха тылыгар атын сайдыылаах омуктарга курдук, дьону убаастаан туhулаан 

этэр тыл суо±уттан «тэгил» диэн тылы туттан суруйабын. Якт.ру «Кому за» форумугар 
Саха кэнкириэhигэр этиилэрдэ киллэрин диэн топик баар этэ, онно баттаспаккка хаалбы-
тым, бэйэм санааларбын этээри сылдьан. Сµрµн этиилэрим манныктар: 

1. Дьону убаастаан туhулуур тылы саха тыл µірэхтээхтэрэ булан, кµннээ±и олохпутугар, 
сурукпутугар-бичикпитигэр туттарбытын курдук киллэрэллэрэ буоллар, култуурабыт син 
сайдыбыт бэлиэтэ буолуо этэ дии саныыбын; 

2. Саха эр дьоно ібµгэлэрин µгэстэрин умнубаттарын туhугар, кыра эрдэхтэриттэн кыа- 
йыгас, хоhуун буола улааталларын олохтуур туhугар, кырдьа±ас булчуттар салайааччылаах 
ыччат тэрилтэтэ олохтонуохтаах, онно о±олор тыа±а сылдьарга, бултуур бары ньымаларга, 
ыарахаттары туоруурга кыра саастарынан уhуйуллуохтаахтар. Хаартан, тымныыттан, 
бырдахтан уо.д.а. айыл±а кыhал±атыттан ча±ыйбат, хоодуот буола улаатыахтаахтар. Јбµ-
гэлэрин, саастаах дьону, ытыктыыр гына иитиллиэхтээхтэр. 

3. Шамаев И.И. холобурунан ыччаты µірэтии хайысхата наука саамай инники кµінµгэр 
туhуланыахтаах. Сµрµннээн теоретическай физика, химия, биология, кибернетика алтыhар 
хайысхаларынан.

Ньукулай уола (2007-10-01 10:33) 
Кэнгириэґи сахалыы ырытыы буолуохтаа±ар, кіннірµ кэпсээґин да суо±ун кэриэтэ. Хата, 

бу Уххан бэйэтин санаатын эппитэ кумах куйаарга кµіл курдук кіґµннэ.
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ы¤ыаХ тУ¤УНаН ыатарыы
 

´ыах. орто дойдуга омук буолбуппут аатыгар сокуонунан к³рµллµбµт национальнай 
быраа´ынньыкпыт. дьиІинэн, ы´ыах – итэ±элбит «быраа´ынньыга» – Ытык той. 
ар±а´ыттан тэ´ииннээх, к³хсµттэн к³нт³ст³³х айыы хаан айма±а, кµн £рк³н уу´а 

дэнэн баччааІІа тиийэн кэллэхпит. то±о ар±аспытыттан тэ´ииннэммиппитий, то±о к³хсµбµтµт-
тэн к³нт³ст³ммµппµтµй, то±о айыы хаан аймахтарабытый, то±о кµн £рк³н уустарабытый? Бу 
то±олор хоруйдара би´иги киммитин, туохпутун, итэ±элбит ис дьиІин, сиэрбит-туоммут тµгэх-
тээх, халбаІнаабат ³йд³бµллэрин (каноннарын) барытын бы´аарар. Бу би´иги омук бы´ыы-
тынан уратылаах аан дойдуну анаарыыбыт, µчµгэйи-ку´а±аны араарыыбыт, итэ±эспитин толо-
рунар итэ±элбит.

айыы дьоно, айыы ки´итэ, айыы суола, айыы бы´ыы, айыы санаа – барыта айыы µ³рэ- 
±эр баар. ону мэлдьэ´эн да т³´³нµ мэлдьэ´иэхпитий, хааІІа баары. дьиІ кырдьык – хааІІа 
буолла±а. ол дьиІ кырдьыкпыт µгэспитигэр, µгэскэ оло±урбут итэ±элбитигэр сылдьар. ¥гэс – 
итэ±эл µрдµµр ³р³г³й³, кут-сµр кµµс-сэниэ ылар, арчыланар, алгы´ынан иитиллэр кэмэ Ытык 
той – Ы´ыах. кµн таІара сиргэ саамай чуга´ыыр кэмэ. Бэс ыйын 21 к., былыр-былыргыттан 
аан дойду µрдµнэн бу кµн, кµІІэ сµгµрµйээччилэр Ытык кµннэрэ. Бу кµнµ ханнык да траур, 
µбµлµ³й, сирдээ±и тойон дьа´ала тохтотор, к³´³р³р кыа±а суох. Бу кµн саха омугун сокуонунан 
к³рµллµбµт национальнай быраа´ынньыга. Бу эрэ кµн сахалыы саІа, ырыа-тойук, к³р-нар, са-
халыы ас-таІас, кµрэх-тµ´µлгэ, о´уохай-олоІхо, сиэр-туом силигэ ситэ сириэдийэр, омук тыына 
ырылыччы к³ст³р Ытык кµнэ – ы´ыах буолар. Ы´ыах –саха ааттаах киэнимсийэр киэн туттуу-
та, дьо´умсуйар дьо´ууна, µрдµµр ³р³г³й³. Ы´ыахха кутун туттарбатах, сµрэ сµµдµйбэтэх саха, 
сахаттан тэйэн эрэрэ ³т³ к³ст³р. 

ТµІ былыргыттан кµІІэ, уокка сµгµрµйбµт омуктарбыт. Èтэ±эл тірді буолар итэ±эл. ¥рдµк 
Айбыт Айыыларга, сирдээ±и иччилэргэ сµгµрµйµµ кµн бµгµІІэ диэри ті´і эмэ чілµнэн бач- 
чааІІа диэри тиийэн кэлбитэ, би´иги, кырдьа±ас омук бы´ыытынан тыыннаахпыт туо´ута. ¥гµс 
омуктар ба´ылыыр аныгы итэ±эллэргэ кі´ін, атын анаарыылаах, µчµгэйи-ку´а±аны араарыы- 
лаах омуктарга кубулуйбуттара. Тылларын-істірµн, сиэрдэрин-туомнарын умнубуттара, элбэх 
омук суураллан симэлийбитэ. 

Уруулуу тµµр омуктар µгµстэрэ билигин ислам буолан олороллор. Ол эрэн би´иги язычниктар 
этибит, таІара±а итэ±эйэрбит дэ´эллэр. Онноо±ор нууччалар эмиэ язычниктарбыт этэ дииллэр. 
Элбэх кинигэлэри суруйдулар. Омуктар историялара буккуллубута, тірµтµ-уу´у умнуу, итэ±элгэ 
буккуллуу хара ба´аам. Онноо±ор би´иги, сахалар, Омо±ой, Эллэй, Улуу Хоро, Тыгын са±анаа- 
±ыттан киммитин-туохпутун буккуйабыт. Тыгын а±атын аата Дойдуу´а Дархан диэн. То±о Дой-
дуу´а буолбутай? Ааспыкка ахтан а´арбытым курдук µі´ээ Намана, Сиинэ, Ботомоойу, Кэппэн-
дээйи бастарыгар Дойду Уу´а диэн тірµттэрбит, ібµгэлэрбит тµ´µргэннэрэ баар. Онтон тµспµппµт. 
Бу µчµгэйдик чинчийиллэ илик дойду. Онно аакка-суолга киирбит, ортотуттан кµн тахсар Дойду 
Уу´а диэн ібµгэлэрбит тµ´µргэннэрэ баар. Дойду Ходу´а диэн ортотуттан кµн ойон тахсар кіні 
сирэ, куду хайалар, онно олох оІо´уута хо´уллубут олоІхо дойдута. Сахалар тірµт дойдубут  
киинэ – онно, дойду сирэ – онно. Дойду Уу´а Дархан – онтон.

Суверенитет биллэрии са±ана ы´ыахтар сіргµтµллэн, Айыы сиэринэн торумнанан, сыл хан-
нык айыыга саха итэ±элинэн сіп тµбэ´эринэн кірін ыытыллар буолбуттара. Ы´ыахтар утумнара 
олохсуйбута. Сэбиэскэй кэмІэ, итэ±эли баардыылаабат кэмІэ, сµнньµнэн Сунтаарга ы´ыах бµттэ-
лээх хаалбыта, µгэ´ин, утумун, эйгэтин сµтэрбэтэ±э. Ол да Кыыл Уола – Сэргэй Сибиэрэп ы´ыах 
кутун тэниппититтэн. Сэбиэскэй кэм коммунизм итэ±элиттэн атыны билиммэт этэ. Хомуньуу´ур-
бут, нууччатыйбыт улуустар ы´ыах µгэ´ин тірµкµ умнубуттара. Ы´ыахтары кµлээІкэ±э, дьа-
арбаІка±а, спартакиада±а, ким эрэ µбµлµійµгэр кубулуппуттара. Сиэр-туом оннугар тойоттор 
тыл этэн чоргуйаллара, дьон кинилэргэ сµгµрµйэрэ. Ы´ыах майгыта кытта нууччатыйбыта, 

Ы
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нууччалыы ы´ыа±ы ыытар буолбуттара. Билигин да оннук баар. Ы´ыах нууччатыйыыта, шоуга, 
ырыынакка кубулуйуута саха кутун салыппыта.

Дьэ, ити и´ин, култуура±а, олоІхо±о, ы´ыахха, итэ±элгэ киириэм иннэ, ¥с Хорону, ¥с Са-
ханы, Баа´ынайы, Ìаргынаалы анааран суруйан испитим. Баа´ынайым тахса илик, син биир 
ханан эмэ тахсыа±а. Онно култуурабыт билиІІи туруга ырытыллыбыта. 

Ы´ыа±ы суруйаары Èлин, Бµлµµ эІээрдэр ы´ыахтарын сиэрдэрин-туомнарын кірін-истэн 
кэллим. Барыта 7 сиэри-туому кірдµм-и´иттим. Олору ааттарын ааттаталаабакка эрэ кылгастык 
ырытыам. 

¥гэс. Утум. Эйгэ. Èччилэр. Айыылар. Кµн. Уот. Тойон сэргэ, Аар ба±ах. У´аайах. Холумтан. 
Сиэр. Туом. Сэлэ. Чэчир. Салама. Сµгµрµйµµ. Алгыс. О´уохай. ОлоІхо. Кір-нар. Кµµлэй. Оон-
ньуу. Ырыа. Тойук. Хорчуоппа. Сылгы. Кымыс. ТаІас-сап. ¥Ікµµ. о.д.а. ы´ыах кіті±µллэн 
турар ті´µµ ба±аналара, і´µілэринэн – ытык ійдібµллэр буолаллар. Хамсатар кµµ´э – Кіх. Ба-
лартан туга эмэ итэ±эс-бы´а±ас буолла±ына, ы´ыах табыллыбат. Бу ту´унан элбэхтик суруллу-
бута, µірэтиллибитэ эрээри хотуну-со±урууну, айыыны абаа´ыны да араарбат дьон ы´ыах тэ-
рийээччилэринэн, алгысчыттарынан буолалларын кірін, истэн сірµ диэн сіхтµм, буолар да эбит 
дии санаатым. Èлэ кірбіті±µм буоллар итэ±эйиэ суох эбиппин. Олохсуйбут, µгэс буолбут итэ±эл 
халбаІнаабат ійдібµллэрин (каноннарын) кэ´ии ы´ыахтарга тахсарын, таІнары домнонуу буола 
турарын, сиэри-туому сыы´а оІоро туралларын, иччилэрин, айыыларын буккуйалларын, эбэтэр 
барытын шоуга, кµлээІкэ±э кубулута сатыылларын кірір-истэр сµіргµ, хомолтолоох, кэлэйии- 
лээх да буолар буолла±а. Саамай ки´и дьиксинэрэ, µгµс дьон ону ійдіібіті, ійдіібµтµн да и´ин 
баардыылаабата буолар. БилиІІи кырдьа±астарбыт да урукку, абаа´ыны-айыыны итэ±эйбэт ком-
мунист итэ±эллээх кілµінэлэр. 

¥гµс сиргэ ы´ыах сценарийа, тыла-і´і, сиэрэ-туома ырытыыга, сыанабылга турбат эбит. 
Ким кістірµнэн, хайдах барарынан. Тэрийээччилэр, ба´ылыктар ы´ыах сиэригэр-туомугар сµрµн 
бол±омтону уурбаттар эбит. Бу култуурабыт, духуобунаспыт министиэристибэтин µлэтин биир 
омсолоох ірµтэ диэн бы´аччы этиэххэ наада.

Ы´ыах куорат, дэриэбинэ и´игэр, стадиоІІа, кулуупка ыытыллара тірµкµ сыы´а. Ы´ыах 
ы´ар сир туспа, анал буолуохтаах. Билигин µгµс улуустарга, нэ´илиэктэргэ ол баар буолла. Дьо-
куускай куорат ы´ыахтыыр сирдэммитэ, ол сыл аайы саІардыллан, тупсарыллан и´эрэ, онно 
анаан µп-харчы кірµллэрэ µчµгэй, кэскиллээх бы´ыы. Ìайалар ы´ыахтыыр анал Ура´алаах  
алаастара бэртээхэй. Аммалар µлуустарын ы´ыа±ын уочаратынан араас нэ´илиэккэ тµмсэн, онно 
кµµ´µ тµмэн тутуу ыытан бэркэ дьа´аналлар. Бµлµµ, ¥і´ээ Бµлµµ, атын µгµс улуустар, нэ´и- 
лиэктэр стадионнарыгар ы´ыахтыыллар, ол олох мілтіх, табыллыбат бы´ыы, уонча сыллаа±ыта 
ол ту´унан эмиэ суруйан турабын. Ньурба, Сунтаар пааркаларыгар ыыталлар. Кэм да айыл±а-
лаах. Сунтаар паарката ордук, табыгастаах, іссі кэІээн, тупсан и´иэх кэриІнээх. Ы´ыахтыыр 
сири талыы бастыыр улахан суолталаах. Табыллыа эрэ табыллымыа эрэ. Бары іттµнэн кірін, 
сыаналаан, билгэлээн талаллар. Табыллыбат буолла±ына кі´іріллір. 

Дьон олорор сирэ (трибуна) хайа диэки хайы´ан турарыттан алгыстар хайысхалара сыы´а-хал-
ты барар эбит. Ол хайда±ый? Биллэрин курдук, алгыстаах илин халлаан а´а±ас. Айыыларбыт 
хайысхалара – хотугулуу илинтэн со±уруулуу илиІІэ тиийэр. 90 кыраадыс. Алгыс ханна да 
буоллун, дьиэ и´игэр да тур, илин хайысха±а ту´уланар. Èти міккµірэ суох биллэр суол. Ар±аа 
диэки – ілµµ тірдµгэр хайы´ан ал±аа´ын, тіттірµ домнонууга тэІнээх. Сиэр-туом толорооччулар 
ар±ааттан илин киирэн, илин диэки хайы´ан алгыс, сиэр-туом оІороллор. Хайдах илинтэн ар±аа 
киириэххиний?.. Дьэ, киирэллэр эбит, ар±аа диэки хайы´ан туран сиэр-туом оІорор, алгыыр 
эбиттэр. Èкки улахан ы´ыахха оннук буолла. Биир эмэ хотуну-со±урууну араарар ки´и кістµбэ-
тэ±ин сі±ібµн. Ол эрэн сыы´аларын сµрµн тірµітµнэн дьон олорор сирэ ар±аа турар буолла±ы-
на, дьон, тойотторун диэки хайы´а µірэнэн хаалбыттар эбит. Онон ар±аа іттµгэр дьону олордор 
сыы´а бы´ыыны µіскэтэр эбит. Èлин іттµн бµілээбэккин. Хоту, со±уруу эІээрдэринэн олордор 
табыгастаах. Èтинник улахан аньыы буолар ал±а´ы ба±ас билэллэрэ буолуо дии санаабытым. 
Èлини-ар±ааны араарбат ки´ини сахалар тиийиммэт, ки´и аахсыбат да ки´итигэр холууллараѕ 
Ы´ыахтыыр сири тутарга, хайысха, тутуу сµрµн тускулун биэрэр, барыта хайысхаттан тутулук-
таах. 

Ы´ыах а´ыллыытын сиэрэ-туома ті´і табыллара, хайдах барара сµрµн суолталаах. Кэ-
лиІІи кэмІэ син суолталыыр буолан эрэллэр. Èс хо´оонугар буккуллуу элбэх. Èкки сиргэ 
«µ´µ» диэн «алгыылларын» и´иттим. Ол тугуй? Ол, алгысчыт, кэнсиэр ыытааччы оруолун 
ылар эбит. 

«Дьэ былыр-былыргыттан сахалар диэн омуктар бааллара µ´µ, Эллэй диэн ки´илээхтэрэ 
µґµ, алгыс оІороллоро µґµ, маннык, оннук дииллэрэ µ¤µ, маннык гыналлара µґµѕ» – диэн 
кэпсиир курдук хабааннаахтык бы´ыыланаллар. Фольклору µтµктэн, ордук быйыл олоІхоттон 
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бы´а тардан артыыстаан кірдірµµ курдук. Ар±аа хайы´ыы, «¥´µ алгыс» билбэттэн, сатаабаттан, 
ньµдьµ-балай буолууттан тахсар. Култуура µлэ´иттэрэ билиэхтэрин да сіптіі±і. Нэ´илиэктэр, 
улуустар ба´ылыктара хайдах ы´ыа±ы ыыталлара сиэртэн-туомтан тутулуктаа±ын бигэтик ій-
діін, бол±омто биэрэн, дьо´уннаахтык сы´ыанна´ыахтаахтар.

Быйыл улуустарга «ОлоІхо ы´ыа±ын ыытыІ» диэн дьа´ал барбыт. Дьэ, олоІхону ханан, 
хайдах киллэрэбит диэн толкуй бі±ітµгэр тµспµттэр. Сиэргэ-туомІа, ы´ыах а´ыллыытыгар  
абаа´ылары илэ сµµрдэ сылдьааччылар, нэ´илиэктэр парааттарыгар абаа´ы буолан киирбиттэр 
кытта бааллар. Èспэктээкил режиссердэрэ испэктээкил майгылаах шоу туруора сатаабыттар, 
сорохтор кіннірµ олоІхо´уту олордон баран, олоІхо кэпсэлин оонньоон кірдірдµлэр. Би´иэ- 
нэ барыта імµрэх саІарбытын курдук. Элбэх семинардар, конференциялар буолбуттара. Олор 
практическай кірдірµµтэ, µірэтиитэ, ырытыыта, дьµµллэ´иитэ суох буолаллар. Учуонайдарбыт 
дэнээччилэр хойгур дакылааттарынан бµтээччи. Èдэлээх дьону мунньан, эдэрдэри µірэппэттэр, 
у´уйааннар а±ыйахтар. 

Ы´ыах култуурата ураты, дириІ ійдібµллээх, µгэ´и, итэ±эли кытта ыкса ситимнээх. ДьылыІ 
кээмэйэ ы´ыахтан ы´ыахха диэри. Ы´ыахха, ы´ыахтан ураты µрдµк та´ымІа турар ханнык да 
мэрэппэрийээтийэ, µбµлµій, спортка кµрэхтэ´ии суох. Ы´ыах оонньууларыгар, кини далаа´ыны-
гар эрэ киириэхтэрин сіп. Èлин эІээргэ ы´ыа±ы спартакиада, µбµлµій тыыннаан ыытааччылар. 
Ы´ыах тыына, кі±і суох буолааччы. 

Ы´ыах – Ытык Той (священный национальный праздник). Ы´ыах сиэринэн-туомунан 
µспµкµлээссийэлээ´ин, шоуга, харчылаах оонньууга, тілібµрдээх кіргі-нарга кубулутуу кэлиІІи 
кэмІэ олустаата. Ы´ыах кірі-нара, µІкµµтэ, кµрэхтэ´иитэ тілібµрэ суох буолуохтаах. Би´иги 
култуурабыт министиэристибэтэ бµтµн норуот маассабай култууратын, ы´ыах, саІа дьыл, маай, 
дьахтар кµнµн курдук норуот бµттµµн сынньанар, µірэр-кітір быраа´ынньыктарын тілібµрдээх 
ырыынакка кубулутта. Сыаналара іссі µрдээн биэрэр. Саамай кырата 500 солк. суох саІа дьылга 
эн ханнык да кулуупка куоракка киирэр кыа±ыІ суох. Ки´и барыта миниистир Андрей Борисов 
курдук уонча сиртэн хамнастанар µлэтэ суох. Аны ы´ыахтарга кытта тілібµрдээх µІкµµлэр, 
концертар буолаллар. Туох да сиэргэ баппат бы´ыы. Ама ы´ыахпытыгар тілібµрэ суох кірµ-на-
ры тэрийэр кыахпыт суох дуо? ÈІсэ, обот. Дьон ытык ійдібµлµнэн сµµлµктээ´ин. Èти харчы 
кимнээххэ киирэрэ бэркэ биллэр. 

Сурахтаах Сунтаарга

Холобур, Сунтаар быйылгы ы´ыа±ар µІкµµлэрин Барты´аан кулуубун тиэргэнигэр 100, 200 
солк. киллэрэн ыыттылар. Атын сынньалаІ кииннэрэ эмиэ тілібµрдээх ыыттылар. Ы´ыах тµ´µл-
гэтигэр паарка±а о´уохай уонна байааІІа кµрэхтэ´ээччилэр эрэ хааллылар. Èнньэ гынан ы´ыах 
дьонун тар±атан, ы´ан кэбистилэр. Онтулара о´уохайга эмиэ о±уста. Аны кэлэргэ-барарга ыраа±а. 
Урут дьону атын сиргэ тар±аппакка, паарка±а барытын тэрийэн ыыталлара. Ìиэстэ элбэх, саІа 
µІкµµлµµр тµ´µлгэни тутуохха да сіптіі±і. Барыта ы´ыах дьонун харчытын суймуурдуур иІсэ-
лээх санаа итинник оІорор. 

Сунтаар аатырбыт хорчуоппата роспотребнадзордар бобууларынан а´а-µілэ быстар мілтіх. 
Сыаналара да µрдµгэ бэрт. Биэс тоорохой буспут эттэрэ «шашлык» диэн ааттанан, 100 солк. тах-
са. 100 грамм баар эрэ суох эрэ. Èккитэ ылан сиэн кірін баран аккаастанным. Èстэрин миинэ, 
бырпах кыра баара эмиэ мілтіх. Сунтаар хорчуоппата маннык ньµдьµрээбитин µйэбэр бастакы 
кірµµм. Тойоттор бэйэлэрэ туспа а´ыы сылдьар буолан, боростой ы´ыах дьонугар кы´амматах-
тар. Сунтаар уопсайынан атын улуустарга холоотоххо сыаната µрдээбит. Хоту улуустар сыанала-
рыгар тэІнэ´эригэр тиийбит. Дохуоттара та´ыччы улаатта дииллэрин эмиэ истибэтим. Ìирнэй 
дьайыыта дииллэр. Кымы´ы, µтэ´элээх эти кірбітµбµт. Кымы´ы бобооччулар Ньурба надзордара 
дииллэр, хата, ньурбалар кымыс а±алан атыылаабыттарын сура±ын эрэ истэн хааллыбыт. А´а±ас 
сиргэ астаа´ыны Россияттан бобуллубут диэтилэр. Ы´ыахпыт а´ын кыайан дьа´аммат турукка 
тиийэ тутулуктаммыппыт іті кі´µннэ. 

Сунтаар килбэйэр киинигэр «Ìария» диэн кэтэх ма±а´ыын кµннэри-тµµннэри арыгыны 
атыылыы турда. Ті´і эмэ эрдэттэн арыгы атыытын боппуттарын µрдµнэн. Èккис кµнµгэр арыгы 
атыытын кµµстэринэн нэ´иилэ тохтоппуттарын эттилэр. Ол µрдµнэн биибэни кіІµл атыылыы 
турда. Дьэ, кыайтарбатах «Ìаарыйа» буолан биэрдэ. Сунтаар саламтата хаста да суутта´ан, «Ìа-
арыйа±а» кыайтарбыттар дииллэр. Ìирнэй диэкиттэн кэлбит «Ìария» Сунтаардар арыгылыыр 
ойбонноругар кубулуйбута ырааппытын сібµлээбэт µгµс эбит эрээри, кыайан боччуйбатахтар. 
Улуу Арассыыйа арыгыны атыылыыр сокуона олохтоох дьа´алта да, республика да ханнык да 
дьа´алыгар бас бэриммэтин ча±ылхайдык туо´улаата. 

Бу роспотребнадзордарбыт Дьокуускайтан Сунтаарга тиийэ кыайардыы бары «Чайнойдары» 
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сабан кэбиспиттэр. «Ìаарыйаны» кинилэр кыайбаттар µ´µ (кымы´ы кыайаллар эбит). Айан дьо-
но аччыктаан, бэркэ эрэйдэннэ. 

Суол ситэ илик. Сорох сиргэ буорун саІа кута сылдьаллар. Бу кµ´µн суол а´ыллыытын бэ-
лиэтээн бі±і буолбуттара, µтµілээх аат, уордьан, мэтээл µллэстэн µллэІнэппиттэрэ. Быйыл да, 
э´иил да суолу іссі тігµл «бµтэрэн», хос-хос быраа´ынньыктыы´ыктар, эбии мэтээл бэчээтти-
и´иктэр. Самыыр тµстэ да иэдэйии´ик этэ. Хата, халлаан туран биэрдэ. Паромнар µлэлии сатаа-
тылар. Ìарха µрэ±ин парома барыларыттан сыаналаах. Настырыанньаларыттан кірін сыаналара 
µларыйа сылдьар эбит. Сунтаар, Ньурба аннынан Бµлµµнµ 130 с., туораан кэлбиппит. Ìарха 
кэтэх парома бастаан 160 с. диэтилэр. Онтон 200 с. диэтилэр. Чиэкпин а±алыІ диэбиппэр 240 с. 
диэтилэр. Јссі ті´і ба±арар µрдэтэ туруох чинчилээхтэр.Онтон чиэк охсор массыынабыт «а´ылы-
га бµтэн хаалбыт», онон тµ´µІ диэн буолла. Нэ´иилэ эри´эн, илиинэн «чиэк» дуома суруттаран 
та±ыстыбыт. 

Уопсайынан арыгы атыылыыр кэтэх ма±а´ыыннаах, кэтэх паромнаах буоллаххына туохха 
да кыайтарбат, кимиэхэ да бэриммэт эбиккин. Кыра µрэхтэргэ пантоннары туруорбуттара олус 
µчµгэй эбит. Ки´и барыта бу пантоннар салгыы туруохтара дуо диэн ыйытала´ар. Абыраллаах 
тэрил эбит.

Сунтаар ы´ыа±ын а´ыллыыта, сиэрэ-туома тэІнээ±э суох. Ааттаах-суоллаах алгысчыт 
Н.Е.Тимофеев ал±аата. 500-600-чэ µІкµµ´µттээх. Ыытааччы Сайа, тыл-іс мааны.

Сибиэрэп «Алгыс тµстэниитин» бэркэ туруорбуттар. Сиэргэ-туомІа аналлаах µІкµµ буолла±а. 
«О´уорун» µІкµµтµн тар±атан кэбиспиттэр дии санаатым. Биир о´уор кістµµ табыллыбата кур-
дук. Ба±ар на´аа инники олорбуппуттан буолуо. 2000 с. Сибиэрэп ы´ыа±ар ордук табыллан тах-
сыбыта. Туох да диэбит и´ин, хас биирдии хамсаныылара сахалыы астык хамсаныылаах, ки´и 
сµрэ±ин минньитэр, хара±ын манньытар кэрэ кістµµнµ тэнитэр µІкµµлэр. «О´уору» ханна ба±а-
рар туруораллар. Ìэлдьи саІаттан кірі±µн, балар хайдах туруорбуттар диэн Сунтаардарга тэІ-
нии олорор буола±ын. Ìанна таІас-сап дьµірэлэ´иитэ о´уор сµрµн іІµн оонньуутун биэрэр, ону 
таба тутууну, сатаан мандарын аттарыыны эрэйэр, µІкµµнµ туруорааччы А.Ермолаевка махтал.

Алгыс тµмµгэр саламалар сµµрэн тахсыылара астык, алгыс чахчы тиийбитин ситэрэн-симээн 
кэрэ´илээтэ. Ìэлдьи буоларын курдук ы´ыах а´ыллыыта табылынна, µчµгэйтэн, астыныыттан 
атыны истибэтим. Ы´ыах сµрµн µчµгэй сыанабылын, кіх кµµрээнин ы´ыах а´ыллыыта биэрдэ.

Оттон спартакиада а´ыллыыта уонна сабыллыыта туспа кэпсээн. 
Сунтаарга, тутуу улахан ыксалынан барбыт. Харчы кыайан тµспэккэ харгыстаата дииллэр. 

Кэлин у´укка биирдэ харчы хамсаабыт. Улахан тутуулар дьалхааннарыгар кыра сиппэтэх-хоппо-
тох элбэх. Киэргэтии мілтіх. Саатар киин уулуссаларын ірімµіннээбэтэхтэр. Сунтаар сиин бэлиэ- 
тэ буолбут сэргэлэрин сирэйин соппотохтор, харааран а±ай турар, илиилэрэ тиийбэтэх. «ОлоІхо» 
дьиэтэ тутуллубут, тас кістµµ тугу бы´аарыай, µлэтин ис хо´ооно кірдірµі турда±а. Куоракка 
а±ыс айдаанынан «Арчы» дьиэтэ тутуллан баран, ис хо´ооно кулууп буолан турара баар дии.

Стелла диэн кимэ-туга биллибэт, кіннірµ «нуучча-саха до±ордо´уута» диэн бы´аарыллар 14 
хас миэтэрэ µрдµктээх алтан бµрµі´µннээх туохха да майгыннаабат сыаналаах тутуу баар. Элбэх 
ки´иттэн ыйытан кірдµм да, ким да бу диэн чопчу бы´аарбата. Сорох «хомус» диир, сорох «илии 
тутуспуттар» диир, сорох «эр ки´и сэбигэр» холуур. Ортотугар болчуохалаах икки тимир алла- 
раатынан «сир шара» кыбыллыбыт бы´ыылаах, µі´ээ іттµнэн аламаас таас кыбыллыбыт. Уопса-
йынан алмаас тиэмэтэ Сунтаарга кыайа-хото ба´ылаабыт. Ìин иэмин-дьаамын кыайан булан 
тойоннооботум. Тутуспут дьонтон ыйыппыппын: – «Э´иги ійдіібіт да, сыаналаабат да дьыа-
ла±ыт, искусствоведтар билиэхтэрэ, сыаналыахтара» – диэн буолла. Республикабытыгар аІаар 
илии тарба±ар аа±ыллар искусствовед баар буолуохтаах, кинилэргэ эрэ анаатахтара буолуо оч-
чо±оѕ Ба±ар, сэкириэтинэй, кэлин ха´ан эрэ эмискэ ійдінін кэлэр ійдібµллээх тутуу буолуоѕ

Спартакида а´ыллыытын да, сабыллыытын да кірін баран, ійдіібітµм іссі эбилиннэ. Со-
рох-сорох тµгэннэрэ тириим та´ынан киирдэ. С. Потапов туруорууларын кірін баран урут су-
руйбутум тахса илик. Онно кинини маргинальнай ійдііх-санаалаах эффектант, спектакллары-
гар китч (куґа±аны хостоо¤ун) майгытын туту¤ар, соруйан тиэрэтин-сµіргµтµн булан кірµµнэн 
со´утар-імµрдэр, абстракциялыыр, абра-кадабра оІорон та´аарар режиссер-шоумен диэбитим. 
Ол санаабар іссі эбии итэ±эйдим. Космополит-маргинал олоІхо´ут, сахсыр±аны дуу, кумаары 
дуу дыыгынаппытынан ыйыстан кэби´эр, онто куолайыгар дыыгынаабытынан киирэн тойук бу-
олан тахсар. Ханнык эрэ мултифильмІа дуу, омук о±о киинэтигэр дуу итинниги кірін турабын. 
Дыыгынаппытынан ыйыстан кэби´эллэрин. Хаос, сир дойду айыллыыта, паровоз тыа´а, мох-
со±ол алмаас таа´ы кіті±ін та´аарар, онтун сиргэ мµлчµ тутан кэби´эр, (Сунтаар Соколинайын 
диэкки бы´ылаах), ол дэлби тэбиититтэн сир-дойду оло±ун булла бадахтаах. ХаллааІІа киит-
тэр дуу, дельфиннэр дуу кітін та±ыстылар, Аал Луук мас, Аан Алахчын, пластиковай сылгы 
ортотунан аІаардаммытыттан бухатыыр о±ону хостууллар. Ол олоІхо о±ото бухатыыр буолар. 
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Орто дойду оло±о туругурар. Били космополит олоІхо´ут кыыс сырайын мааскатын а´ан баран  
бэлэсиппиэтинэн тыкаарда турар. Таах сылдьыбатах бы´ыылаах, спартакиада сабыллыытыгар 
бэрт элбэх бэлисиппиэттээх о±о сµµрдэ сылдьара. Ону били «сэбиримиэннэй олоІхо´уппут о±оло-
ро» сылдьаллар дэ´эллэр. 

Ы´ыах уонна спартакиада сабыллыыта бииргэ буолла. Сабыллыытыгар, кµіл кытыытыгар 
даача кістір. Даача тэлгэ´этигэр, олбуору µрдµнэн уоруйахтар киирэн µµнээйилэрин уораллар. 
Кµіллэригэр биир браконьер киирэн хомус быы´ыттан кустары ытыалыыр. Сценарийы суруйбут 
Сайаны кытта режиссер Потапов ол кµіл та´ыгар дьиІнээхтик олорор ыалга сылдьан, чаайдарын 
и´эн баран, толкуйдаан та´аарбыт сценарийдара диэн телевизорга кэпсээбиттэрэ. Кырдьык, аны-
гы µйэ±э Сунтаарга да, µµнээйилэрин уоран, ку´у да ытан эрдэхтэрэ. Дьиэттэн биир сµрэ±элдьээ-
бит кірµІнээх ки´и тахсан, сыІаа±ырдыы-сыІаа±ырдыы мас хайытта±а буолар, онтон хара±а 
суох кыы´ы сиэтэн та´ааран ыскамыайка±а олордоллор. Онтон иэмэ-дьаама биллибэт, ійдім-
міт самсаа´ыннар, сыбаа´ыннар, нууччалыы-сахалыы текст аа±ыылар са±аланаллар. Джиптээх 
дьоннор, хара±а суох кыыспытын биир уол кэлэн эриссибитигэр, кыыспыт харахтанан кэллэ, 
чэмэлийии бі±іті, µірµµ-кітµµѕО´уохай, сээдьэ аІаардаах о´уохайынан тµмµктэнии. Сабыллыы 
ба±ас олох мілтіх.

Ты´ыынчанан µІкµµ´µт о±ону кытыннарбыттар. Туох эрэ мааскалаахтар бааллар, онтулара 
тµ´эн тікµнµйэ сылдьаллар. Сор хааннарын сордообуттар бы´ыылаах, ыйынан бэлэмнэммит су-
рахтаахтара. Дьокуускай куораттан С. Котаков диэн µІкµµ´µтµ ыІыран туруортарбыттар µ´µ. 
Кытайдар, корейдар массовай шоу-туруорууларыгар, былаа±ы, араас іІнііх µІкµµ´µттэри хам-
сатан эффектээх кістµµнµ биэрэллэрин µтµктэ сатаабыттар бы´ыылаах. Олох сатамматах, табыл-
лыбатах шоу буолла. Ìаассабай кістµµлээх, хамсаныы табыллыбата, сатаан туруорбатылар. Ìан-
ныкка А.Борисов маастар буолара. Бэйэтэ баар диэбиттэрэ, кыттыспатах ба±айыта дуу. Ки´и µксэ 
сібµлээбэтэх да, ійдіібітіх да. Шоулуур сирдэрин эрдэ уунан ыстара да тµ´µіхтэрин сіптіі±і, 
быыл бі±іті оргуйан олорор. Аны икки ыт баар, анал оруоллаахтар бы´ыылаах, тµ´µлгэ икки 
іттµнэн µІкµµ´µттэри кытта сµµрµµ-кітµµ бі±і. Тµбэ´иэх ыт стадиоІІа киириэн табыллыбат, 
барыта бµілээх. Босхо кими да а´ардыбаттар, харабыл-манабыл хаамыы аайы. Потапов анаан 
киллэрбит буолла±ына кіІµлэ дии санаатым, ті´і да аньыыр±аатарбын.

ДириІ ійдібµллээх, сиэрдээх-туомнаах, айыы санаалаах айыы дьоно этибит буолла±а, би´и-
ги, сахалар. Онноо±ор отуу туттахха сиэрдээх, оллоон хайысхалаах. Бу µлµгэрдээх тутуу, стадион 
а´ыллыыта сахалыы ис хо´оонноох, олохсуйбут сиэри- туому кэспэккэ, ійдібµллэри тэпсибэккэ, 
ійдінір ис хо´оонноон оІо´уллуон сіптіі±і. Аан дойдуну сабардаабыт шоу култуура тыына Сун-
таарга тиийдэ. Сахалыыбыт уурайан эрдэ±э.

Уопсай тэрээ´ин, ордук ы´ыах тэрээ´инин урукку тыына, кі±і бэрт буолан ити ійдімміт ту-
руоруулар дьон санаатын тµ´эрбэтилэр. Ы´ыах тыына ба´ыйда. ÌэІэ±э сылдьарбар спартакиада 
тыына ы´ыа±ы ба´ыйан кэбиспитэ. 

Ìаннык улахан туруоруулар, сценарийдар идеялара, ійдібµллэрэ бары іттµнэн кірін, кµµскэ 
ырытыллыахтаах, дьµµллэниэхтээх этилэр буолла±а. 

Ы´ыахха, ордук алгысчыт, алгы´ын хайдах кіті±ірі, кимиэхэ, туохха хайы´ара, хайыс-
хата, хайдах туттара-хаптара, тугу хайдах кірді´ірі, битии´иттэрин хамсаныылара, саІата, 
ырыата, тойуга, туох кэнниттэн туох кэлэр бэрээдэгэ о.д.а. барыта сыаналанар. Табыллыбыт 
алгыска тиксээри, олоххо табыллыыны, сатаныыны, дьолу-соргуну ба±аран дьон ы´ыахха кэлэр, 
сиэргэ-туомІа хайаан да сылдьар. Ы´ыах сиэригэр- туомугар сылдьыбакка, алгыска тииспэккэ, 
аІардас кµµлэйигэр сылдьан баран ы´ыахтаатым диир сыы´а. 

Ы´ыах кутун иІэринэ сылдьар алгысчыттар, ы´ыах куттаах тэрийээччилэр, кырдьа±астар 
баар буолаллар. СаІа дьылга быйыл туох ханнык ы´ыа±ы ханна, хайдах ыытарыІ ороскуота 
аа±ыллан, харчыта кірµллэн бэлэм буолуохтаах. Кы´ын ы´ыах кі±µн иитии барар. Ол аата ы´ыах 
ту´унан, кини суолтатын кэпсэтии, таІа´ы-сабы, и´ити-хомуо´у бэлэмнээ´ин, ырыа±а-тойукка, 
µІкµµгэ, о´уохайга, олоІхо±о, сиэргэ-туомІа, тутууга бэлэмнэнии, ы´ыах барылын, тосхолун 
дьµµллэ´ии барыахтаах. Хас биирдии ки´и бу мин ы´ыа±ым диэн дойдутун ы´ыа±ын сыана-
лыахтаах, хас биирдии ки´и ы´ыахха кытты´ыахтаах, оччо±о биирдэ кіх баар буолар. Туорат-
тан кірі-истэ, уопсай алгыска, кіргі-нарга, оонньууга кыттыга´а суох курдук сылдьыы суох 
буолуохтаах. Ы´ыах кі±і µгµс улуустарга мілтіх. Ы´ыахтара а±ыйах хонук хаалбытын кэннэ 
саба тутан, тэрийэ хайыы сатыы сылдьар буолаллар, онтон туох µчµгэй тэрээ´инэ тахсыай, ті´і 
кµттµіннээх кіх µіскµій.

Дьокуускайтан чугас биир нэ´илиэккэ сырыттым. Ы´ыахтыыр сирдэрэ туох да бэртээхэй. 
Киэргэтии бі±і, кы´ана сатаабыттар. Сиэрдэрэ-туомнара, самодеятельность кэнсиэрин кірµµ кур-
дук, «µ´µ алгыс», оонньоон кірдірµµ. Хайдах эрэ, кимнээх эрэ, ха´ан эрэ ы´ыахтаабыттарын 
ту´унан хобдох кэпсэл и´иллэн аа´ар. Тыл-іс мілтіх, олоІхоттон этиилэр бы´а тардан ыла- 
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ыла кыайан самсаабатахтар, ситимнээбэтэхтэр. Тойоттор тахсан, нууччалыы-сахалыы буккуйан 
саІарыы бі±і. Тута кµрэхтэ´ии буолла, о´уохай 3-5 мµнµµтэ этиллэн и´эн, тохтоото. А´аа´ын 
кэнниттэн кµнµс 2-3 ч. тар±а´ан хааллылар. ¥Ікµµлэрэ кулуупка, спортсаалга тµµн тілібµрдээх 
буолар диэтилэр. Ы´ыах кі±і ы´ылынна±а ол. 

Ы´ыах бары тэрээ´инэ ы´ыахтыыр сиргэ, дьон кі±µн ыспакка биир сиргэ, хонор буоллахха 
хоно сытан ыытыллыахтаах. Биир сиргэ о´уохай тµ´µлгэтэ, иккискэ µІкµµ, µ´µскэ оонньуу – ол 
курдук арааран эргиччи барыахтаах. Оччо±о дьон эргиччи кэрийэ сылдьан киириэхтээх. Ы´ыах 
оонньуута, кірі-нара босхо буолуохтаах. Алгысчыкка, ыІырыылаах ырыа´ыттарга, µІкµµ´µт-
тэргэ, тэрийээччилэргэ, ыытааччыларга тілінµіхтээх. Ы´ыахха харчы ілірі сатаан, барытын 
ы´ыахха кэлбит ки´иэхэ тілібµрдээх оІорон, ы´ыах майгытын алдьаттылар. Ы´ыах а´ыл-
лыыта, сабыллыыта, ат сµµрдµµтэ, ырыа-тойук, кµрэхтэ´иини кірµµ барыта тілібµрдэннэ±инэ 
иэдэйэбит дии. Арыгы бобуллара сіп. Араас сµµлµктэр дьону албынныыр оонньууларын киллэ-
римиэххэ наада. Атын омук а´а-таІа´а, мала-сала, ырыата-муусуката, саІата-иІэтэ ы´ыах кµн 
тохтуохтаах. Барыта ыраас сахалыы барыахтаах.

Дьокуускай о´уокайын тµ´µлгэтин кытыыга та´ааран кэбиспитэ куорат ы´ыа±ын сµрµн 
итэ±э´э буолар. О´уокай – ы´ыах тыына буолла±а дии. Ону хабахха тыыннарыы туох аанньа 
буолсу. О´уохай тыына кірдірбµтµнэн, тэрээ´ин мілті±µттэн салыйыах курдук. Сунтаар быйыл-
гы о´уохайа урукку Сибиэрэп ы´ыа±ар ханан да тиийбэтэ. Ті´і эмэ республика µгµс этээччитэ 
кэлбитин µрдµнэн. Биричиинэтэ биир – ы´ыах дьонун ы´ан кэбистилэр. Бачча улахан ы´ыах 
о´уохайын кµрэ±эр улахан бириистэрэ кыра мата´ыыкыл эрэ. Ìассыына да буолуон сіптіі±і. 

тµмµктээн эттэххэ, ы´ыахтарбыт тэрээ´иннэрэ уопсайынан тупсан, сайдан и´эр курдук. ол 
эрээри, ырыынак «купи-продай» диэн куту- сµрµ ыгар ыар тыына ы´ыах тыынын эмиэ ыкпыт. 
Ытык ³йд³бµллээх, алгыска тиксэр баар-суох Ытык тойбутун – ы´ыа±ы ырыынакка, маргы- 
наалларга, глобалистарга тэбистэримиэ±иІ. Саха баарын тухары ы´ыах сахалыытынан хаала-
ра с³п диэн санаалаахпын. 
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оло¢Хо этИтИИтэ
  

лавдия Ильинична Максимова – Сайыына 1989 с. бэйэни са-
лайыныы, чэбдигирдинии, сайыннарыныы хайысхатыгар 
бэйэтин тус кы´ал±атыттан кэлбитэ. ки´и бэйэтин хам бат-

тана сылдьыбыт ис кыахтарын бэйэтин ту´угар а´ан ту´анан, онно 
атын дьоІІо к³м³л³´³р кыахтаа±ын билбитэ. онтон ыла, ки´и бэйэтин 
кыа±ын билэн, билинэн, дьалкытан та´ааран, тус кы´ал±атын, сатам-
матах, табыллыбатах ³рµттэрин кыайарыгар µ³рэтэргэ у´уйаан тэрим-
митэ. Сити´иилээхтик µлэлээбитэ, µлэтин тµмµктэрэ к³ст³н барбыта. 

1997 с. Дьокуускай куорат култууратын салаатын и´инэн ду-
хуобунаска µлэлиир анал киин буолбута. Сайыына у´уйааныгар ба-
рыта биэс ты´ыынчаттан тахса ки´и сылдьан, бэйэтин ис кыа±ын 
ту´анарга у´уллубута. Онтон сорохторо бэйэлэриттэн со´уйуохтары-
гар дылы тосту уларыйбыттара. Уларыйбыта оло±у кірµµлэрэ, µчµ-
гэйи, ку´а±аны сыаналаа´ыннара, чугас дьонноругар, бар дьоІІо, 
омуктарыгар сы´ыаннара. Сахалара у´уктан сахатыйан барбыттар 
да µгµстэр. 70-чалаах эмээхситтэр шпагат биэрэллэрин, бары кµр-
гµімµнэн істµікµлэннэн хаамалларын, ыллыыр, туойар, µІкµµлµµр, 
иистэнэр буолбуттарын, олохторун ис хо´оонун тупсарыммыттары, 
дьµ´µннµµн-бодолуун уларыйбыттары, бэйэ киэннэрин ірі тардым-
мыттары, арыгыттан аккаастаммыттары, табахтарын бырахпыттары, 

доруобуйаларын кіннірµнэн чіл олохтоммуттары элбэ±и мин да илэ кірбµтµм.
Сайыына у´уйаанын сµрµн тосхоллорунан
   1. Бэйэни салайыныы
   2. Бэйэни чэбигирдинии
   3. Бэйэни сайыннарыы
диэн этиэххэ сіп. Бу куурустары ааспыттар салгыы, бэйэлэрин ис кыахтарын дьо±урдарын, 

талааннарын салгыы дьалкытан та´аарарга, сатаан ту´анарга µірэнэллэр.
Кимиэхэ туох баарынан, удьуордара у´уктан, араас хайысха±а у´уйуллаллар.
Тус бэйэни чэбдигирдэн, сайыннарынан, бэйэни салайынар буолан бардахтарына куту кыт-

та µлэ са±аланар. У´уйаан сµнньµнэн ки´и кутугар-сµрµгэр, кини ис дьиІэр, ис кэрэтигэр, ис 
кыа±ар ки´и сµрµн, тыынын бі±іргітіргі, у´атарга ту´аайыылаахтык µлэлиир.

Саха тірµт билиилэригэр, бэйэни сіргµтµнэр, ис кыа±ын та´аарынар, ту´анар ньымаларыгар 
оло±уран, ки´и бэйэтин бэйэтэ оІостунарын сити´эр.

Салайыныыга ки´и бэйэтин ійµн-санаатын, кутун –сµрµн саа´ыланар µлэтэ киирэр.
чэбдигириигэ – чэгиэн-чэбдик, чэнчис-чэбэр, чіл буолуу, сатаан тыыныы, а´аа´ын, хамса-

ныы, ыраастаныы µлэтэ киирэр.
Сайыннарыыга – саха итэ±элэ, сиэрэ-туома, майгыта-сигилитэ, билиитэ, онтон сиэттэрэн, 

бэйэ ис кыа±ын та´аарыы, бэйэни билии, іті кірµµ (интуиция) билинии киирэр.
– Бу µс суол сіптіі±µн ааспыт сыллар бигэргэттилэр, Ону µлэм тµмµктэрэ кірдіріллір, 

у´уйааІІа сылдьыбыттар, доруобуйалара, майгылара-сигилилэрэ, дьиэ-кэргэннэригэр, таптал-
га сы´ыаннара тупсара кі´µннэ. Оло±у сыаналаа´ын, кірµµ уларыйара, ки´и бэйэтин бэйэтэ 
саІаттан арыйара баар, – диэн Клавдия Èльинична астына кэпсиир. Ки´иэхэ сырдыкка, кэрэ±э, 
чэгиэн, чэбдик, чіл олоххо тарды´ыытын у´угуннарабын диир. 

Ки´и бэйэтин бэйэтэ хам баттаан, хараІа±а сылдьыбытын билэн, хараІаттан сырдыкка тах-
сыытын харыстыыр, суолталыыр буолар.

Сура±ын истэ-истэ, µгµстэр, Сайыына у´уйаанын судургу дьо±уру, талааны эрэ арыйарга 
ту´уламмыт µірэх курдук ійдµµллэр. Ол сыы´а. У´уйааІІа бастатан туран ки´иэхэ тирэх би-
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лиини биэрэллэр. Кини бэйэтин бэйэтэ сатаан и´иллэнэр, истэр, толкуйун хамсатар буоларын 
сити´ии. ¥лэ-хамнас, дьиэ-кэргэн кµннээ±и тµбµгэр баттатан, µп-харчы, µірэх сырсыытыгар бат-
татан, билиІІи дьон олох толкуйдаабат буолла. Комплекс, стереотип, социальнай гипноз, хам 
хааччахтаныы. Ону і´µлµнµµ – улахан сити´ии.

50-60 саастарыгар тиийэн баран, саныыр санаабытын сатаан сахалыы сайа этэр кыахпыт 
суох диэн билинэр дьон хайдах бэйэлэрин сатаан салайыныахтарай?! Бу дьон санааларын сатаан 
сахалыы сайа этэр буолалларын бастаан сити´иэххэ, дьону µтµктэн, дьон туох дииринэн олоруу 
омсотун ійдіітіхтірµнэ бэйэ кэриІинэн, бэйэ та´ымынан эппиэт кэлэр. Оччо±о ки´и бэйэтин 
убаастыыр, ытыктыыр буолар. Боруобаланан, холонон кірін, а´ыллан, арыллан истэ±ин аайы, 
иэйии-куойуу, айар дьо±ур у´уктуута кэлэр. 

Бµгµн олоІхо±о киирии ту´унан кэпсэтиэхпит.
Сайыына 1999 с. олоІхо эйгэтигэр киириитин са±алаабыта. Оччолорго кини µірэтии олоІхо, 

уонна ийэ олоІхо, ол аата µірэнэн аа±ан, нойосуустаан олоІхолооччулар (артыыстар курдук) 
уонна ийэ олоІхо´уттар (этиттэрэн олоІхолооччулар) диэн баалларын билбитим уонна этиттэрии 
эйгэтигэр µлэлииргэ бы´аарыммытым диэн этэр.

– Бастаан 30 ки´и дьарыктаммыта, олортон икки ки´иэхэ олоІхо тыла киирэр этэ. Со-
рох ки´иэхэ удьуорунан олоІхо´ута (урукку оло±ор) чугас, соро±о ыраах баарын, сороххо олох 
да кэлбэтин билэн, кірбµіччµтµ кытта куту ыІыран ылан, анаан кэпсэтэн, бы´аарсан µлэлиир  
буолбутум диир.

Сороххо суругунан, сорох туругар киирэн, олоІхо´утун ыІыран, тута ханнык олоІхо ті´іті 
киирэринэн олоІхолоон барар буолбуттар. Онтон бэйэлэрэ эбии дьарыгыран бу олоІхолорун 
кэІэттэр кэІэтэн тупсаран испиттэр. Сороххо ырыа, µІкµµ о.д.а дьо±ура у´уктубут.

Барыта 50-ча ки´и олоІхо±о дьарыктаммыт. Олортон уонча ки´и этиттэрэн, олоІхолоо´уІІа 
чуга´аабыт. Бу у´уйааны ааспыт тирэх билиини ылбыт кіннірµ дьиэ ха´аайкалара, ырыат-
тан-тойуктан ыраах дьон, сорохторо сахалыы саІа саІаран эрэр куорат сахалара. У´уйааІІа 
дор±ооІІо, хомуска, ырыа±а, тойукка дьарыгы, айар-тутар майгыны ірі туталлар. Кимиэхэ  
туох-ханнык тахсарынан ону сайыннарыы, куту кытта дьарыктаныы барар.

Ìин уруккуттан билэбин, «Кімµлµіккэ» ким 10-ча мµнµµтэ, ким 1-2 чаас этиттэрэн олоІхо-
луулларын. антонина Суханова этиттэрэн олоІхо суруйбутун, ол олоІхото бэчээккэ бэлэмнэнэн 
баран, кыайан тахса илигин. Ки´и итэ±эйиэ суо±ун курдук тµмµктэр бааллар. Елена дьячков-
ская олоІхотун эмиэ истибитим. наталия Винокурова, Варвара капитонова, аида Платонова, 
Екатерина Заболоцкая, татьяна эверстова, Гурий Герасимов, Марина Ушницкая уо.д.а билигин 
этиттэрэн, бэйэлэрин та´ымнарынан хоп курдук олоІхолууллар. Сорохторун, Тумус Ìэхээлэли-
ин бу соторутаа±ыта баран эмиэ и´иттибит, ырытыстыбыт. Кыра, орто, улахан та´ымнаах, ким 
ті´і баайыылаах олоІхо´уттаа±ынан тахсар эбит. Тыл µірэ±э суох, ырыа´ыт, тойуксут буолбатах 
кіннірµ дьоІІо тыл-іс этиттэрэн киириитэ тута истэ олордоххо сіхтірір. Èэтэр-иэппэт майгы 
баар. Ардыгар олох хаа´ахтан хостуур курдук киирэн барар эбит. Гурий Герасимов остуоруйа- 
олоІхотугар ураты майгы баарын кірдірді. 

ОлоІхо тиллэр суола бу у´уйааІІа баар эбит диэн санаа±а кэллибит. Атын ханна да маннык 
удьуор утумунан µлэ баара биллибэт. ¥ірэтэ, µтµктэ сатыыллар да барыта «артыыстаа´ын». Ол 
ту´унан, олоІхо±о сы´ыан да ту´унан, удьуор утумунан кірдіі´µн ыытан анал у´уйаанарда тэ-
рийиэ±иІ диэн «ОлоІхо кубулуйуута» диэн Кыым 2006 с. от ыйын 13 к. 27-гэр ыстатыйа суруйан 
турабын. Онно санаабын а´а±астык эппитим.

Бастатан туран, кірбµіччµнµ кытта у´уйааІІа сіп тµбэ´эр, сµнньµнэн уол о±ону (ки´ини) 
талыы ирдэнэр. Èкки´инэн, тирэх билиини биэрии, µсµ´µнэн, дьо±уру дьалкытан та´аарыы, 
тірдµ´µнэн, этиттэриигэ киирии, бэси´инэн, бэйэтин бэйэтэ дьарыктыыр кыа±ы биэрии. Ìантан 
олоІхону этиттэрэн, тута хо´уйан та´аарар о±олор тахсыахтарын сіп. 

Тµмµктээн эттэххэ, Сайыына у´уйааныгар кииннээн анал бырагыраамманан о±олору да, 
улахан дьону да талан, сыымайдаан, удьуор олоІхо утумун салгыахха с³п, ол онно олоІхо ассо-
циацията µлэтин былааныгар киллэрэн, µбµлээ´инин к³р³н, кµµстээх хамсаа´ыны ыытыан наа-
да эбит. Бу у´уйааІІа ырыа±а, тойукка, олоІхо±о туспа суоллаах-иистээх дьону эбии тµмэн кы-
тыннарыахха. тута хо´уйуу, хаалан эрэр тойук майгыта с³ргµтµллµ³н с³п. туспа эйгэ µ³скµ³±э. 
¥гэс олохсуйуо±а. 

Сайыына у´уйаанын бэйэлэрин та´ымнарыттан кірін сібµлµµр, сібµлээбэт, хай±ыыр, хай-
±аабат баар буолуон сіп. Ол эрэн кини олоІхо арыллар биир уратылаах кµлµµ´µн тута сылдьар. 
Атын баарын билбэтим.

К.È.Ìаксимова-Сайыына тірµт уус, удьуор, айыл±аттан бэриллиилээх ки´и. Кини саха 
былыргыттан ичээн, кірбµіччµ ньыматын ту´анар, уонунан сыллаах µлэтин тµмµгэ, бу хайысха 
кэскиллээх буолуо±ун туо´улуур.
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оло¢Хо кУбУлУйУУта

КµдэІІэ кітір кібµіх ба±алар,
Кµл-кімір санаа кµдэригэ,
Кµдээринэ кійгµір кµµркэлэ,
КµлµІкээр тыл кµідьµйµµтэ.

Кубул±ат олоІхо куудьуйуута
Ис дьиІэ суох ииспэрэй,
Тас кістµµлээх татым ій,
Кµппµлµµ барар кµµгэн кµµрээн.

Сахаттан салыйбыт салааґын
Матан, бµтэн эрэргэ малааґын,
Маргынаал, бааґынай баґылааґын,
Манньытан, манньалаан ылааґын.

ыйыл кµ´µн 74 дойдуттан, Иордания принцессата Басма Бинт талал ба´ылыктаах дой-
дулар икки ардыларынаа±ы жюри дьµµлµгэр, харыстабыл ахсааныгар киириэхтээх ше-
деврдарга 107 бырайыак киирбит. олортон 43-´э ааспыт. ол и´игэр олоІхо бырайыа-

га. Би´иэхэ олоІхо ассоциациятын 1999 с. бастакы бирисидиэн М.Е.николаев салайбыта. Ср 
ЮнЕСко-±а сопредсэдээтэлэ Е.а.Сидорова олоІхону бу дьµµлгэ киллэрии бары хара µлэтин 
тэрийбитэ, оІорбута. ГчИ бырайыагы оІорон киллэрбитин кэннэ рФ µгµс µрдµк ³´µ³лээхтэрин 
³й³бµллээх илии баттаа´ыннарын М.Е.николаев тус бэйэтинэн сылдьан ситиспитэ. Бу икки ки´и 
µтµ³тэ сыаналаммакка, умнулунна бадахтаах.

ЮНЕСКО материальнайа суох ки´и аймах култуура±а сыаннастара суураллан, сµтэн, ілін, 
симэлийэн и´эллэриттэн ыксаан, 2003 с. харыстыырга аналлаах Конвенция ылыммыта. Бы´а-
та «кы´ыл кинигэ» олохтообута. Харчы кірбµтэ. 2001, 2003, 2005 сс. маннык испиэ´эктээ´ин  
буолла. Бу µ´µс, бµтэ´ик испиэ´эк.

олоІхо. Ол+оІ+хо. «олох оІо´уутун хо´уй» дииллэр. Èнньэ гынан, аан дойду материаль-
найа суох сµтэр кутталламмыт сиэдэрэй сыаннастарын ахсааныгар, эпостартан би´иги олоІхо- 
бут, Филиппиин арыыларын Марао норуотун даранген диэн эпостарын кытта киирдэ. 

ЮНЕСКО, олоІхону «кы´ыл кинигэ±э» киллэрбит. Јлін эрэри ірµ´µйэргэ харчы кірбµт. 
Тылбытын ілін эрэр тыллар ахсааннарыгар бу ЮНЕСКО эмиэ киллэрбитэ. Èтэ±элбитин олох да 
ілін бµппµтµнэн, 100% бырабысылаабынайдарынан аахпыттара быданнаата. 

тыл , Итэ±эл, олоІхо – бу омукпут ис дьиІэ, ис чиІэ, айыллыытын т³рд³, бу – к³хсµттэн 
к³нт³ст³³х, ар±а´ыттан тэ´ииннээх айыы хаан айма±ын, кµн ³рк³н уу´ун бороІ урааІхайын 
омук буолар, айыы ки´итэ аатырар т³рµтэ. тыла, итэ±элэ, олоІхото ³лл³±µнэ саха омук омук 
бы´ыытынан ³л³р. Јлін эрэ±ит диэбиттэригэр µірµµ бі±і. Јлµµттэн ас та´аарынаары «остуол- 
лаа´ын» µлµгэрэ µрдµбµтµгэр µлµгµнэйдэ. Быраа´ынньык курдук. 

ОлоІхо тыынын сэбиэскэй кэм быспыта. Билигин олоІхобут тыыннаах диирбит сыы´а  
буолуо. ¥тµктµµ, µірэтии олоІхо уонна чинчийии ханан эмэ баар. олоІхону тыынныыр эйгэтэ 
да, утума да, µгэ´э да билигин суох. ОлоІхо– омукпут уратылаах µрдµк тыына. Ол у´ун тыына 
кылгаабыт.

Туох ааттаах олоІхо кµµрээнэ буолла, мамыыІката дуу, малаа´ына дуу диэн бол±ойон кір-
бµтµм, «олоІхо» диэн ааттаах ботуччу харчы чімі±µн тула «олоІхо быраастара» мустан мунньах 
бі±іті буола турар эбит. Дыйаагынас туруораллар бы´ыылаах. Бары «олоІхо шоу-бырайыага» 
диэн бакыаттаахтар, харчы сµгэргэ кууллаахтар. Бакыаттарын биэрэллэр уонна куулларыгар 
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харчы хаалыыллар эбит. Тµргэнник да кыаллыах дьыала чаардаан сыппыт эбит дии санаатым. 
Èти µлµгэр харчынан «искуустубаннай дыхаанньа» оІороннор, олоІхону тилиннэриэхпит дэ- 
´эллэр. Јссі олоІхо саха буолара наадата суох, нуучча, дьоппуон, кытай, туурак, ангылычаан, 
испаан, ньиэмэс о.д.а аан дойду омугун араас тылынан тыыннанан, нууччаны кытта нуучча, 
дьоппуону кытта дьоппуон буолуо диэн этэллэр эбит. Èнтэрнассынаалынай олоІхону, ілін эрэр 
саха олоІхотун и´иттэн хостуу сылдьаллар эбит, бу дьонуІ. Кута-сµрэ, ба±ар тыына да суох  
буоллун, кµлµгэ, омооно, бодото баар буолла да сіп диэн буолбут. Харчы бµтµір диэри «шоулаан» 
да тулу´уохпут дииллэр эбит. Архыыпка 160 олоІхо сыккырыыр тыынын кµлµгэ сытар диэн 
«мэлдьи мичээр, куруук мааны» дьоннор эппиттэрэ. Ол тула абына-табына, саарбахтаабыт уонна 
саараабыт дьон санньы´ан тураахтыыллар эбитѕ

ЮнЕСко 10 сылга олоІхону «реанимациялыыр» сыалга 2 м³л $ к³рбµт. Би´иги бэйэбит оч-
чоттон итэ±э´э суо±у кірµіхтээхпит. Холбоон 4 міл. $. Бирисидиэн, бырабыыталыстыба олоІхо 
хаартытын илиилэригэр туттулар. а.к.акимов бы´аччы µлэни иилиир-са±алыыр буолла.

Чиэски майгылар

Саха литературата, поэзията, чинчийиитэ, искуустубата, тыйаатыра, муусуката, култуура 
тэрилтэлэрэ, µірэ±ирии, наука – бы´ата, духуобунай эйгэ барыта турунна. Духуобунас эйгэтигэр 
национальнай бырагыраама оІо´уллан эрэр курдук.

Боппуруос хайдах уонна туох хайысханан са±аланан эрэр диэІІэ сытар. Јрт уота оту-ма´ы 
араарбакка сииринии, сиир и´ин сэтэрээн, а´ыыр и´ин абыланан маннык кµдээринэ кµµрээн 
оргуйда. ¥лэлэрэ дьон µтµітµн умнууттан са±аланна. Сµµс да бырагыраамма ылынныннар. Ахса-
анынан кыайбаккын, кытай буола иликпит. 

кыайар суолбут кэннибитигэр, тэпсэн ааспыппытыгар сытар. ол µгэ´и, ньыманы тилиннэ-
риибит, эйгэни оло±урдуубут. Онно култуура, оскуола национальнай бырагырааммаларын оІорон 
испиппит. Сэ´эн тµмсµµнµ, айыы итэ±элин киинин тэрийэргэ холоммуппут. Са±алаа´ын баара 
дии. Удьуор утумун, ыал ти´игин µірэтэн, билгэни, таІханы билэн, иччини, айыыны арааран 
сиэргэ-туомІа сыстыахча буолан испиппит баараѕ 

Духуобунай эйгэ±э, тірµт угэс култуура±а тіннір буоллахха, оскуола±а чаастарбытын урукку 
курдук 8 ч. т³ннµ³±µІ. Штаттары урукку оннугар тµ´эрэн, эбии µп-харчы кірін, олоІхо утумун 
сыдьаанын кірдµі±µІ. «Удьуор кітµппэт» диэн уос домо±ун баты´ыа±ыІ. ¥лµбээй, кµппµлээй 
шоу, мэрэппэрийээтийэ майгылаах ис дьиІэ, ис хо´ооно суох µлэлэри, сымыйа чинчийиилэри, 
бырайыактары тохтотуо±уІ.. Бырайыактааччылары, µірэтээччилэри, у´уйааччылары сыымай-
дыа±ыІ. Чопчулаан, хайысхалаан, тымырдаан-сыдьааннаан µлэлиэ±иІ. Тыыннаах, ілбµт, ілін 
эрэр, кµлµк-сµлµк, µтµктээйи майгылары, атыыры-ты´ыны, саханы-хорону араара µірэниэ±иІ. 
Омукпут тыынын у´атыаххытын ба±арар буоллаххытына бэйэбитин албынанымыа±ыІ.

Бэйэбит олоІхолорбут сахалыы бэчээттэнэн ситэ тахса да, туруорулла да иликтэринэ, то±о 
ити олоІхону нууччалыы, дьоппуоннуу, ангылычаанныы о.д.а чиэски омук тылынан туруора, 
та´аара сатыылларын ійдіібіппµн. Ону тылбаастыахха наада, харчы бі±і кутан та´аартарыахха 
наада. Бу олоІхобут, Уйбаан, Ìаарыйа диэн ааттаах суруйааччылар суруктара буолбатах ээ. 
Саха омук ійµгэр санаатыгар, этигэр-хааныгар иІмит ытык ійдібµллээх этиттэриилээх майгы 
эбээт. Удьуорунан утумнуур, хаанынан бэриллэр, кини инники айанын суола – µгэс! ¥гэс эрэ! 
кини µгэскэ оло±урбут айыыбыт итэ±элин курдук. олоІхо±о – айыы итэ±элин ис хо´ооно баар. 
айыы итэ±элин ³йд³³б³т, ылыммат ки´и олоІхону ³йдµµрµгэр да, ылынарыгар да, µ³рэтэригэр 
да итэ±эйиэххэ сатаммат! Барыта сымыйа, албын, µтµктээйи т³рµттээх, кимиэхэ эрэ с³п тµбэ´э 
сатыыр – шоу буолар. 

Би´иги тіріібµт тылбытыгар, тірµт итэ±элбитигэр, олоІхобутугар кэмиттэн кэмигэр кµµрээн-
нээх хамсаа´ыннары оІорон кэлбиппит. 90-с сыллартан ис-дьиІнээх µлэ са±аланан и´эн тохтоо- 
то. Ол барыта µрдµк саламтабыт, саха кута-сµрэ туохтан-кимтэн тутулуктаа±ын ійдіібітµттэн, 
ба´ылааччы дуу´атыгар ымманыйарыттан, онно сіп буоларга ыытар бэлиитикэтиттэн тутулук-
таммыта. Хоролуу, баа´ынайдыы бараа´ын. 

Бэлиитикэттэн тутулуга суох иитиллэр, сахалыы сайдар µгэспит суох буолбут. ¥і´э туох 
диэтилэр да, ону µтµктµµ. Сыл-хонук ааста±ын аайы сахалыыбыт кэбирээн, суураллан и´эр. Бу 
кэмІэ олоІхонон саха кутун б³±³рг³тµµгэ, ис кµµ´µн та´аарыыга, µгэспитин, итэ±элбитин с³р-
гµтµµгэ, олохсутууга кыах бэриллибитин ³йдµ³хтээхпит. Атыылаа´ыІІа буолбатах.

Сурах та´ымыгар холобур баар. Ìааман тібітµн кірдірін, аан дойдуга аатыран, республи-
ка±а 20 эрэ ты´. $ киирбит. Киирии тілібµрµн 50 $ кірдірбµттэр. Хас эмэ мілµйµін ки´и кірбµт. 
¥с мілµйµін ки´и кірбµт буолла±ына 150 міл. $ киирбит буолуон сіптіі±і. ОлоІхо±о 4 міл. 
кірµллµбµтµн санааІ. Ол мілµйµіннэр ханна тиийбиттэрин, ким хармааныгар киирбитин ким 
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да билбэт. Ìааман муо´ун кыырпа±ын, мааман тµµтµн атыылаан, бэркэ ту´аммыттар дииллэр. 
Салгыы барар бырайыактарын дьоппуоннар уонна французтар 50-нуу % µллэстибиттэр, саха-
ларга тии´иннэрбэтэхтэр диэн сир-буор аннынан кэпсэтии бі±і тар±анна. Ті´іті сымыйатын, 
ті´іті кырдьыгын айбыт таІара билэн эрдэ±эѕ Èти мааман тібітµн манна «коммерсааннар» ким 
ба±алаахха атыылыы сатыы сылдьыбыттарын кірін, биир биолог бырабыыталыстыба атыыла´а-
рыгар сыыттаабыт, онтулара харчыта суох буола быста дьадайан, манна кµµлэйдии кэлэ сылдьар 
француус ки´ититтэн харчы иэ´ээн ылан атыыласпыттар диэн µ´µктµµллэр. ОлоІхо бырайыага 
маннык «µ´µ» буолуо суо±а дуо?ѕ 

олоІхо эпос майгытын сµтэрэр суолун тутумуо±уІ. 10 сылга 10 хайысхалаах бырагыраам-
малар оІо´улла охсубуттар. Туох барыта са±аланыытыгар сытар. ОлоІхону аа´а араас чиэски 
майгыларынан дьахтары симиир курдук симээн кэбистэхпитинэ кыаллыа суо±а.

ОлоІхо дьахтар (ты´ы) эйгэ буолбатах. ОлоІхо, айар (атыыр) эйгэ. 
Былыыр-былыргыттан саха оло±ор олоІхо биир тулхадыйбат суоллаах этэ, ол – олоІхо эр 

ки´и майгыта! Ырыа – дьахтар, тойук – эр ки´и майгыта буоларын курдук. Ол дьахтарга таІара 
айар майгыттан матарбытын курдук. Кини айыллыбыты тірітір. Эр ки´и тіріібіт. Биология да 
іттµнэн сатаммат. Èккиэннэригэр маппыт аІаар баар. Ба±ар, ха´ан эрэ дьахтар о±о уллуругун 
айан оІорор буолла±ына этиттэрэн олоІхолуо±аѕ Эр ки´илии куттаах дьахталлар баар буола-
аччылар.

олоІхо – таІара тардыыта (тяга), олоІхо ситимэ – айыы быата. ДьиІин кірдµµр буол-
лаххытына атыны булуоххут суо±а. айыы сиэриттэн, айыы майгытыттан тэйдигит да, сымыйа, 
албын, µтµктээйи µрдµгэр тµ´µ³ххµт. Шоулаан баран кірбµккµт, кµµгэн уостарыныы барыта 
сµтэн хаалыа±аѕ 

ОлоІхо тойук майгытынан толоруллар. ОлоІхо тойугун майгыта – таба тайанар айан май-
гыта, суол хайытан тахсыы. Нойосуустаа´ын, ійгі µірэтии манна суох. Тута айан, дой±охтоон  
тµ´µµ (импровизация). Ырыа майгытынан µтµктэн, ійгі µірэтэн толоруохха син. Ол µтµктµµ 
та´ыма. 

Бэ±э´ээ били аатырдар олоІхо фестиваалын тэлэбиисэргэ кірдірдµлэр. 90%-на кыыс о±о. 
Ханна да бар – оннук. Эр ки´и, бухатыыр тойугун кыыс о±о кіІкітін ыллыы сатыы турара 
кірµіххэ, истиэххэ чиэски. Билигин эр дьон дьахтар оруолун толорон, кэбилэнэр сµіргµ май-
гылара элбээбитин курдук. Тойук ты´ытыйда. Тэрийээччилэр, салайааччылар, µірэтээччилэр, 
«у´уйааччылар» бары дьахталлар. Олор бэйэлэрин майгыларыттан тахсыбаттара ійдінір. Ха- 
йыахтарай. Кус хоролуу барыылаах исскуственнай кыыс-дьахтар олоІхолоро тахсыахтара. Хоро-
лор сэргиэхтэрэ. Ол сахалыы буолбат. ДьиІинэн ыллыах-туойуох уол о±о элбэх буолла±а. Онтон 
атыны этэр кыах суох. Èтэ±эйбэт буоллаххытына тула іттµгµтµн кірµнµІ ээ. 

чахчы, дьиІнээх сахалыы олоІхо µгэ´ин тилиннэрэргэ биир суол баар. ол ки´и хаан дьо-
нотугар (геныгар), удьуор талааныгар эрэнии. т³рдµ-уу´у, утумнаа´ыны µ³рэтии. кэби´иилээх 
окко инньэни к³рд³³´µн µлэтэ барыахтаах. олоІхо – айыллыы. кини баар эбэтэр суох. таІара 
биэриитэ билэр. 77 акадыамыйы±а µ³рэтэн ону ситиспэккин. олоІхо´уттар удьуордарын ыры-
тан, олор сыдьааннарын к³рд³³н, талан чопчу анаан у´уйуо±уІ. Бииргэ эмэ булгу таба тайа-
ныахпыт. Биир баар буолла±ына биэс баар буолуо. ол тирэх, т³рµт буолар. Урут оройуоттарга 
30-40, 80-90-нуу олоІхо´ут баара биллэр. Олортон син биир биирэ эмэ айыл±алаах, таІараттан 
тардыылаах буолар.

олоІхо µс мутугар µс дойду киирэр. орто дойду та´ыма. Баар, буола турар олох та´ыма. 
¥³´ээ, аллараа дойдулар, этиттэриилээх, µ³тµµлээх та´ымнар. Били этэр урукку 80-90 олоІ-
хо´уппутуттан 1-2-тэ эрэ ити этиттэриилээх, µітµµлээх та´ымынан олоІхолуура. Ол иэстэбил-
лээх буолара. О±олорун, урууларын то±о туойаллара, сулумах, со±отох хаалаллара о.д.а.

Сэбиэскэй кэмІэ «иччилээх ырыа´ыттар» диэннэр бааллара. Олор олохторун санаан да 
кірµІѕ

орто дойду та´ыма олоІхо орто дойду сигиэтинэн сылдьар. «Коллективнай», «группанан» 
олоІхолор баар этилэр дииллэр. Бааллара, о±онньоттор чопчу араараллара, бу орто дойду тойуга, 
бу µі´ээ дойду, бу аллараа дойду тойуга диэн. ОлоІхо´уттар му´уннахтарына ким хайа дойду 
ырыатын-тойугун ордук толорорунан кірін µллэстэн олоІхолууллара µ´µ диэни истэрим. Ол 
ки´и ол тойугу толорбута диэн кэпсээччилэр. Èти барыта олохсуйбут утумнаах µгэстэр, ньымалар 
этилэр. Билигин онноо±ор тойук хаалла. Тойугун кыайбакка хайдах олоІхолуоххунуй?

Ол и´ин уон сыллаах олоІхо бырагырааматыгар µгэ´и с³ргµтэн, эйгэни µ³скэтэн, утуму 
сал±аа´ыІІа µп-харчы к³рµллµ³хтээх. Шоунан µлµ´µйµµ тохтуохтаах. Бэйэбит испитигэр µлэ 
барыахтаах. хайысхаларынан к³р³н, биирдиилээн хайысхаларга дьо±урдаах дьоІІо у´уйаанна-
ры тэрийтэлиэххэ. «Субуотунньуктаан» кыаллыбат µлэ.

холобур олоІхо муусукатын, «чолбон»", «ай-тал»", «чороон»", «дапсы» біліхтір тумус 
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салалтатынан мустан оІорор кыахтаахтар. Кинилэр муусука±а у´уйаан буолуохтарын сіп. Ол 
курдук таІаска-сапка, тылга- іскі, µІкµµтµгэр, хамсаныытыгар-имсэниитигэр, ійдібµллэригэр 
о.д.а. араас хайысханан µлэ барыахтаах. Сахалыы дор±оону, куола´ырыыны эмиэ туруоруохха 
сіп. олоІхо анал сэ´эн сµбэтинэн µлэ ис хо´ооно сµрµннэниэхтээх. Чиновниктарынан, тойотто-
рунан буолбатах. Тойоттор µбµлээ´ин іттµн бы´аарыахтаахтар.

Салгын кут салыйыан иннинэ, кут а´а±ас кэмигэр эр ки´и олоІхотун кэмэ этэ, олоІхо са-
халыы майгылаа±а. Сэбиэскэй кэмтэн олоІхо эпос та´ымыттан кі´ірµллэн, фольклор та´ымы-
гар тµспµтэ. Јссі кэлин нууччатыйыы, баа´ынайдаа´ын кімітµнэн сахаттан тэйбитэ. Самодея-
тельность та´ымнаммыта. Тылын-і´µн ійдіін ылынар да ки´и ахсааннаммыта. Атын итэ±эллэр, 
атын таІаралар атыны «этиттэрэллэрэ».

Ыллыыр-туойар, хо´ооннуур ньыма эмиэ µларыйбыта. Сурук элбээн, тута айан, дьµ´µйэн 
тµ´µµ хаалбыта. Суруллубуттан µірэтэн, ³йг³ аа±ан, µтµктэр ньыма сайдыбыта. Саха µгэ´ит-
тэн тэйии барбыта, аа´а баран µгэ´и хаалынньаІ бы´ыытынан аахпыттара. Èтэ±эл, сиэр-туом 
тыллара тылдьыттартан быра±ыллыбыттара. ОлоІхо умнуллубута. Хо´ооІІо, ырыа±а-тойукка 
сахалыы ньыма, истиил сµппµтэ. СаІарар, дор±ооннуур да ньымабыт уларыйда.

90-с с. сахалыы барыылаах хо´ооннуур ньыманы, истиили «турук поэзията» диэн ырыта 
сылдьыбытым, сэІээриллибэтэ±э, хата элбэхтик µі±µллµбµтµм. Ìин онно сахалыы уонна хоро-
луу барыылаах олоІхолор, алгыстар, кыырыылар поэзиялара уратылара туоххатын кірбµтµм. 
Тылыгар-і´µгэр, олуктара таІыллыытыгар, тµ´µмнэр, тµ´µмэхтэр тµ´эн и´иилэрэ саа´ыланыы-
тыгар, ситимнэниитигэр, оІкµлµгар, барааныгар, туруутугар. Биллэн турар, анаарыыта биирдэрэ 
тіріібµт (ты´ы), икки´э айбыт (атыыр) туругуттан, эбэтэр буккаас буолара. 

БилиІІи олоххо сахалыы айбыттан олоІхо – ³лбµт майгы. Онноо±ор тойук тыына сµттэ. Ол 
барыта сахалыы хо´уйуунан, дой±охтоон тµ´µµнэн сахалыы дьарыктаныы майгыта быра±ыллы-
бытыттан. Атын тµірµйэ±э, атын ньымаларга, атын омук сыанабылларыгар, атын анаарыыларга 
кіспµппµт (кі´ірбµттэрэ). Нууччаны µтµктµµ сыана±а турбута. БилиІІи µірэх барыта хоролуу. 
Нууччалыы барыыга ананар. 

Ки´и хаан дьонотугар, удьуор талааныгар, бэриллиитигэр эрэнэн, тірдµ-уу´у кірµµнµ сір-
гµтэн, «суверенитет кэминээ±и» µлэбитин сылытан (на´аа сойо илик буолуохтаах) олоІхо хаа´ы-
тын астаатахпытына ки´и сиир а´а тахсыан сіп. ДьиІнээх сахалыы эр ки´и олоІхотун µгэ´ин 
µіскэтиэ±иІ.

ДьиІнээх олоІхо ки´и уйул±атын хам тутан, бэйэтин кытта сиэтэн илдьэ барар, ійгі санаа±а 
бµтµннµµ иІэр, кутугар-сµрµгэр тиийэр. 

Јйµ-санааны албынныахха сіп. Оттон куту-сµрµ ха´ан да албынныаІ суо±а. Эппитим курдук, 
хоролуу бы´ыы – ³йг³-санаа±а ту´уланар, сахалыы бы´ыы – кукка-сµргэ ту´уланар. ДьиІнээх 
олоІхо – кут-сµр оонньуута. Ті´і да билигин кыыс-дьахтар барыта «олоІхо´ут, олоІхо специа-
лии´а» аатырдар, эр ки´ини дьахтарынан солбуйар кыаллыбат. 

дьµ´µн кубулуйумтуо, санаа уларыйымтыа.
Билигин олоІхо ханнаный диэбиппэр, бары ЮнЕСко к³рбµт харчытын ыйаллар. олоІхо 

диэн харчы ч³м³±³ идэмирдээх иІсэни т³р³т³ сытар. Харчы – билиІІи кэм, ырыынак таІарата. 
– Хайа бу, Уххан, хайдах буоллуІ, бэ±э´ээІІэ диэри «олоІхо – таІара бэлэ±э, таІара биэ-

риитэ» диэн чоргуйарыІ дии, таІара бэлэ±э буолбакка бу тугуй? – дии-дии харчыларын диэки 
эрэллээхтик, итэ±эйэрдии, мин диэки итэ±эйбэтэхтии кірбіхтµµллэр. Дьэ, онон олоІхо диэн – 
харчы эбит!

Билигин олоІхону µірэтээччилэр, чинчийээччилэр диэннэр бааллар. Балар µс тµµннээх кµн 
олоІхо ту´унан суруллубуту устан, сµ´эн ылыллыбыты, µтµктµллµбµтµ кэпсиэхтэрэ. ОлоІхолоон 
кірдір эрэ диэтэххэ мэлийэ±ин, ытыскын сотто±ун. Онон бу олоІхону µірэтээччилэр µллэстэр 
харчылара эбит.

ОлоІхо ту´унан и´итиннэрии, биллэрии, шоулаан кірдірµµ, омук дойдуларын кэрийии – бу 
дьиІнээх олоІхо буолбатах. Бу олоІхо тиэмэтигэр µспµкµлээссийэ. олоІхо µрдµгэр олоІхо ту´у-
нан «µ´µ кэпсэл» ыттыыта – «ба´ыр±ас быта баска ыттыыта» диэн буолар. Олоххо, тапталга, 
µірэххэ, иитиигэ, суо±у айыыга µгэ´э суох майгыны этэллэр, ол µспµкµлээссийэ, бэйэни да дьону 
да албыннаа´ын. ¥гэскэ кубулуйда±ына биирдэ этиэххэ.

¥гэ´э суох тыл суох. ¥гэ´э суох итэ±эл суох. ¥гэ´э суох – олоІхо суох! 
¥гэ´и оло±урдуохха, утуму салгыахха, эйгэни µ³скэтиэххэ!
      

Бэс ыйын 6 к. 2006 с.
(Редакция санаата ааптар Уххан санаатын кытта сіп тµбэспэт).
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СИэр-майГы Уларыйыыта

йыы сиэрэ. Сиэр. Сахалар айыы дьоно буолан, айыы сиэрин туту´аллара. Сµнньµнэн ту-
ту´аллар да±аны, тыа сиригэр.

Айыы хаан айма±а айыллыбыт сиэрин µгэскэ оло±урдан, итэ±эл оІостон, сиэрин  
туомун толорон, этэр тылын домноон кэллэ±э. Ол барыта сахалыы, омук бы´ыытынан ураты- 
лаах майгыны биэрэр. Ол сиэр-майгы дэнэр. Сахалыы сиэрдээх, сахалыы майгылаах дииллэр.  
Ол аата сахалыы итэ±эл ис дьиІин туту´ар, сахалыы санаалаах, толкуйдаах, бы´ыылаах-та´аа-
лаах, дьµ´µннээх-бодолоох буолар.

Айыы сиэрэ майгыга-сигилигэ, бы´ыыга-та´аа±а, туттууга-хаптыыга, ій-санаа хаамыытыгар 
тірµт, тірµіт буолар. 

Ìайгы ханнык сиэри туту´аргыттан тутулуктаах. «Ìоральный кодекс строителя комму-
низма» диэн сиэри туту´ан, 70-ча сыл олорбуппут. Бу коммунизм итэ±элигэр иитиллэн, онон 
айан-тутан, µчµгэйи-ку´а±аны сыаналаан, арааран кэлбиппит. Ону барытын коммунистическай 
идеология диэн ааттыыллара. Оттон билигин ханнык идеология би´иги сиэрбитин-майгыбытын 
иитэрий? Бу диэн этиэххэ уустук. Ол барыта, би´игини ба´ылааччы Россия, онно сіп тµбэ´ээч-
чи республикабыт идеологията иэмэ- дьаама биллибэтиттэн. Èти оло±урбатах тутул ыарыыта 
буолар. Билигин Россия туохха дьулу´ара, тугу ыраланара, ол ту´угар государство ба´ылыыр 
былаа´ын кµµ´µн ту´анара омооно кістір буолла.

ССрС, рСФСр, рФ, россия. Билигин РФ-тан Россия империятыгар кі´і сатаа´ын кэмэ. 
Би´игини национальнай республика та´ымыттан, уобалас, губерния та´ымыгар салгыы таІнары 
тµ´µµ кµµтэр. Ол кэнниттэн резервация±а олорууѕ Èти идэмирдээх Россия идеологията ырыл-
хайдык кістір, а´а±астык этиллэр. Ол и´ин М.Е.николаев билиІІиттэн резервация±а олоруу «¥с 
хочо» бырайыагын оІорон олоххо киллэрэ сатыыр. 

Би´иги республикабыт омук уратылаах тыынын харыстыыр программалара тохтообуттара. 
Россия быстыбат сор±ото, холуонньата буоларга сіп тµбэ´эр, Россия «сіп» диэбит программалара 
эрэ билигин олоххо киирэллэр. Саха сирин национальнай республика бы´ыытынан буолбакка, 
элбэх сир баайдаах регион (холуонньа) бы´ыытынан кірµµ, ол баайын барытын Россия бас би-
лиитэ оІоруу, тірµт олохтоохтору ол баайтан матарыы уонна сокуон іттµнэн хайа да хайысха±а 
ірі кірбіт кыныы бара турар. ¥ксэ, сµнньэ оннук оІо´улунна. Сокуоннар сурулуннулар. Би´иги 
республикабыт саламтата барытын туран биэрдэ. Уонна хантан омук уратылаах тыынын идеоло-
гията кэлиэй?! Сирбит баайын политикатыгар тірµт олохтоохтор кыттыспатахпытын кэриэтэ.ѕ 

Саха Республикатын национальнай идеологията диэн ійдібµл, Россия национальнай полити-
катыгар утары турар, кіІµллэммэт, бобуулаах ійдібµлгэ кубулуйда. Бэйэтин быраабын, кіІµлµн 
туруорсааччы Россия кыр істіі±і буолар, Россия сиэригэр сіп тµбэспэт бы´ыы-майгы дэнэр буолла. 
Барытыгар сіп тµбэ´ии, µі´эттэн оІо´уллубут, кіІµллэммит программаларга µлэлээ´ин барар. 

Духуобµнай эйгэ±э, сир баайыгар курдук ымпыктаан-чымпыктаан сокуоннар, быраабылалар 
суруллубаттар эрээри, Россия православнай, имперскэй нууччатымсытар идеологията би´иэхэ 
сокуон кµµ´э кµµстээх дииллэр. Омук уратыта самалык, экзотика та´ымыгар тµстэр тµ´эн и´эр.

Духуобунай да, материальнай да эйгэ±э Саха сирин аатын сµгэр саха тірµт олохтоох омугун 
национальнай идеята, идеологията сууралынна. 

култуурабыт дьыл±ата

Ырыынак би´иги олохпутугар бэйэтин сокуоннарын соІнуур. ¥ірэххэ, доруобуйа харыста-
былыгар, наука±а, култуура±а, искусство±а, литератуура±а ырыынак киириитигэр би´иги ті´і 
бэлэмнээх этибитий? Улахан уларыйыылар тахсыахтаахтара, нуучча стандаарта киириэхтээ±э, 
элбэх ки´и µлэтэ суох хаалыахтаа±а, тэрилтэлэр сабыллыахтаахтара, ол оннугар ырыынакка 
эппиэттиир саІа тэрээ´иннэр ыытыллыахтаахтара эрдэттэн биллэр этэ.

А
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Култуура уонна наука эйгэтин µлэ´иттэрэ инники хайдах дьа´анан олоруохтаахтарын бы- 
´аарар кэмнэр кэлбиттэрэ ыраатта. У´уннук дьµµллэ´эр, ырыты´ар бириэмэлэрэ да суох курдук. 
Бэйэбит салайааччыларбыт омуктарын уратытын кімµскэ´эр саІалара и´иллибэт. Шоунан иир-
дилэр, ис дьиІнээх µлэни умуннулар. Дьаалыларынан усталлар. Барыта µі´эттэн туох соІноно-
рунан. 

¥і´эттэн соІнонор ба´ылыыр култуура, итэ±эл да, µірэхтээ´ин да тугу диирин µµт-маас µтµк-
тэн, тук курдук толорон истэхпитинэ, омук бы´ыытынан эстэргэ барабыт. Ол чуолкай. Боростуой 
холобур. Ìанна олорор кэлии омуктар (нуучча, украинец, белорус, армян, кытай, киргиз, татаар 
о.д.а) бары туспа ханна эрэ кинилэр тустарын кімµскµµр государственнай тэриллиилээх ийэ 
сирдээхтэр, омуктарын култууратын, итэ±элин, тылын-і´µн сµнньµн тутан олорор дойдулаахтар, 
дьонноохтор-сэргэлээхтэр. Кинилэр омуктарыгар суураллыы суо´аабат. Дойдулаах дьон би´иги, 
кинилэр култуураларыгар суураллабыт. Ол олохтоох омук бы´ыытынан кімµскэлэ суохтан.

Оттон би´иги сахалар туспутугар, хотугу сир тірµт олохтоохторун ту´а диэн атын уобаластар, 
республикалар, омуктара кы´аныахтара дуо? Бэйэтин улаханыгар суурайа сатыыр ба´ылыыр 
омук, би´иги омук бы´ыытынан тыыннаах хаалар суолбутун ыйан, оІорон биэриэ дуо? Суох, 
іссі тігµл суох. Олорон биэриэ суохтаахпыт. Бары барыта, баай дуол, быраап, былаас киин 
диэки кимиэллээхтик кі´і турарын, киинтэн тутулуктаныы кµµ´µрэн и´эрин билэ олорон куп-
путун-сµрбµтµн, тыыммытын, тірµт култуурабытын, µгэспитин, сиэрбитин, тылбытын-іспµтµн 
харыстыыр сµбэтэ тіхтµрµйэн туран булунуо±уІ. култуурабыт дьыл±ата – омукпут дьыл±ата.

Саатар култуурабыт к³Іµлµн /автономиятын/ хаалларыахтаахпыт. Èти ту´унан элбэхтик 
этиллибитэ эрээри, кµн бµгµн бы´аччы дьайыыны, толорууну ирдиир кэмнэр кэллилэр.

Билигин урут тэриллибит араас култуура тэрилтэлэрин, хайысхаларын біліхтµµ тµмэн, ыган, 
саІа тэрилтэлэри тэрийии баран эрэр. Ìаны сµрµннµµр санаа±а ким, туох ту´а ба´ылыахтаа±ый?

Èти ту´унан ааспыт «Сиэркилэлэрбэр» эмиэ суруйбутум.
  

быы´анар суол – µгэс култуура

духовнай эйгэ, култуура ки´и кутугар-сµрµгэр, ³йµгэр-санаатыгар, тыыныгар уйаланар.  
айылгыбыт к³Іµлµн туран биэрэр сатаммат. Бу эйгэ т³рµтµнэн µгэс култуурабыт буолар. Ре-
спубликабытыгар идэлээх култуура сайдарыгар нуучча, саха театрдара, опера, балет театрдара, 
музыка µрдµк оскуолата, µірэх тэрилтэлэрэ, араас кулууптар, кииннэр элбэхтэр.

Норуот уус-уран айымньытынан, омук общиналарын тµмµµнэн, самодеятельнай коллективта-
рынан, араас фестивааллары, кµін кµрэстэри, концертары ыытыынан Кулаковскай аатынан кул-
туура киинэ дьарыктанан кэллэ. Ырыынак култуура±а «дьиикэйдик» ітін киириитигэр култуура 
ис туруга µптэн-харчыттан бы´аччы тутулуктанна. 

Маны сµрµннµµргэ, омук µгэс култууратын, ол аата, омук тыынын харыстыырга, к³мµскµµр-
гэ государство бы´аччы к³мµскэлэ, харыстабыла, ³й³бµлэ наада буолла. т³рµт, µгэс култуураны 
сайыннарабыт диэн ааттаан ис хо´ооно, барыла, торума, сµнньэ, ньымата суох µлэлээччилэр, 
бюджет харчытыгар олорооччулар элбэхтэр. Олору сіргµтэр, сіхсµтэр наада. Норуот айымньы-
тын дьиэтэ сабыллыа±ыттан µгэс култуура±а бол±омто намыраата. Култуурабыт сµнньµн маасса-
бай, кірµнньµк, самалык, киирии култуура, шоу тіттірµ ылар куттала µіскээтэ. Èти култуура-
быт, духуобунаспыт министиэристибэтэ дириІ ис хо´ооно суохтук µлэлиириттэн тахсар. 

култуура ырыыынагар µгэс култуура к³стµµлээх атыыга барар эрэ ³тт³ табаар бы´ыытынан 
тахсыылаах буолуон с³п. Табаар буолан атыыга турбатар да, омукпут дьиІ ис тыынын, ис хо´оо-
нун биэрэр, тµгэхтээх, тірµттээх ула±алаах уурумньутун харыстаа´ыІІа, кілµінэттэн кілµінэ±э 
тиэрдиигэ култуура министиэристибэтэ государство институутун бы´ыытынан мэктиэ буолуох- 
таах. ¥п-харчы кірµіхтээх, кµннээ±инэн буолбакка кэскиллээхтик былааннаан µлэлиэхтээх.

Би´иги бэйэбит тірµт, µгэс култуурабытын ситэ билбэтэхпит, µірэппэтэхпит, ырыппатахпыт, 
чинчийбэтэхпит, ту´а±а та´аарбатахпыт хара ба´аам. Ìанна олох ситэ тыытыллыбатах эйгэ сы-
тар. Манна омук уратылаах, µйэлээх тыына сытар. Кэлэр кілµінэ±э ону ыстаан, µірэтэн, си-
тимнээн биэрбэтэхпитинэ, барытын ы´а-то±о, атыылыы сырыттахпытына, омукпут кэскилигэр 
омсуолаах оІкулу охсуохпут.

Омук бэйэтин тыынын харыстанарыгар суолта биэриэхтээх, харчыны харыстыа суохтаах. 
Ырыынакка бэйэтэ бэйэтин дьа´анар, хааччынар кыахтаах маассабай уонна государство ³й³- 
бµлµнэн эрэ тыыннаах хаалар µгэс култуура эйгэлэрин арааран толкуйдаахтык торумнуохха, 
былааннаахтык барыллыахха, олохтоохтук оІкул охсуохха.

Айыы сиэригэр-майгытыгар иитээччи – тірµт µгэс култуура. Духуобунаспыт эмиэ онтон. 
Ар±ааІІы кута-сµрэ суох култуура би´иги ис турукпутун, куппут-сµрбµт чілµн ы´ар. Атын 
сыаннастары, атыннык µчµгэйи-ку´а±аны араарар анаарыыны соІнуур. Сиэр-майгы сатарыйыы-
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та онтон. Ыччат ку´а±ан дьаллыкка, кыдьыкка ылларыыта, ійдібµлэ тиэрэ уларыйыыта – он-
тон. Арыгы, табаах, наркотик, содурдаа´ын, тµікµн, албын бы´ыы, суобас суураллыыта барыта  
киирии култуура дьайаана. Урут да, хойут да би´иги атын омуктартан ылбыт, ыла турар ку´а±ан 
дьаллыктарбыт, кыдьыктарбыт, омсолоох бы´ыыбыт-майгыбыт, кэрээнэ суох буолуубут сутуйуу-
тун тохтотор, ону сыымайдыыр, сыаналыыр µірэхпит тугуй? ол айыы сиэригэр µ³рэтэр айыы 
µ³рэ±э – т³рµт култуурабыт буолар. 

туохха барытыгар т³рµт уонна т³рµ³т буолар омук а±а-ийэ ³йд³бµллэрэ, атыны ылынар-
га, µчµгэйин-ку´а±анын араарарга с³пт³³х хайысханы биэрэллэр. Бу бэйэбит аан дойдуну анаа- 
рыыбыт (мировоззрение), олох олорорго, ки´и буоларга тирэнэр тирэх, хайысха, ійібµл буо-
лар. Омукпут анаарыыта тірµт култууратыгар, айыы µірэ±эр баар. Бу би´иги тірµт (базовай) 
µірэхпит. Тірµтэ, тірµітэ суох ки´ини киирии култуура кэбирэхтик хотор, атын сыаннастарга 
илдьэр. Сиэрэ-майгыта алдьанар Кытай, корей, нуучча, европеец, африканец майгытынан, сиэ-
ринэн µірэнэн саха буолбаккын. Кини да курдук буолбаккын. Ìаргынаал буола±ын...

Сайдыыны, цивилизацияны би´иги бэйэбит сиэрбитинэн сиидэлээн ылыныахтаахпыт. Ìар-
гынаал ону туох баарынан ылынар, то±о диэтэргин бэйэтигэр суох. Ол и´ин би´иги маргынаал 
буолуо суохтаахпыт. Маргынаал буолуу – омук бы´ыытынан симэлийиигэр тиийэр кыраныыс-
саІ. Аан дойду µс гыммыт биирэ тірді-уу´а, кимэ-туга биллибэт маргынаал. Олор кута-сµрэ суох 
култуураларын би´иги «сайдыы» дии-дии ылынабыт. 

Саха сиригэр араас секталар эбии элбии тураллар. ¥гµстэрэ олохсуйдулар, дьиэлэннилэр- 
уоттаннылар, элбэх тірµт олохтоох кутун-сµрµн куудьуйдулар. Улуустарга, нэ´илиэктэргэ элбээ-
тилэр. Ба´ылыктар онно кы´амматтар. Култуура да µлэ´иттэрэ ону аахайбаттар. Уопсайынан 
духуобунаска µлэлиибит дии-диилэр, мэрэппэрийээтийэ, шоу ыыппыта буолаллар. духуобунаска 
µлэ – ки´и кутугар-сµрµгэр µлэ буолла±а. Сэргэ-майгыга ту´уламмыт дьаныардаах, унньуктаах 
иитэр-µ³рэтэр, у´уйар-такайар µлэ. Саамай µчµгэйэ онтубут барыта бэйэбитигэр баар. Бу – бэйэ-
ни билии, бэйэни салайыныы.

Уулусса, тэлэбиисэр, киинэ, кэрийбэх кэлии дьон, эбэтэр ханна эрэ ар±аа, атын оло±унан оло-
рор дьон, секталар ійдібµлµнэн бэйэни билинии, атыны сыаналаа´ын айыы ки´итин киэбиттэн 
тахсыыга тиэрдэр. Култуура тµмµктэрэ манна кістіллір. Саханы консервативнай омук дииллэр. 
Ол µчµгэй, кырдьа±ас омук бы´ыытынан µгэстэрин, айыы ки´итин сиэрин кэм да майгыты-
гар-сигилитигэр илдьэ сырытта±а. Онтубутун харыстаан, онон бі±іргіін, аныгы олох сиэригэр 
сіп тµбэ´иннэрэ дьµірэлээн биэрэн и´ии култуура±а, духуобунаска µлэлээччилэр, µірэтээччилэр, 
иитээччилэр, харайааччылар соруктара.

Тірді-уу´а, туох да туокката, суолтата суох, харчы ілірір ту´угар ыытыллар шоу хабаанна-
ах тэрээ´иннэр µксээтилэр. Оннугу анаан-минээн ыытар шоуменнар, режиссердар, продюссердар 
баар буоллулар. Бу а´а±ас ырыынак. Ким тугу ба±арар, хайдах ба±арар дьаабыланыан сіп. Ким 
да ону кы´аммат. Ааптардар бырааптара туту´уллубат, айымньыта, µтµктµллµбµтэ, уоруллубута 
биллибэт, бас-баттах барыы. Тыл-іс баламат, уу-хаа´ы, саламаат. Ыччат ону ымыы оІостор. Тыа 
сирдэригэр култуура µлэтэ кійгітµлµннэ. Олохтоох бэйэни салайыныыга тыа сирдэригэр култуу-
ра µлэтэ-хамна´а хайдах буолуохтаа±а салгыІІа ыйанна.

Сиэр-майгы уларыйыыта дьаалатынан барда±ына, республикабыт саламтата, былаа´а бу ула-
рыйыылары іті кірін, олохтоох омук сирэйдээх кэскиллээх µлэни ыыппат буолла±ына, тастан 
киириигэ сотору кэминэн хотторуохпутун сіп.

Итэ±эл, тыл, т³рµт култуура, олоІхобут, о´уохайбыт, ы´ыахпыт, олох араас эйгэтигэр 
омукпут уратылаах тэрээ´иннэрэ, иэйэр куппут илэ сахалыыта барыта – омукпут тыына (духуо-
бунаспыт). куппут туурата – култуурабыт. Бу эйгэ±э ис дьиІнээх µлэ наада.
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баСты¢ Хатыыта, 
эбэтэр Кµлµмнµµр баhын хатыыта

«Полукровка выхлащивает суть»
нуучча бэргэн этиитэ

и´и у´уйуллар. Улуу у´аарыллар.чулуу чочуллуулаах. чулуу ³лл³±µнэ улуу буолар. Ба-
стыІ баты´ыылаах. оттон бастыІ хатыыта – ³лµµ!

Быстыам быатыгар, саха тыйаатырын та´ыгар олоробун. «БастыІ хатыыта» диэн Ха-
рысхал суруйуутугар «ким эрэ ба´ын хатарбыттарын» ту´унан испэктээкил буолар диэбиттэри-
гэр, килиэп ыла таарыйа биллэриилэрин баран кірдµм. Бастаан, саха ки´итин сиэринэн «ким 
эрэ ба´ын хатарбыт буоллахтарына дэтэктиип буолуохтаах» диэн санаа киирэ сырытта. Аатын 
на´аа муодар±аатым. «БастыІ хатыыта» диэн тугуй дуу, кимий дуу диэн ійдібµлµ, араастаан 
бары эргитэн ійдµµ сатаатым. Бэйэм кыайан ыстаан ыйыстыбакка, дьонтон ыйытала´ан эмиэ 
кірдµм. Кµлµмнµµр ту´унан диэтилэр. Остуруобускай суруйуутугар «Ыстаал хайдах хатарыллы-
бытай» диэбит курдук би´иги бастыІ ки´ибит Кµлµмнµµр П.Корчагин курдук буспутун-хаппы-
тын ту´унан баа´ынайдыы этии буолуо дэ´эллэр, сорохтороѕ Сорохтор «ѕтыІ хатыыта» диэн 
бы´аарыыга охтоллор. 

БаСтыІ хатыыта диэн афишаларыгар суруйбуттар. 
«БАС» диэн улаханыттан, онно «тыІ» диэни кыраттан сы´ыаран туох эрэ саІа тылы µіскэп-

питтэр.
БАС+тыІ буолла±ына «первый, лучший, глава, головной хатыыта» буолар. Сатамньыта суох. 

БАС-тыІ+хатыыта. ТыІ хатыытын кытта ситимнээн БАС диэбит буоллахтарына «первый, луч-
ший тыІ хатыыта» буолар дуо? Дьэ муокас бы´аарыы буолаары гыннаѕ А.С.Борисов айымньы-
ларыгар икки-саары икки ардынан иэрэІ-саараІ бы´аарыылар, муокас ійдібµллэр мэлдьи баал-
лар. Ол кини бэйэтин ис дьиІэ оннук. Кини оннукка оонньуур. Дьону саарбахха илдьэн, мунна-
ран, «сиэтэлиир» идэлээх. Бу да сырыыга µчµгэйи ба±аран оІоро сатаабыттара Черномырдинныы 
«хотели как лучше, получилось как всегда» буолбут бы´ыылаах.

«Нууччалыыны туруору тылбаастаамаІ, саха тылын сыы´ырдымаІ» диэн ити Дапсылаах 
этэн энэлийэ да сатыыллар. ТоІ эккэ эппит курдукѕ

ТыІ хатыыта диэн айыл±а±а баар. Сарсыарда эбэтэр киэ´э хараІа сырдык тэІнэ´эн ылар 
кэмин ым-тым, ыІ-тыІ кэмэ дииллэр. Онтон бу тэІнэ´иини сырдык эбэтэр хараІа хотон барар 
кэмин тыІ хатыыта дииллэр. Ол аата тыІаа´ын хотуута. Хатаа´ына, хатылаа´ына хотуута. Бу 
хотуу сырдык іттµгэр салгыы баран истэ±инэ сараа´ын са±аланар. Халлаан сарыыта, сарыал ты-
ган барыыта. ХараІа хотуута салгыы барарын им сµтµµтэ диибит, онтон хараІа халыйар.

хараІа – халыйар, сырдык – сарыыр. Са´ар±а оонньуур, сарыал кыы´ар о.д.а. салгыы бара 
турар ійдібµллэргэ иитиллэн, олоххо туттан, дьµ´µйэн да кэллэхпит.

Хатыыта – ділµ´µін угун хатыыта, туох эрэ инчэйэн баран хатыыта, тыІ хатыыта. Ыстаал 
хаппат, хатарыллар. Ки´и майгытын-сигилитин олох ханнык эмэ кµµрээннээх кэмигэр «бу´ан-ха-
тан» та±ыста диэххэ сіп. ÈІиир сабы хатыахха, ітµµнµ ірµіххэ сіп. 

БастыІ ки´ини хайдах хатарыахха сібµй? «Баскын хатарыам!» диэн суо´ур±аныы, сааныы 
баар. Бы´ата ілірµім диэн. БастыІ ки´и ійдібµлэ инчэ±эй ыстаан курдук хайдах хатыа±ай, 
эбэтэр ыстаал курдук хайдах хатарыллыа±ай? Харысхал саха тылын харыстыырын оннугар урус-
халлаабыт.

¥´µ кэпсээн бы´ыытынан Харысхал бу сценарийын «кыым са±ыллыыта» диэн ааттаабыт, 
ону а.С.Борисов «ба´ын хатарбыт» диэн этэллэр. Èти оонньуулара буолар кэмэ оруобуна «кыым» 
ха´ыат 85 сыла туолуута саха театрыгар бэлиэтэнэр кэмэ этэѕ Сіп да тµбэ´иэхтээ±э хаалаах- 
таабытѕ

«Ыстаал хайдах хатарыллыбытын» курдук испэктээкили Чаалбаанап диэн µілээннээхпинээн 
баран кірдµбµтѕ

К
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«БастыІ хатыыта"ѕ» «окошканан посмотрилаабыт» курдук баайса сылдьар баа´ынайдыы 
барыы. Èтинник тыл саха±а туттуллубат. Ким эмэ ійдµін да билбэтим. Саха театра хайдах  
баа´ынайдыыр буолтун туґунан «Ил Тµмэн» хаґыат 2006 с. атырдьах ыйын 11 к. 31-с ньµімэ-
ригэр «Саха – хоро – бааґынай» диэн ыстатыйабар суруйан турабын, ону булан аа±ыІ, оччо±о 
бу да аат µіскээн тахсыбыта олохтоо±ун ійдµіххµт. 

– Далаа´ыннаах обшественной политическай диэйэтэл Кµлµмнµµр кэскилэ суох бытовой 
оло±ун драмата уонна Саха омугун кэскилэ. 

– Саха норуотун кіІµлэ уонна Ìанчаары тµікµн кіІµлэ. Кинилэр бэйэлэрин кэмнэригэр 
уонна билиІІи кэмІэ суолталара.

– Саха бастакы интелегенцията сахалыыны нууччатытыыга оруола, нуучча былаа´ын инни-
гэр кулуттуйууну тэрийбиттэр, киллэрбиттэр уонна онтон босхолоно сатаабыттар кимнээхтэрий 
о.д.а. темалары устудьуоннарга ырыттара биэриэххэ сіп эбит диэн санатыалыы олордум.

– Бастакы уонна бастыІ Саха интеллигенцията диэни кірдірі сатаа´ын дуо? Кырдьык бары-
ларын кэриэтэ былаас «бастарын хатартаабыта», история кинилэр тустарынан ійдібµлµ «муми-
фикациялаабыта». Харысхаллаах Саабыс ону хайыылларый?

Урут, Харысхал «эргиллиэм хайаан да» диэнин кірін баран бу туруоруу саатар 90-с сыл-
лар са±аланыыларыгар турбута буоллар бэйэтин «историческай суолтатын» оонньуо да эбит диэн 
кэпсэппипитин ійдµµбµн. Туох барыта кэмнээх-кэрдиилээх. Били «ха´ан эрэ автобуска сахалыы 
да саІарар кутталлаах этэѕ» дииллэригэр дылы. 

Ìанчаарыны бэлиэтээ´иІІэ 100-тэн тахса мілµйµін µп кірµллµбµт µ´µ. Аата-суола 
Кµлµмнµµрдээ±эр уон бµк µйэтитиллэн, ытыктанан турар. Кµлµмнµµрµ бэлиэтиэхтэрэ 3-4 хонук 
иннинэ ыйаах та´ааран бэрт сэмэйдик бэлиэтээбиттэр. Клиорина, Доосо Кµлµмнµµр оло±ун ис 
дьиІин дікµмµіннэргэ оло±уран сырдаппыттара. Харысхал онтон бы´ыта тыытан, архыыптан 
хоро-та´а хомуйан, Кµлµмнµµр 140 с. бэлиэтииргэ кµнньµктµµрэ±э сіп тµбэ´иннэрэн сценарий 
суруйбутун, А.Саабыс «бастыын хатарбыт» уонна к³рµнньµктµµрэ оІорбут. Руслан Тараховскай 
диэн эдэр артыыс уолу хаттык туттубут.

ДікµмµіІІэ баар чахчылары историческай документальнай жанр ситиминэн таІан, чуІку-
гун суох гынаары хааттыскалары кімпµµтэргэ инсталяция ситиминэн ситэрэн, сыана±а тык-
таран кірдірін, «саІаны киллэрдибит» диэни и´иттим. Бу дьыала инньэ 60-с сылларга ар±аа 
киирбитэ. «Хапта´ын» – кімпµµтэргэ оІо´уллубут бэлэм до±у´уол, куолас, фонограмма эстра-
да±а киирэн, ырыа´ыттар айахтарын эрэ хамсатан «ыллыылларын» курдук, аны театрга хар-
тыынаттан, хааттыскаттан, ойууттан монтажтаммыт сценографиялаах инсценировкалары, ил-
люстрациялары, артыыстар эрдэ саІаран магнитофоІІа устан баран кіннірµ айахтарын эрэ 
хамсата сылдьар оонньууларын кірірбµт буолуо. Барыта ис дьиІэ суох шоу майгы µйэтэ кэлэн 
турда±а дииѕ

Кµлµмнµµр оло±ун аныгы кэмтэн, кини ирдэбиллэригэр сіп тµбэ´иннэрэн µтµктэн кірдірµµ. 
Кини аатынан ба±а санаа±а, нууччатытыыны, ньымаатта´ыыны сайыннарыыны кірдіріллірµн 
курдук санаа эмиэ кииртэлиир. Èс кµµ´µ кірдірбіт и´итиннэрии, кірдірµµ буолла. Киинэ да, 
испэктээкил да буолбатах. Дор±ооно да іІі да мілтіх, ньулук-ньалык курдук саІа-иІэ.

А.Борисов: «ОлоІхо тыйаатырын оІоробун, ол диэкки баран и´эбит», – диэн бу соторутаа±ы-
та эмиэ саІарбыта. Ол, сахатыйыы диэки хамсаа´ын тыына баара тыйаатырга кістµбэт.

«БастыІ хатыытын» историческай драма, испэктээкил диэхпин тылым барбат. Èнсталяция, 
Èллюстрация, Эклектика, Эффект-монтаж-испэктээкил буккаа´а. Жанр бы´ыытынан чопчу ій-
дібµлэ суох.

Èспэктээкил диэн уустук-ураннык уобарастаан, бы´аарыылаах буолуохтаа±а ійдінір. Тµр-
мэ±э сытар Кµлµмнµµр ійі-санаата уонна надзирателлэр ніІµі былаас ійі-санаата утарсыылара, 
сіпсіспіт ірµттэрэ – конфликт бы´аарыллыыта туох тµмµктээх буолан та±ыста?

Хаайыыга сытар ки´и санаата. Самсаа´ыннар ки´и ійµттэн-санаатыттан логическай сибээс- 
тэрэ суох. Быста-быста сал±анар. Кµлµмнµµр оло±ун тµгэннэрин самсыы сатаабыттара драматур-
гия сокуонугар сіп тµбэспэт. Уобарас сµнньµнэн кістµбэт.

Кµлµмнµµр курдук историческай личность тус оло±ун, ойо±уттан арахсыытын, эдэр кыы´ы 
таптаа´ынын историческай трагедия кэмин, саха ту´а санаа самнар эбэтэр сайдар іргі´µн кытта 
тэІІэ туруоруу Кµлµмнµµрµ «тµ´эрэр", историзмы мілтітір. Ìанна Кµлµмнµµр бытовой оло±о 
турбат эбээт! Аны биир сµрµн суолу умнуу баар, событияларбыт буола турар кэмнэрин кµµрээнэ, 
тыына хайдах этэй? Ол тыына тиллэн ситэ кістµбэтэ

Драматическай искусство сµрµн сыала хас биирдии персонаж уобара´ын айыыга сытар. 
Ìин кірдіхпµнэ персонажтарга куттуун-сµрдµµн кытты´ыы суох, ойо±о´уттан аа±ан биэрии 
курдук. Кэпсэтии тыла. Баа´ынайдыы саІа. Артыыстар оонньууларыгар актерскай искусство 
мілтіібµтµн туо´улуур. Арай, Кырба´аапкын атыы´ыты оонньообут Герасим Васильевка а´ара 
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тµ´µµлээх да буоллар оонньуу кі´µннэ. Эдэр артыыс Èлья Стручков оонньуур кыра персонаа´ын 
уобара´ын ча±ылхайдык арыйталаата.

Олох сµмэлээх майгыларын булан, бэйэ ту´ун диэки эргитэн ту´аныы, кэм ирдэбилигэр сіп 
тµбэ´э охсуу, ис-хо´оону суох оІоруу, ол оннугар «икки саары икки ардыгар» илдьэн кэби´ии, 
саха домноох майгылара кэ´иллиитигэр, суураллыыга тиэрдэр. 

ДьиІинэн ырыта сорунар ки´и ырыты´ыан, міккµ´µін сіп буолуо эбитэ буолуо. Ону баара 
комплементарнай, хай±абыл хампаанньаттан атын би´иэхэ суох буолбута ыраатта. Кириитикэни 
тулуйан да истибэттэр. Хай±аныахтарын эрэ ба±араллар. То±о би´иэхэ искусство, литература, 
култуура, духуобунас, тыйаатыр эйгэтигэр ырытыы´ыы, кириитикэ имиччи э´иннэ? Туох аат- 
таах улугуруута бµрµµкээтэ!? 

кµлµмнµµр диэн ким этэй? Кµлµмнµµргэ улуу Јксікµлээх бэргэ´этин устан чуга´ыыр ки´итэ 
этэ. Оннук µірэхтээх, сайдыылаах, саха ту´а суолталаах, ытыктанар ки´и. Уол о±о сылдьан 
Странден, Юрасов, Сипович, Подбельскай о.д.а µірэхтээх сыылынайдарга у´уйуллан, бэйэтэ 
кµµскэ дьарыктанан эрдэ сайдар, Чернышевскайы кімµскэ´иигэ кыттар, сир боппуруо´унан, 
бурдук ы´ыытынан, эмтээ´ининэн дьарыктанан, саха сайдарын ту´угар 14-15 саастаа±ыттан 
ійµн тутан туруммут ки´и. 19 саастаа±ар бэйэни салайыныыга «о положении инородческих яку-
тов»" суруйан ыраахтаа±ы кы´ыл кімµс мэтээлин ылар. 

Саха бастакы айымньылаах холобурун «Тµікµн Ìанчаарыны» суруйан саха±а литератураны 
тірµттµµр. 1840 с. сыылынайдар тірµттээбит «Литература, музыка обществота» диэн баара. Онно 
сахалары киллэрбэт этилэр. Ону ыраахтаа±ы цензорыгар туруорсан саха киирэрин сити´эр уонна 
аан бастакынан тылбаа´ы олохтуур. Чеховы, Горькайы тылбаастыыр. Сахалар бэйэлэрэ драмку-
ру´уоктанан, испэктээкил туруоралларын эмиэ кіІµл ылан сити´эн, саха бастакы тыйаатырын 
тірдµн оІорор. Саха±а бастакыннан охлопков – наара суох «Бэрт ки´и Боотур Бэргэн» диэн 
олоІхотун сыана±а туруорар. («Хотугу сулус» З.Тюнгюрядов).

Бэчээккэ «Положение об издательском деле", о положении музейного, публичного, библиотеч-
ного дела» о.д.а. нэ´илиэктэр олохторугар, тµµлээх дьыалатыгар тиийэ тірдµн оІорор. Ìузейнай 
дьыаланан ситимнээн, Саха сирин научнайдык µ³рэтиини са±алыыр уо.д.а. Саханы сайынна-
рыыга, култуураны киллэриигэ тірµт буолар майгылары оІорор, олохтуур. Кµн бµгµн би´иги 
бастакыларынан, тірµттээччилэринэн атын ааттары билинэбит. Сэбиэскэй история токурутуула-
рын кіннірір кэм кэлбэтэ±э буолуо дуо, ама?

1905 с. «Саха сойуу´ун» тэрийэн, госдума±а сахалартан депутатствоны туруорсар, уо.д.а. саха 
омук бу орто дойдуга бэйэтин дьа´анар тутуллаах, µірэхтээх, сайдыылаах буоларыгар оло±ун 
анаабыта. 

Кини міккµірдээх уонна міІµіннээх оло±ун историческай драма бы´ыытынан театрга, ки-
инэ±э уустаан-ураннаан кірдірµµ, аатын ілбіідµйбэт гына µйэтитии соруга турар. Оттон кини 
саха±а аан бастаан суруйбут, «Тµікµн Ìанчаарыта» кинигэлэргэ тахсыбыта, саха бастакы испэк-
тээкилэ буолан, сыана±а турбута, сахалыы бастакы ха´ыат аата буолан тахсыбыта , кэлин киинэ 
буолбута ырааттаѕ 

Барытыгар бастакы. Бастакыны батыспыттара. Бастакыны балыйбыттара. БастыІы баттаа-
быттара. Онноо±ор билигин «ба´ын хатараллар». Ыраахтаа±ы да, сэбиэскэй да былаас кэмигэр 
кыларыйан турар кырдьыгы ³р³ туппут, бэйэтин кэмигэр саха омугун суоба´а буолбут ки´и 
билиІІэ дылы кырдьыга тахса илик.

кµлµмнµµр саха бастакы уонна бастыІ µ³рэхтээх интеллигенциятын чулуу бэрэстэбиитэлэ 
кырдьык, кіІµл уонна кэскил диэни ³р³ туппут саха улуу байаана этэ.

Кµлµмнµµр аата µйэлэргэ кµлµмµрдµіхтµн!
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бар тУом
(Тиhэх атаарыы)

и´и бу орто дойдуга уларсык кэлэр. ха´ан эрэ орто дойдуга оло±уІ бµтэр у´уга тириир. 
айыы ки´итэ, буор куттаах бороІ урааІхай айбыттарын дьµµлµгэр т³нн³р, атын дойдуга 
аттанар тµгэнэ тиийэн кэлэр. 

Саха туспа айыы итэ±эллээх, тыллаах-істііх, ійдібµллээх кырдьа±ас омук бы´ыытынан, бу 
орто дойдуга Ахтар Айыы´ыт арыаллаах, Эдьээн Èэйиэхсит эІээрдээх кэлиэ±иттэн барыар диэри 
олохсуйбут, µгэс буолбут сиэри-туому туту´ара. Ти´эх айан эмиэ бэйэтэ туспа сиэрдээх-туомнаах, 
іспіт ійдібµллэрдээх.

ТµІ былыр ілбµтµ саха майгытынан уматаллара, араІаска да кіміллірі. Кэлин хоролуу май-
гы ба´ыйан, хорооІІо хоруоптаан кистиир буолбуттара. Ба´ылыыр омук нуучча итэ±элэ би´иэхэ 
хото киириэ±иттэн, хомуньуус итэ±элэ буккуйуо±уттан сахалар, тірµµллэригэр да іліллірµгэр да 
ханнык итэ±эл µгэ´ин туту´алларын си´илии билбэт буолбуттара. Ордук куораттарга. 

Дьокуускайга итэ±эллэринэн арахсан, былыр-былыргыттан татаардар (ислам), дьэбириэйдэр 
(иудаизм), нууччалар (провославнайдар) кімµллэр сирдэрэ диэн тус- ту´унан баар. Буолумуна, 
кімµµ µгэ´ин майгыта, сиэрэ-туома, ійдібµллэрэ тус-ту´унан буолла±а. Сахалар нууччалары кыт-
та букку´а кімµллэбит.

Оттон би´иэхэ соторутааІІа диэри сахалыы сиэринэн ти´эх атаарыы туту´уллара эбээт. 
Миэхэ дьокуускай к. «ритуальные услуги» ИП директора Михаил Иннокентьевич Иванов 

кэлэн, сахалары сахалыы сиэринэн, майгыннан к³мµµнµ сайыннарыахпын, онно идэтийиэхпин 
ба±арабын, атын омуктар бары бэйэлэрин сиэрдэрин туту´аллар, сµбэлээ диэн кэлэ сырытта. 

Куоракка ілбµтµ харайыыга сы´ыаннаах 12 тэрилтэ баарыттан, сахалартан кини со±отох. 
Дьарыктаммыта 10-ча сыл буолла. 

Хайа ба±арар омукка ілбµтµ кімµµ сиэрэ-туома ураты суолталаах буолар. Олох олоруу атын 
туругар кі´µµ курдук ілµµнµ ылыныы сахаларга былыр-былыргыттн баар. Айыы сиэринэн оло-
рор ки´и іліртін куттаммат. Былыргы µгэ´и ібµгэ кэриэ´ин курдук ійдіін туран, билиІІи 
кімµµ µгэстэрин сыыйа киллэрэн и´иэххэ сіп буолла±а.  

Ол эрэн тµІ былыргы сиэри-туому хостоон, сіргµтэн киллэрии аныгы µйэ±э табыла суох, ол 
и´ин кэлиІІи олохсуйбут, сахатыйбыт сиэринэн маннык буолуон сіп диэн, этии бы´ыытынан 
киллэрэбин.

Јлµµ да араастаах. Јлµµ тірдµн сахалар 44 аа±аллар, ол и´игэр хотугу ілµµ тірдµн µс тігµл 
то±ус – 27 дииллэр. Ону ырыта барбаппыт. Абаа´ылары аахпаппыт. Ки´и оло±о µі´ээ айыы-
лартан бэриллибит кµµс кімітµнэн, у´уннаах-кылгастаах, кэмнээх-кэрдиилээх буолар. Сиппэтэх 
олох, на´аа у´уннук олоруу омсолоох ірµттэрдээх буолар.

Туох-ханнык олорбутуІ, хайдах ілбµтµІ, туох идэлээ±иІ сиэргэ-туомІа уратылары кил-
лэрэр.

Атаарыы тылын-і´µн, сиэрин хайысхатын бы´аарарга анаан, судургутан, ілµµнµ тµірт 
кірµІІэ араарыахха сіп. 

Бастатан туран, айыы саа´ын (70) ситэн, айыы сиэринэн олорон, ки´илии ілбµт ки´ини атын 
олоххо атаарыы майгытын сиэринэн кімµллэр. 

Икки´инэн, о±олор. Сиппэтэх айыы. Курутуйуулаах.
¥сµ´µнэн, айыы саа´ын сиппэккэ быстахха, бы´ымахха эрдэлээбит дьон. Кутур±аннаах, ку-

рутуйуулаах. Туолбатах айыы майгыта. ДириІ кутур±аннаах, кута хамсаабыт Айыы дьиэтигэр 
анал сиэргэ-туомІа сылдьыан наада. Куту илдьэ барыан сіп.

т³рдµ´µнэн, ку´а±аннык ілбµт дьон. (Бэйэлэригэр тиийиммиттэр, киґи ілірбµт дьоно, 
киґи тыыныгар турбут дьон эІин). Балары туспа атын майгылаахтык харайаллар. ¥ір буолуон 
сіп. Кімµскэнии, харыстаныы, майгылаах. Анал сиэргэ-туомІа сылдьыллар. Кут араарыы, µірµ 
µтэйии эмиэ анал сиэр-туом.

К
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Ойууттары, уда±аттары, идэлээх дьону кімµµ сиэрэ-туома уустук, ону бэйэлэрэ билэллэр.
Јлбµтµ харайыы µгэ´ин этнографтар, историктар чинчийбиттэрэ, фольклористар хомуйбут 

матырыйааллара µгµс. Г.В.ксенофонтов, С.И.Боло, И.д.новгородов, И.В.константинов, а.И.Го-
голев, р.И.Бравина, л.а.афанасьев, тумус Мэхээлэ о.д.а µлэлэрэ, суруйуулара элбэ±и кэпсиир. 
О±онньоттор да кэпсээннэрэ элбэх. 

Дьокуускай к. анал сир биэрэн Бар туом дьиэтин туттарыахха. Манна анал киибэсчит-
тэри, иин хаґааччылары, аґылыгын тэрийээччилэри, анал ма±аґыыннаан, уІуо±ун, эргии-
рин тутар мастарыскыайдаан, сиэр-туом толорооччулары µлэ±э ылан, µірэтэн, киґини 
моргтан ылан тиґэх атаарыытынгар тиийэ харайар, анал сахалыы сиэрдээх сулууспаны 
тэрийиэххэ сіп. М.И.Иванов маны тэрийэргэ ылсар. Îччотугар биґиги сахалар айыы итэ- 
±элинэн ілбµттэри харайар майгыбыт олохсуйуо этэ. 

Јлбµтµ анараа дойдуга атаарыы, харайан бµтэґиктээх оло±ун булларыы бары сиэрэ- 
туома ілбµттээхтэри харыстыырга, ілбµт кута аналлаах сиригэр эрэйэ суох айанныыры-
гар туґуланар.

Бу омук – омук буоларыгар, кини минигэр, сиэрдээх буолуутугар (духуобунаґыгар) 
туґаттан атыны а±алыа суо±а диибин.

киибэс. Јлбµтµ киибэсчиттэр эбэтэр саастаах дьоно сууйаллар. Былыр сууйалларыгар о±ус 
хаба±ын кэтэллэрэ µ´µ. Билигин перчатка араа´а элбэх. Киибэсчиттэринэн о±ото-уруута суох 
дьон буолаллар. Èини ким ба±арар ха´ар, эбэ´ээт тілібµрдээх буолар. Хоруобун – ийэ ма´ын, тэ- 
биэ±ин – а±а ма´ын идэтийбит дьоІІо µксµн бэлэмнэттэрэллэр. Бэс эбэтэр тиит буолар. Кіібµлµ-
нэн сыттык бэлэмнииллэр.

таІа´а. Бэйэлэрэ эрдэттэн бэлэмнэммит ілµнньук таІастаах буолаллар. Урут ыраах айан-
ныырга анаан сонун, бэргэ´этин эІин кэтэрдэллэрэ. Туттар малыттан-салыттан, ійµілээн угалла-
ра. Билигин кістµµм эрэ кэтэрдэр буолтар. Ìанна элбэх ымпык-чымпык баар, ону туту´ар дьон 
туту´ар. Ата±ын таІа´а ма±ан буолуохтаах диэн баара. ТаІа´ын соро±ун уоттууллар. Кы´ыл 
кімµ´µ, сыаналаах таа´ы кімпіттір.

арчы. Јлбµттээх дьон дьиэлэригэр кытыан уматан буруо, сыт та´аараллар. ЭтиІ эппит ма´ын, 
тала±ы булаллар. Бар Туому ыытааччы арчылыыр, сиэрин-туомун толорор. Кімµµ кэнниттэн 
дьон дьиэ та´ыгар уот оттон, кытыан уматан арчыланаллар, тала±ынан кіхсµлэрин «арчы, арчы, 
арчы» дии-дии охсоллор. Киирэр ааІІа кыра уот о±ото оттон баран, µрдµнэн атыллаан аа´аллар. 
ЭтиІ эппит ма´ын эмиэ уматаллар да, талах оннугар арчылыырга да тутталлар. 

а´ылыга. Саха аска і´і суох. Чараас алаадьы, атын ас араа´а. Уокка ас биэрбэттэр. Былыр 
«к³Ісµ³ тµлэ´э ас» диэн хоолдьуга сµі´µнµ ілірін баран, а´аа´ыны тэрийэллэрэ µ´µ. Билигин 
хоолдьуганы туттубаттар да, оччолоох араас а´ылыгы тэрийэллэр. Јлбµт хомойботун курдук. 
Кімµµ кэнниттэн атаарыы а´алыгар аймахтара-уруулара, атастара-до±отторо мустан а´ыыллар. 
Ти´эх малаа´ын – поминка дииллэр.

¥с хонук. Јлбµтµ µ´µс хонугун киэ´этигэр тµµн µі´э буолуон иннинэ а±а саастаах дьон хо-
руобар угаллар. Кута дьиІнээхтик ара±ыста±ына ілбµт мэІэ тахсар. Јлбµт кута бу µс кµн устата 
аттыгар сылдьар. Дьон тугу саІаралларын, тугу гыналларын барытын кірі-истэ сылдьар. Ол 
и´ин мэнээк тыа´аабаттар-уу´аабаттар. Киирбит дьону а´атан, кэпсэтэн ыыталлар. 

то±ус хонук. кэриим. Јлбµт кута аймахтарын урууларын, чуга´ынаа±ылары кэрийэр. То±ус 
хонугун дьиэлэригэр бэлиэтииллэр. Јлбµккэ анаан ас тэрийэллэр. Барыта тэІ ахсаан. ¥чµгэйдик 
ахталлар, саныыллар. Кімµгэр тахса сылдьаллар.

40 хонук. орто дойдуга кэриимэ бµтэр. Быралыйыы бараана диэн, бу орто дойдуттан арахсар 
а´ылыга, куту атаарыы. Кімµгэр тахса сылдьаллар.

к³м³р сир. Тіріібµт буор сымна±ас буолар. Былыр-былыргыттан ілбµтµ µрдµк хотоол сиргэ, 
халдьаайыларга, тумул арыылар кытыыларыгар, мырааннар µрдэллэригэр, эниэлэригэр кіміл-
лірі. ¥рдµк сир буора, сылаас, сымна±ас буоларыттан. Уонна Кµн Айыы айма±а ілін да баран 
кµнµ кірсі, кµнµ кірі сыт диэн ійдібµлтэн буолла±а. Арай ку´а±аннык ілбµт дьону, ойууттары, 
уда±аттары кµн кірбіт, мэнээк ки´и сылдьыбат сиригэр тыа быы´ыгар эІин кіміллірі.

Јлбµт эрдэттэн µлэспит сиригэр кіміллір, эбэтэр урууларын та´ыгар. СаІа сиргэ кімµµ 
аньыы. СаІа сиргэ тірді-уу´а суох, эбэтэр кэлии омук ки´итин кімін «суол астараллар». Кы-
ры´ы алдьаталларыгар, хаан, µµт таммалаталлар. Туспа сиэрдээх-туомнаах буолар. 

к³мµµ. Урут чычаас буолара µ´µ. 1м 80 см. – 2 м. кэриІэ гыналлар. Сорохтор ирбэт тоІІо 
киллэрэллэр. Дьиэттэн ата±ынан бастатан та´аараллар. Хоруобунан боруогун охсоллор. ÈиІІэ 
кµн оройугар 12 ч. кэлэллэр. Кµн намтаан барыытыгар тµіртµµргэ диэри харайаллар. Èин та´ы-
гар анал туорай маска хоруобу уураллар. Ти¤эх тыл этэллэр. Бырастыылаґаллар. Бµтэґик аґы-
лык уураллар. ТэІ ахсаан ку´уок. Аа´а ытыыр табыллыбат. Хоруобу тµірт сиринэн хара±а-
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лыыллар, ситэри охсубаттар. Быанан хоруобу тµ´эрэллэр. Тэбиэхчит, ким ба±арар киириэн сіп. 
Сахалар кµн эргииринэн эргийэллэр, ытыс буор быра±аллар. Чугас дьоно бастыыр. Кімін ор-
толоон и´эн, атах ма´ы туруораллар. Сиртэн икки миэтэрэ буоларын курдук. Буорун томточчу 
куталлар, таптайан кэби´эллэр. Туттубут малларын чіміхтµµллэр, ас тобо±ун уураллар. Кири-
эс, былаах туруораллар. Ситэри сааллыбат. Дьиэтигэр аттанар а´ылыкка баралларыгар, дьиэ±э  
киирэллэригэр арчыланаллар. Сµнньµнэн кытыан, кии туттуллар.

хайысхата. Саха±а, кини итэ±элин да бы´ыытынан, хайысха суолтата тутаах буолар. Јй-
дібµллэри тірµттµµр, сиэри-туому сирдиир. Èини ар±ааттан илин хайысхалаан ха´аллар, уІуо-
±ун ааннаах буолла±ына илин аанныыллар. Јлбµтµ тібітµн ар±аа, ата±ын илин хайы´ыннарал-
лар. Ол эрэн сир оІо´уутун хайысхатынан халдьаайыны баты´ыннара, ірµс, µрэх µрдµгэр кини 
сµµрµгµн хайысхатынан эмиэ кіміллір. Ол айаныгар табыгастаах буоллун диэн санааттан буолуо 
оІоробун.

Бар Туом (ілбµтµ атаарыы сиэрэ-туома) толорулларыгар тµірт хайысха тыла-і´і, хайыс-
халарга кимнээх олороллоруттан, кут тірдµн хайысхатыттан тутулуктанар.

ахсаан. Бар туомІа барытыгар тэІ ты´ы ахсаан туттуллар. Ордуктаах эр ахсаан туттуллу-
бат. Ол ордуктаах ахсаан сэтэрийиини, сайдан элбээн и´иини, тэІ ахсаан бµтµµнµ, тохтоо´уну, 
тµмµктээ´ини кэрэ´элиирэ саха итэ±элигэр киирбититтэн. Онноо±ор кімµµгэ сылдьар дьон ах- 
саана тэІ буоларын туту´аллара.

Бар туом (барыы туомун) дьиэтэ. Ки´и барыта сиэри-туому билэр, туту´ар буолбатах. Ол 
эрэн ба±а баар. Олох ирдиир. Ìанна идэтийии наада. Сотору кытай ааІнаата±ына, аны олохпут 
кытай майгытыгар кі´µі дииллэр. Бэйэбит туохха да бэлэмэ суох, баарбытын мэлдьэ´э олор-
дохпутуна оннук да буолуон сіп.

Бар Туом дьиэтин тутарга ки´и уІуо±ун былыр-былыргыттан кэлбит майгытыгар оло±уруо-
хха диибин. Онно таларга кыах элбэх. Ки´и уІуо±ун – ілбµттээ±и дьиэтин ма´ынан тутуу алта 
кірµІэ баарын билэбин. Ки´и уІуо±ун тутуубут би´иги олорор дьиэбитин тутуубут киэбин ба-
тынан и´эр кэриІнээх.

1. Чардаат кірµІэ
2. Бала±ан кірµІэ
3. Ампаар кірµІэ
4. Алта муннуктаах бабаарына киэптээх
5. Элбэх муннуктаах чардаат сарайдаах, тэІ кириэстээх.
6. А±ыс кырыылаах, чочуобунньа майгылаах, тэІ кириэстээх.

ТэІ кириэс – САХ – кµн таІара бэлиэтэ. Бу тµІ былыргыттан сахаларга баар ійдібµл. Сах 
µйэтэ, Сах таІара, сах сиэтин, сах билэр... уо.д.а.

Сах – кµн таІаралаах омук, САХ-а, сахабын дэммитэ саарба±а суох. ТэІ кириэ´и сахалар би-
лигин да харысхал бэлиэтин бы´ыытынан, тµІ былыргы таІарабын хары´ыйдын диэн тутта сыл-
дьабыт. Онон саха кириэ´э тэІ буолар. ¥гµстэр ійдіібіккі православие кириэ´ин туруораллар.

Бар Туом дьиэтэ хайдах буолуохтаа±а биллэр, киэбэ-майгыта баар.

манна сулууспа хайдах барыахтаа±ый?

¥лэ´иттэри Айыы дьэтин кытта (Тэрис киэнэ), «Кут-сµр» кы´аны кытта кытты´ан талан, 
µірэтэн, бииргэ µлэлиэххэ.

Сулууспа туох іІінµ оІорор кыахтаа±ын ырытан, анал бизнес-былаан оІоруохха. Ìанна 
эппитим курдук моргтан са±алаан, уІуо±ун, эргиирин, мэІэтин, сэргэтин, кµрµітµн, кириэ´ин 
оІорон тутууга тиийэ ылыахха сіп. Сµнньµнэн Бар Туом дьиэтигэр ти´эх атаарыыны тэрийии, 
кімµµ сиэрэ-туома буолуон сіп. Тиийиммэт-тµгэммэт, быстыбыт-ойдубут саха дьонун харайыыны 
государство эбии кімітµнэн киллэриэххэ сіп. 

Киибэстэр, сиэр-туом ыытааччылар анал таІастаах, чопчу бигэргэтиллибит эбээ´инэстээх, 
хамнастаах буолуохтаахтар. Бы´ата туспа, анал тэрилтэ буолар.

Бар-туомІа ханнык сиэр-туом оІо´уллара, туох ханнык тыл этиллэрэ сµнньµнэн барыта бил-
лэр. Элбэх міккµірµ кµіртµµр наадата суох. Бырайыак оІорон, кредит, сир ылан µлэлиэххэ эрэ. 
Улуустарга эмиэ тэрийиэххэ наада.

Кылгастык эттэххэ итинник. Ìанна, биллэн турар, тэрээ´инигэр, мээрийэ, анал тэрилтэлэр 
іттµлэриттэн кімі-ійібµл эрэйиллэр. Ки´и диэн ки´и, ки´илии хараллыахтаах. Јліртін куоппут 
суох.
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СаХарал бИлИИтэ

умусов Михаил Сысоевич – тумус Мэхээлэ. Саха рок муусу-
катын а±ата, бы´ата саха ВÈА-ра сайдыыларыгар, сахалыы 
до±у´уолга олорууларыгар, ырыалара тойуктара сахалыы ба-

рааннаныыларыгар тугунан да сотуллубат кылааты киллэрбит ки´и. 
КэлиІІи сылларга элбэ±и дьон кірµµтµгэр-истиитигэр та´аарда. 

Чорооннорго – «Сыттыкка сытар санаа», Чолбоннорго – «Кістµµлэр», 
«Ый анныгар санаа», Айталларга – «Тай±а уоттара», «Санаалар», 
Дапсыларга – «Сарыал тыына», «Таах саІа», «Сµµрээн» диэн саха 
муусукатын, ырыатын-тойугун чулуу альбомнарын. Ìаны та´ынан 
кини тылларыгар, муусукатыгар Байбал, Анатолий Бурнашов, Ва-
силий Еремеев, Бµіккэ Бітµрµіп, Алексей Егоров, Саарын, Сиэн 
Тиитэп курдук саха эстрадатын ча±ылхай артыыстара ыллыыллар. 
САТ-гар «ойуун тµµлэ» испэктээкили туруорууга µлэлэспитэ. «та-
бык» этничэскэй рок фестивалын 1989 с. тірµттээн, иилээн-са±алаан 
илдьэ сылдьар.

Тумус Ìэхээлэ Чап уустарыттан удьуордаах. Саха сиэрин, майгытын куолутун билэр, бу 
олоххо тобулун, табылын булан сэ´эргиир, туохха барытыгар бигэ сахалыы кірµµлээх, истии- 
лээх, бы´аарыылаах.

КэлиІІи кэмІэ, а±ыйах сыл и´игэр Саха тірµт билиитин µірэ±ин сурукка хаалларарга дьа-
ныардаахтык µлэлээтэ, элбэх кинигэни та´аартаата:

1. «"хотугу тутул» – бырааттарыныын. (П.Тара±ай, И.Сулус, В.Майаґа)
2. "«Билгэ µ³рэ±э» – бырааттарыныын.
3. "«Удьуор µ³рэ±э"»
4. «"Ыал Бии Билиитэ» – кыттыгас
5. "«Ыал – олох т³рд³» – кыттыгас
6. «Сабарай ахсаана» – Бааґынай Баґылайдыын
7. «"Саха отуор сабарай» – Бааґынай Баґылайдыын
8. «"Саас» – хоґооннорун кинигэтэ
9. «читай и насмехайся» – бырааттарыныын.
10. «Словарь сакральныйх понятий» – икки томнаах, бырааттарыныын.

Барыта тµІ былыргыттан силистээх-мутуктаах саха омук тірµт Билиитин уонна 
Ґірэ±ин эйгэтигэр. Наукаттан, оІоґуу кус хоро билииттэн уратылаах умнуллан эрэр 
утум билии ситимин сал±аата.

Бµгµн саІа нууччалыы тылынан тахсыбыт «Словарь сакральных понятий» (Сахарал би- 
лиитэ) ту´унан сэ´эргиэхпит. 

Бу кинигэ «Читай и насмехайся» диэн кинигэ салгыытын курдук. Ìанна тылы уонна ій-
дібµлµ 12 араас іттµнэн кірін ырытыы, бы´аарыы баар.

1. Аныгы тылдьыттарга киирбит бы´аарыыта
2. Сахарал билиитэ
3. Бу ійдібµл хантан µіскээбитэ, туохха, кимиэхэ баара.
4. Јйдібµл аан бастаан сурукка тµспµт (ур уунуутугар) бы´аарыыта
5. Èйэ бичиккэ хайда±а
6. Сахалыы саІарыллыыта (транскрипцията)

Т
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7. Нууччалыы саІарыллыыта
8. Сахалыыттан кіні тылбаа´а
9. БилиІІи олоххо туттуллуута
10. Тыл уонна ійдібµл холбосто±уна хайдах буолара
11. Ты´ы, атыыр ійдібµлгэ арахсыыта
12. Èитиилээх имин тобуруота (+ -), геофизиката.

Тугуй бу, Сахарал Билиитэ диэн? 
Тумус ону хайдах быґаарарын эґиэхэ тиэрдэ холонобун:
Бу саха тірµт, уус тірдµттэн тардыылаах билиитэ. Саха тірµт билиитэ, µірэ±э, майгыта ха-

раллыахтаах, кірµллµіхтээх-истиллиэхтээх. Бу эр ки´и, ыал а±атын Ытык Билиитэ. Кини дьа-
рыгырыахтаах.

Билии икки аІыы арахсар. атыыр билии, ты´ы билии диэІІэ. Эр – Сах (начало), ты´ы –  
Са±а (начал). Сах-Са±а (Начало Начал). Èти хараллыыта. Сах – саха, араллаах – ареаллаах. 
Тайаан, тар±анан сытар сирдээх, туттуллар, сайдар, кэхтэр, суураллар эйгэлээх. Сахалыы майгы 
ис іттµттэн арыллар кµлµµстээх буолар. Бу арылынна±ына саха билиитин бас билэр тµбэтигэр, 
эйгэтигэр тар±атыы буолуохтаах. 

Сахарал билиитин илдьэ сылдьааччылар би´иги эрэ хааллыбыт, бу орто дойдуга. Ол саха 
бэрдэ, µтµітэ буолбатах. Ол таІара дьа´ала, µтµітэ. Би´иги тіріін тµспµт дьолбут буолар. Ону 
би´иги билбэппит.

Кµн сиригэр икки ии-са±а баар. Атыыр, ты´ы арахсыыта. (+) уонна (-), саха – хоро. Èти 
арахсыыга са±ар майгы эр ки´иэхэ – саха±а тиксибит. Хоро та´ан ылар майгы – хоро±о ол аата 
ты´ыга. Èти таІара ыйаа±а. Ол аата билиибит (+) тобуруолаах Сахарал билиитэ уонна (-) то-
буруолаах хоро билиитэ диэІІэ арахсар. Бу икки билии аалсан, утарсан, атаан-м³Іµ³н буолан 
олох быстыспат ситимин оІороллор. Атаан-міІµін ыйаа±а – таІара ыйаа±а. ОлоІхо±о «Атаан- 
наах-міІµіннээх Аан Èйэ дойду» диэн этиллэр. (Борьба противоположностей.) Бу киирсиигэ хо-
туулаах суох буолуохтаах. У´уга суох бара турар олох міккµірэ. Јскі иккиттэн биирдэрэ µстэн 
иккититтэн та´ынан хотон, суох гынар іттµгэр барда±ына ки´и аймах эстиитэ са±аланар.

Билигин бу хайда±ый? Билигин хоро кірµµтэ (-) саханы хам баттаата. Аан дойду µрдµнэн 
хоро майгы ба´ылаата. Бу аан дойду (материя, материализм) эттик – £С, ты´ы хоро дэнэр. оттон 
£´µк – тыл (язык, идеализм), саха – атыыр дэнэр. Язычество бастакы итэ±эл этэ.

£с-ук. Эттик и´игэр тыыннаах майгы угуллуута. Тыыннаах тыыммат ійдібµлэ. кут – тыын-
наах майгы. Иччи – тыына суох эйгэ.

Айбыттан кэлбит эр ки´и итэ±элин баттаан, иудаизм, ислам, буддизм, христианство диэн 
ты´ы тобуруолаах итэ±эллэр сир µрдµн ба´ылаатылар, хотугу Ј´µк итэ±элин суох (вне закона) 
оІордулар. 

Èйэ-ты´ы имсэлээх олох, хоро-ты´ы билии, µірэх, эргиэн-урбаан, атыы-кутуу харыыта ах-
саана суох тар±анна. Античнай тутуллаах демократия, онно сіп тµбэ´эр былаас хааннаах ха-
баланы тутан олорор. Онон былааспыт, тутулбут, имсэбит таІара ыйаа±ын утары. Èти тіттірµ 
тілкілінµµ диэн буолар. Тµірэх тµІнэстиитэ.

Орто дойду хотугу эІээрин мустахха 200-чэ міл. кэриІэ атыыр имсэлээх ки´и хаалла. 6 
млрд кэриІэ ты´ы имсэлээх ону утары турар. Уу сиртэн икки тігµл улаханын курдук, аа´а ба-
рыы, ба´ыйыы икки эрэ тігµл улаатыахтаа±а. этэІ хара±а та´ыччы кэлтэйдээбитэ кістін турар. 
Аан дойдуну дьахтар аймах ба´ылыыр ты´ы имнээх олох кэллэ. Былыргылар: «...аан дойдуну 
кус хоро бµтµннµµ ба´ылаата±ына, бэстилиэнэй ты´ыынча кэлиэ±э..."», – диэбиттэр. Ол кэлэри-
гэр атыыр имсэни орто дойдуттан таІаратыгар тіттірµ µµрµіхтээхтэр. «Непорочное зачатье». 
Бэйэлэрин кµлµктэрин бэйэлэрэ уктунан тірітµіхтэрэ. Клон. Клонирование. Амазония дойдута. 
Ты´ылыы-хоролуу олох майгыта ол диэки айанныыр, онно ба±арар, ыраланар курдук. Судный 
день. Сир-Сибиэт эстиитин, ону а±ала сатыыр курдук майгы ба´ылаата. Ты´ы айылгыта оннук. 
(-) кі±µрэтэр, (+) эбэр аналлаах. О±ону тірітірµгэр ийэ бэйэтиттэн кі±µрэтэр. Хоро – харайар 
уонна хорооннуур, (хоронить). хоро ты´ы – бу сирдээ±и майгы, Èйэ сир. Саха атыыр – таІара 
халлаан сиргэ угуута. Бу олоххо сирдээ±и ха´ан ба±арар чугас, халлааннаа±ы ыраах, ол и´ин 
хоро хотор. Сирдээ±и майгы таІара майгытын сиргэ хотор буолан, хотун дэнэр. Бу судургу  
айыл±а ыйаа±а. Ол и´ин би´иги олохпут бу курдук.

Тыын у´уннаах, кылгастаах. Ки´и аймахха тыын у´атыыта диэн баар. Јліртін куоппут 
суох. Јлµµ кэлэр кэмигэр кэлэрэ ордук. эстэр – д³б³І, тµргэн, µ³скµµр – ыарахан, у´ун. Ки´и 
аймахха ити ыйытык турар.

онно саха билиитэ туох диир?
Тумус «читай и насмехайся» кинигэтин тылын-і´µн сібµлээбэтэх, ылымматах элбэх. Бы-
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дьар дииллэр. Ки´и сэбэ (гениталии) саха атыыр итэ±элигэр, уопсайынан язычество±а ытыкта-
нар, µІэр-сµктэр ³йд³бµллээх этэ буоллаа±а. КэлиІІи ты´ы итэ±эл «срамота божья» диэбитэ. 
Нуучча µіхсэр тылыгар язычествоны µі±µµлэрэ барыта маат-куут буолан киирбитэ. айыллыы 
т³рд³ барыта онтон, ³йд³бµллэр айыллыылара, µ³скээн барыылара эмиэ онтон. 

– Язычество±а тыл – халбаІнаабат сокуон. Сахараал тыла, ійдібµлэ итинник, ону уларытар, 
ханалытар, муннарар табыллыбат. Атын сиртэн кэлбит ки´и баара эмиэ биллибэт. Ј´µргэнэр, 
ылыммат, ійдіібіт, барытын «срамота, маат-куут» курдук ылынар майгы э´иэхэ баар буолла±ы-
на, ол э´иги бэйэ±ит билиІІи олоххут ійдібµлµн кы´ал±ата буолар диэн Тумус бы´аарар.

Бу Сахарал билиитин олоххо сэргэбилэ, туґата туох буолуой?
Кіннірµ долбуур бі±і, ійдіібіт дьон тылга кµлэр эмэгэтэ буолуо дуу, олоххо ис дьиІэр кии- 

рэн, иІэн, ій са±ыылаах буолуо дуу? Кэмэ кэрдиитэ, быґыыта- майгыта то±оосто±уна саха 
ійдібµлэ са±ыллар кыым буолуо дии саныыбын. -Сахаралы кус хоро билиитин кытта тэІІэ, 
сэргэ туруоруу наадата тирээн кэллэ. Икки билии саІаттан тыґылаан, атыырдаан, анал-
ларынан араарыллыахтаахтар.

Икки арда атыахтаах. Оччо±о бэйэ-бэйэ±э тардыґыы кµµґµрэр. Ол кµµс олох иитээйигэ (за-
ряда) буолар. Атта±ына биирдэ атаан-міІµін µіскµµр. Иитии, са±ыллыы (кыым) биэрэргэ. Са-
харал билиигэ са±ыллыыны µіскэтиэ±э. ТаІара майгыта µіґээ, ірі тутуллуохтаах, сирдээ±и 
майгы аллараа сылдьыахтаах, ол кэґилиннэ±инэ тµІнэстибит тµірэх буолар. Маны кіннірір-
гі сахарал билиитэ ій са±ар. Биґиги сахарал билиитигэр махталлаах буолуохтаахпыт. Јй-би-
лии туонатыгар бу сахарал билиитэ са±ар уот буоларыгар саарбахтаабаппын

Тумус Мэхээлэ ситиминэн Хотугу Тутул, Ыал, Удьуор, Ахсаан, Билгэ, Тэтим, До±уґуол, 
Сахарал билиитин µірэхтэрин кэмэ кэлиэхтээх. Ол хаґана биллибэт. Јрт уота умайда да 
мынаґына суох холоруктуу ытыйан барар. Дэлэ±э да «ірт уота сиирин курдук» диэхтэрэ дуо. 
Јй-санаа уларыйыыта эмиэ оннук уларыйа барардаах буолааччы. Јрт уота кыра кыым са±ыл-
лыытыттан барар. Киґи эмиэ быыкаа уллуруктан µіскµµр. ТаІара биґигини эстэр- быстар 
кэмІэ саІа оло±у сахтыннар диэн саха тылын саґа±а гынан хаалларбыта µґµѕ Саха омук саІа 
оло±о сах сахаралыттан са±ыллыа±а.

Бу кинигэ саха эр дьонугар, ыал а±атыгар аналлаах. Дьахтар, о±о аймах аа±ара наадата суох. 
500 эрэ устуука та±ыста. Кинигэни Тумустан бэйэтиттэн булуоххутун сіп.
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СаХа майГыта УбаарыСкай аХтыытыГар

"ѕБу мин кµн анныгар оло±ум майгыта!
кини бы´ыытыгар эн булуоІ суо±а биир да ки´ини аатырдыах улахан суолу, 

булуллубут саІа дойдуну, саІа дьону. Бу мин ыйаахпар суо±а. Бу ту´уттан бэйэм 
ту´ун бµтэрэн, тылбын биэрбит хуолубунан т³´³ эмэ тылы дьокуускай сирин дьо-
нун ту´унан этиэмѕ"

"ѕСаха олорор майгытын хуолутунан бары дьонтон атын, санаата майгыта хас 
µйэ устатыгар а±ыйах уларыйыылаах, хуолута к³Іµлэ уратыѕ» 

"ѕ ха´ан эмэ бу сурук Сахалы аа±ар ки´иэхэ тµбэстэ±инэ, мин тµктэри эппит 
туох эмэ тылбын хо´ууга уурумуо±ун, оол ту´уттан; Саха тылынан суруллубут су-
рук сир дойду µ³скµ³±µттэн бу маІнайгытаѕ" 

 Убаарыскай.

аха бастакы айымньылаах суругун суруйбут а.Я. Уваровскай (1800-1867 сс.) ахтар кэмит-
тэн ыла икки µйэ кэриІэ ааста. Бу икки µйэ устата саха оло±ун тутула хаста да т³рдµттэн 
уларыйда. Икки µйэ анараа ³ттµгэр би´иги хайдах этибитий, билигин хайдахпытый? 

Оччотоо±у саха оло±о, майгыта-сигилитэ кини ахтыытыгар сотуллубат бастакы кэрэ´ит бу-
олан хаалан хаалбытын аа±абын. Аа±абын уонна билиІІи «сайдыылаах» саха сиэрин, майгы-
тын-сигилитин кытта тэІниибин. ¥гэс майгыларбыт киирии майгыларга ті´і суураллыбыттарын 
ыраІалаан кірібµн. Оччотоо±у сиэр-майгы хайдахтаах курдук ыраа´ын, ки´илиитин, тыытыл-
лыбатах тыйыс-кэрэ айыл±алыын дьµірэлэ´эн олоруу майгыта саха уратылаах ис дьиІэ буола-
рын бу ахтыы туо´улуур. 

Убаарыскай бэйэтэ этэринэн «саха олорор майгытын хуолутун у´уннук суруйуо±ун, суругун 
киэбэ буойбут". «Сахалар олорор сирдэрэ кэмэ суо±ун, тыалара бараммат кµндµ тµµлээ±инэн, уула-
ра ааттаах µтµі балыгынан баайдарын, итиитэ, тымныыта кэмэ суох кµµстээ±ин, ото-ма´а µµнэр 
кµµ´э холобура суо±ун барытын бичигилии суруйда±ына хас да халыІ кинигэ буолуо±ун» этэр. 

А±ата исправник, нуучча, ийэтэ – саха. Кини тіріібµт Эдьигээнин сирин µтµітэ эгэлгэтэ су-
о±ун этэр. Хотугу дьон хайдах эрэйдээхтик олороллорун, 200-тµµ кістін тахса сири эргийэ хаар 
бай±алы кэ´эн сылдьан бултуулларын, балыктыылларын кэпсиир. БилиІІи техника да µйэтигэр 
2-3 ты´. км. сири эргийэ сылдьан бултуур дьон баара буолуо диэбэппин. Оччолорго булт, балык 
сµрµн дьарык буолан, олох сµрµн майгытын биэрэрин этэр.

Эдьигээн, бэрт аптаа±ынан аатырбыт Јгріпіні диэн дьон итэ±элигэр киирбит дьахтар эппит 
тыла «айыы дойдутуттан этиллибит курдук и´иллэрэ» диир. Айыыбыт итэ±элэ оччолорго сыа-
набыл, айыы сиэринэн барарын этэр. Тіріібµт дойду буора эмтээх буоларын, «чµІкµйэр кµммэр 
ууга буккуйан и´иэм"» диэн биир хабах буору Эдьигээнтэн ара±арыгар илдьэ барбытын кэпсиир.

5 саастаа±ар КиллэмІэ кэлэн баран, бу дойду сир кэрэтин сі±ін суруйбутун ки´и хара±ар 
кірін кэлэр уонна билиІІи Киллэми кытта холуур майгы µіскµµр. Онтон сирбит-уоппут хайдах 
буолбута, хайдах буолан и´иэхпит омооно кістір. 

– дьэ хайдах эбитий оччолорго, киллэм?
– Ìин харахпар а´ыллыбыта, кістін ордук туоралаах, хас да кіс усталаах кµіх унаар бэйэ-

лээх уу µрдµн курдук тэІ ыраас хонуу. ЭІин диэн дьµ´µннээх, аахсыыта суох элбэх отун тібіті 
кµіх биэтэр са´архай тор±ону тэлгэппит курдук буолан кістµбµтэ. Онно-манна хойуу титирик  
биэтэр хатыІ ойдор уус ки´и илиитинэн олорпутун курдук µµнэн тураллар. Хонуу хара ортоту-
нан хара сыырдаах киэІ µрэх ыраас кума±ын устун кирэ суох сµµрµктээх уу элэ±эччийэ тура-
ра. Бу µрэх уІуоргу ітті µрдµк хойуу а´ылыктаах охсуллар отунан µµнэн турара. Бу сирдэргэ 
сµµ´µнэн аахсыылаах дьон оту охсо турар хатыырдара кµн уотуттан µрµІ кімµс курдук килэбэч-
чийэ турбуттара. Хонуу киэбин устатыгар аахсыыта суох сылгы ынах сµі´µ туохтан да куттаны-
мына кіІµл дьаарбайан, а´ыы сылдьаллара.

С
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Бу хонууга уоннуу, биэстии µрµІ буор сыбахтаах Саха дьиэлэрэ, биэтэр килбэ±ир ма±ан мо±ол 
ура´а дьиэлэрэ суруллубут курдук кістіллірі. Бала±аттар сµлµµдэ биэтэр таас тµннµктэрэ ыраах-
тан кµндµ таас курдук кµн уотуттан кылабаччыйа тураллара. У´угар, бу хонуу µрдµк томторугар 
би´иги дьиэбит µрдµк булгунньах курдук томтоллон турбута.

Бу барыта кытты´ан мин харахпар тылынан этиллибэт µчµгэйинэн, у´уга суох киэІинэн 
кістµбµтэ.

– Бу сир кµіллэрэ сайын устата эгин кус уу´унан, учугас ойдоро, тыалара куоба±ынан, ула-
рынан, бочугура´ынан, хабыйахаанынан толору буолара. Саас буус устуута, кµ´µн, бу бары кітір 
о±отун кітµтэн баран тіттірµ ичигэс сирдэргэ кітірµн саа±ына, хаас, кус, куба, туруйа, кыталык 
игин ааттаах кыра кітір саІатыттан ки´и утуйарыттан аа´ара.

дьэ, хайдах эбитий? остуоруйа, олоІхо дойдута кэпсэнэр дии. БилиІІи киллэмІэ киирэн 
туран бу хартыынаны ойуулаан к³рµІ ээт. туох ханнык санаа кэлэр эбитѕ 

киллэмІэ кэлэн а±ата ³л³р. кини олохтоох сахалары кытта ыкса билсэр. «Бу сахалар мии- 
гин тірµібµттэрин курдук таптаабыттара, мин кинилэри сµрэхпинэн таптаабытым. Оол 
гурдук киннэри таптаан мин киннэр тылларыгар ситэ µірэммитим, олорор олохторун, санаа- 
ларын майгытын ситэ билбитим, олоІхолорун, ырыаларын, таабырыІнарын, былыргы сурах 
тылларын ба±аран, таптаан истэрим, ыґыахтарыгар, урууларын, курумнарыгар, дьоннорун 
мунньахтарыгар ба±абынан сылдьарым, сайын ойнуур ойнууларыгар кыттыґарым. Инньэ гынан 
бэйэм да±аны кинилэр идэлэригэр ситэ µірэммитим: быґыйбынан да±аны, чэмчэкэбинэн да±аны 
ханнык да бо±дочон Сахаттан хаалбатым. Саха да, µрэр да саанан ытарбынан ааттаах баа- 
рым, халан аты миинэн, киэІ хонуу киэбинэн тыал курдук сылдьарбын хай±алга уураллара, 
ат бэлиэтинэн кµµґµн, аллаа±ын, эрин ал±аґа суох билэрим, ынах сµіґµнµ кірііт, µтµітµн, 
куґа±анын чинчитэ суох билэрим. Маннык бары кыра суолу анньа ахтарбыттан эр киґитээ±эр 
буолуох, бары Саха эмээхсинэ, эдэр йахтара, о±ото мийигин киґи итэ±эйиэ суо±ун курдук тап-
тыыллара. Оол гурдук Саха±а таптатан, итэ±элигэр киирэн баран, мин киннэр санааларыт-
тан туораны оІоруохпун тµктэрии баара, бу суолга дьо±урдаа±ым да, ба±алаа±ым да буоллар. 

Ийэтин, саха дьахтарын ту´унан бу курдук этэр:
– Ийэм суругу билбэтэ, санаатынан бэрт кірсµі баара, ійµн бэрдэ холобура суо±а: кини 

барытын ахтара тµіртээх сааґыттан, соччоттон сэттэ уона туолуо±ар диэри тугу исти-
битин хаґан да умнубата±а, хайа таІара кµнэ хайа кµн буоларын санаамына эрэн этэрэ, 
хайа бойободо тойон сµµс сыл урут хас сыл олорбутун ал±аґа суохтук кэпсиирэ, тіґі да 
элбэх харчы аахсыыта тµмµктэнэрин, биэтэр µллэґиллэрин санаат, ал±аґа суохтук этэрэ. 
Оол гурдук ійµттэн туох былыргы ірдіі±µ суолу умнубут дьон киниэхэ кэлэн міккµннэрин 
сµірэллэрэ. 

Дьон былыргыттан олоІхотун, ырыаларын, таабырынын барытын кини билэрэ, йахтар 
иистэнэр µлэтэ, былыргы тойон таІнар таІа´ын кырыйыыта, тигиитэ туох да кини илиитин 
уу´уттан тахсыбата. Бэрд таІара´ыт баара, ілбµт кµнµгэр диэри биир да сымыйа тылы эппэтэ±э, 
биир эмэ аччык ки´и кини дьиэтиттэн тотумуна эрэ кини дьиэтиттэн тахсыбата, дьадьаІыы 
дьоІІо кімі буоларыттан кини дьиэтигэр биир мі´іік харчы бµтµн турбат баара, дьыл улахан 
таІарата кэлэр кэмигэр а´ынан толору хоспохторун аІардара хаалара. Бу ту´уттан кини µтµі 
сµрэхтээх, килбэ±ир кирдьиктээх хотунунан аа±ыллара. Èэс биэрбит ки´и киниэхэ иэ´ин ах-
тыа±ын саатара, кинини туох эмэ µчµгэй суолунан, биэтэр µлэтинэн µірпµт ки´и бэйэтин оол 
кµн дьоллоо±унан аа±ынара. Èйэм мин санаабын салайара таІараны таптыырга, ыраахтаа±ыны 
ытыктыырга, дьадьаІыны харайарга, сымна±ас санаа±а, ки´ини ата±астаабакка биир тылынан 
оол µтµі майгыга. Ìин ийэбин холобура суох таптыырбыттан бэйэм да тіріібµт майгыбыттан бу, 
кини эппит тылларын биирдэрин да тµ´эриминэ истэрим.

– дьэ хайда±ый, маннык µтµ³ майгыбыт билигин т³´³ уларыйда?
Ийэтэ, кини 14 саастаа±ар ³л³р. Икки т³гµрµк сыл ийэтэ ыалдьыбытыгар уола хайдах ха-

райбыта бу баар:
– ѕбу сыппытын устатыгар биир да тµµнµ хаґан да±аны биир да киґиэхэ кинини кірірµ, 

харайары итэ±эйбэтэ±им: эми биэрэри, аґынан аґатары, тэллэххэ эргитэри барытын бэйэм 
илиибинэн гынарым, кини аттыгар олорон эрэн утуйарым, улахан аІарын утуйумуна суру- 
йар сирбэр (µлэбэр) барарым. То±ус тµµннээх кµнµ ілµі±µн иннинэ, мин ханна да тахсымына, 
утуйумуна да эрэн кинини о±олообутум. 

Ийэтэ кэриэ´ин этэригэр: «ѕ мин санаам майгытын хуолутун эн толору билэ±ин; мин май-
гыбыттан эн тахсыма. Бу майгы, тіґі да сор буулаата±ына, эн сµрэххин µірдµі±э. Умнума 
киґиэхэ µпкµнэн, сµбэ±инэн, эрэйгинэн кімі буоларгын; киґи оннук буолуох тустаах». 

– дьэ, итинник элбэ±и, ха´ан ³л³рµн, уола тугу гыныахтаа±ын, ханна барыахтаа±ын, кэлэр 
оло±ун майгытын кытта этэн баран, уолун илиитигэр ³л³р. 
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«Кини сыппыт майгытыгар биир да±аны ілін эрэр киґи быґыыта суо±а, сырайыгар биир 
да сурааґын кубулуйбата±а, кини ілбµтэ сылайбыт киґи чычас нурайыытыттан атына суох 
баара. Оол гынан мунньустубут тµірд уонча киґиттэн биир да киґини, биир да о±ону кут-
таабата±а. Бу дьон тіґі да куттанымна эрэн кірбµттэрэ кини µірµµ кµлµм гыммыт майгы-
тын, хайтах айыыта суох киґи, тыыннаах иччитэ ыалдьан ілір этиттэн тахсарын саа±ына, 
µрдµк айыы дойдутун сырдык сиригэр бэлэмнэммит оло±ун кірін µірбµтµн курдук. Оннук баара 
кин ілбµт майгыта!»

Айыы ки´итин анараа дойдуга аттанар майгытын тµгэнэ итинник эбитэѕ
Саха дьахтарын майгытын маннык диир:
– Саха йахтарыгар µчµгэй сырайдаах элбэх. Киннэр эр киґитээ±эр сэбэрдэр. Киэргэниини, 

симэ±и бары йахтар хуолутунан бэрккэ таптыыллар. Эр киґини ба±ардыах майгыттан оІо-
руу киннэри да матарбатах. Бу майгыларын хайдах да кистиэхтэрин ба±ардаллар, киннэргэ 
кэлбит киґи сотору бэлиэтиэ±э. Эрдэриттэн ордук атын киґини таптыыр санааларын µітµк 
кистииллэр; хай±ал тылы, тµс ааты бэйэлэригэр тохтотоллорун аакка уураллар. Бу гэннэ 
киннэри куґа±ан кирдээх суоллаах, чэпчэки санаалаах йахтар ууґугар кытыарыахха тµктэри.

Тµс майгылаах йахтар биир тылынан эрин баґа. Эрэ сµіґµтµн, µбµн, хамначчытын ба-
рытын киниэхэ туттарар. Кини бары дьиэ салайыытын тутар, эрэ таґырдьатаа±ы µлэни, 
оттуур, мастыыр, сылгылыыр µлэни салайар, биэтэр булду бултуур, атыыны атыылыыр. Оол 
гурдук сытыы йахтар сµµрбэ, отут сµіґµтµнэн дьиэтиттэн толору кытыйаны оІорор; аас 
тийбэт тутуу киниэхэ хаґан да кыттыспат. Маннык Саха йахтарын ыраах улахан аІарын 
майгыта.

– Саха уІуо±ун µрдµгµнэн орто, оол да гыннар томуруон дьонунан ааттаныах тустаах. Сы-
райдарын быґыыта хапта±айдыІы, муннулара сэб улахан, харахтара саґархай, биэтэр хара, 
астара хара кіні, хойуу, бытык хаґан да µµммэт, эттэрин іІµн хара да, µрµІ да диэхтэн 
тµктэри, дьµґµннэрэ сылга µстэ-тµіртэ уларыйарѕ

– Кими да гытта сэриилэґимнэ сымна±ас олохторун майгытыттан киннэр хоґуун эрэт-
тэринэн ааттаныахтарыгар тµктэри; оол да гыннар сымса±ай, сытыы хамнаныыларыттан, 
эйэ±эс тылларыттан майгыларыттан киннэр сир µрдµгэр µтµі дьон бииґин ууґугар кытарыл-
лыах тустаахтар. Онтон эбии киниэхэ бу хай±ал тиксэр; Саха бары бэрд кірсµі дьон. Киннэр 
киґини кытта кэпсэтээт сотору билэллэр, бу кэпсэппит киґилэрин санаатын, майгытын 
кірсµітµн, µрдµк тыл кµµґµн эрэйэ суох ійдµµллэр, тыл маІнайгы оло±уттан кэпсэтилли-
эх суолу тоґуйа таайаллар, а±ыйах кубул±аттаах Нучча кістµі±э арыттаах тыа Сахатын 
тµікэйдиэх.

– Тілібµрэ суох ас µіл арай Саха±а баар. Манна Саха µтµі сµрэ±э кµлµгэ суох кістір. 
Саха бала±аныгар киир; кини туох аґа баарынан эйигин кµндµлµі±э; уон да хонукка олор, бир 
да ый олор; мэлдьи тот буолуоІ бэйэІ да±аны, атыІ да±аны. Бу иґин кини тугу эмэ тілібµр 
кірдµі±µн сааттан ордук улахан айыыга уурар. Кини этэр; «аґы µілµ таІара биэрэр, бары 
киґи аґаатын диэн; миэхэ баар, киниэхэ суох; бу туґуттан мин таІара биэрбититтэн бэр-
сиэх тустаахпын». Саха бала±аныгар ыарый: бары кэргэн уларыґа эн тула±ар буолуо±а, бары 
кыґал±а±ан кµµґэ тириэриэ±инэн толоруо±а.

– Саха сирдьиттэргэ кирдик хай±ал бэриллиэх тустаах, бу хас атыллыы аайы кірсір бэрд 
эрэйи биир да куґа±ан уордаах хааннарын кірдірµмнэ тулуйалларын иґин, со±отох барбах эрэй-
дэрин аІардарыгар да тийбэт хамнас иґин.

– Кырдьа±ас о±онньордорун бэркэ ытыктыыллар: кинилэр сµбэлэриттэн тахсыбаттар, 
киннэри ата±астыыры, хоргутуннарары буруйга, айыыга уураллар.

– Саха баайын сµіґµтµн элбэ±инэн аа±ар; бу туґуттан сµіґµнµ µіскэтэр кини маІнайгы 
санаата, маІнайгы ба±ата. Бу санаатын дьоллоохтук ситэн баран кини атын сэби, харчыны 
мунньар. Арыгыга, табаахха бэрд ба±алаахтар.

– Саха кыґал±аны кытаатан уйара холобура суох; икки, µс кµнµ аґаамна эрэн кµчµмэ±эй 
µлэни µлэлиирэ киниэхэ барбах. Саха іґµімньµ санаатын кимнэ±эр да±аны чэпчэкитик умнар, 
ата±астаабыт киґи буруйун билинэн баґын эрэ биэрдэр.

– Саха кинэстэрэ былыргы хуолуларынан уоруйа±ы тутаат мунньах ортотугар таґыы-
рынан буруйдууллар. Бутаґыллыбыт киґи ілµі±эр диэри хара суоллаах киґи аатыттан тах-
сыбат: кинини кэрэґиккэ ылбаттар, дьон сµбэлэґэр мунньа±ар кини тылын ылбаттар, кини-
ни кинэскэ да, старсына±а да талбаттар. Бу саха хуолута эмиэ кірдірір уоруу кини идэтэ 
буолбата±ын. Уоруйах киґи буруйданарыттан ордук ілµі±µн устатыгар диэри µтµі киґи аа-
тынан ааттаммат.

– Уус эрэ буолуо±ун ба±арбыт Саха илиититтэн туох да тахсыбат: бииргэ кімµс ууґа, ал-
тан ууґа, тимир ууґа, мас ууґа. Кини сааны да абырахтыа±а, муоґу да быґыа±а; ба±ардар эрэ, 
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µтµі ыарахан атыылаах сэби кірін олорон, кини а±ыйахтык µірэнээт соол курдугу оІоруо±а. 
Саа маґын оІороро, муос тараа±ы дьілі быґан ойуулуура уустук µрдµнэн бэрд.

– Бэлиэтэниэх тустаах: о±ус тириититтэн оІоґуллубут иґиттэрэ, уон да сылы мэлдьи 
уба±ас аґынан туолан турдахтарына сытыйары билбэттэр. Ат хоІхочо±ун тириититтэн 
тикпит саары диэн этэрбэс ууну иІэриэхтээ±эр, тµірд, биэс кµнµ мэлдьи ууну да кэґэн сырыт-
таххына, атаххын быыкаан да сиигитиэ±э суо±а. 

– ОІорбут тимир быґахтара убугар диэри і±µллэр. Манан хамыйа±ы, кытыйаны хаґан 
оІороллор. Оннук сымна±ас аата, уйан тимири хор±олдьун курдук кыґар тіґі да биитин сып-
патамна.

– Саха µрэр саанан ытара бэрд мэргэн. 
– Атыыны атыылыырга кини дьо±урдаах да, бэрд да ба±алаах.
– Сылгы, ынах сµіґµ ыалдьарын эмтиир Саха±а барбах. Киннэр хатылаабат гана эмтиил-

лэр ыарыыны, ис ыалдьарын игин, бааґы, ымынахтаах ыалдьаллары, харах ыарыыларын. УІуох 
тостубутун, ханнык сиргэ да буоллар, киннэр биллибэт гына эмтииллэрэ холобура суох.

– Бэлиэтэниэх тустаах: бала±аннарын аана мэлдьи илин диэкки хайыспыт буолар, оол 
туґугар, сарсын эрдэ туран тахсалларын саа±ына тахсар кµнµ кірµіхтэрин, киниэхэ µІµіх-
тэрин тосхоллоох буоллун диэн. Бу майгылара биллэрэ: киннэр сµрэхтэнэ иликтэринэ былыр 
кµІІэ µІэр дьоннор бааллара.

Буус устар ыйтан сайыІІы бала±аннарыгар киирэн, окко киириэхтэригэр диэри икки ый 
киннэр уйгул кэмнэрэ. (Тыла-іґі уларытыллыбакка бэрилиннэ).

Убаарыскай ахтыытыгар, саха таІа´ын сабын, киэргэлин, и´итин-хомуо´ун, ы´ыа±ын, оон-
ньуутун-к³рµн, дьиэлэниитин (уруутун) о.д.а. суруйар.

Убаарыскай бэйэтин µтµ³ майгытынан саха быры дьонугар таптаппыт ки´и. Ыраахтаа- 
±ы суолун оІоро Саха сирин илин ар±аа ³ттµн иилии кэрийбитэ. элбэх айаны айаннаабыта, 
сору-муІу, эрэйи билбитэ, ³лµµнµ к³рсµбµтэ, хаайылла да сылдьыбыта. ¥тµ³ майгыта, ыраас 
сµрэ±э, айыы санаата кинини ки´илии бы´ыы-майгы µтµ³ холобурун бы´ыытынан кµн бµгµн 
би´игини µ³рэтэр, с³хт³р³р.

Убаарыскай, бу саха омук суругунан бастакы ахтыытыгар Б³т³рбµµрк куораттан арахсарын 
санаан сµрэ±ин кытта кэпсэтэр:

«ѕ мин сµрэ±им куччугуй сааґыттан сорунан, алдьархайынан баттаммытыттан бачча-
аІІа диэри сынньана илик дуѕ Барахсан сµрэ±им! Оччо±о эн босхотук тэбэриІ эмиэ астыа±а, 
эн эмиэ ыгыллыаІ. То±о эн киэІ уйулгуну таптыыр буола айыллыбытыІый? То±о эн долгуй-
а±ыный со±отох µрдµк оІоруулаах айыыттан? Арай оол туґугар дуо: со±отох миигин эрэйдиэІ 
туґугар?

ÎІоруу! Эн да буруйдааххын: ирбэт буус ортотугар миигин айан баран эн то±о миэхэ дол-
гуйбат тымныы сµрэ±и биэрбэтэІий? Оччо±о мин тірµібµт сирим учугас тулатыгар онно±у 
дьон майгытынан куччугуйунан дьоллонон олоруом этэѕ»

а.Я. Уваровскай саха баарын тухары мэІэ ³йд³бµлµ хаалларбыт ки´ибит буолар. Мин кини 
ахтыытыттан саха майгытыгар сы´ыаннаа±ын ылан, дьон аахтын, бµгµІІµ бэйэтин майгыты-
гар холоон к³р³н, туох эмэ ту´алаах сµбэни ыллын диэн бэчээттээтим. Убаарыскай ахтыыларын 
ылан аа±ыІ, о±олоргутугар аахтарыІ, бэйэ±итин, омуккутун билэргит эбиллиэ.
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(Саха омук санаата буолар, урааІхай аймах улуута туолар уу´угар 
кµнтэйэр тµмээс Ууска аныыбын. Сэтинньи 7 к. 2004 с. Уххан)

   
    Ый нууралын сырдыгынан
     Ыра санаатын симээбит
      Ымыы ылгын ыйаахтаах,
    Сулустар суґумнарынан
     Сотуллубаттык суруллубут
      Сойбот суон сурахтаах,
    Этиттэриилээх этигэн кістµµнµ
     Эриэн холуста±а эпсэри эІсэн,
      Этэр-тыынар іІ тыллаах,
    ДириІ доло±ой дьиІиттэн
     Дьиктини кэрэни булаттыыр
      Сорсуннаах сонордьут ійдііх,
    Ис чиІ ис хоґоонуттан
     Иґирэ±и истиІи ирдиир
      Иэйэр имэІ куттаах,
    Кыларыйбат кырааска уруґуйдаах,
     КистэлэІнээх киистэ бичиктээх,
      Суураллыбат соґо суруктаах,
    Кµн тэйэринэн кµлµм уулаах,
     Кµн дэлэйинэн кµлэр уулаах,
      Кµндэйэ диэн дойдулаах
    Кµнтэйэр Тµмээс Уус до±орбор
     Айбыттан анаарыылаах
      Айыы Хаан айхалын аныыбын!
    Уґулуччуларга анаммыт,
     Улуу сахтан ууруллубут
      УрааІхай уруйун уунабын!

«тИма ХартыыНаларыН
СИмфоНИя кУрдУк ИСтэбИН...»

– диэн Россия, Саха народнай артыыґа Иван Степанов, до±орун народнай художник  
Тимофей Степанов айымньыларын туґунан этэр. 

Èван 1962 с. Художественнай училище±а µірэнэ кэлэригэр Тимофей иккис курс студена 
эбитэ µ´µ. Биир хоско олорон, биир и´иттэн а´аан олорбуппут, оччолортон ыла мин кинини µчµ-
гэйдик билэбин диир.

У: Эн бэйэІ худуо´унньук µірэхтээх, до±оро ки´и, Тимофей µлэтин хайдах сыаналыыгын, 
кини хайдах айарай? 

И.С.: Тима 4 саастаа±ыттан аахпыт ки´и. Детдом о±ото. Тірді Сунтаар. Буолаары буолан 5-6 
саа¤ыттан олоІхону аа±ар. Ону ійµгэр, хара±ар оІорон кірі улаатта±а. О±о эрдэ±инэ киниэхэ 
олоІхо киирбит эбит, кутугар -сµрµгэр уйаламмыт. Этэргэ дылы, оло±у олоІхонон кірі улааппыт. 
Аны эмиэ ол са±аттан уру´уйдуур этим диирэ. Бу мин санаабар ¥рдµк айыылар анаан бэлэмнээбит 
ки´илэрэ. Анабыллаах айылгылаах курдуга. Эдэр саа´ыттан бу орто дойдуга, айыы хаан айма±а 
µс дойдуну кытта ситимин ійдібµллэрин барытын оІорон, тутан-айан хаалларарга сыал-сорук 
ылынан, оло±ун тухары µлэлээбит, чахчы айымньылаахтык µлэлээбит ки´и диибин мин.
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   Саха са±ыллар са±ын
    Сатаан а±аан таґаарбыт
      Сатабылгын сі±ібµн,
   Кµн кµлµмµрдэс ута±ын
    Уран уруґуйга угуйбут
     Уобарастаргар умсабын,
   ЈІ-тала іркінніі±µн
    Јстін іґµккэ тиийэр
    Јйдібµллээ±ин сомсобун.  

У: Ки´и бы´ыытынан хайдах сыаналыаІ этэй?
И.С.: Ки´и бы´ыытынан на´аа сэмэй, боростуой, кыбыстанньаІ, ки´иттэн ордо сатаабат ки´и 

этэ. Сµдµтэ сэмэйигэр кістірі. Кирэ суох, ыраас айыы ки´итэ. Кини оло±ун бырагыраамматын 
чопчу билэрэ, тугу гынарын, тугу гыныахтаа±ын, туохха µлэлиэхтээ±ин барытын билэрэ. Јссі, 
кини суох буолтун кэннэ саныыбын ээ, кини орто дойдуга оІоруохтаа±ын барытын оІорон, ілін 
баран ханна тиийэн, хайдах олоруохтаа±ар тиийэ, ол дойдулар анаарыыларын айымньытыгар 
киллэрэн оІорон кірбµт ки´и диэн. 

Бµтэ´ик серията «Библия» этэ. Суорун эмиэ ти´эх µлэтэ «Библия» этэ. ОлоІхо±о µлэлээбит 
дьоннор. Дьэ, бэйэІ санаан кір; кини айымньылара, орто дойду оло±ун дириІ ійдібµллэрин 
барытын; аллараа, µі´ээ этитиилээх, µітµµлээх эйгэлэри барытын хабан, олоІхо, ойуун, уус, 
саха оло±ун, саха µітµµлээх санаатын ніІµі айан-дьµ´µйэн хаалларда дии. Ки´и сі±ір-махтайар, 
ситэн ійдіібіт, анааран сэрэйэр айымньылара.

– Да, да, именно сµдµ айымньылар! Кіннірµ уру´уй буолбатахтар. Ìин кини хартыыналарын 
симфонияны истэр курдук ис турукпунан истэбин. ОлоІхотун тойугун кылы´ахтара дьµрµ´µйэн 
и´иллэр курдуктар, тылын-і´µн эІсилгэнэ ыраахтан дуора´ыйан и´иллэргэ дылы. Улуу сим-
фония! Харах кіннірµ хартыына курдук кірірі диэн атын. Кини хартыыналарын кірі сылдьар 
о±отуттан о±онньоругар тиийэ бары куттарыгар-сµрдэригэр, дириІ ійдірµгэр-санааларыгар, ис 
туруктарыгар тиийэ ыттаран кіріллірµн элбэхтик бэлиэтии кірбµтµм. Бары айымньы дииллэр 
эбээт. Туох эрэ сибэтиэйгэ, тыытыллыбат эйгэ±э киирбит курдук буолааччылар, ійдіін кіріірµІ 
эрэ. Кини хартыыналара туспа ураты энергетикалаахтар. 

   Ґірэр-дьµірэ µчµгэй талыы,
    Сыымай-дьикти сыбыы сыґыарыы
     Талбата талыытын таайабын.
   Холуур-холбуу хомо±ой уруґуй,
    Суулуу сото солун суруйуу
     Суолун-ииґин анаарабын.
   Кустук іІµн талыытынан
    Киистэ кылларын ытаппыт
     КистэлэІнэриІ домноох.
   Куруґуба дьэрэкээн іІнірµІ
    Куолутун, сэґэнин кулукута
     Куттан-сµртэн тутулуктаах.
   Холуста хонуутугар хонуктуур
    Хомо±ой хоґуйууІ хоґоонун
     Хоноґото хомуґуннаах.

У: Ті´і ійдµµллэрэ буолуо дии саныыгын?
И.С.: Ким туга сайдыбытынан, кутун-сµрµн ис туруга хайда±ынан истэн эрдэ±э. Ким ха-

ра±ынан кірін, ким кулгаа±ынан, сµрэ±инэн-дуу´атынан истэн иІэринэр буолла±а. Онто уйул±а-
тыгар тиийэр, биллэр. ХааІІа баары у´угуннарар. КэлиІІи сылларга сахалыыбыт син тінµн-
нэ±э дии. Сахалар бу диэн тута ійдіібітіхтірµн и´ин, ис кµµстэринэн, тµгэхтэринэн бу би´иэнэ 
диэн ылыналлар, кэрэхсииллэр. Дьэ, ол и´ин Тимофей Степанов хартыыналарыгар би´иги детсад 
са±аттан µірэниэхтээхпит, иитиллиэхтээхпит. Бары µірэх, иитии бырагырааммаларыгар, кини-
гэлэригэр киириэхтээх, би´иги сахалар, µірэхтээхпит эбит диир буоллахпытына. Ìин санаабар 
орто дойду дьонун, иэгэйэр икки атахтаа±ы, иннинэн сирэйдээ±и барытын кэрэхсэтэр, µірэтэр- 
иитэр хартыыналар. Билигин би´иги ійдіібіппµт, кини суолтатын. Кэмэ кэлэн и´иэ±э. Аттыгар 
сылдьар чугас билсэр-кірсір дьоно да кини дьиІ ис туругун ситэ ійдіібітіх буолуохтарын сібі. 
Олох µі´эттэн ананан, айыллан кэлбит ки´и этэ. Билигин кини, бу икки Уйбааннар тугу-тугу 
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кэпсэтэллэр диэн мµчµІнµµ-мµчµІнµµ, булгу истэн олорор буолуохтаах диэн, хайдах эрэ мин 
саныыбын. Ону харахпар кірір курдукпун. Кини миэхэ ірµµ тыыннаах.

   ОлоІхону оґуордаан,
    Остуоруйаны оломноон,
     Ойууну ойуулаан,
   Айыылары дьµґµйэн,
    Иччилэри илэтитэн,
     Ууґу уруґуйдаан,
   Абааґылары арааттаан,
    Аналларынан туруортаан,
     Айбыт-туппут айымньыгар
   Сурах буолбут
    суон суолтабытын
     сураа суруккар тиспиккин,
   УрааІхай саха
    Уратылаах улуутун
     Уруґуйгар эппиккин.
   Ґідэн тµгэ±иттэн
    ҐрµІ кµІІэ тиийэ
     Ґс дойду µтµітµн
   ҐрµІµн-харатын ситэІІин,
    ҐрµІ холустаІ хонуутугар
     ҐІэ-сµктэ тµмпµккµн.
   Јспіт µйэлэр
    Јлµµскэлээх ірµµлэрин
     Јйдібµллэрин іґµлэн,
   ЈІ-дьµґµлгэн талатынан
    Јлбіт-сµппэт тыыннаан
     Јйдібµнньµк хаалларбыккын!

У: Бу олоІхо суолталаныытын, саІа музей µлэлээ´инин, кини хартыыналара туспа дьиэлэ-
ниитин барытын батта´ан, онно олорон µлэлии сылдьыбыта буоллар ньии...

И.С.: Этимэ да±аны, эн оІороргун оІордуІ, орто дойдутаа±ы бырагыраамма±ын ситэрдиІ, 
далбараІар эйигинэ да суох сылдьыахтара, суохтатыахтара суо±а диэбит курдук µі´ээІІилэр 
илдьэ бардахтара. Кини оло±ун тухары олох ку´а±ан усулуобуйа±а, ыт уйатын курдук кыра 
мастарыскыайга µлэлээбитэ. Бэйэтин харыстаммакка «на износ» µлэлээбитэ. Èти киэІ, µчµгэй 
дыбарыаска кини µлэлээбэтэ. ¥лэтигэр туох да на´аа бэриниилээх, бэрээдэктээх этэ. Саха±а кини 
курдук анал µірэ±и ааспыт реставратор идэлээх ки´ибит суох бы´ыылаах. Реставратор бы´ыы-
тынан суолун-ии´ин эмиэ хаалларда. Кини сµрµн µлэтэ буолла±а. Уру´уйдуурун хоббим диирэ. 
Атын биир идэлээхтэртэн кини ордуга диэн реставратор идэлээ±эр сытар. Былыргы худуо´ун-
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ньуктар уру´уйдуур ньымаларын, кырааскаларын састаабын, хайдах тутталларын барытын ым-
пыгар-чымпыгар тиийэ µірэппит, ону ту´аммыт ки´и буолла±а.

Кини билиитин та´ыма дэгиттэр бэрдэ. Кини библиотекатын курдук библиотекалаах ки´и 
би´иэхэ баарын билбэтим. Эдэр эрдэ±иттэн анаан-минээн Ленинградка µірэнэр сылларыгар сти-
пендиятын сыы´ыгар хомуйбута. Уру´уйдуур хас биирдии деталларын, таІа´ын-сабын, сэбин-сэ-
биргэлин ымпыгын-чымпыгын ту´унан дириІник билэрэ. Ньургун Боотур ОлоІхо опера±а анаан 
эскизтэри оІорбута, онто билигин ханна баара биллэ илик. Тимофей саха олоІхотун, ойуунун, 
уу´ун уру´уй театрын оІорон бµтэрэн барда. ОлоІхо ис хо´оонун хаалларда. Оннук у´улуччу ки´и!

   МэІэ ойуу суруккар
    Кииммит кимэ кэпсэнэр,
     Хааммыт хантана этиллэр,
   Этигэн кістµµ айыыгар
    Быстыбат ситим биллэр,
     Јйдібµл тыына тиллэр!

У: Ойууларын эрдэ кірібµн диэччитэ суох дуо?
И.С.: Èнньэ диирин истибэтэ±им. Ыйыппата±ым да±аны. Кини іІнііх тµµллээ±ин ту´унан 

билэбин. Элбэхтик ол туґунан сэ¤эргэстэхпит дии. Этэбин дии олох кыра сааґыттан, ойуун эт-
тэтэрин, иитиллэрин курдук олоІхо´ут, ойуун, уус идэтигэр у´уйуллубут курдук ки´и. Кини 
ону а´ыллан кэпсээн барда±ына ки´и сі±ірі. Аны хартыыналара бары µі´эттэн анааран олорон 
суруллубут курдуктар. Кини µі´эттэн, µрдµктэн кірµµлээх ки´и этэ. Бу кэлин хартыыналарын 
µчµгэйдик бэйэтэ бы´ааран кэпсиир буолбута. СаІа хартыына суруйда±ына ыІыран кірдірііччµ. 

У: Кини дьоллоох ки´и этэ дуо?
И.С.: Бу орто дойдуга тугу оІоруохтаа±ын, тугу сити´иэхтээ±ин толорбут, ситэрбит айар 

µлэ´ит бы´ыытынан толору дьоллоох этэ. Тус оло±ор эмиэ дьолун булбута. Саа´ырыар диэри 
со±отох сылдьыбыта. Ниналыын холбоспуттара 20-чэ сыла буолла бы´ыылаах. Нинаны эмиэ ки-
ниэхэ айыл±ата анаан тиксэрбит курдук. Тима ону-маны тэрийии, булуу-талыы, кэпсэтии-ыпса-
рыы іттµгэр мілтіх этэ, ону Нината ситэрэн-хоторон биэрбитэ. Èти билигин галереятын туттаран, 
киирэрэ буолан эрэр. Бу ки´итэ кини буолан итини барытын ситэр-хотор. Кыы´а Айта эмиэ биир 
оннук. Ìанна би´иги саламтабыт биллэ-кісті кімілі´ін, сиппэтэ±ин ситэрэн, тутуллубата±ын ту-
тан, оІо´уллубата±ын оІорон биэриэн наада. Кэргэн, а±а, э´ээ бы´ыытынан туох да мааны ки´и 
буолла±а. Сиэнигэр ымманыйара, кинини таптыыра бэрдэ. Нинаны «маама» диир идэлээх этэ. 

– Хайдах кэргэІІин кыра о±о курдук «маама да маама» диигин диэн соруйан оонньоон эп-
пиппэр,

– Хата эн баччааІІа дылы «маама» дии сылдьар маамалаах эбиккин дии диэбитэ. Кини дет-
домІа иитиллибит ки´и «мааматын» Нина солбуйбута. Кырдьык, Нина Тима±а маама курдук, 
Тима киниэхэ о±о курдук этэ.

У: Тимофей Степанов хаалларбыт айымньыларын хайдах сыаналыаІ этэй?
И.С.: Тимофей Степанов норуотугар хаалларбыт духуобунай баайа тугунан да сыаналаммат 

баай. Хайдах да µйэ кэлтин и´ин, Саха омуга диэни кини хартыыналара кэрэ´элии, кэрэхсэтэ 
туруохтара. Бу кµннээ±и тиэмэ хартыыналара буолбатахтар, бу µйэлэри µІуордаатахтарын аайы 
іссі эбии дьэІкэрэн, суолталара, ійдібµллэрэ арыллан, ыраа´ыран, дириІи, у´уну, µйэлээ±и 
эІсэн чулуу сиэдэрэй буолан и´иэхтэрэ. Кини улуу худуо´унньук. Кини µлэлэрин харах харатын 
курдук харыстыахтаахпыт. 

 
   Айбыт А±а Халлаан айанньыта,
    КиІкиниир киэІ куйаар илдьитэ,
     Ааспыт, кэлэр кэм суолдьута
   Кµнтэйэр Тµмээс Уус!
    Эн айар талааІІынан
     Ґйэлэргэ µµннэрдиІ.
   Ґімэн тиийбэт µірµµлээх
    Ґіскµµ-µідµйэ турар
     Ґтµмэн µтµі µчµгэйбитин,
   Саас µйэ тухары
    Саргылана са±ылла турар
     Саха омук албан аатын! 

Уххан
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ÈÉÝ ÊÛËÛ¤ÀÕ – 
саха ырыа±а-тойукка искусстâотын сиэмэтэ

(Íîрóîт ырыаhыта, тåлåæóрналист А.Ã.Çâåрåâ 60 сааhыгар)

1940 сыл кырыата-чысхаана сатыылаан, бытар±ан тымныыта сырылаан турда±ына, 
тохсунньу ый 16 кµнµгэр, Сунтаар улуу´ун ырыа±а ылламмыт Ыгыаттатын, тураІнаах диэн 
сы´ыытын ар±аа ба´ынаа±ы тумулугар са´ан турар саха бала±аныгар, кыыл охоноо´ой уола 
Сэргэй Сибиэрэп бииргэ т³р³³бµт быраатыгар киргиэлэйгэ уол о±о т³р³³бµтэ. 

Онно Кыыл Охоноо´ой: «Бу уол, бу µлугэрдээх тымныыга тірііті, эрэйгэ-буруйга эрилин-
нэ±инэ да±аны иннин солонор соргулаах ки´и буолсу», – диэн саІа аллайбыта µ´µ. Уолу Арсений 
диэн ааттаабыттар.

Сибиэрэптэр тірµттэрэ – Кыыл Охоноо´ой а±ата Дьапта Омтоонтон, кини а±ата Тігµлтэн –  
Бі±і Сиэнэкэ, Атах Дьаархан диэннэринэн удьуор тардан ХаІалас Дьаарханнарын диэки 
хайы´ар. ¥с бырааттыы Јнµйэ, Атах, Эрэ´э Дьаарханнар Јлµінэ диэкиттэн дуу, Дойду Уу´уттан 
дуу Тыгын са±ана Бµлµµнµ булбуттара диэн µ´µктµµллэр.

Кыыллар удьуордарыгар ырыа-тойук до±у´уолун, олоІхо-остуоруйа оІо´уутун ыпсар ыырын 
ырыппыт, саха тыла саІа буолар саталаах тэтимин сатабылын ирдэспит идэлээх дьон элбэхтэрэ, 
ойууттар, уда±аттар да бааллара. Ол ону, айар µлэ соноругар эрэй бі±інµ эІэринэн тыырбыт, муІ 
бі±інµ муннунан соспут, тойук то±отун сура´ан то±ой аайы тохтообут, алгыс хайда±ын анаара 
алаас аайы аараабыт, тэтим кистэлин билээри тэргэн аартыктары тэлэйбит, айыл±а до±у´уолугар 
абылаппыт, тыл хому´унугар тыыттарбыт Айыы хаан айма±ын Аар-саар ырыа´ыта Кыыл уола 
Сэргэй Сибиэрэп олорбут оло±о да кэрэ´илиир.

Арсений а±ата Киргиэлэй кыыс кэрэ куоластаа±а, µчµгэй хо´оонноо±о диэн этэллэр. Элбэхтик 
биллэ-кісті ыллыах-туойуох ки´и эрдэ бараахтаабыта дииллэр. Уол бииргэ тіріібµттэрэ Ìотуруона 
уонна Ньукулай эмиэ баардаах дьон эбиттэр. Ìотуруона µчµгэйдик туойара, µІкµµ тыла этэрэ, оттон 
Ньукулай суруйар идэлээх. Арсений кыра эрдэ±иттэн ийэтин э´этэ аатырбыт сээркээн сэ´энньит 
Ìолоорус о±онньор (С.С.Яковлев) сиэргэ-туомІа, µгэскэ сиэдэрэй сэ´эннэринэн о±о саа´ын ійдібµлµн 
симээбитэ. Онуоха эбии Ыгыатта, Ìэлэкэ тµілбэтэ бэйэтэ да±аны тойуксут, о´уохайдьыт, атын да 
тыл уустара, ойуун-уда±ан уутуйан µіскээбит дойдута этэ. Ол и´ин Арсений кыра эрдэ±иттэн тойугу-
о´уохайы кутугар-срµгэр сіІірбµтэ, ір кэмнэргэ сµрэхтээх-быарыгар иІэрэн илдьэ сылдьыбыта.

Кэлин, 50-чатыгар чуга´аан баран, 1989 с. Ньурба ы´ыа±ар аан маІнай улахан тµ´µлгэ±э 
тахсан µІкµµ тыла эппитэ уонна айма±а ааттаах-суоллаах этээччи Е.Ì.Егоров кэнниттэн иккис 
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буолбута. Бу со´уччу уонна инникини тµстµµр, кынаттыыр кыайыы этэ. Э´иилигэр Сунтаар 
ы´ыа±ар С.Зверев бирии´игэр республика кµрэ±эр бастаабыта, 1991 с. ¥і´ээ-Бµлµµтээ±и 
республика кµрэ±эр Дархан этээччи аатын ылбыта. 1993 с. Ойуунускай 100 саа´ыгар Дархан 
этээчи аатын бигэргэппитэ. 1995 с. ТіІµлµгэ «Ìанчаары маІан ата» анал бирии´и ылар.
Былырыын Ыгыатта±а буолбут тойук кµрэ±эр туойсууга бастыыр. Èти курдук элбэх улахан-кыра 
тµ´µлгэлэргэ о´уохайдьыт-тойуксут Арсений Зверев аата-суола сура±ырар.

А.Г.Зверев 33 сыл устата саха телевидениетыгар эІкилэ суох µлэлээтэ. Онтон 22 сыл устата 
оператордаата. Элбэх сыллар усталарыгар «Сарыал» биэриигэ норуот талааннаахтарын элбэхтик 
дьаны´ан туран сырдаппыта. 1990 с. «Кылы´ах» биэриини бэйэтэ оператордаан, режиссердаан 
10-ча сыл устата бэйэтэ ыытан кэллэ. Арсений Григорьевич айар оло±ун бµтµннµµтµн норуот 
талааннаахтарын, биллэр-кістір дьонун, тіріібµт омугун тірµт култууратын, искусствотын 
µйэтитиигэ, сайыннарыыга анаата.

А.Звереви билиІІи кэминээ±и норуот ырыатын-тойугун туругун чахчытын дириІник билэр 
ки´иннэн аа±абын. Ол да и´ин алта уонун туолан, Айыы´ытын ахтар кµнµгэр алты´ыннаран, кини, 
саха ырыатын-тойугун ту´унан туох бµччµм, кистэлэІ, кичэм санаалаа±ын истэргитигэр ыІырабын.

Уххан: о´уохай эн тус бэйэ±эр уонна саха омугар суолтата туохханый?
а.Г.: О´уохай – саха омугун тµІ былыргы итэ±элиттэн ситимнээх. Кини µІµµ-сµктµµ 

сиэрин-туомун толоруу бы´ыытынан айыллыбыт тойуктаах µІкµµ. О´уохай омугу сомо±олуур 
суолталаах. Омук тыынын у´атар, кутун-сµрµн чіл оІорор. Дьону-сэргэни эйэлэ´иннэрэр, 
тупсааны туругурдар, аймахтары чуга´атар, тапталы µіскэтэр, дьон ійµн-санаатын сайыннарар, 
кірµ-нары кі±µлµµр сµдµрµµннээх кµµстээх. О´уохай µірµµ-кітµµ µктэллээх, алама±ай алгыс 
арыаллаах. Ìин тус бэйэбэр о´уохай суолтата сµІкэн улахан. Ìин бэйэбин булунарбар, дьо±урбун 
та´аарарбар кімілі´ір.

Уххан: о´уохайбыт-тойукпут билиІІи туругун хайдах сыаналыыгын?  
а.Г.: Омос кірдіххі µлэ барар курдук. Èс дьиІэр киирдэххэ атын. Тірµт култуураны, 

саха тылын, олоІхону, о´уохайы уо.д.а. норуот айымньытын туругурдарга ту´уламмыт элбэх 
былааннар, барыллар, торумнар ылыллан баран таах хаалан эрэллэрэ ки´ини дьиксиннэрэр. 
Ìаннык уларыйа сылдьар туруга суох политика сал±анан барда±ына кэхтии кэлэрэ саарба±а 
суох. АІардас энтузиазмынан, кураанах ірі кµµрµµннэн тірµт култуураны ірі тардар кыа±ыІ 
суох, оннук кэмнэр ааспыттара.

Уххан: кэхтии бэлиэлэрин туохха к³р³±µн?
а.Г.: Биллэн турар, туохха барытыгар сіптііх солбук суо±а буолар. Эдэрдэр олус а±ыйахтар, 

тойукка, о´уохайга. ОлоІхо´уттары этэ да барыллыбат. ¥тµктээйи, самодеятельность та´ымыгар 
µірэммиттэр элбэхтэр. Кинилэр саха дьиІ народнай искусствотын кірдірір да, та´ымыгар 
эпиэттирр да кыахтара суох. Èскусственнайдык оІо´уллубут кылы´ах, куолас, µІкµµ, хамсаныы, 
туттуу-хаптыы, бы´ыы-та´аа, µтµктээйи сымсах тыл-іс ба´ылаатар ба´ылаан и´эр. Онноо±ор 
сорох о´уохайбыт дискотека тэтимэ тэтимнэнэн эрэр.

Уххан: кэхтии маннык бэлиэлэрэ бааллар диэн чопчу ааттаталыаххын с³п дуо?
а.Г.: Ааттаан да кірµіххэ сіп. 
1. Эдэрчи 40-чатыгар тиийэр, улахан тµ´µлгэ±э кыттар 4-5 эрэ этээччини мин ааттыахпын 

сіп. Дмитрий Èванов (Сунтаар), Александр Софронов (Ньурба), Людмила Èванова (Сунтаар), Зоя 
Афанасьева (Кутана), СГУ студена Вадим Константинов курдуктар. Бу олус а±ыйах. Этээччилэр 
µксµлэрэ саастаахтар. 

2. О´уохай араа´ын сµтэрдэ. Биир халыып бµлµµлµµ буолан эрэр. Урут онноо±ор нэ´илиэк-
тэринэн уратыла´ар эбит буолла±ына, билигин, Сунтаар Ньурбалыын арааста´ыыта уурайда. Бу 
дьадайыы буолбакка тугуй?

3. О´уохай µІкµµтэ-хамсаныыта, тэтмиэ ы´ылынна. О´уохайга тутта-хапта сылдьыы, 
бы´ыы-та´аа сатарыйбытын этэ да барыллыбат.Сорох о´уохайбыт сээдьэлиин буккуста.

4. Этээччи эр ки´и а±ыйаан и´эр.
5. Тута хо´уйуу быстар мілтііті. ¥гµстэр кинигэттэн аа±ан, «нойосуустаан» этэр буоллулар. 

Тыл-іс дьадайда. Дьµ´µннээ´ин, дьµірэлээ´ин, тыл дэлэтин-дэгэтин, іІµн-талатын тутту міл-
тііті, судургутуйда. Саха тылын ыллаатахха-туойдахха, олоІхолоотоххо, остуоруйалаатахха, 
чабыр±ахтаатахха чочулларын, ис хо´ооно арылларын умуннубут. Хо´уллубуту, айыллыбыты 
сэргээччи, сібµлээн-таптаан истээччи а±ыйаата.

6. О´уохайы-тойугу суолталаа´ын ситэтэ суох. О´уохай общество 10-ча сыллаах µлэтэ ситэ сыа- 
наламмата. Айыы дьиэтэ, О´уохай дьиэтэ тутуллубата. Холобур, мас тарды´ыытын ылан кірµі- 
±µІ. А±ыйах сыл и´игэр хайдах курдук та±ыста. Èти барыта суолталаа´ынтан, ірі тутууттан.  
Кµрэхтэ´иилэрин та´ымнара улахан, тэрээ´иннээх, бириистэригэ массыына оонньонор. Ол да и´ин 
кіх баар. Спорт кірµІнэрэ сайдыытын республика улахан салайааччылара араІаччылыыллар. О´уо- 
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хай, тойук дьыл±атыгар президент дуу, правительство председатэлэ дуу эппиэттиирэ буоллар µп-
харчы да кістµі этэ, µтµргэІІэ самалык бы´ыытынан сылдьара тохтоон, суолтата да улаатыа этэ.

7. Биллэн турар, саамай суолталаа±ынан государствобыт норуот айымньытыгар кі´µµннµк 
сы´ыанна´ар буолан и´эрэ. Бэрт у´уннук µлэлээбит Норуот Айымньытын Дьиэтин суох оІор-
дулар. Култуура министиэристибэтигэр олоІхо±о, о´уохайга, тойукка, норуот ырыаларыгар анал 
идэлээх эппиэттиир µлэ´иттэр суохтар. Урут барытын холбуу тутан эппиэттиир µлэ´ит баара,  
ол да итэ±эс этэ. Дьэ уонна хайдах кэхтии кэлиэ суо±ай?

Уххан: тойукка тугу чопчу этиэІ этэй?
а.Г.: Тойук оскуолата сµттэ, утума-ситимэ бы´ынна. Èлин эІэргэ Нохсоороптуу, Бµлµµ 

сµнньµгэр Сибиэрэптии тойук-ырыа мілтііті, сµттэ да±аны диэххэ сіп. Èтини сэргэ тойук араа´а 
сµтэн-симэлийэн и´эр. Аныгы тойук тэІ сµ´µіхтээх дэгэрэІ норуот ырыатыгар чуга´аата. Онтон 
кіннірµ ырыа±а кі´µі турда±а... Èнньэ гынан классическай тойук ньымалара сµтээри гыннылар. 
Èйэ кылы´ах оннугар искусственнай кылы´ах ба´ылаата. У´ун тыыннаах, у´уннук тардар 
тойуксут олох ахсааннаах, бу тыыныы ньымата эмиэ сµтэн эрэрин этэр. Тойук ис дьиІин билбэт 
эрээри µтµктэн, сыы´а µірэтээччи элбээтэ.Тойукка солбук эмиэ а±ыйах. Эдэрчи тойуксуттары –  
Лидия Васильеваны, Дмитрий Èванову, Розалия Тихонованы, Тамара Аввакумованы уо.д.а. 
а±ыйах ки´ини ааттыахха сіп.

Уххан: Истэргэ ыарахан.Саха т³рµт култууратыгар, итэ±элигэр, тылыгар-³´µгэр дириІник 
дьарыктанааччылары и´иттэххэ µгµстэр кэхтии кэлэн и´эрин сэрэтэллэр. хайдах буолан ити 
µлµгэртэн харыстаныахха с³бµй?

а.Г.: Ìаннык оІоруохха диэн бэлэм ньыманы этэр эмиэ ыарахан. Ìин элбэххэ тэнийэ 
барбакка тойукка-о´уохайга сы´ыаран манныгы этиэм этэ.

Бастатан туран, билигин баар саха ырыатын-тойугун ньымаларын илдьэ сылдьар кырдьа-
±астарынан эдэрдэри бы´аччы у´уйтарыахха. Хас биирдии норуот ырыа´ыта µірэтэр о±олордоох 
буолуохтаах.

Èкки´инэн, би´иэхэ туох да µлµгэрдээх элбэх фонотека, фольклор архива туох да ту´ата суох 
сытар. СГУ, култуура колледжа, муз. училище, пед. училище муз. отд. куру´уоктар, біліхтір 
биирдиилээн µірэтээччи кыа±ынан эрэ муІурдаммакка, фонотеканы, архивы, кырдьа±астары 
кµµскэ ту´аныахтаахтар. Элбэх кірµµлэр, конкурстар, фестиваллар ыытыллыахтаахтар. Ону 
барытын кі±µлµіххэ, ійµіххэ.

¥сµ´µнэн, Тірµт култуураны самалык курдук тутуу, аахайбат буолуу, бэйэ киэнин сэнээ´ин, 
ар±аа омук култууратын ірі тутуу политиката кµµ´µрэн и´эр. Тылбытынан ійµіххэ, оІоруохха 
диибит, онтубут дьыалатыгар тиийэн олоххо киирбэт. «ОлоІхо±о киирэбит» диэн дуйданыы баар 
буолла. Тойук араа´ын кыайбакка сылдьан, олоІхо±о дура´ыйыы омуннуруу курдук кістір. 
«Ньургун Боотур» сахалыы кинигэтэ хас саха ыалыгар барытыгар баар буолуохтаах этэ. Ол 
суох. Архивка 260-ча олоІхо баар сурахтаах. Ол ха´ан норуокка тиийэр. ОлоІхо диэни олох да 
умнубуппут кэннэ дуо? Бу боппуруоска государство политиката кінµін наада.

Тірдµ´µнэн, ы´ыах. Ы´ыахтар бэркэ баран испиттэрэ баара. Ол эрэн аатырар Сунтаар, Ньурба 
кэлиІІи 2 сыллаа±ы ы´ыахтара быстар мілтіхтµк бардылар. БылырыыІІы Туймаада ы´ыа±ар 
пиибэни-арыгыны кіІµллээннэр, ты´ыынчанан саха ыччата кіІµл итириктээ´инин тэрийдилэр. 
Ол тµµн сµµ´µнэн уол-кыыс вытрезвительгэ хонон тахсыбыт. Бэйэлэрин икки ардыгар буолбут 
араас дьаабыны ахта да барбаккын. Сахалар бытыылка тула о´уохайдыы сылдьалларын кµлµµ-
элэк гынан ха´ыакка та´аардылар. Бу иэдээни, бу сааты-сууту кірбіккµт дуо?!! Ама арыгыта 
суох 1-2 кµн тулуйар кыахпыт суох дуо?!! Куорат салайааччылара соруйан гыммат буоллахта-
рына итини кіннірµіхтэрин наада. Ы´ыахха дискотека, атын омук оонньуута, тыла-і´і, 
ырыата-µІкµµтэ киирэрэ, араас юбилейдар, спартакиадалар кытты´аллара, ы´ыах ис хо´оонун 
ньµдьµрэтэр, ы´ыах суолтатын тµ´эрэр. Сокуонунан бигэргэммит бэйэлээх бэйэбит национальнай 
быраа´ынньыкпытын – ы´ыахпытын харыстыа±ыІ. Ы´ыахха саха омугун бµгµІІµ туруга кини 
омук бы´ыытынан сирэйэ кістір, ону умнумуо±уІ. Ы´ыахпытын сµтэрдэхпитинэ, олох да омук 
бы´ыытынан сирэйбитин сµтэриэхпит.

Уххан: тµмµккэр дьоІІор-сэргэ±эр тугу ба±арыаІ этэй?
а.Г.: Кэпсэтиибит хомолтолоох ітті элбээн та±ыста бы´ыылаах. Ол эрэн санааны искэ кистии 

сылдьар, ким эрэ, туох эрэ диэ±э, мі±µіхтэрэ диэн туттуна сылдьар ыарахан. Èти санааны 
а´а±астык этии і´µргэстээх буолбатар ханнык.

Тµмµкпэр мин «Èйэ кылы´ах – саха ырыа±а-тойукка искусствотын сиэмэтэ буолар» диэн туран, 
Èйэ тылгытын, Èйэ култуура±ытын, Èйэ ійгµтµн-санаа±ытын атын омук аа´ар албыныгар суурай- 
тарымаІ, бэйэ±ит киэнин ірі тутуІ, дьиІнээ±и искусственнайга кірµнньµккэ атаста´ымаІ диэм этэ.

Уххан: эппитиІ экчи буолуохтун, саІарбытыІ чахчынан туолуохтун дьолу-соргуну эрэ 
ба±арабын.
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ДАрхАÍ эТээччилэр

о¤УокайдааХ олоХ
егороâ егор матâееâич – Холуочук дь³гµ³р

и´и оло±унан кэрэ, дьикти. ¥тµ³ ки´и оло±о тулалыыр эйгэтин, бар дьон оло±ун киэркэ-
тэринэн кэрэ буолар. Сорохторугар тус бэйэлэрин олохторо табыллыбата±ын да µрдµнэн. 

Оттон Егор Ìатвеевы´ы табыллыбыт олохтоох ки´инэн аа±абын. Тµірт о±оттон уонча 
сиэн, сэттэ хос сиэн, тµірт хос-хос сиэн. 73 саа´ыгар тиийэн тура-олоро, µлэлии-хамсыы, дьиэ-уот 
тута, у´ана сылдьар ки´и. О´уохайыгар республика±а киэІник биллэр, Дархан ааты ылбыт тірµт 
уус µІкµµ тылын этээччи.

Тірµттэрин ыллахха – дьаарханнартан. Кыыл Уола Сэргэй Сибиэрэп тірµттэриттэн. Ìын-
дыр Јліксій уола Бµітµр. Кини уола Ìаппый, Ìаппый уола Дьігµір. Ìындыр Јліксій кыы´а 
Ìотуруунаттан Сэргэй Сибиэрэп тірµµр. А±ата Ìаппый µІкµµ тыла этэр, тойуктаах, сэ´эннээх, 
туохха барытыгар ураты куолулаах, бэрт актыбыыс о±онньор этэ. Ìин кыра эрдэхпинэ, Ìаппый, 
о±онньоттортон былыргыны сура´ан, хомуйан, сурунар идэлээ±ин кірір этим. Ол суругун ханна 
ханна тиэрдибиттэрэ буоллаѕ Дьігµір аймахтарын ту´унан бу курдук кэпсиир:

«А±ам Маппый Сибиэрэптиин элбэхтик сэґэргэґэллэрин, туойалларын, истэ улааппытым. 
Тірµттэрим, удьуордарым бары да ырыалаах-тойуктаах, тыллаах-істііх этилэр. Ону батан 
буолуо, туохтаах эмэ курдукпут. Сибиэрэп быраата Киргиэлэй эмиэ кэрэ куоластаах киґи 
дииллэрэ. Мин истибэтэ±им. Кини иккис кэргэниттэн уола Арсен Зверев республика±а киэІ-
ник биллэн-кістін, эрдэ бараахтаата. Киргиэлэй бастакы кэргэниттэн кыыґа, Арсен эдьиийэ 
Зверева Муоча диэн баара. Туох да дьикти кэрэ куоластаа±а. А±ам Угут Кµіл ыґыа±ар µІкµµ 
тыла эппитин истэн баран, ити то±о эрдэ ыллаабата±ай, µчµгэй да куоластаах, мааны да 
тыллаах-істііх эбит диэн сі±ін кэпсээбитэ.

Муоча ілбµтµн кэннэ, Маалыкайга Арсенныын тахса сылдьан, биир дьааґык муІунан кини 
суруйбут кумаа±ыларын кірбµппµт. Элбэх суруйуу баара, араас хоґоон, кэпсээн. Онтон Арсен 
µчµгэйин талан ыллым диэбитэ, архивка туттарбыт буолуохтаах. Соро±о ханна тиийбитэ 
буоллаѕ», – диир Егор Ìатвеевич.

Ìин, Дьігµір э´этэ Ìындыр уола Бµітµрдээххэ ірµс хаайтарыытын кэмигэр кµ´µн-саас хас 
да сыл олорон µірэммитим. О±онньор миигин ма´ы хайытарга, мас саа´ын аа±арга µірэппитин 
ійдµµбµн, ту´анабын. Оччолорго 100-чэ саастаах кырдьа±ас, миигиттэн икки сыл а±а Проня диэн 
уоллаа±а, Пронялыын атас-до±ор этибит. 

Оскуола±а Тµбэй-ДьаархаІІа µірэнэрбэр Егор Ìатвеевич кыы´а Агашалыын µірэммитим, 
уолунаан Болуодьалыын табаарыстыы этибит. 

Егор Ìатвеевич µІкµµ тыла этэрин элбэхтик истибитим. Кини кэрэ кэ´иэхтээх куола´ын 
ким ба±арар ыраахтан эндэппэккэ билэрэ. «Холуочук Дьігµір этэн эрэр» диэн тµ´µлгэ диэки дьу-
луспутунан бара±ын. Ол курдук кини уратылаах кэрэ куола´а, хо´уйан этэр тыла-і´і олохтоо±о, 
тэтимин ы´ыктыбакка тутара, сунтаардыы на±ыл барааннаах µІкµµтэ ки´ини ис-и´иттэн тутар, 
угуйар дикти алыптаах. 

Кырабыттан Ыгыатта, Тµбэй, Тµбэй-Дьаархан µІкµµ тыла этээччилэрин кірі-истэ улаат-
та±ым дии. Сунтаар этээччилэрин тірµттэрин ырыттахха µксµлэрэ Дьаархан тірµттээх буолан 
и´ээччилэр. Бу кэлэн санаатахха, би´иги дойдубутугар урут элбэх да этээччи баар эбит. Ки´и 
µксэ ыллыыр, туойар, µІкµµ тыла этэр буолара. Ìин саамай астынар этээччим далаІхас Мэ-
хээлэ этэ. Дьэ, тас кірµІнµµн, дьµ´µннµµн-бодолуун, туттардыын-хаптардыын астык да ки´и 
этэ. ¥Ікµµтэ да астык, дэлэгэй буолара. Хаатты´ыттары кірірбµн сібµлµµрµм. Онно ки´и хай-
да±а, µірµµтµгэр-хомолтотугар хайдах бы´ыыланара, тыла-і´і, туттара-хаптара, долгуйууттан 
сырай-харах уларыйа охсоро бэйэтэ туспа ураты умсул±аннаах майгы буолара. ДалаІхас хаат-
тылыырын кірір эмиэ астык этэ.

Холуочук Дьігµір Ньурба±а тиийэн киэІ эйгэ±э киэІник биллэн-кістін, тµ´µлгэтэ іссі  
улаатан барбыта.

К
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Ìин кинини кырабыттан билэр буолан, «чэ кэлин кэпсэтиллиэ» дии саныы сылдьыбытым, 
дьыл-кµн ырааппыт эбит. Бу сырыыга µгµс улуустартан хомуллан, «бастакы о´уохай конферен-
цията» диэІІэ кэлэ сылдьалларын быыс-арыт булан бэрт тиэтэлинэн кэпсэттим. 

Дьонум µірэтээччилэрбит (дакылааттааччылар) сорохторо о´уохай ту´унан нууччалыы тыл 
этэллэрин ійдіібітіхтірµн да, сібµлээбэтэхтэрин да быктардылар. Би´иэхэ соччо ту´ата суох, 
дакылааччыттарга ту´алаах бы´ыылаах дэ´эллэр. Буолумуна, саха тірµт дьарыгын сахаларга 
атын омук тылынан араатардыы тураллара сµіргµ да со±ус буолла±а. Тэрийээччилэрбит, сала- 
йааччыларбыт итинниктэр. Ы´ыахпытыгар, олоІхобутугар биир оннук.

Дьігµір уонча саастаахпыттан µІкµµ тылын эппитим диир. О±олор муста тµстµбµт да, ардыгар 
икки-µс да буолан сітµілµµ, оонньуу сылдьан о´уохайдыыр этибит диэн оччотоо±у киэІник тэний-
бит о±о дьарыгын этэр. Би´иги да сітµілµµ сылдьан атах оонньоон, сырсан, тустан, мас тарды´ан 
кµрэхтэ´эрбит, о´уохайдаан да ыларбыт. О±онньоттору µтµктэн былыргыны, биллиилээх дьон ту-
старынан, айыыны-абаа´ыны, кµµстээхтэри-бі±ілірµ уонна булду кэпсэтэн, сэ´эргэ´эн тахсарбыт.

«Уон биэс саастаахпар 1947 с. Чаппанда ыґыа±ар аан бастаан улахан тµґµлгэ±э эппитим, 
онтон Ньурба ыґыа±ар киирбитим, оччоттон баччааІа диэри 60-ча сыл µІкµµ тыла эттим» 
диир. Олох майгытыгар кубулуйбут µтµі дьарыга Егор Ìатвеевы´ы сахатын норуотугар биллэр- 
кістір, ытыктанар ки´и ахсааныгар киллэрдэ±э. эмиэ кэм кэрэ´итэ, омук кэрэтэ буолбут ки´и- 
Егор Матвеевич.

«Сэрии иннигэр сэттэ хас саастаахпар Тобуллаахап Ìэхэйиил диэн, «Ойуунускай» диэн 
хос ааттаах 15 саастаах ойуумсуйар уол Ньурба Дьаарханыттан киирэн иґэн, Чаппанда±а 
іріін сытан, биґигини, кыра о±олору мунньан, оґуохайга µірэппитэ. Ол киґи «Кыым» колхуос- 
ка µлэлиир кµтµітµн сэрииттэн кµрэтэн куоттара сатаан турар. Сэбиэскэй сэриигэ хот-
торуо±а диэн ойууннаабыт дииллэрэ. Сэриигэ барымаары саспыт киґини умуґа±ыттан булан 
ылан хаайыыга ыыппыттар этэ. Тобуллаахабы гипнозтаах дииллэрэ, туох да наґаа µчµгэй-
дик µІкµµлµµрэ. КиэІ-киэІник, дэлэгэйдик атыллаан, тібітµн кµігэІнэтэн, хамнанан-имнэнэн 
µІкµµлээн иґэрэ кірµіххэ µчµгэйэ бэрдэ. ДалаІхаска майгылыыр этэ. Кэлин наґаа иґэр буолан, 
горячкалаан баран моІнон ілін турар. 

Тµбэй-ДьаархаІІа миигиттэн арыый а±а, ¥ігµµ Ньукулай диэн ааттаах куоластаах этээч-
чи баара, ол киґилиин тапсан бииргэ сылдьар буоларбыт.

Оччолорго хо´уйсуу элбэ±э. Ыгыатта ТураІнаа±ар ы´ыахха, кµнµ бы´а о´уохайдаан хо´уй-
салларын ійдµµбµн. Сибиэрэп баар буолара. Салыбыр уола Быччаххай Охоноо´ой диэн уонна 
ЧоІхой кыы´а Сынтараапа ойо±о Ìаайа буоланнар хас µІкµµлээтэхтэрин аайы сарсыардаттан 
киэ´ээІІэ диэри бэйэ-бэйэлэрин хо´уйсаллара. Алларааттан, атахтарын тумсуттан тібілірµн 
оройдоругар диэри тугу да ордорбокко, одуу-сии бы´ан, µгэргэ´э да былаастаан хо´уйсан тахсал-
лара. Оннук быдьар тыл баарын ійдіібіппµн. Дьэ, кірдііх, тыл-іс мааны да буолара. Урут µксµ-
гэр оннук бэйэ бэйэлэрин майгыларын-сигилилэрин, бы´ыыларын-та´ааларын, таІастарын-сап-
тарын, сырыыларын, ордуктарын-хосторун хо´уйсан µІкµµлµµллэр этэ. Сылдьан эрэ тойугунан 
хо´уйсар дьон эмиэ элбэх буолара. ДэгэрэІ, хабыр±а ырыата элбэ±э. Тыл этэргэ дор±оонноох, 
сиэдэрэй, бытархай кылы´ахтаах куолас сэІээриллэрэ.

О±о сылдьан хараххар тугу кірбµккµн, тібі±ір туох киирбитин, дьон тугу хо´уйарын истэ 
µірэммиппин, туох, ті´і тахсарынан этэр буоларым. Сарсыарда о±ус, ат сиэтэ сылдьан о´уохай-
даатахха ій дуораана µтµктэрин истэ-истэ тэптэн туран этэр буоларбыт. Хайдах эрэ айыл±а ыл-
ла´арын курдук дьиктилээх иэйии о±о ки´и сµрэ±ин долгутара.

Кэлин, этэр дьону анаан-минээн тугу хайдах хоґуйалларын арааран истэр буолан ыры-
та±ын. Маны ситэри эппэтэ, маны ордук хоґуйда, маны маннык этэр эбит диэн. Тыл этэргэр 
ону ситэрэн-хоторон этэ сатыыгын. Туґугар эмиэ кµрэх курдук. Туох туґунан хоґуйаргын 
бу тµгэн сібµгэр тµбэґиннэрэн биэрэ±ин. Мэлдьи биири эргитэ сылдьааччылар баар буолал-
лар. Ордук билиІІи эдэр дьон. ҐІкµµгэр бэйэІ ис тэтимІэр сіп тµбэґиннэрэн хамсанан иґэн, 
этэр тылыІ µтµктµллэр кэмигэр субу этиэхтээх тылыІ сааґыланан кµімэйгэр кэлэн олорон  
иґиэхтээх. 

Ґчµгэйдик µтµктэр кынатттаах, оґуохайгар дьон кіхтііх буолла±ына, хоґоонуІ тыла 
кі±µспµттµµ бэйэтэ ситимнэнэн, утумнанан тахсан иґээччи. Бу тылыІ-іґµІ табыллан эп-
пиккин атын сырыыга хайдах да µтµктµбэккин. Тута хоґуйуу буолла±а. Дьон эппэтэ±ин этэ 
сатыыгын. Ардыгар табылла±ын, ардыгар мілтіх буолар. Мин муІутаан µс чаас кэриІэ тох-
тообокко этэн турабын. 

Былыр орто дойду кэрэтин эрэ буолбакка µіґээ айыыларга тиийэ тылларын тиэрдэ этэр 
сµдµ тыллаахтар бааллара. Иччилээх, сэттээх да тыллаах этээччилэр инники кілµінэлэрин 
то±о туойбуттара баарын µгµстµк кэпсииллэрэ. Билигин оннук суох. Тойгунан киириилээх 
оґуохай Сунтаарга эрэ хаалбыт дии. 
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Хоґуйуу таґыма, саха тылын таґыма, ону кытта сахалыы ійдібµл таґыма тµґэн турар. 
Бу барыта биґиги µйэбитигэр. Тылбыт эстииґик быґыылаах, онноо±ор оґуохайбытын саха-
лыы сатаан быґаарсыбат буоллубут дии. Бэл диэтэр араадьыйа±а, тэлэбиисэргэ да саха тыла 
уурайан эрэр. Нууччалыы аІаардаан саІараллар. Оґуохай ис хоґооно сµттэ, кі±і суох буолла. 
Омос кірдіххі хас бырааґынньык аайы оґуохайдыыр, кµрэхтэґэр, о±олору оскуолаттан ыла 
µірэтэр курдукпут эрээри ис дьиІ суох. 

Холуочук кэ´иэхтээх куола´а

Атыны санаамаІ, мин Холуочук Дьігµір – Егоров Егор Ìатвеевич диэн саха±а биир аатыр-
быт-суолурбут µІкµµ тыла этээччи кэрэ кэ´иэхтээх, бытарыйар кылы´ахтаах куола´ын ту´унан 
кэпсэтээри холоннум.

Ìин киниттэн икки ыйытыкка хоруй ылыахпын уруккуттан ба±арарым. Бастатан туран, 
то±о «Холуочук Дьогµір» диэн ааттаабыттарай, иккиґинэн «Кэґиэхтээх кэрэ куолаґыІ 
«сэкириэтэ» туохханый?» – диэн.

Ки´им µірµµннэн бы´аарда. 
«Сµµрбэччэлээх сылдьан, Ньурба±а, промкомбинаатка µлэлии сылдьыбытым. Мин оччолор-

го элбэх саІалаах, дьээбэлээх-хооболоох бэрт сытыы киґи этим. Кыргыттары кытта хаадьы- 
лаґыы, кµлµµ-салыы, оонньоґуу ханна барыай. Ол сырыттахпына кыргыттарым, саІам элбэ±ин 
иґин буолуо, «Холуочук Дьігµір» диэн ааттаан кэбиспиттэрэ. Онтон ыла бу µйэ аІаарыттан 
ордук ити аатынан биллэбин. ИІэн хаалбыт иччилээх аатым буолла±а.

Аны туран биир дьиктитэ, Ньурба±а ол са±ана µс Холуочук Дьігµір диэн киґи баар эбит. 
Биирдэ µлэбэр кэлбиппэр миигин:

«Хайа эйигин, Холуочук Дьігµір хаайыыга тµбэспит диэн тыл-іс тар±аннаѕ» – дии тоґуй-
дулар. Онтубут атын Холуочук хаайыыга тµбэспит эбит. 

Јссі биир Холуочук Дьігµір диэн осеменатор диэн ына±ы буоґатыыннан дьарыктанар 
идэлээх киґи Дьиикимдэ±э баар эбит. Ол муІнаах тойоттор кэлбиттэригэр атыыр о±уґун 
кірдіріірµ, таІаґын уларыттан, саІа ма±ан халааты кэтэн о±уґугар киирбитин, о±уґа аты- 
Іыраан, тойоттор кірін турдахтарына кэйэн, ілірін кэбиспит µґµ. Осеменатор µлэтигэр 
кµннэтэ кэтэр иик-саах иІмит, билэр сыттаах хара халаатыгар µірэммит сµіґµ саІа хала-
аттаммыт хаґаайынынын илэ абааґы киирбитинии санаата±аѕ

Оттон куолаґым туґунан эттэххэ маннык. Эдэрбэр ыраас, µчµгэй куоластаа±ым. 1949 с.  
Ленскэйтэн леспромхуоска µлэлээн баран, Сиэйэ±э аймахпар Эґэллэйгэ кэлбитим. Кини 
атыыґытынан µлэлиир этэ. Маай бырааґынньыгар ма±аґыыІІа илдьэ барда. Киґим тыын-
наах испиири сыІалаата. Мин оччолорго испэт да этим. Мин испэппин диэтим. Бу кыраны 
баран, ис диэтэ. Быыкааны испитим. ҐІкµµ тыла этэ сырыттахпына куолаґым уларыйбыта. 
Онно кµімэйим умайан, таІалайым хоІнубута. Сатаан саІарбат да буолан хаалбытым. Јр 
эрэйдэммитим. Оґуохайдаан бµттэ±им дии санаабытым. ТаІалайым µтµірэригэр кµімэйим 
кэґиэхтэнэн хаалбыта. Дьэ, итинник. Дьоннор куоласпын ураты диэн сэІээрэр курдуктар.

БилиІІи олохпут туґунан эттэххэ, туора омуктан киириинэн ордук сайдан иґэр кур-
дукпут. ДьиІинэн саха тылын сайыннардахха эрэ бэйэ киэнэ сайдар кыахтаах. Тылгын тэпсэ 
сылдьан тугу кµттµіннээ±и оІоруоххунуй. Бу тэтиминэн бардахпытына, сотору оґуохайбыт, 
ыґыахпыт кірµнньµккэ кубулуйуо турда±а. Аныгы ыччат омук тыына тыыннанан эрэр. Бу 
Туймаада ыґыа±ар оґуохайдарын кытыыга µтµрµйэн кэбистилэр. Сахалыы майгы итинник 
сыґыаІІа тіґі сайдыай, бэйэІ да санаан кірѕ 

Ити сахалыы да сатаан саІарбат эрээри, олоІхону, оґуохайы, ойууну µірэтэр учуонай 
элбээбитин сі±ібµн ээ. Ити дьон баґылаан-кіґµлээн тылы-іґµ, оґуохайы тіґі сайыннарыах-
тара дии саныыгын? Мин омугум оонньуута кэхтимиэн ба±арабын. Ол иґин ыарыылаахтык 
ылынабын. 

Ґйэбэр орто киґи сиэринэн олорон, µлэлээн кэллим. О±о-уруу да баар. Оґуохайдаах оло±у 
олордум. Онтум хайда±ын бэйэм туох диэн этиэмий?

Егор Матвеевич Егоров – холуочук дь³гµ³р, саха омугун µтµ³ µгэ´ин, о´уохайдаах оонньуу-
тун удьуорунан утумнаан илдьэ сылдьар биир тарбахха баттанар кµ³н туттар ки´ибит буолар. 
Ы´ыах тыынын илдьэ сылдьааччы, ытык ки´ибит Егор Матвеевич тойуга, о´уохайа ³сс³ да саха 
ааттаах санаатын саймаарда, к³±µн к³рµлэтэ туруохтун. 
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омУк кэрэтИН кэрэ¤Итэ

мук кэрэ´итэ, киэн туттуута, дьон дьу´ууна, ки´и 
килбиэнэ, кэм кэрэ´иттэрэ диэн ³йд³бµллэр бааллар. 
хайдахтаах да тутулга, хайдахтаах да кэмІэ кэрди-

игэ, омук бэйэтин тыынын илдьэ сылдьар айыл±аттан ай-
дарыылаах, тэрийэр, салайар, айар  тутар, кимэр, киирсэр, 
кµ³н туттар уратылаах дьоннордоох буолар. 

Оннук дьон олохторунан олох устуоруйата суруллар. 
Сыана бы´ыллар. Бу омук ту´унан ійдібµл µіскµµр. Бу бэ-
лиэ, кэм сиин бэлиэтин, (символын) кэриэтэ буолар дьоннор 
олорбут олохторо кэпсэлгэ-ыа´ахха, сэ´эІІэ-тэптэлгэ, су-
рахха-садьыкка, онтон номоххо-µ´µйээІІэ кубулуйаллар.

Кинилэр олохторун ніІµі омук бэйэтин µтµі µгэстэрин, 
мікµ да ірµттэрин, итэ±элин-эрэлин, майгытын  сигилитин, 
бы´ыытын  та´аатын, ійµн  санаатын би´ирэмнээх да омсо-
лоох да ірµттэрин ойуулуур, дьµ´µннµµр.

Бу, биґи аттыбытыгар баар дьоннор холобур буолар 
олохторо, сорохтор, кэмигэр ійдіммітіх, ійіммітіх 
дьулуспут дьулуурдара, сыаналамматах сыралара ба-
рыта омук билиІІи тыыныгар иІэ сылдьар.

ааспыт µйэ±э, саха омугу омук дэппит, саха  ́ ахатынан 
кэрэтин бигэргэппит биир улуу ки´иннэн С.а.Зверев-кыыл 
Уола буолар.

кини тыына саха итэ±элин Ытык тойугар Ы´ыахха 
иІмитэ. Ы´ыах омук тыына тыыннаах. Саха омук бы´ыы-
тынан к³йг³тµллэр, кµ³мчµлэнэр ааспыт µйэбитигэр Сун- 
таар улуу´а ы´ыах тыынын ы´ыктыбакка, µгэ´и, сиэри- 
туому, ыллыыр  туойар сахалыы ньыманы, µІкµµнµ, ол 
аата, т³рµт култуурабытын илдьэ кэлбит, утумун, ситимин быспатах µтµ³ ³І³л³³х Ытык дойду 
буолар. С.а.Зверев курдук омук тыынын илдьэ сылдьааччылар баар буолан. 

Бµгµн кэпсиэхтээх ки´им, николай Егорович тимофеев Зверев кэнниттэн Сунтаарга ы´ыах 
тыынын утумнаан илдьэ хаалбыттартан биирдэстэрэ буолар. Омук тыынын утумнаан илдьэ 
сылдьыы, ону тар±атыы айыл±алаах дьоІІо бэриллэр. Кинилэр саха ту´угар суолталара омук 
бы´ыытынан ки´илии олоххо тыыннаахтарыгар ірі тутуллуохтаах. Кэрэ холобурун, уратыбыт 
улуутун, бар ту´а кы´амньы чулуутун бы´ыытынан сыаналаныахтаах.

Николай Тимофеев айыл±атынан тойуксут, µІкµµ тылын этээччи, алгысчыт. Бу µс 
ытык идэни тэІинэн ба´ылаабыт ки´и. Ìаныаха эбии тэрийээччи, салайааччы, киґилии киґи. 
Бу орто дойду оло±ун сµнньµн тутарга ирдэнэр сµрµн идэлэр. Кэргэн, ыал а±атын, а±а ууґун 
баґылыгын бы´ыытынан тµс-бас, µтµі-мааны майгы-сигили буолла±а. ДэІІэ кістір ис хо´оон- 
ноох, ис чиІнээх ки´и. Ìин, бу µс тігµл µс то±ус хаачыстыбатын этэн туран, чахчы да алгыс 
тылын кіті±ір, ол алгы´ын тылын тиэрдэр ки´иннэн аа±абын.

С.А. Зверев 100 сылыгар айыл±аны кытта ситимнээх хас да дьиктилэр буолбуттарын илэ 
бэйэбинэн билэн турабын. Ол туспа кэпсээн.

Сунтаарга ы´ыах а´ыллыытыгар Н.Е.Тимофеев алгыстаабыта. Ол онно илгэлээх ардах иби-
ирэн ыла-ыла, халлаан а´ыллан кэлбитигэр, уонунан ты´ыынча ки´и алгыс тыына Айыыларга 
кіті±µллэрин билбиттэрэ. Ì.Е.Николаев онно баара. Кыыл Уолун ытык аатыгар ы´ыахтар Сун-
таар нэ´илиэктэринэн то±ус кµн устата барбыттара. Айыл±а бэйэтэ анаабытын курдуга. 

О
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Арай биирдэ куоракка, ол дьылга Сунтаар ы´ыа±ын тэрийэр хамыы´ыйа тойонунан анаммыт 
Èл Тµмэн депутаата Семен Березин дьиэбэр киирэн кэлбитэ. Бµлµµлµµр суолга Сунтаардар ы´ыах-
тыыр сирдэригэр тойон сэргэбитин хас да сиринэн тоІсо±ой курдары тобулан кэбиспит диэн  
буолбута. Ы´ыа±ы ыытарга ким да сібµлэммэт. Арсен Зверев ыалдьан хааллым диэтэ. Эйигин 
ыйан ыытта диэн буолла. Ìин, Сунтаар Ньурба ы´ыахтыыр сирдэригэр тоІсо±ой буулаабытын 
эрдэ истибитим. Тахсан кірі сылдьыбытым.

Сунтаар ы´ыахтыыр сиригэр тиийэ сылдьан биир кітірµ сырсан, харааччы мунан хаалбып-
пыт, биир уоллуун. Сорох дьоммут массыына±а хаалбыттара. Кµ´µірµ тµµн ыас хараІа±а биир 
тиит анныгар хонон турбуппут. Сарсыарда биир кілµкэни µстэ эргийбитим. Хайдах да бардарбын 
хоммут сирбэр эргийэн кэлэ турбутум. Туох эрэ муокастыыр диэн олохтоохтук итэ±эйэн, хайдах 
буоларбын тобула сатыы олорбутумѕ 

Чаас аІарынан массыынабыт турар сиригэр, Тойон сэргэ аттыгар тахсан кэлбиппит. Дьон-
норбут ханна да барбакка, суукка кэриІэ кэтэ´эн олорбут этилэр. Èти диэки улахан дьоннор 
сыталлар µ´µ. Дьэ, ол и´ин ы´ыахтыыр сири кі´ірµіххэ, олох кыаллыбат буолла±ына уруккуну 
сэргэни харайыахха, саІаны туруоран кірµіххэ диэбитим. 

Ы´ыахтыыр сирбитигэр тахсан кірбµппµт сэттэ дьілі±іс ортотугар µ´µс уйа±а кітір тіріін 
сытара. Сунтаар тµмсµµ оччотоо±у ба´ылыга К.Е.Èванову, С.Ì.Березины, Н.Е.Тимофеевы  
В.У.Николаевы, Тэри´и, уонна бу сэргэни оІотторон туруорбут Вильям Федоровы ыІыран сµбэ-
лэспиппит. Сиэр-туом оІорон, эргэни харайан, саІаны туруоран кэбиспиппит. 

Èти ы´ыахха сиэрдэринэн арааран, туомнарын аттаран, µс алгысчытынан ы´ыах а´ыллыы-
тын ыыппытым. Табыллыбыта. Ол ы´ыахха Ì.Е.Николаев, элбэх депутааттар бааллара. Н.Е.Ти-
мофеев бу ы´ыа±ы биир саамай табыллыбыттарынан ааттаабыта. 

Èти кэнниттэн куоракка, быйылгы Сунтаардар ы´ыахтарын сиэрин-туомун ыыт диэбиттэ-
ригэр, ы´ыахтыыр сири уларытан, ¥с ХатыІ диэки саІа сир ылан ыытарга бы´аарбыппыт. Ни-
колай Егорович, È.Ф.Васильев, Дмитрий Èванов сµрµн алгыстары кітіхпµттэрэ. Кµнµ кірсµµнµ 
Вадим Константиновка ыыттарбытым. Эдэрчилэртэн бу Дмитрий Èванов алгы´ыгар, сиэри-туому 
толорууга чахчы µчµгэй буолар чинчилээх. Тойуктаах киэнэ бэрдэ, µІкµµ тылын этиигэ эдэрдэр-
гэ 10-ча сыл республика±а иннин биэрбэккэ сылдьыбыта. Алгыска эмиэ сыстан, оттомноохтук, 
олохтоохтук сыыйа киирэн и´эр. Вадим Константинов эмиэ ситэн-хотон эрэр. Быйыл о´уохайы-
гар республика±а бастаата, Дархан этээччи аатын ылла. Кырдьа±астарбытын солбуйуох дьоммут 
кинилэр дии саныыбын.

Аны туран, быйыл, Орто Халыма улуу´ун ба´ылыга Владимир Григорьев: «Улуу´ум ы´ыа±ын 
сахалыы сиэринэн ыытан кулу, би´иэнэ нууччалыы, сахалыы буккуйан барааччы», – диэтэ. Сэ-
´эргэ´эн, сµбэлэ´эн баран, барар буоллум. Николай Егорови´ы тылбар киллэрэн, Орто Халыма±а 
кіттµбµт.

Халымалар барахсаттар ытыс µрдµгэр тµ´эрэн, тэрээ´иІІэ кµµскэ ылсан µлэлэстилэр. Олох-
тоох алгысчыттары кытта, сэттэ сиэри-туому толоруохтаахпыт, сµрµн алгы´ы Николай Егорович 
кіті±µіхтээх. Ы´ыахпыт инниттэн халлааммыт хотуттан тыалыран, тымныйан барбыта. Баро-
метр тыалы, тымныыны, арда±ы кірдірір диэн буолла. Ы´ыахха хаар да тµ´ээччи диэтилэр. 
Гостиницабытыгар сытан сµбэлэ´эбит. Эбэ±э киирэ сырыттыбытѕ 

Ы´ыахтыыр сарсыардабытыгар син биир тымныы, халлаан былытынан бµрµллэн турбута. 
Ы´ыах а´ыллыытын сиэрин-туомун са±алаатыбыт. Николай Егорович алгы´ын кэмигэр олох 
бµтэй турбут халлаан ортотунан арыллан, кµммµт тыган кэллэ. Эбиитин, сиэр-туом бµппµтэн 
кэннэ ы´ыахтыыр сирбит µрдµнэн чуга´ынан кубалар кітін аастылар. Дьэ, табылынныбыт диэн 
буолла. Олохтоохтор улаханнык астынан махтал тылларын эппиттэрэ. 

¥і´ээ, Аллараа Халымалартан кэлбит ыалдьыттар (нууччалар): «Бу кубалары анаан кили-
эккэ±э тута сытан, баран сценарий бы´ыытынан ыыттыгыт дуо?» – диэн ыйыталлар диэтилэр. 
Сарсыныгар Сыбаатайдар тµмсµµлэригэр Халыма кытылыгар киирдибит. Николай Егорович 
ал±аан баран туойа турда±ына, кубаларбыт эмиэ тиийэн кэллилэр. Дьон µірµµ бі±і. Ки´и санаата 
кінірі, табыллара оннук буолла±а. Аны о´уохайдаатыбыт. Ол сырыттахпытына милииссийэ мас-
сыыната тиІинээн кэлэн, тэйиччи турунан кэбистэ. Туох буолла±ай диэн ыйыталаспыппыт Бµлµµ 
диэкиттэн тірµттээх милииссийэ начаалньыга о´уохайы истэн, сµрэ±э батарбакка тиийэн кэлбит. 
Эмиэ µірµµ-кітµµ бі±і буоллубут. 

Сарсыныгар улууспут ба´ылыга улуус актыыбын мунньан, ы´ыах хайдах ааспытын, алгыс, 
сиэр-туом µтµі суолтатын холобурдаан, улаханнык махтаммыттара. Ы´ыахтыыр анал сир тэ-
ринэр наадалаа±ын, тірµт култуура дириІ суолтатын анаан эппитэ. Алыс бэркэ сылдьыбыппыт 
диэн Николай Егорович сыаналыыр.

Ы´ыах а´ыллыытын тэрээ´инигэр, а´ыллыытын сиэрэ-туома, алгы´а сµрµн бы´аарар Ытык 
суолталаах. Ìаны та´ынан, кµнµ кірсµµІ, дойду иччитигэр, сабыллыытын о.д.а сиэрэ-туома 
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барыта холбо´он ы´ыах – саха итэ±элин Ытык Тойо буолар ис хо´ооннонор. Сиэр-туом толорул-
луута, о´уохай, илии-атах оонньуулара, бы´ыйдар, хапса±айдар, бі±ілір, мадьынылар кµінтэ- 
´иилэрэ, кэрэлэри кэрэхсээ´ин, ат сµµрдµµтэ, ырыа-тойук барыта КЈХ, ы´ыах кі±і диэни µіскэ-
тэр. Ы´ыах кі±і суох буолла да, «оІо´уу» буолар. ¥ірµµгэ-кітµµгэ кыттыспат, туораттан кірµµ-
гэ-истиигэ анаммыт «мероприятие±а» кубулуйар. КэлиІІи кэмІэ ы´ыах кі±і суох, ол аата 
ы´ыа±ы суолталаабат буолуу, кіннірµ мероприятия та´ымыгар тµ´эрии баран эрэр. Ол барыта 
саха итэ±элин, сиэрин-туомун, алгы´ы баардыылаабат буолууттан. Эрдэттэн бэлэмнэммэт, дьо-
ну-сэргэни кытта µлэни ыыппат буолууттан.

Быйылгы Ìанчаары ы´ыа±ар итиччэ µлµгэрдээх тутууну ыытан, µбµ-харчыны ороскуоттаан 
туран сиэрин-туомун ис хо´оонугар, о´уохайыгар, ы´ыах кі±µн тэрийиигэ, сахалыы тыыны кил-
лэриигэ кыамматылар дуу диэн тус бэйэм санаалаахпын. Ы´ыах µйэлээх µгэ´ин тыынын илдьэ 
сылдьар биир эмэ тэрээ´иннээх ки´ини булан сµрµннэппиттэрэ буоллар табыллара хаалла дии 
санаабытым.

Ìанна да±атан эттэххэ, Б.Ельцин Таатта±а сылдьыбыт ы´ыа±ар, Бµлµµ эІээриттэн ыІырыл-
лан кэлбит ааттаах-суоллаах µІкµµ тылын этээччилэр бэйэ бэйэлэрин кытта о´уохайдыы сатаан 
баран, кµлµк сиргэ кэпсэтэ туралларын санаан кэллим. Ìиэхэ саІара то´уйбуттара: «Бу туох 
ааттаах µлµгэрэй, µІкµµгэ олох киирбэт дьон эбит, эгэ µтµктээччи баар буолуо дуо, зоопрка±а 
курдук би´игини ыраахтан кіріллір, то±о бэрдэй, хайдах буолабыт, саха эстибит дойдута эбит, 
кіх, тыын да биллибэтѕ» – диэн буолла. Ону туох диэм баарай, улуус улуус, сир сир аайы бэйэтэ 
туспа тыыннаах, сµрдээх буолла±аѕ

Ы´ыах о´уохайа суох буолбат. Ы´ыах сµрµн кі±µн, кірµн, тыынын о´уохай тутар. Николай 
Егорович ы´ыах тыынын тутар, кі±µн кі±µлµµр Дархан этээччи буолла±а.

Ырыа-тойук, о´уохай, алгыс, итини барытын тµмэр, ы´ыах суолтата омук тыына у´ууругар 
дуу, кылгыырыгар дуу сытар. Сиэрбитигэр-туоммутугар, омукпут µгэс буолбут итэ±элигэр бэйэ-
бит сы´ыаммыт ы´ыахпытыгар сы´ыаммытыттан ырылхайдык кістір.

Улуу Туймаада ы´ыа±ар о´уохай тµ´µлгэтин, кытыыга, киин диэкки и´иллибэт, «мэ´эй-
дээбэт» сиргэ та´ааран кэбиспиттэрэ. Ол онно анаан-минээн кірдіін булан тиийэ±ин. Ы´ыах 
дьонугар о´уохай мэ´эйдиэ диэтэхтэрэ дуу. Хайа ійдііх-санаалаах ки´и маннык дьа´айбытын са-
таан санаабаппын. О´уохайга, хорчуоппаттан атын бары мероприятиелары тохтотон туран, анал 
бириэмэ, чаас анаан, кµн аайы киин тµ´µлгэни биэрэн, бар дьону о´уохайга кытыннарыахха. 
Оччотугар эрэ ы´ыах сµрµн тыына – о´уохай кі±і кэлиэ. Николай Егорович манна сібµлэ´эр, 
сахалыы тыыннаах бары да сібµлэ´эрэ буолуо дии саныыбын.

90-с- сылларга, Сунтаарга, биир концерга сылдьыбытым. Ол онно биир эдэрчи ки´и тахсан 
«Ìин сµрэ±им» диэн С.А.Зверев тойугун туойан дьырылатта ээ. Этим-хааным куодатынан иІэн 
киирбитэ, ол тойук, ол кэрэ, дьикти куолас.

Кимий диэбиппин, Николай Тимофеев улахан уола Дьігµір диэбиттэрэ. А±атын утумнуох 
ки´и баар эбит диэн µірэ да санаабытым. Кэлин киэІ эйгэ±э биллибэт, кістµбэт. Сахалыы сиэ-
ринэн кэмин кэтэ´эрэ буолуо диэн саныыбын.

Николай Тимофеев 75 саа´ын бэлиэтиир. Сіпкі эттэххэ, би´иги, кини бэйэлээх саха ту´а 
µтµітµн-іІітµн, алгыстаах оло±ун тойуктаах то±ойдорун, µтµілээх µІкµµтµн бэлиэтээн ¥рµІ 
КµІІэ µІэ-сµктэ сµгµрµйэбит.

Аан Èйэ дойду алгы´ынан кіті±µллэн турар диэн баар. Алгысчыт би´иги олохпут сатаныы-
тын, табыллыытын суолун кіті±ір, дьолу-соргуну тµстµµр. Ытык кырдьа±аспыт, эн бэлиэ кµнµІ 
бар дьоІІор µтµі алгыс буолуохтун! 
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баа¤ыНай ба¤ылай

«Ки´и тірді іті, тібµрэ±э кµірэйэ туруо±а».
Саха домноох этиитэ

аа´ынай Ба´ылайы 1990-с сылларга билсибитим. оччолор-
го «Сахаада±а» µлэлиирим. «Саха кэскилэ» хамсаа´ыны са-
лайсарым.кини би´иги хамсаа´ыммытыгар ¥³´ээ Бµлµµттэн 

биир т³´µµ ки´ибит этэ. ол сиэринэн билсэн, саха ту´а санаа±а 
к³рµІнµµн, ааттыын баа´ынай ки´и кытты´ан барбытыгар ки-
мин-тугун билбитим. 

Ба´ылай тірдµ-уу´у, сахалыы ійµ-санааны, ійдібµлµ, µгэ´и, сиэ- 
ри-майгыны, тыа сирин оло±ун майгытын билэрэ-кірірі, тµІ саха-
лыы тірµт ійдібµллээх куолута сіхтірбµтэ. Кини удьуор тірµт би-
лиилээх ки´итин ійдіібµтµм. Аны бу куолутун олох олорор майгы, 
ій-санаа оІостубут, бу олоххо онтун ті´ітµн эмэ киллэрбит, ту´ана, 
тутта µлэ-хамнас µі´µгэр сылдьар ки´и этэ. 

алексеев Василий Иванович – Баа´ынай Ба´ылай 1952 с. тох-
сунньу 13 к. ¥і´ээ Бµлµµ Кэнтик нэ´илиэгин Дьаархан а±атын уу´у-
гар элбэх о±олоох дьиэ кэргэІІэ тіріібµт.

Кэнтиккэ, чаптар, дьаарханнар, хаІалас кµібµргэннэрэ олороллор. (Кµібµргэннээн оло- 
руу – олохтоох нэґилиэккэ тастан ойдон кэлэн сирдэнэн-уоттанан олорор дьон аата, сирэ- 
уота суохтар – быстахтар дэнэллэр.) Нэ´илиэк µс гыммыт биирэ Дьаарханнар буолуо.

Ба´ылай а±ата алексеев Иван николаевич тірµт саха – Дьаархан уустан удьуор-утум тар-
дар. Дьаархан о±онньор уола дыйаІы, онтон дьа±а´ыал уус, онтон дьаадьыал уус, онтон Уус 
£л³кс³й, онтон кэргэн ньукулай, онтон Èван Николаевич, µйэтин тухары учуутал, нэ´илиэк 
биир тутаах ки´итэ этэ. 

Ба´ылай баа´ынайа ийэтинэн. Кини лесин диэн кэриим а±абыт кыы´а µ´µ. Онон сиэнчэр. 
Баа´ынай Ба´ылай диэн нэ´илиэгин дьоно иІэрбит ааттара. Èйэтэ раиса Софроновна герой ийэ, 
учуутал идэлээх этэ. Бииргэ тіріібµттэр эмиэ µгµстэрэ учууталлар. Удьуор уустар аныгы µйэ±э 
удьуор учуутал (династиялара) буолбуттара. Ба´ылай кэргэнэ клара николаевна 27 сыл Кэнтик 
сэбиэтин солбуллубат сэкиритээринэн µлэлээбитэ. Кыыстара анна Васильевна тірµт култуура, 
саха тылын учуутала.

Ба´ылай эдэриттэн чэмчэкэ, сытыы-хотуу, тэрийээччи, кі±µлээччи, богдо±очоон ыччат буола 
улааппыта. Сопхуоска оробуочайдаан µлэтин са±алаабыта. 

Уратылаах ки´и уратылаах. Биллэ-кісті µчµгэйдик сулууспалаан, кыра куурсу аа´ан, ар-
мияттан офицер чыыннаах, младшай лейтенант званиялаах кэлбит. Олоххо сыста±а´ын, элбэх 
дьо±урдаа±ын таба кірін, комсомолга µлэлэтэллэр. «¥ідµгэй» сопхуос комсомольскай тэрилтэтин 
босхоломмут сэкиритээрэ буолар. Тыа сиригэр бирэгэдьииртэн управляющайга тиийэ µµнэр. 27 
саастаа±ар ¥³дµгэй сопхуос кэнтик отделениятын управляющайынан аныыллар.

Урут оттоо´уІІа звенолар баар эбит буоллахтарына, кини µµт ыа´ыІІа звенолары тэрийэн 
олохтуур. Эдэр ыччаты уопуттаах ыанньыксыттарга, сµі´µ кірііччµлэргэ сы´ыартаан µлэлэтэр. 
¥µт ыа´ыІІа хас ыанар ынах ба´ыттан икки ты´ыынчалаахтар кирбиилэрин ылан куо´арар. 
650 га баа´ынатыттан µрдµк µµнµµ ылар. 1640 тонна оту оттуур, 1200 тонна сиилэ´и бэлэм-
ниир. 100 га сиргэ хоттуоска µµннэрэн, µрдµк µµнµµ ылар. Республика±а соцкуотала´ыыга ба-
стыыр, «Бочуот знага» уордьанынан на±араадаланар. Нива массыына фондатыгар тиксэр. Èти 
кірдірµµлэр Кэнтиккэ билигин да куо´арылла иликтэр. 

Уларыта тутуу сылларыгар ій-санаа буккуллуута, арахсыыта, µрµІ диэбиппит хара, хара 
диэбиппит µрµІ буолар кэмнэрэ кэлэллэр. Онтон сопхуостары ы´ыы са±аланар. 

Б
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Дьэ, манна республика µрдµнэн баай, паай, сир µллэстиитэ, сопхуостар ы´ыллыылара  
араастаан барбыта. Ол барыта оччотоо±у салайааччылар хайдахтарыттан, нэ´илиэк ті´і тэрээ´ин-
нээ±иттэн тутулуктаммыта. Араас барыта баара. Ону барытын ырыттахха ыраатабыт. 

кэнтиктэр хайдах ы´ыллыбыттарай? Оччолорго би´иги кинилэри холобур бы´ыытынан тыа-
ларга кэпсиирбит. Ìин санаабар, Бµлµµ эІээригэр барытыгар буолуо, Кэнтик нэ´илиэгэ бµтµннµµ 
бастакынан баа´ынай ха´аайыстыбаларга кіспµтэ.

Баа´ынай Ба´ылайдаах сопхуос ы´ыллыытыгар отделенияларын ілµµтµн аахсан ылаллар, 
ол; 1200 тібі ынах сµі´µ, 400-чэ сылгы, 1400 га ходу´а сирэ, 600 га буола сирэ. Ìаны µлэ´ит 
ахсаанынан тэІІэ тµІэтэллэр. Баа´ынайга барыа±ыІ, диэн дьону ійдітіллір.

Отуттан тахса баа´ынай ха´аайыстыба уонна КП тэриллибит. В.È.Алексеевы директорынан 
талаллар. Оччотоо±у кредиттэри ту´аммыттар. Баайдарын дуолларын, сирдэрин уоттарын тэІІэ 
µллэстибиттэр, 70-ча тыраахтыры, 100-чэ массыынаны ылбыттар. Кэнтик нэ´илиэнньэтэ 600-чэ 
ки´илээх этэ.

Ы´ыллыы ха´ан да µчµгэй буолбат. Ол эрэн ы´ыллыыны Кэнтиккэ сµрµннээн, сиэрдээхтик 
ыыппыттара. Оччотоо±у салайааччы Василий Èванович Алексеев дьонун-сэргэтин саІа ырыынак 
оло±ор ту´улаабыта. ¥с сылынан бу ха´аайыстыбалар сыыйа кэтэх ха´аайыстыбаларга кубулуй-
буттара. Ха´аайыстыбалар билигин чіл олороллор. 1000 кэриІэ ынах сµі´µ, 260-ча сылгы баар, 
100 га ы´ыылаахтар, ÌТС онно кімілі´ір.

Билигин кээпэрэтииптэри тэрийии бара турар. Бµлµµ біліхтіргі бу кыаллыбакка турар. 
Èлин эІээргэ ити эрдэттэн тэрээ´иннээхтик барбыта. Тµмµгэр бырабыыталыстыба судаарыстыба 
ійібµлµн бу кээпэрэтииптэргэ эрэ биэрэбит, сайдыы кэпэрэтииптэринэн эрэ барар кыахтаах диэн 
бы´аарбыттара. ¥п-харчы ійібµл барыта онно барда. Кэтэх ха´аайыстыбаннан олорооччу респу-
блика улахан аІаара ыты´ын сотунна. Кэтэхтэри кійгітµтµµ буолла.

Баа´ынай Ба´ылай икки µрдµк µірэхтээх. Биирэ оччотоо±у салайааччылар мµІµр µірэх- 
тэрэ – ¥рдµкµ партийнай оскуола уонна СГУ саха тылын салаатын бµтэрбитэ. КэлиІІи сылларга 
кини саха тылын учууталынан µлэлээбитэ.

Оскуола национальнай концепцията оІо´уллар, таІыллар кэмигэр µтµітэ-іІіті, билиитэ- 
кірµµтэ, элбэххэ ту´алаабыта.

Саха тірµт майгыларын, билиитин тар±атыыга, µгэ´и оло±урдууга , итэ±эл сиэригэр дьаныар-
даахтык µлэлээбитэ, µлэлиир да±аны. 

ааспыт быыбарга нэ´илиэгин дьоно кинини ба´ылыгынан талбыта.
Кини µлэлиир кэмигэр, муниципальнай тэриллиигэ нэ´илиэк хааччыллыылаахтык, сырыын-

ньатык, этэІІэ кі´µµ оІордо.
Нэ´илиэгэр цифровой сибээс киирдэ.
200 миэстэлээх таас оскуола бырайыактанан, бюджетка киирэн, тутуута са±аланна. 
Тимир уустарын киинэ диэн музейдаах, µірэтэр-иитэр эйгэлээх таас тутуу µбµлээ´иІІэ  

киирэн, тутуута эмиэ са±аланна.
Нэ´илиэги гаастаа´ыІІа, ¥і´ээ Бµлµµ бі´µілэгин кытта тэІІэ киирэр бырайыага оІо´уллан 

бигэргэнэн турар. Èтини барытын тэрийэн сити´эргэ ба´ылык хайда±а кісті сылдьар.
Кэнтик урут да ырыа-тойук, ВÈА-лар, РОК-ка саха муусуката µіскµµрµгэр сайдарыгар тэ-

биктээх дойду этэ. Билигин да тойук-олоІхо, о´уохай тµ´µлгэтин µгэскэ оло±урдан ыытар. О´уо- 
кай, тойук, саха фольклорун ту´угар оло±ун анаабыт Михаил Мойтохонов кэриэ´игэр о´уокай, 
тойук тµ´µлгэтин бэрт сити´иилээхтик тэрийэн ыыттылар. Нэ´илиэк µгэскэ кілµінэни иитэр.

 

«Ытык киґи ыччата, тірµт сир тірµі±э».
Саха домноох этиитэ.

Баа´ынай Ба´ылай ³йµнэн санаатынан, кутунан сµрµнэн кимий? 
Омук омуктан, ки´и ки´иттэн, баа´ынай баа´ынайтан уратылаах. Кини икки саары икки 

ардыгар тэйбэІээбэтэх ки´и. Сахалыы хаан тірдµн кытаанахтык туппут ки´и.
Ааттаах кэпсээнньиит, олохтоох куолу´ут. Элбэх номо±у, µ´µйээни и´игэр илдьэ сылдьар. 

Ки´и тартаран олорон истэриІ, кэпсэлин кірін кэлэриІ курдук кэпсиир. Оннук ки´и сэдэх.
Јйдібµллэри тылбаастаа´ыІІа, сахатытыыга, саха µ´µйээннэригэр, номохторугар, олох оло-

руу сиэригэр, майгытыгар, о±ону иитиигэ элбэх туспа кірµµлэрдээх, онтун олоххо киллэрэргэ 
республика±а биллэр гына та´аарбыта.

Ба´ылай, Тумус Ìэхээлэлиин кытты´ан «"отуор сабарай» уонна «Сабарай ахсаана» диэн 
тарбах суотуттан матымаатыка буолан тахсар ахсаан суотун кинигэтин та´аарбыт, ахсаан суотун 
тірдµн сахалар тута сылдьаллар диэн кірдірбµт, дакаастаабыт дьоннортон биирдэстэрэ.



74

у х х а н .  К Э М  с у о л у г а р

Тарбах суотун туох диэбиттэрин билээри матымаатыка энциклопедиятын іІійін кірдµм. 
«Матымаатыка тарбах суотуттан тахсыбыта, тарбах суота ситэ µірэтиллибэккэ сыл-
дьар эйгэ» диэн этиллибит. Сахаларга мантан тахсан, энцикдопедия±а киирэр сир, хайа±ас баа-
рын кірдµм. Биир эмэ µірэхтээх ону дьоло±ойугар тохтотон дьарыктаныан сіп этэ.

кут-сµр µ³рэ±ин ньыматыгар кинигэтэ оІо´уллан баран тахса илик.
о±ону сахалыы иитиигэ уонча кыра кинигэлэрэ та±ыста, кинигэлэргэ киирдэ.
Билигин ¥³´ээ Бµлµµ остуоруйатын суруйбут электроннай вариана тар±ана сылдьар.
"«Уус т³рдµгэр номох» диэн Тимофей Степанов хартыыналарыгар анаммыт номох-киинэтэ 

тар±анна.
кэнтик нэ´илиэгин остуоруйатын бэчээккэ бэлэмнээн эрэр.
Баа´ынай Ба´ылай дьиІнээхтик сахатытыынан дьарыктанар, дьиІнээх µгэскэ оло±урбут 

удьуор уус т³рµттээх сэ´эн. Бµлµµ улуустарын «Èтэ±эл» тµмсµµлэрин салайааччыта, ¥і´ээ Бµлµµ 
ба´ылыктарын ассоциацияларын солбуйар бэрэссэдээтэлэ.

Ба´ылыктар, тойоттор ыалдьыттарын кірсір, ыалдьыттыыр µгэстэрэ баар. ¥гµстэр (ордук 
киин сиргэ) эрэстэрээІІэ, банкыакка, баанньыкка кірсµ´µµ оІороллор. Айах, амтан быраа´ын-
ньыгын, куртах кы´ал±атын, сарсыардааІІы тібі ыарыытын тэрийэллэр. Ас, арыгы араа´ыгар 
арааба буолуохтарыгар дылы ампаалыктаталлар, оччо±о эрэ астыналлар.

Баа´ынай Ба´ылай ыалдьыттыыр ки´итин сайылыгар, балыктыыр, бултуур сиригэр сыры-
тыннаран балыктатан, бултатан, сайын кумаарга, бырдахха сиэтэн, кы´ын тоІорон, тыа оло±ун 
амсатар идэлээ±ин бары кэпсииллэр.

Ол сылдьан бэйэтин сайылыгын, номоххо киирбит «Ньургуґун уонна Лоокуут» олорбут 
«О±уруос» кµілµн та´ыгар, Ар±аа Атырдьахха сахалыы бала±аныгар илдьиэ±э. Бу былыргы сэ´эн 
тірді дойду. 

Эн онно бардаххына:
О±уруос кµілµттэн, Ар±аа, Èлин Атырдьахтарынан, ÌаІан Кэрэ±инэн, ТоІку тумулун ана-

раа іттµгэр Улµµ Ґідµгэй оло±ун кірі-кірі±µн Кэнтик Оттоох Эбэ±э тиийиэ±иІ. Èти Ойуунускай 
«Кыґыл Îйуунугар» суруллубут Саґыл ойуун суолун баты´ан ХатыІ Ура´алаахха µктэнэ±ин. 
Ол алаас хоту эІээригэр, То´ор бала±аныгар Советскай союз геройа Миронов кµн сирин кір-
бµтµн ту´унан ким да билбэт диэн, Баа´ынай киэн тутта кэпсиэ±э. 

О±уруостан со±уруу та±ыстаххына, «Нургу´ун уонна Лоокуут» сэ´эІІэ баар КµґэІэй баай 
оло±ор кэлэ±ин. Ону салгыы аа´аІІын, бу номо±у хомуйбут суруйааччы Дьµігэ Ааныстыырап 
оло±ун хаІас диэки кірі-кірі±µн аа´ан, Улуу Чап уустарын олохторугар тиІ гына тµ´µі±µІ. 
Ìанна Чаптар ту´унан кэпсэтэн, чапкыт ірі кібін добуочча у´уугут.

О±уруос кµілтэн хоту та±ыстаххына, Мардьааґай кинээс оло±ор тиийэн мардьаллан турар-
гын билиэ±иІ. Èлин іттµнэн аа´аІІын ¥рдµк Бэс буодьулаах суулла турар хампа кытыллаах 
Улуу Дьаарханнар олохторугар дьаадьас гыныа±ыІ. Баа´ынай, бу ібµгэрим олохторо диэн, саха 
тірді буолбут улуу Дьаархаттар µі´эттэн, Дойду уу´уттан быстан, сорохторо манна тµспµттэ-
рин, Дойдуу´а Дьаархан хайдах хаІалас буолтун, ÌунньаІ, Тыгын, ніірµктээйилэр, наахаралар  
тустарынан балачча сэ´эргиэ±э. Ол баа буолбат.

Ар±аа та±ыстаххына, ¥с Бµлµµ тірді буолбут Эллэй Боотур а±ата Тайма Татаар уолат-
тарын Дьоонуга, Дьоргуодай олохторугар тиийиэ±иІ.

«Эллэй мантан, а±атын Тайма Татаары хаа´ахха уган Туймаада±а тµспµтэ дуо?» – диэн, біті 
бэрдэрэн, тыын ыла тµ´эн баран, міккµ´э таарыйа син балачча буола±ын. «Учуонайдар тугу сы-
мыйалаабыттарай, чугас да баар эбит буолбаат», – диэн чыпчырына-чыпчырына салгыы бара±ыт. 
Ону аа´ан и´эн ¥і´ээ Бµлµµ бастакы кулубата Сарыак Сараапап баай оло±ун таарыйа±ын. Ìан-
на туран Баа´ынай улуу´ун кэлиІІи кулубаларын Донускуойга тиийэ, билиІІи оло±у кэпсэп-
пэккэ эрэ буолбат. Тумуу´аптары, Баскачыыннары, µп миниистирэ Айсен Ньукулаайапка тиийэ 
куолулаан турда±ына киэ´эрэ±ит.

Онтон салгыы мµччµ тµ´эн, ТоІ Торой оло±унан аатырбыт-суолурбут тимир болуо таастаах 
ТоІуо µрэ±ин була±ын. Ìанна «Буор хайа» дьогдьойор саалыгар икки тимири у´аарар кы´а о´ох-
тор сэмнэхтэрин тула сэрэнэ хаамыаххыт. Былыр манна 40-ча кы´алаах уус кімілі´ііччµлэрин 
кытта тэІІэ кэлэн тимир у´ааралларын Ба´ылай бы´аарыа. Ол туо´ута бу баар диэн ТоІуо 
хайатын хампа кытылыгар ібµгэ са±аттан ірі´іліммµт тимир саа±а оппуоха дьаптал±аламмыта 
уру´уй буолан турарын кірдірµі.

Былыр нуучча бастаан кэлиитигэр, Јлµінэ ар±аа эІээрэ бµтµннµµ £л³³н уокуруга дэнэрэ. 
1628 с. кэнтик тэйэр хайатын µрдµгэр оленск диэн куорат оло±ун тµ´эрэ сылдьыбыттарын, 
олорбут сирдэрэ «Нуучча арыыта» диэн билиІІэ дылы ааттанарын, онтон табыллыбакка куо-
рат оло±ун нам Бала±аннаа±ар к³´³р³н, «наместник» диэн сиргэ оленск куораты тутан уонча 
сыл олорбуттарын. Улахан уу ылан, билигин Бµлµµ куората турар сиригэр саІа куорат тутан, 
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Бµлµµ диэн ааттаабыттарын ту´унан Ба´ылай кэпсээнэ у´аан-кэІээн барыа±а. «Кэнтик» диэн 
то±о ааттаммытый диэн ыйытан быстарар буолаайа±ын, Кэнтик диэн «кэнэ±эскини тик» диэнтэн, 
иннэ-кэннэ кістµбэт сэ´эни то±о тардыа±ыІѕ

Ба±ар манна, кэмэ буолла±ына, бы´ыт кірµіххµт. Бу сылдьан то±оостоох сиригэр тµбэ´ин-
нэрэн, ¥ідµгэй сириттэн тірµттээх ҐІкээбил, Ґрэн Хоґуун, Кµрэнчэ Боотур, Тиис ойуун уо.да 
тустарынан сэ´эргиэ±э.

Дьэ, ити, уонунан µйэлэргэ уостан тµспэтэх улуу номох дьонун сирдэринэн-уоттарынан дьаар-
байа таарыйа сырытта±ыІ. Аныгы олох сиэринэн алдьаммыт-кээ´эммит да буоллар, номох-µ´µ-
йээн дойдутун устун, итээбитиІ ис хо´оонунан туола илэ хаампыккын, таах-сибиэ бириэмэни 
сиэбэтэххин ійдµі±µІ. 

Эрэстэрээн хатыы´ын оннугар борулуччу буспут бороІ мундуну тото сиэІ. Хотугу кыспа 
чыыр оннугар, быччыкы балыгынан µтэлэниэ±иІ. Кус кэмэ буолла±ына чыккый миинин амса- 
йыаІ. Куобах кэмэ буолла±ына куобах сиэІ. Кутаа оттон, сі´µргэстээн сытан эрэ, хойуу µµттээх 
чээй и´э-и´э былыргыттан билиІІигэ ситимнээн кі´ін, аныгы олох сиэрин, кэлэн и´эр кэскил 
майгытын кэпсэтиэххит. Арыы, сµігэй, быырпах да баар буолуон сіп. Тэрийэ µірµйэх Ба´ылай 
кэргэнэ Кылаара бу´арбыт лэппээскэтэ, алаадьыта да мата±аттан хостонуо, сыалаах да эт кістµін 
сіп. Баа´ынай кэтэ±эр 20-чэ ынах, 20-чэ сылгы сµі´µлээх, 70- ча га ходу´алаах. Кыанар ыал. 
Дьэ, оннук ки´и, Баа´ынай Ба´ылай. 

ДьиІ кырдьык – хааІІа. Ытык ки´и ыччата, тірµт сир тірµі±э тірді іті, тібµрэ±э кµірэйэ 
туруо±а.

В.È.Алексеев – Баа´ынай Ба´ылай, Кэнтик нэ´илиэгин ба´ылыга, ійµн-санаатын µгэнигэр, 
ханнык ба±арар µрдµк салайар µлэ±э µлэлиир кыахтаах, киэІ кірµµлээх, кэскили тµстµµр тµс-
бас ки´ибит 55 саа´ын томтойо туолла. Ìин кинини саха ту´а санаабынан астынан, махтайан 
туран э±эрдэлиибин. Э±эрдэ буоллун эйиэхэ, сахатаа±ар сахалыы, саха баа´ынайыгар, µтµі-мааны 
ки´иэхэ!
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олоХ т¥ГэНэ

убу соторутаа±ыта Уххан Уйбаан 2005 с. ыыппыт µс айар  
киэ´элэрин устубутун олоххо баарынан (life) к³р³р уонна истэр 
диискэлэр гынан т³гµллээн, кµн сиригэр та´ааран, к³рд³рд³. 

¥с к³р³р диискэ уонна онно эбии биир истэр диискэ. онон барыта 
тµ³рт диискэ буолбут. 

Атын ки´и сити´иилэннэ±инэ ку´а±ан ки´и «курус» гынар, µчµ-
гэй ки´и «мµчµк» гынар диэбиккэ дылы, би´иги µчµгэй дьон сиэ-
ринэн «мµчµк» гынабыт уонна кинини ити сити´иитинэн э±эрдэлии-
бит. ¥чµгэй аата µчµгэй.

¥с кірір диискэлэр дьоро киэ´элэринэн «Бастакы киэ´э», «Èк-
кис киэ´э», «¥´µс киэ´э» диэн наарданан араарыллыбыттар. Уонна 
биир Уххан бэйэтин тылларыгар суруллубут истэр диискэ эбиилээх. 
Бу диискэлэр бары олоххо баарынан, омуктуу «Life» диэн сиэринэн 
оІо´уллубуттар. Ол оннук халыып аан дойдуга барытыгар баар.  
Диискэлэри барыларын кірдµм. Хаачыстыбалара life та´ымІа толо-

ру эппиэттииллэр. Арай, иккис кірір диискэ±э бµтэ´ик Байбал ырыата кыайан баппакка хаал-
быт. Уоннаа±ыта барыта «ча´ыы». Èти ырыа иккитэ киирбит. ¥´µс киэ´э±э толорута баар. Онон  
бэйэтэ-бэйэтин самансар курдук.

Саманнык:
Араастаан «тµ´эрэ» сатыыр майгылары кірдіін кірдµм да, ки´и иилистэрэ улахан суох. Була 

сатаан тµ´эриэхпин – санаам буолбат. Барыта ортотунан барар курдук. Ол аата µчµгэй. Тµ´эрэр 
майгы суо±а суруйар ки´иэхэ «абалаах» со±ус да буоллар, хайыамый, хай±алынан муІурданар-
бар тиийэбин.

Èкки дьо´уну ыйан туран бэлиэтиибин.
Бастакы дьо´уна:
Бэрт Дьикти (Дьаакып Јліксіндµрµіп) µлэтигэр.
ТаІыыта, дор±оону оІоруута диискэ гынан та´аарыыта – бу муІура суох элбэх «чаабый», 

«чыыппык» µлэ. Бу маны ирдэбилгэ сіп тµбэ´эр гына оІоруу – улахан дьыала. ОІо´уутуттан 
кірі уонна истэ µірэбин уонна киниэхэ илиибин биэрэбин. Туох диэххиний? Кини курдук идэ-
тийбит ки´и ап-а±ыйах, сэп-сэдэх.

Былаас кімітµнэн туспа тэрилтэ тэрийэн биэриэххэ баар этэ. Эдэрдэри µірэттин, µлэлэттин, 
элбэ±и µйэтиттин диэн сиэринэн. Талааны ту´анар наада.

Èккис дьо´уна:
Тµірт диискэ тухары, ырыа´ыт, хаа´ы курдук, элбэх кыттыбыт. Араас кірµІнэр бары баал-

лар. Онон сиэрдээн, бу тµірт диискэ±э 2005 сыл тыына, міссµінэ, ойуулара у´уллан, тµгэн буолан 
хаалбыттар.

Олох тµгэнтэн турар. Тµгэн аа´а турар. Би´игиттэн ыйыппат. Ха´ан да эргиллибэт. Олох 
кэрэ тµгэнин киинэ±э, дор±ооІІо устан хаалларыы, дьоІІо-сэргэ±э та´аарыы суолтатын сырсан 
сиппэккин.

2005 сыллаа±ы ырыа эйгэтин ити диискэлэр туох да уларытыыта суох биэрэллэр. Ол кэмІэ 
баар ки´и ааспыты санаан ылар. Хара±ар кірір. Оччотоо±у кэм тыынын, сытын-сымарын, 
дьµ´µнµн-бодотун кірін, санаан а´арар, буолбуту ахтан ылар. Ол эмиэ хаайтарбыт тыыны та´аа- 
рыы кірµІэ. Барыбытыгар баар. Айылгы оннук. Оттон сабыс-саІа кірір ки´и 2005 сыллаах-
ха маннык та´ым эбит, билигин маннык та´ым диэн ырыалары, ырыа´ыттары тэІнээн кірір.  
Ырытар.

Ол да санаа±а, син биир, эбиилик. Эбии кі±µрэтии буолбатах, ол аата µчµгэй.
М. Тумус

С
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Са¢а мИНИИСтИр

  
у сылга киирэн баран, айыл±а харыстабылын миниис- 
тиринэн 12 сыл устата эІкилэ суох µлэлээбит, элбэх 
саІаны киллэрбит тэрээ´иннээх салайааччы, учуонай  
В.Г.алексеев сынньалаІІа барбытынан саІа миниистир 

анаммыта. В.Г.алексеевы чиэстээн, бочуоттаан атаарыы кэннит-
тэн саІа миниистир µлэлээбитэ иккис ыйа буолбутун кэннэ к³рс³н 
кэпсэттим.

Кини кимин, тугун кылгастык били´иннэрдэххэ маннык:
Владимир афанасьевич Григорьев Кэбээйи улуу´ун Бастакы 

Лµµчµн нэ´илиэгин Алаас диэн учаастагар кулун тутар 18 к.,  
1950 с., тіріібµт. Èйэтэ µйэтин тухары холкуос, сопкуос фермалары-
гар µлэлээбит. А±ата сэрии ветерана, биригэдьиирдээбит, сылгы´ыт-
таабыт. Онон Володя о±о саа´а оччотоо±у тыа сирин хара µлэ´иттэрин 
оло±ун сиэринэн ааспыт. 10 саастаа±ыттан о±ус сиэтэн, от-мас µлэти-
гэр миккиллэн, кыраабыл, атырдьах, сµгэ уга тутуурдаах о±о саа´а 

аа´ар. 12 саастаахпыттан туспа, бас билэр сааланан бултаан, айыл±а±а ситимим іссі кµµ´µрбµтэ 
диир. Бииргэ тіріібµт тµірт о±оттон улаханнара. Кини 13 саастаа±ар а±алара ілін, ыал улахан 
уола тµбµгэ, кы´амньыта, эппиэтинэ´э эбиллэр. 

Оскуола кэнниттэн сµі´µ кірµµтµгэр µлэлиир. Аармыйа±а сулууспалыыр. СГУ-тын туйгуннук 
µірэнэн бµтэрэр, учуонай-зоотехник идэтин ылан Орто Халыма «ССРС 50 сыла» сопхуоска зоо- 
тенигынан ананан, 5 сыл µлэлиир. Бу сопхуос оччолорго аатырбыт сопхуос этэ. А.È Гуляев диэн 
ССКП 26-с сийиэ´ин дэлэгээтэ, республика биир чулуу µлэлээх дириэктэрин оскуолатын аа´ар. 

Эдэр салайааччыны партия бэлиэтии кірін, республика биир саамай хаалыылаах «Усуйаа-
на» сопхуо´угар дириэктэринэн аныыллар. 7 сылынан бу сопхуос биир бастыІнар ахсаанарыгар 
тахсар. Тµірт мілµйµін барыыстаах, икки мілµйµіннаах тутуу ыытар кыахтаах сопхуос буолар. 
Араас социальнай объектар, олорор дьиэ, оскуола тутуллар. Бастакынан «мобильное поселение» 
диэн ааттаах, бэйэтэ туспа уоттаах-кµістээх, таІас сууйар массыынатыгар тиийэ хааччыллыыла-
ах таба´ыттар кі´і сылдьар дьиэлэрэ тутуллар. Кі´ірµллэ сылдьар харааллары туталлар. Авиа-
ционнай собуокка сакаастаан, аныгы таба сыар±атын кытта оІоттороллор. Кини манна науканы 
кытта ыкса ситимнэ´эн µлэлиир. Бастакы кээпэрэттииптэри киллэрэллэр. Владимир Афанасье-
вич Усуйаана хо´уун µлэ´ит дьонун махтана, дуо´уйа ахтар.

Дьэ, ити кэмІэ, партия эмиэ «таба кірін», аны ОБКОÌ-Іа бэйэтигэр тэрийэр отделга ылан, 
биир сыл инструкторунан µлэлэтэр. Элбэх оройуону кэрийэр, кірір-истэр. «Èти сыл элбэ±и бил-
битим, тэІнээн кірбµтµм, µгµс ту´алаах сµбэни ылбытым», – диир.

1990 с. Орто Халыма райкомун 1-кы сэкиритээрин быыбарын тэрийсэ барбыт ки´ини, пар-
тийнай конференция±а бэйэтин талан кэби´эллэр.

Дьэ, мантан ыла, бу миниистир дуо´уна´ыгар кэлиэр диэри 5 быыбары аа´ан, Орто Халыма 
улуу´ун салайар. Ті´і да кэлиІІи 7 сылга ууга ылларан, алта нэ´илиэгэ, ходу´ата, мэччирэІэ 
ууга баран, элбэх кµчµмэ±эйдэри кірµстэр, хотугу улуустарга Орто Халыма биир саамай чіллііх, 
µчµгэй кірдірµµлээх улуус буоларын ситиспитэ. Èтэ±эс-бы´а±ас, таппатах бы´ыы-майгы да баара 
биллэр. 

– Элбэх сыра-сылба, нэ´илиэнньэ тулуура, сырдыкка-кэрэ±э дьулуура, µлэ´итэ бэрт буолан 
ити кы´ал±алары ааспыппыт, – диир. Кырдьыга да 90-с сыллардаа±ы кырыымчыгы, тиийиммэт- 
тµгэммэт буолууну бары ійдµµбµт.

2004 с. хотугу улуустар спартакиадаларыгар бастаабыттара, Былырыын Ìанчаары бирии´и-
гэр эмиэ бастаабыттара, µірэххэ киирии, каадыры бэлэмнээ´ин, духуобунас эйгэтигэр µлэ-хамнас 
сити´иитэ аахтахха µгµс.

Б
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Ìин былырыыІІы ы´ыахтарын ыыта бара сылдьан, µчµгэй тµмсµµнµ, тэриллиини, дьон 
µтµі±э, сахалыы сиэргэ-майгыга кі±µн кірін кэлбитим. 

Орто Халыма ба´ылыгын быыбара бу кµ´µн буолбута. В.А.Григорьев онно кыттыбата±а. 
Бастакы солбуйааччытын, бэйэлэрин уолларын Ì.Н Винокуровы мэктиэлээбитэ. М.н.Винокуров 
быыбарга кыайан, билигин ба´ылыгынан µлэлии олорор.

В.А.Григорьев СР норуотун ха´аайыстыбатын µтµілээх µлэ´итэ, Орто Халыма улуу´ун бо-
чуоттаах гражданина, 2004 с. «Дальнай Восток уокуругун туйгун µлэлээх муниципальнай су-
лууспалаа±ын» лауреата. Республика µрдµкµ салалтата кірсін кэпсэтэн, санаатын истэн баран, 
кинини миниистиринэн аныыр.

   
Сахалыы санаатахха

В.а.Григорьев:
– ¥лэлээбитим иккис ыйа. В.Г.алексеев курдук талааннаах салайааччы, улахан учуонай 

кэнниттэн µлэлиир уустук, эппитинэстээх. Чэпчэки µлэ буолбатах. Бы´ата эттэххэ, суолтатынан, 
эппитинэ´инэн бастакы турар министиэристибэ буолар. 

Сахалыы санаатахха, Аан Айыл±а тыынын харыстаа´ын – ытык иэс, мµлчµрµйбэт ирдэбил, 
олох иннигэр и´эр кірдібµл, энчирээбэт эппиэтинэс буолар. Айбыт айыл±а баарын тухары оло-
руохпут. Олорор ийэ эйгэни харыстаа´ын – барыбыт дьыалабыт. Ордук олохтоох дьоІІо. Кэлии 
аата кэлии, кини боччуллуу, сокуон, бобуу, хааччахтаа´ын эрэ кімітµнэн µµннэнэр-тэ´ииннэнэр. 
КэлиІІи кэмІэ бэйэбит да эмиэ оннук буолан эрэбит. Èти Айыы Айыл±а сиэриттэн тэйэн эрэр-
битин туо´улуур.

Айыл±а харыстабыла билиІІи µйэ±э ордук суолталанна. Урут бэйэбит тэрилтэлэрбит  
айыл±аны кытта алты´ан, онтон ту´а та´ааран µлэлиир эбит буоллахтарына билигин, тµ´ээн да 
баттаппатах дьоммут, вахтанан µлэлээччилэр, араас ту´аны та´аарынар улахан, кыахтаах про-
мышленнай тэрилтэлэр, саІа бас билээччилэр кэлиэхтэрэ, кэлэн да эрэллэр.  

Айыл±а харыстабылыгар аан дойду уопута ба´аам. Омсолоох кістµµ а±албыт алдьатыытын 
холобура да, µчµгэй µлэ тумуктэрин да кістµµтэ элбэх. Ол барыта би´иэхэ µірэх буолуохтаах, 
аан дойдуга айыл±аны харыстааччылар µлэлиир ньымаларын, технологияларын киллэрэн и´иэх-
тээхпит. Ìанна науканы кытта ыкса ситимнээхтик µлэлиэхтээхпит. 

Биир сµрµн µлэбит – сокуон, нормативнай акталар, инструкциялар эйгэлэрэ. Бу µлэбит РФ 
уонна субьектар икки ардыларыгар тыырыллыбыт боломуочуйалар тугу этэллэринэн барар. 

Јйдµµргµт курдук, Айыл±а харыстабылын 122-с сокуонунан би´игиттэн µгµс бырааппытын 
киин ылбыта. Билигин, субьектар туруорсууларынан, барытын кыаныа суохтарын да ійдіін, 
199-с сокуонунан элбэх боломуочуйаны би¤иэхэ тіттірµ биэрдилэр. 

Онно уу, салгын, тыа, харамай харастабылыгар, хонтуруолугар балачча быраап тінµннэ. 
Экология іттµнэн хонтуруоллуурга, экспертизалары ыытарга, олор тµмµктэринэн суут уураа±ын 
та´аартарарга кыах баар.

Россия±а айыл±а харыстабылын тµірт араас хайысхаларга биэрэн кэбиспиттэрэ.
1. Айыл±а харыстыбылын министиэристибэтигэр (АХÌ),
2. Тыа ха´аайыстыбатын министиэристибэтигэр (ТХÌ),
3. Ростехнадзорга,
4. РосатомІа. 
Бу РФ салаалара би´иэхэ бары бааллар. Онон фуражкалаах дьон элбээн турар. Èти барыта 

бас билиини, боломуочуйаны тыырсаа´ыны кытта ситимнээх.
Хамсыыр харамайга би´игини баттаатылар диэн олоробун. Холобур, балыгы ылан кірµіххэ. 

Би´иги бас билиибитигэр собону, мундуну, сордоІу, хаахынайы, кµстэ±и, бы´ата µксэ «сорнай» 
дэнэр балыктары хааллардылар. Кµндµ балыктарбыт Россия киэнэ буолла. Кітірµ, мас кітірµн 
барытын кэриэтин ыллылар. Куоба±ы, са´ылы, кырынаа´ы, кии´и, тииІи хааллардылар. 

¥йэбит тухары бултаан а´аабыт тайахпытын, кыыл табабытын, туртаспытын, кулаа´айбы-
тын ыллылар. Ол и´игэр бірінµ эмиэ ыллылар. Èти бэйэлэригэр ылбыт кірµІнэри бултаа´ын РФ 
кіІµлµнэн, ілµµлээ´ининэн барар. Бу саІа дьылтан оннук буолла. 

РФ-±а, Россия ТХÌ-тин и´инэн хамсыыр харамай µллэ´игэ барбыта. Онон бу биэдэмистибэ 
µллэрбит дьыалата. РФ ТХÌ миниистирэ Гордеев кэлэ сырытта±ына мин тыл эппитим. 

– Э´иги, билигин тµ´эн, а´ыыр рестораІІытыгар аІардас мунду, хаахынай, сордоІ эрэ баара 
буоллар хайдах буолуо этэй, би´иги кµіллэрбитигэр чыыр да собо да бииргэ µіскµµр, ордук хоту, 
оччотугар, биир кµілгэ чыыры харыстыыр РФ надзора, кµіл биир іттµгэр собону харыстыыр 
бэйэбит надзорбут олороллор дуо? – диэн.

Уонна, «бірінµ ілірµµнµ то±о боптугут, би´иэхэ элбэх буортуну а±алар кыыл», – диэн. Онно 
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Гордеев тута бэйэтин дьонуттан ыйытан билбитэ, «Россия бірінµ харыстаа´ыІІа аан дойдутаа±ы 
конвеция±а илии баттаабыта», – диэтилэр. Ìиниистир кіІµллээІ диэн тута дьа´айбыта. Атынын 
кірµіхпµт, сµбэлэ¤иэхпит диэн буолта. 

Ìинистиэристибэ бэйэтин этиитин кинилэргэ биэрбитэ, кэлин эмиэ ыыппыппыт. Бэйэбит 
боломуочуйабыт и´инэн туох кыалларын туруорсар санаалаахпыт.

Республика±а а±ыйах улууска экология экспертизатын ыытар лабораториялар бааллар. Ìан-
на эбии АХÌ тус лабораторияларын а´ан µлэлэтэргэ туруорсабыт. Промышленнай тэрилтэлэр 
бэйэлэрин истэринэн баар лобараторияларын даннайдарын кірді´ін ылан, отчуоттуу олорор  
сатаммат.

Киотатаа±ы боротокуол олоххо киириитигэр элбэх кэтээн кірір, чинчийэр, экспертизалыыр, 
анализтыыр лабораториялар а´ыллыахтара. Аан дойдутаа±ы бырагырааммалар µлэлиэхтэрэ, 
онно би´иги тэІІэ µлэлэ´эн и´иэхпит. Аан дойдутаа±ы дьиикэй айыл±а фондатын кытта µлэ-
лээ´ини кэІэтиэхпит

Роспотребнадзор, доруобуйа харыстабылын министиэристибэтин, санэпиднадзор, ÌВД, 
ГÈБДД о.д.а. тэрилтэлэри кытта кытты´ан бииргэ µлэлээ´ин кµµтэр. Ìассыына, техника, ко-
тельнайдар салгыны буолтулаа´ыннарын аччатарга гааска кі´µµ уо.д.а.

È´эр ууга сир аннынаа±ы скважиналары ту´аныы хайысхатын киэІник ту´анар сіп диибин. 
Тыа ба´аарын би´иэхэ биэрдилэр. Лесхозтары э´иилгиттэн би´иэхэ кі´іріллір. Ойуур  

харыстабыла бакаа биллибэт.
Экология култууратыгар µірэтии, ону пропагандалаа´ын – биир сµрµн боппуруос. Урут  

оскуолаларга экология чаа´а баарын билигин та´ааран кэбиспиттэр. Куру´уок курдук хаалбыт. 
Ìанна элбэх µлэ барыан наада. О±олору айыл±а харыстабылыгар хайаан да салгыы сы´ыарыах-
таахпыт. Бу ки´ини духуобунай иитии сµрµн кірµІэ дии саныыбын. 

Булт – саха тірµт дьарыга. Булчут – айыл±а до±оро. Îлохтоох омукка тірµт он-
нук этэ. Мин санаабар булчут буолуу – эколог буолуу. Булчут айыл±а істіі±і буолбатах,  
кини – айыл±аны харыстааччы диибин. Кини курдук айыл±а тугунан тыынарын билэр, 
айыл±а ыарыытын чугастык ылынар ким баар буолуой? Экология култуурата дьиІнээх 
булчуттарга баар. 

Охотобществолары кытта бииргэ µлэлиэхпит. Горнайдар тайахтарын харыстаан та´аарбыт 
µтµі холобурдарын ійµіххэ эрэ наада.

Биллэн турар Ытык сирдэри, тыытыллыбат тµілбэлэри кэІэтиигэ, харыстаа´ыІІа ыытыл-
лыбыт µтµікэннээх µлэ салгыы сайдан и´иэхтээх. Амма тардыытын, хочотун тыытыллыбат 
тµілбэ ахсааныгар киллэрэ сатыахпыт.

Ìинистиэристибэ сыллаа±ы µлэтин отчуотугар бирисидиэн В.А.Штыров кэлэн кытынна.  
Республика салалтата айыл±а харастабылыгар бол±омтолоохтук сы´ыанна´ар диибит. 

Кэлэр іттµгэр хостуур промышленность хото сайдыыта, тимир суол кэлиитэ, элбэх дьон олох-
суйуута ирбэт тоІ айыл±атыгар охсуута улахан буолуон сіп. Сирбит ті´і да киэІин и´ин, кини 
уйуга олох кыра, кэбирэх, баа´ын ір о´орунар айыл±алаах. Ону эрдэттэн µірэтэн, чинчийэн, 
ыраІалаан, аттаран µірэтиэхпитин, сокуоІІа-сурукка эбии киллэрэн и´иэхпитин наада.

«Кыым» ха´ыат айыл±а харыстабылыгар анал бала´алары та´ааран, алыс бэркэ µлэлэ´эрин 
билэбин, хайгыыбын, салгыы ситими быспакка µлэлиэхпит турда±а дииѕ

Владимир Афанасьевыґы уонтан тахса сыллаа±ыта Ґіґээ, Аллара Халымалары суруйарым 
сахха билсэн, кэпсэтэн турабын. Орто Халыма±а да хайдах µлэлээбитин билэбин. Ирдэбил-
лээх, дьону хамсатар тэрээґиннээх, чахчы сахалыы куттаах, айбыт айыл±атыгар чугас са-
лайааччы быґыытынан сыаналыыбын. ДьиІинэн да ыллахха, тіріібµт айыл±атын ыарыытын 
ылыммат, тириитин таґынан аґарар, дойдутун кутун иІэриммэтэх киґи µлэлээбэт дуоґу-
наґа.  

Биґиги сирбит баайа, биґиги айыл±абыт харыстабылын мэктиэлээбэт, іскітµн бу 
сирбит баайын туґа±а таґаарыы бэлиитикэтигэр бэйэбит кыттыбат буоллахпытына, 
олохтоох омук санаатын ірі туппат буоллахпытына. Айыл±абыт харыстабыла – биґиги 
тыын кыґал±абыт. Îнно кыттыґыа±ыІ, саІа миниистиргэ ситиґиилэри ба±арыа±ыІ диэн 
µтµі санаанан кэпсэтиибитин тµмµктµµбµт.

Уххан
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Былыр да, быйыл да халлаан µірэхтээхтэрэ диэн бааллара. Саха барахсан сарсыарда хара±ын 
хайа тардаат, хал±анын а´ан, тахса-киирэ сылдьан халлаанын чинчилии одуулаан билгэлиир 
идэлээ±э. Киэ´ээ эмиэ биир оннук. Халлаан хайда±ынан кµннээ±и дьарыгын былаанныыр. Дьыл 
хайда±а эмиэ халлаантан тутулуктаах. КэлиІІи кэмІэ халлаан сылыйан, «глобальное потепле-
ние» диэн орто дойдуга уларыйыы бі±іті баран эрэринэн дьиксиниилээх сурахтар и´иллэ турал-
лар. «Глобализация» диэн эмиэ алдьархайдаах уларыйыылар тыыннара биллэр. 

Ордук кэлиІІи сылларга ууга барыы сµрдэннэ, кµµстээх холоруктар, ала буркуннар тµ´эн-
нэр, иэдээн бі±ітµн эІээрдээтилэр, алдьархай бі±ітµн а±аллылар. Саха сиригэр эмиэ биллибитэ. 
Èтини таІара накаа´ын курдук ійдіі´µн, кистэлэІ секталар дьайыыларын да курдук этиилэр 
эмиэ бааллар. Аныгы µйэ халлааны µірэтээччилэрэ маны наука этиитинэн бы´аараллар. 1974 с. 
климатологтар хотугу булуус муу´а уулларынан, углекислай гаас элбээ´ининэн сиэттэрэн сылы-
йыы буолан эрэрин эрдэттэн билбиттэр.

Сэбиэскэй кэмІэ туундара±а, хотугу булууска тиийэ араас чинчийэр, кэтиир-маныыр стан- 
циялар тэриллэн, µлэлээн турбуттара. Олору имири э´эн баран, алдьархай ааІнаабытыгар саІат-
тан тэрийии кы´ал±атыгар ыллардылар. Россия диэн дойдуга.

 

кэлИм Сылыйыы

Редакция ыалдьыта Трофим Христофорович Максимов

рбэт тоІ биологическай проблемаларын µ³рэтэр институт ¥µнээйи экологическай физи-
ологиятын уонна биохимиятын µ³рэтэр лабараториятын сэб., биол.н.к., дойдулар икки 
ардыларынаа±ы климат уларыйыытын чинчийэр проектар директордара, аан дойдута-

а±ы айыл±аны харыстыыр, µµнээйи уонна харамай к³рµІнэрин харыстыыр сойуус, арктика 
µµнээйигэ уонна харамайы харыстаа´ыІІа сµбэтин экспиэрэ, 160 научнай µлэ, элбэх научнай 
ыстатыйа автора, (улахан аІаара омук сиригэр бэчээттэммитэ). докторскай µлэни к³мµскээри 
сылдьар. 

Саха аатырбыт ырыа´ыта христофор Максимов кыра уола. христофор Максимов уолатта-
ра, Иннокентий уонна трофим а±аларын µлэтин хомуйан, кинигэтин, ырыаларын кассетатын 
та´аарбыттара, ахтыы киэ´элэрин оІорбуттара. а±аларын аатын µйэтитэргэ фонда тэрийэн, 
дэгэрэІ ырыа тэнийиитигэр µлэ ыыта сылдьаллар.

И
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– Трофим Христофорович, халлааммыт уларыйан сылыйыы буолан эрэриттэн ара-
ас дьиксиниилээх санаалар этиллэллэр. Эн бу эйгэ±э µлэлэґэ сылдьар киґи быґыытынан  
биґиэхэ быґаар, станцияларыІ µлэлэрин сырдат эрэ.

– Би´иги 1991 с. дьоппуоннары кытта айыл±а уларыйыытыгар чинчийиини са±алаабыппыт. 
2000 с. сир шара 1 кыр. сылыйбыт. КэлиІІи 100 с. саха сиригэр сыллаа±ы температура 1-2 кы-
раадыс сылыйда. КэлиІІэ 50 сылга Дьокуускай к. тохсунньу ыйга 7 кыраадыс сылыйда. 19-с 
µйэ бµтэ´игэ Верхоянскайга тохсунньуга –51 буолла±ына, билиги –40 кыраадыс буолла. Хотугу 
улуустарга кэлиІІи 50 с. сыллаа±ы температура 1,5 кыр. сылыйда. 100 сылга 2 кыр. сылыйда.

Халлаан сылыйыыта тохтообокко бара турар процесс. Билигин сылыйыы кэрдии´ин саамай 
µгэнигэр турар.

Халлаан сылыйыытынан Арктика «у´уктан» эрэр. Ìуора муу´ун чараа´ырыыта 2001 с. бэ-
лиэтэммит. Улахан муустар µрдµлэригэр кµіллэр, уулар баар буолбуттар. Хаара уу буккаастам-
мыт. Ыраас тоІ муустаах сирэ а±ыйаан µрµІ э´элэргэ кы´ал±а µксээбит.

Èтии-тымныы хамсаа´ына, айсбергдар ууллуулара, сир µрдэ ирэн, уу элбээ´инэ, сіІµµ 
элбээ´инэ – ити барыта уу халаанын µіскэтэр. Саха сирин киин улуустарыгар кэлиІІи сµµс сыл-
га сіІµµ тµ´µµтэ элбии илик. Ол оннугар хоту туундара±а уу чаалыйан турар. 

Халлаан сылыйан, сир µрдµгэр араас уларыйыылар элбээн и´эллэр. Климат уларыйыыта  
бэйэтэ туспа сокуоннардаах. Хоту баран истэх аайы сылыйыы улаатан и´эр. Хоту ирбэт тоІ 
ириитин дьайыыта халлаан сылыйыытын кµµ´µрдэр. Èрбэт тоІ сылыйда±ына араас парниковай 
гаастары та´аарар, онтуІ халлааІІын сылытар. 

Улахан акыйааннарга сылаас сирдэр бааллар. Сир хамсаата±ына ол сылаас точкалар ула- 
рыйан биэрэллэр. Уопсайынан акыйааннар климат уларыйыытыгар, бу парниковай гаастары 
симэлитиигэ улахан оруоллаахтар. ¥µнээйи, ойуур сайын углегислай гаа´ы кислородка кубу-
лутар, оттон кы´ын тоІон, «ілін» турар. Бу кэмІэ, ол аата кы´ын, акыйааннар парниковай 
гаастары кµµскэ симэлитэр дьайыылаахтар. 

Èриэрии буолан истэ±ин аайы акыйаан та´ыма µрдээн и´эр, кытыытынаа±ы сирдэриІ ууга 
баран и´эллэр. Оччотугар миграция, куораттар кі´µµлэрэ, и´эр уу туу´уран, уулаах сирдэргэ 
кі´µµ кы´ал±алара µіскµіхтэрэ. Тыа хайаайыстыбата улаханннык эмсэ±элиэ±э, балыгыІ популя-
цията уларыйыа±а. Саха сиригэр кураан тµстэ±инэ эмиэ тугу да сатаан µµннэрбэккэр тиийэ±ин. 
КэлиІІи буолар халааннар, араас алдьатыылаах тайфуннар, сир сахсыйыыта барыта биир, 
итийиини кытта ситимнээх тірµттээхтэр.

Дьоппуоннар арыы дойдуга олорооччулар буолалларынан манна кµµскэ µлэлэ´эллэр. Арыыга 
олорооччулар кэлин олох да ууга барыахтарын сіп диэн саба±алыыллар. 

Бу буола турар кэлим сылыйыыны, кµн сири кытта сибээґиттэн ситимнээх 200-300-
тµµ тыґ. сыл буола-буола эргийэн кэлэ турар аан дойду эволюциятын цикла дииллэр. «Озо-
новай дыраа» диэн халлааІІа сир бµрµі´µнэ алдьаныыта. Озон сир µрдµн буортулаах кµн ради-
ациятыттан харыстыыр фильтр курдук. Оттон парниковай гаастар µі´ээ халлааІІа мунньустан, 
туспа араІа буолаллар. Кµн сардаІата (радиацията) сиргэ тµ´эн тэйэн тіннµіхтээх. Бу тіннірµ-
гэр парниковай гаастарга «иІнэн» хаалар, сир µрдэ эбии сылыйар. Ìаны «парниковай эффект» 
дииллэр.

Кэлим сылыйыыны сорох учуонайдар сµнньµнэн «парниковай эффект», ол и´игэр ки´и  
бэйэтин буортулаа´ынын тµмµгэ диэн бы´аараллар. Наука итийиини тымныйыыны µірэппитэ 
ыраатта уонна бу цикличнай айыл±а хамсаа´ана диэн бы´аарта. Би´иги эмиэ инньэ диибит. Бу 
Саха сиригэр 60 сыл буола буола итийии кэмин тымныйыы кэмэ солбуйар. Ол курдук билиІІи 
итийии кэмэ 2010 с. бµтэн тымныйыы кэмэ кэлиэ±э. Уопсайынан ыллахха халлаан сылыйыы-
тын 100 сыллаах кэтээ´ин тµмµгµнэн 1-2, кыраадыска тиийэ сылыйыы баар. Саха сирэ 3,1 міл. 
кв.км. Ìанна араас климаттаах экосистемалар, араас µµнээйилээх айыл±а баар. Онно кірдірµµ 
араас-араас буолар. 

¥µнээйи хамсыыр, кі´ір. Урут Саха сиригэр µµммэт µµнээйилэр µµнµµлэрэ, туундара кыр-
са ирэн онно киин диэки баар µµнээйилэр кі´µµлэрэ бэлиэтэннэ. ¥µнээйини баты´ан µін-кі-
йµµр, хамсыыр харамай кэлэр, саІа кірµІнэр µіскµµллэр. Кыра харамай µµнээйи кі´µµтµгэр 
кімілі´ір. Со±урууІІу уонна хотугу µµнээйлэр кµнµ ту´анарга тус-туспа биолого-химическай 
цикллаахтар. Сылыйыы тµмµгэр со±урууІІу µµнээйилэр хоту диэки хамсаан и´эллэр. Би´иги 
дьоппуоннары кытта кытты´ан µірэтэбит. Билигин 4-5 кірµІ кэллэ. Харамайдар 10-ча саІа 
кірµІнэрэ Саха сиригэр баар буолла. Би´иэхэ омос кордіххі µчµгэй курдук.

Вирустар, бактериялар элбииллэр. «Утуйа сыппыт» ыарыылар «у´уктуохтарын» сіп. Саха 
сиригэр былыргыттан туляремия, сибиир язвата, иирии, бруцеллез, эхиноккоз, альвекоккоз, леп-
тоспироз, трихиниллез о.д.а курдук ки´и, сµі´µ ыарыытын ачаахтара айыл±а±а бааллар. 

Ки´и, кыыл-сµіл хаанын оборор клещ 70 араа´а, 30 былахы, 11 быт араастара бааллар. 
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Кітірдіргі 600 араас паразиттар бааллар. Кіті сылдьар 33 кµлµмэн, 35 кумаар, 89 бырдах, 25 
оІоойу кірµІнэрэ баалар. Èскодовай клещтар хас да сыл устата энцефалит, туляремия ыарыы 
кібµтээччилэрин бэйэлэригэр илдьэ сылдьаллар. Сылыйыыннан сибээстээн, бу клещтар тар±а-
ныылара кэІиэн сіп.

Бруцеллез 1955 с. Саха сиригэр тар±анан, билигин хотугу улуустарга µксµлэригэр баар. 
Кутуйахтар, крысалар, лемминнэр араас ыарыыны тар±атааччыларынан уонна илдьэ сыл- 
дьааччыларынан буолаллар. Кыыллар, сµі´µлэр классическай иириилэрэ кэлиІІи 10 сылга 
киин улуустарга, «арктическай иирии» диэн иирии туспа кірµІэр хотугу улуустарга Анаабырга, 
Усуйаана±а, БулуІІа, Аллайыаха±а, Аллараа Халыма±а табалар, бірілір, кырсалар, са´ыллар, 
лемминнэр ыарыйдылар. Сибиир язвата 200 сыл устата 240 араас сиргэ 24 улууска тар±ана сыл-
дьыбыта. БилиІІи эдэр кілµінэ сибиир язватын утары прививката суох. Уоспа улаханнык тура 
сылдьыбыта, 1884-1885 сс. Халыма диэки нэ´илиэнньэ 2/5-тэ уоспаттан ілбµтэ. Зашиверскай 
куорат имири эстибитэ. 

Тыа ха´аайыстыбатыгар буортуну а±алар µін-кійµµр элбиэн сіп. Сибиир щелкопряда диэн 
µін аан бастаан Саха сиригэр 1905 с. баар буолбута.

40-50 сс. Покровскай диэкки улаханнык ірі тура сылдьыбыта. Онтон ыла киин улуустарга 
мэлдьи баар. 1978 с. Амма±а 206,22 ты´. га тыаны сиэбиттэрэ. 1980 с. киин улуустар 5 млн га 
тыаларын сиэппиттэрэ. Ìанна ойуур экосистематыгар араас уларыйыылар тахсыбыттара.

Халлаан сылыйыытынан, кыыл-сµіл, кітір, араас хамсыыр харамай, µін-кійµµр µіскµµр 
сирин кіґірµµтэ араас эпидемиялар ірі турууларын, экосистемалар уларыйыыларын а±а-
лыан сіп, а±алар да±аны. Ìанна наука кµµскэ µлэлиир.

Экономика іттµнэн ыллахха, тыа ха´аайыстыбатыгар тахсар эмсэ±элээ´ин, и´эр уу буор-
туйуута, халааннар алдьатыылара, ыарыылар туруулара ті´і буолуон ки´и билбэт. Сир ирэн, 
сваялар хамсаа´ыннара техногеннай, инженернай катастрофаларга тиэрдиэн сіп. Онон сылыйыы 
а±алар иэдээнэ элбэх. Онноо±ор хаар элбээн, улахан рыноктар, стадионнар µрµттэрэ сууллан, дьон 
бі±і іллі, ороскуот та±ыста.

киотатаа±ы боротокуол

1996 с. Япония±а Киотатаа±ы боротокуол диэн ылыллыбыта. Россия ону саІа 2005 с. муус 
устар ыйыгар бигэргэппитэ. 

Ìанна халлаан сылыйыытын сымнатыахха диэн буолбута. Ол боротокуол бы´ыытынан, 
ирдэбиллэринэн биллэн турар чинчийии ыытыллыахтаах, анал програамманан элбэх станциялар 
µлэлиэхтээхтар, буортулаах дьайыылаах производстволар тохтотуллуохтаахтар, бары кытты´ан 
µлэлиир эйгэбит оІо´уллуохтаах. 

Бэриллибит квота та´ынан элбэхтик салгыны буортулуур, парниковай гаа´ы элбэтэн «антро-
погеннай выброс» оІорор промышленностаах государстволар ыстараап курдук харчы тілµіхтээх-
тэр, ыраас халлааннаахтар квоталарын ситэ ту´амматахтар эбии харчы ылыахтаахтар. 

Салгыны буортулаа´ыны 2008 с. 5% кыччатыаххайыІ диэн буолбута. Èти сылтан квота- 
ны – «салгыны атыылаа´ын» са±аланыахтаах. Экология іттµнэн ыраас технологиялар олоххо 
киириэхтэрин наада. Èтиннэ Саха сирэ салгынын атыылыан сіп. Èти боппуруоска мин µлэлэ-
спитим. 

Сибиир ойуурдара,тыалара аан дойду тыатын 20% ылаллар. У´ук Èлин тыата Сибиир тыа-
тын 45% ылар. Саха сиригэр углерод тыа почватыгар, туундара±а саппааґа Россия тыа-
ларын саппааґын 25% ылар. Бу улахан баай. Онон Сибиир тыата углерод балаансыгар улахан 
оруоллаах, Киотатаа±ы боротокуол ніІµі элбэх ту´алаах дьайыылары оІоруохха сіп.

Россия тыалара саха сирин киллэрэн туран углекислай гаа´ы оборо сыталлар. 1990 с. аан 
дойду учуонайдара мустан сµбэлэ¤эн тураллар, онно ханнык дойду тіґі буортулаах гааґы сал-
гыІІа быра±арын, тыалара ті´інµ иІэринэллэрин суоттаабыттар. Оччотоо±у сойуус дьонноро 
0,16 млрд т. эрэ углероду тыаларбыт иІэринэллэр диэбиттэр. Ол сыыппараны билинэн кэбиспит-
тэр. Олох кыра сыыппараны биэрбиттэр. Билигин айдаан бі±іті буола турар. 

Биґиги дьоппуоннары уонна Европа дойдуларын кытта бииргэ µлэлээн, аІардас Саха 
сирин тыалара 0,18 млрд. тонна углероду биир сылга иІэринэ туралларын быґаарбыппыт. 
1 тонна углерод сыанатын дойдутуттан кірін 160-250 долларга дылы быспыттар. Îл 
аата сылга 180 міл. тонна углерод сыанатын аа±ан таґаар. 360 міл. $ кэриІэ! Дьэ, манна 
квотаны эргинии барыа±а. Киотатаа±ы боротокуолга анаан Россия±а национальнай программа 
оІорон µлэлэтэн эрэллэр. Ìанна кэтээн кірір, чинчийэр станциялар ситимнэрэ олохтонуохтаах. 
Киотатаа±ы боротокуолу ылыныыга сокуон оІо´уллуохтаах. Онно µлэ бара турар.
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Станциялар

Россия±а, Красноярскайга 3-4 станция баар уонна Дьокуускай та´ыгар «Спасская падь»  
диэн 1952 с. µлэлии турар станция, черскэйгэ, чокуурдаахха эмиэ станциялаахпыт. Билигин 
станциялар µлэлэрин ырытан баран, бары биир методиканан µлэлииргэ диэн буолла. Азия уонна 
Европа методикалара уратылардаах. Россия бырайыага саІа са±аланан эрэр.

 Ìин 1991 с. бу станцияларга дойдулар икки ардыларынаа±ы бырайыакка киирэн, омуктары 
кытта кытты´ан µлэлээбитим. 

Бу станцияларбыт омуктар кімілірµнэн тутуллан µлэлии тураллар. Аан дойдуга бэйэлэрин 
µлэлэринэн киэІик биллэллэр. Европа, Азия бырайыактарыгар киирэн µлэлии сылдьабыт 

«Спасская падь» станция±а оло±уран, би´иги регион, континент икки ардыларынаа±ы чин-
чийиилэри ыытабыт, араас омук дойдуларыгар рабочай сµбэ мунньахтары тэрийэбит. Ìанна 
Япония, Со±урууІІу Корея, Таиланд, Китай, Германия, Èталия, Франция, Голландия, Польша, 
Чехия кытты´аллар. Ìин бэйэм Япония±а Киота университетыгар баран профессорынан µлэлээн 
кэлбитим. Научнай директор буоларым бы´ыытынан элбэх дойдуларга сырыттым, аан дойдуну 
кэрийдим. 

«Спаская падь» уонна «Чокурдаах» станциялара дойдулар икки ардыларынаа±ы ситимІэ 
киирэн µлэлииллэр. Онон бу боппуруоска Саха сирин учуонайдара уруттаан турабыт. 

Станцияларбытыгар айыл±а, климат уларыйыытыгар 17 дойду икки ардыларынаа±ы бы-
райыактары µлэлэтэбит. Рабочай мунньахтарбытын сыл аайы атын-атын дойдуларга ыытабыт.  
Ол курдук, Дьокуускайга, Голландия±а, э´иил Япония±а ыытыахпыт.

Америкалары кытта эмиэ µлэлиибит. 2000 с. би´иги станцияларбытыгар анаан «Спутники 
НАСА» спутник ыыппыттара. Кинилэр би´иги кэтиир сирбитин хаартыска±а тµ´эрэн биэрэллэрэ 
улахан ту´алаах.

РФ экономическэй сайдыы министерствотыттан бы´аччы кэлэн Россия учуонайдарын би´иги 
станцияларбытыгар оло±уран, методикатын туруоран µірэтэр курдук кэпсэтиилэри ыыта сыл-
дьаллар. Россия методиката аан дойду стандартыгар сіп тµбэспэт, оттон би´иги аан дойду та´ы-
мынан µлэлээбиппит ыраатта. Би´иги республикабыт салалтата маны барытын ситэ ійдµµ илик..

– Дьэ, Трофим Христофорович, элбэх сонун кэпсээниІ и´ин махтанабын. Саха сирин  
айыл±атын харыстабылыгар Киотатаа±ы боротокуолу µчµгэйдик ту´аныахха сіп эбит да, би´иги 
салалтабыт бу боппуруоска µлэлэспэккэ олорор эбит. Наукалар, э´иги «Россия, аан дойду дьоно» 
буоллаххыт. Политика±а орооспоккут. Оттон мин дьиксинэбин. Сирбит баайын былдьаабыттарын 
курдук, «салгынтан харчыны оІорон» айыл±аны харыстыыр µйэ кэлбитигэр олорон биэрэрбит, 
салгыммытын былдьатарбыт сатаммата буолуо. 

Ыалдьыты кытта кэпсэттэ Уххан
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алтыН СИмэХ
(К³мµс Симэх)

у соторутаа±ыта, Ср бырабыыталыстыбатын, Ср комдрагметын тэрээ´ининэн сыаналаах 
таастартан, бриллиантан, к³мµстэн, µрµІ к³мµстэн, платинаттан, муостан киэргэл, симэх 
оІо´уктарга анал государственнай тэрилтэлэр, кэтэх, биирдиилээн уустар оІо´уктарын 

7-с т³гµлµн, «Северное сияние» (дьµкээбил) диэн ааттаах быыстапка-дьаарбаІка±а к³рµµ буолан 
ааста. Бу к³рµµ µтµ³ тµмµктэрдээх µгэскэ кубулуйда.

Ìанна кыттыбыт 27 тэрилтэттэн биирдиилээн уустарга, кімµстэн сахалыы оІо´уктарга 
бастакы уонна иккис миэстэни ылбыт уустары, кинилэр оІо´уктарын ту´унан ахтан а´арыахпын 
ба±арабын.

Бастакы миэстэлээх Сергей Игнатьев.
ÌэІэ ХаІалас Лоомтукатыттан тірµттээх. Анал µірэ±э суох, айыл±аттан талааннаах удьуор 

уус. Хос э´этэ Тимир Байбал диэн аатырбыт тимир уу´а эбитэ µ´µ. Сиэн Тимир – Сэргэй Кы- 
наачыйап билиІІи кэм ааттаах-суоллаах уу´а буолбутун, кини сити´иилэрэ кэрэ´илииллэр...

Сергей Èгнатьев бу «Северное сияние» быыстапка-дьаарбаІка±а, сахалыы матыыптаах µрµІ, 
кы´ыл кімµстэн оІо´уктар номинацияларыгар алтыс тігµлµн бастаата. Кини оІо´уктара киэІ 
эйгэ±э биллибиттэрэ ыраатта. Ол курдук СР ГОХРАН-гар 5 киилэ µрµІ кімµстэн киэргэллээх 
сµктэр кыыс атын толору тэрилэ, былыргы дьахтар толору симэ±э, µрµІ кімµс киэргэтиилээх 
былыргы саа тэрилэ, саха бы´а±а, былыргы хамса, дэйбиир, кы´ыл кімµстэн сыаналаах таастар-
даах дьахтар симэхтэрэ о.д.а µлэлэрэ чулуу оІо´уктар бы´ыытынан харалла сыталлар.

Кини оІо´уктара СР, РФ бырабыыталыстыбатын µрдµк сололоох µлэ´иттэригэр, бириси- 
диэннэригэр тиийэ бэлэхтэммиттэрэ.

Сергей Èгнатьев «Кудай Бахсы» тэрилтэ±э 11 сыл µлэлэлээбитин тухары сахалыы оІо´укта-
ры ті´інµ-хаччаны оІорбутун ки´и аа±ан да сиппэт. Билигин «Уран Саха» тэрилтэ±э µлэлиир.

Сергей Èгнатьев саІа уран оІо´уктары, симэхтэри тупсарар, айар дьо±урдаах, ураты уус-
тук оІо´уктаах сакаастары оІорор кыахтаах дэгиттэр уус. Кини иІэн-тоІон айар-тутар, µлэ- 
лиир-хамныыр µгэнигэр сылдьар. 

Иккис миэстэлээх Ньургун Колесов.
Èйэтэ – Розалия Барашкова, ÌэІэ-ХаІалас ТіІµлµтµттэн тірµттээх – художественнай учи-

лищены аатырбыт ырыа´ыппыт Èван Степановтаа±ы кытта µірэнэн бµтэрбит, муосчут идэлээх, 
учууталлаабыт.

Б
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А±ата Èннокентий Колесов – Эбээн-Бытантайтан тірµттээх эмиэ художественнай училищены 
бµтэрбит муосчут идэлээх ки´и эбитэ µ´µ.

Ньургун эмиэ тіріппµттэрин «туйахтарын хатаран» худ. училищены бµтэрэн, муосчут идэ-
тин ба´ылаабыт. 1994 с. «Киэргэ» фирма±а µлэлиир, «Туймаада Даймонд» АК ювелирнай сыа±ар 
икки сыл техническэй дириэктэринэн µлэлиир. Èти сылларга кини муостан, кімµстэн оІо´ук-
тарынан, Хабаровскайга, Ìосква±а быыстапка±а кыттар. Саха омук кімµстэн оІо´ук бары ки-
эргэллэрин араа´ын барытын кэриэтэ оІорбут ки´и. Ìаны та´ынан, муоска, тааска идэтийэн 
µлэлээбитэ. Эмиэ талааннаах дэгиттэр уус.

Бу билигин бэйэтэ «Алтын Симэх» диэн саІа кэтэх тэрилтэ тэринэн бастакы улахан кірµµгэ 
кыттыыта буолар. Тэрилтэтин аатын ис хо´оонун киэргэл, симэх ойуутун о´уорун бичигин ій-
дібµллэриттэн бы´аардахха маннык:

Былыргы орхон тылыгар: алтун-золото, кіміс, кіміш – серебро,
алтай: алтын – золото, кіміш, кіміс – серебро
хакас: алтын – золото, кіміш, кіміс – серебро 
тува: алдун – золото, хµмµш – серебро.
билиІІи саха: алтан-медь, медный, кімµс – золото.
(алтан – алтан, кыґыл кімµс, µрµІ кімµс)

Пекарскай тылдьытыгар Симэх бы´аарыыта:
Симэх (симээ+х) – украшение, убранство, прикраса (чимэк, шимэк – бур. чимег – монг.).
1. Украшение, убор, наряд; украшение из разных металлов, наряд из золота, серебра, а также 

из разных коральков, стекляруса.
Ожерелье сродни кылдьыы.
Кылдьыы симэх – моой симэ±э.
Кµігµ симэх – украшение в виде длинного цилиндра.
Орой симэх – верхушечное украшение женской шапки (туо´ахта)
2. Хоро чопчу симэх – коралловые и жемчужные украшения.
Абаа´ы симэ±э – украшения на спине шаманского кафтана, необходимые для снисхождения 

в переисподнюю.
Эр ки´и симэ±э – мужской наряд.
Дьахтар симэ±э – женский наряд (убор).
È´ирик ойуур симэ±э – краса поросли.
Сир симэ±э – вообще цветок.
Ìоой симэ±э; серебряный женский ошейник, ожерелье.
Ìойнох симэ±э – кисть из конского волоса, рузукрашенная бисером (пришеваетс лошади на 

шею).
Хабыр±а симэ±э – шейные украшения. Ряд серебряных цепей, спускающихся от шейного 

кольца (кылдьыы) по спине. 
Бі±іх (бµлµµ сахалара) – женское шейное украшение из серебристой меди, шириною около 

вершка, с тремя поперечными обручеобразными полосами, с разными вырезками между ними.
Јттµк симэ±э – украшения из серебра и бисера, пришивается к женской одежде у бедер.

Саха омук ойуулуур-дьµ´µннµµр дьарыгар, киэргэтэр тупсарар, симиир сатабылыгар, о´уора, 
дьар±аата, мандара барыта бичик – сурук дэнэр. Ол аата кини хас биирдии киэргэлин, симэ±ин, 
о´уорун-мандарын ойуута суолтата аа±ыллар, ³йд³бµлэ ³йд³нµллэр. ОлоІхо±о, алгыска «Дьар±аа 
бичик таІастаах, о´уор бичик сонноох» – диэн таІастарын-саптарын, киэргэллэрин, симэхтэрин 
ис хо´ооно ситэри аа±ылла этиллэр.

Саха±а таІныы, киэргэнии-симэнии тµІ былыргыттан µгэ´ирбит уратылаах µірµйэхтэрин 
каноннарын туту´ара. Ол саха омук ки´и айыллыбыт аан туомнарын – тыын сирдэрин (Богом 
данные узловые связки на теле человека) харыстыырга, ытыктыырга, суолталыырга, киэргэ-
тэргэ, симииргэ ураты ійдібµллээх сим- бэлиэлэрэ, сиин-бэлиэлэрэ , харыс бэлиэлэрэ, имнэрэ, 
дьаралыктара, тобуруолара ойуу-дьар±аа, о´уор-бичик буолан киэргэлгэ, симэххэ, таІныыга, 
саптыыга, туттар малларыгар, сэптэригэр-сэбиргэллэригэр киирбиттэрэ. Хас биирдии ойуу бэйэ- 
тэ туспа аа±ыллар ійдібµллээх, туттуллар эйгэлээх, барсар-барсыбат барааннаах, дьµірэлэ´эр – 
дьµірэлэспэт сіп тµбэ´иилээх.

ойуу, о´уор, дьар±аа, Мандар, Маас, дьµ´µн, £І, Сураа , Сурук , айгыр, Силик, Билик бичи-
гин µірэ±ин суолтатын, ійдібµллэрин иистэр, уустар, сэ´эннэр билэллэрэ. Бу сахалыы µірэхтэр, 
билиилэр билиІІитэ саа´ылана, харалла иликтэр. Омуктан киирбит µірэхтэринэн салайтарабыт. 
Сµнньµнэн µтµктµµ. ¥гµс уустар, иистэр, ойуу´уттар µтµктэн оІорор о´уордарын, ойууларын 
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бичигин ійдібµллэрин сатаан бы´аарбаттара баар. Ты´ытын, атыырын, омугун буккуйуу элбэх. 
Дьµірэлэспэти дьµірэлии, сіп тµбэспэти сібµлэ´иннэрэ сатаа´ын элбэх. Јйдібµлµнэн ыллахха 
бутуйууну, тиэрэ-таары, тµІнэри-таІнары тутууну сыаналаах киэргэлгэ, симэххэ, киэргэтиигэ 
µгµстµк кірібµт. Ы´ыа±ы, сиэри-туому шоуга кубулутар дьон, киэргэлгэ-симэххэ, о´уорга, ойуу-
га, бэлиэлэргэ омукпут уратылаах ійдібµллэрин ы´ыктан эрэрбит кістір. 

   
б³±³х

к³±µ³р ойуулаах µрµ² к³мµс б³±³х

«Алтын Симэх» – кімµстэн симэ±и, киэргэли оІорууннан дьарыктанар кэтэх тэрилтэлээх 
уус Ньургун Колесов, эр ки´и, дьахтар Аан Туом симэхтэрин, араас киэргэллэрин, сим, сиин-бэ-
лиэлэри, дьаралыктары, тобуруолары оІоруунан сити´иилээхтик дьарыктанар. 

Кини оІорбут курдарын, бы´ахтарын, илин-кэлин кэби´эрдэрин, бастыІаларын, би´илэхтэ-
рин, ытар±аларын, мэтээллэри, значоктары уо.д.а туйгун оІо´уктар дьоІІо-сэргэ±э атыыга баран 
тар±аммыттара элбэх.

Бу быыстапка±а уйгу-быйаІ, илгэлээх оло±у тµстµµр Кі±µір ойуулаах µрµІ кімµстэн кутан 
оІо´уллубут кыыс, дьахтар мааныга кэтэр бі±іхтірµн маннык мо´уоннаан, ойуулаан-дьар±аала-
ан кімµстэн кутан оІо´уу сэдэх холобурун кірдірді.

ОІо´уктара жюри улахан сыанабылын ылан, кімµстэн сахалыы оІо´уктарга иккис миэстэ-
лэннэ. ОІорбут оІо´уктара куу´унан атыыга барар буолла, маны та´ынан элбэх сакаастар киир-
дилэр. Бу кірµµ кµін-кµрэс уустарга ту´ата ол буолла±а.

Ньургун Колесов бі±іхтірµн о´уор ойуута – кі±µір ойуу. 
Кі±µір ойуу (лировидный рисунок). Сылгы, ынах, хой дьарыктаах омуктарга тар±аммыт 

оґуор-бичик кірµІэ. ҐрµІ Илгэни, быйаІы бэлиэтиир. Кі±µір иґит диэн култа±ар куолайдаах 
симииртэн кыра истээх кымыс тирии иґитэ эмиэ ааттанара.

ТµІ былыргыта сир халлаан арыттарын тутан турар ба±а эбэтэр, таас ба±а – чэрии ба±а 
(черепаха) кµлµгэ сир халлаан µіскээґинин кірдірірµн кытта ситимнээх ойуу диэн эмиэ бы- 
ґаараллар. Сорохтор, хой, сылгы, ынах дииллэр, онтуларын дакаастаан элбэх µлэ суруйбут-
тар. М.М.Носов Кі±µірµ «Кіґµµр ойуу» диэн сыыґа ааттаабыт диэн эмиэ баар.

Кі±µір аата µстэр:
Атыыр майгыта; таІара майгыта µіґэттэн µµрµллэн ортотунан сиргэ тµґµµтэ 

(кіґµµтэ) – Кіґµµр дэнэр. Кі±µір ойуу ортото, кіні µіґэттэн тµґµµтэ.
Кі±µірэ – икки іттµнэн µірдээн арахсан, кі±ірін, µіґээ иилэнэн иэ±иллэн тахсыыта. 

Онтон µіґээ µµнэн, µµйµллэн чугасаґан баран тіттірµ тас іттµнэн эргийиитэ, кі±µйµµ- 
тэ – Кі±µй диэн ааттыыллар. Кіґµµр-кі±µір-кі±µй буолан тахсар. Атыыр халлаан тыґы сиргэ 
тµґэн, µµнэн, µіскээн иилии эргийэ турар, Аал –Луук маска дьµірэлии ійдібµллээх ойуу. 

Тыґы майгыта; туспа ааттаах – Иилиир диэн. (Лиир) Ґµйэр майгы. Ол иґин лира, 
лировидный рисунок дииллэр. Ити буолла±ына тыґы атыыр (+ –), таІара уонна сирдээ±и 
майгылар бииргэ тэІІэ, ханыылаґа, дьµірэ ии-са±а буолан сылдьыыларын кірдірір. Майгы 
баар буолан µµнэр-µіскµµр кістµµтэ – Илгэ диэн ааттанар. Ґµнµµ-µµйµµ-µйэ – Иилиир, Илгэ 
буолан тахсар.

Туох барыта баар буолан бу орто дойдуга µіскµіхтээх (буола илик) майгыта Илик дэнэр.
Бі±і, Бі±іх (зарукавье, запястье браслет в роде манжет). КіІдій бохсуу. Киґи харытын, 

бэгэччэгин туора иІиирин аата – бі±іх иІиир дэнэр. Бу сиин-бэлиэ харыс хаххатынан Бі±іх 
диэн оІоґугу кэтэллэрэ. Былыр да билигин да кылтан, тирииттэн муостан уонна чараас 
тимиртэн, алтантан, µрµІ кімµстэн µс илии, соро±о биир бірсµік кэтиттээх бі±іх араас 
кірµІнэрин тус-туспа суолталаан оІостоллор. 

Моонньуга кэтиллэр моонньох киэргэл, хабар±а симэ±э, моой симэ±э, кылдьыы 2-2,5 илии 
(тарбах) кэтиттээх чараас оІоґуктары, ойуу-бичиктээн эмиэ кэтэллэрэ. Ньургун Колесов 
бі±іхтірµн кытта ханыы биир ойуулаах, оІоґуктаах кутуу моонньохторо эмиэ тэІІэ сыана-
ланнылар.

Бі±іх да моонньох, кылдьыы да былыр былыргыттан кыыс, дьахтар Аан Туом симэхтэрин 
ахсааныгар киирэр. Бэгэччэккэ, моойго кэтиллэр, харыстыыр киэргэл-симэх суолталаахтар. 

Аныгы кэмІэ бу оІо´уктар кыыс, дьахтар киэ´ээІІи былаачыйатыгар барсар кістµµтµн 
Айыы Куо муода театрын маникенщицалара Хатылаевтар до±у´уолларынан итэ±этиилээхтик 
кірдірдµлэр.

Сергей Игнатьев, ньургун колесов сахалыы айымньылаах оІо´уктарга республика±а инни-
ки кµ³ІІэ сылдьалларын к³рд³рдµлэр. кинилэргэ о´уор-ойуу, мандар-дьар±аа дириІ ³йд³бµл-
лээх уран оІо´уктарын айа-тута у´анар µлэлэригэр-хамнастарыгар сити´иилэри ба±арабын.



88

у х х а н .  К Э М  с у о л у г а р

кыНдыл тыйаатыра

у кµннэргэ саха биир чулуу суруйааччыта Иван Гоголев – кындыл 75 саа´ын к³рс³,  
республика была´ынан киэІ тэрээ´иннээх кындыл кµннэрэ кэрэхсэбиллээхтик ыыты- 
лыннылар. Мин Иван Гоголевтыын 90 -с сылларга, сахалыы ³й-санаа у´уктар кэмнэри-

гэр, элбэхтик алты´а сылдьыбытым. 

Оччолорго «Эдэр коммунистан» са±алаан «Сахаада±а» тиийэ «Хомус» республиканскай ли-
тературнай тумсµµнµ салайарым, эдэр автордар айымньыларын а±а суруйааччыларга ырытта-
ран, ырытан ха´ыакка бэчээттэтэрим. Ол са±ана «Саха литератора» ассоциацияны тэрийбиппит. 
«Саха суруйааччыта» диэн аат олохтообуппут. Бастакы «Јлµінэ сарсыардата» диэн литературнай 
ха´ыаты та´аарбыппыт. Бу ха´ыат кыл. редакторынан Èван Гоголевы оІорбуппут, мин сол-
буйаччы этим. «Аргыс» уонна Айсберг» сурунааллар тахсыбыттара. Элбэх мунньахтар, сьезтэр 
ыытыллыбыттара. 

Айар лаборатория µлэлиирэ. Айар ньыма±а, саха литературатын теориятын, суруйааччылар 
айымньыларын саІалыы кірµµ, сыаналаа´ын кэмнэрэ кэлбиттэрэ. Элбэх міккµірдэр турбуттара. 
Бы´ата ій -санаа уларыйар, саха сахалыытын диэкки эргиллэр кµµрээннээх кэмнэрэ этилэр. Èван 
Ìихайлович миигин міхпµтэ-эппитэ да баара. Суруйааччылар сойуустара икки аІыы хайдан, 
аІаардара би´иэхэ кэлбитэ. 

Èван Ìихайлович 1988 с. «Уус уран литература  – норуот суоба´а» диэн «Эдэр коммунист» 
ха´ыакка интервью биэрбитэ «Сиэркилэ» кинигэбэр киирбитэ. Кини онно: 

«ѕ суобас сµµрµктээх уу курдук хамсыыр, иннин диэки дьулу´ар буолла±ына ыраас , чэбдик 
буолар. Улугуруу кэмэ диэн  бу суобас ыарыыта » диэн бэйэтин кэмин сыаналаабыта. 

«Уус уран тылбыт культуратын та´ымын µрдэттэххэ эрэ бэйэбит тіріібµт ийэ культурабытын 
µрдэтэр кыахтаахпыт. Онон тыл дьыл±ата норуот дьыл±атын кытта арахсыспат ситимнээхѕ» 
диэн эппитэ.

Айыл±атын ту´унан: «...айыл±аны харыстаабакка эрэ бэйэбит кэскилбитин, бэйэбит олохпу-
тун харыстыыр кыахпыт суох. Би´иги бэйэбит эмиэ тыыннаах айыл±абыт эбээт!» – диэн  
айыл±а±а сы´ыаммыт ха±ы´ыттан, сир дойду алдьанарыттан хараастар санааларын эппитэ. 

Эдэр суруйааччыларга айарга-тутарга µчµгэй, кіІµл кэмнэр кэллилэр диэн µірэрэ. Бы´ата, 
кини уларыта тутуу кэмнэрин іртін кі´µппµт кэминии кірсµбµтэ. Ол да и´ин би´иги са±ала-
а´ыннарбытыгар кыттыспыта. Биллэн турар, кілµінэлэр міккµірдэрэ, айар ньымалар атаан-
на´ыылара баар этилэр. Оннук да буолуохтаах этэ.

Б
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Бµлµµ народнай театрын тэрээ´инин ту´унан урут суруй-
бутум «Сиэркилэ» кинигэбэр эмиэ киирэн турар. 

Бµлµµ народнай театра Èван Ìихайлович тыыннаа±ар 
режиссер Ìаргарита Соколова кимиэллээхтик киирсиитинэн 
1995 с. кини аатын ылбыта. «Тыыннаах ки´иэхэ ааты бэ-
риллибэт» диэн буолбутугар Соколова «ол бэриллибэт диэн  
сокуоІІутун кірдірµІ» диир ки´и буолан биэрбит. Театр ол 
да инниттэн Èван Гоголев айымнньыларын µгµстµк туруоран, 
ту´анан, Кындылынан кынаттанар кэмнэрэ этилэр. Режис-
сер Èван Ìихайлови´ы ытыктыыра бэрдиттэн, айымньылара  
театр айар оло±ор сотуллубат суолу хаалларбытыттан итин-
ник сіптііх санаа±а кэллэ±э.

«Кыталыктар кырдаллара», «Аал уот», «Эр дьону харыс- 
тааІ", Наара суох  1», «Наара суох  2  таІараны кірдііІ», 
«Таптал хатыІа», «Кудай Бахсы", «Хара кыталык», «Тимир 
µйэ тэІсигэ» диэн Кындыл айымньылара сити´иилээхтик ту-
руоруллубуттара. Поэзиятын сцена±а аа±ыы, араас кістµµлэр-
гэ ту´аныы – ки´и аа±ан сиппэт. Èван Гоголев театр µлэтигэр 
бµппэт кэрэ кылаатынан, уус уран айымньы уурумньутунан 
буолбута. 

Ì. Соколова кэпсиир: 
«Ìин бастаан санаабын директорбар Н.Ылахова±а, улуус 

салалтатыгар эппитим. А.С. Борисовка эппиппин, µірэ исти-
битэ. Э´иги бэйэ±ит бы´аара±ыт, µтµі дьыала диэбитэ. Улуус 
депутааттара анал бы´аарыы та´аарбыттара. Èван Гоголевка 
саІа дьиэ±э кі´іірµ олордохторуна дьиэтигэр тиийэн, театрга 
эн ааккын иІэрэн эрэбит диэн эппитим. На´аа µірбµтэ. Тох-
тоо, уоскуй олоро тµ´эн кэпсэтиэххэ диэн буолбута. Аатын 
иІэрэн, киэІник бэлиэтээбиппит. Онно кэлэ сылдьан: 

«Тукаам, на´аа бы´аччы эр ки´илии туруору майгы-
лааххын, олоххор эрэйдэнэриІ буолуо, хотун  хаан бы´ыы-
тынан аргыый наллаан сылдьыахха, дьону кытта а´а±ас сыл-
дьарыІ µчµгэй, бэйэ±ин харыстаан сырыт. Айымньылары 
туруораргар барыта кинигэнэн бара сатаама, бэйэІ кірµµлэр-
гин, айымньы сµнньµн алдьаппакка эрэ киллэрэн биэрэн ис» 
диэбитэ. Кындыл аатын ылыы µірµµлээ±ин та´ынан улахан 
эппиэтинэ´и сµкпµппµтµн ійдіібµппµт». 

Кини аатын сµгэн баран театр биллэр-кістір сити´иилэм-
митэ. Ол курдук 2002 с. Јксікµлээх юблейыгар ыытыллыбыт 
республика театрдарын кірµµгэ Гран  при ха´аайына буолбут-
тара. 2003 с. Бµтµн Россиятаа±ы Сибиир омуктарын театр-
дарын кірµµгэ Гран  при ылбыттара. Театр художнига Ìиха-
ил Èванов бастыІ декорация бирии´ин ылбыта. Кини уола 
Ìарик Èванов анал номинация ылбыта. Режиссер Соколова 
«Честь и достоинство» номинация кыайыылаа±а буолбута. Бу 
туох баар сити´иибитигэр, бу кµннэри ыытыыбытыгар Кын-
дыл сырдык тыына кімілі´ір диэн режиссер этэр.

Театр «Ìин кэлиэ±им э´иэхэ...» диэн уус уран тµірт 
тµ´µмэхтээх дьµ´µйµµ спектаклын Саха театрын сценатыгар 
туруорда. Кірііччµлэри долгутта, дьон харахтара ууланан, 
уйадыйа сэргээтилэр. Кындыл айар тылын кµµ´µн, кыа±ын, 
кини айымньытын уобарастарын бэркэ ситимнээн, астык-
тык дьµірэлээн дьµ´µйбµттэр. Хо´оонунан айымньыны, поэт 
оло±ун сцена±а туруоран кірдірµµгэ ча±ылхай, ылыннарыы-
лаах, ситимнээх туруоруу диэн тус бэйэм сыаналаатым. 

Бµлµµлэр биир дойдулаахтара аатырбыт артыыс Гера-
сим Васильев спектакль саха театрыгар туруутун чочуйууга 
кіміліспµтµн махталлар.

«Кыталыктар кырдаллара» СР культуратын µтµілээх 
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µлэ´итэ С.Е Зинурова туруорбут уІкµµ дьµ´µйµµтµнэн спектакль са±аланна. Ìанна Аан Алахчын 
Хотун оруолун Ìатрена Кириллина, СР культуратын туйгуна Лена Ылахова салайааччылаах 
«¥рµччэ» образцовай о±о µІкµµ ансамбла сир симэхтэрин бэркэ табыллан µІкµµлээтилэр.

«Таптал чуумпу кытыла» Кындыл араас кэминээ±и хо´ооннорунан дьµ´µйµµ. Эдэр артыыс- 
тар Христина Буслаева уонна Èван Тимофеев, Натали Сергеева уонна Николай Харлампьев, Ва-
лентина Алексеева уонна Прокопий Ìитясов, Сардаана Егорова уонна Ìарик Èванов (4  кылаас 
µірэнээччилэрэ), È. Гоголев кэргэниниин уобарастарын Жанна Колтовская уонна СР культура-
тын туйгуна Èван Богочанов бэрт итэ±этиилээхтик кірдірдµлэр.

«Ìин сµрэ±им  толуу чороон» диэн тµ´µмэххэ поэт сиппит -хоппут кэмнэринээ±и айымньыла-
ра турда. Онно Людмила Леонтьева, Èван Семенов, Èван Тимофеев, Павел Романов толоруулара 
бэрт долгутуулаахтык ааста.

«Сахам сирэ барахсан» тµ´µмэххэ драматическай айымньылартан бы´а тардыыларга, «Хара 
кыталыктан»: СР культуратын туйгуна Галина Алексеева  Хараанай эмээхсин, Тилийэ луохтуур 
уобара´ын Èван Семенов, Хобороо´у  Христина Буслаева, Хабырыы´ы  Андрей Алексеев, Хам-
наччыт кыы´ы  Валентина Алексеева, Тойон ки´ини  Степан Калачиков, Ордьоох Кэтирии´и  СР 
культуратын туйгуна Людмила Леонтьева, Тэллэрии´и  Павел Романов ча±ылхайдык толордулар

«Таптал хатыІа» спектаклтан Кµірэгэйи  Аня Тимофеева, Хомус уолу  Александр Попов,  
Кырбый кинээ´и  Èван Семенов, Суор уда±аны  Акулина Èванова туохха да атыыламмат ыраас 
таптал араас кірµІµн дириІник арыйан кірдірдµлэр.

«Наара суох». Кинини билбэт саха суо±а буолуо оІоробун. 21-с µйэ±э тиллэн кэлбит Кµндµ 
Кµлµµк уонна Наара суох уобарастарын Анна Èгнатьева, Никита Ìихайлов, Суон Суоппуйаны 
Ìаргарита Соколова бэрт итэ±этиилээхтик толорон, кірііччµнµ астыннара кµллэрдилэр.

«Ìин кэлиэ±им э´иэхэ» диэн поэт кэриэс тылларын арыйан аахпыттарыгар, поэт бэйэтэ илэ 
кэлэн турарыныы туруктаах тµгэн саала±а тыІаабыта. Тµмµгэр аастыйбыт хаар ма±ан баттах- 
таах, толуу кірµІнээх тоІ нуучча, Борис Ìихалев, хатыІ иннигэр чіІічіккі олорон уу сахалыы 
«Сахам сирэ барахсаны» ыллаан ньиргиттэ. Бµтэ´ик кµппµлµіккэ саала сµ´µі±эр кіті±µллэн 
турда. Поэт кэргэнин Ìария Алексеевнаны, кыргыттарын Ленаны, Аннаны сцена±а ытыс хабыл-
лар тыа´ынан до±у´уоллаан та´ааран, сибэкки дьірбітµн туттаран, µі´эттэн сибэкки арда±ын 
тµ´эрэн, дьоро киэ´эни бэрт долгутуулаахтык тµмµктээтилэр. Сура´ан истибитим, Борис Ìиха-
лев «Сахам сирэ барахсаны» 34 сыл устата ыллаабыт эбит. Бу эмиэ ураты, саха куттаах барыта 
сэргиир, ытыктыыр тµгэнэ буолар.

Кындыл аатынан Бµлµµтээ±и народнай театр сити´иитэ аІардас артыыстарынан, култуура 
µлэ´иттэринэн буолбата±ын, кинилэри мэлдьи ійдµµр уонна ірµµ ійµµр улуус ба´ылыгын µтµі 
кы´амньытынан сити´иллэрин бары бэлиэтииллэр. Ìин Бµлµµ куоратын кµннэригэр да сыл-
дьан, урут, хойут да алтыспыт кэмнэрбэр ба´ылык Н.С. Афанасьев культуратын µлэ´иттэригэр 
ураты бол±омтолоо±ун, духовнай эйгэни мэлдьи ірі тутарын хайгыы да астына да кірбµтµм. 
Ìэр Н.С. Хорунов театрга, култуура эйгэтигэр µтµі сы´ыана Бµлµµ кµннэригэр арылхайдык 
кістµбµтэ. Режиссер улуу´ун, куоратын салалтатыгар махталын кэтэмэ±эйдээбэккэ булгуччу-
лаахтык этэрин элбэхтик и´иттим. Èти µтµі дьайаан салгыы сайдан и´эригэр ба±арыа±ыІ. Би-
лиІІи кэмІэ театр дьону-сэргэни духовнай иитиигэ наадатын Кындыллар µтµі холобурдарынан 
кэрэ´элии, кірдірі сылдьаллар.  

¥лэ бі±іті µлэлэммит, театр кэлиІІи кэмІэ хас сырыыта кэтэ´иилээх, сити´иилээх буолан 
и´эриттэн кірііччµлэр µірэллэрин, астыналларын этэллэр. Бу барыта µлэттэн, кы´амньыттан, 
тэрээ´интэн тахсар. 

Режиссер СР культуратын µтµілээх µлэ´итэ Ìаргарита Соколова, кімілі´ііччµтэ СР куль-
туратын туйгуна Александра Протопопова, уус уран салайааччы ССРС культуратын туйгу-
на Людмила Семенова, музыкальнай киэргэтиини бэлэмнээччи СР культуратын туйгуна Èван 
Тулаа´ынап, художник Ìихаил Èванов, звукооператор Петр Èльинов, светооператор Николай 
Èванов, кістµµмнэри бэлэмнээччилэр СР культуратын µтµілээх µлэ´итэ Надежда Ылахова, СР 
культуратын туйгуна Надежда Èванова кытты´аннар театр Кындыл µтµі аатын дьо´ууннаахтык 
уонна киэІник илдьэ и´эрин Саха театрын сценатыгар ырылхайдык кірдірдµлэр. 

Поэт, суруйааччы È.Ì. Гоголев аата-суола кини аатын ылыммыт театрынан іссі µрдµккэ, 
дириІІэ, чиІІэ µктэннэ диэтэхпинэ омун буолуо суо±а.

31.01.05.
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ырааС тыыН И¤ИН

йэ уларыйда диибит. Сыл , хонук биир сиргэ турбатыныы, олох- 
дьа´ах оІкула, бараана уларыйан и´эр. а±ыйах сыллаа±ыта 
сиэргэ баппат бы´ыы, билигин, буолар буолуохтаа±ын курдук. 

Бэйэлээх бэйэбит олохпутугар, атыттарга, айыл±а±а сы´ыаммыт 
эмиэ тосту уларыйда. ол уларыйыыбыт айыл±аттан , ³бµгэ µгэ´иттэн 
тэйэн и´ии диэки хайысхалаах. тастан дьайыыга кэбирэхпит к³ст³н 
и´эр. ч³лбµтµн ы´ар, куту-сµрµ салытар, тыыммытын киртитэр ³й- 
санаа хахсаах тыалларыгар курдары µрдэрэр хаххалаах эбиппит. 
¥йэ уларыйда диибитѕ 

90- с сыллар са±аланыыларыгар, µйэбит тосту уларыйар кэмнэри-
гэр, «Саха кэскилэ» хамсаа´ын и´инэн µлэлиир «кут-сµр» общество±а 
наука эйгэтин дьонун ыІыртаан кут-сµр, сахалыы ій -санаа, тыл-іс, 
философия, итэ±эл, ойууннаа´ын эйгэтигэр µлэлииллэригэр кі±µлээ-
биппит. николай Иннокентьевич Слепцов, физик андрей Савиновы, 
б³лµ´µ³к Василий оконешниковы о.д.а кытта биир бастакыннан кыт-
тыспыта. Космофизик бы´ыытынан µрдµк энергиялаах космическай сардаІалар атмосфернай 
ардахтарын µірэппит, чинчийбит буолан сир тыына ки´и оло±ор дьайыытын µірэтиигэ, чинчи- 
йиигэ толору бэлэмнээх ки´и этэ. Ону айыл±ата бэйэтэ киниэхэ ыйан биэрбитэ, кіміліспµтэ.

Ки´и кутун-сµрµн сайаана олорор сир, дойду тыынын кытта дьайсыытын µірэтиитэ, биоло-
кацияннан дьарыктаныыта Н.È.Слепцову бэйэтин хаама сылдьар тыыннаах приборга /компью-
терга/ кубулуппут курдук. Ки´и уонна компьютер. Компьютер µлэтин ис оІо´уута оІкула ки´и 
ійµн-тійµн, ійµн-мэйин, толкуйун, іІсітµн /ньиэрбэтин/ µлэтин сµ´эр /µтµктэр/. Биллэн турар, 
остуолга турар компьютер ки´и и´игэр баар компьютергэ ханан да тиийбэт. Биолокация «аптаах 
ма´ыттан» са±алаан аныгы прибордарга дылы сир тыынын чинчийиигэ, саба±алаа´ыІІа, сы- 
лыктаа´ыІІа, бастатан туран, айыл±аттан бэриллии ирдэнэрэ. «Компьютер ки´и» ийэ киэли-
тинэн /мат. плата/ кини айыл±аттан бэриллибит дьо±ура буолар. 

Сахаларга, аныгы µйэ±э, ирбэт тоІноох сир тыынын µірэтиинэн бастакынан киэІник, да-
лаа´ыннаахтык дьарыктаммыт ки´ибит  Н.È.Слепцов-Сылык. Кини науканы уонна практиканы 
бииргэ тутан сити´иилээхтик, тµмµктээхтик µлэлиир айыл±аттан ча±ылхай дьо±урдаах ки´ибит. 
Сир тыынын, ки´и тыынын ыраастыырын элбэхтик кірбµт, итэ±эйбит буолан этэбин. 

Аан дойдуга тутууга, архитектуура±а, медицина±а, тыа ха´аайыстыбатыгар араас кірµІнээх 
сылыктаа´ыннарга биолокация кімітµн ту´аныы кэІээтэ. Би´иги курдук тыйыс уонна уйан 
айыл±алаах дойду сирин тыынын µірэтии, чинчийии, ыраастаа´ын чіл олохпут мэктиэтинэн бу-
олан эрэр. Николай Èннокентьевич µлэтэ-хамна´а государство ту´ааннаах салааларынан ійдінір 
уонна ійінір кэмэ кэлбэтэ±э буолуо дуо? 

«Сир тыына уонна ки´и дьыл±ата» диэн бэртээхэй, ту´алаах кинигэтэ та±ыста. Бу кін-
нірµ кэпсээ´ин, сэ´эргээ´ин, детектив да буолбатах, бу олоххо буолбукка, баарга, дьайа турарга 
оло±урбут элбэх холобурдардаах, сµбэлээх-амалаах кинигэ. Кинигэ тахсара хара ба´аам. Олортон 
ки´и кµннээ±и оло±ор бы´аччы ту´алыыр, сµбэлиир-амалыыр кинигэ а±ыйах буолааччы. Сылык 
кинигэтин булан аахтаххытына µлэ±итигэр-хамнаскытыгар, олоххутугар-дьа´аххытыгар чахчы 
ту´алаах ійдібµллэри эбиниэххит диэн эрэнэбин.

Тыыммыт ырааґырдын, тыыммыт уґаатын!
Уххан



92

у х х а н .  К Э М  с у о л у г а р

малардыыраПтар 

т³рµттэр
´µйээн, номох уостан уоска бэриллэн, тиийэн кэлэн, бµгµІІµ олохпут уруккулаа±ын, 
утумнаа±ын, ситимнээ±ин санатар. хааныІ хантанын, кииниІ кимтэнин сура´ан билэн 
истэ±иІ аайы, эн хааІІар баар удьуор билиитэ, к³рµµтэ, кµµ´э-сэниэтэ илэ у´уктан 

барарга дылы буолар. т³рµттэргин тµ³´эн, ³бµгэлэргин ³йд³³н, бµгµІІµ туруга суох олоххун 
тирэхтииргэ дылы буола±ын эбээт. 

Чахчыта ону да ону билэр буолан, 12 о±о, 34 сиэн, 3 хос сиэн а±ата, э´ээтэ 73-с хаарын 
уулларбыт Ìэхээлэ кырдьа±ас ібµгэлэрин ха´ан, ырытан,сура´ан билэрин сурукка ти´эн эрдэ±э. 
Буолумуна, итиччэ µлµгэр ыччат, онтон салгыы кэлэн и´эр кілµінэ «'тірµттэрбит уустарбыт 
кимнээх этилэрий» диэн сура´ан туруохтара турда±а. Сахалар былыр-былыргыттан тірдµн-уу´ун 
билбэт ки´ини соччо-бачча баардыылаабат µгэстээхтэрэ.

Ìэхээлэ Ìалардыырап а±ата Бµітµр Даньыылабыс Ìалардыырап ТамалыкааІІа, Оро´уга 
олорбут стахановец аатын ылбыт холкуостаах ки´и эбитэ µ´µ. Èйэтэ Јкµлµµнэ 5-тэ о±оломмут. 
Ìэхээлэ бамыылыйата Даньыылап эрээри то±о Ìалардыырап буолбута манныктан эбит. Багдаа´ай 
диэн тірµттэрэ Ìалардыыр диэн о±ото суох инилээх эбит, кини аатын µйэтитээри а±ата Даньыыл, 
уолун Ìалардыырап дэппит.

Ìэхээлэ э´этэ сурукка киирэринэн Данил Дмитриев. Дьон кинини идэтинэн кірін сыа-
налаан Лэкэрэпчи ойуун, онтон ханалытан, харыстаан Кырдьа±астыыр диэн ааттыыллара µ´µ.

Бу Лэкэрэпчи ойуун о±о кіті±ір /дьахтары тірітір/ эбит. Хайа да дьахтар о±отун чэпчэкитик 
быы´аан, кµн сирин кірдірір Èэйиэхсит эІэрдэспит, Айыы´ыт арыалласпыт ытык-кэрэ идэлээ±э. 
О±ото суох аймах аатын ылынан сал±аа´ын, элбэх о±ону кітіхпµт э´элэнии Ìалардыыраптарга 
элбэх о±олонорго алгыс кэриэтэ буолбутун саба±алыахха сіп. Лэкэрэпчи бэйэтэ, номоххо 
киирбит кыргыс µйэтинээ±и КµлэІсэ /КµрэІсэ?/ боотуртан /хо´уунтан?/ тірµттээх Багдаа´ай 
боотуртан хаан тардабын диирэ µ´µ. КµлэІсэ Тойоку диэн уолун аатынан куіл, нэ´илиэк 
ааттаммыт. Лэкэрэпчи ийэтэ Ìуксунов диэн спецпереселенец кыы´а эбит. Ол Ìуксунов ¥і´ээ 
Бµлµµ Харбалаа±ар олорбут, 9 кыыстаммыт. Бу кыргыттар кэргэІІэ тахсаннар Бараахаптары, 
Чирээйэптэри, Бірµіскµттэри, Димиитирэйэптэри, Туомускайдары, Ìалардыыраптары, 
Ìуксунуоптары, Бэриэпкиннэри, Багдаа´айаптары уо.д.а. тэниппиттэр.

 
о±олор

Ки´и барахсан бу орто дойдуну бэйэтин айыы оло±унан киэргэтэн аа´ар аналлаах. Ìихаил 
Петрович толору о±о саІатынан чугдаарбыт дьиэ кэргэнин ийэ кутунан буолбут, тапталлаах 
кэргэниниин Ìария Капитоновналыын 12 о±ону тірітін, µгµстэрин, ки´и-хара гыммыт 
дьоллоохтор. Èкки о±ону биэрбит тіттірµ ылбытын туох диэн баалыаххыный...

1. Вячяслав – кибернетик-математик идэлээх, Новосибирскайы бµтэрбит. Ыал. Èкки о±олоох. 
Уру´уйдуурун сібµлµµр.

2. Валериан – Свердловскайга худ. училищены бµтэрбит. Кэргэннээх, икки о±олоох эбитэ. Бары 
іттµнэн дэгиттэр талааннаа±а. Чокурдаахха Бірілііх диэн сиргэ ки´ини быы´аары ууга былдьаппыт. 

3. Капитон – у´уннук десантник-парашутии´ынан µлэлээбит. Билигин суоппардыыр. Ыал. 
Тµірт о±олоох. Спортка сыста±ас.

4. Виктор – косторез-художник, кімµс уу´а идэлээх эрээри идэтинэн µлэ кістµбэккэ 
кочегаардыыр. Ыал. ¥с о±олоох. ¥чµгэйдик тустара, булчут.

5. Ìихаил – 8 саастаа±ар эмискэ ыалдьан ілбµт.
6. Ольга – хореограф идэлээх, библиотека µлэ´итэ. Ыал. Èкки о±олоох.
7. Надежда – штукатур-маляр, бухгалтер идэлээх. Ыал. ¥с о±олоох.
8. Ìария – медик. Хирургическай сиэстэрэнэн µлэлиир. Ыал. Èкки о±олоох.
10. Роза – Тыа-ха´. салайар µлэ´иттэрин µірэ±ин бµтэрбит, алмаас кырыылаа´ыІІа идэни 

ба´ылаабыт. Ыал. Биир о±олоох.
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11. Петр уонна Антон игирэлэр. Èккиэн Ìоскубатаа±ы физкултуура µнµстµтµµтµн бµтэрбиттэр. 
Èккиэн тустууга маастардар. Èккиэн ыаллар. Èккилии о±олоохтор. 

12. Саргылаана – иистэнньэІ идэлээх. Ыал. Èкки о±олоох.
Дьэ, ити курдук, Ìария Капитоновна Ìихаил Петровичтыын µйэлэрин тухары дьон 

тэІинэн,холобур да буолардык µлэлии-µлэлии уонча о±ону ата±ар туруоран ки´и, ыал оІордохторо. 
О±олорун бэйэлэрин курдук µлэттэн тэйбэт, туохха барытыгар сыста±ас, бэйэни кірµнэр, кыанар, 
ки´и бэрдэ буоларга у´уйдахтара-такайдахтара. Бу олоххо улахан сити´ии, дьол.

Герой-ийэ биир икки о±ону иитэрдээ±эр уонча о±ону иитэр тµбµгэ кы´ал±ата олус буолуо 
диэтэххэ сібµлэспэт. Тµбµгэ биир, іссі о±олор бэйэ бэйэлэрин кірсір буолан судургу диир. О±олорум 
иринньэІэ, атаа±а суох буолан абыраатылар.Атаахтаммыт о±о кыратыттан бы´ыыта майгыта 
алдьанар. Кыыс о±о кірµµтэ уол о±отоо±ор тµбµктээх дииллэрин урут эдэр сылдьан итэ±эйбэт 
буоларым, кырдьык эбит. Уол о±о кірµµтэ судургу, эрдэ бэйэтин кыанан ата±ар турар, ордук чэнчис, 
ыраас буолар. О±олорум олох кыраларыттан бэйэлэрин харана, айыл±а±а, булка, µлэ±э, спортка сыста 
µірэммиттэрэ. Боростойдук сахалыы ииппиппит. Уулуссаны, ыал тэлгэ´этин кэрийбэтэхтэрэ, ол да 
и´ин дьиэмсэхтэр. О±олор оонньуур оІостон, мэлдьи ма´ы кы´ан у´анан тахсаллара, илиилэрин 
бысталлара, сирэйдэрин, атахтарын іліріллірі элбэ±э да, сотору со±ус бааскын кірдір диэтэххэ, 
килэччи о´он хаалбыт буолара, кірдµгэнэ суох эттээх-сииннээх эбиттэр. А±аларыттан торуллар буолан 
толлоллоро. А±абыт µлэ´ит, булчут, ку´а±ан кэмэлдьитэ, аргы´ыта суох буолан абыраата. Дьиэ±э-
уокка киІир-хаІыр саІарсыы ханна барыай, онноо±ор и´ит тыа´ыыр диэн Ìария Капитоновна, 
саха омугар дэІІэ кістір буолбут элбэх о±олонуу уустук ыйытыгын бэрт судургутук бы´аарар.

¥³рэх, µлэ, спорт
Баардаах баара ітііччµ. Ìэхээлэ убайа Онтуон Ìалардыырап диэн тырахтарыыс идэлээх 

ки´и, 25 бууттаах \400 кг\ ЧТЗ тыраахтар махабыыгын сиртэн ірі кіті±ін ылан баран, икки 
миэтэрэ тэйитэ быра±арын кірбµт дьон кэпсииллэр эбит, ол аата бу ки´ини чиэппэр кµµстээх эбит 
диэхпитин сіп курдук. Оттон Ìэхээлэ бэйэтэ, эдэр сылдьан, 327 кг. штанганы сиртэн ірі кіті±ін, 
сиспин кіннірірµм, 2-лии бууттаах 2-и гиирэ±э 1-дии бууттаах 2 гиирэни эбии холбуу тутан, сыыйа 
ірі анньарым, сайын курууска сылдьан 200 кг, ыйаа´ыннаах тааралаах істµікµлэни, линолиуму, 
дьаа´ыктаах улахан сэппэрээтэри тµрµµмтэн сµгэн µі´э та´арым, кµнµ бы´а 100 кг, 2-лии куулу 
сµгэн куруустуурбут диэн сэ´эргиир. Ол аата сэниэ да, кµµс да син баар ки´итэ буолла±а.

О±о, эдэр сырыттаахха ¥і´ээ Бµлµµгэ хомуур охсу´уу диэн баара, онно сэрэнэн охсу´арбыт, 
хаарга тустарбыт, тоІмут сылгы саа±ынан тамна´арбыт, оскуола±а µірэнэр сылларбар Арыылаах 
ата±а диэн сиртэн Оро´уга дылы 7 км хааман µірэммитим. Сарсыарда хараІа±а хааман, кµнµс 
сырдыкка сµµрµµнэн сылдьарым, ол барыта бэйэтэ туспа эрчиллии буолла±а диир.

Ìэхээлэ 1943 с. Оро´уга 7 кылаа´ы бµтэрэн баран, 1946 с. Бµлµµ педучилищетын бµтэрэр. 
1949 с. дылы Горнай улуу´угар оскуола±а µлэлиир. 1949-50 сс. физкултуура учууталларын 
курсун бµтэрэр, бу µірэ±ин кэлин µрдэтэн Ленинградка, Èркутскайга сал±ыыр да, о±о-уруу 
элбээн, тийиммэккэ ситэрбэт. 1950 с. 20 сыл устата ¥і´ээ Бµлµµгэ олорон µлэлиир, ол быы´ыгар 
Сунтаарга баран µлэлээн кэлэр.

1951 с. оло±ун аргы´а буолбут тапталын Ìашаны кірсір. Ìаша оччолорго эдэркээн кыыс 
о±о райсовекка секретарь-машинистканан µлэлиир. «Бастаан µлэ±э киирэрбэр бэчээттиир 
машинканы, ротаторы аан бастаан кірбµтµм уонна на´аа саллыбытым. ¥лэ±э ылалларыгар 
оччотоо±у райсэбиэт сэкиритээрэ Кириил Егоров диктант суруттаран баран µлэ±э ылбыта, киэ´э 
µлэ кэнниттэн хаалан эрчиллэн нэдиэлэ кэриІинэн ото-бото охсор буолбутум. Онтон тµргэним 
и´ин райкомІа машинистканан ылбыттара», – диэн Ìария Капитоновна билигин ахтар. Кини 
ол курдук Сунтаар райкомугар эмиэ µлэлээбит. Оччолорго райкомІа сэкиритээрдээбит, араас 
та´ымІа µлэлээбит В.Г.Павлов, Г.О.Чиряев, È.А.Ìатвеев, Ксенофонт, Сергей Васильевтар, 
Абрам Гольдман, È.Е.Бороннуров, Ф.В.Харлампьев, Ì.В.Томская уо.д.а. курдук республика 
биллэр дьонунуун алтыспытын кэпсиир.

Ìария Капитоновна 45 сыл устата о±олонуор дылы 1 ый, о±олоноот 56 хонук олоро тµ´ээт 
µлэ-хамнас µрдµттэн тµспэтэх. БилиІІи олохтон µлэ´иттэр икки ірібµллээх буолбуттарын 
ымсыырабын диир. Ол эрэн сэттэ сылы бы´а биир о±ону манаан олороллорун сібµлээбэтин, бу 
ийэлэр µірэммиттэрин, идэлэрин сµтэрэллэрин и´игэр киллэрбэт. Кинилэр сахха тµµннэри-
кµннэри умса-тінні тµ´µµ бі±іті буолла±а.

БилиІІи олоххо ирдэбил сµппµтµн, баай, дьадаІы арытта´ыыта сиэрэ суох улааппытын, 
тыа сиригэр дьон-сэргэ µлэтэ суох, хамна´ы кэмигэр ылбат буолууттан санаата тµспµтµн, онтон 
сиэттэрэн сиэр-майгы сатарыйыыта тахсарын герой ийэ бэлиэтиир.

Ìалардыыраптар дойдуларыгар,¥і´ээ Бµлµµгэ 20-чэ сыл µлэлээн олорон баран, биир µтµі 
дуу, мікµ дуу тµгэІІэ эмискэ, 11 о±олорун сиэппитинэн, утуйар таІастарын кыбыммытынан 
у´ук хоту, инньэ Аллайыаха±а кі´іллір. ¥тµі µлэ´ит, элбэх о±олоох ыалга кімілі´ін, улахан 
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дьиэ туттарбыттар, онно дьиэ ха´аайына Ìэхээлэ 600 солк. ордук тутунна диэн µІсµµ ірµкµйэн, 
райком бюротугар кірµллэн, кі´ін олорор ыалы тіттірµ эргэ дьиэлэригэр кі´іріллір, саІа 
дьиэни былдьаан ылан, детсадка диэн биэрэллэр. Бµттэ±э ол, Ìихаил Петрович «Э´иги бэйэ±ит 
дуу´а±ытыгар силлээтигит» – диэн баран саІата суох тыас хомунар.

Аллайыаха±а тиийэн дьоІІо сирдэрбэккэ 30-ча сыл устата олороллор, µлэлииллэр, уруу-
аймах кэІэттэллэр, саха тірдµн тэнитэллэр.

Ìэхээлэ 1950 с. физкултуура учууталларын куурсугар µірэнэ сылдьан, аан бастаан спорт 
араас кірµІнэрин кытта ыкса билсэр.

1954 с. аан бастаан хапса±айда´ан, ЯОСПС кубогар республика±а 2-с миэстэни ылар. Онно Èлья 
Кондратьевка кыайтарар. Кµрэхтэ´ии кэнниттэн тута, ким элбэхтик охтороругар «неофициальный 
открытый чемпионат» диэн тэрийэн ыыталлар. Ìэхээлэ Кондратьевы µстэ субуруччу кыайар. Èти 
кэнниттэн 1956-57-58 сс. хапса±айга субуруччу µстэ республика±а чемпионнуур. АІардастыы 
аатырар, со±отохтуу сура±ырар. Сайынын дьиэтигэр дэІІэ кістір буолар. Ìалардыыраптыы 
хапса±айда´ыы стиилэ диэн этээччилэр баар буолаллар. Кини кµµспэр эбии кимиилээхтик 
киирсэрим, кµµстээх дьону умса тардаат, туораан биэрээт, атахпынан та´ыйарым, сорохторун 
эргитэ тардаат, кіхсµлэриттэн ылан быра±арым, сорохторун моонньуларыттан тардан и´эн 
кэннигэр тиэрэ анньарым, сунньµнэн, та´ыйан, хатыйан, атахтаан тустарым диир.

¥і´ээ бµлµµлэр чиэстэрин бэйэм да, хамаанданан да спорт араас кірµІнэригэр элбэхтик 
кімµскээбитим, Сунтаардарга Семен Зенгенидзев кэнниттэн 1958-60 сс. кіІµл тустууга о±олору 
эрчийбитим, олортон Николай Сафонов, Альберт Захаров, Владимир Данилов, Николай Сантаев 
курдук биллэр тустааччылар тахсыбыттара диэн ахтар. ¥і´ээ Бµлµµттэн Дмитрий Данилов, 
кіІµл тустууга саха бастакы маастара эмиэ киниэхэ эрчиллэ сылдьыбыт.

Ìэхээлэ Ìалардыырап туо´апканан ытыыга 100-тэн 96 очукуону ылан, республика±а бас-
тыыр, гиирэни, штанганы кіті±µµгэ, хайы´арга, копье, диискэ быра±ыыга уо.д.а. спорт араас  
кіріІнэригэр барытыгар кыттар, разряд ылар, оройуонун чиэ´ин кімµскµµр. 42 сыл устата 
физкултуура учууталынан эІкилэ суох µлэлиир. Èкки тігµллээн µтілээх аакка тµ´эрэ сыл-
дьыбыттара таах хаалар, а±ыйах ысаначуоктаах, элбэх тэллэх са±ачча кыраамыкылаах.

О±онньор билигин да сэргэх, эрчимнээх, спорт мэлдьи миигин саныы сырыттын диэн бэлиэтээн 
ааспыт дьар±алара кіптіхтірµнэ, элэйэри сылайары билиммэт эрчимнээх эдэр саа´ын эІээрдэрин 
эргитэ санаан ахтан аа´ар. БилиІІи кэлбит олохтон улаханнык астынара кістµбэт, эппиэтинэс, 
ирдэбил сµппµтµн, ордук тыа дьонун оло±о айгыраабытын ытырыктата саныырын биллэрэр.

Кырдьа±ас дьонтон Ìаарыйалаах Ìэхээлэттэн аныгы о±олор эттэрин-сииннэрин туругун 
хайдах дии саныыгыт диэн ыйытабын.

Дьонум чахчы сіхпµт дуу, бэрки´ээбит дуу дьон бы´ыытынан аныгы спортсмен уолаттарга 
тібілірµгэр µгµс элбэх чэрдээхтэрин этэллэр. Èти µлµгэр туохха тібілірµн бы´ыта сыстарбыттарын 
сатаан санаабаттар. Аныгы спортсмен о±олор ті´і да уІуохтарынан хоро±ордорун и´ин эттэрэ-
сииннэрэ иинэ±э´ин, эттэрэ-хааннара буспата±ын, кµн уотугар сыраллыбата±ын, улахан истээх 
эдэр саха элбээбитин бэлиэтииллэр. Кырдьа±ас дьон бы´ыытынан бу о±олор µлэ±э, окко-маска, 
тыалга-кууска эриллибэтэхтэриттэн, µµт а´ы, симэ´иннээх эти, балыгы сиэбэттэриттэн, бэйэлэрин 
кыана кірµммэттэриттэн бы´ылаах диэн сылыктыыллар.

 
тµмµк санаа

Бу кµннэргэ Ìэхээлэ Ìалардыырап бирии´игэр хапса±айга иккис тігµлµн турниир ыытыллар. 
О±о барахсан кµндµ. Оттон тіріппµттэрин ыраларын ыраланар, кинилэр тэлбит суолларын кэІэтэр, 
у´атар о±о іссі кµндµ. Ìэхээлэ кыра игирэ уолаттара Бµітµрдээх Онтуон иккиэн аатыра тустубут 
уолаттар, тустууга маастардар. Бµітµр Россия икки тігµллээх чемпиона. Бу уолаттар а±аларын 
µйэ аІардаах спортка µлэтин сыаналаан, кини ыратын сал±аан, спорт национальнай кірµІэ 
сайдарын ту´а диэн, чіл, чэгиэн-чэбдик олох иннэ диэн бу турнииры µгэскэ кубулута тэрийэн 
эрэллэрэ хай±аныах уонна ійінµіх эрэ кэриІнээх. Дьэ, манна тустаах эйгэ тэрилтэлэриттэн 
са±алаан, ким ті´і кыахтаа±ынан кімі--ньыма буоларбыт кµµтµллэр. Хапса±айы – саха мааны 
оонньуутун аан дойду та´ымыгар бигэтик та´аарыы µлэтэ бара турар. Бу эмиэ би´иги – сахалар 
ис кэрэбитин, кыахпытын, тірµт култуурабытын кірдірір итэ±этиилээх тµ´µлгэбит буолар. 
Би´иги манна Ìалардыыраптартан холобур ылан холбо´он, кµµспµтµн тµмэн, µтµі µксµµрµгэр 
дьµірэлэ´эн и´иэхтээхпит дии саныыбын. 

Ìалардыыраптар курдук µгµс да буолбатар, боростой саха ыалыгар бµтµн саха омугун инники 
кэскилэ тµстэнэр. Кинилэр хайдах олороллоро, тугунан тыыналлара, инникигэ эрэнэллэрэ эбэтэр 
эрэммэттэрэ би´иги бµгµІІµ олохпут хайа эмэ іттµн тыктаран кірдірірµгэр саарбахтаабаппын. 
Ол эрэн кинилэр бµгµн, µірµіхпµт быатыгар, би´ирэмнээх геройдар.

Саха саргылаах кэскилин тµстэ´эр Ìалардыыраптар ньээккэ уйаларыгар аргыар аргыйба-
тыгар, µргµір µргµйбэтигэр, барыта этэІІэ буоларыгар ба±арыа±ыІ.
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роСто – (доСааф) 80 Сыла

Ха´ыат ыалдьыта. С£ роСто (доСааФ) киин Сµбэтин бэрэссэдээтэ-
лэ полковник Виталий Петрович Семенов.

1950 с. Сунтаар улуу´угар тіріібµтэ. 1972 с. Дальнай Восток  
байыаннай команднай училищетын бµтэрэн баран, Приморскай кы-
раайга взвод командирыттан рота командирыгар тиийэ µµнэр. 1976 с.  
Украина±а батальон штабын начальнигыттан дивизия штабын началь-
нигын солб. тиийэ µµнэр. 1985 с. Орто Азия±а Туркмения±а ити дуо-
´уна´ынан сулууспалыыр. 1990 с. Туркестанскай байыаннай уокурук 
штабыгар байыаннай комиссариаттары салайар отделга µлэлиир.

1992 с. Саха сиригэр кэлэн РОСТО (ДОСААФ) сэбиэтин бэрэссэдээ-
тэлин солб. талыллар. 1997 с. бэрэссэдээтэл. 

¥µммµт сыл тохсунньу 19 к. Ìосква к. Кириэмилгэ РФ оборон-
най-спортивнай техническэй тэрилтэлэрин РОСТО (ДОСААФ) 6 сье´э 
буолан ааста. Ìанна РФ 79 регионнарыттан РОСТО (ДОСААФ) сала- 
йааччылара, оборона миниистирэ Сергей Иванов, Федерация Сэбиэтит-

тэн, Госдуматтан, Единство партияттан, Брянскай уобалас губернатора уо.д.а кыттыыны ыллылар. 
РОСТО Киин Сµбэтин бэрэссэдээтэлэ а.С.Стародубец дакылааттаата. 245 Советскай союз геройдаах 
Брянскай уолбалас РОСТО (ДОСААФ) тэрилтэтин чиэстээтилэр. Сьезкэ сµнньµнэн, биир сыллаах уо-
нна контрагынан сулууспа±а кі´µµнэн ситимнээн, ыччаты патриотическэй иитиигэ, призывниктары 
сулууспа±а уонна идэ±э бэлэмнээ´иІІэ бол±омто уурулунна. БилиІІи саллаат биир сыл армия±а су-
лууспалыырыттан сыл аІаара учебка±а µірэнэр буолла±ына, сулууспатыгар сыл аІаара эрэ хаалар, 
ол и´ин би´иги бэлэм байыаннай идэлээх о±олору ті´і кыайарынан элбэ±и ыытыахтаахпыт диэн 
сорук туруоруллубут.

Аан бастаан оСоаВИахИМ (общество содействия оборо-авиационному и химическомму стро-
ительству) диэн тэрилтэ 1927 с. олунньу ый 23 к. тэриллибит. Оччолорго бу тэрилтэ, призывни-
ктары, саппаас комполитсастаабын та´ынан, µлэлээн иитиллээччилэри оборона±а бэлэмнээ´иІІэ 
сµІкэннээхэй µлэни ыыппыта. Араас байыаннай хайысхалаах билиилэргэ дьарыктыыра, куру- 
´уоктарга, лаа±ырдарга, араас походтарга, маневрдарга эрчийэрэ. Авиация ту´унан билиигэ, хи-
мичэскэй удобрениялары сатаан ту´аныыга тиийэ ыччаты µірэтэрэ. ССРС, коммунистическай пар-
тия ыытар политикатын киэІник агитациялыырга, пропагандалыырга µлэлээбитэ. 1928 с. ытыы 
спордун ОСОАВÈАХÈÌ-Іа биэрбиттэрэ. 1934 с. байыаннай специалистары, саппаас начальникта-
рын састаабын бэлэмниир буолбуттара. 1930-1941 сс. ОСОАВÈАХÈÌ 121 ты´. летчиги, 122 ты´. 
парашюти´ы, 27 ты´. планеры´ы бэлэмнээбитэ. 38 міл. ки´и противовоздушнай, противохими-
чекэй µірэххэ µірэммитэ. Сэрии буоларыгар бу общество 13 міл. дьиІнээх чилиэннээх этэ. Сэрии 
иннинэ 7 міл. ки´и сэриигэ бэлэмнэнии µірэ±ин бу обшество±а ааспыта. Сэрии кэмигэр байыаннай 
идэ±э 9 міл. ки´ини бэлэмнээбиттэрэ. 139 ты´. снайпер, 217 ты´. минометчик, 92 ты´. кавалерист, 
41 ты´. суоппар эмиэ бу тэрилтэ ніІµі иитиллэн тахсыбыта. ОСОАВÈАХÈÌ-Іа µірэммит 950 лет-
чик Советскай Союз Геройа буолбуттара. Балартан 65 ки´и икки тігµллээх герой буолбута. 1953 с. 
ОСОАВÈАХÈÌ ДОСААФ диэн буолбута. 1991 с. олох уларыйан ДОСААФ олох да ы´ылла сыспы-
та. Èти дьыл бала±ан ыйын 25 к. Пенза к. буолбут сьезд ДОСААФ-бы РОСТО диэн ааттаан улары-
тан, обшественнай тэрилтэ бы´ыытынан хаалларбыта. 2003 с. РОСТО (ДОСААФ) диэн буолбута.

Билигин РОСТО-лар урукку базаларын, оскуолаларын ті´ітµн эмэ тутан олороллор. Сорох 
сирдэргэ ырыынак киирэн, материальнай базаларын былдьаппыттара, µбµлээ´ин кірµллµбэккэ 
элбэх иитэр-µірэтэр куру´уоктар, курстар, оскуолалар, лаа±ырдар сабыллыбыттара. Билигин да 
хаалбыт тобо±ун ыларга дьулу´уу бара турар.

Биир сыллаах уонна контрагынан сулууспа±а киириигэ эдэр ыччаты армия±а бэлэм идэлээх 
гына бэлэмнээн ыытыы соругун туруордулар.
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Саха сиригэр РОСТО тэрилтэлэрэ дьокуускайга, Мирнэйгэ, нерюнгригэ, алдаІІа, Бµлµµгэ, 
намІа, МэІэ хаІаласка, £йм³к³³ІІ³ эрэ бааллар.

1996 с. бирисидиэн М.Е.николаев СР бырабыыталыстыбата, республика спортивнай-техни-
ческэй, обороннай тэрилтэлэрин военнай-прикладной спорт кірµІнэригэр µлэлэрин бары іттµнэн 
ійµµргэ, µбµлµµргэ ыйаах та´аарбыта. Ол наадатыгар байыаннай комиссариаты кытта, бу µлэ±э 
государственнай программаны оІорорго этиллибитэ. ¥ірэх, Социальнай харыстабылга уонна  
µлэлээх, дьарыктаах буолууга, министиэристибэлэр, ÌЧС, Дьокуускай к. администрациятыгар 
бииргэ µлэлииргэ ыйыллыбыта. Ыйаах бы´ыытынан улуустар РОСТО тэрилтэлэрин коммуналь-
най уонна электроэнергия±а ороскуоттарын аІаарын уйуналларыгар этиллибитэ. Бу ыйаах сµн-
ньµнэн олоххо киирбэтэ±э. РОСТО бэйэтин бэйэтэ дьа´анарга кµ´эллибитэ. Россияттан байыан-
най идэ±э бэлэмнээ´иІІэ µбµлээ´ин быста мілтіібµтэ.

СР бюджетыттан РОСТО и´инэн баар «Боевой Слава» Музейын кірµµ, харайыы эрэ µбµлэммитэ. 
Бу музей 350 кв. м. иэннээх 4 экспозиция, быыстапка туруорар галереялаах, Кыайыыны кірдірір 
сааллаах. 1500 экспонаттаах. Ìанна 1941-45 сс. тахсыбыт 1000 экз. сэрии, байыаннай тема±а араас 
хаартыскалар, альбомнар бааллар. А±а дойду сэриитин кэминээ±и сэрии сэбин быыстапката эмиэ 
баар. Бу республика±а саамай улахан, баай ис хо´оонноох кыайыыга, ыччаты байыаннай-патрио-
тическай иитиигэ ту´ааннаах киин – музей буолар. Ааспыт сылга бу музейга 3527 ки´и – µірэх 
тэрилтэлэрин µірэнээччилэрэ, ветераннар, ыччат тэрилтэлэриттэн, улуустартан сырыттылар. Ìанна 
ветераннар мустан араас кірсµ´µµлэри ыыталлар. Дьокуускай байыаннай гарнизон саллааттарын 
кытта оскуола, µрдµк µірэх о±олоро эмиэ кірсіллір. Эдэр буойуттар манна бирисээгэ ылыналлар.

Спортивнай µлэ±э сµнньµнэн ытыыга, парашютунан ыстаныыга, планердаа´ыІІа, радио-
спортка µлэ барар. СЈ ытыыга тренердара, судьуйалара Дальнай Восток уокуругар биир саамай 
кµµстээхтэринэн биллэллэр. Тренердэр С.Д.Чугунов, È.С.Захаров, А.Ì.Ìыреев мэлдьи µлэлэригэр 
бэриниилээх, сити´иилээх буолаллар. Горнай улуу´угар педагог тренер А.А.Стручков, Нерюнгрига 
Л.А.Кукушкин, Айхалга А.А.Поставничей, ÌэІэ ХаІаласка Ì.È.Олесова ытыы спордугар ыччаты 
эрчийиигэ µчµгэйдик µлэлииллэр. 2006 с. µірэнээччилэр 9 спартакиадаларыгар ытыыга кµрэх-
тэ´ии киллэриллэн республика араас улуустарыттан, куораттарыттан 11 хамаанда кэлэн кыттыы-
ны ылла. Дьокуускайга ытыы спордун сайыннарарга база буолар киин суох, тирдэр а±ыйахтар.

Радиоспорт РОСТО базатыгар оло±уран, спорт маастара Г.È.Пеня салалтатынан сити´иилээх-
тик µлэлиир. АІардас 2006 с.14 Россия спордун маастарыгар кандидаттары бэлэмнээтэ. Балар 
Россия хамаандатыгар киирэн, дойдулар икки ардыларынаа±ы кµрэхтэ´иилэргэ тиийэ кыттал-
лар. Родиоспортка барыта 8 спорт маастара, 19 кандидат, биир 1 разрядтаах спортсменнаахпыт.

Парашютнай спортка 233 ки´и дьарыктанар. 2006 с. барыта 12 кµрэхтэ´иини тэрийэн ыытты-
быт. АН-2 тµірт самолеттаахпыт. Кулуубу С.È.Серебренников сити´иилээхтик салайан µлэлэтэр.

Призывниктары бэлэмнээ´иІІэ «С», «В-С» категориялаах 270 суоппары бэлэмнииргэ сорук 
туруорбуттара. Ааспыт сылга Байыаннай комиссариат µірэххэ призывниктары ситэ булан биэр-
бэккэ, би´иги 226 призывнигы бэлэмнээтибит.

РОСТО µірэ±ин тэрилтэлэрин салайааччылара В.В.Пронин (Дьокуускай), Е.В.Найденова (Ал-
дан), А.А.Гребенюк (Нерюнгри), С.Ì.Èванов (Бµлµµ) кы´амньылаах, µчµгэй µлэлэрин тµмµгэр 
байыаннай учуокка киирэр идэлэргэ µірэтии барар. Бу µірэхтээ´иннэрэ 20-25% эрэ µбµлэнэр, 
атынын бэйэлэрэ µлэлээн булуналлар.

Ìаассабай техничэскэй идэ±э, ол аата суоппардары, кутталлаах та´а±а´ы та´ыыга специали-
стары, заправкалар, нефтебазалар оператордарын, электрослесардарын, автотранспорт конролерда-
рын бэлэмнээ´иІІэ барыта 3000-тан тахса ки´иэхэ анал идэ, идэтин µрдэтиниини биэрдибит. Бый-
ылгыттан мотордаах лодкалаахтары µірэтиини са±алыахтаахпыт. Ааспыт сылга барыта 799 суоп-
пар саІаттан бэлэмнэннэ, 860 суоппар кылаа´ын µрдэттэ. 1168 ки´и идэтинэн эбии бэлэми ааста. 
243 ки´и заправщик идэтигэр µірэннэ. Дьокуускайга сµрµн тэрилтэлэринэн суоппардары µірэтэр 
оскуола уонна авиационнай спорт кулууп буолар. РОСТО и´инэн барыта 300-чэ µлэ´иттээхпит.

СЈ РОСТО салаатыгар ыччаты байыаннай-патриотическай иитиггэ, идэ±э бэлэмнээ´иІІэ µп 
кірµллµбэт, РОСТО бэйэтэ ілірбµт харчытынан µбэлэнэр. РФ РОСТО-тан сылга 250 суоппардары 
бэлэмнээ´иІІэ эрэ кірµллэр. Киллэрбит дохуоппут 4 быры´ыана Россия±а барар. РОСТО идэлээх 
буолууга олохтоох администрациялар кімілірµнэн улуустарга суоппар, тырахтарыыс, мотуорка-
лаахтарга, кутталлаах куруу´у та´ааччыларга анал курстары а´ан µлэлэтиэн сіп. Кыра калии-
бирдаах саанан ытыыга эрчиллиилэри, кµрэхтэ´иилэри эмиэ тэрийэн ыытыан сіп. Онно саа-сэп 
уонна кіІµл РОСТО-±а эрэ баар.

РФ бирисидиэнэ В.В.Путин ыччаты байыаннай-патриотическай иитиигэ государство іттµттэн 
РОСТО-ну, µлэтин та´ымын µрдэтэргэ сыал туруорда. Онон республикабыт бары ыччаты иитиигэ  
сыа´ыаннаах биэдэмистибэлэрин, улуустары, оскуолалары кытта µлэбит сіргµтµллµі диэн эрэнэбит.

Саха сирин бары дьонун, ветераннары, призывниктары, сулууспалаахтары а±а дойдуну 
кімµскээччилэр быраа´ынньыктарынан э±эрдэлиибин!

Ыалдьыты кытта кэпсэттэ И.Николаев
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УУС С¥£дэр

Ф.Г. александров а±ата Г.И.александров Бµлµµ кыргыдайыт-
тан т³рµттээх, уоттаах сэрии кыттыылаа±а, µйэтин тухары эргиэІІэ 
µлэлээн хотугу, Бµлµµ, амма улуустарынан олорон µлэлээн ааспыт 
ки´и. Ийэтэ МэІэ-хаІалас таба±атыттан т³рµттээх М.П. романова 
µйэтин-саа´ын тухары акушерканан µлэлээбит. Бииргэ т³рµ³бµттэр 
алтыалар. Сµ³дэр чокурдаахха т³рµµр. ¥³´ээ Бµлµµгэ ону´у бµтэрэр. 
онно бииргэ µ³рэммит уолаттара, µ³лээннээхтэрэ чулуу музыкааттар, 
ырыа´ыттар чолбон Сааска, Бахлай Юрка, аатырбыт дальнебойщик 
алик Федоров уо.д.а кытта алты´ан улааппыта.

Сµідэр оччолортон у´анара. Чаачар саалары, арбалеттары, араас 
сэрии сэбин ма´ы кыччайан оІороро. 

– Армия±а тиийбиппэр уру´уйдуугун дуо диэн ыйыппакка да: 
«В штаб пойдешь, рисовать будешь»,  – диэн кэбистилэр. Тиийбитим 
тартыев диэн саха уола уру´уйдуу олорор эбит. «Дембельгэ барабын, 
эн миигин солбуйуоІ», – диэн буолла. 

Оннук штабка худуо´унньук буолан хааллым. Ìастан араас кыыллары кы´ан оІорорбун 
кірін, чаа´ым хамандыыра: 

– Ленин бю´ун оІорор кыахтааххын дуо диэн ыйытта. Ìин оІороуохпун сіп диэтим. Онтон 
фарфоровай заводтан туой ылан оІордум. Ону заводка уматан (обжиктаан) фарфоровай Ленин 
бю´а буолан та±ыста. Улаханнык хай±аммытым. Èти бастакы улахан суолталаах оІо´угум этэ.

Армияттан µчµгэй харектеристикалаах кэлэн, худ. училище±а биэрдим. ¥ірэххэ тута ыл-
быттара. 

¥чµгэй µірэнээччи аатыран Ìосква±а иккис курстан µірэнэ кі´ір. È.Л.Серегин Таганка- 
таа±ы худ. мастерскойугар скульптор идэтигэр µірэнэн, сити´иилээхтик бµтэрбитим. 

Федор Александров дойдутугар кэлэн, музыкальнай театрга худуо´унньугунан µлэлиир. Он-
тон алексей романов Ìосква±а кинорежиссер µірэ±ин бµтэрэн кэлэн, киинэ студиятын тэри- 
йиэххэ диэн этэр. Èккиэн сµµрэн-кітін «Север-фильм» диэн тэрилтэ тэрийэллэр. Сµідэр µ´анар 
мастерской тэринэр. «Орто дойду» диэн киинэни устуутугар анаан оІороору, сахалар былыр-
гы сэриилэрин-сэптэрин, куйахтарын, ойууттар кумуларын, дµІµрдэрин, таІнар таІастарын, 
саха былыргы оІо´уктарын музейдары кэрийэ сылдьан µірэтэр. Саха сэриитин сэбин чинчийбит 
учуонай Федор Васильевтыын табаарыста´ан, сµбэлэтэн аан бастаан, хатырык, таІалай тимир 
куйахтары, ох саалары, батастары, батыйалары, саха бы´ахтарын, ойуун тэриллэрин; кумулары, 
дµІµрдэри, былаайахтары оІорон киирэн барар. Уус туттар тэрилин, кµірдµн, кыстыгын, балта-
тын былыргылыы тэринэр.

Бу мастерскойга олорон, скульптор идэлээ±э «тыытан», буоска суох буолан мастикат-
тан ойууну оІорор. Салгыы киинэ±э оІорбут ойууннарын, буойун, а±абыыт таІастарыгар, 
буоска дьону оІорон кэтэрдитэлээн кэби´эр. Ìаны дьоІІо то±о кірдірбіккµн диэн эппиттэ-
ригэр, Саха сиригэр бастакынан буоска 7 фигуратын Никольскай церковка туруоран, 1992 с.  
быыстапка тэрийэр. Дьон улаханнык сэІээрэр. Американецтар, японецтар, Ìосква киин ТВ-та 
кэлэн устан барбыта. Киин ТВ кістµбµтэ. «Ìаяк» радио интервью ылбыта. Сахалар маннык ку- 
йахтаахтарын, ойуун маннык таІастаа±ын илэ кірін µгµс ки´и сі±ірі-махтайара.

Онтон сэргээн Уус Ылдьааны, И.Избековы, артыыстар а. Васильевы, а.Федоровы, В.а.кон-
дакову, а.С.алексеевы уонна бэйэтин табаарыстарын буоска фигураларын оІорон, сахалыы 
таІыннартаан, иккис быыстапкатын «Ìир» кинотеатрга тэрийэр. Ìин онно Турция делегация- 
тын а±алан сырытыннарбытым. Омук дьоно саха сиригэр кэлэн улаханнык сіхпµт-махтайбыт 
суоллара бу этэ.

Бу быыстапка улахан сэІээриини ылбыта, ки´и бі±іті сылдьыбыта. Быыстапка±ын сайын-
нар, анал мастарыскыайда тэрин диэн дьон ба±а санаатын эппитэ. Сµідэр онно-манна ійібµл 
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кірдіін сµµрэ сатыыр да, ійµµр ки´и кістµбэтэ±э. Оччолорго туризм да сайда илигэ. «Ìир»  
кинотеатр кітµрµллэр. Фигураларгын харай диэн буолар. Олорор да дьиэтэ суох Сµідэр, ханна 
батарыай, 20-чэ толору таІастаах, сэптээх-сэбиргэллээх фигуралары музейдарга биэртэлээн кэ-
би´эр. Ол курдук, кини µлэлэрин соро±ун аахтахха:

Майа музейыгар – Манчаары Ба´ылай, кµ³х кэтириинэ, Уустарабыс, лаа´ар Сергучев, 
Сэмэн оператор, а.С.алексеева, Герой Попов, Г.колесов бµтµн фигуралара барбыттара. Олор би-
лигин, ситэ хараллыбакка, сіргµтµллµбэккэ, алдьанан-кээ´энэн тураллар.

Горнай улуу´угар: Уус Ылдьаа, косторез Георгий родионов уонна Балыксыт фигурата бар-
быттара.

Сунтаарга: аан алахчын, ньургун Боотур, туйаарыма куо, ¥рµІ Уолан, Саха саарына хо-
тунунаан, С.а.Зверев фигуралара барбыттара.

Куоракка Ярославскай музейыгар ойууттар, араас дьоннор фигуралара, Саха театры-
гар боотурдар таІастара, СахафильмІа элбэх оІорбут таІастара о.д.а сирдэргэ, тэрилтэлэргэ,  
биирдиилээн дьоІІо Сµідэр оІорбут оІо´уктара, тикпит таІастара тар±аммыттара. Ханна туох 
барбытын музей µлэ´итэ Вильям Федоров µчµгэйдик билэр буолуохтаах. Сµідэргэ µлэтигэр эп- 
пиэттээбэт бытархайы тиксэрбиттэрэ.

Саха таІа´а-саба, туттар тэрилэ, сэриилэ´эр сэбэ-сэбиргэлэ, бултуур-алтыыр тэрилэ барыта 
мунньуллан, туспа музей буолан, фигура±а кі´µннэ±инэ дэлэлээх µчµгэй буолуо да этэ. 

Сµідэр саха тематыгар буоска фигуралар музейдарын оІорбут ки´и диэн ыра-ба±а санаата ту-
олар кыа±а суох. «Сатаан тэрийбэтим. Кіні санаанан тэрийэн, кімілі´ін да биэрии кыаллыбата. 
Саха чулуу, улуу дьонун µйэтитиэххэ сіптіі±і, саха былыргытын кірдірµіххэ баара. Былыргы 
буойуттар, ойууттар, олоІхо геройдарын, тоІустары, дьµкээгирдэри, эбэІкилэри, бы´ата бу хо-
тугу дойду тірµт олохтоохторун кірдірµіххэ сіптіі±і», – диэн туолбатах ыра-ба±а санаатын этэр. 
Биллэн турар кини со±ото±ун ону кыайбат дьыалата буоларын ійдµµр.

– Былыргы саха тимир уустарын µгэстэрин сіргµтµµ, ньымаларын ту´аныы, ону µірµ- 
йэх оІостон аныгы техника кімітµнэн сайыннарыы барыахтаах. Ìин билигин былыргы тимир 
уустара тимири тимиргэ сы´ыарар ньымаларын сатаан ту´анар буоллум. Былыргы буойуттар 
куйахтарын, таІастарын, сэптэрин-сэбиргэллэрин оІорууга балачча дьарыгырдым. Билигин ити 
¥і´ээ Бµлµµ Кэнтигэр Чап уустарын сыдьааннара тимири у´анар дьиэ тэрийэн эрэллэрэ и´иллэр. 
Таба±а диэки эмиэ тугу эрэ тэрийэллэрэ и´иллэр. Ìин куоракка уус дьиэтэ, буоска фигуралар 
музейдара баар буолуон ба±арабын. ОлоІхону сіргµтµµ баран эрэр. Онно хайаан да таІас-сап, 
сэп-сэбиргэл оІо´уута наада. Ону кірдірµіххэ эмиэ наада.

Билигин миэхэ биирдиилээн дьон кэлэн ойуун кумутун, дµІµрµн, тыйаатырдар араас буойун 
таІа´ын, куйа±ын, ох саалары, музейдар буоска фигуралары, сорох дьон бы´ах батас о±уста-
раллар, оІоттороллор. Сорохтор сахалыы сарыы таІас, сэлиэччик тиктэрэллэр. Барыта тиийбэт 
тирии, таппат тара´а буолар, туох баарынан, бэйэлэрин матырыйаалларынан оІоробун. Элбэх 
мааскалары, сахалыы куукулалары эмиэ оІоробун. Кыах суох, база суох, инструмент суох, ба-
рыта илиинэн оІоруу.

Буоска олох да суох, мастика буллахха онон оІоробун. ДьиІинэн барытын маны ата±ар  
туруоруохха сіптіі±і, іскітµн, саха омук маннык тірµт дьарыга сіргµйэрэ буоллар диэн государ-
ство ійµµрэ эбитэ буоллар. Би´иги сахалар саарыннарбыт, µрдµкµ салайааччыларбыт, бириси-
диэннэрбит, бэлиитиктэрбит, учуонайдарбыт, чулуу спортсменнарбыт, айар µлэ´иттэрбит буоска 
фигуралара таІнан-саптан олорор музейдара баара буоллар, кэлэр кілµінэлэр да кірі сылдьыа 
этилэр. Туристарга да кірµнньµк буолуо этэ.

Федор Александров диэн ураты талааннаах, дьо´ун дьо±урдаах ки´и, µлэтигэр табыллымы-
на сылдьарын, быстах сакаастарынан дьарыктанарын, кини µлэтинэн «ту´анааччы ту´анарын, 
харчы да оІорорун» элбэх ки´и билэр буолуохтаах. Омугар улахан ту´аны, туспа суолу-ии´и 
хаалларыахтаах ки´и айыл±аттан кыа±а сатаан таба ту´аныллыбакка сылдьар диэн мин бы´аччы 
этэбин. Ìаннык ураты талааннаах ті´і эмэ дьон бэйэлэригэр бµгэ, муннукка-ханныкка сылдьал-
ларын эмиэ билэбин. 

Искэ баар кыах, дьо±ур, талаан олоххо тахсыытын кыайан булбата±ына, бу ки´и тус оло±ор 
улаханнык охсорун эмиэ билэбин. Ырыынак µйэтигэр кэмигэр киирсэн, µµтµ-хайа±а´ы булан, 
тэрилтэ тэринэн, µп-харчы к³рµµтµн сити´эн бэйэтэ тахсарын тэрийэргэ, бэйэтигэр туспа дьо±ур 
наада. ол ки´иэхэ эрэ барытыгар кыаллыбат. хаарты тахсыбатын курдук кинилэр олохторо, 
айар µлэлэрэ тахсан биэрбэтэ баар. ¥ксэ бэйэлэриттэн тутулуктаах диэххэ с³п эрээри, талаан- 
наах-дьо±урдаах дьону анаан ³й³³н, тэрийэн-салайан биэрии, омугун ту´ун саныыр государ-
ство±а баар буолуохтаах этэ.
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ахалар, нууччалар кэлбиттэрин эрэ кэннэ суруктаммыттара-бичиктэммиттэрэ диэнтэн 
са±алаан, аата-суола, дьа´абыла, дьа´аа±а суох сылдьыбыт (дьиикэй) омугу нуучча 
ха´аактара, а±абыыттара кэлэн сы´ытан ки´итиппиттэрин курдук ³йд³бµлгэ иитиллэн 

кэллэхпит. Билигин да а±а ба´ылыктарбыт т³р³³бµт т³рµт тыла, бэйэ туспа итэ±элэ суох курдук 
туттан, ба´ылыыр итэ±эл, ба´ылыыр култуура диэки хаанньары таттаран, бэйэлэрин итэ±эстэрин 
онон саптынан олороллоро баар суол.

Урукку іттµгэр, билигин да±аны тыл, сурук-бичик µіскээ´инэ, сайдыыта, кэхтиитэ барыта 
омуктар олохторун остуоруйатын, дьыл±атын суолун омоонун кытта арааттыспат. Омук тылын, 
суругун-бичигин, итэ±элин дьыл±ата, тілкіті – бу омук кимин тугун ырылхайдык кірдірір.

¥йэлэр кирбиилэригэр, мі´µлгэлэр алты´ыыларыгар олоробут. Ки´и µійбэтэх-ахтыбатах 
бы´ыыта-та´аата, кірµµтэ-истиитэ буолар кэмнэрэ. А±ыйах хонуктаа±ыта эдэр тюрколог ф.н.к. 
Г.Г.Левин муус устар 12 к. дьикти сонуну и´итиннэрдэ. Чурапчы Арыылаа±ар былыргы саха 
сытыары охсуулаах дьиэтин истиэнэтигэр руна±а майгынныыр суругу булбуттар, онно кыра 
экспедицията тэрий, тахса сылдьыахха диэн буолла. ЫІырда±ым, тэрийдэ±им дии. 

Суругу булбут ки´и, ол дойду тірµт олохтоо±о, биологическай наука кандидаата Семен 
романович Попов-Сиэдэрэй Сэмэн диэн саа´ыгар сібі суох сыыдам сырыылаах, элэккэй, 
хо´уун ки´и бэрдэ эбит. Ки´и барыта 70-нун аа´ан баран итинник чэмэлгэн, µлэлии-хамныы 
сылдьара буоллар диэх курдук. Бу Сиэдэрэй Сэмэммит кырдьык да дьонум-сэргэм, дойдум-уотум, 
тіріібµт Арыылаа±ым, Чурапчым ту´а диэн µтµі кы´амньынан чахчы сиэдэрэй эбит. Дойдутун 
остуоруйатын ха´ыспыта ырааппыт, билэрэ-кірірі да элбэх, улахан кинигэ бэлэмнии сылдьар 
эбит. 

Дьэ, ол умсул±аннаах µлэ µхханыгар ыллара сылдьан бы´айын, 2000 сыл атырдьах ыйын 
20 кµнµгэр Хоту Чэлгиэрийэ диэн Баайа±а µрэ±ин тардыытыгар турар сайылыкка баар эргэ дьиэ 
сытыары истиэнэтигэр дьикти бы´а баттаан оІуу, руна±а майгылыыр суруктары булар. Дьиэ 
бы´а барыллаан 1700 с. диэки тутуллубут. Дьон бі±і олорбут, сылдьыбыт, кэлбит-барбыт сирэ 
эрээри, то±о эрэ биир да ки´и ити бичиги бол±ойботох. Ба±ар, кэмэ кэлэ илигэ буолуо. С.Р.Попов 

С



100

у х х а н .  К Э М  с у о л у г а р

булбут суругун бэйэтэ аа±а сатыыр да, кыайтарбат. Онтон у´уннук толкуйдаан баран, сурук 
баарын биллэрэр, би´иги кірсµ´эбит. 

Ìин маннык дьыалалары тута ійµµр кыахтаах ки´и ким баарый дии санаата±ым. Урут эмиэ 
Лена кытылыгар баар руна суруктары кірдірі тахса сылдьыыны киэІник тэрийбит Ил-тµмэн 
депутаата, хо´уун хамсаа´ын тµ´э В.С.ПоскачиІІа эттим. Ки´им тута сібµлэ´эн массыына 
кірді´ін булан, айаммыт ороскуотун уйунан бэртээхэй сырыыны сылдьан кэллибит.

Èнньэ гынан С.р.Попов, Г.Г.левин, В.С.Поскачин, а.И.кривошапкин-айыІа, кинохроника 
режиссера эльвира Егорова уонна мин буолан, олохтоох дьа´алта ба´ылыга С.С.Морфунов, 
сурук кістµбµт дьиэтигэр тіріібµт ки´и Е.Е.Сыромятников уо.д.а. арыалдьыттанан хотугу 
чэлгиэрийэ±э тахсан, муус устар 15 к. бастакы научнай чинчийиини оІордубут. Сурук бэлиэлэрэ 
(бµтэй дор±оонноро) µксэ Енисейдээ±и руна±а майгылыыр, соро±о (а´а±ас дор±оонноро) ійдімміт, 
на±ылыччы тэІнээн кірін аа±ыллыа диэн буолла. Тµмµктээх санаа кэлин тахсара ійдінір суол. 
Сурук соро±о истиэнэ быы´ыгар киирэн хаалбыт, ону кіті±іірµ гынан баран, суруга хоІнон 
алдьаныа диэн тохтоотубут.

Суругу олохтоохтук чинчийэ, аны сайын улахан экспедиция тэрийиэххэ, омук учуонайдарын 
экперт бы´ыытынан кытыннарыахха, араас міккµір, куолу тахсыан сіп диэн сµбэлэстибит. Бу 
эргин маннык суруктар эбии кістµіхтэрин эмиэ сіп.

Јскітµн сахалар бэйэлэрэ уруккуттан суруктаахтарын, кэлиІІэ дылы тутта сылдьыбыттарын 
бу кістµµ іссі тігµл кэрэ´илээтэ±инэ µірµµ улахан буолуо этэ. Урут Ìаак, Барашков бэлиэтээн 
тураллар. Ìаска маннык у´ун, кэлиІІи сурук кістµбµтэ суох. Хайа да буолтун и´ин бу Хотугу 
Чэлгиэрийэ суруга салгыы µірэтиини, чинчийиини эрэйэр. Олохтоох дьа´алта эрэ буолбакка, 
олохтоохтор бары бэйэлэрин ытык сирдэрин харыстыахтара, харайыахтара, сурукка сокуоІІа 
киллэриэхтэрэ диэн эрэнэбит. Хотугу Чэлгиэрийэ Ытык Сир буоларынан, бу диэки былыргы 
тутуулар элбэхтэринэн, манна мэІэ ійдібµнньµк кірµнньµктэрин тэрийиэххэ сіп. Ол наадатыгар 
Хотугу Чэлгиэрийэ фондатын тэрийэр сіп этэ. Бу дьыаланы С.Р.Попов иилиирэ-са±алыыра 
оруннаах. 

Сиэдэрэй Сэмэммит Чэлгиэрийэ эргинээ±и былыргы тутуулар тустарынан элбэ±и кэпсээтэ, 
дьикти оІо´уулаах, суруктаах-бичиктээх сэргэлэри, ампаар охсуулаах, нууччалыы тутуулаах 
дьиэлэри, алталыы, а±ыстыы кырыылаах бабаарыналары, титииктэри, бала±аннары элбэ±и 
кірдµбµт. Бу диэки Пекарскайдаах, Кулаковскайдаах курдук саха киэн туттар дьоно элбэхтик 
сылдьыбыт сирдэрэ эбит. Киэ´э нэ´илиэнньэни кытта кірсін ирэ-хоро кэпсэттибит.

Сурук ту´унан бу маннык эбит диэн бы´атык, бигэтик этэр табыллыбат, наука туох диэн 
тµмµк оІорорун кэтэ´эрбитигэр тиийэбит. 

Ол эрэн, Чурапчы алаастарыгар баар ібµгэлэрбит ітіхтірµн омооно, сууллан эрэр сэргэлэрэ 
дьиІ кырдьык хааІІа баарын, хаан хантана, киин кимтэнэ туохха барытыгар тірµт уонна тірµіт 
буоларын кэпсии, кэрэ´элии, бигэргэтэ туралларын іссі тігµл итэ±эйдибит. 

Ìанна да±атан Олгуйдаах сирдэр (Ыгыатта ба´а, Туобуйа...) уонна Јлµµ Чіркµчэх 
кистэлэІнэрин арыйыы кэмэ кэлэн эрэр бы´ылаах, олгуйдар ханан баалларын ким тугу билэр, 
ба±ар, чопчу билэр дьон о.д.а би´иэхэ суруйаргытыгар кірді´ібµн.

Тµмµкпэр, бу сайылык аата да µчµгэйиттэн µірдµм. Хайдах эрэ бу кістµµ инникилээх, 
кэскиллээх буолуо±ун тµстµµр курдук аат. ХОТУГУ ЧЭЛГÈЭРÈÉЭ. Хотугу чэл-гиэр. Чэл, чээл, 
чээлэй (кµіх). Чэл-гиэн (салгын). Чэл-гийэ (сайдар). Чэл-гиэрийэ (тур). Èэрийэ? Чэл, чіл буолуон 
эмиэ сіп. Чіл турар иэннээх ийэ дойдуну санатар. Чэл-гиэр-Èйэ, Чіл-Èэн-Èйэ. 

Хотугу Чэлгиэрийэ култуурата, дьэ, тугу би´иэхэ кэпсээн та´аарар?

Уххан суруйуута, С.Р. Попов тµґэриитэ.
2001-04-16.
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ХотУ дойдУ Хо¤УУН дьаХталлара

«Кыым» ха´ыат хотугу омуктарга анал бала´а а´ар. Бу бала´абыт аан а´ааччы бастакы 
ыалдьыттарынан Григорьева александра Михайловна, торонто университетын аан дойдутаа±ы 
бырайыагын медицина±а, антропология±а доктора, ран Сибиирдээ±и салаатын штаты та´ынан 
профессор сотруднига, а±ыйах ахсааннаах хотугу омуктар кыраныысса та´ынаа±ы бэрэстэ-
биитэллэрэ, хнт аан дойдутаа±ы т³рµт олохтоохтор 4 -с форумнарын делегата, канадатаа±ы  
«эйэ Ура´атын» бирисидиэнэ, Я.Гальперин аатынан бириэмийэ лауреата (1995 с. Москва), µс 
научнай монография автора. дьяконова Варвара Ильинична,  «эйэ ура´атын» саха сиринээ±и 
бирисидиэнэ буолаллар. 

Александра Ìихайловналыын мин ааспыт µйэ 90 с сылларыгар билсибитим. Оччолорго «Саха 
кэскилин» и´инэн, итэ±элгэ сы´ыаннаах «Кут-сµр» тµмсµµнµ тэрийэн, араас идэлээхтэри, норуот 
эмчиттэрин кытта µлэлиирбит. Олортон билигин биллэр-кістір, омук киэн туттар дьоно буолбут-
тар а±ыйа±а суохтар. Ханна да сылдьыбытын и´ин тіріібµт дойдум, омугум ту´а диэн умса- тінні 
тµспµт, µгµс мо´оллору, мэ´эйдэри ааспыт, ахсаана суох міккµірдэри аа´ан, аан дойду та´ымы-
гар дойдутугар ту´аны а±алар кыахтаммыт, хоту дойду хо´уун дьахтара А.Ì.Григорьева буолар 
дии саныыбын.

а.М.Григорьева Эбээн-Бытантайтан, эбээн,  саха тірµттээх. Èйэтэ остуорас, сµі´µ кірііччµ 
этэ. Кини тµµлµнэн-битинэн билгэлиир, ичээнимсийэр, отунан- ма´ынан эмтиир, айыл±аны кытта 
ыкса ситимнээх эмээхсин эбитэ µ´µ. Александра ийэтэ хайдах хаанныырын, эмтээх оту хайдах 
туттарын кірі- истэ улаатан, кэлин бэйэтэ биллэр норуот эмчитэ буолбута. 

Эбэтэ аата улаханнык ааттаммат уда±ан. Э´этэ кулаактаммыт. А±ата Ньурба Чаппандатыт-
тан тірµттээх ки´и. Сэрии кэмигэр Чаппанда±а бурдук ыскылаатын сэб. µлэлии сылдьан, элбэх 
ки´ини хоргуйууттан быы´аабыт «буруйугар» Э´э Хайа±а хаайыыга укпуттар. Онтон Саккы- 
рыырга тиийэн Александра ийэтин кытта холбо´ор. Бииргэ тіріібµттэр биэс о±оттон билигин 
иккиэ буолан хаалбыттар. 

Александра интернакка иитиллэн, бэрт кырыымчык олоххо о±о саа´ын а´арбыта. О±о сыл-
дьан, 14-15 саастаа±ар, ийэтэ почта±а остуорастыыр кэмигэр, онно сахалыы, нууччалыы ха´ыат-
тары аа±ан сайдыбытым диир. Араадьыйаны холбоон, биллэрии аа±ар ки´и буолар. Ордугу-хо´у, 
эбэн-сабан, санаабар эбии тупсаран саІаран, ардыгар мі±µллэрим диэн сонньуйар. 

1974 с. СГУ ÈФФ -тын бµтэрэр. «Саха дьахталлара государствоны салайыыга кыттыылара» 
диэн дипломнай µлэ суруйар. Онно С.П.Сидорова, М.П.нартахова, И.д.олесова, д.П.новикова 
уо.д.а. тустарынан суруйар. нам хатырыгар тиийэн учууталлыыр, баспытааталлыыр. Онтон 
Дьокуускайга кэлэн госстрахха µлэлии сылдьан, айыл±ата да таайан буолуо, медик буолар ба±ат-
тан Ìоскуба±а медучилище±а µірэнэ барар. Ону бµтэрэн баран, Ìоскватаа±ы Вавилов аатынан 
институтка соискатель буолар. 

"«Саха сиригэр 17-19 µйэтээ±и норуот эмчиттэрин медико биологическай аспектара» диэн те-
маны Миклуха Маклай аатынан институтка кімµскээн, монография та´аартаран, антрополог 
идэтигэр историческай наука кандидата буолар. 

Саха сиригэр кэлэн µлэ кірді´ір. ¥лэ кістµбэт. Ханна да µлэ±э ылбаттар. Арай академик  
В.В.Филиппов уонна доктор, профессор а.а Попов ійібµллэринэн докторантураны бµтэрэр. Бу 
µтµі дьоІІо Александра Ìихайловна махтала улахан. Èти µірэнэ сылдьан араас симфозиумнар-
га, конференцияларга, сьезтэргэ кыттар. Азиянан, Европанан, Американан сылдьыталыыр. 

1997 с. австрия±а «мир психотерапии» диэн симфозиумІа сылдьан Канадатттан сылдьар 
профессоры кытта билсэр. Канада±а ыІырыллар.

2000 с. канада университетыгар ыІырыллан, Саха сирин норуотун эмчиттэрин, кинилэр 
ньымаларын ту´унан лекция аа±ар. Ону олус сэргииллэр. Онтон ылата Канада±а, Торонто уни-
верситетыгар интернациональнай программа±а киирсэн, грант ыларга научнай-чинчийэр µлэни 
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ыыта сылдьар. Сибиир уонна Канада норуоттарын эмтиир ньымаларын тэІнээн чинчийиигэ 
µлэлиир. 

2003 с. хнт рабочай комиссията Монреальга экология боппуруостарын µлэтигэр кыттар. 
Ìанна а±ыйах ахсааннаах норуоттар экологияларыгар этии киллэрэн тыл этэр.

2005 с. ыам ыйын 15 к. нью -Йорк к. тірµт олохтоохтор 4- с форумнарыгар Торонто универ-
ситетын аатыттан кыттар. Улахан трибунаттан а±ыйах ахсааннаах омуктары харыстыыр, ійµµр 
этиини оІорор. Ону 102 араас омук бэрэстэбиитэллэрэ кини этиитин ійіін, илии баттыыллар. 
Ìанна Алексанра Ìихайловна уруккуттан µлэлии сылдьар хайысхатын сайыннараары, кэІэтээ-
ри ХНТ и´инэн «эйэ Ура´ата» общественнай тэрилтэни тэрийии бырайыагын киллэрэр. Бу эмиэ 
ійінір. 

Бу тэрилтэ а±ыйах ахсааннаах уонна тірµт олохтоохтор кы´ал±аларын, кинилэр туруорсуу-
ларын тµмэн, аан дойду та´ымыгар туруорсарга анаан µлэлиэхтээх. Ордук, чуолаан хотугу эр-
гимтэ омуктарын интэриэстэрин кімµскэ´эргэ ту´уланар. 

¥лэ бастакы са±аланыытынан, эбэІки кыы´а настя диодорованы инбэлииттэр афина±а  
буолбут олимпийскай оонньууларыгар кыттарыгар, аан дойду инбэлииттэр олимпийскай коми-
теттарын бэрэссэдээтэлиттэн эбии квота ылан кытыннарыы буолбута. Бу олимпиада±а Настя хар-
баа´ыІІа 4-с миэстэни ылан, Россия сборнайыгар киирэр. Аныгыскы Кытайга буолар олимпиа-
да±а Россия аатыттан кыттарга бэлэмнэнэ сылдьар.

Èнтернетка «Саха диаспора» сайтка ВашингтоІІа олорор Вера Соловьева кµµскэ µлэлэ´эн, 
омук сиригэр тахсыбыт биир дойдулаахтарбытын кытта быстыспат сибээс олохтонно. Бу сайтка 
саха сириттэн Бэрт дьикти-Яков александров ыкса µлэлэ´эр. (ЯКТ. РУ. Иммиграционный отд. 
«Саха диаспора»). Ìанна тахсан билсиэххитин сіп.

канада, америка провинцияларын аборигеннарын фестивалыгар кыттан, «Эйэ Ура´ата» 
улахан бол±омтону тардыбыт. Хотугу омуктары барыларын саба быра±ан «сибиирдэр» дии сыл-
дьыбыттар. Билигин маннык омуктар саха сиригэр бааллар эбит диэн билбиттэр. Дьокуускайга 
кэлээри турдахтарына олоІхо аан дойду чулуу сиэдэрэйигэр киирбитин истэн, Канадалар бэйэ-
лэрин федеральнай программаларыгар олоІхону киллэрбиттэр. Онон сибээстээн саха олоІхотун, 
«ньургун Боотур» д.В.кривошапкин эбээннии тылбаа´ын, орто халыма Березовкатаа±ы «н³л-
т³к» ансамбылын илдьэ барыахтаахтар. Онно бэлэмнэнии µлэтэ бара турар. 

В.И.дьяконова орто халыма налимскайыттан т³рµттээх. Идэтинэн бухгалтер. Александра 
Ìихайловнаны кытта 30 сыл билсэр, дьµігэлиилэр, онон туох-ханнык хайысхалаах µлэ барарын 
кытта билсэ турар буолан, кини идеятын ійµµр. Быйыл, А.Ì.Григорьева саха дьахталларын 
сье´игэр ыІырыллан кэлбитигэр «эйэ ура´атын» саха сиринээ±и салаатын тэрийдилэр. Ìанна 
Варвара Èльинична бирисидиэн буолла.

В.È. Дьяконова тэрилтэтин µлэтин маннык кэпсиир:
– Уон киґилээх делегацияны салайан, Канада±а Торонто к. сыл ахсын ыытыллар абориген-

нар фестивалларыгар Россияттан аан бастакынан кыттыыны ылбыппыт. 
Бу фестиваль а±ыйах ахсааннаах норуоттар ырыаларын-тойуктарын, µІкµµлэрин тэІнээн, 

чинчийэр соруктаах эбит. Би´иги Абыйтан эбэІки о±олорун ансамблын илдьэ баран, Саха сирин 
норуота баарын биллэрэн, дьон хара±ын арыйан сити´иилээхтик сылдьыбыппыт. Èнньэ гынан 
быйылгы программаларыгар киирдибит. Ìанна Саха сирин аата ааттанар. 

Ити бириэмэ±э РФ госдуматын бэрэссэдээтэлэ С.Ì.Ìиронов Россия , Канада ыччаттарын 
икки ардыгар политика±а дуогабар тµґэрсэ кэлбитэ. Онно биґиги сибээґи олохтоон, «Эйэ 
ураґатын» µлэтин ыыта сылдьыбыппыт. Ол µлэбит хай±анан, Канадатаа±ы Россия консула 
Н.Смирнов махтал суругун ылбыппыт. 

Торонтонтан Ìосква±а тіннін кэлиибитигэр, постпредство±а, саха олоІхото аан дойду сиэ- 
дэрэйигэр киирбит µірµµтµгэр тµбэспиппит. Онно Саха сирин Канаданы кытта ситими олохтоо- 
бут сити´иилээх сырыыбыт сіп тµбэ´эн µірµµбµт іссі улааппыта.

СаІа тэриллибит буолан, µлэлиир хоспут, тэрилбит, хамнас – туох да суох. Правитель-
ство ійµµрэ буоллар диэн кірдіґµµлээхпит. Салгыы биґиги а±ыйах ахсааннаах омуктар ассоци-
ацияларын, култуура министерствотын, саха- канадскай оскуоланы, а±ыйах ахсааннах омук-
тар институттарын кытта кыттыґан µлэлииргэ дуогабардастыбыт. 

"кыым» ха´ыат хотугу ахсааннаах омуктарга анаан «эйэ Ура´ата» рубрика а´ар буолбукку-
тугар улаханнык махтанабыт уонна салгыы бииргэ µлэлиэхпит диэн эрэнэбит.

16-03-06.
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Ил т¥мэН ИлИ т¥м¥£ дУо?

Ил тµмэн Илтэгинэ (спикэрэ) ким буолуой?
ньургун тимофеев?
Виталий Басыгысов?

(Ил. Эйэ. Ил (государство) тэринии. Или-эйэни тэрийии. Иллээх олох. Тµм. Тµмэн.  
Илтэгин –спикер. Кµнтэгин – президент. Ыйтэгин – премьер.)

л тµмэн депутааттара талылыннылар. эдинэйдэр агра-
рийдары бэйэлэригэр сурунан туран «конституционнай 
большинствоны» ыллыбыт диэтилэр. У´ата барбакка Ви-

талий Басыгысовы СР Ил Тµмэн Государственнай Мунньа±ын 
бэрэссэдээтэлинэн (спикэринэн) уонна Ил ТµмэІІэ Единэй фрак-
ция тын тойонунан Геннадий Вадюхин кандидатураларын ман-
на талан баран µ³´ээ бигэргэттэрэ ыыппыттара, бигэргэммит диэн  
буолла. 

Атын да кэмитиэттэр бартыбыалларын бэйэлэрэ билэллэринэн µллэ-
стэн бµппµттэр диэтилэр. Ама то±о да бэрдэй, то±о да сµрэй диэх курдук. 
Туох ааттаах хаардыы хаамыытай? Единэйдэр да истэригэр В.Басыгысов 
кандидатуратын утарааччы элбэ±ин этэллэр. Аны аграрийдары олох да 
туспа куола´а суохтарга холуйан единэйдэр бэйэлэригэр бы´а суруммут-

тарын сібµлээбэттэр эбит. Коммунистар, сиэрдээхтэр эмиэ этэрдээхтэр буолла±а. 
Ньургун Тимофеев саха сирин атыылыылларын утарсыбытын, республика интэриэ´ин кірір 

сокуоннары айыыга кµµскэ µлэлээбитин и´ин, улаханнык саІарбакка эрэ туоратыыга барбыта. 
(«Атыыланыы» ыст. кір.)

БилиІІитэ Ньургун Тимофеев спикэргэ турара билиннэ. Сµнньµнэн Ньургун Тимофеевы 
кытта единэйдэр туруорар ки´илэрэ спикэргэ киирсэллэрэ сэрэйиллэр этэ. Куолас хайытаары 
атыттары туруоруу буолара буолуо.

Èти аграрийдар единэйдэргэ «атыыланыыларын» остуоруйата ааспыт партиялар быыбардары-
гар буолбута. Егор Борисов дьиІинэн аграргнай партия этэ буолла±а. Онтон единэйдэргэ киирбитэ. 
Быыбарга аграрийдарын тойотторун А.Жиркову, А.Поисееваны единэйдэр тустарыгар куоласта-
рын биэрэллэригэр ыІырыы оІотторбута. Бу, быыбарга тыа±а сырыттахха, аграрийдарга ыалдьа-
аччылар бары, ону, то±о аграрийдар тойотторо «куукула» буолбуттарын ыйыталлара. Ону респу-
бликаттан Госдума±а депутат ахсаана элбиирин ту´угар «политическай маневр» оІо´уллубута диэн 
бы´аараллар. Туох да кистэлэ суох аграрийдары син биир, тойон уонна харчылаах ки´и бы´ыы-
тынан Егор Борисов дьа´айа сылдьар. Èкки партиялаах ки´и. ¥сµ´э, кистэлэІэ, «олигархтар пар-
тиялара» буолуон сіп. Аграрийдарга барыта кини эппитинэн буолар, «отец ороднуой» буолла±а. 
Онон бу туспа сирэйэ суох буолбут партия. Ол да и´ин единэйдэр кинилэри самалык оІостоллор. 

Айсен Николаевы спикергэ барыа диэбиттэрэ, онтулара единэй тойоно, бирисидиэн аппараа-
тын тойоно, онно эбии спикэр буолла±ына сµрэ бэрт. Тиийиниэ да суо±а. Булгу толоругас, тойон 
тылыттан тахсыбат, ыга тутулуктаах, утары тугу да оІорор кыа±а суох, бэйэ ки´итин Басыгы-
совы олордон баран Èл Тµмэни таптаабыппытынан дьа´айар кыахтаахпыт диэн билинэн Айсен 
Николаевы тохтотоллор. Бу дуо´унастарыгар олорон эрэ Айсен Николаев Басыгысовы дьаґайа 
сылдьара уон тігµл ордуга биллэр буолла±а диэтэхтэрэ. 

Айсен Николаев бэйэтин кэтэх «Алмазэргиэнбаанын» республика ис, тас бюджетыгар уган 
олорор. Ìаны та´ынан мегапроектар, араас инвестициялар сµµ´µнэн миллиардынан µтµмэн µптэ-
рин бу баан тымырдарын ніІµі у´аарыахтаахтар, суурайыахтаахтар уонна сµмэтин иІэриниэх-
тээхтэр. Ìанна Штыров кэнниттэн ким кэлиэй, ону кытта ханнык баан кэлиэй диэн боппуруос 
эмиэ турар. 

И
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Ньургун Тимофеев ааспыт быыбарга Èл Тµмэн урукку спикэрин Егор Ларионовы кµµскэ 
кыайан, республика±а бэйэтин уокуругар биир саамай элбэх куола´ы ылбыт депутаат буолбута. 
Урукку спикердэр Василий Филиппов, Егор Ларионов да±аны Ньургун Тимофеевка салайар µлэ-
тигэр кµµс-кімі, сµбэ-ама буолбуттара биллэр.

Спикэр – сахалыы эттэххэ Ил Тµмэн Илтэгинэ буолан баран Ньургун Тимофеев былаас 
бу уорганын µлэтин тосту уларыппыта. Èл Тµмэн суолтата, бы´аарар оруола улааппыта, норуок- 
ка чуга´аабыта. Саха сирин бары баайын, бырааптарын тіттірµ суйдаа´ын кэмигэр бэйэни 
кімµскэнэргэ элбэх сокуоннар айыллыбыттара. Элбэх сокуоннары, ол и´игэр коррупцияны ута-
ры охсу´уу сокуонун ситэриилээх былаас сорох депутааттар ніІµі утараннар ыллаттарбатахтара. 

Бу манна Ил Тµмэн икки аІыы хайдыспыта. Былаас партиятынан куо´урданан промыш-
леннай корпорациялар, компаниялар, олигархтар тустарыгар Саха сирин туран биэрээччилэр 
уонна саха сирин тірµт олохтоохторун интэриэ´ин, республика экономическай, политическай 
суверенитетын туруула´ааччылар диэІІэ. («Атыыланыы» диэн ыст. кір.)

ньургун тимофеев µлэтин Россия±а кытта сыаналыырга тиийбиттэрэ. Киниэхэ 2007 с. тµмµ-
гµнэн Россия чулуу спикерин µрдµк аатын биэрбиттэрэ.

Бу да сырыыга кини тіріібµт улуу´угар быыбардааччыларын 89,8% итэ±элин ылла. Куорат 
кытыытын холбоон – 85,64%. Ким манна тэІнэ´иэй.

Республикабытын губерния±а, уобаласка кубулута сатыыр кэмнэригэр Виталий Басыгысов 
курдук сµнньэ, буолата суох, АЛРОСА курдук барытын бэйэтигэр тардынар, кэтэххэ баран эрэр 
хампаанньа ки´итэ Èл Тµмэни салайар кыа±а суох. Èл Тµмэн ситэриилээх былаас тугу эппитин 
тук курдук толорор «уоргаІІа» кубулуйарыгар тиийэр. Јскітµн кыайда±ына да кини салайбат. 
Кинини Айсен Николаев ніІµі, Вадюхинынан дьэбэлэйдэтэн Штыров, Борисов салайыахта-
ра. Кинилэр ахсааннарынан да µгµстэр. Кинилэргэ ситэриилээх былаас салалтата. 

Èл Тµмэн депутааттара норуот былаа´ын салалтатын туран биэрдэхтэринэ бµтэ´иктээх кыай-
тарыы буолар. Ханан да бу губернизация±а – приватизация±а утарыла´ар, кімµскэнэр кыах ха-
албат. 

Единэйдэр да кыра аІаардара, коммунистар, сиэрдээхтэр, аграрийдар Ньургун Тимофеев 
тула тумсэн, биир тылы булан , хайдыспакка куоластаатахтарына кыайар кыахтаахтар. Бу Èл 
Тµмэн и´игэр Басыгысов – тимофеев диэн куоластаа´ыІІа ким кимэ, туох туга ырылхайдык 
кістін тахсыа±а. 

Èлтэгин дойдутун ту´угар партиятыттан тутулуга суох туруула´ар, бигэ кірµµлээх, хал-
баІнаабат хайысхалаах Ньургун Тимофеев курдук уопуттаах, бэйэтин кыа±ын кірдірбµт ки´и 
буолуохтаах.

Штыровтаах Борисов дойдуларын туран биэрэн, бэйэлэрин иннилэрин кірін баран халбары- 
йан биэриэхтэрэ. Атыттар кэлиэхтэрэ...

Кµн уу´ун айма±ын Кµнтэгинэ, Èйэ дойбубутугар Èлбитин тµмээччи Èлтэгинэ, Ый ыйаа±ын 
ыытааччыта Ыйтэгинэ кимнээхтэр буолуохтарай?
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УХХаН £й£-СаНаата мо¢кУрдаабыт дУУ, 
мо¢кУрУУттаабыт дУУ?

Уххан быґаарыыларыттан:
МоІ  Саха тірµт, µіскэх ійдібµлэ. МоІ  уу, моІ нуу. 
МоІ кур дуур туохтан эмэ ааґа туолан, іссі эбии ба±арбат, ылыммат буолан хаалыы. Хо-

лобур астан. Јй  санаа эмиэ моІкурдуур
МоІкуурт (монкурд  Ч.Айтаматов киллэрбит терминэ). Омук киґитэ бэйэтин тылын- іґµн 

билбэт, итэ±элин, сиэрин -туомун умнан, сирэйин сµтэрэн «маргинал» буоларын ааґан, бэйэтин 
омугун билиммэт, сэниир, абааґы да кірір турукка тиийэн, атын баґылыыр омук курдук буола 
сатаан, кини ійµнэн-санаатынан олорор, омугун атыылыыр, омугар куґа±аны а±алар киґи.

МоІкуруут  нууччаттан киирбит дииллэр. Банкрот. (ДьиІинэн «моІ»  тон µіскээбит ійдібµл 
сахаттан нуучча±а киирбитэ, кэлин бэйэбитигэр «банкрот» буолан тінні сылдьар быґыылаах.) 

– Уххан эн, 1988 с. са±алаан республика±а биллэр-к³ст³р, саха ту´а диэн идеялаах, хорсун 
са±алаа´ыннардаах ки´и этиІ дииѕ

– Ол кэми ій -санаа революциятын кэмэ этэ диэн этэн турабын. Кырдьык, элбэх тэрээ´ин, саІа 
идея, сыал-сорук µгэнниир кіІµл ухханнаах кэмнэр этилэр. Оло±ум саамай ча±ылхай кэмнэрэ 
буолуохтара дии саныыбын. Јйдµµ-саныы сылдьарга, уопсайынан саха диэни саІаттан ійдµµргэ, 
кинини бу орто дойду оло±ор тэІнээн, дьµірэлээн кіріргі элбэ±и миэхэ биэрбит кэмнэр. Èстория 
хаамыытыгар 12-лии сыллаах мі´µлгэннэн ій-санаа (идеология) хаамыытын, олох тутула ула-
рыйан-тэлэрийэн и´иитин сахалыы аа±ыы сіп тµбэ´эр эбит.

1988 , 2000 , 2012 ссѕ Саха сіргµйэр,  сіхсµнэр, бэйэтин билинэр, миннэнэр, дьо´уннанар, 
киэннэнэр кэмин идеята 2000 с. дылы барбыта. СаІа µйэ±э µктэнээт, ба´ылыыр улахан омук 
бэйэтин биллэрэр тыына киирээтин, барытын тіттірµ ы´ыктан барбыппыт. Улахан омуктар он-
нуларын була (сµтэрэ) сатыыр хамсаныылара кыралар, ба´ыланааччылар суоттарыгар барар. 
Èти 2012 с. диэки уларыайа±а, олох атын ій-санаа киириэ±э. Би´иги бэйэбит кэммит дьонноро  
буоларбыт бы´ыытынан, бэйэбит кэммитигэр туох баарбытын биэрбиппит. Ол тµмµктэрэ билигин 
кістір.

– оччотугар эн саха ту´а диэн ³йµІ-санааІ 2000 с. ыла уларыйда дуо? 
–  Тірµт, сµрµн биэрэр ійдібµллэр то±о уларыйыахтарай. Стратегия, тактика дииллэрин кур-

дук кэм ирдэбиллэригэр сіп тµбэ´эннэрэн, ій-санаа хаамыыта уларыйан биэрэн и´иэхтээх буол- 
ла±а. Ìин туох буолан и´иэхтээ±ин ту´унан суруйууларбар, онноо±ор хо´ооннорбор эрдэ этэн 
испитим. Ону бэйэтин кэмигэр бу ки´и на´аалыыр диэн ылынан испиттэрэ буолбат дуо? Ол 
эппит кэмиІ бу илэ тиийэн кэлбитигэр буолар буолуохтаа±ын курдук ылыммыттара. ¥гµстэр 
кэмэ кэлэн ааста±ына (этэргэ куттала суох буолла±ына) биирдэ саІаран, чобуоххайан турар идэ- 
лээхтэр. Саха олох хаамыытыттан хаалбакка, іссі сорох тµгэттэргэ инникилээн да и´эрэ баар. 
Хаалыыта да баар. ОмугуІ ыарыытын ыарыы, µірµµтµн  µірµµ оІостор буоллаххына ону барытын 
билэ-кірі, истэ, иІэринэн бэйэІ ніІµі та´аара сылдьа±ын. Ìин билиІІи µлэтэ-хамна´а суох ту-
рукпар бэйэм айар µлэбинэн тугу оІоруохха сібµй диэІІэ µлэлэ´эн, тугу гыммыппын ити тµмэн, 
бу кµннэргэ кірдірдµм. Ол онтон улаханнык астынным, µірдµм, кэІээтим. Тугу эмэни утары 
уунардаах курдук сананным.

– дьэ, кырдьык, кµннэриІ истиІник, и´ирэхтик, хайдах эрэ кырдьыктык, дьиІнээхтик  
диэххэ дуу, аастылар, то±отун туох диэн бы´аарыаІ этэй?

–  Би´игиттэн истиІ  и´ирэх, дьиІ , чиІ буолуу баран эрэр. Бу барыта омук итэ±элэ, эрэлэ  
саарба±ыттан, атын соІноо´ун элбэ±иттэн. Ырыынак буруйдаах дииллэр. Ырыынакка бэлэмнэнэр 
кэм да, µп-харчы да, кіІµл да баара. Би´иги ону ті´і сіпкі ту´анныбыт. Ìанна хайдах салалта 
олорон кэлбитин сыаналыахпытын сіп. Ìин бэйэм сыанабылларбын ити «Санаа буолардаах, 
буолбаттаах» диэн кинигэбиттэн булан аа±ыахтарын сіп. Би´иги, «Саха кэскилэ», обществен-
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най хамсаа´ын бы´ыытынан, бэйэтин кэмин батта´а сіптііх сыалы-соругу туруоран µлэлээ-
биппит. Сыыспыппыт диэн санаа суох. Ону атыннык салгыыр эрэ санаа баар. Салалта биэрэр, 
биэрбэт кыа±ын барытын ту´ана сатаабыппыт. Бу оонньоон буолбатах, кырдьык, ис сµрэхтэн 
кы´амньы этэ. Ол да и´ин айар киэ´элэрбэр ону ійдµµр,  ійµµр, хос , кэтэх санаата суох дьон 
кыттан, кімілі´ін, на´аа чэпчэкитик, ыраастык, и´ирэхтик  истиІник ааста. Хос  кэтэх санаала-
ахтар кэлбэтэхтэрэ.

– хайдах биир-биэс харчыта, ³й³бµлэ суох олорон, маннык улахан тэрээ´ини оІоруохха 
с³бµй, хаартыга курдук собуор барыаххын с³п этэ буолбат дуо? 

– Салалта эрэ ійііті±µнэ, кіІµллээтэ±инэ, ханнык эрэ сойуус чилиэнэ буоллаххына сата-
ныахтаах диэн буолбатах. Ìиигин айар оло±ум тухары салалта ійіібіті±і, мин суруйааччылар 
сойуустарын чилиэнэ буолбатахпын. Аа´а баран эттэххэ кинилэр мин кинигэбин та´аарбатах-
тара. Онноо±ор «Бичиккэ» та´аарыахтаа±ар бэлэм тахсыбыт кинигэбин атыылаттарбаттар, би-
блиотекаларга тар±аттарбаттар. Бэйэ бэйэлэрин кµлµктэрин кірі-кірі куттанса, бэйэ  бэйэлэрин 
хай±а´а, ааспыты туойа сылдьар дьон. Ìин хара маІнайгыттан ону ійдµµр буолан, кинилэргэ 
туох диэн хом саныахпыный. Оннуктар. Олохпут оннук. Бэлэми кимтэн да эрэйбэккэ, барытын 
бэйэІ илиигэр ылан сатаан тэрийиэххин наада. Би´иэхэ араас дьо±урдаах, талааннаах, ураты 
ійдііх, µтµі санаалаах дьон элбэх.

Ханнык ба±арар µйэ±э айар куттаах дьон сµрэхтэрэ а´а±ас, кіІµл диэки таттарыылаах буо-
лар... Дуо´унастаах да дьоннорго, µптээх-астаах да дьоІІо ки´и кутун оонньуутун, ійµн-санаа-
тын, кіІµлµн ійµµр, сыаналыыр дьон баар буолар. Кинилэр былаастан тутулуктара бэрт. Јйі´µµ,  
ійді´µµ туохтаах  эмэлээх буоллаххына кэлэр. Ті´і да µгµстэртэн кэлэйэн, бµтэр у´укка чуга´а-
атахха син биир ійµµр дьон кістііччµ. Кырдьык, мээнэ ки´и ылсыбат баламат санаата дииллэр. 

Ìин бастакы кинигэбин Кулаковскай киинигэр бэлиэтээбитим. Èккис игирэ кинигэбин 
эмиэ онно, эбиитин Опера Балет театрыгар. ¥´µс тігµлбµн µс сиргэ бэлиэтиирим бэйэм санаабар,  
буолар буолуохтаа±ын курдук этэ. Туохтаахпын толору кірдірір ба±а баара. Быйыл айар µлэнэн 
дьарыктаммытым 20 сыла, 50 сааспын кірсі, кинигэм та±ыста, ырыаларбын хомуйан икки 
(игирэ) компакт диискэлэрим та±ыстылар. Уонна олох сонун аныгы µйэ кинигэтин та´аардым 
диэн олоробун. 2000 с. игирэ кинигэлэрим компьютернай варианнарын сиди дискэнэн бастаан 
та´аарбытым. Ол эмиэ сонун этэ. Билигин ону µтµктµбэккэ атыннык та´аарбыт ки´и диэн Яков 
александров-Бэрт дьикти диэн, чахчы да бэрт  дьикти инженер  компьютерщик атаспыныын µлэ-
лээбиппит. Кини сиди  визитка вариана барыан сіп диэн эппитэ. Ìоскваттан ыйытала´ан, форма-
тын сіп тµбэ´иннэрэн таІмыта. Сымыйа буолбатах компакт  диискэлэри, сиди визиткаларым µс 
эрэ кµнµнэн бэчээттэнэн, айар киэ´элэрим са±аланар кµннэригэр Ìоскваттан тиийэн кэлбиттэрэ. 
Ол курдук кэпсээтэххэ µгµстэр итэ±эйбэттэр. Кырдьыга оннук. Èти барыта родион Иннокентье-
вич Федоров диэн ÌэІэттэн тірµттээх µтµі ки´и кімітµнэн, іІітµнэн сити´иллибитэ. Барахсан, 
ыпсаран  тиксэрэн, дьа´аллаах, тэрээ´иннээх да ки´и эбит диэн сыаналаатым. Кини урут да элбэх 
дьоІІі кімілі´ірµн истэрим. Кинигэбин бэлэхтээбитим. Кинигэбин аа±ан баран, ыІыран ылбы-
та уонна ійµµрµн ту´унан бы´аччы эппитэ. Аны кинилэр буолан, атастар-до±оттор, Иннокентий 
тарбахов, Мария Габышева (Тыгын Дархан ресторан) бэйэлэринэн ылсы´ан, «Кружало» диэн 
ки´и мэнээк санаммат да уора±айыгар баай  талым кµндµ остуолун тэнитэн, µтµікэннээх дьоро 
киэ´эни тэрийэн ыыттылар.

– эн аттыгар сылдьыбыт, к³м³л³спµт дьону ырытан к³рд³хх³ бары да ааттаах-суоллаах 
дьон дии, ону хайдах хамсаттыІ, т³л³стµІ? 

– Тілі´µµ, атыыла´ыы диэн ійдібµл суох этэ. Хара маІнайгыттан сµрэх µтµі кіІµлµгэр, 
ки´илии сы´ыаІІа оло±уран тэрээ´ин барбыта. Ким да µлэм и´ин бачча харчыта а±ал диэн 
кірдіібіті±і. Бары кімілі´і сатыыр санаалаахтар этэ. Хос санаалаахтар кыттыспатахтара. 
Èтинник тµмсµµ кэлиІІи кэмІэ араа´а а±ыйаабыта буолуо оІоробун. Ìин бииртэн улаханнык 
µірэбин, мин таспар бары туохтаах  эмэлээх, олоххо бэйэ кірµµлээх, дьо±урдаах,  талааннаах дьон 
тµмсµбµтµттэн. Ки´и ки´илээхпин диэн киэн туттар дьоно. Ама, алексей, Екатерина Егоровта-
ры, Байбалы, чолбон, дапсы ча±ылхай уолаттарын, дмирий Иванову, Владимир Заболоцкайы, 
Владимир татариновы, Варя аманатованы, Василий Еремеевы, клавдия,Герман хатылаевта-
ры, Иэхэй чуохайдары, Сергей Попову, Владимир Махначевскайы, тумус Мэхээлэни, «кындыл»  
аатынан Бµлµµтээ±и театр артыыстарын, режиссердара Маргарита Соколованы, куоракка кэлэн 
саІа сцена±а тахсыбыт эдэр кэскиллээх ыччат кµн уола ньыыканы хайаан ки´и астыммат дьоно 
буолуой! Бары мин айымньыбар бэйэлэрэ айымньылаах дьоннор. 

Туох баар тэрээ´иним кылаабынай режиссера карл Сергучев, ыытааччы алексей Егоров, 
ыытааччы -сценарист Екатерина Гаврильева, тэрийээччилэр Саргылана адамова, Валентина 
чиркова, художник эдуард тойтонов, кыы´ым таня идэлээх, идеялаах дьон буолалларын ³сс³ 
т³гµл бигэргэтэн туран махтанабын.
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Театрдар директордара, Святослав Григорьев, Анатолий Николаев, Гаврил Ìестников, «Кру-
жало» директора Юрий Никифоров, «Саха Виктория» Анна Èсакова, «Киин» радио  Лариса 
Анисимова, НВК  Анатолий Спиридонов, Николай Ìаксимов, Полина Перуашева, Анна Захаро-
ва, «Копир техсервис» Александр Никифоров, «Èл Тµмэн» ха´ыат  Куорат уола, «Киин куорат» 
 Туйаара Нутчина, Прокопий Чуукаар, «Орто дойду» Аммос, «Кыым»  Нина Герасимова, «Столи-
ца» медиа холдинг  Кирил Алексеев, Яков Александров, «Якутская гаасета», «Ìолодежь Якутии» 
ха´ыаттарга, народнай поэттар Семен Руфов, Ìоисей Ефимов, до±оттор-атастар Ìихаил Эверстов, 
Ìихаил Николаев, Александр Шарин, Александр Уаров, Владимир Андреев, Валентина Чер-
кашина, Тамара Данилова, Александр Петров, Дмитрий Èванов ійібµллэрин, тэрээ´иммэр ис 
сµрэхтэн кімілірµн, µтµі тылларын и´ин бар±а махтал. Улуустартан Бµлµµ, ÌэІэ, Амма, Орто 
Халыма, Дьокуускай куорат салалтатыгар махтанабын.

– Махтал билиІІи кэмІэ т³´³ сыаналанара буолуо дии саныыгыный?
–  Туох диэн эттэІий, туох барыта махталлаах, хай±аллаах буолла±а, ону сµтэрдэхпитинэ олох 

да эстэрбитигэр, ки´илии сы´ыаммытын сµтэрэрбитигэр тиийиэхпит дии. Бу тэрээ´иммэр сана-
алара буолан, сµрэхтэрин µтµі ба±атынан кыттыспыт до±отторум-атастарым айымньылара эмиэ 
кытты´ан мин дьоІІо тиийдэ±им дии. Ìахтанарбыттан астынабын. Ìахтанардаах ки´и  ки´илии 
буолаа ини. А±ала сатаан махтаныы миэхэ суох. Хос  кэтэх санаалаах, ордугургуу, сэнии да санаа- 
быттар, истэригэр табыллыбатар ханнык да диэбиттэр баар буолан эрдэхтэрэ, олор барыта бэркэ 
ааспытын истэн, санаалара кінµі да буолла±а. Атын ки´и табыллыыта, сатаныыта ки´и сµрэ±ин 
µірдэр, сµргэтин кіті±ір. Табыллыы кінсµµнµ эмиэ а±алар. Би´иги табылыннахпытына, кінсµ´эн 
и´эр буоллахпытына, тµмµстэхпитинэ тугу ба±арар тэрийиэхпитин, оІоруохпутун, айыахпытын- 
тутуохпутун сіп эбит дии саныыбын. Дьон атыыла´ыллыбыт, кимиэхэ эрэ бэрт буола сатаабыт, 
соІноммут буолбакка, истиІ  и´ирэх, а´а±ас, кіІµл тµмсµµлэри, тэрээ´иннэри суохтуур эбит.

– ону олоххо киллэрэн и´эргэ туох мэ´эйдэр бааллар дии саныыгын?
–  Салалта маны ійдµін,  ійµін, тэрийиэн наада. ¥птээх-астаах дьон куттахтарынан, истэ-

ринэн-ноордорунан, хоонньуларынан эрэ буолбакка, куттарын- сµрдэрин, сµрэхтэрин-быардарын 
иэтэн, толкуйдаан кімілі´µіхтэрин наада. Чопчу чахчы кыахтаах, талааннаах идеялаах дьону 
булан ійµіххэ, кыах биэриэххэ. Куккун-сµргµн атыылыы, харчы оІоро сатыы сылдьан, олох да 
мэлийиэххин, иэдэйиэххин сіп. Улууста´ыы, ордук сана´ыы, бэрт былдьа´ыы, бэйэ бэйэни ал-
бынна´ыы сахаларга эстиини, сатарайыыны эрэ а±алар кыр істііх курдук кірµллµіхтээх. Тµмэр, 
дьµірэлиир тірµіттэри булан, сµрэхпит ба±атын онно ту´улуохтаахпыт. Би´иги а±ыйахпыт бэрт, 
салгыытын бары билэ±итѕ

Онон эн, ій-санаа іттµнэн моІкуруут барбатаххын, омуккуттан аккаастанан моІкуурт да 
буолбатаххын, саха ту´а минньигэс санаа±ыттан моІкурдаабатаххын да бу тэрээ´иннэриІ ырыл-
хайдык кірдірдіхтірі дии.

 Оннук диэн бигэ санаа баар. Ол эрэн бу ки´ини, ол аата миигин, «то±о баччааІІа дылы оннун 
булларбаттар», «хаайыыга симиэххэ баара, іссі кинигэ та´аарбыт буола  буола» диэн кыбдьыгы-
рааччылар баалларын эмиэ и´иттим. Дьон санаата араас буолара онтон кістір. Урут да оннуга, 
кэлэргэ да оннук буолуо. Олох міккµірэ суох буолбатын туо´ута.

– Манан тохтоон хаалбатыІ биллэр, туох былааннардааххын?
–  Биллэн турар, іссі кµµскэ µлэлээн биэриэхпин наада. Ìиэхэ сыал-сорук, туолбатах ба±а 

санаа, сиппэтэх-хоппотох µлэ хара ба´аам. Ол иннинэ бу та´аарбыт кинигэлэрбин, компакпын, 
сиди визиткабын атыылыы, тар±ата, быыстапкалыы, кірсµ´µµ тэрийэ, санаа атаста´а, саха санаа- 
тынан иитиллэ киин, илин эІээр улуустарыгар тиийиэхтээхпин. Èэстэн-кµµстэн тілірµйµіхпµн 
эмиэ наада. Ìантан биир эмэ туохтаах эмэлээх ки´илээх сылдьыам, Дмитрий Èванов барсыах 
курдук, олохтоохтор кытты´ыахтарын сіп, кістін и´иэѕ 

– туох санааІ этиллибэккэ хаалла?
– Бу айар киэ´элэрбэр мин эппит, этэр санааларым, ырыа буолан кіттµлэр, хо´оон буолан 

аа±ылыннылар, кинигэ±э киирэн, диискэ±э тахсан, µйэлээх суолларын буллулар. Онтон ордук 
айар ки´иэхэ сити´ии, астыныы туох баар буолуой. Ìин айар олохпуттан кэмсиммэппин. СаІа 
µлэлээн эрэр курдук санаа эмиэ баарѕ Ìахтанабын айбыттарга, аттыбар алты´ар атастарбар, 
до±отторбор, саха ту´а санаалаахтарга,

  ¥ірэбин кµн сырдыгыттан,
   Бµгµн, этэІІэ сылдьарбыттан,
    Кэрэни кэрэхсиир 
     Ки´илии буолбуппуттан.

Ухханы кытта кэпсэттэ Куорат Уола
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(ырыА уоÍÍА ырыА¤ыТТАр)

¥ ¤ ¥ С  Т ¥ ¤ ¥ Ì Э Х
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«кэНтИк» – «ЧолбоН». ¥йэ ЧИэППэрэ

Туохтан маннык эбитин
Кыайан ійдіін тиийбэппин,
Сааґырдахпыт аайытын
Кµн сырдыга кэрэтин...

(Тумус. «Кэнтик» біліх биир бастакы ырыата) 

Саха±а биллэр-кістір µгµс ырыа´ыттарбыт, мусукааннарбыт, біліхтір, ансаамбыллар бэлиэ, 
дьоро кµннэрэ буолуталыы тураллар. ¥гµстэр шоу – суо±у бэрэлиир майгытынан тута сіріін, 
улахан бэлэмэ суох хомуур кэнсиэртэри оІордулар. Ким хайда±а, хайдах эбитэ эмиэ онно кі´µн-
нэ±э...

Îлох суола тµмµктэнэр сирдэригэр
Ыйытыа±а эйигиттэн ба±ар санааІ
Ааґан сµппµт кµннэр суолталарын,
Ирдиэ ба±ар чопчу тутан, кутуІ-сµрµІ...
          (Тумус. 1979 c. «Кэнтик» біліх)

Бэлиэтиир сіп буолла±а, дьыл – хонук, олох аа´ан и´эр. Олорбут олох, сылдьыбыт сырыы, 
µлэлээбит µлэ тµмµктэрэ, айан-тутан ааспыт олох майгыта бу кµн эргиллэр, онно кірдіххі хай-
дах-туох эбитин сыана бы´арга, махтанарга то±оостоох.

Кµн сиригэр тірііммµт,
Кµлэн оонньоон, хоргутан,
Îлороохтоон ааґарбыт
Кылгас тµгэн эбит ... 
   (Кэнтик. 1980 c.)

Èти сиэринэн Тумус Ìэхээлэ «чолБон» аан бастаан «кэнтик» диэн ааттаах эрдэ±инэ, айбыт 
ырыаларын сіргµтэн оІорорго былааннаммыта. 

Манньыйан туруоІ,
Уйадыйа кірсµіІ
КэмиІ ыган, тµµрэн кэллэ±инэ
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Соргулаах тµгэн, соруммут кµнµІ
Кэтэспэтэх кµІІэр-дьылгар кэллин
 Соргулаах тµгэниІ,
 Соруммут кµннэриІ...
   («Соргулаах тµгэн»)

– «Чолбоннор» сібµлэ´эн, манна кэлэн дьарыктаммыттара. Тµмµгэр тµірт тµ´µмэхтээх, 
ітірµнэн кірбітіх кэнсэрбитин кірдµбµт. Èстибэтэхпит ырааппыт да эбит маннык та´ымнаах  
оонньууну. Хайа да тµгэІІэ мин талааны ытыктыыбын. Чолбон кыа±ын и´инэн сµгµн кэн- 
сиэртээбэтэ±э олох ыраатта.

Кыра элбэх кыґал±а
КыґалаІа бµппэккэ,
Атын суолга аралдьыйан,
ИІэр-сµтэр оло±уІ.
 ТаІара билэр бэйэтэ
 Туохтан оннук буоларын,
 Îлох элбэх эндирин
 Биэтэк тэІниэ барытын... 
   (Кэнтик. «ТаІара бэйэтэ билэр»)

«Чолбон» 15 сылыгар Сэмэн архипов, кэлин «Чолбон-Легенда» диэн карл Сергучев улахан 
кэнсиэртэри тэрийэн тураллар. Онно сылдьан турабын. Бу курдук буолбатах этэ. Тумус уонна 
мин тэрээ´иннэрбитигэр эмиэ кэлэн оонньообуттара. ¥рдµнэн-аннынан, сыы´а-халты, тиийим-
мэт-тµгэммэт бы´ыы-майгы элбэ±э бэрдэ.

Бэрт былдьаґыы бэрэтэ,
Ымсыр±аґыы айдаана.
Îрдугургуу кірµµттэн
Ууга-уокка тµсµґµµ...
   («ТаІара бэйэтэ билэр»)

Бу соторутаа±ыта Боро±оІІо кіс тµ´µлгэ±э тахса сылдьан оонньообуттарыгар, ол 25 сыл- 
лаа±ы ырыаларыттан тэйбиттэрэ кістін олороро. 

Тумуска:
– Дьэ, хайдах оонньуугут? – диэн улаханнык саарбахтаан ыйыппытым.
– Дьарыктаннахтарына бэттэх кэлэллэр ини... – диэн буолбута. Èкки нэдиэлэ кэриІэ эрэ 

хаалбыт этэ. Уолаттар Тумустуун кµµскэ дьарыктанан, эрчиллэн, Боро±онноо±у бы´ыыны кык-
кыраччы мэлдьэ´эн кэбиспиттэр. Куоластара антах, истэриттэн кыайан тахсыбат этэ, дор±оон,  
ис сµр оонньуута да суо±а... сіхтµм, дьарык кэнниттэн барыта эргиллэн кэлбитин. Èс кµµстэрэ 
санаа буолан саІарда±а, этии буолан эттэ±э.

КіхсµІ иґэ куччаан,
КутуІ иэнэ аччаан,
СанааІ-онооІ
Тµґэр кµнµн кірсі,
Тэмтэрийэр кэмнэргэр
Тэбиэстэн тураар.
 Тирэх буоллун абаІ-сатаІ,
 Туґааннаах сорсунуІ
 Соргуну уунуо±а,
 Ээй, соргуну уунуо±а...
   («Соргулаах тµгэн»)

1981-84 cc. Тумус аан бастаан Кэнтиккэ сэбиэттии сылдьан «Кэнтик» диэн білі±µ тэрийэр. 
анатолий Иннокентьев-Сымпа бас гитара, киэсэ халанников, Юрий алексеев – ударнай. Онно 
Намтан Ылдьыын Сааска, ¥і´ээ Бµлµµттэн Бахлай дьууруй, Грузин Сааска кэлэн оонньууллар. 
Оччотоо±уга эдэр ыччат кутун туппут ырыалар: «Дьоллоох этим диэІ, ба±ар», «Î±о санаам 
оонньуута», «Кэлин кэрдиис кэмнэргэ», «Элбэ±и олохтон ирдээмэ", «ТаІара бэйэтэ билэр», 
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«Хаґан эрэ», «Соргулаах тµгэн», «Санаатым бµгµн», «Тот µйэ дор±ооно», «Хаммат ба±а», 
«Дьон тыла иІниэ, ба±ар диэн», «Дьоро киэґэ», «Ындыар дьыала», «Илиигин уунаар» Кэн-
тиккэ суруллубуттара. Тыллара барытын кэриэтэ Тумус киэннэрэ. Тумус 1979 c. хо´оон суруйан 
са±алаабыт эбит.

1984-86 cc. тохтобул. 1986 c. НамІа мусталлар. ¥с бырааттыы Намолий, Саша, Гриша Ыл-
дьыыннар киирэллэр, куолас хотон, біліххі Нам колхуо´ун аатынан «чолбон» диэн иІэрэллэр.

1986-87 cc. 20 ырыаттан турар «Ый анныгар санаа» диэн альбому суруйаллар, кµµскэ  
гастроллууллар.

1988 c. Тойук майгытыгар «Кістµµлэр», «У´ук хоту дойдуга», «Тыгын кырдьа±ас са±аттан» 
диэн тойук-ырыалары оІороллор.

Кэлин кэрдиис кэмнэргэ
Кэтии-маныы сатыыбын,
Кэрэ кэскил ба±атын
Кірдіін була сатыыбын...
   (Тумус. 1980 с.)

1989 c. Тумус атын біліхтіргі рок хамсаа´ыны тэрийэ, муусука±а сахалыы майгыны тэнитэ 
барар. «айталларга» тиийэн ити дьыл «Санаалар», «Тай±а уоттара» диэн альбомнары та´аарар.

1990 c. «чорооннорго»: «Сыттыкка сытар санаа», «Дьэ, буолан эрдэ±э», «Ìин эйиэхэ тии- 
йиэ±им», «Ха´ан ба±арар, кэлин да±аны» диэн композициялары оІорор.

1992 c. «Сэргэлэргэ» тиийэн эмиэ биир композицияны оІорор.

КиэІ аартыгы тэлэммин,
КиэІник-куоІнук хардыылаан,
Ытыктабыл ыламмын.
Иилиэм диибин дьоннорбун.
Элбэх санаа кыымнара
Эґиэннэрэ, миэннэрэ
Сыска-буорга тэпсиллэн,
Хаалаахтыыллар халтайга...
   (Тумус. Кэнтик)

1992 c. «Голос Азии» фестивалга Чороон, Чолбон, Айтал, Сэргэ, Тумус кытталлар. Чороон 
финалга киирэр.

1993 c. Финляндия. «Чороон» уонна «Айтал» Тумус «Алаас ырыалара» муз. спектаклынан, 
«ÌаІан ат» (Айталы)- Тумус композициятын оонньууллар. Тыйаатыртан Симон Федотов, Афана-
сий Федоров, Степанида Борисова кытталлар.

1994 с. «Айталы», «Чолбон» Тумус, С. Борисова, È.Дакаяров Франция-Èталия аан дойду- 
таа±ы аатырбыт театральнай фестивалга кытталлар. Айталы «Сарыал тыына» этничэскэй компо-
зицияны оонньуур.

"«чолбоннор» бу иннинэ Санкт-Петербурга, Ìосква±а аатыра оонньууллар. Бары билинэллэр, 
аат-суол, киэп-хаап бі±і буолар. 

1995 c. «Чолбон» Гонконг, Финляндия дойдуларынан гастроллуур.
1996-97 сыллартан «Чолбон» мілтіін-ахсаан барар. Фонограмма µйэтэ кэлэр. Хата, бу кэмІэ 

Тумус, Г.Сергучев тэрийбит «дапсытын» сахалыы тыыннаан та´аарар. «Таах саІа», «Сарыал 
тыына» диэн классика буолар альбомнары суруйаллар.

2007 сыл тыыннаах муусука Саха сиригэр хаттаан эргиллэр дьыла буолан эрэр. Тыыннаах 
муусука кіс тµ´µлгэлэрэ µс улууска буолла.

Муус устар 4 к. Опера уонна Балет театрыгар Тумус тэрийиитинэн Карл Сергучев режис-
сердаан «Чолбоннор» дьикти, хатыламмат кэнсиэртэрэ буолла. «Айталлар», «Чорооннор» эмиэ 
юбилейдаатылар.

«Чолбон» хантан са±алаабыттарыгар, бастакы ырыаларыгар тіттірµ тµ´эн, уруккуну санаан 
оонньуулларыгар кукка-сµргэ баар, доло±ойго хаалбыт у´уктан, эттэрэ-хааннара у´уктан умайан 
та±ыста, тыын кэллэ.

Эргиллиэ±э эмиэ,
Самаан сайын кэлиэ
Куккар-сµргэр тыллыы биэриэ.
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Тубарсыйбыт дууґаІ
КіІдійдіммµт кэмэ
Ааґан барыа, иІэн сµтµі,
Тыллыа±а, ситиэ±э
Дууґа±ар эйиэхэ...
   (Тумус. 1981 c. «Соргулаах тµгэн»)

Тумус уонна «Чолбоннор». Айар хому´ун алты´ыннарбыт айыл±аттан айдарыылаах мургун-
нара уонна туйгуннара ыллаан-туойан ааспыт ырыалара-тойуктара оччотоо±у кэмІэ кукка-сµргэ 
тиийэрдии и´иллибитэ. Билигин да би´ирэмэ сµппэтэх, суолтата суураллыбатах.

кэнсиэр бастакы тµ´µмэ±эр Кэнтик кэминээ±и ырыалар бардылар. Иккискэ Чолбоннор 
иитэн-такайан та´ааран эрэр, ¥і´ээ Бµлµµттэн µс саІа тэриллибит біліхтір оонньоотулар. Сµн-
ньµнэн оскуола о±олоро.

«"Мохсо±ол» (сал. Гаврил Сазонов-Со´уон Гончуос) Бахлай иитиллээччитэ. Баларга µчµгэй 
гитаристаахтар эбит. Бу Со´уон іссі «тосхол» диэн ¥і´ээ Бµлµµ оскуолаларыттан хомуур саста-
аптаах білі±µ «со´ор» эбит. Баларга бас гитара сэргэттэ.

"«кэскил» диэн Оро´у орто оскуолатын о±олоро (сал. Роман Кы´ылбаайыкап). Бу біліххі 
солистарын бэлиэтии и´иттим. Эдэр біліхтір Чолбону, бэйэ-бэйэлэрин µтµктµспэккэ тус-туспа 
суол кірдµµллэрэ кістір. Чолбоннор соІнообокко о±олор бэйэлэрин буочардара туох тахсарынан 
такайаллар эбит дии санаатым.

...Îл да буоллар, сэгэрдээр,
Ба±арабын мин бµгµн
Бары дьикти кэрэни,
Элбэх-элбэх тапталы,
Кірµ-нары тэрийиІ,
Кіхтііх буолуІ, эдэрдэр,
Уруй буоллун оонньууга,
Дьоллоох буолуІ, дьоннорум...
   (Тумус. 1981 с. Бахлай бастакы ырыата)

¥´µс тµ´µмэххэ «103» уонна «Уран» біліх «Чолбон» репертуарыттан оонньоон и´итиннэр-
дилэр. «103»-эдэр біліх «Чолбон» аатырбыт «Хотойун» уонна «Кімµс абылаІын» толордулар. 
Хотойу кыайбатахтара. Èккис ырыаны бэйэлэригэр сіп тµбэ´иннэрэн, уратытык аа±ан толорон 
сэргэттилэр. Ураннар «Ìин ыллыырым эйиэхэ» диэн урукку ырыаларын кыайан аахпатылар. 
Уонна Виталий Власов «-72» тугу эрэ бэйэтин киэнин оонньоото, элбэх, кураанах гынан баран, 
тыастаах тыллары эттэ.

   
   КіІµл олох элбэх-талбах кэрэтин
   Алтан харах куоґуругар уураІІын
   Ґчµгэйин, µрµмэтин, сµігэйин,
   Ґрµт іттµн холбуйаІІын,
   Ґµйэ тутан олбуйаІІын
   Ылыам этэ диэІІин
   Санаама-а... 
     (Хаммат ба±а. 1982 c. Кэнтик)

Тірдµс тµ´µмэххэ – толору састаап, бары бааллар. Ìанна «Бµлµµ», «Уруґуйдаан ыллыа±ым», 
«Дьоро киэґэ», «Килэмэн», «Ыллыам этэ», «Ындыар дьыала», «Хотой» диэн аатырбыт ырыа-
ларын кірііччµлэргэ бэлэхтээтилэр.

Туох диэн этиэІий, кірііччµлэр куттарыгар-сµрдэригэр иІэринэн, астыммыт-дуо´уйбут  
иэйиилэрин дохсун ытыс тыа´ынан биллэрэ олордулар. Тµмµккэ саала барыта туран «Хотойу» 
хос-хос ыллатан у±араабат ытыс тыа´ынан до±у´уоллаатылар. Кірііччµ маннык, ырыа-тойук 
эйгэтигэр махтаммытын, астыммытын кірбіті±µм ырааппыт да эбит. Чолбон диэн – Чолбон!

Хаґан эрэ кµнµІ тыгыа,
Кµлµмµрдµі, кµілгэ тµґэн,
Кіччµйµі±э кµіх сирэмІэ.
Кэрии тыа±а кэ±э этиэ,
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 Кэпсиэ-ипсиэ кэрэ кэми
 Миэхэ буотах, миэхэ буотах
 Миэхэ буотах, атыттарга... 
  (Хаґан эрэ с. 1979 с. Тумус бастакы ырыата)

Ìусукааннар µгµстэрэ сырыттылар, астыммыттар. Бу ірі тутуу, билинии бэлиэтэ. Анаан- 
минээн тыаттан кытта тиийэн кэлбиттэр.

«Чолбон» µйэ чиэппэрин бэлиэтээ´инин кыра хобдо±о диэн, биир да тойон-хотун суох, биир 
да ки´и э±эрдэлээбэтэ. Былаас «ЧолбоІІо» сы´ыана урут хайда±ый да, уларыйбатах. Былаас 
бэйэтин «тапталлаахтарын» биэбэйдиир. «Чолбон» таптала – норуокка, кинилэр айымньылара, 
ырыалара-тойуктара норуот ійµгэр-санаатыгар, сµрэ±эр-быарыгар сіІін сылдьыахтара. Кэнэ±эс- 
ки ыччат кинилэртэн µірэниэ±э. Билигин сабардаан, ірі тутуллан сылдьар баа´ынайдыы-хоро-
луу майгы сиик курдук симэлийэн сµтµі±э.

Ки´и дуу´атыгар туспа эйгэни а±алар ырыалар-тойуктар сэдэхтэр. Чолбон бу кэнсиэрин кір-
бµт дьон, бу ахтыл±аннаах сырдык иэйиилэрин µйэлээх-саастарыгар умнуохтара дии санаабап-
пын. Ол буолар «Чолбон» улуута!

Хайа ба±арар кілµінэ илдьэ сылдьар истиІнээх, и´ирэхтээх, ис дьиІнээх, ис чиІнээх буо-
лар. Ол та´ымнаах. Бэйэтэ ураты тыыннаах. «Чолбон» бэйэтин кілµінэтин тыынын илдьэ сыл-
дьар. Култуура, искуустуба, литература эйгэтигэр, кілµінэ эйгэтин тыынын, истиІин, и´ирэ±ин 
илдьэ сылдьар біліхтір, тµмсµµлэр суохтарын тэІэ, сэдэх кістµµ. БилиІІи баа´ынайдыы мар-
гынаал майгы ону а±албат. Ті´і да уруйдаан, арбатан ону ситиспэккин. Харчы. Былаас µрдµгэр 
µІкµµлээн аат-суол ылыахтарын сіп, ылаллар да±аны. Олортон кут-сµр эйгэтигэр суохтар. 

Тоттук µйэ дор±ооно
Туора топпут бэлиэтин
Аргыстара буоланнар
Арыаллыыллар оло±у...
   (Тумус. «Тот µйэ дор±ооно»)

Тугу этэбин:
– Аныгы µйэ±э до±у´уоллаах ырыа-тойук классиката диэн баар буолар эбит буолла±ына, онно 

«Чолбон» Тумус айымньылара буолуохтара. Оннук да сыаналаныахтаах! Тумус искуустуба деят-
элин µтµілээх аатын, Ылдьыын Сааска, Бахлай култуура, µтµілээх артыыс аатын ылыахтаахтар 
этэ. Тыыннаах классиктар буолла±а.

Ханнык сылаас, сымна±ас
Кэрэ, нарын тыллары
Булан, талан билигин
Этиэхпин билбэппин...
   («Элбэ±и олохтон ирдээмэ»)

 

Суол буолан баран дьуолката, 
айан буолан баран эркээйитэ суох буолбат

Ки´и оло±ун суола кэннигэр субуллан, анараа ааспыкка хаалар. Сылдьыбыт сириІ элбэ±э, 
эриирэ-буруура санааны муннарар. Арай, хаалларбыт эркээйилэриІ уонна суолгар охсубут  
дьуолкаларыІ кылба´ан кістін тураллар. Олору атын ки´и эмиэ кірір. Онон эркээйилэргэ уонна 
дьуолкаларга ыраахтан кірін, муммакка чопчу тиийэ±ин. Суола оспут да буоллун. Кэм-кэрдии 
обургу, онноо±ор буолуо±у сотор. Охсуллубут дьуолканы тыа быы´ыгар булан, манна атыттар 
сылдьан ааспыттарын билэ±ин. Ха´ан, хайа диэки баран и´эллэрин, тугу гына сылдьыбыттарын 
сылыктаан, сыаналыыгын.

Айан айымньылаах буолар. АйымньыларыІ хааланнар атыттарга дьуолка буолан 
кістіллір. «Чолбон» біліх суола-ииґэ эмиэ оннук. Айымньы эркээйилээх суоллаах. 

«Чолбон» ха´ан да, киминэн да ійінµллµбэтэ±э. Дьыл±ата оннук буолуо. Сахалар талаан- 
наах дьоннорунан тамнаналлара, кинилэргэ наадыйбаттара, ірі тахсан и´эри сонун тэллэ±ит- 
тэн тµІнэри тардан тµ´эрэр ураты кыдьыктаахтар. Ол биллэр. Èти інµйбэт омук бэлиэтэ. Чэ, 
ити хааллын. «чолбон» айымньыларынан кµµстээх. Билигин саа´ыран, кі±µрээн, тар±а´ан, 
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білі±µнэн оонньуу уурайа тамнаабыта ыраатта. Билигин чолбоннор биирдэ эмит тµмсэ тµ´эн 
оонньуу тµ´эн ылаллар.

Кэнники ырыаларын хомуурунньуга «Кімµс ардах» диэн этэ. Тахсыбыта ыраатта. 
Ол кэннэ уу-чуумпу буолбута. Арай, былырыын 25 сылбытын бэлиэтээн, оонньоон ылбып-
пыт. Онно «Кэнтик» эрдэхпитинээ±и ырыаларбытын сэлбийэн, дьон дьµµлµгэр та´аарбыппыт. 
Куоратынан, тыанан тус-туспа баран, бииргэ тµмсэр уурайбыта быданнаата. Ырыа±а убаммыт 
ырыаттан ырааппат, тойукка туулайбыт тойуктан арахпат диэбиккэ дылы чолбоннор, син биир, 
ырыаларыттан арахпаттар. Ханна ара±ыаххыный? Èитиллэн, оонньоон кэлбит эйгэІ буолла±а 
дии. Кыра эмит кыах баар буолла да ырыаны ірі туппутунан сылдьаллар. Хаарыаннаах талаан-
нар хары´ылтата суох таах хаалыахтарын хара кµµстэринэн хардарыта бэрсэн, искэ баар мік-
кµірдµµн міккµ´эн, баччааІІа диэри кэллилэр. 

Быйылгы дьыл «Чолбон» оонньуутугар кыра уларыйыылаах буолла. 
Дьуур Бахылаай (Юрий Васильев) уонна Мондо Сааска (Александр Ильин) буолан 

бэйэлэрин туспа хомуурунньуктарын Ньурба «Долгун» Владимир Гуляев устуу-дьиэ-
тигэр устан, оІорон-тутан та´аарбыттарын а±алан, миэхэ и´итиннэрдилэр. Кинилэр со´уон  
гынан иитэ-µірэтэ сылдьар бас-гитара Гоньчуос Соґуонап (Гаврил Сазонов) оонньоспут. 
Хомуурунньуктарын аатын «Тµгэни ыытыма» диэн бастакы ырыаларын аатынан быспыттар. 
Хомуурунньук уон тµірт ырыаттан турар. Тыыннаах до±уґуоллаах ырыа Саха сирин µрдµнэн 
тахсыыта олус сэдэх буолбута ыраатта. Îнон быйылгы дьылга бу улахан сонун быґыы 
буолар. «Тыыннаах» толоруулаах диискэни истибэтэх быданнаата. Барыта «ньаах» курдук, мас-
сыына оІорбут до±у´уолунан аныгы кэм туолан турар. Онон бу сонун ха´ыакка, и´итиннэрэр 
тэрилтэлэргэ хайдах да бэлиэтэммэккэ хаалара табыга´а суох. Ба±ар ити «даІ» до±у´уоллаах 
ырыалар ортолоругар со±отох тыыннаах толоруу сµтµін сіп. Біх ырыа быы´ыгар тµстэ±инэ ким 
да кірбіккі, истибэккэ хаалыа±а. Ол и´ин суруйа сатыы олоробун. Суруйар иэ´им да курдук 
буолуо. Бииргэ оонньоон, биир ілµµгэ ілін баччааІІа диэри истэхпит дии. Бэйэм дьонум диэн, 
була сатыы-сатыы хайгыы олоруохпун санаам буолбат. Хайдах баарынан бы´ыта этиэлиибин. 
Уолаттар бэйэлэрин оонньууларын булбуттар. «Чолбон» киэниттэн чыІха ураты. Ол уратыла´ыы 
тірді чыыстай гитарнай оонньуулаах до±у´уол буолбутугар уонна гитара±а оонньоо´ун хаамыы-
тыгар, сµллµµтµгэр оло±урбуттара буолар. Гитараны истэн-истэн кэлбит ки´ибин. Сол курдук 
сібµлµµбµн. Эдэр саа´ым кини дор±оонноругар бигэнэн ааспыта. Ураты буочар µіскэппиттэринэн 
э±эрдэлиэхпин сіп. СаІа оонньуу диэбэппин эрээри уратыйыы баар. Ол Мондо Сааска оонньуур 
іІµн µтµітэ. Ураты гитараґыт. Туох диэххиний? Диир кыах суох. Диирдээ±им буоллар диэм 
этэ. Онтум суох буолан истэн астынабын. Хомуурунньугу сахалыы ба±айы барыылаах диэхпин 
санаам олох буолбат. Ол оннугар дьуур Бахлаай бэйэтин кимиэхэ да суох туспа бараана баар. 
Омуктуу «drive» диэн. Ырыа барыыта, бараана, ки´ини хамнатыытын аата. Дьуур Бахлаайга 
матыып «drive»-та айыл±атыгар баар. Онтунан дьону хамсатан, баччааІІа диэри ыллаан-туойан 
кэллэ±э. Хомуурунньукка 1-2 оннук хамсатыылаах ырыа баар буолла±ына хомуурунньук сэр-
гээ´ини ылар. Бу хомуурунньукка оннук ис сµмэлээх ырыалар хастар да±аны. Јйдіін истээриІ 
эрэ. Сорох ырыаларга сиэрэ суох элбэх ураты хаамыыларга охтуулар бааллар. Дой±охтуур «фан-
тазия» а´ары киэІ. Элбэх хаамыы ырыа бараанын сыппатар. Кіннірµ истээччигэ оннук. Оттон 
муусука´ыт ки´и истэр буолла±а дии. Элбэх хаамыы ырытыылаах, толкуйдаах буолар. Ол эмиэ 
ырыа сµмэтин оІорор. Ìин истэрбэр бараанннаах ырыалар «Сэбирдэх ибирдээн», «Эрэл», «Кыах 
баар дуо?», «Атыммын диэмэ» диэннэр. 

Хомуурунньук биир іссі уратылаах. Јтірдіі±µтэ Умсуура диэн хо´уйааччы хайдах эр ки´и-
ни бастаан билбитин уонна дьахтар буолбутун ту´унан хо´оон суруйан та´ааран, дьону со´утан 
турардаах. Кэлин ол хо´оону уу и´э-и´э хай±аабыттара. Ку´а±ан сутуйуулаах диэн іс хо´ооно 
баар. Оннук «сутуллан» Владимир Гуляев диэн Ньурба хо´уйааччыта ырыа тыла суруйбутун, бу 
хомуурунньукка «Îлоххо оло±у тµстµµбµт» диэн «эротика» ырыата киирбит. Ырыа эйгэ-
тигэр бу бастакы «эротиканы» аґа±астык толоруу буолар. Ку´а±ан да, µчµгэй да диэбэппин. 
Сы´ыан аІыы-аІыы. Хайдар. Бэйэ±ит истэн сыаналыаххыт. Ырыа тыллара, ити «эротика» ырыа 
тылларыттан уратыта, ис хо´оонноохтор. Хо´оон сиэригэр барсаллар. Арыый куормалара тутах-
тара ис хо´оонунан, син бэрсэллэр.

Чэ, кылгастык ситигирдик. Дьуур Бахлаайы, Ìондо Саасканы саІа тыыннаах оонньуу-
лаах хомуурунньуктара тахсыбытынан э±эрдэлиибин. Санныттан санаа сµгэ´эрэ тµстэ±э. 
Буоларынан буола, барарынан бара турдун.

Тумус Мэхээлэ
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ыыннаах муусука к³с тµ´µлгэлэрэ Майа±а, Боро±оІІо хайдах ааспытын ааспыкка су-
руйталаабытым.

Горнай улуу´а, бырааттыы даниловтар курдук биллиилээх суруйааччыларынан, ма-
рия, Василий Мохначевскайдар ааттарын сµгэр саха музыкальнай тээбириннэрин оІорорунан 
аатырар мастарыскыайдарынан, раиса Захарова, анна дьячковская курдук ырыа´ыттарынан, 
данил Санников, карл Сидоров курдук мелодистарынан айар эйгэ±э биллэллэлэр. М.С.Егоров 
аатынан кулууптарын µлэтин бµгµн билсиэхпит. Ол эрэн тыыннаах до±у´уолга биллэр-кістір 
ВÈА-лар тахсыбыттара биллибэт. «Атамай» диэн фонограмщиктар кістін и´эн сµттµлэр.

БилиІІи кэм тыыннаах муусукатын чулуу білі±ір «дапсыга» Горнайтан николай осипов –  
бас гитара±а, ырыа´ыт да бы´ыытынан, Василий Федоров – ударникка оонньообуттара. Горнай-
тан республика±а тарбахха баттанар, анал µірэхтээх (звук) уус-тыас инженерэ Яков алексан-
дров-Бэрт дьикти баар. Ìин билэрим эрэ ити.

Дапсылар бары µµт-хайа±ас булан, бу олоххо бэйэлэрин суолларын тутан тыын та´аарынан 
сылдьаллар. Дапсы биир уола к.Слепцов-кучумаан Боро±оІІо «Тыыннаах» диэн білі±µ тэрий-
дэ. Республика±а ыытыллар улахан тыыннаах мусука тэрээ´иннэрэ Дапсы дьоно суох сатаммат 
буолла. Ол курдук бары іттµнэн та±ыстылар. Кинилэр кімілірі, кинилэр ійібµллэрэ улахан. 
Ґілээннээхтэрин, эдэрдэри, кырдьа±астары кытта дьµірэлэґэн кілµінэлэрин ис эйгэтин, 
сахалыы тыынын тутан сылдьаллар. 

Кіс тµ´µлгэлэри тэрийэн ыытыыга култуура колледжа, леонид Иванов-лµІкµр, дапсы 
б³л³х, «аартык» студия салайааччыта И.Гаврильев-лэкиэс сµрµн ті´µµ буоллулар. 

Ол курдук николай осипов кіс тµ´µлгэни Горнайга ыытарга этии киллэрэн, тэрийэн ыытыс- 
та. Дойдутугар, бу сынньалаІ киинин дириэктирэ, эдэр салайааччы элбэх µлэни ыытар эбит. 
Кулуубун µлэтин, бэйэни салайыныыга киирэн баран сэргэхсиппит, тупсарбыт. Атын сирдэргэ 
кулууптар µлэлэрэ іссі эбии тіттірµ тµспµт курдук буолла±ына, сынньалаІ киинэ республика±а 
биир бастакынан юридическай статус ылан, муниципальнай тэрилтэ бы´ыытынан µлэлиир. Ку-
лууп ис-тас кістµµтµн тупсарыыга бэйэлэрэ киллэрбит харчыларынан µлµгэрдээх µлэни ыыппыт-
тар, ыыта да тураллар эбит. Аныгы кэмІэ сіп тµбэ´иннэрэн, саІа µлэ хайысхаларын киллэрэн 
нэ´илиэнньэни кытта µлэни биллэрдик сэргэхсиппиттэр.

СынньалаІ хо´о, кафетерий, сэттэ араас интэриэ´инэн тµмсµµлэр, ол и´игэр литературнай, 
музыкальнай тµмсµµлэрэ, «Дьµігэлиилэр», «Бизнес-леди», «Тал-тап» суорумньу кулууба, ком-
пьютернай киин о.д.а хайысхаларга былааннаахтык µлэлииллэр эбит. 

Киинэ ситимин кытта бииргэ µлэлээннэр саІа, сонун киинэлэри республика±а биир бастакы-
нан кірі олороллор. Аралдьытар коммерческай отделлара араас култуура тэрээ´иннэрин, конкур-
стары, концертары, спектакллары, шоулары, уус-ран самодеятельность куру´уоктарын тэрийэн  
ыытар. Административнай-техническэй отделлара тэрилтэ финансовай-экономичэскэй іттµнэн 
бигэ туруктаах буолуутун, µлэ-хамнас инники сайдан и´иитин хааччыйар. Билигин кинилэр ку-
лууптара республика±а биир µчµгэй µлэлээх, сайдан и´эр базалаах сынньалаІ киининэн буолбут.

«Дабаан» диэн радиостанцияны µлэлэппиттэр. Сонуннары, биллэриилэри, и´итиннэриилэри, 
э±эрдэлэри та´ынан уонтан тахса анал рубриканы ти´игин быспакка та´аара тураллар. Би´игини 
бы´а эфиргэ та´аара сырыттылар.

Бэрдьигэстээххэ куораттан Тумус, Уххан, Алексей Егоров, Лэкиэс, ЛµІкµр, Бэрт Дьик-
ти, Владимир Спиридонов, Михаил Семенов-Миисээмпий, Василий Еремеев-Чээ Баска, уонна 
«Дапсы», «Ирбэт ТоІ» біліхтір буолан тиийдибит.

Уус-Алдантан «Тыыннаахтар», «Аартыктар», Майаттан «Ый суола», Ґіґээ Бµлµµт-
тэн «Мохсо±ол», «Тосхол», «Уолан», Хатастан «103» біліхтір кыттыыны ыллылар.

Т
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Тэрээ´ин туох да ааттаах, реклама – арбатыы бі±і барбыт, кірсµµ атаарыы мааны. Кіс 
тµ´µлгэлэр улуустар ба´ылыктарын та´ымынан баран и´эллэр. Улуус баґылыга Н.И. Андреев 
бастакы солбуйааччытын, култуура управлениятын начальнигын, айар тµмсµµлэр сала- 
йааччыларын тµмэн, кіс тµґµлгэ тэрийээччилэрин кытта кірµстэ. Санаа атастаґыы, 
этии киллэрии сиэринэн кэпсэтии барда. Кэнсиэри кірдµлэр-иґиттилэр.

Барыта то±ус біліх оонньоото. Ааспыт кіс тµ´µлгэлэргэ кыттыбатах ¥³´ээ Бµлµµ б³л³хт³рµн 
уонна «Ирбэт тоІ» Саха лицейин, студеннар біліхтірµн и´иттибит. «Уолан» біліххі Ники-
иппэри майгыннатар µчµгэй сіІ куоластаах ньургун николаев диэн уол баарын бары сэІээрэ 
и´иттибит. «Ирбэт тоІ» ударнига чахчы оонньуулаах тэтими тутар ыччат эбит. Туттуу-хаптыы 
да мааны.

«Чолбоннортон» Бахлай ыллаата. Біліхтір бары да µчµгэйдик оонньоотулар. Тыас-уус да 
µчµгэй. Олохтоохтор кэлэ да сатаабыттар. Кулуупка миэстэ суох, туран кірііччµ элбэх. ¥ксэ 
орто, кырдьа±ас саастаах дьон. Тыыннаах рок музыка±а уруккута µксэ эдэр ыччат буолара. 
Тыыннаах муусука саа´ырбыт дуу дии санаатыбыт. Кірііччµлэр астынан, дуо´уйан тар±астылар. 

«Маннык µчµгэй кэнсиэри кірі иликпит», «тыыннаах муусукаттан тыын ыллыбыт» 
уо.д.а сіхпµт, махтайбыт тыллары хото и´иттибит. 72 саастаах Александра Винокурова диэн 
кырдьа±ас кэнсиэртэн улаханнык астыммытын, ордук «103» біліх оонньуутун барыларыттан 
ордорбутун эттэ.

Ыытааччы Босс бы´ааран этэн, сыы´аны-халтыны сатаан мµлµрµтэн, буолар буолуохтаа±ын 
курдук оІорон, бэркэ ыытта. Тыыннаах рок муусука – эр ки´и муусуката. Бу то±ус біліх тухары 
«Ый суолугар» биир ырыа´ыт кыыстаахтар. ¥і´ээ Бµлµµлэргэ барыта кыргыттартан таІыллы-
быт біліх баар µ´µ диэн сурах эрэ и´иллэр. Кыргыттар да кыттан ылла´ан, оонньо´он и´иэхтэ-
рин наада. 

к³с тµ´µлгэлэр тµмµктэринэн:
– «103» уонна «Тыыннаах» біліхтір кыахтарынан, та´ымнарынан сольнай кэнсиэри бэлэмни-

иргэ, альбом та´аарарга сіптііхтір, онно кімілі´іргі диэн буолла. «Аартык» (Лэкиэс) студията 
µлэлэ´эригэр бэлэмин эттэ. Бу икки біліх кі´µннµлэр, билиннилэр, дьо´уннаах альбому, ырыа-то-
йук, композиция бэлэмниэхтэрин наада. Айымньыга сµбэ-ама, кімі оІоруохпут диэн эмиэ буолла.

– Аны кµ´µн суол туруута кіс тµ´µлгэлэри салгыырга диэтибит.
– Ìусукааннар оонньуур та´ымнарын фонограмма, кімпµµтэр до±у´уолуттан итэ±э´э суох 

оонньуурга дьарыктаналларыгар, кы´аналларыгар этилиннэ.
– Олох мілтіх «попса» тыла-і´і эдэрдэргэ и´иллэрэ эмиэ баар. Айымньыга, тылга-іскі 

бол±омтону ууран, сµбэлэтэн-амалатан µлэлииргэ диэн этилиннэ.
– Саха мусукааннарын быстыспат ситимнэрэ – 14-60 саастаахтар, эдэр-кырдьа±ас сосу´ан 

сылдьыыта µтµі тµмµктэрдээх буоларын бу кіс тµ´µлгэлэр кірдірдµлэр. Ону сµтэримиэххэ наада.
– Горнай улуу´а э´иил бэйэтэ ансаамбыл тэрийэн кіс тµ´µлгэ±э кыттар, эдэрдэргэ фестиваль 

тэрийэр ба±алаа±ын эттэ.
– Быйыл Саха біліхтірі элбээбиттэринэн «Табыкка» саха-нуучча тыллаах біліхтірµ арааран, 

тус-туспа тутар сіп буолсу диэтибит. Сахалыы хайысханы туспа сыаналыыр, кірір-истэр наада.
– СР Ырыа айааччылар сойуустара (А. Егоров) мелодистарынан эрэ муІурдаммакка, тыыннаах  

муусука бу хайысхатыгар µлэлиир мусукааннары, ырыа айааччылары кытта µлэлэ´эргэ эттэ.
– Кіс тµ´µлгэлэр ис тµмсµµлэрин тэрээ´инэ баар буолла. Хайдах буолуохтаа±а, хайдах µлэ 

барыахтаа±а биллэр. ¥гэ´ирдэн, оло±урдан, эйгэни кэІэтэн и´иэххэ. 
Ґбµлээґин кірµллэрэ буоллар диэн. Кэлтэйдии энтузиазмІа оло±уруу кыаллыбата ійді- 

нір. Быйылгы Кіс тµґµлгэлэри тэрийэн ыытыы мусукааннар бэйэлэрин кµµстэринэн, ійііч- 
чµлэр ійібµллэринэн барда. Бу кіс тµґµлгэ тэрээґинэ Култуура министиэристибэтэ, Табык- 
ка сыґыаннаан куорат мээрийэтэ, улуустар бюджеттарыгар анал строка кірµллэн, кэлэр 
іттµгэр киэІ далааґыннаах µлэ барыгар кіс тµґµлгэ бары біліхтірі іссі тігµл этиннилэр. 

Кэнсиэри кірін олорон, ки´и санаата оонньоон оІорон кірін, бэриэттиэн, инникилиэн ба±а-
рар. Бу тыыннаах муусука – тойук, олоІхо диэки барар хайысхалаах, кэлэр саха муусукатын 
кэскилэ бу эдэрдэргэ сытар, кинилэр хамсатыахтара диэн санаа киирэр. Ìаннык буолара буоллар 
диэн.  Дуу´а саІа тылы, саІа этиини эрэйэр. Ол саІа тыл сахалыы майгытын сµтэрбэккэ, сіптііх 
хайысханан сайдан и´эрэ буоллар дуу.

Тумус саІа, тойук барааннарын оІорбут суола баар. Сахалыы ырыа-тойук, до±у´уол, оонньуу 
араас хайысхаларын «Чолбон», «Чороон», «Айтал», «Сэргэ» о.д.а біліхтір оІорбут холобурда-
рыттан эдэрдэр µірэниэхтэрин наада.

ааспыт кэмнэргэ т³´³л³³х хаарыан хампа кµ³х санаалар, тэрээ´иннэр, туолбатах туллук 
ыралар ырыа-тойук, муусука эйгэтигэр хаалбыттара буолуой! талааны, дьо±уру к³рдµ³ххэ,  
булуохха, биэбэйдиэххэ, ³йµ³ххэ уонна ³йдµ³ххэ наада. оччо±о инникилээх буолуохпут этэ.
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тыыННааХ мУУСУка тыыННааХ

й анараа ³ттµгэр Майа±а «Ый суола» диэн 7-9 кыл. µ³рэнэр о±олор саІа тэриллибит 
рок б³л³хт³рµн сµрэхтэниитин «Сэргэ» б³л³х салайааччыта а.Босиков-Босс тэрийэн 
ыыппытын «орто дойду» №-гэр суруйан турабын.

Бу сырыыга эмиэ саІа тэриллибит, идэлээх музыканнартан таІыллыбыт «Тыыннаах» диэн 
біліх сµрэхтэниитигэр Уус Алдан Боро±онугар баран кэллибит.

тумус Мэхээлэ, Георгий Сергучев, алексей Егоров, Уххан, араас біліхтіртін истээч-
чилэр-кірііччµлэр, «чолбон", «айтал", «дапсы", «103", «Ый суола» «аартык» біліхтір, ырыа´ыт-
тар Байбал, анатолий Бурнашов, Бµ³ккэ Б³тµрµ³п о.д.а тиийэн «Тойон Ìµрµгэ» рок тойон тµ´µл-
гэтин тэрийдилэр.

"тыыннаах» біліх салайааччыта константин Слепцов-кучумаан, Уус Алдан култуура±а  
салаата, куораттан «дапсылар", тумус Мэхээлэ бы´аччы тэрээ´иннэринэн, кімілірµнэн бу тыын-
наах муусука±а «Тыыннаах» біліх сµрэхтэниитэ туйгуннук уонна маанытык ааста.

Уус Алданнарга олох соторутаа±ыта Суоттуга тэриллибит «аартык» біліхтірі эмиэ сµрэх-
тэннэ.

тыыннаах муусука тыыннаах!
(Сахалыы рок к³с тµ´µлгэтэ тойон мµрµгэ)

 
Саха сиригэр ВÈА-лар ааспыт µйэ 70-80 сс. киэІник тар±аммыттара. Ыччат гитараны, атын 

да муусука тээбириннэрин до±ор оІостубута. Ыччат ыллыыр-туойар дьо±ура, муусука до±у´уолу-
гар кутун туттарыыта кµргµімнээбитэ. 

Билигин ійдіін, ырыта санаан кірдіххі бары биллэр ырыа´ыттарбыт, мелодия айааччы-
ларбыт, гитаристар, ударниктар, клавишниктар, тыас-уус таІааччылар бары ити кэмнэртэн 
тэбиктэнэн тахсыбыттар эбит. Ыччат да, улахан да дьон тµмсэ тµ´µµтэ баяна, гитарата суох 
буолбат этэ. Ырыа-тойук, µІкµµ-битии, нэ´илиэк аайы бииртэн биир ВÈА-лар тэриллэн, та- 
лааннаах-дьо±урдаах о±олор тахсан барбыттара. Рок муусука сайдан барбыта. Саха эдэр ыччатын 
кі±µн кітіхсµбµтэ.

Уус алдаІІа 1978 с. со±урууттан кэлэ сылдьар Валерий абдиркин диэн нуучча уола Бо-
ро±оІІо бастакы ВÈА-ны тэрийбитэ дииллэр. Михаил Сивцевтээх оччолорго оонньууллара µ´µ.

1982 с. Петр копырин салайааччылаах «Мµрµ» ВÈА тэриллэр. Гена Семенов – гитарист, 
Иван дегтерев – бас гитара, билигин иккиэн «Уран» біліххі бааллар. костя Иванов, афанасий 
троев, Виктор Ефимов оонньоон, ыллаан-туойан ааспыттар. 

Бу «Ìµрµ» біліх тэбэр сµрэ±ин тэтимэ кµµстээх барабаншик, ударнай инструменнары  
айаа´ааччылара Марфа Свинобоева диэн кыыс эбит. Саха ВÈА-ларыгар кыргыттар ударнайга 
олорбуттарын мин соччо билбэт этим.

Бээрийэ±э «кэскил» диэн білі±µ антон Васильев тэрийэн оонньоон сылдьыбыттар. Олортон 
ким Семенов диэн тыас таІааччы, кэлин анал µірэ±и ылан билигин НВК-±а µлэлиир.

1990-с с. Бµ³ккэ Б³тµрµ³п аатырбыт «Мµрµчээнэтэ» тахсар. Бу біліххі уларыйа сылдьан 
элбэх мусукаан оонньообута дииллэр. Валерий Пестряков – бас гитара, александр дмитриев – 
клавиша, анатолий дегтярев – гитара, толя ховров – солист, Ганя Свинобоев – гитара.

1994 с. Б.Б³тµрµ³п «дэриэбинэ» уола киин куоракка киирэн дуора´ыйар. Ырыа´ыт, му-
сукаан, ырыа айааччы бы´ыытынан аатыран-суоллуран барар. «Дэриэбинэ» ырыатыгар, мин 
билэрбинэн бастакы музыкальнай клип оІорон телевизорга та´ааран µірдµтэлиир. «дуораан» 
диэн республика±а киэІник биллибит студияны тэрийэн µлэлэтэр. Бу студия бородууксуйатын 
ту´амматах ырыаны сібµлээччи саха сиригэр суох буолуо оІоробун. «дуораан» прдюссерскай 
киин тэрийэр уо.д.а Бµіккэ Бітµрµіп саха музыкальнай култуурата сайдарыгар, ырыа-тойук 
тар±аныытыгар, 90-с сыллартан улахан хамсаа´ыны, ырыа´ыттары иитэн та´аарбыт, ійіібµт, 

Ы
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аранжиравка бі±ітµн оІорбут, этэргэ дылы мутуктан хапта´ыІІа тиийэ муІун ытаппыт мусу-
каан буолла±а. КэлиІІи кэмнэргэ сахалыы хайысха±а уурбут-туппут ырыалара туох да майгы.

Бу кэнниттэн Уус АлдаІІа чуумпу кэмнэр кэлэллэр. Кинилэргэ эрэ буолуо дуо, дойду µрдµнэн 
тыыннаах муусука хабахха тыынар кэмнэрэ этэ. Барытыгар фонограмма ба´ылыыр. «Плюсовка-
лаах минисовка» кіІµл айбардыыр µйэлэрэ кэлэр. Ырыа´ыттар студия±а харчы тіліін, тупса-
рыллан оІо´уллубут ырыаларын холбоон кэби´эн баран, айахтарын хамсатан «ыллыыр» «сай-
дыылаах» кэмнэрэ. ОІо´уу куолас, муусука, µтµктµµ, шоу, бэйэ-бэйэттэн, онтон-мантан уорсуу, 
буоллун-хааллын тыл-іс µгэннээбитэ. Бу фонограмманы, дьону албыннаа´ын кірµІµн бы´ыы-
тынан кірін суутунан, сокуонунан бобуу баран эрэр. Дьон тыыннаа±ы, дьиІнээ±и ба±арар. Ал-
быІІа харчытын тілµін ба±арбат.

«"табык» рок муусука этничэскэй фестивала да кіті-кіті ыытыллар буолбута. Аны, бу да фес- 
тивалбыт барыны барытын хаба сатаан, муусука µрдµк оскуолатыттан, кытай фольклоругар тии- 
йэ хабан ыыта сатыыр буолла, нуучча частушкатын киллэрэрэ эрэ хаалла бадахтаах. Элбэх µбµ 
кутан туран, нуучча биллэр біліхтірµн ыІыран оонньотоллоро туох да ту´ата суох, арай кинилэр 
ааттарынан харчы киллэринэргэ кімілііх буолуон эрэ сіп курдук. Россиялар би´иги рокпутун 
бэйэлэриттэн ордук тутан, аан дойду та´ымыгар та´аарыахтара диэн эрэнии – бµппµт майгы. 

«Табык» этничэскэй рок хайысхатын ы´ыктыбакка уруулуу тµµр омуктар дойдуларын ыІы-
рара уонна ити эйгэнэн аан дойдуга суол тыырара, саха сирин аатыттан бэйэ бы´аччы тахсара 
сіптііх буолуо этэ диэн урут да этэрим, билигин да этэбин. Ааспыт «Табыктарга» сахалар рок 
біліхтір суохтарын тэІэ этэ. 40-ча нууччалыы тыллаах біліхтіртін сайаапка киирбитэ. Нуучча 
рогун фестивала буолбута.

Сахаларга тыыннаах муусука эйгэтигэр урут аатыра-суоллура сылдьыбыт біліхтір билигин 
солбуктарын кірдµµллэр. 

Урукку «чороон» салайааччыта Георгий Сергучев «дапсы» диэн білі±µ тэрийэн, кэлиІІи 
уонча сылга сахабыт сирин чулуу білі±і буола сылдьар. 

Бу Боро±оІІо тµмсµµ тірµітэ буолбут «тыыннаах» біліх салайааччыта к.Слепцов-кучумаан 
«Дапсы» біліх ки´итэ буолар. Дапсылар бары да кэриэтэ билигин тус-туспа сирдэринэн тар±а´ан, 
анал суол тыыран, µлэ-хамнас, аат-суол буолан сылдьаллар. кучумаан дойдутугар кэлэн туох да 
ааттаах білі±µ тэрийэн, улуу´ун аатын ааттатан эрэр, ааттатыа да турда±а. БилиІІит, аппарату-
ралара суох, µлэлэригэр хамнастара эмиэ суох. Сµрµн састаап: Гаврил Свинобоев-Гаят, дмитрий 
Готовцев, Слава кривошапкин-Уруйдаан, алексей Брежнов. Ааспыкка баар Филип Габышев 
«Аартык» диэн саІа біліх тэрийбит.

Кырдьа±астартан «Сэргэ» (Майа) сал. а.Босиков-Босс «Ый суола» диэн 7-9 кыл о±олоруттан 
тэрийбит білі±µн, ааспыт сырыыга Ìайа±а сµрэхтэниилэригэр кірбµппµт. Бу сырыыга олох кыл-
гас кэмІэ биллэ тупсубуттарын хайгыы и´иттибит. Ìайалар дьоннорун ійіін, хамнас кірбµттэ-
рин µірэ и´иттибит. Ол аата идэтийэн туран µлэ барыахтаах.

«Тыыннаахтар» тэриллибиттэриттэн кµіттэнэн, бу олох кэлин, Суоттуга «аартык» біліх 
тэриллибит. Салайааччылара Филип Габышев – лидер гитара, Володя охлопков – солист, ти-
мофей татаринов – ударник, Петр охлопков – бас гитара. Бу саІа са±алаан эрэр эдэр уолаттар 
«Тыыннаахтары» кытта тэІІэ сµрэхтэннилэр. Бастакы улахан тµ´µлгэлэрэ айар сайдыынан тэ-
биктэнэригэр ба±арабыт. 

«Тыыннаахтар» сµрэхтэниилэригэр сылдьыбыт «чолбон", «айтал»", «дапсы» курдук аат- 
таах-суоллаах біліхтір, тумус, Георгий Сергучев, алексей Егоров, Бµ³ккэ Б³тµрµ³п, анатолий 
Бурнашов, Байбал курдук биллэр дьон алгыс тылларын, µтµі ба±аларын эдэрдэргэ –" тыыннаах-
тарга", «аартыктарга"», «103"-гэ», «Ый суолугар» анаан эттилэр.

Ааспыкка Ìайа±а уонна манна буолбут тыыннаах муусука кіс тµґµлгэтин тэрийэн  
ыытыыга аппаратуранан, автуобу´унан хааччыйбыт Култуура колледжын дириэктэригэр агра-
фена дмитриевна Макарова±а, звукоинженер леонид Иванов-лµІкµргэ, кини к³м³л³´³³ччµ  
уолаттарыгар бары махталларын тиэрдэллэр. 

Чахчы да µчµгэй, тыыннаах муусука тµ´µлгэтэ буолан ааста. Хатас «103» б³л³х (сал. Игорь 
капитонов) эбии саІаны и´иттибит. Хатас уолаттарын хатан тыыннара барыбытын ірµкµттэ. 
Бары да біліхтір туох эмэ саІалаахтар. «чолбоннор» 25 сыллаа±ыта бастаан са±алыылларыгар 
оонньуу сылдьыбыт ырыаларын толордулар. ДьиІинэн оччолорго Тумус бэйэтэ солистаан сыл-
дьыбыта биллэр. Бу сотору Чолбоннор дьоро киэ´элэрэ буолуохтаах, онно Тµмµс тус бэйэтэ ыл-
лыырын истэр инибит дэ´эллэрин и´иттим. «айталлар» эмиэ бу кµннэргэ дьоро киэ´элииллэр. 
«Дапсылары» кытта Уус Алданнар бэйэлэрин уолаттара Бµ³ккэ Б³тµрµ³п, анатолий Бурнашов 
тахсан µірµµ-кітµµ бі±і буолла. Байбал табыллан ыллаата. 

Дьэ, уонна саамай µірµµлээ±э, ки´и махтанара диэн, улуус кулубата Иннокентий Бочкарев 
бэйэтинэн, бастакы солб. Е.С.Заболоцкая, култуура управлениятын салайааччыта Борис Заров-



119

у х х а н .  К Э М  с у о л у г а р

няев буолан, бу тµ´µлгэ±э кэлэн кыттыыны ылан кірдµлэр-и´иттилэр. Бэйэлэрин э±эрдэлэрин 
тиэртилэр. Уонна Правительство бэрэссэдээтэлэ Егор Борисов дьа´алынан Уус-Алдан улуу´у-
гар бэриллиэхтээх 1,5 міл. сууммалаах аппаратураны «Тыыннаахтарга» туттарарга диэн  
мэктиэ сурук туттардылар. Ґірµµ-кітµµ бі±і буолла. 

Уус-Алдан ки´илии аппаратураланан тыыннаах муусука да, студиялар µлэлээ´иннэрэ, 
ы´ыахтар, араас фестиваллар, кµін кµрэстэр да тэрээ´иннэрэ сэргэхсийэригэр эрэннибит. Эдэрдэ-
ри иитии, µірэтии барыахтаах. Анал штат кірµллэн, уолаттар хамнастаах µлэлэнэр кыахха 
киирдилэр диэн эмиэ µірµµ буолла. 

«Тыыннаахтар» улуустарын дьа´алтатыгар махталлара улахан. СР ырыа айааччыларын 
сойууґун бэрэссэдээтэлэ, СР µтµілээх артыыґа Алексей Егоров, СР култууратын µтµілээх 
µлэґитэ, култуура колледжын преподаватэлэ Георгий Сергучев, саха рок муусукатын  
а±ата, ытыктабыллаах Тумус Мэхээлэ улуус салалтатыгар эрэмньилээх махтал тылларын 
эттилэр.

Тыыннаах муусука±а рок кіс тµ´µлгэлэрин салгыы сайыннарарга, култуура министиэрис- 
тибэтин бюджетыгар анал строка к³рµллэн, улуустарынан тыырыллан, тыыннаах муусука±а 
аналлаах к³с тµ´µлгэлэри ыытар хайаан да наадалаа±ын дьµµллэстибит. Муус устар 7 к. Горнай 
Бэрдьигэстээ±эр маннык рок кіс тµ´µлгэтин тэрийэн ыытарга диэн буолла.

Э´иилгиттэн былааннаан, саатар 10-ча улууска рок кіс тµ´µлгэтэ тэриллэрэ буоллар ула-
хан хамсаа´ын буолуон сіп этэ. Ìанна анал семинардаан, у´уйаан, маастар кылаастары, ырыа 
тылын-хо´оонун ырытыыны тэІІэ ыытыллыахтаах. Улахан маастардар тыа´ы-уу´у таІыыга, 
муусука араас тээбириннэригэр оонньоо´уІІа, ырыа±а-тойукка µірэтэллэрэ, тута кірдірін сµбэ- 
ама биэрэллэрэ улахан ту´аны а±алара саарба±а суох. Култуура министиэристибэтэтэ кіс тµ´µлгэ 
кыттыылаахтарын этиитин ійіін, э´иилгиттэн бюджетка анал строка кірірµгэр ба±арабыт. 

Уус-Алданнар кэлбит біліхтірµ бэркэ кірсін, а´атан атаардылар. 
Ìайа±а эмиэ оннуга. Дьэ, мин манна биири бэлиэтиибин. Урут рокердар, мусукааннар, 

ырыа´ыттар муста тµстµлэр да «муоска туруохха, муннугу кэйиэххэ дылы» арыгылаа´ыннаах 
буолара. Айар куттаах дьон «а´ыырбытын» сібµлµµр дьон этибит буолла±а. Ол кистэл буол-
батах. КэлиІІи сылларга ити уурайан эрэр. Арыгы баара, а´ыан да сіптііхтір бааллара да, 
аа´а барар ки´ини кірбіт буолбутум ыраатта. Табыкка биир оннук буоларын урут бэлиэтээн 
суруйан турабын. Биир эмэ ку´а±ан бы´ыы сэмэлэнэр, сиэри кэ´ии курдук аа±ыллар буолбут. 
È´эр-а´ыыр ки´и туох кµттµіннээ±и оІоруой, ону ійдµµллэр. Èти µчµгэй. Тыыннаах рок муу-
сука±а кутун-сµрµн туттарбыт біліхтір, ырыа´ыттар-мусукааттар тµмсµµлээх, бэйэ-бэйэни ійі- 
´ір, ійді´ір туспа ураты ыраас эйгэлээхтэр. Тµмсэ, муста тµ´эн тугу ба±арар оІоруохтарын сіп. 
Кинилэр айымньылара кукка-сµргэ тиийэр иитиилээх, тыыннаах. Тыыннаах ки´и – тыыннаах 
эйгэни, тыыннаах иэйиини ба±арар!

Тыыммыт чіл буолуохтун! Рок кіс тµ´µлгэтэ салгыы Горнайга айанныыр.

Уххан.
Дьокуускай-Боро±он
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тыыННааХ мУУСУка абыла¢НааХ аХтыл¡аНа

лунньу 10 к. «Сэргэ» рок б³л³х салайааччыта анатолий Босиков-Босс тэрээ´ининэн 
«тыыннаах музыка абылаІнаах ахтыл±ана» диэн, Майа±а , дьикти µчµгэй тµ´µлгэ буолан 
ааста. Тумус Мэхээлэ, Карл Сергучев, Георгий Сергучев, Лэкиэс, Антон, ЛµІкµр уонна 

мин ыІырыллан тахса сырыттыбыт.
Бу тµ´µлгэ±э барыта алта біліх кэлэн Ходулов аатынан тыйаатырга оонньууларын, ырыала-

рын кірдірдµлэр, и´итиннэрдилэр. Барытын саас саа´ынан, біліхтірµнэн ырытан кірµім.
Бастаан «Майа ритм» сал. Павел Попов. Самодеятельность та´ымыгар оонньуулаах и´ирэх, 

судургу ырыаларын и´иттибит. Бу бэйэлэрэ туспа истээччилээх, кірііччµлээх дьо±ус біліх буо-
лар. Оонньууларын, ырыаларын майгыта, судургу кµннээ±и иэйии борустуой майгытыгар толору 
эппиэттиир. Ìалаа´ын, уруу, тыа сирин коцертарын та´ымыгар бэйэлэрин истээччилэрин булан 
ыллыы-туойа сылдьар дьон. Ìустубут дьон бэркэ сэІээрдилэр. Ìаннык эмиэ баар буолуохтаах 
диэн µчµгэй сыанабыл сиэринэн ылынныбыт. 

Иккис б³л³х, 2006 с. саха биллэр,орто саастаах музыканнарыттан Дьокуускайга хомуллан 
тэриллибит «Уран» біліх. Салайааччы – Михаил Дмитриев. Уруккуттан биллэр гитарист. 

Михаил Ершов – Урукку Бµіккэ Бітµрµіп «Дуораан» білі±µн гитари´а. «Акцент» диэн 
біліххі эмиэ оонньуу сылдьыбыта. Орто µчµгэй баайыылаах музыкант бы´ыытынан биллэр.

Василий Григорьев – урукку ааттаах-суоллаах «Чороон» біліх ударнига. Басистара – Иван 
Дегтерев. Солист, ырыа айааччы Петр Березкин уонна саха сирин биир чулуу гитари´а Гена 
Степанов. «Чороон» соло гитари´а этэ. Туох да диэбит и´ин кµµстээх чээрэ. Хард-рок хайысха-
тыгар µлэлииллэр эбит. Орто сигэннэн аттарыылаахтар, толоруулаахтар. СаІа тэриллибит, этэргэ 
дылы музыка эйгэтигэр «муннулара тыырыллыбыт» дьон тугу ба±арар оІорон та´аарыахтарын 
сіп. ¥чµгэйдэр. 

¥´µс б³л³х, эмиэ саІа тэриллибит, «тыыннаахтар» диэн Уус-Алдан Сыырдаа±ыттан кэлбит-
тэр. Тэрийээччи, салайааччы «Дапсы» біліх клавишнига, соли´а Константин Слепцов-Кучу- 
маан. Соло гитара – Гаврил Свинобоев-Гаят, уруккута эмиэ Бµіккэ Бітµрµіп «Ìµрµчээнэтин» 
гитари´а, саха сиригэр биллэр гитарист. 

Дмитрий Готовцев – саха сиригэр эмиэ биллэр баянист, элбэх тээбириннэргэ оонньуур ура-
ты дьо±урдаах, хор салайааччыта. Урут Степан Семеновтаа±ы кытта «Тумат» біліххі оонньуу 
сылдьыбыта дииллэр. 

Ырыа´ыт, ырыа айааччы Филип Габышев, ударник Слава Кривошапкин, клавишник Алек-
сей Бережнов. Урукку «Сунтар» біліх салайааччыта Михаил Семенов бу біліхха 5-6 ырыа 
оІорсубут эбит. Ылласта. Онто сибиэ´эй ба±айытык и´илиннэ. Аныгы сахалыы рок майгытыгар 
оІо´уллубут ырыалары толордулар. Ортону µрдµнэн та´ымнаахтар. Тыын кэлиэн ба±арталыыр. 
Èнникитигэр тахсыах майгылаах. Толорууга «Дапсы» майгыта баар. Кучумаан «Дапсыга» ір сыл-
дьыбыт сабыдыалын суола буолуон сіп. Бу біліх субу сотору кэминэн бэйэтин суолун булуу´ук. 

То±о инньэ диибин? Кучумаан айыл±аттан бэриллибиттээ±э «Дапсыга» кыайан ситэри тах-
сыбакка сылдьыбыта диэн сыаналыыбын. Клавишник бы´ыытынан оонньууругар ураты-туспа 
майгылаах тыастаах-уустаах музыкант буолара кістірі. Ырыатыгар-тойугар сахалыы хайысха-
лаа±а, тірµт баара кістірі. Кылы´а±а у´уктан эрэр. Кучумаан бэйэтэ туулайан, тыыннаах білі±µ 
хара кµµ´µнэн, улахан ійібµлэ суох тэрийэн сахалыы ырыа-тойук киэІ тµ´µлгэтигэр та´ааран 
эрэр. Уус-Алдан міссµінµн дьµ´µннµµр биир іІµн кірдірір буолсу. Суотту уола Филип Габышев 
биир ырыаны толорбутунан сэдиптээн, ураты суоллаах-иистээх, кэнэ±эскилээх буолсу диэн бэлиэ- 
тиэхпин ба±арабын. Уус-Алданнар бу біліхтірµн кµµскэ ійµіхтэрин наада. Атын баара биллибэт.

«Сэргэ» біліх, салайааччыта А.Босиков-Босс:
– Би´иги саха музыкатын иллэрээ кµннээ±илэрэбит, – диэн туран µс ырыаны толордулар. 

Бэркэ и´илиннэ. Петр Îсипов – ударник, Îлег Васильев – бас гитара уонна ырыа´ыт Босс – 
саха маІнайгы біліхтірµн биир «аксакаллара» буоллахтара.

О



121

у х х а н .  К Э М  с у о л у г а р

«Сэргэлэр» саха музыкатын иллэрээ кµннээ±илэрэ буоллахтарына, «Хардыылар» диэн 
бэ±э´ээІІилэргэ кі´µіххэ. 

«хардыы» сал. Гаврил Колесов-Ганнибал. Ааттаах ырыа айааччы, ураты толоруулаах 
ырыа´ыт. Бары билэр, билинэр ки´ибит. 

Иван Местников – гитарист. Саха сирин биир амтаннаах уонна минэ барар гитари´а. Били-
гин о±олору у´уйар эбит. Сайдан и´эрэ кістір.

Анатолий Îсипов – бас гитара. «Хардыылар» «дэриэбинэлии» панк-рок хайысхатыгар  
«хаанаах-сииннээх» ураты оонньуулара билигин да тыын биэрэр эбит. 

– «Халдьаайыга, хаппыт маска, хара тураах олорорѕ» ырыата, «Балбаах сыта» «Хаар 
тµґэрэѕ» умнуллубат ырыалар. «Хардыылар» ураты суоллаах-иистээх музыка эйгэтигэр ыллар 
хардыыны оІорбут дьон буоллахтара. Ганнибал аата Ганнибал, ураты кістµµ, міссµін, ÌэІэ 
биир ааттаа±а.

«"103» б³л³х. Эдэр ыччат. Хатастан кэлбиттэр. Дьэ, со´уйа µірµіхпµтµгэр дылы саайдылар. 
Босс эппитинии, саха сирин бµгµІІµтµн кірдірдµлэр. Тыыннаах до±у´уолга сахалыы тыллаах 
эдэрдэргэ «¥ргэллэр» эрэ бааллар диэбиппит (олор да саа´ырдахтара), бу чахчы эдэрдэр со´ута-
лыыр курдук кі´µннµлэр. 

«103» диэн Хатас автуобу´ун ньµімэрэ ааттаах, сахалыы кэскиллээх біліх баар буолбутун 
кэрэ´иттэринэн буоллубут. Тыастара-уустара, ырыалара-тойуктара, кістµµлэрэ, туттуу-хаптыы 
сонун. Бары бэлиэтии кірдµбµт;

О±олорго ырыаны аттаран таІан оІорор дьо±ур (композиционнай мышление) баара толору 
кі´µннэ. Со´уччу, туора майгыларынан ыпсаран, ону хомо±ойдук холбоон, сахалыы рок май-
гытыгар оонньоотулар. Оонньуур та´ымнара додо курдук µрдµк. Бэйэлэрэ туспа буочардаахтар, 
туспа ураты толоруулаахтар. Соро±ор тэтим кыайан туту´уллубата. Эрчиллии, наамык (навык) 
ситэ илигэ кістір. 

Ударнигы хай±аатым. До±у´уолу кытта силли´эр тыастаахтык, холку-босхо оонньуулаах 
эбит. Ырыа´ыты хай±аатым. ¥чµгэй ураты ырыалары суруйталыыр эбит. Куолас іІµн уларытан, 
ыган ыллыыра ыарахана кістір. Бэйэтин іІнііх куола´ын уларыппакка ыллыыра µчµгэй буол-
су, уопсайынан куоласка, дор±ооІІо сµбэ-ама наада. Тэтими, «пульсаны» ы´ан кэби´э да сыстар, 
бас оонньуута сіхтірді.

Гитарист уол туспа оІорон кірµµлээх, киэІ-куоІ оонньооччу буолсу бы´ыылаах. Ырыаны 
оІорооччу кини буолуон сіп. Біліхтірµгэр кыыс куола´а ситэрэн-хоторон биэриэх эбит дии са-
наатым. 

Биир уратылара, норуот ыллыыр-туойар майгытыттан тэбиктэнэн тахсан, ону рок барааны-
гар холбоо´ун эмискэ кµірэс гынан кісті туруута, кырдьа±астарга да µксµгэр кыаллыбат майгы. 
Саха рогун эйгэтигэр эмискэ баар буола тµспµт эдэрдэртэн µірдµбµт.

«"103» саамай улахан сайыабаны (сайаапканы) оІордо. Эдэр эрчимнээх, кіІµл-босхо тыын кэ-
лэр. Хатас автобу´ун аныгы музыка диэки айаныгар олорсооччулара элбээтин, кіні айан суолун 
ба±аран туран, бары ал±аатыбыт. Ìаннык эдэр тыыннаах біліх продюссердардаах буолуон наада. 

Босс эппитинии саха музыкатын сарсыІІылара – «Ый суола» біліх.
роман Плотников Леонид Иванов-ЛµІкµргэ Антон Иванов-Антон, биллэр продюсер, «Сэр- 

гэлэри» кытта элбэхтик µлэлэспит эбит. Нарыйаана-Куо, Болдьумаар уонна Сулустаан, Алик 
Григорьев, «Дайыы» біліх, «Радивер» біліх, Èлья Павлов диэн ырыа´ыттары продюсердаабыт. 
¥лэтин тµмµктэрэ кістір. Бу Антон, мин кыра о±о саа´ым до±оро Нуучча Вовка уола эбит. А±ата 
Вовка Тµбэй-ДьаархаІІа олорбута. Кыра сылдьан оонньоон, мэниктээн, араас баака´ы оІорон, 
мі±µллэн да биэрэр этибит. Хата, мин µірдµм, уолуттан.

Бу да тэрээ´интэн тэбиктэнэн, эдэрдэргэ аналлаах тµмсµµ-тµ´µлгэ буолар чинчилээх. Јйµіххэ 
эрэ наада.

Билигин фонограмматтан, дьону албынныыр ньыматтан тохтуохха диэн киэІ кэпсэтии ба-
рар. Омук сирдэригэр «плюсовканан, минусовканан» сымыйанан ыллаан харчыны хомуйуу мас-
сыанньыктаа´ын, истээччини албыннаа´ын кірµІµн бы´ыытынан сокуонунан бобуллар буолла. 
Россия±а да ити ту´унан киэІ дьµµллэ´иилэр буолан эрэллэр. Попса фонограмнай дьайаана, 
шоута истиІи, и´ирэ±и сµтэрдэ. Кут-сµр тыыннаахха наадыйар.  

"«Сэргэ» ааттаах-суоллаах кырдьа±ас біліх утумнааччыларын у´уйан эрэллэрэ, эдэрдэри 
тыыннаах музыка±а иитэллэрэ, угуйаллара кілµінэлэри ситимниир.

Анатолий Босиков-Босс, бу, Тумус эппитинии, сылаас холумтаннаах тэрээ´инэ кини кэргэнэ, 
култуура µлэ´итэ Вера николаевна±а µйэ аІаардаах юбилейыгар айар µлэнэн алгы´ынан буолла. 
Талааннаах айар µлэ´ит аІаарыттан улахан тутулуктаах. Бары музыканнар Вера Николаевнаны 
э±эрдэлээтилэр, Босс тэрээ´инигэр махтаннылар. 

Тыынаах музыка абылаІнаах тµ´µлгэтиттэн бары астынан кэллибит.
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лэкИэС

аха култууратын, искусствотын, литературатын, эйгэти-
гэр туох саІа сахалыы тыын баарын, саІа уларыйыылар,  
хайысхалар, истииллэр баар буолбуттарын бары истэ, билэ, 

к³р³ сылдьабыт. Сыанабыллар да араастаахтар. Мин бэйэм сана-
абын быктардахпына, театрбыт кунньуктµµрэ±э ³р³³т³. ¥Ікµµ са-
халыы хайысха±а бара сатыыр. ол эрэн с³пт³³х киэп-халыып, тут-
туу-хаптыы ч³лµн булан оло±ура, эттэнэ-сииннэнэ илик. Геннадий 
Баишев µлэлии сатаата. «эрэл» µІкµµ ансамбыла сахалыыны тутан 
и´эн, уо±а хараата. кыах тиийбэтэ курдук. Уру´уй эйгэтигэр тимо-
фей Степанов айымньыларын тыына тутан турар. Бу эйгэ±э уру´уйу 
табаарга кубулутуу майгыта бара турар. архитектура±а, дизайыІІа 
сити´иилэр бааллар, Сахалыы дьµ´µлгэн – дизайн сайынна. таІас 
бы´ыытын-майгытын дьу´µйµµгэ µрдµккэ та±ыстылар. 

киинэ ки´и ку´а±анын хостуу сатаан баран, онно буксуйда, хол-
лон хаалла, біліні±ір бэттэрдэ бадахтаах. «ЧыІыс хаан» хайдах буолара биллибэт. Кэмэ кэл-
лэ±инэ кірµіхпµт-истиэхпит дии. Ки´и эгэлгэни истээри олорор.

литература±а эмиэ им-дьим. Ахтыы, дьахтар ытабыла маассабайдаата. кинигэ тахсыытыгар 
нэ´илиэктэр остуоруйалара, улуу дьоннор олохторо, кэнэ±эски, саха сирин остуоруйатын оІоруу-
га тэптик буолуо. 

Удьуору ыал та´ымыгар ырытыы барда, тірдµ-уу´у ха´ыы бара турар. айыы µ³рэ±э балайда 
бара турар. духуобунаска атын суох. Фольклор олоІхонон сайдыах чинчилээх. Онтубут сиикэйэ 
суох кырдьыгынан бардар диэн санаа баар.

опера-балет бэйэтин эйгэтигэр сити´иитэ элбэх. Атын эйгэ буолла±а. Сахалыыта суох, ол 
хобдох. «Ньургун Боотуру» туруоруохтаахтар, онно кістµі.

Èскусство маассабай кірµІэ самодеятельность олох э´иннэ. ÌэІэлэргэ син баар. 

ырыа, тойук, до±у´уол эйгэтэ

Ар±ааІІыны, нууччалыыны µтµктэр. Сахалыыга дэгэрэІи тутта. До±у´уол онно сайынна. 
АІардас ити и´ин кинилэри сыаналыахха сіп. Ону оІорор уонна соІнуур, µірэтэр, такайар дьон-
нор баар буоллулар. Èти дьоннор ити µгэ´и оло±урдан эрэллэр. Сахалыы истиил манан кі´µннэ. 
¥гэскэ кубулуйда±ына кыайыы буолар. Олортон бµгµІІµ кµІІэ биир чулуулара лэкиэ´и – Ин-
нокентий Гаврильевы истиэхпит.

Хаан тардыыта диэн баар. Ар±ааІІыны µтµктµµ маассабай бара турда±ына, саха ті´µµ му-
зыканнара, орто саастаахтар хааннара тардан, µтµктµµ диэки буолбакка, сахалыыга эргийдилэр. 
Уонна манна булумньулаахтар. Онтулара бу олоххо туспа этии буолуон ба±арталыыр. Ìанна а±а 
музыканнар сабыдыаллара элбэх. чолбон, айтал, чороон курдуктар. Саамай ті´µµ сабыдыалы 
классиктар С.Зверев. христофор Максимов хаалларбыт ырыалара-тойуктара оІордулар.

Саха ырыатын тойугун µгэ´э умнуллубута. Ìуусука±а сахалыы барыы диэн, тыыннаахтыы 
туту´ан туран дой±охтоон барыылаах. Чопчу миэтэрэтэ суох, тута хо´уйан дой±охтоон тµ´µµ баар 
буолуохтаах. Куолас кылы´ахтаах, дор±ооно уратылаах буолар. Хо´уйуутугар ис хо´ооно хаты-
лана турбат. Дор±оону тойон угуулаах.

Дьэ, маннык сахалыы майгыны тутууга ча±ылхай холобурунан Лэкиэс буолар. Кинини кытта 
сахалыы до±у´уолу оІорууга µгµстэр алтыстылар. Кини аата дор±оонноохтук и´иллэр буолла. 
Ырыа до±у´уолун оІорооччулар элбэхтэр, олортон бу кµІІэ мургуннара – Иннокентий Гаври-
льев-лэкиэс.

С
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Кини ÌэІэ-ХаІалас ТіІµлµтµттэн тірµттээх. А±ата Эмис – Наахара ки´итэ. Хос э´этэ  
Кытаах уус диэн тимир уу´а. Èйэтэ ТіІµлµ. Èйэтин аба±ата аатырбыт олоІхо´ут ТоІ Суорун. 

Киэсэ култуура колледжыгар эстраднай отделения±а инструменталист идэтигэр Георгий Сер-
гучевка µірэнэр. Г. Сергучев музыкальнай грамота±а, сахалыыга аан бастаан у´уйбута уонна 
колледж и´инэн «дапсы» диэн білі±µ тэрийэн, иитэлээн та´аарар. Ìанна николай осипов, ле-
онид Иванов-лµІкµр, Василий Федоров, костя Слепцов, Павел Семенов сµрµн састаап буолан, 
тыыллан-хабыллан тахсаллар. Билигин бары туспа ааттаах-суоллаах ырыа´ыттар, мусукааннар, 
аранжировщиктар, ырыа айааччылар. 

1995 с. салайааччылара Г.Сергучев тумус Мэхээлэни кытта били´иннэрэр. Ìанна этэргэ 
дылы «саІаттан тіріі´µн» буолар. 

Лэкиэс ону маннык ахтар:
– Тумус бастаан миигин оонньуурбун истэн баран: «Дойдугар тиийэн хачыгаардаа, сатаан 

оонньообот эрээри муІнанымаѕ» – диэбитэ. Ол курдук барыбытын «алдьаталаан» баран абы-
рахтаталаабыта. «Туох ааттаах ки´итэ кэллэ, этэрэ барыта тµктэри, тµІнэри ійдібµллээх, олох 
атын» диэн, µійбэтэх-ахтыбатах майгы µіскээбитэ. Бастаан кини би´иэхэ этэрэ, тоІ эккэ этэр 
курдук этэ. 

Сыыйа а´ыллан, кини дьайааныгар киирэн хаалбыппыт. «ойуун тµµлэ» испэктээкили ту-
руорууга Тумус µлэлэспитэ. Би´игини до±у´уолга кытыннарбыта. Онно ис турукпутунан, эт-
тиин-хаанныын у´уктан эрэрбитин ійдіібµппµт. «Ломка» дииллэригэр дылы уруккубут алдьа-
нан, «эттэтэн», саІаттан сахалыы таІыллыбыппыт. Ìуусука±а сахалыы барыылаах, оІкуллаах, 
кут оонньуулаах майгыга ылларан испиппит. Оло±у кірµµбµт, сыанабылбыт кытта уларыйбыта. 
«Чолбоннор», «Айталлар», «Чорооннор» диэн кимнээх эбиттэрин, ис дьиІнэригэр иІэ ійдµіх 
курдук буолбуппут. Урут аІардас кулгаахпытынан истэр бэйэбит, кутунан-сµрµнэн истэргэ, 
ылынарга µірэммиппит. 

Ол тµмµгэр Тумус айыытынан «Сарыал тыына»", «таах саІа"», «Сµµрээн» диэн олох сахалыы 
тыыннаах альбомнары та´аарбыппыт. Тута дой±оххо, куоттара сылдьар майгы кэлбитэ. Ону тута 
сатаан айар-тутар майгы кэлбитэ. Бу улахан у´уйуллуу тµмµгэ этэ. 

2000 с. Питерга бара сылдьыбыппыт. Барыта 200-чэ біліх мустубут этэ. Онно сахалыы муу-
сука бараана диэн туох уратылаа±ын, ханнык та´ымІа сылдьарбытын µчµгэйдик ійдіібµппµт. 
Хас да кµнµ бы´а кинилэри истэ сатаабыппыт.

Сахалыы дор±оону араара µірэнии, кукка-сµргэ тиийэр тыл суолтатын, кини хайдах мело- 
дия±а олоруохтаа±ын, хайдах до±у´уолга таІыллыахтаа±ын ійдіі´µн кэлбитэ. 

– Лэкиэс бэйэІ студия тэринэн, ырыа±а до±уґуол оІоруунан кµµскэ дьарыктана±ын, 
оІортолообут до±уґуолларыІ сахалыыларынан, таІыллыылара табыгастаа±ынан  
аатыІ-суолуІ билиннэ, бу µлэІ харчы оІорор майгы буолла±а, айымньылаах µлэІ кэнники 
кµіІІэ хаалан хаалыа суо±а дуо?

– Аранжировканан дьарыктанар студия саха сиригэр µгµс буолла. Ырыынак буолла±а дии. 
Ыллыан ба±алаах элбэх. Фонограмма оІотторооччу элбэх. Сакаас бы´ыытынан ыла±ын. Хайдах 
ырыаны тірітін а±албыттарынан, ону до±у´уолунан таІыннаран биэрэбин. Ìатырыйаала хай-
да±ыттан тутулуктаах. Ìілтіхтін хайдах да оннук µчµгэй гынар кыа±ыІ суох буолла±а дии. Сым-
сах аата сымсах буолар. Сµµстэн биир эмэ табыллыбыт мелодията дьµірэлэспит тыллаах-істііх, 
µтµктµµ буолбакка, айымньы баар буолар. Онно кы´анан оІоро сатыыбын. 

Ардыгар бэйэм тылын суруйан, мелодиялаан ырыалары эмиэ оІортуубун. Холобур ити  
«Сайылык» диэн ырыабын Василий Еремеев-чээ Бааска ыллыыр. «к³мµс кµ´µн» Дапсыга ыл-
лааччыбыт, «айанньыты» – Байбал, чээ Бааска ыллааччылар. Бу соторутаа±ыта анатолий Бур-
нашов альбомун оІорон та´аардыбыт. тумус сµбэ-ама буолбута. Онно сыттыа ньымата, дэгэрэІ 
истииллээх ырыалар киирдилэр. До±у´уолу таІыыта сахалыы уратылаах барыылардаах. Тэтим 
дор±оону сиэспэт майгытынан дьµірэлээн, билиІІи оло±урбут майгыттан атыннык таІан µлэ-
лээтибит. кеша Васильевка, Байбалга µлэлэ´э сылдьабын. Ый кыы´а µс-тµірт мин ырыабын 
ыллыыр. Ол курдук ырыа´ыттары кытта µлэ ба´аам буолла±а. «норд Саунд» диэн муусука µрдµк 
оскуолатын о±олорун білі±µн кытта µлэлэ´эбин. Эдэр, ба±алаах µчµгэй о±олор бааллар.

– Аан дойдуга фонограмманан ыллааґын µйэтэ ааґан, тыынаах муусука диэки эргиллии 
баран эрэр, биґиэхэ хайда±ый?

– Арассыыйа±а барыта фонограмма, би´иэхэ эмиэ. Би´иэннэрэ Арассыыйа попса (истилэІ) 
ырыа´ыттарын µтµктэллэр. Ыччат онно убанна. До±у´уолу оІорооччуларга онтон сакаас киирэр. 
Эппитим курдук, куттаах-сµрдээх ырыа сµµстэн биир эмэ кістін аа´ар. Ìанна барыта ырыынак, 
харчы оруоллаах. 

ДьиІинэн, истээччилэр да, муусуканан да дьарыктанааччылар, ырыа айааччылар истиІ 
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и´ирэх ырыалары, до±у´уолу айыахтарын, истиэхтэрин ба±араллар. Кут-сµр оннугу ирдиир.  
Ахтыл±ан буолан ки´иэхэ сылдьар. Билигин дэгэрэІ ніІµі сахалыы истиил саха эстрадатыгар 
олохсуйан эрэр. Сахалыы до±у´уол да майгыта µіскээтэ, олох кіннірµ буолбатахпыт. Эдэр біліх-
тір баар буолан и´эллэр. Тыыннаах муусука олох эстэн-быстан барыа дии санаабаппын. 

– Эн бэйэІ мелодия айа±ын, до±уґуол аттара±ын, ырыаІ тылын да суруйталыыгын, 
бэйэІ да ону толоро±ун, студия±ын µлэлэтэ±ин, «Дапсы» біліх салайааччыта±ын. Этэргэ 
дылы, элбэх эйгэни баґылаатыІ. Айар-тутар µгэІІэр сылдьа±ын. Эйиэхэ тыылыІ хайда±ый?

– Ки´и кэргэнинэн. Ìин эрэллээх тыылым – кэргэним. Кэргэним анна оскуола±а бииргэ 
µірэммит кыы´ым. Эрдэ ыал буолбуппут. Кини бэйэтэ ырыа ыллыыр, ырыа айарга да холонор 
этэ. Ìузыкальнай µірэхтээх. Ìиигин ійµµр уонна ійдµµр, итэ±эспин-бы´а±аспын уйар, сµрэх ба-
а´ын эмтиир, кут-сµр кураанахсыйыытын толорор буолан тапсан, тапта´ан, ньир-бааччы олоро-
бут. ¥с о±олоохпут. Улахан уол дима тохсус кылаас. Орто о±обут дайаана ыллыыр буолан эрэр, 
Кыра уол роберт биэстээх бэдик. Ìин тыылым µчµгэй. 

Бастаан тахсарбар, студияланарбар таайым роберт Бурнашов улаханнык кіміліспµтэ. Èдэ-
лээх, айымньылаах ки´и буоларбар Георгий Сергучев, тумус Мэхээлэ у´уйбуттара. До±отторум- 
атастарым элбэхтэр, айар-тутар ба±а ба´аам.

   
к³лµ³нэлэр ыпсыыларыгар

«Чолбон», «Айтал», «Чороон», «Сэргэ» курдук биллэр біліхтір мусукааннарын кэнниттэн, 
билиІІи орто саастаах кілµінэ мусукааннарын биир сис ки´илэринэн Èннокентий Гаврильев- 
Лэкиэ´и билинэллэр. Кини ону ырыа айааччы, до±у´уол аттарааччы, мусукаан да бы´ыытынан 
кірдірді. 

Лэкиэс – флегматик. Кµнтэн кµн дьаптайан, ньыматыйан туран, ти´игин быспакка µлэлиир 
дьо±урдаах. Кини кыттыспыт, айар тутар илиитин уурбут, кута-сµрэ оонньообут ырыата-тойуга 
ки´ини тыытардаах, истиІнээх, и´ирэхтээх буолааччы. Соло-гитарист бы´ыытынан кини оон-
ньуутун сі±ір-махтайар элбэх, на´аа µчµгэйдик киирэн тахсыталыырын астына истээччибит. 

Лэкиэс тыыннаах муусука±а иитиллибит ки´и. Тыыннаах, куттаах-сµрдээх муусука диэки 
хайы´а туруо±а, сахатын умнуо суо±а диэн бигэ эрэллээхпин. Кини µілээннээхтэрэ, чээрэлэрэ 
бары кытты´ан билиІІи кэмІэ этии этэллэригэр, сахалыылара сайдан, уратылаах суолу саха 
эстрадатыгар оІороллоругар ба±арабыт. 

дэгэрэІ, ´ыттыа майгыта киирдэ, тойук майгытын туту´уу сайдан эрэр. олоІхо±о оло±у-
руІ диэн, этэргэ дылы, таІара биллэриитэ кэллэ. Мусукааннар бу эйгэни сайдар суол, тирэх 
оІостоллоро наада. кэм-кэрдии ирдэбилэ, эппиэтэ – лэкиэстээххэ, э´иги к³лµ³нэ мусукааннарга!  
кытаатыІ, ³бµгэ майгытыттан оло±уран, тахсан и´иІ! 
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байбал

айбал убайын Степаны ³лµ³н иннэ билсэн испитим. У´уннук 
эн -мин дэ´э алтыспата±ым. 1992 с. ахсынньытыгар Москва к. 
саха рок б³л³хт³рµн сµрэхтэниитэ буолан турардаах. киниэхэ 

ол бµтэ´ик тµ´µлгэтинэн буолбута бы´ыылаа±а. «айталларга»", саха 
этно-рок хайысхатыгар биир чыпчаал буолбут «айанньыт ырыатын» 
толорбута. оттон «чолбоннорго» биир чыпчаалы «У´уктууну» ники-
фор Семенов толорбута. Саха рок музыкатын ис дьиІэр киирдэххэ 
ураты ыарахаттардаах, умайыктаах, уйул±аны уйу´утар туруктаах, 
ураты салгыннаах эйгэ. УІа -хаІас, µ³´ээ -аллараа барааннардаах 
сындаа´ыннаах, илистиилээх, иэстэбиллээх да эйгэ... ордук «чол-
бон», «айтал» курдук б³л³хт³рг³ ыллыыр  туойар, оонньуур буоллах-
тарына. Степа ол эйгэ±э эмиэ ыллаан-туойан ааспыта.

Ìин онно сылдьан кэлэн баран «Тэрийбиччэ тэрийиэххэ баара...» 
диэн ыстатыйа суруйбутум. Онтон балыы´а±а киирэн сыппытым. Со-
тору со±ус буолан баран Степа эмиэ онно киирбитэ. Туруга ыарахан этэ. Ха´ыакка ол ыстатыйам 
тахсыбытын а±албыттарын киниэхэ биэрбитим. Бырааттара бааллара. Аахтардыбыт диэбиттэрэ. 
Ìин барарбар утуйа хаалбыта. Сотору тыына быстыбыт этэ...

Èти кэнниттэн ті´і эрэ буолан баран, Степа быраата диэн Байбалы били´иннэрбиттэрэ. Аска-
лоннаа±ы кытта алты´ара. Бабочкалаах уолаттарга баара, «Дапсыга» кыттан дабыдалыгар куор-
сун анньыммыта. Кірін-истэн чо±улуІнатан, бэрт сэргэх уол тµргэнник умайыктанара. Сотору, 
олус сотору бэйэтин билиммитэ. Тулата кини саІа кіті±µллэн эрэр дор±оонноох ырыатын ымыы 
гыммыт ыччаттар хай±абылларынан тото туолан, та´ынан дьалкыІныыра кістір этэ. Ìиэхэ кэ-
лин элбэхтик сылдьар буолбута. Ол сылдьан сэІээриллибитэ да, мі±µллµбµтэ да элбэх буолуох- 
таах. «Дапсыларыттан» тэйэн, туспа бэйэтин аатын ааттатар ырыа ыырдаммыта. 

Ырыа´ыт буолан эрэр. Ìин санаабар, бу билиІІи истилэІ ырыа /попса/ эйгэтигэр ыллыы 
сылдьааччылартан ки´и ырыа´ыт диир толорооччута олох а±ыйах ээ, 

Олох судургутутан эттэххэ, биллэрин курдук, ырыа´ыт буоларга µс сµрµн ирдэбили ба´ылыах-
ха наада. Ол бастатан туран, тылга сы´ыан, икки´инэн, мелодия±а дьо±ур, µсµ´µнэн, дор±оону 
кіті±ін, саІа та´ымыттан та´ааран ыллатар ньыманы ба´ылаа´ын.

Ìанна ырыа кірµІэ, толоруллар ньымата, истиилэ уонна хааныгар туох баара ырытыыга, 
сыанабылга туруохтаах.

ДьиІ саха уонна классика эйгэлэрин тыыппакка туран эттэххэ, ки´и кµннээ±и чараас иэйэр 
эІээрин ирдэбилигэр сіп тµбэ´эр истилэІ ырыа истиилэ би´иги бµгµІІµ олохпут кістµµтµнэн буол- 
ла. Ол оннук буолуохтаах да±аны. Ханнык ба±арар олох, ырыа±а бэйэтин кµннээ±и сирэйин булу-
нар айылгылаах. Бу сирэйи ырыттаххына билиІІи сомохпут, ыччаппыт сирэйэ хара±а, дьµ´µнэ- 
бодото, дуу´ата ойууланан тахсар. Дьэ, манна Байбалы а±алан туруоран кэби´иэ±иІ. Кини хайдах 
кістір эбитий, мин харахпар? Атыттарга холоотоххо Байбал сахатыйан кістір. Ол тугуй? 

Эппитим курдук, бастатан туран, тылга сы´ыана. Ол кини ырыатын хо´ооннорун ырытан 
кірдіххі кістір. Бэйэтин тылларыгар суруллубут эрдэтээІІи ырыалара о±олуу тэттик ійдібµл-
лээхтэр, тыл- іс дьадаІы да, ба±а ба´аам. 

1993 с. армия±а сылдьан суруйбут ырыалара «абылаама»", «эн эрэ» тапталлаа±ын «кµІІэ-ый-
га холуур» о±олуу олус судургу, бы´аччы, малтаччы тапталга билинэр, тµргэн µлµгэрдик хоруй 
эрэйэр тыллардаах, «...кµн тыгар сардаІатын... сабардаан ылан... бэлэхтиир» омуннаах таптал, 
ахтыл±анын оонньуута и´иллэр. 

«"киэ´ээІІи ырыа»", «хомойобун»", «тµµн µ³´э» курдук ырыаларыгар утуйар уутун кітµп-
пµт оло±ун ту´унан санаалар бэрт судургутук, «...эн утуй кµµскэ...», «тµµлгэр кір эн, дой-

Б
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дуІ улуу ірµстэрин.., кірµіІ іссі билбэт сирдэргин!» диэн «бирикээстэтэлээн кэби´эр» салаІ  
этиилэрдээх, ыпсыбатах тыллардаах кістµµ ойууланар. «тµгэІІэ»", «таммах»", «Баар миэхэ» 
диэн ырыаларын и´иттэхпинэ метеорологическай сводкалары санаан кэлэбин уонна Байбалга 
«метеоролог буолуох ки´и хаалан эрэ±ин» диэн кµлэ-оонньуу этээччибин. Тыла -і´і ті´і да  
олуонатык таІыллыбытын иннигэр, Байбал айыл±а кістµµтµгэр бол±ойон иэйэр санаатын 
дьµірэлии сатыыра кістір.

«"Бар дьоммор"», «Ийэбэр", «Баар миэхэ» диэн ырыаларыгар дойдулаа±ымсыйыы (патрио-
тизм), тіріппµт ийэ±э таптал, бар дьоІІо махтал этиллэр.

"Чахчы эбит, 
 кырдьык эбит,
   ахтыл±ана ааспат эбит.
Сµппэт эбит,
  сойбот эбит, 
   эґиэхэ мин тапталым,
Тіріібµт дойдубар,
  ийэбэр, а±абар, 
   бар дьоммор!

Судургу да буоллар, ій  санаа сайдыытын, аан дойдуну анаарыы, µчµгэйи-ку´а±аны араарыы 
та´ыма улаатан, кини бу сиргэ бэйэтин миэстэтин, суолтатын ыраІалыыр, ырытар буолан и´э-
рин туо´улуур.

Биллэн турар, кини тылын мелодия±а сіп тµбэ´иннэрэ сатаан ійдібµллэри, тыл суолтатын 
кумалаан, суруйар кэмин, иэйэр тµгэнин, туохха кими хайдах холуурун бутуйбутунан таІара 
кістір. Хомо±ой хо´уйууну кыайан булбатым. Ол барыта тылга билии тиийбэтиттэн, суруйбутун 
кимиэхэ да кірдірін ырыттарбата±ыттан, сµбэлэппэтэ±иттэн.

арбита курдук биллэр поэт тылыгар «о´уордаах ыйдаІа»", «Сааскы кµн» диэн бары іттµнэн 
табыллыбыт ырыалардаах. Иннокентий артамонов тылларыгар «кэрэхсиэ»", Илья Зверев тылла-
рыгапр «т³нн³рб³ккµн»", а.тарасов тылларыгар «Миэхэ эн мэлдьитин» диэн ырыалара дьо´ун-
наахтар. Ìин тылларбар, «ДьэІкир иэйик», «Ìин бµгµн эйиэхэ», «¥ірµµ», «Кµіх дуол» диэн 
ырыалардаах.

Èс хо´оону улаханнык суолталыыр буолан и´эр. Кини мэлдьи кірдµµр, саІаны сэІээрэр, 
бэйэтин тылга билиитин сэргэхситэр идэлээх. Байбал тылга кыра±ы буолсу, ханна, кимиэхэ туох 
µчµгэй тыл- іс баарын сонордо´ор. Оннук ки´и сайдан, µірэнэн и´эригэр эрэниллэр. 

Èнньэ гынан, кини тылга билиІІи сы´ыанын би´ириибин. Тіріібµт сахатын тылын ійдµµр, 
таптыыр, харыстыыр суолга µктэнэн эрэр. Бэйэтин тылга кыа±ын та´ымын билинэн, итэ±эстэ-
рин-бы´а±астарын толорорго, ону сайыннарарга, байытарга ийэ тылын и´ирэ±ин иІсэлээхтик 
истэр, истиІин ирдиир, тыл іІµн талатын, ійдібµллээ±ин сонордуур ійгі-санаа±а тиийэн эрэр 
диэн сыаналыыбын. Кириитикэни, сатаан бэйэтигэр ту´алаахтык истэр буолан и´эрин улахан-
нык хайгыы саныыбын. 

Ìанна биири то´о±олоон бэлиэтиэххэ сіп. ¥чµгэй куоластаа±ыІ дуу, музыка±а дьо±урдаа±ыІ 
и´ин, тылга дьо±ур, талаан ки´иэхэ эрэ барытыгар бэриллибэт ээ. Оннук дэгиттэр талааннаах 
дьон олох сэдэхтик кістін аа´аллар. Биир этиини сатаан таІмат аата, бэлэм суруллубут, айыл-
лыбыт биллэр поэттар тылларыгар µлэлиэххэ то±о сатамматый. ¥гµс ырыаны айааччылар бэйэлэ-
рин тылга кыахтарын билиммэт µгэстээхтэр. СалаІ тылларын-істірµн кимиэхэ да кірдірбіккі, 
ырыттарбакка, µксµгэр суруйбут тылларын ійдібµлµн, суолтатын да билбэккэ ырыа µтµктээй-
илээбит буолаллар. Бу тµмсµµ, ырытыы, кириитикэ суо±уттан, бэйэ ту´унан дэІи сатаан истибэт 
і´µргэс буолууттан. Хайдах да буоллун, бу бэйэм киэнэ диэн буолар. Ол суруйбутун атын дьоІІо 
соІнуу турарын ійдіібіт. Јссі ки´иІ, мантын табаар оІорон эйиэхэ харчыга атыылыыр. ¥ксµ-
гэр ырыатын тылын ким суруйбутун кистиир. Эдэр ыччат ол мікµ тылга иитиллэр. Саха тыла 
«бэйэлэрэ айар» аныгы ырыа´ыттар эйгэлэригэр улаханнык ньµдьµрээтэ. Буортулаах, хаачысты-
бата суох табаары оІорон тар±атыы бобуллар диэн эмиэ баар этэ эбээт.

Сорохтор тылбыт, аныгы ыччат судургутуйбут, нууччатыйбыт кµннээ±и бар -кэл салаІ тылы-
гар сіп тµбэ´эр буолла да сіп дэ´эллэр. Айымньыга, айар µлэ´иккэ хайдах оннук ирдэбил туруон 
сібµй! Ол да и´ин оннук «айымньылар» кµннээ±и олох аалсыытын кіібµлµгэр кубулуйан, аа´ар 
айан суолун кирэ-хо±о буолан хаалаахтыыллар...

«"Саха Виктория±а» Михаил Семенов Тумус Ìэхээлэни ыІыран, бэрт ырытыылары са±алаан 
испитэ таах хаалла. Сайыннарыахха баара. Ха´ыаттарга бэйэ бэйэни арба´артан атын ырытыы, 
кириитикэ суох кэриэтэ. альберт Степанов  – куорат уола «Ил  тµмэн» ха´ыат «Ìузыкальнай 
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эргимтэтигэр» ааптардары бэйэлэрин саІардыталаан балачча кириитикэ и´иллибитэ. Онто туспа 
кинигэнэн тахсыбыта. 

Ырыа-хо´оон айааччы, толорооччу ырыата ті´інін сэІээриллэр буолан и´эр да, соччонон 
астылаІа эрэ буолбакка эппиэтинэ´э бары іттµнэн улаатан и´эр.

Киниттэн истээччи, кірііччµ эрэйэрэ, кµµтэрэ, эрэнэрэ элбиир. Èрдэбил улаатар. ДьиІинэн 
эттэххэ, истээччи, кірііччµ эйгэтэ ха´ан да туолбат уонна топпот эйгэ. ДириІ далай, алаа мо±ус. 
Эн онно умсаахтана оонньуугун.

Табыллыбыт тыыннаах тылга бэйэтигэр ырыа тэтимэ, мелодията, толоруллар ньымата баар 
буолар. Ол баары таба тайаммыттар ырыалара табыллар, ньымата да кістір, тыллара и´иллэн, 
атыІІа тиийэн «тыытардаах» буолар.

Ырыа майгыта, мелодията, до±у´уола хайдах буолуохтаа±а ырыа тылын ис хо´оонуттан, 
ійдібµлµн иэйэр кµµ´µттэн, бараанын тэтимиттэн, толорор куолас хайда±ыттан тахсар. Ардыгар 
ханнык эрэ, ким эрэ куола´ыгар, толорор ньыматыгар сіп тµбэ´иннэрэн, майгыннатан ырыа 
суруллар. Ырыа ааптардара сµнньµнэн бэйэлэрин куттарыгар эрэ сіп тµбэ´эри кірдµµллэр. Бэйэ 
та´ымыттан, кыа±ыттан тирэнэн атыІІа, киэІІэ, µі´ээ дабайан, сэтэритэн и´ии сайдыыны 
кэрэ´элиир. Туох барыта сэтэрээ´иннээх буолла±ына инникилээх буолар. Айар µлэ´ит биир сиргэ 
ір тэпсэІнии турара эстэн эрэрин, бµппµтµн туо´улааччы.

Байбал ырыа ис хо´оонугар, ійдібµлµгэр суолта биэрэ сатыыр буолан, ырыалара ійдібµл-
лээхтэр, мелодиялара иэйиктээхтэр, куола´ын кыа±ын ситэ ту´амматар да, баар баара ітін тах-
сар. Орун оннугар сіп тµбэ´иннэрэн кэби´итэлээччи. Ону сэргэ, а´ара тµ´µтэлээ´ин, кістін турар 
кінні´µллэр кыахтаах ал±астары ыксаан-бохсоон, буоллун -хааллын диэн а´аран кэби´эрэ Бай-
балга суох буолбатах, баар. ¥ірдэрэ диэн, онто сырыы аайы а±ыйаан и´эр. Бу кини айымньыты-
гар эппиэттээхтик сы´ыанна´ар буолан и´эрин туо´улуур. 

Куоласка айыл±аттан µчµгэй орто бэриллии баар. Ìаны сатаан ту´аныыга, сайыннарыыга, 
биир таба туппуту «нэк буолуор дылы» кэтэн толорууттан саІаны кірдіі´µІІэ дьулу´ар уон-
на дьаны´ар. Ардыгар ыксыыр, дібіІнµк тиийэ сатыыр, кумалаан, біріін кэби´эр. Холобур 
Х.Ìаксимов «Сэгэттэйим о±ото» диэн ырыатын «тупсарбытын» и´иттэхпинэ хомойобун. Чуо-
лаан киниттэн кі´µппэтэх тµктэри кµµтµµм курдук кірібµн. Ìанна «мин а±ай» дэнии, ки´ир-
гээ´ин, киэбирии, саха омук дэгэрэІ диэн улууканнаах ырыа ыллыыр ньыматыгар кітµмэхтик 
сы´ыанна´ыы тыына биллэр. Сыр кыла´ах, бытарытыы, дэгэрэІ µі´ээ, аллараа охсууларын 
майгыннатар буоллулар да, кээмэйин билбэккэ, тітілі суох µлµбээй туттуу ырыаны киэркэ- 
тиэхтээ±эр ньµдьµрэтэр, баарынаа±ар суо±а ордук оІорор. Байбал сорох ырыаларыгар дор±оону 
эрэ буолбакка, бµтµн сµ´µіхтэри «сиэн кэби´эн» баран, «тобуктаталыы» сылдьара эмиэ баар 
суол. «Ìин бµгµн эйиэхэ» диэн мин тылбар ырыатын бастаан оІороотун миэхэ и´итиннэригэр 
сµ´µі±µ хабыалаа´ын суох этэ. Арай альбом буолан тахсыытыгар аппатыыта киирбит бы´ыы- 
лаах, «хабыалаан кэбиспит». Бу бэйэ µлэтигэр кітµмэх, эппиэтэ суох сы´ыан дэнэр. Байбал 
онтун билинэр, ыксаан кэбиспитин ійдµµр, инникитигэр µірэх оІостоо ини диэн санаан этэбин. 
Ки´и бэйэтин сыы´атын билиниитэ – бу саамай улахан кыайыы буоларын элбэхтик этэн да, 
суруйан да турабын.

 Дор±оону, сµ´µі±µ, бµтµн тылы «сиэн кэби´ии», этиини сатаан саІаран ыллаабат буолуу – 
аныгы эдэр толорооччулар сµрµн ыарыылара буолла.

Ырыа тэтимигэр, иэйиитигэр, майгытыгар сіп тµбэ´э тупса±айдык туттуу  хаптыы, хамсаныы 
Байбалга кыайтара илик. Ìанна идэлээх дьон сµбэтэ  амата ту´алаах буолуо этэ.

Куолас, куолас эрэ буолуо дуо, саха ырыа ыллыырыгар ханан ба±арар, тугунан ба±арар ыл-
лыыр ньымалардаах. Бэлэс, хабар±а, ньімігій, кэІирии, хоІуруу, кіІкілій, иІкэлэй уо.д.а. 
элбэх. Ыллыыр ньыматыгар кµірэтэн  дьиэрэтэн, дьири´итэн  дьµрµ´µтэн, унаардан  куйаардан, 
сыыйан, хабыалатан, уобалаан, дэгэрэІнэтэн, бытарытан, лабысха, саІаран барыы о.д.а. Хайа 
уонна куола´ы араастаан іІніін барыыта сытта±а дии. Онно сібµн кірін, дьµірэлээн туттар 
ньымалардаах. Ырыа киэІ туонатын бу диэки эІээригэр оттоммото±о ір буолбут ходу´а Байбалы 
кµµтэр. Дьэ, бу іттµнэн кини сайдыан сіптііх этэ дии саныыбын.

Урут да, билигин да±аны идиэйэни уоран, µтµктэн буолбакка, бэйэлэрэ айар куттарынан 
тірітін та´ааран айааччылар баар буолааччылар. Ол сэдэх кістµµ. Олох саІаны, ким да айба-
та±ын айабын диэн буолбатах. А±а айыллыы µі´эттэн кэлэ турда±а дии. Урут айыллыбыкка, 
баарга, омугуІ µгэс ньыматыгар оло±уран, аан дойду сити´иитигэр алты´ыннаран билиІІигэ, 
кэлэргэ ту´улаан бэйэ уратылаах суолун булунарга айыы аана мэлдьи а´а±ас.

Аныгы ырыа±а холонооччулары /айар µлэ атын да эйгэтигэр/ тылларыгар-істірµгэр, ме-
лодияларыгар, толорор ньымаларыгар, туттууга-хаптыыга да, аІардастыы эбисинээйэ курдук 
µтµктээйилиир чэпчэки ньыма сиэтэ. Хантан тугу сµ´эн ылбыттара, кими кэбилээбиттэрэ кісті 
сылдьар. Онтуларынан іс  са±а туттуу-хаптыы бі±і. Та´ыма суох бы´ыы. Бу эстэр суол. Оннук 
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дьон бэйэлэрин уратылаах суолларын, сирэйдэрин булбакка, ис кыахтарын сатаан та´аарбакка 
барбах майгыннатар, кэрийэ, сыІалыы сылдьар кэриим ырыа толорооччу буолаллар. Сорохтор 
µйэлэригэр биир  икки ырыанан бµтэллэр.

ДьиІинэн би´иэхэ бэйэбитигэр барыта баар. Ол кыа±ы сатаан таба ту´аммат буолуу, чэпчэки 
суолу баты´ыы барытыгар кістір. Саатар µірэтээччилэрбит кур бэйэлэрэ кубулуйбат «ла±ырбыт 
µірэхтээхтэр». Култуура министиэристибэтэ маны бол±ойуон наада этэ. Ырыа´ыттарбытыттан 
саатар сµµстэн биирдэрэ сахалыы ньыманы ба´ылыыра буоллар іс са±а сананыа этибит.

Байбалы мин билигин хайдах да сиппит-хоппут, бэйэтин ураты айар суолун булуммут 
ырыа´ытынан аа±ар кыа±ым суох. Буолаары буолан «ча±ылхай сулус», той-май дииллэрин, аа´а 
арбаталларын сібµлээбэппин. Јскітµн, минэ оргуйан, тібµрэ±э кібін, бэйэтэ бэйэтин оннук сана-
аннан манньытынар тµбэлтэлээх эбит да буолла±ына сэргээбэппин. 

Олохтон кістірµнэн, ити арбатыылаах турук арыгы, табах курдук эмиэ ыарыы,  дьаллык. 
Ха´ан да µчµгэйгэ тиэрдибэтэ±э. Элбэх да саха эрэлэ ити дьэбэрэ±э тимирбитэ. Ті´і да, бу олох 
кістµµтэ, ба´ылыыр тутултан, тус табыллыыттан тутулуктаа±ын иннигэр, бу кыра ычалаах, кыл-
гас ыырдаах мілтіх дьон ыарыыта, бы´ымах бы´ыы, тіннір тµбэ´иэх суола.

Байбал инникилээх, кэскиллээх ки´и, ки´и дьиктини кэрэни эрэнэ кµµтэрдээх, айар ырыа 
куттаах барахсана. Кини бэйэтин ырыатын іссі да ыллыы илик. Байбалы, ол ырыатыгар тиийэр 
ту´угар, бы´а тµ´эбин диэн мунан  мунаахсыйан, тутахсыйан  тулаайахсыйан ыла-ыла айаннаан 
и´эр айар µлэ´ит, ырыа хо´оон толоонун суолун сонордуур сорсуннаах булчут курдук кірібµн.

Сыы´ан, табан, эрэйдэнэн, биир сиргэ тохтоон ла±ыран хаалбакка, сахам ту´а, ырыам-то-
йугум ту´а диэн иннилэрин диэки дьµккµйэн и´эр сахам чулуу дьоннорун быыстарыгар Байбалы 
кірі, µірэ астынабын.

Айар дьо±урдаах атаспыт Байбал, бэйэтин и´игэр баар «істііхтірµн» кыайан, омугун ырыа 
кутугар ураты кэрэ суолунан киириэ диэн эрэнэбин. Ол ту´угар киниэхэ барыта баар.

6-11-2004 с. 

  айар аНала

Мандар маанылаах,
 уранньыт уйул±алаах
  уус до±оруом,
Бичик битии´иттээх,
 сурук сурахтаах
  хомо±ой тыллаа±ыам,
дор±оон до±у´уоллаах,
 иэйик илдьиттээх
  тэтим кµµстээ±иэм,
тойук толкуйдаах,
 ырыа ымыылаах
  кут тууралаа±ыам,
ама ки´иттэн ураты
 айар сµрдээх
  алама±ай ата´ыам!

Эн айар аналыІ, 
 дьыл±аІ, тілкіІ, –
  тулалыыр эйгэ±э.
Эн бэйэІ бэйэ±эр,
 ту´аан тускар 
  олорбоккун.
Эн оло±уІ –
 оІо´уу саатала 
  олох оонньуура,
Эн аналыІ –
 аа´ар кэм таптала,
  кэлэр кэм кэпсэлэ.
Ким эрэ сирэрэ,
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  сі±ірі, µірэрэ, 
  і´µргэ´э, хомойоро.
Эн айаныІ аартыга
 арбатыылаах, дарбатыылаах
  аат-суол аатырыылаах.
Эн оло±уІ
  тµІнэстигэс тµірэхтээх
  тµµннэри кµнµстээх.
Элбэх ки´иэхэ
 ійдімміт ірµттээх,
  ійімміт майгылаах.
Эн сылдьа±ын ірµµ 
 сиигэ сэмэ±э,
  сиидэлэнэ талыыга.
£ск³тµн:

Эн сµрэ±иІ ніІµі
 сµрэхтэр сµмэлэрэ
  сµµрµгµрбэт буолла±ына,
Эн киэлиІ хаалана 
 хай±аныынан симэ
  толору туолла±ына,
Эн дуу´а±ар
 ирдэммэтэх иэйиилэр
  имэІирбэт буоллахтарына,
Эн дьон ортотугар 
 со±отохсуйуу сорун
  билбэтэх буоллаххына,
Эн тулаайах сµрэххин
 туохха´ыйыы туманыгар
  муннарбатах буоллаххына,
Эн умайар уотуІ
  умсугутара, угуйара
  уурайбыт буолла±ына,
Ол аата аналыІ
 антах хайыспыт,
  айарыІ атарахсыйбыт.

айар олох анала –
 оІо´уу саатала,
  аа´ар кэм таптала,
   кэлэр кэм кэпсэлэ!
      
      2004.
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ЧээкИй ырыалардааХ Чээ бааСка

у соторутаа±ыта саха эстрадатын биллэр ырыа´ыта Ва-
силий Еремеев µ´µс альбомун та´ааран, цыырка киэІ уо-
ра±айыгар бэртээхэй кэнсиэр тэрийэн ыытта. ЫІырыллан 

сырыттым, и´ирэх майгыны астына к³рдµм, истиІ иитиилээх ырыа-
лары сэргии и´итим. чээкийбиэн диэтим.

Василий Еремеев Бµлµµ улуу´уттан, то±о эбитэ буолла, тойук- 
таах-ырыалаах эрэ толуулара то±уору´ан µіскээбит То±ус нэ´илиэгит-
тэн тірµтээх ки´и буолар. Алексей Егоров, Аскалон Павлов, Байбал 
Семенов о.д.а биллэр ырыа´ыттар бары бу кыра нэ´илиэктэн тахсы-
быттара. Сорохтор уута, салгына дииллэр, сорохтор буора, бадараа-
на-бырыыта оннук дииллэр. Сорохтор иитиитэ итинник, майгылара 
маннык, µгэстэрэ оннук дэ´эллэр. Тірµкµ да, тірµттэрэ-уустара бары 
ырыа ыырдаах, тойук то±ойдоох То±ус сирэ диэччилэр бааллар.

О±о эрдэ±иттэн ыллаан, ырыа тылын сатаан аа±а, ырыа майгытын 
баты´ан утµктэ толоро µірэммит ки´и. 

1998 с. Култуура колледжын бµтэрэр сылыгар «Сааскы кылы´ахтар» диэн республика кµін 
кµрэ´эр гран бирии´и ылан турардаах

2001 с. «Этигэн хомуска» «БастыІ ырыа´ыт» аатын «Эдэр ки´и» мин тылбар ырыанан ыл-
быта.

2003 с. «Этигэн хомуска» «Урукку ырыалары саІардыы» диэн номинацияны «Таптыыбын» 
диэн Г.Шахурдина ырыатынан ылбыта.

2010 с. «Этигэн хомуска» сыл бастыІ ырыа´ытын аатын Омук Уолун тылларыгар «Ìин 
ырыам-тойугум» диэн ырыанан ылла.

2000 с. «Кімµс кµрµлгэн» диэн бастакы альбомун та´аарар. Бу альбомІа сахалыы барыы 
хабааннара кістµбµтэрэ. 

2003 с. «Санаалар» диэн иккис альбома тахсар. Ырыаны сатаан аа±ан толоруу туйгуна тах-
сыбыта.

2010 с. бу «Сахам кыы´ын таптыыбын» диэн µ´µс альбома та±ыста. Айааччы бы´ыытынан 
кі´µннэ. Сахалыы истиІ-и´ирэх бараан, оІо´уулаах оІкул, ыраас толоруу. Чахчы да ситэн-хо-
тон ыллыыр туойар, айар-тутар µгэнигэр сылдьар. 

кэнсиэр кэннэ дьон санаатын иhитим:

Дьон ылыныыта:
Быраас киґи кэнсиэрт кэнниттэн: «Ґчµгэй ба±айы кэнсиэрди кірдµм. Сіп ба±айытык 

таба туруоруллубут... Уол сайдыы бі±і буолбут... Сырдык, ыраас, истиІ ба±айы кэлэр... Тыл-іс 
мааны... Таґымнаах ба±айы. Сахалыы майгы баар... Онто сайдар эбит. Улаханнык сынньанан 
та±ыстым. Дьон да оннук ылынна. Сирэй-харах олоруутуттан кірдіххі...» диэн этэн ааста.

Дмитриева З.С., а±ам дьахтар ахсааныттан: «Уу... Ґчµгэй ба±айы... Табыллыбыт а±ай... 
Судургу Ыал, дьиэ-кэргэн аатыттан таІыллан туруоруллубут. Онтута киэргэтэр. Ырыата 
іссі тупсубут. ИстиІэ сµппэтэх. Иґирэх син биир кэлэ турар. Астынным, сынньанным а±ай..."

Тумусова Л.В.: «Оо, доо, µчµгэй ба±айы... Доо, итиннэ холоотоххо эдэр ырыаґыттар, вооб-
ще, тоска ба±айы эбиттэр, буоттыа... Туохтара эрэ тиийбэт эбит... Кинилэри истэ сылдьан 
баран, бу киґини иґиттэххэ, олох атын ба±айы эбит...»

Б
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Мин бэйэм санаабар туруоруу µчµгэй. Таппыттар. Сіп ба±айы. Кэнсиэрт бастакы аІаа-
рыгар тыас-уус µчµгэй этэ. Иккис аІаарыгар урукку-хойукку ырыалар оІоґуулара арыттаґан, 
тыас-уус буккулан, до±уґуол уонна куолас илин-кэлин тµсµґµµлэрэ буолан ылла. Ол тыас-уус 
буккуллар тірді син биллэр. Бастаан хайдах баарынан налыччы-хоточчу со±ус толоруу буолар. 
Онно тыл-іс барыта иґиллэр. Онтон иккис аІаарга кірііччµ дьайыыта ырыаґыкка киирэн 
кэлэр. Ырыаґыт онно хоруйдуу сатаан киирэн барар. Јссі µчµгэйдик ыллыы сатыыр. Онто 
ырыаны иґинэн-таґынан толорууга илдьэр. Кып-кыра да буоллун, син биир, онто толоруу хаа- 
чыстыбатыгар этэн киирэн барар. Оччо±о уопсай иґиллии кэґиллибэккэ ханна барыай? Ити 
µгµс ырыаґыкка кыайтарбатах кыґал±а. Ырыалара µчµгэйдэр. Урут толорулла сылдьыбыт 
ырыалар ордук иґилиннилэр. СаІа ырыалар толорууга билигин да оннуларын кыайан була илик-
тэр. Кыра±ы киґи ону истэн билэ±ин. Сахалыы баар. Таґым баар. ИстиІ кыттыґар, иґирэх 
илгийэр. 

«Сахам кыы´ын таптыыбын»
ырыа хомуурунньугун ту´унан бы´а-хайа тардан этэххэ...

Уопсай та´ыма: Туспа бэйэтэ этиилээх, инники хардыылаах хомуурунньук тахсыбыт.

тугу кэпсиирий, истэн олордоххо?

Чээ Бааска ырыа´ыт эрэ бы´ыытынан буолбакка, ырыа айааччы бы´ыытынан ситэн-хотон 
эрэрин ырылыччы кэпсиир. Элбэх ырыаны бэйэтэ суруйан та´аарбыт. Ол ырыаларга барыларыгар 
истэ-истэ баайса сатаан кірдµм да, ки´и иІнэр омсотун кыайан булбатым. Барыта орун-оннугар.

Сиикэйдэр диэхпин, буспут-хаппыт барааннаахтар.
Тарбахтан ыан оІоруу баар диэхпин биир кµдьµс, ти´игин быспакка тµ´эн бара турар май-

гылаахтар. 
Èс киирбэ±э суохтар диэхпин истиІнээхтэр. 
Аам-суом этиилэрэ суох диэхпин бары этэр этиилээхтэр.
О´уора-мандара дьадаІы диэхпин оруобуна оІо´уллубут, ордук-хо´у суох оІо´уулаахтар.
Тылыгар була-була баайса сатаатым да±аны, ырыа тылын В. Еремеев чахчы сыымайдаан 

булан оІорор ки´и эбит. Èтэ±э´и этиэхпин сіп буолан баран, туттунабын. Уопсай та´ым µрдµк. 
Ìээнэ ки´и ырыа тылын итинник быыккыбайдык сыымайдаабат. В. Еремееби ити и´ин убаас- 
тыахха эрэ сіп. Ìээнэ тыл суох. 

Јссі биир майгыны бэлиэтиир наада. Бу ырыа до±у´уолларын. ¥ксµн Бµіккэ Бітµрµіп оІор-
бут. Ырыалары оруобуна сіпкі буолуохтаа±ын курдук аа±ан оІортообут. Èти ситии-хотуу бэли-
этэ. До±у´уол ситиитэ-хотуута хомуурунньук та´ымнаах буоларыгар бы´аарыылаах оруоллаах. 
Тыас-уус таІыллыыта, дор±оон аттарыыта, тэтим барыыта, о´уорданыыта – бу барыта хостонор 
туспа хойохтоох, ураты кэпсээннээх. Бу маны кыайа тутуу – улахан сити´ии. 

Хомуурунньукка икки ырыа саха ырыатын-тойугун ирдэбиллэрин ханан да кэспэт, та´ым-
наабат ырыалар бааллар:

«Дьэрэкээнэ сибэкки» (майгытын толору ылбыт), «Сахам кыы´ын таптыыбын» (ситэ-хото 
илик, сиикэрик со±ус).

Бу икки ырыа бараанныын, до±у´уоллуун ырыа классикатын диэки ту´уламмыттар. Ырыа 
барар оІкуллара, ирдэбили та´ымнаабат, уо±а-чуо±а суох сиппит-хоппут до±у´уол барыта но-
руот майгытыгар, оІкулугар оІо´уллубуттар. Бу ырыалары ту´анан саха о±олорун µірэтиэххэ 
сіптііх. Ону туох да диэн утарбаккын. Биллэн турар, бириэмэ бы´аарыа±а бу ырыалар хайдах 
дьыл±алаах буолуохтарын. Билигин баар норуот ырыатын ирдэбиллэригэр толору сіп тµбэ´эллэр. 
Сібµлэтэллэрэ, сібµлэппэттэрэ ол, иккис боппуруос.

Чопчу дэгэрэІ майгылаах ырыалар бааллар. «Айанньыт», «Айаным ырыата», «Ìин 
ырыам-тойугум...», «Кэрэ-нарын тыллары». ДэгэрэІ майгылара толору бааллар. До±у´уол да 
оннук таба аа±ыллыбыт, толоруу да оннук дьµрµс барбыт.

Èкки ырыа È. Гаврильев оІоруутунан барбыт. È. Гаврильев бэйэтэ туспа иэйиилээх барыы-
лаах. Ки´и буккуйбат. «Лэкиэс иэйиитэ» диэх курдук. Туспа буочар. Ол эйгэ «Сайылык» диэн 
ырыаттан са±аламмыта. Ону урут эмиэ В. Еремеевтиин толорон, дьон дьµµлµгэр та´аарбытта-
ра. Ол µгэ´и сал±аан, кэІэтэн, эмиэ икки-µс ырыаны оІорбуттар. «Èэйии кынаттара», «Таптал 
баар». Бу ырыаларга Лэкиэс иэйиитэ толору бааллар.

СаІа барыы майгылара кыттыспыт ырыатыттан биир холобуру а±алабын. «Саас тыа±а» диэн 
ырыа. Бу ырыа В. Еремеев бэйэтин ырыата.

Ìанна кини бэйэтин кэІэтинэр саІа барыыны булуммут. Онто ча±ылхай ба±айытык кісті 
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сылдьар. Ы´ыктынан кээ´эн баран бэ´элэйдии барыы іІнірі кырылы´ан тахсаллар. Ырыатыгар 
оонньуу кэлэн аа´ар. Ону и´иттэххэ ки´и сµргэтэ кіті±µллµіх санаата кэлэр.

Бэлиэтээбэккэ аа´ар табыллыбат. Биир нууччалыы хабааннаах, «шансон» майгылаах  
«Биэс сибэкки...» диэн ааттаах ырыа баар. Бэркэ табыллан толоруллубут. До±у´уолдьут Бµік-
кэ Бітµрµіп іІіті улахан. До±у´уолун таба ба±айы аахпыт. Èстиэххэ сиэдэрэй. Ол до±у´уолга 
уйдаран В. Еремеев таба ба±айы толорбут. Јссі дуу´ата арыллан ылбыт эІин миэстэлээх. Хайа, 
доо, ки´ибит «шансон» буолаары гынар дуу, хайдах? диэххэ айылаах майгы сыта-сымара охсон 
аа´ар.

Кылгастык бы´а-хайа тардан ырыттахха итинник курдук. Атын ырыалар эмиэ туспа бэйэ-
лэрэ туту´ар тутаахтаахтар. Ким тугу сібµлµµрµнэн. Ìанна баар ирдэбиллэргэ эппиэттиир ырыа-
ларга ырытыы оІо´улунна.

Ìиигин сорохтор тугу да сібµлээбэккэ, аІардастыы кириэтии сылдьар ки´и курдук кіріл-
лір, этэллэр. Сахалыыны кэспэт, алдьаппат майгы тахсар буолла±ына, э´иги миигиттэн истиэх-
хит истиІ иэйиилээх хай±ал тылларын.

Э±эрдэлиибин!
Бастатан «Дуораан» устуу-дьиэтин (сал. Бµіккэ Бітµрµіп) –

«додо курдук» киґи тото истэ сылдьар сахалыы-махалыы майгылаах 
хомуурунньугу оІорон таґаарбыккытынан.

Баґылай Дьэрэмэйэпкэ туґаайан: «Туску!» – диибин.
Сайдар туґаайыыІ тускута дьоґун, ыыра киэІ, барыыта муІура суох...

Аны айар майгы аартыгар чиІник µктэнниІ.
АйаныІ айымньылаах буоллун!

Îмуктуу оІкуллаах,
ÎІоґуулаах, тутуулаах,

Сахалыы барааннаах,
Сайар тыыннаах,

Саймаархай санаалаах,
Чэмэлкэй ыраас куоластаах,

Чээкий да ырыалардаах
Чээ Бааска!

ИстиІинэн илгийэр, 
Иґирэ±инэн имэрийэр
Иэйиилээх ырыаларын
Истэ да сылдьыахпыт

Буолла±а!

21.04.2010.
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«Сата» СоНУННара 

иир µтµ³ кµн эдэр артыыс атастарым ыалдьыттаатылар. СаІа-иІэ, кэпсэл-сонун 
б³±³...

– Дьэ, убайкаа, би´иги детСат (Дети Саха Академического Театра) диэн айар 
біліх тэриннибит, ону-маны шоулаан кірдірµіхпµт. Барыта бы´аарылынна, сотору и´итин-
нэрэр-биллэрэр эйгэ и´инэн-та´ынан барытынан тахсыахпыт, короче, брат, кнешно стар-
шай, смысле брат, би´иэхэ кіміліс, тылла, сонунна, политическай эІин, µгэтэ-хо´оонно, 
типа, памфлет, хорошо, эн ону ба±ас сатыаІ, эйигин кэрэспэндиэнинэн ылабыт, – диэн 
буолла. ¥лэ кістін эрэриттэн µірэн:

– Детсааккыт сахалыы «САТА» (Саха Академическай Театрын Артыыстара) диэн и´и-
тиннэрэр-биллэрэр салааланнын ээ, – диэн сібµлэІмин биэрдим.

Сонно тута сахалыы µгэ хо´ооннору аахтаран кірдµм, тылы сатаан сахалыы саІарбак-
кыт, ійдібµллээхтик аахпаккыт, саІарар тылгыт суолтата таскытыгар кістµбэт эІин диэн 
дэлби мі±µтэлээтим, дьоннорум сібµлээбэккэ, сорохторо сырайдара кытта хаанньары барда...

– Би´иэхэ дириІ ійдібµллээх, дьиІнээх сахалыы тыл наадата суох, ону билиІІи ыччат 
ійдіібіт да, ылыммат да, онон билиІІи ыччат маргынаал тылынан, кµннээ±и ійдібµлµнэн, 
нууччалыы-сахалыы буккуйан, шоуобразнайдаан чэпчэкини суруйарыІ наада, – диэтилэр.

– Дьэ, ону мин сатаабатым буолуо, кырдьа±астаар, кырдьыгын эттэххэ оннук суру- 
йуохпун да ба±арбаппын ээ, – диэтим. 

– Чэ, кірµіхпµт, бэйэІ бил, бэйэбит да булан саІараа инибит, – дэ´эн тахсан бардылар. 
Онтон ыла быга иликтэр. Ìин кинилэргэ анаан манныгы бэлэмнээн кэбиспитим баар, су-
руллубут суоруллубат, таах хаалыа±ынаа±ар аа±ыІ:

Кылаабынай эрэдээктэр сыана±а тахсар: 
– Би´иги детсааппытыгар «Сата» диэн диэн ааттаах медиа-білі±µ, и´итиннэр бил-

лэрэр сириэстибэни тэрийдибит. (САТА – Саха Акадыамыычаскай Тыйаатырын Артыыста-
ра) диэн ааттаатыбыт. 

Сонуннарбытын сыанаттан тылынан ы´ыахтаан, ыа´ахтаан, кэпсээн, кірдірі оонньоон 
кірііччµлэргэ уонна истээччилэргэ, хараххытыгар уонна кулгааххытыгар бы´аччы тиэр- 
диэхпит. 

тэлэбиисэргэ уонна араадьыма±а эмиэ тахсаары дуогабар тµ´эрсэ, пэрэгобуор ыыта, 
бырагыраама оІостуна, бырайыагын бы´аарса, былаан ылына, тосхол толкуйдуу, барылын 
бааралыы, кэнсиэпсийэтин кэнэйдии, биизнэ´ин билси´э, ырыынагын ырыты´а сылдьабыт. 
Кумаа±ы, бырайыак µйэтэ буолла±а. Бэрт боростойо суох, ааппаасынай µлэѕ

Биэс уон биэс сиргэ бэрэбиэркэни, кэмэ суох кэтэбили аа´ан, сэттэ сиргэ силиэстийэни 
сиирэ тµ´эн, алта уон а±ыс сиргэ аатта´ан, кірді´µµ бі±ітµн кірді´ін илии баттатан, µс 
ки´иттэн µµрµллэн, хас да сиргэ сыІаахха о±устаран, биэс ки´ини таас кулгаахха дайбаан, 
элбэх ки´иттэн эттээх сиргэ тэбиллэн, хотун дьонтон хохуоска ылан, тойон дьонтон тото 
µі±µллэн, уон ки´илиин уолукта´ан, биэс ки´иэхэ бэчээт уурдаран, биэс уон ки´иэхэ бэрик 
бэрсэн, кіІµл ылан и´итиннэрэр-били´иннэрэр кыахтанныбыт, бу би´иги улахан сити´ии- 
бит буолар. Онон «САТА»-ны кірµіхтээх уонна истиэхтээх дьон аатыттан бу би´игини 
э±эрдэлиэ±иІ! (ытыстарын та´ыналлар)

онно кылаабынай эрэдээктэр (КЫЛ.ЭР) бу мин ээ, демокыраатыйа кистэлэІ быыбарын 
аастым, бы´а µі´эттэн анаа´ын буолбатах, кылаасынас µйэтэ буолла±а, Јндµрэй Саабыс со-
лото суох буолан, миэхэ куоластыырын барыларыгар сэрэтэн эрдэ эппитэ, ол µрдµнэн эрэл-
лээхтик кыайдым. Кылаабынайга майгынныыбын буолбат дуо? ¥-´э-´э-´э (µтµімсµйэн ылар). 

Шонкор Опий Угарович (ШОУ) диэммин.

Б
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чэ, уонна солбуйааччыларым, кітірбір кырбый кынаттарым, хаамарбар кытыгырас 
атахтарым, кірірбір кыра±ы харахтарым, истэрбэр далла±ар кулгаахтарым, ытырарбар 
ыстыыр тиистэрим, ыйыстырбарѕ, ээ-ээ, суох, ыйыстарын ба±ас бэйэм ыйыстабын, билсиІ:

1. Омуо Омунабыс Э±элиирэп, (ООЭ)
2. Эридьиэс Суустуурабыс Ыа´ахтыырап (ЭСЫА)
3. Демократина Гласьевна Плюариализмова! (ДГП, эбэтэр ДЕÌГЛАПЛЮ)
4. Харытыан Хаппытыанабыс Харда±аасап (ХА-ХА-ХАР)
Ытыскытын, ытыскытын кытаатыІ! (ытыс та´ынар) Атаххытын, атаххытын кытаатыІ! 

(ата±ынан тиІилэхтиир) Субуннук, саманнык, буо, маладьыастар!
детсаат сонуннарын булар-талар, бэлэмниир сурук-анал-ыыспыт, (суруналыыспыт) 

кірі-истэр-диэммит (кіріспэрдиэммит ) Уххан Уйбаан диэн ки´и, билэр буолуохтааххыт, 
кинини би´иги бэ±э´ээ дойду тэбэр сµрэ±эр, токкуйдуур тібітµгэр Ìас Куба±а хомандиир- 
уоппуска±а ыыппыппыт. Кини дойду айа±ынан киирэн, куолайынан кутуллан, дойду бу´а-
рар курта±ынан аа´ан, суон очо±о´ун уІуордаан, би´иэхэ сибиэ´эй сонуннары а±алыахтаах. 

Дьэ, итинник, истиІ Детсаат ыа´ахтарын! (кіні санаалаах кіні сонуннары кінітµк 
олорон истиІ. Токуччу туттан олордоххутуна кіні сонун токуруйан тиийиэн сіп. Кэтэх 
санаалаах ыаґахтары кэтэххитинэн истиІ. Ґгэни-хоґоону µірэ-кіті олорон истиІ.)

   
Тыл барар о.о.э:  Олдьу-солдьу оІкуллаах,
    Олордьу-туруору оІуулаах,
    Олоо-молоо кірµµлээх,
    Олох-дьа´ах олбохтоох,
    Олус элбэх олуйуулаах,
    Онно-манна ороо´уулаах,
    ОІоро-ситэрэ туруулаах,
    ОІор-бы´ар олуктаах,
    ОІой-соІой туттуулаах,
    Отой бµтэй оІо´уулаах,
    Омун-тілін оройдоох
    Остуоруйабын сэргээІ,
    Оннук-маннык диэбэккэ
    Олбохторго олоруІ!
Тыл барар эСЫа-ка! хобдох-ибдэх хо´оонноох,
    хомолто хобордоохтоох,
    хомо±ой тыл хоргуннаах,
    хооруйан этэр этиилээх,
    хотуур сµгэ тутуурдаах,
    хоту-со±уруу хомуллубут,
    хоро омуктуу холоонноох
    хотон та´а ыырдаах,
    холоІсолоох уонна ыылаах,
    хоп-сип хоболоох,
    хойох хото хосто´уулаах,
    хотон баран тэйиилээх,
    хоонньуга киирэр эри´иилээх,
    холбоон-илбээн эрийиилээх
    хо´ооннорукпун истиІ,
    хообур±а´а олорумаІ,
    хоолдьуккутун хоІкутуІ,
    хоттуускутун устуІ!
Тыл барар ха-ха-хар-га: ¥´µ-таамах µ´µйээннээх,
    ¥гµс элбэх таайыылаах,
    ¥рµт µі´э таарыйыылаах,
    ¥тµмэх тыла хаарыйыылаах,
    ¥мµрµтэ тарбаа´ыннаах,
    ¥лµ´µтэр µлµскэн µірµµлээх,
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    ¥тµмэн элбэх µігµµлээх,
    ¥тµі дьону µі±µµлээх,
    ¥гµрµ µгµс кµігµлээх,
    ¥ілэн ылан сиэ´иннээх,
    ¥ір дьону µтµрµйµµлээх,
    ¥іскэ киирэр µітµµлээх,
    ¥імэ сылдьар µгэстээх,
    ¥іннээх улахан истээх,
    ¥с эрэ µірбэ тиистээх,
    ¥ргµлдьµ ыйыстар µірµйэхтээх
    ¥´µктµµрµкпµн истиІ,
    ¥ірбµтэ хайаабыта буолаІІыт,
    ¥іскµтµн таттара олорумаІ,
    ¥тµлµккµтµн устуІ!
Салгыы «Олдьу хо´оон» тµ´µмэхтэринэн талан аа±ан бара тураллар.

Биир эбэтэр хас да±аны истээччи оруолун толорор дьоннор фон буолан тураллар, «олбох-
торго олоруІ» диэІІэ олороллор. «Хоттуустаргытын устуІѕ, µтµлµккµтµн устуІ, олооччу-
ларгытын устуІ, кэтиинчэлэргитин устуІ, сыалдьаларгытын, ыстааннаргытын, туруусук-
кутун» о.д.а диэн этэн истэхтэрин аайы устан и´эллэр. (оонньоон кірдіріллір)

Тыл барар кыл.эр. ШоУ-га-гэ!
аны детсаат соторутаа±у сонуннарын истиІ: (искитинэн истэ±ит, куртахха, быарга, 

ноорго синньигэс, ґуон уонна минньигэс оґо±оско аналлаах сонуннар) 
Эт сыаната µрдээбит, сэлээркэ сыаната сэтэрээбит. Хоттуосканы, хаппыыстаны судаа- 

рыстыба тутар сыаната чэпчээбит, Сайсары ырыыынакка сыаната µрдээбит. Сайыны бы´а 
саха сиригэр µлэлээбит 20 ты´ыынча хаачыктар 40 ты´ыынча олохтоох дьахталлар, кыр-
гыттар о´о±осторун минньиппиттэр, онтон 5 эрэ ты´. дьахтар о´о±остоммут, 2 ты´. дьахтар 
эриттэн ойо±остоммут.

О.О.Э уонна Э.Э.С солбу´а аа±аллар:
«Ба´ылыктар балыыІкалара, тойоттор токкуйдара, салайааччылар сата±айдара» диэн 

анал биэрии кылгас сонуннара:
– туустаах, тумалаах санаабыт тумсута, туурата буолбут тумуу´ап диэн ´аха тойоно, 

іссі улахан тойон буолаары туруула´арын са±ана «Ыал, Сыал, тыал – ³рµµ баар буол!» 
диэн бырагыраама оІорбута. Ону тумсун туура охсон бараннар, бырагыраамматын былдьаан 
ылан, кистэнэн кэбиспиттэрэ. 

Ки´илэрэ, ийэм, а±ам, тірµттэрим ньо±ой сахалар этилэр, кинилэр о±олоро іссі ньо- 
±ойбун диэн баран, ньо±уруол курдук ньо±ойдоспутунан барбыт. Бырагыраамматын «Мать 
твояѕ» диэн баартыйа±а киирээри Муостуурап диэн нуучча омугумсук бэлиитигэр бэрик 
курдук биэрбит.

Ону, Ìуостуурап на´аа омугумсугуйбутун и´ин µлэтиттэн устаары гыммыттарыгар, 
«Биир э´э» диэн баартыйа тойоно, бирисидиэн Буучун э´элиирэп диэн чугас ки´итигэр 
били Тумуу´ап «Ыал, Сыал, тыал – ³рµµ баар буол!» диэн бырагыраамматын бэлэх биэрэн, 
айахтарын бµілээбит.

Дьэ, ол онтон «нассынаалынай начаалынай бырагыраамма» диэни оІорон µлµгэрдээх 
µбµ хамсаппыттар. Ысталыыссабыт киин болуоссатыгар Элиэнньин бааматынньыгын чу-
га´ыгар «Кэлэр кэскилбит – Буучун нассынаалынай бырагырааммата!» диэн суруйан ыйаа- 
быттар. Онно µірэн эккэлэ´э сырыттахпытына Арассыыйалар сирбит баайын ситэ ылба-
тахпыт диэн, ба±аны, чохуну, мундуну, хаахынайы, тураа±ы, кµтэри, кутуйа±ы уонна чиэр- 
бэни би´иэххэ хаалларан баран барытын бэйэлэрин анныларыгар сурунан кэбиспиттэр. 

онон булчуттар, балыксыттар µрµІ балыгы, тайа±ы, бірінµ бултуоххутун ба±ардаххы-
тына Ìоскубаттан кіІµл ыллаххытына эрэ бултуур буолбуккут. Э±эрдэ э´иэхэ, байанайдаах 
булчуттарга! Сэрэнэ сылдьыІ. Ойуур и´э, кµіл, ірµс, чалбах, бадараан кытыыта барыта 
бурааскалаах, богуоннаах уонна киниискэлээх дьонунан туолбут µ´µ. Э´э-тайах, хатыыс-со-
бо, куба-тураах уонна чоху-ба±а анал тойотторо, Арассыыйа уонна Саха сирин надзуордара 
диэннэр хамсыыр харамайдардаа±ар элбээбиттэр.

Нассынаалынай бырагыраамма±а би´иги насынаалынай сµі´µлэрбит киирбэтэхтэрин, 
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би´иги дьоммут Хортуойап диэн Арассыыйа хортуоскатын миниистирин ыІыран ылан, 
саха сылгытын ха´атынан уонна таба тылынан эмсэхтэппиттэр. Ки´илэрэ хоту тиийэн моІ-
курдаан хаалбыт. Èнньэ гынан саха ына±ын, саха ытын кірдірбіккі хаалбыттар. Онон 
сылгыбыт, табабыт эрэ бырагыраама±а киирбит. Ынахпытын уонна ыппытын дьокуут ту´а 
дьокутааттарбыт дьонуннаахтык ылсыахтара диэн эрэнэрбитигэр тиийэбит. 

¥рдµк ³¤µ³ сонуннара:

Ыстыыр-тыырар санаабытын ыстыык µіґµгэр ылааччы, ыра-ба±а санаабытын 
ырыынакка ыгааччы, ыччат кэскил иннигэр ыстаана суох хаалларааччы Ыыстыырап 
тойон , би´иэхэ таптала сойон, Буучун эппитин буолунай толорон, буор ийэ дойдубут буота-
рагын хостоон, о´о±о´ун омук сиригэр тиийэ тардан, сµмэтин оботторор сµбэни туругурдан, 
оборуулаах сиргэ кі´ір µ´µ диэн сура±ы суруйаллара элбээтэ. Ìоскуба±а олорор Туомтуу 
баайыылаах Туомтуу´ап, На´аа µчµгэй На´аахап, Ньуолах Ньуурдаах Ньукулааскын диэн 
биир дойдулаахтарбыт бэрт бірµкµтэ суох олох кэлэн эрэрин таайтаран этэллэр.

Аакый-маакый санааларбытын ата±ар туруоран хаамтарааччы аакымап тойон 
ала±ар-тэтэгэр атыгар олорон, мааманнары дьа´айан, омукпут оонньууларын оннун булла-
ран, олоІхону оло±урдан, ы´ыахтары ы´ан, ыалдьыттары ыІыртаан, шоу бі±ітµн суо´ар-
быт, суо±у бі±ітµн бу´арбыт, сурах-садьык сонообут.

Биэрэр-ситэрэр санаабыт, биэтэґэ-тимэ±э буолбут Биэрии´эп тойоммут биэр да 
биэр буолбут, биэрэрин и´ин бириис, бириэмийэ бі±іті хомуйбут, ыларым аччаата диэн 
ытыы-ытыы хомойбут, бартыбыалын и´э хотойдор хотойбут, аата-суола хоройдор хоройбут.

Мэхэлээх-ихэлээх санаабыт мээритэ-мэлдьэґигэ буолбут Мэхээльчуут, хаайылла 
сыспыт чуут. Солбуйааччыларын солуок туттубут уонна ыты´ын соттубут.

Куппут-сµрбµт туурата, духуобунаспыт дууґата Саабыс £нд³рµµскэ Саха сири-
гэр кістірі ахсааннаммыт, кімµспµт харчытыгар кіічµк киинэ µста, алмааспыт харчыты-
гар аатырар аартык тэлэ, мо±оллор истиэптэригэр, тµµрдэри тµмэ барбыт. Уоскары ылабын 
диэн уордайбыт, уонунан ты´ыынча сэриини тµмпµт, Холлубуукка тиийэн холлоох бууппун 
уонна туохпун эрэ уурабын диэбит, хоролору кытта хомуйбут. Батта±ым ба´ын биэрэн туран 
барыларын кыайабын диэбит.

Тыл барар дГП-±а!:
даннай времяга, современнай развитай ситуацияга, Российскай бедерациоІ собствен-

най внутреннай власнай структуратыгар весьма крутой реформалары внедряйдаан эрэр.
несколько лет назадтаахха, Россияга национальность диэн графаны паспортан лики-

видациялаан кэбиспиттэрэ. Онон би´иги омукпут названията «руссиянин» диэн буолбута. 
Хотя негрбын да дэниэххин сіп.

Ити мин коллегаларым оглошайдаабыттарын курдук, би´иги алмаазпытыгар, золо-
тобытыгар, нефпитигэр, гааспытыгар, водаларбытыгар, лестарбытыгар, рыбаларбытыгар, 
птичкаларбытыгар, зверьдарбатыгар, разнай мелкопитающайдарбытыгар, безпозвоночник-
тарбытыгар уонна бесхребетниктарбытыгар российскай паспордары выдавайдаатылар.

Российскай паспортизация уонна нумерация би´иги странаабытыгар успешно проходит-
тыыр. ÈТАР РУСЬ-ÌАТЬ-ТВОЯ и ÌОЯ информационнай агенство сообщаайдыырынан Русь 
империятын тэрийэргэ, самоуправленияттан начинайдаан самодержавияга тиийэн, вместо 
президента Ìонарх – Царь учреждайдыырга аналлаах «русская доктрина», «русское чудо» 
ден весьма важнай докуменнар апробация стадиятыгар внедряйданна.

Уважаемай Дальне-восточной округ, якутскай провинциятын, ленскай партриярхиятын 
резервациятын Резерваннара! 

Бары якуттар, якутяночкалар уонна якутяниннар! «Единай Медьведь» партия вокруг 
сплотись гыныа±ыІ, самоголосууйдуогуІ! Старшай браттар религияларын, языктарын, 
культураларын, самосознанияларын душабытыгар, сердцебытыгар уонна почкабытыгар 
тийэ принимайдыиагыІ. Тогда бисиги великай государствообразующай русь нация север-
най члена буоламмыт, онно растворись гынаммыт якутскай пословица точно говориттииры-
ныы «Пальтобут у´уо, дымокпут соответственно тоже у´уо». У´ун пальто билигин моднай, 
далее современнайын аа´ан своевременнай. 

Сегодняшнай новостиларбытын на этом радостном тоне кончайдыыбыт. ПокаларыІ  
уонна досвиданияларыІ!
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ХаарыаН бэСтИбээл...

=1=
«Ìаэстро – 2007» муусука до±у´уолун оІорооччулар (фонограмманы оІорор аранжиров-

щиктар) 2-с ³р³спµµбµлµкэтээ±и бэстибээллэрэ диэн буолан ааста. Саха тэлэбиидэнньэтин н³Іµ³ 
арбатыы (реклама) б³±³ ыытыллыбыта. Сыырка киэІ уора±айыгар буолла. 

тылдьыттарынан бы´аарыы:

Фестиваль – бэстибээл – сахалыы таба суруйуу тылдьыта.
Аранжировка – фран. тыл. Приводит в порядок, устраивать. Переложение музукального 

произведения для исполнения инструментами и голосом.
Инструментовка – звукоопись, упорядочный подбор звуков, организующий художественное 

единство.
Мультиинструменталист – Мульти-кыра. Инструмент – орудие человеческого труда. – 

Èзложение музыкального произведения для инструментального состава (оркестра).
Фонограмма – грек тыла. Сигналограмма, полученная в результате звукозаписи. Техника, 

аппаратура, компьютер ніІµі оІоґуллан тахсыбыт до±уґуол, эбэтэр, до±уґуоллаах куолас. 
Запистаммыт барыта фонограмма дэнэр.

Плюсовка – фонограмма, записанная с голосом.
Минусовка – фонограмма, записанная без голоса.
Живой (тыыннаах муусука) – кэлин киирбит ійдібµл. Фонограммата суох оонньооґун, 

толоруу.
Звук – колебательное движение частиц распространенная в виде волн, воспринимаемое 

органами чувств.
Звукооператор – тыас-уус таІааччы (построение звука). Оператор – операция, отображе-

ние, преобразование, функция.
Îператорское искусство – кинемотографический вид творчества.
Îперация – законченное действие или действие. Латыын тыла. Ряд действий на решение 

определенных задач.
Режиссер – постановщик представлений. Искусство создания гармонически целостного, 

обладающего художественным единством на основе собственного замысла.
Звукорежиссер – тыас -уус туруорааччы.
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Урут ырыа-тойук до±у´уола тыыннаахтыы барара. Баян, гитара, фортепиано, ВÈА, аркыас- 
тыр о.д.а. Куолас билиІІи курдук кімпµµтэринэн оІо´уллубата...

Технология сайдыыта бу тыыннаах µнµстµрµмµіннэри солбуйан, куола´ы тупсаран, фоно-
грамманы аранжировкалаа´ын – электуруоннай муусука до±у´уолун оІоруу, таІыы барбыта 
би´иэхэ 15 с. тахса эрэ буолла.

– 2 –
биhиэхэ кимнээх бастакы этилэрий?

Эстрада хайысхатыгар тыыннаах муусука±а аранжировкалаа´ыІІа, бастакы идэтийбит 
аранжировщик Георгий Сергучев диэн этэллэр. 

Чороон уонна кэлин Дапсы біліхтір музыкаларын таІыыга µлэлээбитэ. Аранжировщик – 
саІа µйэ идэтэ. (Огранщик диэбит кэриэтэ). 

Аранжировка – классика музыкатыгар эрдэттэн оло±урбут хайысха этэ. Бы´атын эттэххэ 
идэтийбит композитордар µлэлэрэ буолара.

Сахалыы барааннаах этничэскэй муусуканы таІыыга Тумус Мэхээлэ бастаабыта. Билигин 
да тэІнээ±э суох. Норуокка тар±аммыт ійдібµлµнэн муусуканы бэйэтэ айан таІмыт буолла±ына 
«самодеятельнай композитор» диэххэ сіп эбитэ буолуо.

Оттон атын ки´и айбытын тупсаран, оІорон таІар буолла±ына кіннірµ аранжировщик диил-
лэр. Ол эрэн µгµс аранжировщиктар муусуканы бэйэлэрэ эмиэ айаллар.

Плюсовка, минусовка фонограмматын µйэтэ 90-с сыллартан кэлэр. 
Сахалыы ырыа±а фонограмманы идэтийбит эстрада ырыа´ыттарыгар анаан оІорууга Петр 

Корнилов бастакы этэ.
  

– 3 –
Петр корнилоâ диэн ким этэй?

Кэпсиир, СР ырыа айааччыларын сойуу´ун бэрэссэдээтэлэ, «Чороон» ансаамбыл бас-гитари´а 
уонна соли´а Алексей Егоров:

– Петр Семенович Корнилов а±атынан Јлµіхµмэттэн тірµттээх. Дьокуускай к. олохсуйбут-
тар. Петя Дьокуускайга тіріібµт. Кини 7 саастаа±ар куола´ынан талыыга сіп тµбэ´эн, Бµтµн 
сойуустаа±ы уол о±олор хордарыгар Ìосква к олоро, µірэнэ барбыта. Би´иги билэрбитинэн, би-
лиІІитэ, бу хорга иитиллэн, у´уйуллан тахсыбыт дьоннорунан Петяттан ураты композитор Егор 
Неустроев уонна «Ìинус-72» мусукаана Афанасий Міккµґээрэп буолаллар. Ìанна кинилэр 
ырыанан эрэ буолбакка, муусуканнан дириІник дьарыктаммыттара. Балартан Егор Неустроев 
салгыы консерваторияны бµтэрбитэ. Афанасий Ìіккµ´ээрэп Ìосква±а бу µірэ±ин орто оскуола-
ны кытта сэргэ бµтэрэн кэлэн, ОБ театрыгар репетиторынан уонна Бирисидиэн и´инэн уолаттар 
хордарын салайбыта, билигин биллиилээх мусукаан. 

Петя оскуола кэнниттэн республикатаа±ы хоровой общество±а хор салайааччытынан µлэлээ-
битэ. 1986 с. «Чороон» ансаамбыл састаабыгар клавищник бы´ыытынан киирбитэ. Кини кэлиэ- 
±иттэн ансаамбыл оонньуур та´ыма биллэ тупсубута. Кини бэйэтэ хайа ба±арар µрдµк та´ымнаах 
айымньыны кыайа-хото тутар этэ. ЧорооІІо оонньуур кэмнэригэр хас да инструментальнай ай-
ымньыларын ансаабылынан толорбуппут. Кини та´ымнаах кірµµлээх, имигэс тарбахтаах µірэх-
тээх мусукаан буоларын бы´ыытынан айымньылара техничэскэй іттµнэн сµрдээх уустук, интэ-
риэ´инэй дьикти уратылаах этилэр. «Чороон» ансамблы кытта сири-дойдуну барытын кэрийэн 
гастроллаабыта.

Ки´и бы´ыытынан сµрдээх интеллигентнэй, интеллектуальнай, култууралаах ки´и этэ. Тус 
оло±ор оччо табыллыбата±а, кэргэнэ арахсан кыы´ын илдьэ омук сиригэр олохсуйа барбыта. 
Айар-тутар ки´иэхэ со±отохсуйуу, муунтуйуу биллэрдик дьайбыта. Онтун биллэрбэккэ кыл-
гас оло±ун бµтµннµµ муусука±а анаабыта. «Чороон» 1992 с. ы´ылларыгар µлэтэ суох хаалбыта, 
«кіІµл айар µлэнэн» килиэптэнэн олобута. 

Фонограмма µйэтэ кэлэн, синтезаторга фонограманы аранжировкалаа´ыІІа дириІник ыл-
сы´ан µлэлээн барбыта.

Ол курдук би´иги норуокка киэІник биллибит 20-чэ ырыабытын, «Туймаада» гос. ырыа ан-
саамбылын уонна солистарын µгµс ырыаларын, Аскалон, Байбал, Степан Васильев о.д.а биллэр 
ырыа´ыттарга сµµ´µнэн аранжировканы оло±ун ти´эх кµннэригэр тиийэ оІорбута. 40-чатыгар 
тиийбэккэ сылдьан, быстах ілµµгэ ілбµтэ.

Бу Петр Корнилов аатынан фонограмма аранжировкатын оІорооччулар бэстибээллэрин 
тэрийии идеятын Геннадий Семенов олоххо киллэрэн, былырыын са±алаабыта. Былырыын 
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тэрээ´инэ син этэ. Быйылгы тэрээ´ин сыы´ата-халтыта элбэ±э, кітµмэх тэрээ´инэ кірііччµлэри 
да, кыттааччылары да соччо астыннарбата.

Ки´и сыы´аттан-халтыттан µірэнэр, онон тэрийээччилэр кэлэр іттµгэр бу бэртээхэй бэстибээ-
ли дьо´уннаахтык сы´ыанна´ан сайыннарыахтара, µгэскэ кубулутуохтара диэн эрэнэ саныыбын. 
Республика±а идэтийбит кµµстээх уонча аранжировщик баар. Балар кэккэлэрэ сылтан-сыл ха- 
Іаан сайдан и´эригэр ба±арабын.

 
– 4 –

«маэстро-2007» сµрµн бирииhин хаhаайына 
лэгэнтэй тытыгынаайап туhунан

Кеша Чурапчыга тіріін улааппыт. А±ата Борис Гаврильевич Одьулуунтан тірµттээх ветврач 
идэлээх ки´и эбитэ µ´µ. Èйэлэрэ Ìария Алексеевна Хатылыттан тірµттээх учуутал. Онон интэ-
лигиэн ыал биэс о±отуттан тірдµстэрэ.

Бу о±олор бары, билигин республика±а киэІник биллэр, ытыктанар дьон буола улаатан та±ы-
стылар.

Талаан, дьо±ур тахсыбыт, табыллыбыт дьоно диэн хай±ыахха эрэ сіп.
Тытыгынаайаптар улахан кыыстара СР µтµілээх артыыската Екатерина Егорованы ама 

ким билбэтэй, кэрэ куола´ын кэрэхсээбэтэ±эй.
Èккис кыыстара Антонина Винокурова СР сыана±а политикатын кэмитиэтин бэрэссэ-

дээтэлин 1-кы солбуйааччы.
¥´µс уол Гаврил Тытыгынаев ССРС кикбоксиІІа спорт маастара, ССРС кубогын хаґаа- 

йына, СР кикбоксиІІа эдэрдэргэ сборнайын ст. тренера, 21-с оскуола±а информационнай 
технологияларга директоры солбуйааччы.

Тірдµс уол, бµгµн кэпсиир ки´им, сахаларга биир чулуу аранжировщикпыт Иннокентий 
Тытыгынаев, СР култууратын туйгунун аатын, бэстибээл сµрµн бирииґин кытта тутта. 
«Егоровтар айар студияларын» уонна Дьокуускай к. култуура±а салаатын звукорежиссера.

Бэ´истэрэ, кыралара – саха эстрадатыгар биллэр ырыаґыт «Этигэн хомус» арыйыы-
та Александра Алексеева. Саха гимназиятын «Айыы кыґата» оскуолатыгар муусука сала- 
йааччытынан µлэлиир.

– Чурапчы оскуолатыгар µірэнэ сырыттахпына роман Саввин «ДьиэрэІкэй» диэн ВÈА тэ-
рийбитэ, онтон са±аламмыта мин муусука, ырыа эйгэтигэр дьарыктаныым, – диэн Кеша кэпсиир. 

Гитараттан са±алаабыт. Аны оскуола кэнниттэн Михаил Сивцев тэрийбит «Чурапчы» ВÈА- 
гар бас-гитара±а оонньуур. М.Сивцев – гитара, Василий Григорьев-Гербач – ударник, Марат ла-
тыпов – гитара, солист.

«Чурапчы» ВÈА 1990 с. «Табыкка» кыттар.
1991 с. бµтµµтэ «ЧорооІІо» ыІыран истэллэр. Онно ааттаах-суоллаах, салла, толло уон-

на сµгµрµйэ кірір мусукааннара Махно, тумус, Г.Сергучев, а.Егоров кинини кіріллір уонна  
истэллэр. Туохта эмэ оонньоо диэн буолар. Кірін-истэн баран, «син тыас тахсыы´ы, кэлэн µлэ-
лэс» дииллэр. Онтон ыла Кеша куоракка кэлэн «Чорооннору» кытта сыл кэриІэ «идэтийии ула-
хан оскуолатын» аа´ар. Элбэ±и ирдииллэр, µірэтэллэр. ДьиІ идэтийбит эстрада туйгуннарын 
кытта бииргэ µлэлээн, улаханнык сайдар.

Ол са±ана Тумус «Чолбоннорго» «Сыттыкка сытар санаа» уо.д.а дьиІ сахалыы барааннаах 
тойук-композицияларын толорууга айымньылаах µлэ барар. Кіннірµ эстраднай иэйии-матыып 
ырыалартан сахалыы тойук бараана уратылаа±ын, тойукка турукка киирэр ураты майгы баарын 
билэр.

Ол эрэн миэхэ традиционнай ырыа быдан чугас диэн билинэр. Тыл, матыып, толоруу диэ-
тэххэ ,матыыба ордук миэхэ чугас диир. Бу кэнниттэн кини «Ìинус-72» біліххі µлэлэ´эр.

1992-97 сс. НВК и´инэн А.Алексеев айар білі±ір звукорежиссерынан µлэлээбитэ. Бу кэмІэ 
аппаратура±а дор±оону аттарыыны лаппа ба´ылаабыта. Анна Барашкова ырыаларын ТВ, радио 
фондатыгар у´улууга до±у´уолун гитаранан оонньообута.

«20-с µйэ сµµс уостан тµспэт ырыалара» диэн телевизорынан бырайыакка кытты´ан, тыа´ын-
уу´ун, муусукатын таІмыта.

Сахалыы караоке алта тахсыытын таІыыга барыта 120 ырыа фонограммаларын оІорбута.
Егоровтар студияларын о±олоругар 80-ча ырыа аранжировкатын оІордо. 
Куоракка ыытыллар улахан та´ымнаах култуура тэрээ´иннэригэр сµрµн звукорежиссер 

бы´ыытынан µлэлиир. 
Ол кэннэ Таатта±а Виталий Власов «ОлоІхо» студиятыгар сыл кэриІэ µлэлиир. Онно «Дьыл±а 

Хаан» диэн кэлин клип оІо´уллубут ырыатыгар гитара±а оонньуур. 
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«Егоровтар студияларыгар» хара тэриллиэ±иттэн µлэлиир. Алексей Егоров ырыаларын оІо-
рууга бу бэстибээлгэ киллэрбит «Туруйа кута» уонна «Этиий миэхэ» ырыаларын, ЈркіІІі – «Ту-
охха´ыйыы тойуга», «Бµлµµ сулу´а», «Сиккиэр тыал», Тµµн уонна тµµл», Екатерина Егорова±а 
«Сайы´а хаалбыппын», Александра Алексеева±а –«Умнубуккун», «Эн би´икки» ырыалар ма-
тыыптарыгар табыллан µлэлээтим диэн астына кэпсиир.

Ки´и ки´и матыыбы айыыта, кірµµтэ тус-туспа минньигэстээх, уратылаах буоларын бэлиэ- 
тиир. Уопуттаах, та´ымнаах ырыа´ыттар ырыа хайдах толорулларын, ханна хайдах буоларын 
билэллэр. О±о, кыыс, уол, эр ки´и, дьахтар куола´ын тембрын инструмент уларытарын, тембр  
балаансын, тыас-уус, дор±оон іІі-талата, киэІэ-куоІа барыта аа±ыллан, музыка куоласка 
кімілі´ір, тирэх буолар. Ìин дьонум бэйэлэрэ мелодиятын, аккорда дьµірэлэ´иитин бэрээдэгин 
оІорон а±алаллар диэн µлэтин ымпыгын-чымпыгын кэпсиир. 

¥лэтигэр сµрдээх ирдэбиллээх, тугу да сыы´а-халты буоллун-хааллын диэн оІорбот ура-
тылаах. Ылыммытын, санаабытын оІорон тэйэр. Фонограмманы аранжировкалаа´ыІІа автор 
идеятын сіпкі туту´ан, бэйэтин санаатын сонно сіп тµбэ´иннэрэн тупсарар, ымпыгын-чымпы-
гын, ойуутун-мандарын ситэрэн –хоторон оІорор лоп-бааччы айыл±алаах. ¥лэтигэр а´ара быта-
рыйбат, бытааннык, налыччы, µлэтиттэн бэйэтэ дуо´уйууну ыларын курдук бэйэтин ис кыа±ын 
кµµ´µлээбэккэ µлэлиир. Бы´ата сатаан µлэтин аттаран, былааннаан µлэлиир майгылаах. 

Èннокетий Тытыгынаев бу бэстибээлтэн улаханнык µірµін сіптіі±і. Кини манна култуура 
туйгун µлэ´итин аатын кытта, сµрµн бирии´и ылла.

Ки´и µірµі±µн µірбэт, хайдах эрэ, сатаммакка гынан баран кыайыылаах тахсыбыт курдук 
буоллум диэн саарбахтыыр, кыбыстар санаалаах. Этэр эттэ±инэ оннук. Тэрээ´ин мілті±µттэн 
оннук курдук буолла. Тустаахха ыарахан. Јр бэлэмнэнэн, оІостон кэлэн оонньуу тахсыбытыгар 
мониторга до±у´уола суох буолан хаалар. Гитаратын эрэ тыа´ын истэр, атына хайда±а и´ил-
либэт, буккуллуу буолар. Звукооператор монитору истэр наушнига да суох эбит. Кини эмиэ туох 
бара турарын истибэт. Соруйан оІорбут курдук буолан та±ыста. Ол эрэн аранжировкалаабыт 
ырыалара Алексай Егоров, Јркін уонна Александра Алексеева толорууларыгар туох да бэркэ 
толорулунна.

– 5 –
ырыа уонна ырыынак

Èннокентий этэрин курдук, аранжировщик билигин аныгы технология сайдыытын кыра±ы-
тык кірін, туох саІа киирбитин кэтээн, чинчийэн, кыах биэрэр программалары алгыс курдук 
билиэхтээх. Кырдьыга да билигин интернет сайдан телевидениены, радионы кытта кµрэстэ´эр. 
Èнтернет кыа±а сі±µмэрдик сайдан и´эр. Біліхтір, толорооччулар айар µйэлэрэ кылгаата. СаІат-
тан саІа тахсан и´эр. Èнтернет ніІµі информацияны тар±атыы тµргэтээн, айымньы µйэтэ кыл-
гыыр. Бу бэйэтэ туспа кы´ал±аны µіскэтэр.

Билигин аатырбыт ырыа´ыттар улахан студияларга альбом суруйа сатаабаттар, биирдии 
ырыанан дьиэлэригэр олорон оІорон тар±аталлар, бы´а атыыга ыыталлар. Улахан студиялар 
банкрот баран эрэллэр. Ырыа элбээтэ. Ки´и тиийбэт, тии´иммэт курдук элбээтэ. Ырыа суолтата, 
сыанна´а тµ´эн и´эр. Ìанна реклама оруола кµµ´µрэр. Рекламаны харчылаах кыанар.

Боростуой, кµннээ±и суолталаах ырыа элбээн и´эр. Попса, реп тахсыыта. Судургутук киирэр, 
тµргэнник тахсар, ки´ини толкуйдаппат музыка, тыл-іс, матыып. «Атах музыката», «колбасить-
ся, выпить, танцевать» дииллэригэр дылы. Попса ырыа социальнай суолтата оннукка уларыйда. 

Урукку курдук «музыкальнай революция» ітін киириитэ суох. Бµгµн Африка±а ыллаабыт-
тарын сарсын Халыма±а ыллыыллар.

Урукку «Чолбон» музыката бырачыастаах, революционнай музыка этэ эбээт. Билигин кинит-
тэн шоуну кірдµµллэр, ол кинилэргэ кыаллыбат. «Айталлар» шоуну тэрийиигэ, ол аата аныгы 
олох тэтимигэр сіп тµбэ´эн дискотека, хомуур, кэнсиэрдэри, шоуну тэрийиигэ, харчы оІорууга 
о±уттулар. Ол эмиэ аныгы олох ирдэбилэ, ким тугу сатыырынан-сатаабатынан тахса сатаа´ын. 
Ааты-суолу бренд, табаар оІорон ырыынакка атыылаа´ын..

¥чµгэй идиэйэ, аранжировщиктарбыт бэстибээллэрэ бу этэр майгыбынан, харчы оІоруу боп-
пуруо´а хото ба´ыйан, олох мілтіх тэрээ´иннээхтик барда.

Россия±а ОРТ ген.дир. Константин Эрнст, Алла Пугачевалаах эстрада ырыынагын тутан оло-
роллор. Кими, ті´і±і та´аарары кинилэр бы´аараллар.

Ìанна тэІнэ´эр интернет тахсан эрэр. Дьон сібµлµµр муусукатын, ырыатын интерниэттэн 
булуон сіп буолла. Саха сиригэр интернет ситимэ кыралаан тэнийэн и´эр Ырыа±а аналлаах 
«Ырыа кырдала» диэн анал сайт баар буолла. 
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– 6 –
бэстибээл туhунан санаалар

Словарь р.я.
Фестиваль – Массовое праздничество, включающее в себя показ, смотр каких-л. видов 

искусства (муз. театр. ф. Ф. советских фильмов. Ф. молодежи).
С.И.ожегов
Фестваль – общественное праздничество, сопровождающееся показом, смотром каких н. 

видов исскуства (театральный ф., музыкальный ф., Ф. молодежи и студентов).

Киин куораппытыгар студиялар да, аранжировка фонограмматын оІорооччулар да элбээ-
тилэр. НВК, радио ніІµі «Полярна звезда», «СаІа ырыа», «Этигэн хомус» о.д.а кµін-кµрэстэр, 
кірµµлэр, бэстибээллэр буола тураллар. Аны култуура, кулууптар эйгэлэрин, студиялар истэ-
ринэн ырыа´ыт бі±ітµн «оІорон та´аарыы» µлэтэ кµістµµ оргуйар. Кинилэр бары ырыаларын 
аранжировкатын фонограмматын, куоластарын оІоттордулар да, аан дойду ханнык ба±арар мун-
нугар тиийэн ыллыыр-туойар кыахтаннылар. Бу сайдыы дуу, туох эбитэ дуу. Ол эрэн талаан- 
наах, дьо±урдаах син биир тахсар. Харчылаах эмиэ тахсар. Орто´уор эмиэ улуубун дэттэрэр µйэ-
тэ. Биир тылынан ырыынак!

Былырыын Бµіккэ Бітµрµіп Петр Корнилов сµрµн бирии´ин ылбыта. А±ыс номинация олох-
тообуттар этэ. Тэрээ´инэ син а±ай этэ дииллэр. Бµіккэ ту´унан санаабын «Кіс тµ´µлгэ – Бо-
ро±оІІо» диэн суруйууттан, мин сайпыттан булан аа±ыаххытын сіп. 

Бэстибээл саамай сµрµн итэ±э´инэн Петр Корнилов ту´унан ійдібµлµ биэрэр туох да суо-
±а. Аата эрэ ахтыллар. Аны аранжировщиктар тустарынан сатаан сырдатыы, µчµгэй сценарий, 
кірдірµµ и´итиннэрии суох. Туох да сы´ыана суох дьон туораттан киирэн ыыта сатыылларын 
курдук. Режиссура диэн тірдµттэн мэлигир. Биир эмэ сы´ыаннаах режиссµірµ булбатах муІнара 
дуу...

Ыытааччыларбыт бу эйгэ±э туох да сы´ыана суохтара кістін турар. Телевизорга биэриини 
ыытыы уонна маассабай, общественнай быраа´ынньыгы ыытыы балачча уратылардаах буолуо 
оІоробун.

Уонча ки´и кыттааччылаах бэстибээл. Сыаналаах киирии билиэт. Боростой конкурс – 
кµін-кµрэс курдук барда. Жюрилаах эІин. Бэстибээл ырыый атыннык, киэІник тэриллиэн 
сіптіі±і. Ба±ар, тэрээ´иннэрин стату´ун сыы´а талбыттара дуу... Ті´і да саха сиригэр уонча бил-
лэр аранжировщик аата и´иллэрин и´ин, сµµччэ аранжировканан дьарыктанааччы баара буолуо. 
Аны улуустарга, куоракка биллэр-кістір аранжировка фонограмматын оІорооччулар бааллар. 
А±ыйах биллэр ааттары холобурдаатахха:

Гаврил Лобашев (Айтал урукку музыкаана) – Орто Халыма
Василий Кокорин – Орто Халыма
Алексей Бандеров – Орто Халыма
Èван Тулаа´ынап – Бµлµµ
Роман Степанов – Кэбээйи
Èннокентий Ìестников – Нам
Владимир Якимец – Дьокуускай
Евгений Коченков – Дьокуускай
Юрий Баишев – Дьокуускай
Николай Попов – Дьокуускай
Èннокентий Готовцев – Дьокуускай
Никита Баишев – Дьокуускай
Владислав Сивцев – Дьокуускай
Владимир Паномаренко – Дьокуускай о.д.а
Бэстибээл диэтэххэ, дьиІнээх бэстибээли тэрийиэххэ сібµн сіптііх.
Бу Айталлар уонна НВК аІаар аІарга µллэстэр бырайыактара. НВК соторутаа±ыта СГУ  

киинигэр «СаІа ырыа» кµрэ±ин тэрийбитин кірі-истэ бара сылдьыбытым. Улахан саала±а 50-ча 
ки´и толугура´ан олороро. Тыас-уус дьаабы. Туох да и´иллибэт. Ыытааччыларбыт кумаа±ыттан 
сыана кэтэ±иттэн биллэрэллэр. Тулуйбакка тахсан барбыппыт. Кыттааччылары ки´и а´ынар.
Билиэттэрэ тэрээ´иннэригэр тиийбэт сыаналаах. ДібіІ харчыны сырсыы уххана µчµгэй да идиэ- 
йэлэри кэбилиир. 

Бары билэллэр, Сыырка, Кружало, Полтинник акустиката ку´а±анын. Ол эрэн миэстэлэрэ 
элбэ±инэн харчы іліріргі табыгастаа±ын. 
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Эппитим курдук, режиссура суох. Сааланы кэнсиэр буолуо 1,5 чаас иннинэ босхолообуттара 
дииллэр. Арендата суох босхо биэрбиттэр диэн эмиэ баар. Ол и´ин ыгыллыбыт буолуохтарын сіп. 
Репетиция онно ыытыллар кыа±а да суох. Режиссер, кімілі´ііччµтэ да суох бы´ылаах, сыана±а 
холбоон биэрэр µлэ´ит кірµллµбэтэх, звукооператордарын кытта сибээстэрэ суох эбит. Техничес- 
кэй хааччыллыы быстар мілтіх диэн буолла. 32 каналлаах пультка 16 эрэ канааллаахтар µ´µ. 
Оркестр со±отох ударнига 5 каналы ылыан сібµн санаан кірµІ. Канал тиийбэтиттэн атаста´ыы 
бі±іті, кімілі´ііччµ суох. Бары холбуур сир кірдµµ сылдьаллар. Кэмиэдьийэ.

ДьиІинэн бу бэстибээл µрдµк хаачыстыбалаах, та´ымнаах дор±оон дьµрµскэнин, кэрэ тыас-
уус, муусука, µчµгэй и´иллии, онтон дуо´уйуу быраа´ынньыга буолуохтаах этэ.Ол и´ин тыа´ы-
уу´у µчµгэйдик иІэринэр, µчµгэй акустикалаах сааланы ылыахтаах этилэр. Звукорежиссура, 
звукооператорство µрдµк та´ыма кірдірµллµіхтээ±э. ДьиІинэн ити Дьокуускайга кыаллар кыах-
таа±а... (ОБ театра, Јксікµлээх киинэ, саха театра, муІ саатар СГУ киинэ).

Èти µлµгэр тыаска сотовайынан туох сибээс олохтонуой. Сценарийдара, ким кэнниттэн ким 
тахсара хаа´ы курдук буккуллубут. Е.Егорова тахсарыгар атын фонограмма тыа´ыыр, Василий 
Еремеевы биллэрэллэр – ки´илэрэ суох, Тытыгынаев тахсыытын эппитим. Лотерея ыытыытыгар 
ыІырыллыбыт кыргыттарын ыытааччы «тугу гына тура±ыт» диэн µµртэлээн кэбистэ.

Лотерея та´ааралларыгар кыргыттара і´µргэнэн тахсыбатылар. Кірііччµлэр талбыт инстру-
меннаргытыгар оонньооІ диэн кµрэхтэ´иннэрэ та´аардылар. Èкки ки´и гитара±а оонньуубун 
диэн тардыала´ан кірбµтµн оркестраннар биэрбэтилэр. Оонньуу ыытар буолан баран хайдах бэ-
лэмнээбэтэхтэрин ки´и сі±ір. Аны ыытааччыларбыт нууччалыы ыыталлар эбит. Биир нуучча-
лыы ырыа баара бы´ыылаа±а. Сахалыы барар кэнсиэркэ биир сахалыы саІарар ыытааччыны 
булбатахтара сі±µмэр. Баар суох аркыастырбыт салайааччытын Андриан Егоровы Андриан Ни-
колаев дииллэр. Дьэ, маргынааллы маратыйыы, хоролуу хончойуу диэтэ±иІ. 

Бэстибээллэрин дуу, кµін-кµрэстэрин дуу бала´ыанньата туту´уллубата, ким 2, ким 3 ырыа-
лаах, кыттааччы бэйэтэ оонньуохтаах диэн эмиэ баара. Аны бу бэстибээлбит биир олорууга 4 чаас 
устата барда. Сылайбыттар, тулуйбатахтар эрдэ бардылар.

Èти барыта тэрийээччилэр харчы сырсыытыгар, µрдµнэн-аннынан сы´ыанна´ан, хаарыан 
бэстибээли кілбі±µртµлэр. Аранжировщиктар, толорооччу ырыа´ыттар барахсаттар бэртэринэн 
µчµгэй кэнсиэр буолла. 

Ыстатыйа суруйаары, бала´ыанньатын билсээри, ааттары чопчулаары бу мэрэпэрийээтийэ 
режиссерун Ньургуйаана Васильева диэн НВК µлэ´итин кытта телефонунан сибээстэстим. Ки´им 
ханна, тугу, хайдах суруйа±ын, мин суруйуум тахсыахтаах диир. Ыйытала´ан барбыппар, ман-
ныгы суруй, манныгы суруйума диэн турда. Хайдах оннук буолуой, бэйэм тугу суруйарбын бэйэм 
билиим диэбиппэр, ки´им і´µргэнэн информация биэрбэппин, эн суруйума диэн баран, турууп-
катын быра±ан кэбистэ. Тотуо-татыа кэпсэтии буолла. Кини эттэ диэн тохтоон хаалыам дуо, са-
наабын сыанабылбын суруйда±ым.

¥ірµµнµ, быраа´ынньыгы, бэстибээли, кэнсиэри сатаан тэрийии бэйэтэ туспа искусство  
буолла±а. Бу бэстибээл µірµµнµ-кітµµнµ, аат-суол тахсыытын, быраа´ынньыгы кыайан тэрийбэ-
тэ. Кыттааччылар да, кірііччµлэр да тэрээ´интэн астымматахтара кістір. Былырыын аат ылбыт 
Бµіккэ Бітµрµіп жюрига да олоруон сіптіі±і. Ол курдук сµрµн бирии´и ылбыттар жюрига µлэ-
лэ´эн и´иэхтэрин сіптіі±і. Бириистэрэ да мілтіх. 

Кыттыыны ыллылар: 
Аранжировщиктар:
1. И.тытыгынаев (ырыа´ыттара – А.Егоров, Јркін, А.Алексеева) – сµрµн бириис уонна µчµ-

гэй звукорежессура и´ин аат ылла.
2. лэкиэс (ырыа´ыттара – Байбал, А.Бурнашов, Вика Федорова) – µчµгэй музыкальнай ком-

позиция и´ин аат.
3. М.Перетертов (ырыа´ыттара – Саарын, Варя Аманатова, Èгорь Егоров) – туйгун инстру-

менталист диэн аат.
4. алексей абрамов (ырыа´ыттара – Норд-Саун) – Петр Корнилов аатынан бириис.
5. антон (ырыа´ыттара – Алик Григорьев, Болдьума).
6. Евгений тазетдинов – (Юлиана, Олимпия).
7. айаал Малышев (ырыа´ыттара – Јркін, Харысхан, Жанна Ìудрова, Валерий Касаткин, 

Айаал Ìалышев).
8. Степан афанасьев (ырыа´ыттара – Алексей Потапов, Зу-Зу).
9. Иван наумов (ырыа´ыттара – Олег Беляев, Дьулустан Чуручанов).
10. Мария Семенова (ырыа´ыта – Èван Трофимов).

Уххан тµґэрбит хаартыскалара. 7,11,2007 с.
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ХатылаайаПтар 
Хатыламмат дь¥¤¥й¥¥лэрэ

улун тутар 1 кµнµгэр Саха академическай тыйаатырыгар Герман, клавдия хатылаа- 
йаптар (дьиІнээ±э хачылаайап буолуохтаах эбит) бэйэлэрин до±отторун кытта µс ком-
пакт-диискэлэрэ тахсыбытын бэлиэтиир кэнсиэртэрэ буолан ааста. Мин ыІырыллан 

сырыттым.

Дьэ, а´а±астык эттэххэ ітірµнэн кірбітіхпµн кірдµм, истибэтэхпин и´иттим. Бы´ата, астын-
ным, дуо´уйдум. Ама дуу, то±о диэххит. Ол то±олор хоруйдарын суруйан кіріргі холоннум.

Хатылаайаптар саха эстрадатыгар 1991 с. киэІник биллэн барбыттарара. Хара маІнайгыт-
тан туох эрэ уратылаах, саІа суолу кірдµµр айар сµрэхтэр дьµірэлэ´иилэрин тыына биллэрэ. 
Бэйэ уратылаах суолун кірдіін, тµмµктэрэ кістін барбыттара. 

 1996 с. «табык» этно рок фестиваалга «тосхол» диэн ааттанан, ынах, сылгы тириитинэн ти-
гиллибит саха былыргылыы таІа´ын таІнан, кырыымпа, дьа±а, кµпсµµр, дµІµр, хомус до±у´уол- 
лаах тахсыбыттара. Улахан сэІээриллии суох этэ гынан баран, Хатылаайаптар, кинилэр арах-
сыспат до±ордоро монгол уола Балдорж хуухээгийн ис куттарынан, иэйэр сµрэхтэринэн саха 
былыргы ырыатын,  тойугун, до±у´уолун, ол охсу´уулаах дьыллар уор±аларыттан, эІсиллэр 
дьалхааннаах олох тэтимин истибиттэрэ. Онтон ыла ібµгэлэрбит тµІ былыргы со±урууІІу олох-
торун тыына кинилэр айар куттарыгар уйа туттубута.

2000 с. «тэтим» диэн ааттанан, саха былыргы до±у´уол тээбириннэригэр эбии сіІ тыастаах 
µс кыллаах тэтими биэрэр, тарба±ынан охсуолаан оонньонор таІсыр диэн тэрили, ойдуо диэн 
Сунтаартан кістµбµт кµµлэйгэ, омур±аІІа бэлиэ ыІырыыга туттулла сылдьыбыт (тµІ былыр- 
гыта туохха туттуллубута биллибэт) µрэр тэрили, айаан диэн саха сиригэр кулаа´айы 
(µрµІ табаны) бултаа´ыІІа айаатыыр, µрэр тэрили тірµт до±у´уолу, дор±оону, тэтими сіргµтэн, 
уустаан ураннаан дьµ´µйэн та´ааралларыгар туттар буолбуттара. 

Онтон кэлин эбии тэтим охсор а±ыс муннуктаах чардаат кµпсµµрµ, кµпсµµр араас кірµІнэ-
рин (кыбынар, сµгµллэр, атахха турар, ыйанар), к³Ік³л³й, табык араастарын, тыас та´аа-
рар сахсыллар дьа±а араа´ыгар киирэр тээбириннэри, сиксиири, кыыл- сµ³л муо´ун, туйа±ын, 
дµІµр араа´ыттан, кыллаах дµІµрµ, дьарыкта дµІµрµ, байанай алгы´ын дµІµрµн, хобо чуораан  
араастарын, кыа´аан тыа´ын до±у´уолларыгар киллэрбиттэрэ. Онуоха эбии бэйэлэрэ хабар±а 
куолай, кµ³мэй, нь³м³г³й к³м³тµнэн таІалай, хоІсуо, мурун ырыаларын, араас к³т³р  сµµрэр 
саІатын, айыл±а суугунун µтµктэн, ситэрэн-хоторон биэрбиттэрэ. 

К
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Хатылаайаптар уратылаах тыыннара атын дойду омуктарын ааттаахтарын, тэгил дой-
ду тэІнээхтэрин кытта туруула´арга, кµін кірсіргі бэлэм буолбуттара. Аан дойдуга ханна да 
сылдьыбыттарын и´ин, саха омук уратылаах этигэн дор±оонун, ырыатын-тойугун и´итиннэрэн,  
мэлдьи сэІээриллэр, ордон, чорбойон тахсар буолбуттара. Арай би´иги сахалар бэйэбит ситэ ій-
дµµ иликпит бы´ылаах. 

Кинилэр сыыйа сиэр  туом до±у´уолугар, айыы муусукатыгар киирэн и´эллэр. Саха сиригэр 
бу эйгэ±э Хатылаайаптар курдук итэ±эл муусукатыгар чуга´аабыт біліх баарын билбэтим. 

Бу кэнсиэртэрэ ымпыгар -чымпыгар тиийэ бэлэмнэммитин, видио кістµµлэри, Кууллатыы 
араас кэмин кістµµтµн биэрэр сценография, уоту сатаан ту´аныы, тыас-уус ыраа´а, тохтобулла-
ры, ырыалар -тойуктар быыстарыгар араас до±у´уолу ту´аныы, куолас уонна до±у´уол маанылаах 
дьµірэлэ´иитэ, кии, алаадьы, кытыан, µірэ отун, кµіх от сыта, сыана±а долгуйа сытар кµіл уута, 
салама, сиэр -туом ырыалара барыта тыыннаах этигэн кістµµ буолан иннигэр тэлгэммитэ. Ытык 
дор±оону µі´ээ кіті±ін кірііччµнµ, истээччини ураты турукка киллэрбитэ. Дьон дьиІнээх саха-
лыы ытык дор±ооннору истэригэр иІэринэн, уйул±алара хамсаабыт кэриІнээ±э. Ìин клавдия 
дор±оону кітµтэрин, эІсиэлиирин чахчы да ситии-хотуу бы´ыытынан сыаналаатым.

Хатылаайаптар айар олохторугар монгол уола Балдорж 10 сылы бы´а алты´ан, бииргэ µлэ-
лээн, тапсан сылдьарын, Герман былыргы тірµттэрин кытта ситимниир эбит. Таатта Баайа±атын 
тµІ былыргы тірµттэрэ монголлары кытта хаан тардыылаах дииллэрэ оруннаах бы´ыылаах диэн 
саба±алыыр. Èнньэ гынан, сахалар со±урууІІу тірµттэрбитин кытта ситим биэрэр дор±ооннор 
тэтимнэрин биэрэргэ Балдорж улаханнык ту´алыыр. Ол и´ин да кинилэр муусукаларыгар киэІ 
истиэп уйаара-кэйээрэ биллибэт кітір дор±оонноро, хайалаах сирдэр харыл±аннара Саха сирин 
тыыныгар бэркэ дьµірэлэ´эн, кэрэтик и´иллэн эрдэ±э. Бу удьуор утумун, хаан тардыытын ум-
нуллубут муусуката у´уктан эрэрин туо´ута.

Сунтаартан тірµттээх биллэр о´уохайдьыт СГУ тірµт култуура±а у´уйааччыта ф.н.к люд-
мила Ефимова Хатылаайаптары кытта кэнники кэмнэргэ кытты´ан та´аарыылаахтык µлэлэ´эн 
эрэр. Алгыс, сиэр -туом ырыатыгар, до±у´уолугар элбэ±и киллэрэр. «айар кут ситимэ", «алгыс- 
таах айан» диискэлэргэ кини ырыалара киирбитэ.

Биллэр хомусчуттар, у´уйааччылар Зоя Сысолятина, римма Жиркова «дьµ´µлгэн» диэн 
компакт -диискэ тахсарыгар кыттыспыттара. 

Попса, кімпµµтэргэ тупсарыллыбыт куола´ынан фонограмманан ыллаа´ын, ханна да буола-
рын курдук, би´иэхэ µгэннээн турар. Èс дьиІ, истиІ, и´ирэх онтон илгийбэт. Бу тутан турар, 
тас, саатыыр иэйииІ кібµіхтµµрµгэр аналлаахтар. Уйул±аны у´угуннарбат. Хатылаайаптар ура-
тылаах муусукаларын хайдах онно тэІнээн сыана бы´ыаххыный, сµрэ да бэрт. Би´иги Айыыбыт 
итэ±элин, ы´ыах сиэрин-туомун толорорго айыы муусуката, до±у´уола баар буолуохтаах. Хаты-
лаайаптар бу µрдµк эйгэ±э киирсэргэ сиппиттэр- хоппуттар эбит диэхпин ба±арабын.

Кинилэр саха былыргы до±у´уол тээбириннэрин кірдіін булан, тупсаттаран, «Мохначевсай» 
аатынан Марк Парфенов дириэктирдээх муусука тээбириннэрин оІоруунан дьарыктанар маста-
рыскыайга тихон дьячковскай диэн маастарга, ¥і´ээ Бµлµµтээ±и Петр Семенов дириэктирдээх 
"«Сэргэ» мастарыскыайга оІотторбуттара, эбии оІотторо сылдьаллар.

Дьэ, итинник ыллыктаахтык ылсан, дьо´уннаахтык дуора´ыйан, айар µлэлэрин алгы´ынан 
арчылаан Хатылаайаптар та´аарыылаахтык µлэлии-хамсыы сылдьалларыттан би´иги µірэбит 
эрэ. Јйдіі´µн , дьµµллээ´ин бэйэтин кэмигэр кэлэн и´иэ±э. Ìин кинилэргэ сити´иини, табыл-
лыыны, айар сµрэх кіІµлµн, ійдібµллээх айымньылары ба±арабын.
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б¥л¥¥ УлУУ¤УН 1- кы то¡УС Нэ¤ИлИэГэ, 
тыымПы б£¤¥£лэГИттэН реСПУблИка¡а 

ырыа эйГэтИГэр таХСыбыт бИллэр ырыа¤ыттар

ин то±ус уолаттарын µксµлэрин билэттиибин, сорохторун кытта уонунан сылларга 
бииргэ алты´ан, атас-до±ор оІостубут дьонум. Сорохторо кинигэлэрбэр киирбиттэрэ. 
алексей Егоров, £рк³н холбоон мин тылларбар уонтан тахса ырыалаахтар. Билигин 

да суруйа сылдьаллар. Байбал эмиэ биллэр ырыалардаах. £сс³ да µлэлии сылдьабыт. аска-
лон эмиэ ырыалаах. тыымпы уолаттара саха эстрадатыгар биллэр-к³ст³р суолу µктээн и´эр 
талааннаах, дьо±урдаах уолаттар. £ск³тµн саха эстрадатыттан бу дьону ылан туоратан баран 
к³рд³хх³-и´иттэххэ хайдах к³стµµ буолуо этэй, дьэ? Итинник кинилэр саха сµрэ±эр, кини ырыа 
кутугар уйа туттан, би´иги иэйэр, манньыйар, астынар, дуо´уйар сор±обут буолбуттар. Бу ырыа 
куттаах тыымпы 194 ха´аайыстыбалаах. 375 улахан, уопсайа 612 ки´илээх нэ´илиэк. ¥гµс сир-
гэ нэ´илиэктэр кыччыы, к³±µрµµ турар буоллахтарына тыымпы нэ´илиэгэ сылын аайы элбии, 
сайда, кэІии турар. 

Бу биир кыра нэ´илиэктэн то±о бачча элбэх биллэр к³ст³р ырыа´ыт та±ыста диэн µгµстµк 
ыйытааччылар. Ити ыйытыкка бµгµн хоруй к³рд³³н к³рµ³хпµн ба±ардым.

«Тыымпы дьоро киэ´этэ» буолаары турарынан Тыымпы айар куттаахтарын, чуолаан 
ырыа´ыттарын ту´унан кэпсэтиэхпит. 

Тыымпыга 1942 с. аа±ар бала±ан, 1950 с. кулууп арыллар. Бастакы сэб. С.Д. Прокопьев 
ананар. ВÈА аан бастаан 1979 с. тэриллэр. È.È. Сергин, А.В. Егоров, È.А.Боронов. В.А.Нико-
лаев тэрийэллэр. 1980 с. ВÈА «Тыымпы» диэн ааттанар. ¥лэ -хамнас, ырыа -тойук, µІкµµ-би-
тии оччолорго да та´ымнаа±ын нэ´илиэктэрин кинигэтигэр ахталлар. Улуус та´ымыттан Ре-
спублика, онтон сойуус та´ымыгар тиийэ ырыа тµ´µлгэтин ымыыта буолбут ки´илэрэ Алеша 
Егоров буолбута. «Би´иги Робертинобыт» диэн ахталлар. Тыымпы ырыа´ыттарын аа±ан бар-
дахха маннык: 

1. алексей Егоров. Республика ырыа айааччыларын сойуу´ун председээтэлэ, СР µтµілээх 
артыы´а, Бµлµµ улуу´ун бочуоттаах гражданина.

2. аскалон. СГУ саха салаатын бµтэрбитэ. СР µтµілээх артыы´а.
3. Байбал . Култуура колледжын бµтэрбитэ. «Бабочкалаах уолаттарга» ыллаабыта. «Этигэн 

хомус» хас да тігµллээх кыайыылыы±а. Башкирия±а буолбут Тµµрк норуотун ыччаттарга эстрад-
най ырыа±а кµін  кµрэ´ин кыайыылаа±а, «Дапсы» соли´а.

4. Василий Еремеев. Култуура колледжын бµтэрбитэ. «Бабочкалаах уолаттарга» ыллаабыта.. 
«Этигэн хомус» кыайыылаа±а. 

5. Иван константинов.  Култуура колледжын бµтэрбитэ. Элбэх биллэр ырыа автора, аранжи-
ровщик, уус- уран салайааччы. драмкружок артыы´а, тэрийээччи, о±олордуун µлэлэ´эр.

6. £рк³н . Щепкин аатынан театр µрдµкµ училищетын бµтэрбитэ. «Этигэн хомус» ырыа 
кµрэ±ин лауреата. «¥ргэл Сулус» ВÈА салайааччыта. Ырыа айааччы.

7. харысхан.  ÌГУ ЭÈиС бµтэрбитэ. Егоровтар студияларыгар ылла´ар.
8. Платон Еремеев.  Култуура колледжын бµтэрбитэ. «Бабочкалаах уолаттарга» ылласпыта. 

Ыччакка биллэр ырыа´ыт. То±ус кулуубун директора.
9. альберт Унаров.  Култуура колледжын бµтэрбитэ. Ыччакка биллэр ырыа´ыт. «Туой Хайа-

2002» 1-кы дипломаана. «Хотугу сулус» кµін  кµрэс 1-кы ст. лауреата. 
10. Федот Егоров. «Чуона» кµін  кµрэс гран- при ха´аайына.
11. Владик Егоров.  Култуура колледжын бµтэрбитэ.СаІа тахсан эрэр ырыа´ыт. «Туман» 

ырыата «Саха-Виктория» радио±а тахсыбыта. 
12. алеша Егоров . Ìединиститут студена. СаІа тахсан эрэр ырыа´ыт. 

М
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13. Иннокентий николаев.  Ìузыкальнай училище±а µірэнэ сылдьыбыта. «Ìин ырыам 
бµтэ´ик матыыба» диэн кµін  кµрэс бастакы кыайыылаа±а. Аскалоннуун дуэттыыр.

14. Маргарита догоюсова . Ìузыкальнай училище вокальнай отделениетын бµтэрбитэ,  
айыл±алаах кµµстээх сопрано, µчµгэй куоластаах ырыа´ыт.

15. Степан Семенов.  Ырыа айааччы, толорооччу, саха этничэскэй рогун ча±ылхай толорооч-
чута, «Ай тал» біліх соли´а этэ. Сольнай концертары оІороро. Эдэр саа´ыгар би´игиттэн бар-
быта. Айыл±аттан иччилээх куоластаа±а. Кини кэриэ´игэр республика та´ымынан «Ìин ырыам 
бµтэ´ик матыыба» эстраднай гитарнай ырыаларга кµін  кµрэс ыытыллар.

артыыстар
1. Михаил Борисов.  Шепкин аатынан µрдµкµ театральнай училищены 2002 с. бµтэрэн, Саха 

академическай театрын артыы´а.
2. £рк³н эмиэ Шепкини бµтэрбитэ. Саха театрын артыы´а. Киинэлэргэ у´уллар. Билигин 

ЧыІыс Хаан оруолугар бигэргэтиллэн µлэлии сылдьар.
3. Иннокентий Боронов.  Дмитрий Ходулов кі±µлээ´ининэн Саха театрыгар артыы´ынан 

биир сыл µлэлээбитэ. 1965 с. То±µс кулуубун директорынан у´уннук, сити´иилээхтик µлэлээ-
битэ. То±ус гимназиятыгар театральнай студияны µлэлэппитэ. ССРС култууратын туйгуна. СР 
култууратын µтµілээх µлэ´итэ этэ.

4. Евдокия Степанова. Россия µтµілээх, СР народнай артиската, ОБ т. балет солиската. Би-
лигин балет идэтигэр у´уйааччы бы´ыытынан µлэлиир.

Суруйааччылар. Исскустâо, радио, бэчээт эйгэтигэр
1. Евдокия кондакова . Ìузыка ¥рдукµ оскуолатыгар µлэлиир. Èскусство институтун бµтэр-

битэ.
2. Фекла Иванова.  ССРС радиотын туйгуна. Саха радиотыгар у´ун сылларга дикторынан 

µлэлээбитэ.
3. родион Еремеев.  Ìоскватаа±ы Ì.Горькай аатынан литератарнай институтка µірэнэ сыл-

дьыбыта. Поэт, хас да кинигэ ааптара. Элбэх ырыа ааптара. Журналист, «Эдэр коммунист», 
Амма, Сунтаар, Бµлµµ ха´ыаттарыгар µлэлээбитэ.

4. акыым дуолан,  журналист. Саха суруйааччыта. Бµлµµ к. бочуоттаах гражданина. Элбэх 
кинигэ ааптара.

5. Прокопий Еремеев -Сэ´эн дьэрэмэй. Саха суруйааччыта. «Тойон Тµ´µмэн алгы´ынан» ки-
нигэ ааптара.

6. Виссарион Сергин  Саабылыскай . Саха суруйааччыта. «Ылдьаайык» диэн кинигэлээх.
7. антонина Суханова . «ОлоІхо – ситим» кинигэ ааптара. ОлоІхо суруйар. Кинигэтэ тах-

сыахтаах.
8. Владимир николаев. Јр сылларга То±ус кулуубун уус- уран салайааччыта, оператор. Аска-

лонтан са±алаан, эдэр кілµінэ ырыа´ыттары у´уйбута,  такайбыта.

оло²хо´уттар
1. тыккаа  – Еремеев н.В. (1892-1948). Алексей Егоровтаах э´элэрин кытта бииргэ тіріібµт 

ки´и. ОлоІхо´ут, сэ´энньит, остуоруйа´ыт, тыл уу´а. ¥стµµ хонукка олоІхолуура µ´µ.
2. дооско  – Еремеев И.о. (1870 с. тірµіх). Сэ´эн Боло Дооскоттон биир ый олорон сэ´эннэрин 

уонна «Дыгыйар» олоІхону суруйбут. Николай Якутскай Дооскоттон µгµс сэ´эннэри, номохтору 
хомуйбута. Суруйааччы Сэ´эн Дьэрэмэй бу Дооско кыра уола.

3. Миипээн –  Саввинов д. Хас да бэйэтэ олоІхолордоох. Тыл µірэхтээ±э Убрятова Ìиипээнтэн 
саха тылларын суолталарын, ійдібµллэрин хомуйбут.

4. ньэгэй  – Максимов Прокопий. Кэриим олоІхо´ут эбит. Кини кыра уола Ìаксимов П.П. 
олоІхо´ут, µІкµµ тыла этээччи. 

5. дьэрбээ  – Егоров И.н., олоІхо´ут.
6. халгарыын дьэрбээ – Егоров П.н.,  олоІхо´ут.
7. дэдэкэс –  Еремеев С.И.  Хара±а суох. ОлоІхо´ут. Революция иннинэ «бурдуктуур» олоІ-

хо´ут. Биир олоІхото архивка сурулла сытар.
8. чаккаа  – Прокопьев С.П.  ОлоІхо´ут, µІкµµ тыла этээччи. Кини сиэннэрэ Степан, Павел 

Семеновтар.
9. Сµ³дэлик –  Прокопьев н.П. Чаккаалыын бииргэ тіріібµттэр. ОлоІхо´ут, ырыа´ыт.
11. кэІсиилэ –  Боронов а.С.  ОлоІхо´ут, алгысчыт. È.Боронов а±ата.
12. кутаайы  – Унаров а.н. Альберт Унаров хос э´этэ. Алгысчыт, тойуксут, олоІхо´ут, 

µІкµµ тылын этээччи. 
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Ìаны та´ынан билигин биллэринэн, бу тµілбэ±э сэттэ биллэр, ааттаах  суоллаах ойуун  
Хаачах диэн ичээн, араас эмчиттэр, уда±аттар µіскээн-тіріін ааспыттар эбит. Элбэх тимир, иис, 
мас уустара бааллара, бааллар да±аны.Онон То±µс нэ´илиэгэ араас идэлээхтэр уутуйан µіскээн-
тіріін, олорон ааспыт Ытык сирдэрэ буолар. 

Уххан: Аскалон, бэйэІ уонна µілээннээхтэриІ о±о саастарын, То±о То±устан бачча элбэх 
ырыа´ыт та±ыста диэІІэ санаа±ын эт эрэ.

аскалон: Ìин кинилэри барыларын биир бі´µілэк дьоно буоларбыт бы´ыытынан билэбин, 
сорохторо аймахтарым. Тірµттэрэ, силиспит  мутукпут дириІ. Биир буолуон сіп. Ырыа кута тох-
тообут сиригэр тохтуур, былыргыттан баар кістµµ. Оннук суруйааччылар, учуонайдар да эмиэ 
биир улуустан элбэхтик тахсыбыттара баар дии.

Холобур миэхэ Ырыа Ыстапаан диэн аба±алаах µ´µбµн. Кини ааспыт µйэ саІатыгар олорон 
ааспыт ки´и. Кэрийэ сылдьан ыІырыкка ырыа ыллыыра µ´µ. Ол аата ырыаны идэ оІостубут 
ки´и буолла±а.

Ìин убайдарым байааІІа оонньоон, кыра сырыттахпына ыллыылларын ійдµµбµн. Эдьийдэ-
рим эмиэ кулуупка ыллыыллара. Конферансье бэртэрэ этилэр. Биир эдьиийим Зоя Николаевна 
культпросвет училищены бµтэрбитэ. Кыра сырыттахпына скрипка±а оонньуура. Улаатан, 9 кы-
лааска сылдьан, ийэбиттэн кірді´ін -аатта´ан «Ìосква» диэн баяны ылларбытым гынан баран, 
кыайан идэтийбэтэ±им. 10 кылааска сылдьан, СГУ -га µірэнэр эдьийбинэн Ìусянан гитара ыл-
ларбытым. Гитара±а кыралаан оонньуур буолбутум. Билигин да ба´ылыы иликпин. Сыана±а аан 
бастаан армияттан кэлэн баран сэбиэскэй армия кµнµгэр тыыннаах оркестрынан кулуупка Нико-
лаев Кешалыын ыллыы тахсыбытым. Билигин да ійдµµбµн, долгуйан, ууга тµспµт сылгы курдук 
тобугум тобукпар охсулларын. Онтон ыла ырыа±а- тойукка убаммытым. Èти 1986 сыл этэ. Респу-
блика±а «ЧорооІІо» киирэн баран «Чуумпуга», «Ы´ыахха», диэн ырыаларынан тахсыбытым. 

1989 сыллаахха «Чорооннору» кытта олохпор аан бастаан Горнайга гастроллуу барсыбытым. 
Сµрдээх µчµгэйдик сылдьан и´эммит, Кэптин диэн бі´µілэккэ сыана±а кэтэр сабыс -саІа кроссов-
кабын кулуупка хаалларан кэбиспитим. Дьэ, бу кэннэ эрэй бі±інµ кірбµтµм, ха´ан Бµлµµ Дьік-
кінµгэр тиийиэхпитигэр диэри. Ìа±а´ыыІІа биир да миэхэ сіптііх бачыыІка суо±а. Сыана±а 
тахсарбар Алексей Егоров саппаас тµµппµлэтин улахан кірді´µµ тµмµгµнэн, сэрэнэн µктэниэх, 
харыстыах буолан уларсан кэтэрим. Онто миэниттэн икки резмерынан кыра этэ. Тарбахтарым 
бµµрэ баран хаалаллара. Оччо±о инбэлиит ки´и курдук сцена±а хаадьаІнаан тахсарым. Ыарыыта 
сµрэ бэрдэ. Биллэрбэтэ±э буола сатаан атахтарбын ыраах- ыраах уурталыырым. Тарбахтарым ол 
тµµппµлэни тобулу кітін, курдары тахсыбатахтарыгар билиІІэ дылы махтанабын. 

Рокка 1990  с. сылларга Ìэхээлэ Тумус салайыытынан «Чорооннору» кытта Алма  Ата±а 
«Азия даусы» диэн, 1991 с. Финляндия±а баран рок фестивалларга кыттыбытым. Бу сыллар 
усталарыгар тµірт сольнай альбомнарым та±ыстылар.

2001 с. бэйэбит туспа біліх тэринэн µлэлиибит. Василий Еремеев, Байбал, Варя Ìаксимова 
уонна мин. Элбэхтик сырыттыбыт.

Василий Еремеев ту´унан кэпсиир буоллахха, мин кинини кыра эрдэ±иттэн билэбин. Кыра 
сылдьан бэйэтин са±а гитараны сµгэн баран, кулуупка ыллыы тахсара. Бэйэтин са±а сааны сµ-
гэн, куска, куобахха барара. О±о  о±о курдук бэрт синньгэс куоластаа±а. Байбалы кытта кинилэр 
аймахтыы буоланнар, (Байбал ийэтэ Вася э´этэ бииргэ тіріібµттэр) онон дуу, кыра эрдэхтэ-
риттэн куоластара майгынна´аллар. Оскуола култуурунай оло±ор актыбыыс бэрдэ этэ. Оскуола 
ансаамбылыгар µІкµµлээн кµірчэхтэнэрэ. Билигин саха эстрадатыгар инники кµіІІэ сылдьар 
ырыа´ыттартан биирдэстэрэ буолла.

Байбал ту´унан: Убайа Степаны кытта бииргэ оонньоон-кірµлээн улааппыппыт. Степа бэйэ- 
тин сµрдээ±ин кыанар о±о этэ. Оскуола±а эрдэ кэлэн саабылала´а оонньуурбут. Степа и´эрин 
кірдіхпµнэ куотан сордонорум. То±о диэтэххэ, киниттэн ті´і да хаххаламмыт и´ин, биирдэ  
саайда±ына олоро кэлэн тµ´эрим. СаІа тутулла турар дьиэ і´µітµн µрдµнэн сµµрэн кылабычы- 
йара. Биир оннук сµµрµµгэ сыы´а туттан охтуо±уттан ылата, таа´ын уІуо±ун то´утан, µгµстµк 
эппэрээссийэлэммиттэ. АІаар ата±а биллэрдик кыччаабыта. Ол да буоллар би´игини кытта тэбис 
 тэІІэ кэлэн-баран сылдьыбыта. Отой кыра эрдэ±иттэн ыллыыра. Кэлин музыкальнай учили-
ще±а µірэммитэ. Ол сылларга бэйэтин сольнай концертарын Дьокуускайга оІорбута. Сµрдээх 
кµµстээх, µрдµк куоластаах этэ. Сэмэй, дьээбэлээх, µіннээх, санаатын тµ´эрбэт ки´и этэ. Јліірµ 
да сытан, «мин сотору туруохтаахпын» диир этэ.

Быраата Байбал бэрт кыра эрдэ±иттэн «Ìин мантан сэриигэ барбытым»  диэн «короннай» 
ырыалаах этэ. ¥гµстµк концертарга кыттара. 6-с кылаастан мин, Байбал а±атыгар ЫстаппааІІа, 
сылгы´ыттарга отто´ор этим. Байбал олох кыра о±о этэ. Сарсыарда обургу уолаттар, би´иги, 
оттуу барарбытыгар Байбал сырайа балааккаттан мылтайа сытар буолара. Оройго охсоору гын-



148

у х х а н .  К Э М  с у о л у г а р

наххха хороонноох кутуйах курдук тіттірµ мэлис гынан хаалара. Сыллар аа´ан, кини улаатан 
истэ±инэ кыралаан балаакка±а олорон гитаранан ыллыырбыт. Онтон мин Дьокуускайга µлэлиир 
кэмнэрбэр кини колледжка µірэнэ кэлбитэ. ¥чµгэйдик µірэммитэ. Бу кэмІэ Туой Хайа±а баран 
лауреаттаан, телевизор со´он кэлбитэ. Онно олус да µірбµппµт. Онтон бэттэх бииргэ сылдьабыт.

алексей Егоров ту´унан эттэххэ: Би´иги нэ´илиэктэн саха эстрадатыгар аан бастаан тах-
сыбыт ки´ибит буолар. Кини То±ус бі´µілэгиттэн 8-с кыл. бµтэрээт Дьокуускайга музыкаль-
най училище±а байаан кылаа´ыгар µірэммитэ. То±уска каникулугар кэлэн тыыннаах оркес- 
тры кі±µлµµ сатыыра. Кэлин Ìосква±а эстраднай мастарыскыайга µірэммитэ. «ЧорооІІо» му-
зыкаан, ырыа´ыт бы´ыытынан киирбитэ. Алеша «ЧорооІІо» киирбитин истэн, бі´µілэк ба-
рыта µірбµт буолуохтаах. Оччолорго «Чороон» саамай аатыра сылдьар кэмэ этэ. Аан бастаан 
кулуупка таансыга сылдьан «Чороон» ансаамбылга Алексей толоруутугар, Р.Еремеев тыллары-
гар «Ìунчаарыы» диэн ырыатын холбообуттарын сµрдээ±ин дуо´уйа истибитим. ¥чµгэйэ бэрдэ. 
Эстрада±а То±устан элбэх ырыа´ыт тахсарыгар Алексей Егоров сабыдыала хайаан да баар дии 
саныыбын.

Уххан: Байбал, биир дойдулаах ырыаґыттарыІ туґунан туох кэпсээннээххин, сорох 
эдэр уолаттар эґиэхэ майгынныыр куоластаахтар дии?

Байбал: альберт Унаровы хойутуу ырыа´ыт бы´ыытынан билбитим. Кинини миигин µтµк-
тэр дуу, майгыннатар дуу дииллэр. Кырдьык, ардыгар миигин бутуйааччылар. Ким эрэ кимтэн 
эрэ µірэнэр, ки´и ки´ини кірін ки´и буолар. Альберт ырыа±а дьо±урдаах. Бэйэтин ураты суолун 
булан, сайдар кыахтаах.

Владик Егоров эмиэ миэхэ майгынныыр куоластаах, музыкальнай дьо±урдаах. Ону сайынна-
рымаары, тыа±а хаалаары гынна. Култуура колледжын вокальнай отделениетын бµтэрбит о±олор 
µлэтэ суох хаамса сылдьаллара µгµс. Ол барыта бэйэлэриттэн тутулуктаах. Бэйэбит кэммитигэр, 
би´иэхэ да манна бастаан кэлэрбитигэр ким да µлэ, дьиэ бэлэмнээн уурбата±а. Чахчы ырыа´ыт 
идэтин ба´ылыахтарын ба±арар буоллахтарына, кимэн, киирсэн и´иэхтээхтэр дии саныыбын. 
Би´иги бары туох кыалларынан бары бэйэ  бэйэбитин убайдыы  бырааттыы курдук ійі´ібµт ээ.

алеша Егоров кинилэргэ ханыы. ¥рдµк µірэххэ µірэнэр онон ійдµіххэ сіп. Аскалону май-
гыннатан Аскалон ырыаларын ыллыыр. Ол эмиэ туох да ку´а±ана суох. Кэнники идэтин быы´ы-
гар ыллыан сіп. Виталий Андросов эмиэ медик идэлээх, биллиилээх ырыа´ыт, ырыа айааччы 
буолбута, онон би´иги да уолбут кэлин ырыа´ыт да буолла±ына ки´и со´уйбат. Бу уолаттартан 
биир эмит биллэр та´ымнаах ырыа´ыт тахсарын эрэнэ кэтэ´эбит. 

Платон Еремеев би´игини кытта µірэммитэ. Кини тэрийээччи, култуура µлэ´итинэн бы´ыы-
тынан бэйэтин µлэтин толорор. Èти уол эмиэ тыа±а хаалан хаалла. 

То±устан то±о элбэх ырыа´ыт та±ыста диэІІэ маннык этэбин:
Èти барыта удьуор уонна утумнаа´ын. Убайдарбытын алексей Егоровы, Степан Семеновы, 

аскалон Павловы кірін-истэн буолла±а. Кинилэр эстрада±а ча±ылхайдык тахсыбыттара би´иэхэ 
барыбытыгар холобур буолбута. Сыл аайы µгэс курдук би´иги, Тыымпыттан тірµттээхтэр, бары 
дойдубутугар мустан «кµ´µІІµ серенаада» диэн от µлэтин кэнниттэн дойдубутугар, дьоммутугар-
сэргэбитигэр отчуоттуур курдук ыллаан -туойан кэлэр идэлээхпит. Èти кеша Боронов тэрийии- 
тинэн, тірµттээ´ининэн, 20 -чэ сыл буолла бы´ыылаах. Быйыл эмиэ оннук отчуоттаатыбыт. 
Ìанна кыра о±олортон са±алаан бары ыллыыбыт. Онно ким туох дьо±урдаа±а кістір. Куорат 
ырыа´ыттара бары дьоммутун илдьэ дойдубутугар тиийэн отто´обут, сынньанабыт. Èти барыта 
эмиэ улахан иитэр суолталаах. Хайа, уонна тірµппµт-ууспут сытта±а дии.
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ымыылААх ырыА¤ыТТАр

деНИС даНИлов

«Мин мантан сэриигэ барбытымѕ»,
«Билэ±иэн кыыс курдук кэрэ±иэн, сардаанаѕ»,
«Дьикти сэмэй Кууґума, дьиибэлээмэ, кууґумаѕ»,
«Бу билиэт кыракый бэйэтэѕ»,
 «Ґчµгэй да этэ ол сайынѕ»,
 «Дорообо, сарсыардаѕ»,
 «Кірµмэ, до±оруом, эн миигинѕ»,
 «Туруйалар».

ччолорго бу ырыалар ааптардарын кытта алты´ыам диэн санаа, биллэн турар, суо-
±а. Би´игини, аа´ан и´эн биир тµгэІІэ, били´иннэрбиттэр эбит. Ырыаларын саныы 
тµспµтµм. Кини ырыаларын ыллыыр бі±і этибит. Оскуола±а ырыа уруогар µірэтэллэрэ. 

Самодеятельноска, араас кірµµлэргэ ырыалара элбэхтик ылланара. Кэлин кини ту´унан араас 
дьээбэлээх кэпсээннэри эмиэ иститэлиирим.

Кырдьык, а±ыраабат айымньылаах, µлµ´µтэр µлэлээх ырыа айааччы, муусукаан, хо´оон-
ньут, норуот ырыатын, сонуну-дьиктини хомуйааччы, муусука тэриллэрин сэлбийээччи, тыа´ын 
чуордааччы (настройщик звука) Денис Данилов 70- гар, олох амтанын сµтэрбэтэх, сµрэ±ин иэйии- 
тин сі±µрµппэтэх кірµІнээх. Кэпсэтэ олорон, кэпсиир кэпсэлин тµгэннэрэ харахтарыгар кістін 
аа´ар курдуктар, ардыгар, тиэхэлээх, мэник уоттарынан оонньоон ылаллар, ардыгар сіІµірэн, 
курутуйан да ылаллар. Оло±у сµрэ±ин, дуу´атын ніІµі а´арар айылгылаах айар куттаахха ин-
ник буолааччы. Оттон оло±у куттахтарын ніІµі а´арааччы харахтара арыый атыны кэпсээч-
чилэр. Олорбут оло±ун араас баай тµгэттэрин эргитэр буоллар, ки´и ытыа±а да, кµлµі±э да баар 
бы´ылаах. 

Èкки этээстээх эргэ уопсай мас дьиэ кыара±ас хо´угар, музей курдук, 24 теманан арааран, 
ха´ыакка тахсыбыт матырыйааллары тус- туспа альбомІа уруккуттан мунньар эбит. Ìин ті´і 
эмэ ха´ыакка µлэлээн баран, аІардас бэйэм суруйууларбын альбом оІоро сатаан баран кыамма-
та±ым. Онон итини билэр «устууккам». 

Кыара±ас хоспох хайа эрэ муннугар курдук, киэІ дуолга, кэрэ эйгэтигэр киэркэйэ дьиэрэйэр 
аналлаах «пианино» диэн, биллиилээх мелодист кутун-сµрµн чуордааччыта кыбыллан тураах-
тыырын а´ына кірдµм. Бу «аптаах тэрил» Денис Денисович саха дьонун кутун тутар ырыаларын 
айар айаныгар, ойуун дµІµрµн кэриэтэ миинэр миІэ, до±у´уолдьут до±ор, арыалдьыт атас буола-
ра буолла±аѕ   

Èдэ±э дьулуур, олоххо тулуур.

денис данилов 1935 с. ахсынньы 10 к. таатта улуу´ун таатта т³рд³ диэн кыра сэлиэнньэ±э 
тіріібµт. Э´этэ к³мµс £ндµрэй диэн ааттаах-суоллаах олоІхо´ут, тойуксут бэрдэ ки´и эбитэ µ´µ. 
Эбэтэ µс уола сэриигэ баран ілбµттэрин ту´унан биллэриини утуу -субуу туппутугар ті´ікілііх 
хараастыбытын, ыар кутур±анын уйбутун ійдµµ сылдьан, Денис улаатан баран, таайдарыгар  
анаан Иннокентий артамонов тылларыгар «Мин мантан сэриигэ барбытым» диэн ырыаны су-
руйар. А±а дойду сэриитин ааспат кэрэ´итэ буолбут, саха куттаахха иІмит ырыа буолла±а.

а±ата денис андреевич, уолугар, 6 саастаа±ар балалаайка бэлэхтээбит. Киирбит -тахсыбыт 
балалаайканы таккыйан, ол сылдьан Дении´и такыйан, уол уончалаа±ар балалаайка´ыт бэрдэ 
буолан турбут. ТастыІ убайа В.Е.данилов ХаІалас улуу´ун Улахан Ааныгар ахсыс кылаа´ы 
бµтэриэр диэри µірэттэрэр. Убайа муусука±а дьо±урдаах уолу Дьокуускайга муусука училищеты-
гар µірэххэ «направление» бэрдэрэн ыытар. Оччолорго «направлениета» суохтартан дікµмµінµ 
да туппаттар этэ. Кини оччолорго, балалайка±а, гармошка±а, баяІІа, мандолина±а кіІµл оон-
ньуур эбит. Денис хаІас кулгаа±а истибэт, онуоха эбии кэлэ±эй. «Слухтаах ба±айы» хамыы´ыйа 

-О
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уолу «бала´ыанньа бы´ыытынан» µірэххэ ылбат. «Эппэт кэлэ±эй, таас дµлэй» ки´иттэн туох 
мусукаана тахсыай диэтэхтэрэѕ Онтукабыт «аньыытыгар» кµн бµгµн, бµтµн саха сирэ муусука-
ларын тэриллэрин тыа´ын чуордатар, чуор «слухтаах», сахалартан со±отох Денис Данилов диэн 
идэтийбит «бала´ыанньа±а сіп тµбэспэт» талааннаах ки´илээхпит. 

Денис ки´и буолуох быатыгар, дьаны´ан, дьулу´ан туран сыл аайы кэлэн туттарсар. Биэс 
тігµл аккаас биэрэллэр. Самнар ки´и самныан, кэхтэр ки´и кэхтиэн да сібіѕ Алтыс сылыгар, 
бу уол дьо±урун, дьулуурун таба кірбµт музыковед Ф.С.аргунов уонна композитор Г.а.Григорян 
оччотоо±у култуура миниистирэ Г.В. Поповка тиийэ туруорсан нэ´иилэ ыллараллар. Ону да±аны 
«вольнослушателынан». 

Туораттан кэриэтэ сылдьан лекциялары истэн, экзамен туттарсан µірэнэр. Стипендия эІин 
диэн суох. Соххор солкуобайы утары уунара суох буолан, умна´ыт кэриэтэ сылдьар. Тµµнµн 
вахта±а  охрана±а µлэлиир, кµнµ´µн утуктуу -утуктуу µірэ±эр дьарыктанар. Денис айыл±аттан 
дьо±урдаа±ын, µірэнэр кµµстээх ба±алаа±ын туспа-туора омук ки´итэ Г.А.Григорян билэр буолан, 
мэлдьи ійµµр, уолу а´ынан дьиэтигэр илдьэн а´атар, харчынан кімілі´ір эбит. Баар баара ітін, 
Дени´и кэлин институтка, Захар Степановы кытта консерватория±а µірэххэ ыыта сатыыллар 
да, ки´илэрэ фортепиано±а дьарыктаммата±ым, биир да уруогу ылбата±ым, сатаабаппын диэн 
барбат. Бэйэ кыа±ын та´ымын билэргэ оло±о µірэттэ±э. Кы´анан -мµ´энэн муусука грамотатыгар 
µірэнэр, нуотаны аа±ар, суруйар буолар.

Г.а.ГригоряІІа сэттэ сыл дьарыктанар, кэлин Г.н.колесовка, л.В.Вишкаревка эбии прак-
тикаланар.

70-с с. н.И.козловскай диэн муусука тэриллэрин тыа´ын чуордааччы  маастарга µірэнээч-
чи, кімілі´ііччµ бы´ыытынан «Якутрембыттехника» диэн тэрилтэ±э µлэлиир. Н.È.Козловскай  
ір кэмІэ саха сирин музыкальнай оскуолаларыгар, тыйаатырдарыгар муусука тэриллэрин сэл-
бийэн, чуордаан µлэлээбитэ. 

Денис Денисович бу ки´иттэн µірэнэн, устунан Ленинградтаа±ы «Красный Октябрь» диэн 
пианино, рояль оІорор фабрика±а бэйэтигэр баран, 2 сыл µірэнэн кэлэн, «мастер-настройщик 
ударно клавишных музыкальных инструментов» муусука тэриллэрин тыастарын чуордааччы-
маастар диэн идэни ба´ылаан, сахалартан со±отох, µрдµк кылаастаах чуордьут-маастар бы´ыы-
тынан билигин да µлэлии сылдьар. Èдэ±э ба±а, дьулуур диэн итинниги этэн эрдэхтэрэ.

Опера, Балет тыйаатыра, хореографическай училище, култуура колледжа, «Арчы» дьиэтэ, 
куорат бары тыйаатырдара, мусуойдара, национальнай библитиэкэ о.д.а тэрилтэлэр, биирдиилээн 
дьон муусука тээбириннэрин Денис Данилов кірір- истэр.

Игнатий Слепцов, аркадий алексеев, Валерий ноев, алексей Попов о.д.а. саха биллэр ырыа 
айааччыларын, бэйэтин сµµстэн тахса ырыаларын нуоталыыр, кинигэлэрэ тахсаллар.

1964 с. «КітµІ кімµс дор±ооннор» диэн ааттаах ааптар бы´ыытынан 39 ырыата киирбит, 
1986 с. тахсыбыт «Норуот ырыалара» диэн кинигэлэрдээх. Барыта 300-тэн тахса ырыаны ай-
бытыттан, µксэ нуоталанан баран, кинигэ буолан тахса иликтэр.

Култуура министиэристибэтигэр µксµн самодеятельность салаатыгар µлэлиир. Ìанна сыл-
дьан, Саха сирин ырыа айааччыларын, ырыа´ыттарын,  тойуксуттарын, саха тыйаатырын, µІкµµ, 
шахмат ту´унан о.д.а. µгµс теме±а матырыйаалы хомуйар, ки´и туох эмэ сібµлµµр дьарыктаах 
буолла±ына сатанар диэн санаанан салайтаран ол µлэтин билигин да салгыыр.

   
ырыа тула ыаhах

Норуот ырыаларын хомуйуу са±ана, бу ырыа ааптара ким этэй диэІІэ элбэх міккµір тахсы-
бытын кэпсиир. Ол курдук «Майа сайына», «Днепр тымныы долгуннараѕ», «Сµрэхпин долгу-
тан гитара тыаґыырѕ» о.д.а. киэІник тар±аммыт ырыалар тустарынан билигин да араастаан 
этэллэр. Бу, «сµрэхпин долгутанѕ» ырыа матыыба «цыгааннар мелодиялара, хаайыылаахтар 
ырыаларын майгынныыр» эІин диэн ха´ыакка тиийэ суруйа сылдьыбыттар эбит. «Майа сайы-
нын», «Днеприѕ» – «нуучча народнайыттан уорбуккун, µтµктµбµккµн» диэн туох да дакаастабы-
ла суох алексей Попову кырдьыар дылы сордуурбут. «ДьиІинэн а.л. Попов, итинник ырыалар 
оІкулларын араас барааннарыгар та´аарыылаахтык µлэлээбит, талааннаах ырыа айааччы этэ 
буолла±а» диир Денис Данилов. «Сµрэхпин долгутаныѕ» «ама, саха хайдах айбат буолуой» диэн 
сі±ір. «Èтинник бэйэ  бэйэбитин ійдіспіт этибитѕ» диир. 

Норуот айымньытын дьиэтигэр µлэлии сылдьан онноо±ор аркадий алексеевы «эн эстрад-
най ырыаларыІ сахалыыта суохтар, бэйэ-бэйэлэригэр маарынна´аллар, эн хантан эрэ ту´ана±ын 
бы´ыылаах» эІин диэн, сэрэйэн кірі-кірі, туох да дакаастабыла суох, сыбыс  сымыйанан балыйа 
эрэ курдук, була сатаан сордуур этибит. ДьиІинэн АркадийыІ саха±а суох улахан фантазиялаах 
ки´и. Èтинник самородоктары би´иги µрдµнэн атыллыы, тэпсэ сылдьыбыппыт урутѕ
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анатолий Семенов бастакыттан би´игиттэн арахпат, сµрэхтээх, µлэ´ит ба±айы уол этэ. Би´и-
ги кинини итинник ис-и´игэр киирэн µлэлиэ дии санаабатахпыт ээ. Би´игиннээ±эр ордубута. 
Ырыалары, ырыа айааччылары кырталаа´ын эрэ буолбакка, биирдиилээн мелодистары хоту-
нан-со±уруунан эккирэтэ сылдьан булаттыыра. Би´иги µрдµнэн сылдьабыт, кини ис хо´оонун 
ньо±ойдо´он туран булан баран ара±ара. Бэл диэтэр, ырыа ааптарын булаары, бэйэтин харчы-
тынан таксии сакаастаан, миэхэ тµµннэри кэлэр этэ эбээт... 

Ырыаларбын µксµн дария Барашкова аан бастаан ыллыыра, кэлэн илдьэ барар этэ, онтон 
тар±анара. 

Поэттардыын Иван алексеевтыын, николай дьяконовтыын алты´арым. альберт Бµлµµ- 
йµскэйгэ ырыам элбэх. Альберт сорох хо´ооннору тута суруйан баран бэлэхтэтэлээн кэби´эр идэ-
лээ±э. Саатар куоппуйатын да илдьэ хаалбата. Ìиэхэ «Ґчµгэй да этэ ол сайын» ырыа тылларын 
эмиэ оннук биэрэн турар. Дария Барашкова араадьыйанан ыллаабытын истэн баран, «бу мин 
тылларым дуо? Бэркэ да суруйбут эбиппинѕ» диэн, со´уйа µірбµтэ. Ті´ілііх хо´оонун итинник 
ыспыта- тохпута буолуойѕ Эллэйгэ мэлдьи сылдьара. «Тайбаан арыы» диэІІэ Эллэй даачалаах 
этэ. Орто Азияттан суруйааччылар Эллэй мундутун сии кэлэллэр диэн буолара. «Ама, мундуну 
эрэ сии кэллэхтэрэйѕ» диэн кэпсэтэрбит. Альберт ха´ан да харчыта суох буолаахтыыра. Бара-
рыгар хайаан да µс солкуобайы биэрэн ыытар этибит. Хантан эмит µµрµлµннэ±инэ эмиэ тиийэн 
кэлэрэ. ¥с сайын миэхэ сайылаабыта. То±о эбитэ буолла, ырыа буолбут хо´оонноро кэлиІІи 
кинигэтигэр киирбэтэхтэр этэ.

Иван Гоголевка «Ырыа±а тиийэрдэр ыллыктар» диэн кини хо´ооннорунан ырыа  испэктээ-
кил суруйбутум. Сыл аІаарыгар 23 ырыа суруллубута, ону 60 ки´и толорбута. Степан терютин 
диэн тенор µксµн ыллаабыта, онтон 3 ырыа конкуруска бастаабыта. Гоголев тыла кµµстээх, ритм 
бі±і, ол эрээри ырыа оІороргор ки´и тыла тостон хаалара. тобуруокап да, дадаскинов да тылы-
гар оннук буолбат этэ. 

Айыл±аттан бэриллибит тэІэ суох куолас, истибитин умнубат Сергей Зверев этэ. Сµгµрµ- 
йэр ки´им Василий Зырянов ырыалара дуу´анан суруллубуттар уонна билиІІи куоластаахтарга 
аркадий алексеев буолла±а, урут кинини ті´і да µіхтэрбин, сыыспыппын билинэбин. Èдэлээх 
бы´ыытынан барыларын ырытан бардаххына, айымньытынан сирэр ки´иІ хайгыыргынаа±ар 
элбэх буолар тахсааччы. Онноо±ор бэйэм айымньыларбын олох астыммаппын, µксэ таах-сибиэ 
эбиттэр. Билигин барыта омуктары µтµктэ сатаа´ын ба´ыйда, дьиІнээх сахалыыбыт мэлийэн 
эрэр. Сахалыы ладтаахпытын да билбэт буоллубут. 

КиэІ эйгэ±э миигин умнубуттара ыраатта±а дииѕ Балыктыы сылдьан ууга тµ´эн ілбµт µ´µ 
диэн сурах тар±аммыт этэѕ Баарбын ээ, соло суох, ускуустуба, култуура эйгэтигэр µлэлиибин, 
ыІыра тураллар. 

Ìуусука тээбиринин тыа´ын чуордуурга µірэппит 6 ки´им араас сирдэргэ тар±аннылар. 
Биир Ìа±адааІІа, икки Èсэрээйилгэ, икки Ìоскуба±а, биир манна арыгылыы сылдьар диэн буо-
лар. Консерватория µірэхтээх дьону µірэппитим. Сахалар µірэнэ сатаабаттар. Èкки ки´и µірэнэн 
и´эн быра±ан кэбиспиттэрэ. Билигин да µірэтиэхпин сіп этэ. Онон сахалартан идэбэр син биир 
со±отохпун. Ìин µлэлээбит тэрилтэм «Якутрембыттехника» диэн этэ. Онон миигин «сантехник» 
идэлээх курдук кірін эрдэхтэрэ» – диэн ситэн хоппотох санаатын этэр.

Санаанан к³рµµ

Денис Данилов уруккуттан хо´оон суруйарын ту´унан Сэмэн Руфовтан истэн турардаахпын. 
«Тэллэй ту´унан бэрт дьикти хо´оонноох этэ» диэбитин уонна Денис Денисович ырыаларын ту´у-
нан кэпсэтэ олорон,  «мин ыраларым от-мас, сардаана сибэкки эІин ту´унаннар, партия, комсо-
мол ырыаларын кэм -кэрдии бэйэтэ ыл±аата бы´ыылаах» диэбитин айар оло±ун кытта холбуу тута 
санаан кірдіххі:

– айыл±а кэрэтин кэрэхсиир, оту-ма´ы ойуулаан-дьµ´µннээн, тыыннаа±ымсытан кірір, сэ-
бирдэх сиккиэрин сµрэ±инэн истэр;

– кыыс- дьахтар кэрэтигэр умсугуйар уйан уйулгулаах уран дуу´алаах, амарах айымньылаах, 
а´а±ас майгылаах;

– муннукка хаайан муннаран хаалларбыт муусука муузалаах;
– дьµлэй бэйэтэ чуор истиилээх сахалыы истииллээх, кэлэ±эй бэйэтэ кэрэ ыралаах, ымыы 

буолбут ырыалаах;
– Уус-Таатта уран айымньылаа±а, чуор куттаах-сµрдээх, дэгиттэр идэлээх, дэлэгэй айымньы-

лаах Дэниис Даньыылап диэн буолан ойууланан тахсар эбит. 

Айыл±аттан итэ±эстээх ки´и, баары баардыылаабат ки´итээ±эр оло±у, тулалыыр эйгэни, 
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сы´ыаны атыннык кірін эрдэ±э. Бырааттыы Лобановтар тірµіхтэриттэн харахтарынан мілтіх 
этилэр. Федор Лобанов ааспыкка миэхэ («Кыым» 32 №-гэр кір):

– Кірбіккµт-истибэккит диэн би´игини этэллэрин кінітµнэн истэн самнан, сэнэнэн сылдьы-
быппыт буоллар таах хаалыа этибит, – диэн эппитинии, итэ±эстээх ки´и олох олороругар быдан 
уустуга, бэйэттэн ирдэбилэ ті´і эмэ улахана ійдінір. Кинилэр олоххо дьулуурунан, тэІэ суох 
тулуурунан бэйэлэрин талааннарын та´ааран, иккиэн консерваторияны бµтэрэн, кэпсээн,  сэ´эн 
буолар хайдахтаах оло±у олорбуттарын, саханы  саха дэппиттэрин санаан кірµІ. Ìатвей сахаттан 
улуу бас этэ, Федор сахалартан анал µірэхтээх бастакы баритон.

Денис Данилов эмиэ айыл±аттан тиийиммэттээх, итэ±эстээх. Хайдахтаах дьулуурунан, ту-
луурунан, олох кэрэтигэр кэмэ суох тарды´ыынан сахатын дьонун бµгµІІэ дылы киэркэтэ сыл-
дьарый? 

Сахаттан бастакы уонна кµн бµгµн со±отох анал µ³рэхтээх муусука тээбириннэрин тыа´ын 
чуордуур идэлээхпит буолар. Ымыы буолбут ырыалардаах ырыа айааччыбыт, атын µгµс элбэх 
идэтин этэ да барыллыбат. Бу µтµ³кэннээх дьон, холобур буолар олохторун эгэлгэтин, эри- 
дьиэ´ин ³сс³ да сырдатыахтара, суруйуохтара уонна сыаналыахтара турда±аѕ 

 
Федор Лобанов 75 с., Денис Данилов 70 с. бэлиэтиир айар киэґэ ахсынньы 11 кµнµгэр кµнµс 

4 ч. Кулаковскай киинигэр буолар. ЫІырабыт, ыалдьыттааІ.
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ымыылААх ырыА¤ыТТАр

   

федор лобаНов

аха республикатын ырыа айааччыларын сойуу´а ыытар µлэтин чэрчитинэн, урукку ³ттµгэр 
ырыа эйгэтигэр саха биллэр-к³ст³р ырыа айааччыларын µйэтитиигэ µлэтин салгыыр. ол 
курдук Быйыл 75 саа´ын туолбут сахалартан µрдµк анал µ³рэхтээх аан бастакы баритон  

/драматическай баритон/, Саха комсомолун бириэмийэтин лауреата, СаССр µтµ³лээх артыы´а, 
олохтоох персональнай пенсионер, чулуу ырыа´ыппыт Матвей лобанов бииргэ т³р³³бµт быраата  
Федор лобанов уонна 70-нун туолбут биллиилээх мелодист денис даниловка аналлаах айар, ахтыы  
киэ´элэрин ахсынньы 10 к. кµнµс 4 ч. £кс³кµлээх киинини кытта кытты´ан ыытаары сылдьар. 

Бµгµн биґиги хаґыаппытыгар Федор Лобанов ыалдьыттыыр.
Ìин ырыа айааччылар сойуустарын бэрэссэдээтэлэ Алексей Егоровтыын кини дьиэтигэр ыал-

дьыттаан кэпсэттибит. Быйыл Аммалар Ìатвей Лобанов компакт-диискэтин уонна кини ту´унан 
ахтыы кинигэтин та´аарбыттарын, Федор Лобановка 75 саа´ынан уба´а бэлэхтээбиттэрин ту´у-
нан истибитим. Дойдулаахтара дьоннорун умнубаттар эбит дии санаабыттаа±ым.

Талааннаах ырыа´ыт, самодеятельнай композитор Федор Лобанов сэбиэскэй кэм, партия, 
комсомол ча±ылхай ымыы буолбут ырыа´ыта этэ... Кини ырыаларын оччотоо±ута бары да ыл-
лыырбыт. 

Јйдµµгµіт:  «ѕБар дьонум таптала
   Баара±ай махтала
   Партия  оло±ум дьыл±атаѕ» 
эбэтэр:  «Аалай уоттаах сулуґум
   Айар тутар суолдьутум.
   Эн, комсомол, эн, комсомол,
   Эн, комсомол , мин дьолум!ѕ»
эбэтэр:  «Албан аат,
   Хорсун Вьетнам!
   Албан аат!»
эбэтэр:  «Эн, Роза, мин тахсар саґар±ам,
   Таптыыртан, оо, харах арахпат,
   Дьол,  µірµµ имэІнээх ырыаккам
   Мунчаарбыт санаабын уоскуппатѕ»
о.д.а. умнуллубат, уостан тµспэтэх ырыалары.

Федор Ìатвеевич 90 -ча ырыата радиофонда±а у´уллан, харалла сытар. Ырыалырын тылла-
рын сорохторун бэйэтэ суруйара, Ойуунускай, Кµннµк Уурастыырап, Л.Попов, Ì.Ефимов, С.Ва-
сильев, П.Тулаа´ынап, А.Бродников, Ìакаар Хара, Баал Хабырыыс, С.Данилов, È.Дорофеев, 
Е.Афанасьев о.д.а поэттар тылларыгар ырыалардаах.

Ф.Ì.Лобановы саха омугун ырыа айааччыларын, ырыа´ыттарын биир ча±ылхай талааннаах 
айар ки´итин бы´ыытынан сыаналаан ахтан туран кини кэпсээнин сурукка тµ´эрбиппин истиэ±иІ:

–  Амма Покровкатыгар /Арыылаахха/ кµн сирин кірбµтµм. А±абыт ілбµтµн кэннэ Амма±а 
кі´ін киирбиппит, мин кыра эрдэхпинэ. А±ам Покровкаттан бастакы империалистиичэскэй сэ-
риигэ 1914 с. барбыт. Онно сахалары ылбаттара. Нуучча буолан барда±а. Сэриилэ´э сылдьан 
Германия±а билиэІІэ тµбэ´эр. Хайдах босхолонон кэлбитин билбэтим. Полковой запевала эбитэ 
µ´µ. Кини тірµтэ 1700 сыллардаахха сыылка±а кэлбит нууччаттан диэн этэллэр. Ол ки´и Амма±а 
тахсан олохсуйбут. 

А±ам, сэрииттэн кэлэн баран, гражданскай сэриигэ Амма осадатыгар, Тіхтµр, Кµп сэриити-
гэр, куоракка Эверестов заимогар буолбут тутууга-хабыыга кыттар. Садыков диэн ки´и этэринэн, 
ким урут тутарынан кы´ылга эбэтэр µрµІІэ бараллар эбит. ¥ірэ±э суох буолан, идеология диэни 

C
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ійдіібіттірі µ´µ. Би´иги µі±µллµмµіхпµт быатыгар а±абыт кы´ылларга сыстыбыт. А±абыт ик-
кис кэргэниттэн би´иги µ´µібµт. Èйэбит ÌэІэ  ХаІаластан тірµттээх. Э´эбит Ылдьаа Романов 
диэн эбитэ µ´µ. Èйэлэрэ ілбµтµн кэннэ э´эбит 9 о±отун тар±атар. Би´иги ийэбит Амма±а баай 
ыалга иитиллэ (хамначчыттыы буолла±аѕ) кэлэр.

Тірµіхпµтµттэн катаракталаах этибит. 1949 с. Д.Н.Трифонов диэн ки´и Ìатвей ыллыырын 
истэн сібµлээн ыІырар. Кини 1949-54 сс. радио±а µлэлиир, 1954 с. консерватория±а µірэнэр, 
1959 с. ілµір дылы театрга ыллаабыта.

Оччолорго сахалыы ырыа а±ыйа±а. Ырыа µксэ нууччалыыны µтµктэн, ону тылбаастаан, бэ-
лэм мелодия±а сахалыы саІа тыл суруллан ылланара. Нууччалыы ырыалары сахалыылаан, холо-
бур, биллэр ырыабыт «Хайы´ар» оІо´уллубута. Украинскай народнай ырыа матыыбыгар Костин 
тµ´эрбитэ. «Днепр тымныы долгуннара,» Тулаа´ынап тылларыгар эмиэ оннук. «Суумкатын сµ-
гэн, суол устун хааманѕ» эмиэ Костин. Оччолорго «переводной ырыалар» µгµстэрэ.

Туох барыта сыгынньах кумахха оІо´уллубат. 
Ìин кыра сылдьан актыбыыс бі±і этим, самодеятельноска эрдэ кыттыбытым. Комсомолга 

киирбэтэ±им. Ìунньахтыыллара, сорудахтара элбэ±э бэрдэ. 1970 с. диэки партия±а эмиэ киллэрэ 
сатаабыттара, киирбэтэ±им.

1954 с. Ìатвей консерватория±а µірэнэ бараары сылдьар, мин оскуола±а µірэнэрим. Оч-
чотоо±у култуура миниистирэ Г.В.Попов мин «Партия наш рулевой» диэн ырыаны ыллыыр-
бын истэн баран, ір кэпсэппитэ. 8 кылаа´ынан музыкальнай училище±а вокалга киирэн баран,  
баяІІа кіспµтµм. Э´иилигэр баппакка, Амма±а 9 кылааска тіннµбµтµм. 

Педагогтар интириигэлээн, Ìоскубаттан профессор кэлэ сылдьыбыта.
Костины утараллар эбит. Эн куоласкын уларыппыт эІин диэн миигин ту´аммыттара, айдаан 

тартараннар. Èнньэ гынан Костины музыкальнай училищеттан µтµрµйбµттэр. Директор Барахса-
новы уларыппыттар. Брейман диэн еврей директор буолбут этэ.

1958 с. консерватория±а ыІырыы кэлбитигэр сахалартан µс буолан µірэнэ барбыппыт. Усти-
нов Данил диэн Нам уола лирическай баритон куоластаах этэ. 2-с курстан арыгылаан у´уллубу-
та. Готовцев Афанасий 2-с курс 1-кы семестриттэн дьиэ  кэргэн оло±унан тіннµбµтэ, биллиилээх 
диктор буолбута. Èнньэ гынан мин Римскэй-Корсаков аатынан Ленин орденнаах Ленинградтаа±ы 
консерваторияны концертнай ырыа´ыт, сольнай ырыа±а педагог идэтин туйгуннук кімµскээн, 
со±ото±ун бµтэрбитим. 

1963-1986 сс. радиохорга солистаабытым.
Бастакы айбыт ырыам «Би´иги партиябыт» диэн этэ. Ìілтіх со±ус ырыа этэ. 1954 с. ол 

ырыанан Ìосква±а бара сылдьыбытым. Решетников П.Ì салайааччылаах, Христофор Ìаксимов, 
Алексей Попов бааллара. 

Ырыаларым оччотоо±у кэм тыына тыыннаахтара, бэйэлин кэмнэригэр µтµінµ оІорон ааспыт-
тара дии саныыбын. Кэм бэйэтин ырыаларын бы´ыытынан син биир ахтыллыахтара.

90-ча ырыалаахпын. 1952 с. аан бастаан радио±а ыллаабытым. «Чуорнай муора±а», «Јлµінэ 
ірµскэ», «Эн комсомол» уо.д.а элбэхтик ылланаллара.  

Ардыгар ырыам тылыгар баайсаллара. Ырыам тылын кімµскµµ Обком пропоганда±а отд. сэб. 
Томскайга кытта киирэ сылдьарым. Фонда±а ырыам барыта баар. «Роза±а» диэн ырыабын народ-
най артыыс Анна Егорова ыллыыра, убайым Ìатвей хас да ырыабын ыллыыра, «Сибэккилээх тµн-
нµккэ», «Комсомол»,«Партия». Анегина Èльина вокальнай циклбын ÌюнхенІа тиийэ ыллаабыта. 

Комараковы кытта сахалыы романстары суруйбуппут. Кинилиин биир дьиэ±э олоро сылдьы-
быппыт. Гран Григоряны кірсірµм. Ìарк Жиркову кірсµбэккэ хаалбытым.

Тойоттору кытта сатаан кэпсэппэт ки´ибин. Кыйа сылдьааччыбын. Ол эрэн общественнай 
дьыаланан, 1969 с. Г.Чиряевка киирэ сылдьыбытым. 

«Э´иил Ленин 100 с. буолар, туох санаалаахын» диэн ыйыппытыгар, мин, партията суох ки´и, 
санаабыппын барытын туруору эппитим. Нууччатыйан эрэбит диэн. «Сахалар нууччалыы аІаар-
даан саІарар буоллубут. Эн бэйэІ педагоккун. БэйэІ билэ сылдьа±ын. Саха тылын чаа´а а±ыйаан, 
факультатив эрэ курдук бэриллэр буолла. Бары нууччалыы эрэ саІарар, аа±ар буолан эрэбит. Оч-
чотугар саха литературата, сахалыы ырыа хайдах сайдыай, сахалыы аа±ааччыта суох, драматургия 
олох хаалла, саІа айымньы суруллубат» диэбитим. Композитордары иитэн та´аарарга о±олору 
кыраларыттан иитэн та´аарыахха. Ол наадатыгар национальнай сабыылаах интернат -оскуоланы 
а´ан, тыалары анаан кэрийэн талан, о±олору µірэтиэххэ наада диэбитим. Эбэтэр тулаайах о±олору 
со±уруу ыытан µірэтиІ ээ диэн эбэн эппитим. Ки´им таах истэн эрэ олорбута, туох да диэбэтэ±э. 

Оччотоо±у салалта истибитин умнубат этэѕ
Саамай олохпор µірбµтµм диэн, кыра о±о сылдьан кыайыы буолла диэн эт кулгаахпынан ис-

тибиппиттэн. Ол кµн оскуола±а µірэммэтэхпин. Аччыктыыр эрэйин оччотоо±у о±олор билбиппит. 
Сэрии кэмин, аччык кэмин аныгы ыччат билбэтэ буоллар.
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Èккис улахан µірµµм, дипломмун кімµскээбит кµнµм. Туйгуннук кімµскээбитим. 1963 с. 
ыам ыйын 24 к. ки´и буолан, идэни ба´ылаан, атахпар туруум. Бу µрдµк µірµµм, сити´иим этэ. 
Ки´и олоххо таптыыр идэтин ба´ылыыра – бу дьол.

«Эн, комсомол , мин дьолум» диэн ырыаларым хомуурунньуга 1984 с. тахсыбыта, µксэ пат- 
риотическай ырыалар. Соро±ум тахса илик. Кинигэ бэлэмнэнэн сытар. Ырыаларбын эмиэ та´аа-
рыахпын сіп этэ. Билигин барыта тілібµрдээх дии. 

Ìин мелодияны баспар бу´аран, испэр µ´µµрэн, чуумпутук айарым. Оччотоо±уга баритоІІа 
репертуар да суо±а. Онно кµ´эллэрим. Композитор а±ыйа±а. 

Олох истиІ до±ордо´уу диэн ырыа´ыттарга суох дии саныыбын. Хас ырыа´ыт, бэйэ  бэйэтин 
кытта тус-туспа кірµµлээх сайдыылаах, идеологиялаах, истииллээх, і´µргэстээх. Айар µлэ´ит 
буолла±аѕ Кіннірµ уопсай тылы булса±ын. Бэрт былдьа´ыы, ордугур±а´ыы, і´µргэнсии ханна 
барыай. 

Уйбаан Степановтыын уопсай кірµµбµт чµгаса´ар. 
Ки´и кэннигэр тугу эмэ кэриэс хаалларыахтаах. КэлиІІи ырыа´ыттар мин ырыаларбын ыл-

лыахтара диэн эрэнэ саныыбын ээ. Таах олорботум. Ту´алаахтык, бэйэм кыахпынан айан -тутан, 
туо±у эмэни хааллардым дии саныыбын 

Билигин, эстрада ырыа´ыттара ба´ылаан кэбистилэр. Россия µрдµнэн куоластаах ырыа´ыт 
суох, «безголосие». БилиІІи ырыа´ыт куоластаа±ын да и´ин, ити эстраданы µтµктэригэр 
буккуллан -тэккиллэн куола´а кистэнэн хаалар. Ол эрэн ритм іттµнэн билиІІи ырыа´ыт олох 
сайынна. Эстрада уустук тэтимнээх. ¥чµгэй куоластаах ча±ылхай ырыа айыллыыта а±ыйах дии-
бин. Тар±аныан сібі да суох ырыалар эфиргэ тахсаллара баар.

Аммалар урут ыІыраллар этэ. Ìатвей компага брак дииллэр. Би´иги эмиэ компьютерга 
кыайан истибэппит. Кинигэтэ махталлаах, барыта боростуой, бойобуой тылынан суруллубут да 
буоллар. Èйэбит барахсан баар буолан, иитэлээн, µірэхтээх оІортоон, ки´и гынаттаата±а дии, ол 
заслугата тугунан да сотуллубат.

 Ìатвей урааІхай омугун улуу куоластаа±а этэ. Кини курдук ки´и ітірµнэн тірµµрэ да бил-
либэт. Тембра кырасыабайа. Аллараттан µі´ээ муІура суох бара турар регистрдаах, диапазон-
наах. Èгорь кинээс партиятыгар кини улуу куоластаа±а эбии кістµбµтэ. Баритоннар чорбоІнуу-
чорбоІнуу, эстэ сы´а -сы´а ылыыллара. Кини саа´ыран да баран ыллыырыгар муІура суох кыра-
сыабай тембрдаах куолас тіріін ааста. Народнайын µлэлээн ылбыта. Ойуунускай бириэмийэтин 
ылбакка хаалбыта. Туруорсан, туох да µчµгэй памятник туруортардыбыт. Туруорсар ки´итэ суох 
ки´и, таах кэриэ´э суох хаалыан сіп. Јлбµттэрэ ір буолбуттарга билигин да сорохторун саІа 
санаан, ійдібµнньµк туруораллар дии.

Кірбіккµт -истибэккит диэн би´игини этэллэрин кінітµнэн истэн, самнан, сэнэнэн сылдьы-
быппыт буоллар таах хаалыа этибит. Арыый сытыы -отуу буолан та±ыстахпыт. ¥ірэххэ ба±а, 
ки´и-хара буолар быа тардан бачча±а тиийдэхпит.

Кыыстаах уоллаахпын, уоллаах кыыс сиэннээхпин. 
Ìин дьоллоохпун, таптыыр идэбэр µірэнэн, µлэлээн олордо±ум дии.
Саха на´аа ырыа´ыт омук. Амма±а Чээбий, Устин Нохсоров, Александр Алексеев. Х. Ìак-

симов, би´иги, Нина Чигирева, Айта Адамова. Айта дьахталлартан улуу опернай куоластаах. 
Èти эттэххэ дібіІ, 6 тігµллээх международнай лауреат буолуу, Чайковскайы ылыы диэн улуу 
дьыала. Èтини саха ітірµнэн ылбата буолуо. Чайковскайы Россияттан Атлантов, Образцова уон-
на би´иги Айтабыт ылбыттара. 

Билигин «саталлаах са´ыл са±аланар» µйэтэ кэллэ. Талаан, дьо±ур аллараттан тахсарын µп-
харчы бы´аарар кэмэ. Элбэх о±о кыайан µірэммэккэ хаалара баар буолуо.

Опернай театрга эдэр ырыа´ыттар кэллилэр, ки´и истэ -истэ µірэр. Ì.Е.Николаев музыка 
µрдµкµ оскуолатын, балет оскуолатын астарбыта µчµгэй. Ол эрэн бµтэрбиттэр ханна µлэлииллэрэ 
буолла. Биир театр эрэ´иинэ буолбатах, биир оркестр баар. Бары онно киирбэттэр. «Кадровай 
избыток» µіскээтэ. Аны, би´иги дирижербыт суох. Бэйэ кадрыгар курас дьоммут. Èти Алексей 
Унаровы µчµгэйдик ійіін µлэлэппит буолар µчµгэй буолуо этэ.

Дьиэбэр сахалыы саІарар ки´и суох, онон сахалыыны аахтаран истэр кыа±а суохпун. Радио- 
ны эрэ истэбин.

Ìин билигин туохха да интэриэ´им суох, кµннээ±и ыарыыны кытта охсу´уу. Билигин кэлэн 
саныыбын ээ, хайдах бэйэбин µірэтэн, µірэнэн µлэлээн-хамсаан, кэргэннэнэн, о±олонон, олох 
толору хаанынан олорон, таптыыр идэбинэн дуо´уйан,  хомойон кэлбиппин олу´ун сі±ібµн. Èк-
кистээн тірµµрµм эбитэ буоллар маны хайдах хатылыахпын билбэппин.

дьэ, итинник, кырдьа±ас ырыа´ыт санаатаѕ
Федор Лобановы уонна Денис Даниловы кытта кірсµґµµгэ ахсынньы 10 кµнугэр кµнµс 4 ч. 

Кулаковскай киинигэр ыІырабыт. 
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ымыылААх ырыА¤ыТТАр

к£т£р дор¡ооННор

ра тыла ырыа буолан к³т³р дор±оонноро саала и´ин толорор. 
Сцена±а 70-90 сс. республика±а эрэ буолбакка сойууска тиийэ 
аатырбыт би´иги «к³мµс тенорбыт» ыллыыр. кини этигэн 

куола´а музыка до±у´уолугар бигэнэн, тыл иэйиитигэр уйдаран, санаа 
ситимин устун сайа к³т³р. хайдах эрэ кынаттаах дор±оон аргыый дай-
банан ыла-ыла истигэн салгыІІа умсаахтыыр, ³р³ кыырайан тахсан, 
тайаара дайдарар. Ыра санаам к³мµс дор±оонноро к³т³лл³рѕ 

Ырыа, ырыа барахсан дьикти да умсугутар уран оІо´уулааххын, 
и´ирэ±и , истиІи у´угуннарар нарын да иэйиилээххин. хас биирдии 
истээччи кутугар -сµрµгэр тырымнас иэйии тымырын  сыдьаанын бу-
лаІІын, иІэн киирэр имигэс и´ирэххин, истигэн истиІІин.

Ырыаны сібµлээбэт ки´и суо±а буолуо оІоробун. Ырыа да, ырыа-
´ыт да араастаах. Ким тірµі±µттэн удьуор ырыа´ыт, ким кимтэн эмэ 
истэн µірэнэр, ким анал µірэ±и бµтэрэр. Сорохтор ырыаны идэ оІос-
тон олохторун аныыллар. 

Бµгµн ха´ыаппытыгар ыалдьыттыыр Семен Петрович оконешников, Суорун омоллоон аа-
тынан опера уонна Балет театрын соли´а, 1982 с. рФ µтµ³лээх арти´а, 1993 с. рФ народнай 
арти´а. Кини Нам БітµІµттэн тірµттээх, Ìусоргскай аатынан Свердловскайдаа±ы концервато-
рияны 1975 с. бµтэриэ±иттэн, 30 сыл устата сµрµн тенор-солист бы´ыытынан 20 тэн тахса опера 
партияларын толорбута. Элбэхтэн а±ыйа±ын ааттаатахха:

нуучча классикатыгар: «Евгений ОнегиІІа»  Ленскэй, «Русалка±а» кинээс, «Ìайская ночь» 
Левко, «Князь Èгорьга» Èгорович партияларын;

аан дойду классикатыгар: «Реголетта±а» Гертог, «Травиата±а»  Альфред, «Севильскай 
цирюльникка»  Альмавила граф; 

Сахалыыга: «Ньургун Боотурга» ¥рµІ уолан, «Лоокуут уонна Ньургу´уІІа»  Лоокуут, 
«Кы´ыл ойууІІа» Са´ыл ойуун, «Хотугу сибэкки» оперетта±а  Ахмед, «Би´ик» оператыгар Кыра 
уол оруолларын сити´иилээхтик толорбута.

Элбэх операларга, оперетталарга, концертарга, о±о испэктээкиллэригэр, радио±а, телевиде- 
ние±а ті´ілііх ыллаабытын этэ да барбаккын.

Ìин тус бэйэм, Семен Оконешников дор±оону кітµтэр айыл±аттан бэриллибит дьикти кэрэ 
куоластаа±ын, ырыаны дуу´атынан ыллыырын сі±і-махтайа истээччибин. 80 с сылларга аатыра 
сылдьыбыт «эІсиэли» вокальнай квартетка Семен Дьяконов, Èлья Èевлев, Сергей Попов буолан-
нар киэІник кэрэхсэммиттэрэ. Ха´ыаччыт буоларбынан дор±оону сатаан кітµтµµ, иэйэн -куойан 
«дуу´анан ыллаа´ын» ту´унан кэпсэтиэхпин, сэ´эргэ´иэхпин, Семен Петрович санаатын ис- 
тиэхпин ба±арарым.

Ки´ибин эрдэттэн µлэ´эн, ол эрэн эмискэччи «кэл, кэпсэтиэх» диэтим.
– Туох ааттаах ыксаллаах ки´игиний, –  диэн буоллаѕ
–  БылааІІа киирбитиІ диибин.
Сэмэн сэмэй эбит. Уруккутунан буолла±ына и´игэр буорахтаах ки´и буолуохтаах диэн ис-

пэр саныырым. Онтум баара ки´им «буорахпын кыайан ситэ эспэккэ, кірдірбіккі хааллым» 
диэх курдук, хайдах эрэ сиппэтэх -хоппотох санаа тама±а и´иллэн аа´ыталаата. Бачча µлµгэр 
аатырбыт -суолурбут ки´иэхэ санаата туолла±а дии саныаххыт. Ол эрэн айар µлэ±э айымньы-
лаахтык сы´ыанна´ар ки´иэхэ ситэрдим -хотордум, бµтэрдим-о´ордум, сіп буоллум диэн санаа 
ірµµ суох буолааччы. Айыл±алаах айар µлэ´ити мэлдьи «тірµµрµн кэтэ´э» сылдьар туруктаахха 
майгыннатыахха сіп.

Кэпсэтиибит ырыа, ырыа´ыт диэн кимий,  тугуй диэІІэ хайы´ар.

Ы
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– Биллэн турар, ырыа´ыт диэн айыл±аттан бэриллибит куолас, – диэн Семен Петрович кэп- 
сээнин са±алыыр. 

– Куола´а суох хайдах ырыа´ыт буолуоххунуй? Онтон дуу´ата, ійі ирдэнэр. Бэйэтин ніІµі 
ыытар дьо±ура. Тыл ис хо´оонун ійдµµр эрэ буолла±ына дуу´ата оонньуур. Дуу´а эмиэ айыл±ат-
тан бэриллэр. Кини куола´ыІ тембрын кытта ситимнээх буолуохтаах. Тембра эмиэ айыл±аттан. 

Уххан: Искусственнайдык техника кімітµнэн оІоґуу диэн эмиэ баар дииѕ
– Ол оІо´уута биллэр, кыайбатаххына иэдээн. Анаан µірэтэллэр Оччо±о дуу´а±ар баара бэ- 

йэтэ тахсар
У: Дууґалаах ырыа диэІІэ санааІ хайда±ый?
–  Дор±оон кітµµтµгэр иэйэр сµрэх, манньыйар быар ылласта±ына биирдэ дор±оон «дуу´ала-

ахтык» кітір. 
У: Îттон дор±оон кітµµтэ?
 – Ìаппый (Ìатвей Лобанов) «вокальнай эхо» диэн этэрэ. Куола´ы ій дуорааннааахтык тем-

брын сµтэрбэккэ, кµµ´µлээбэккэ ыраах кітµтэ±ин. ОІо´уулаах саала±а дор±оон ордук кітір.  
Акустика дииллэр. Уонна алааска кітір. Онно кітµппэт буоллаххына, ханна да кітµппэккин. 

У;: Ырыа±а дууґа, дор±оон кітµµтэ уоннаѕ
–  Ырыа тылыттан, ис хо´оонуттан тутулуктаах, мелодията тыллыын сіп тµбэ´иэн наада. 

¥чµгэй тылга табыллыбыт мелодия ырыа´ыт дуу´атыгар киирдэ±инэ, кэлэн кµімэйгэ олорор. 
Ону эйээрдэн, салгыІІа сіп тµбэ´иннэрэн, ну´араІ киэ´э та´ырдьа, саал и´э да буоллун, эІсил-
лэр дуораанын (акустикатын) іті билэн, куоласкын бэлэмнээн ыллыыгын. Табыллардаах, табыл-
лыбаттаах. Ол барыта ійгµттэн-санаа±ыттан, иэйэр туруккуттан тутулуктаах буолла±а. Профес-
сионалы, ол аата идэлээх ырыа´ыты хайа да тµгэІІэ сіптііхтµк ыллыырга µірэтэллэр. Ырыаны 
хайдах ылынара кірііччµ бэйэтин настырыанньатыттан эмиэ тутулуктаах. Ону таба тайаныы. 
Кірііччµ настройун билии. 

У: Кимнээ±и кітір дор±оонноохтор диигиний?
–  Кітір дор±оонноох чулуу ырыа´ыппыт Ìатвей Лобанов этэ буолла±а. Èлья Перевалов µчµ-

гэйэ эбитэ µ´µ. Николай Баскаров этэ. Билигин Èван Степанов, Ìария Николаева, Альбина Бо-
рисова, Нина Чигирева, Айталина Адамова о.д.а. Сахалыы ырыаларга Ìарыына Попова дор±оон-
норо кітір. Ол куола´ы ханна, хайдах оІорон та´ааралларыттан тутулуктаах.

Ìин санаабар сахаларга бас Матвей лобанов ки´и кі±µрэппэт да эппэт «образец вокала, эта-
лон, мировой куолас» этэ. ДэІІэ кістір айыл±алаах ырыа´ыты педагог таба тайанан оІордо±о. 
Иван Степанов айыл±алаах куола´ын бэйэтэ чочуйбута, худуо´унньук буолла±а. ¥лэ´итэ бэрт.
ТэІэ суох улахан ырыа´ыт. Россия±а Шаляпин конкурсун кыайыы диэн сµдµ улахан сити´ии. 
Онноо±ор нууччаларга тэІнээ±э кістµбэтэ±э. Аан дойду та´ыма. Ки´и сµгµрµйэр дьоно. 

У: Кілµінэ аайы бииртэн биир тахсан истэ±э дии?
– Норуот ырыа´ыта Кыыл Уолун кимиэхэ тэІниэххиний. Урукку кэмтэн, кілµінэ  кілµінэ 

µтµікэннэх ырыа´ыттар би´иэхэ бааллар. Екатерина Захарова, Анна Егорова, Дария Барашкова, 
Анастасия Лыткина, Надежда Щепелева, Зинаида Габышева, онтон Анегина Èльина, Ая Яков-
лева, Ìария Николаева, билигин Нина Чигирева, Альбина Борисова, Айталина Адамова ча±ыл-
хайдар. Анна Ìаксимова, Анна Саввина, Ìарина Силина, кэскиллээх тенордар коллегаларым 
Григорий Петров, Николай Попов, Юрий Баишев, ырыа´ыттар Николай Бахвалов, Анна Сгонни-
кова, Èрина Чичкова. Эстрада популярнай ырыа´ыттара Раиса Захарова, Алексей Егоров уод.а. 

У: Айыл±а, талаан ырыаґыты ырыаґыт оІорор буолла±а.
–  Эстрада, фольклор, опера барытыгар айыл±а, айыл±алаах тахсар. Бэйэ туругар сатаан  

киирэн, холобур Аскалон, Байбал бэйэлэрин ычаларыгар, та´ымнарыгар кыахтарын и´инэн ыл-
лыыллар дии. Ону билэллэр. Бэйэ кыа±ын та´ымын, эйгэтин билинии наада. ¥ірэтээччиттэн 
улахан тутулуктаах. Ырыа´ыты сатаан табан µірэтии – бу ки´и инникитин бы´аарар. 

У: Ырыаґыкка хайдах ій нааданый?
–  Ырыа´ыкка вокальнай ій наада. Дор±оон хайдах, хантан тахсарын чувствуйдуохтаах, ій-

дµіхтээх. Дор±оону тембрга сіп тµбэ´иннэрэн резонатордарынан ыытыы. ТыыІІа сатаан дор±оо-
ну туруоран чы´ыырдан, синньэтэн, сіптііх тембрга туох баар аппарааты ту´анан чувствуйдаан, 
регулировкалаан та´аарыллыахтаах. 

Кµімэйи тыыІІа сатаан, сіпкі туруоруу улахан суолталаах. Тембр эмиэ айыл±аттан. Бархат, 
ірµс сµµрµгµнµµ, сыккыс, сырык уутунуу кылыгырыыр араас куолас баар. Барытыгар ій наада. 
Ону ійдіібіт ки´и бэриллибит кыа±ын да сатаан ту´аммат.

У: Эйигин «дууґалаах», иэйэн -куойан туран ырыаны ыллыыр киґинэн билинэбин. Эн 
хаґан эмит ытыаххар дылы ыллаабыттаахын дуо?

– Ырыаны хайдах ылынаргыттан. Барыта тылтан, айымньы ис хо´оонуттан. Èталия улуу 
ырыа´ыта Бениамино Джильи ытыы-ытыы ыллыыра эбитэ µ´µ. «Уобараска» дуу´атынан тылы-
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гар на´аа киирэн, тохтоон, бітін хаалар эбит. На´аа дуу´а±а киирдэххэ оннук. А´ара киирэн  
хаалан бэйэтин кыаммакка проваллыыр эбит. Ол и´ин бэйэ±ин хонтуруолланыахтааххын. Бэйэ-
ни кыана туттуу, иэйиини сатаан, сібµгэр, кэмигэр сіп тµбэ´иннэрии – бэйэтэ туспа дьо±ур, та-
лаан буолла±а. Ìатвей Лобанов «Ах ты ноченька» нуучча народнайын, «Гори, гори, моя звезда» 
романсы табыллан ыллаата±ына харах уута кэлэрэѕ 

Арай, урут биирдэ, саас миигин атастарым Родомир Борисов, Валериан Емельянов Нам 
БітµІэр Дьігµірэ диэн тээтэбинээн оттуур сирбитигэр кустуу диэн ыІыран илтилэр. Онно «А±ам 
алаа´ын» µчµгэйдик да табыллан ыллаабытым. Тээтэбин субу баардыы, хотуурун таптайа олоро-
рун илэ кірін турар курдугум. Дьикти турукка киирбитимѕ Булчуттар элбэхтэрэ. Ону ахталлар, 
ытыы- ытыы ыллаабыта диэн. Харах уута кэлэрэ ханна барыай, иэйдэххэ -куойдахха, сµрэххинэн- 
быаргынан ылынар буоллаххына. Ким уйан, ким хатан, ким ха±ыс – араас буолар, эмиэ айыл±а.

У: Îттон иччилээх куолас?
– Е. Захарова ытатар иччилээх куоластаа±а эбитэ µ´µ. Èччилээх ырыа´ыттар бааллара.  

Николай Алексеев диэн драма±а артистаабыта. Èччилээх кµлµµлээх этэ. Ки´и иэнэ кэдэІнээн, 
куйахата кµµрэрин курдук кµлэрэ. Абаа´ы оруолун толороро. Тойуксут, ырыа´ыт бэрдэ этэ, 
ырыатыгар эмиэ тµгэхтээх, иччилээх баара. Лаа´ар Сергучев артыы´ынан, кини ырыатынан 
кыайаллара. Оттон дуу´алаах куолас элбэх. 

У: Îпераны ахтыбакка, сахалыы ырыаларга саамай сібµлээн толорор ырыаларыІ?
– Табылыннахпына, саамай сібµлээн ыллаабытым «А±ам алаа´а», «Кµ´µІІµ ырыа», «До±оч-

чугуом, то±о маннык». 
У: Îпера±а хааччах иґинэн, олохсуйбут оІкулунан ыллыыр буоллаххыт, бэйэ эбии айа-

ра, тупсарара кіІµллэммэт дии?
– БилиІІи анал идэлээх ырыа´ыт ыллыырыгар, омуккун, саха±ын умнан кэби´э±ин, опера 

сокуона эйигин хааччахтыыр. Онтон кіннірµ ырыа±а бэйэІ таптыыргынан. 
Опера±а анаан оІо´уллубут куолас ирдэнэр. Верди, Россини, Пуччини, Леонковалло ай-

ымньыларыгар оло±уран толорор µгэс «мировой стандарт» µіскээбитэ. Куолас туруоруута онно 
сіп тµбэ´иэхтээх. Онно сіп тµбэ´иннэрэн такайаллар, µірэтэллэр, атын куола´ынан хайдах да 
сатаан ыллаабаккын. Ол и´ин онно µірэммит ки´и эстрада±а киирэрэ ыарахаттардаах. Èтинтэн 
алын неаполитанскай ырыалар та´ымнара норуодунай ырыалары ситимниир. 

У: Îпера µірэхтээхтэр эстрада±а ыллыыллар буолбат дуо, эн да ыллааччыгын?
– Ыллыыллар, а±ыйахтар. Ордук академическай ырыалары.  БэйэІ этэ±ин дии, «операла-

ра» биллэ сылдьар диэн. Бэйэ куола´ыгар талан ылан популярнай да ырыаны ыллыахха сіп. 
Опера±а чугас сахалыы академическай ырыалар ордук ылланаллар. ÈтиІІэ барытыгар тыыІІа 
µлэлээ´ин эрэйиллэр. Опера±а уонна саха ырыаларыгар тыыІІа ылланар неополитанскай курдук 
ырыалар бааллар, мин онно µлэлэ´иэм этэ. Дьэ, ити «сэкириэппин», бµччµм санаабын ы´ыгын-
наран кэбистиІ дииѕ Чэ, бэйэІ билээрѕ

«¥рµІ туллук эрэ мілбістµµр» Алампа ойо±о прокуруорга иирэн барбытыгар суруйбут хо´оо-
но. Èти дуу´а ытабыла, санаар±абыл, хараастыы, хомойуу, хоргутуу. Ону сорохтор дэгэрэІнэтэн 
µірэ -кіті ыллааччыларѕ

«¥рµІ туллук ѕ» тыыІІа куола´ы, иэйэр сµрэ±и -быары олордон ыллаа´ын буолуохтаах этэ. 
На´аа таптыыра бэрдиттэн суруйда±а. 

«¥рµІ э´э ар±а´ыныы», «До±оччугуом, то±о маннык» вокальнай ырыалар. Ноев ырыалара 
чугастар. Лев Попов ыллыыра, олох µчµгэй тенор этэ. Кини Григоряны манна а±албыта, опера±а 
ыллаабата±а. Кини «Сахам сирин» ыллыыра. Биирдэ È.Гоголев ырыабын истэн баран, на´аа да 
µірбµтµм, астыммытым диэбитэ. Кини тылыгар Григорян оІорбутун радио±а биэрбиттэрин исти-
бит. Оччолорго Лев Попов ити ырыаны ыллыыра. Нарын дуу´алаах, кітір куолас, ыраас диксия. 
Јйдµµгµін, «массыына тыа´аабат, хотуур да ыллаабатѕ»

У: Сахалыы операбыт тіґі сайынна?
– Сахалыыга наар урукку. Билбиппит эрэ Ì.Жирков, Г.Литинскэй  «Ньургун Боотур», Г.Гри-

горян  «Лоокуут уонна Ньургу´ун». СаІа суох. Г.Комараков « Ìанчаарыта» турбута, Г.Григорян-
«Хотугу сибэкки»  опереттата, Г.Литинскэй  «Кы´ыл ойууна», З.Степанов  «Би´ик  ырыата», Н.Бе-
рестов  «Èирбит Ньукуу´а» Ойуунускай бириэмийэтин ылбыта. СаІаны кэтэ´эбит. Оттон нуучча, 
аан дойду классиката элбэх буолла±а.

У: Саха сиригэр консерватория филиала, араас училищелар, институт баар, ырыаґыт 
бі±і µірэнэр. Тіґі элбэх эдэр ырыаґыт эґигини солбуйаары сылдьарый?

– Бааллар, кыралаан. Ол эрэн син биир тиийбэт. Ол и´ин партияларга сіп тµбэ´эр ырыа´ыт-
тары атын сиртэн а±алан ыллатар буоллахпыт.

Бэйэбит дьоммутун иитэбит. Бас а±ыйах. Тенор син баар. Сопрано элбэх. Ìессо элбэх. Кла-
ратура тиийбэт. Баритон баар.
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Опера±а ки´иэхэ, артыыс бы´ыытынан дьо±ур, µлэлиир дьулуур, тулуур, кы´амньы наада. 
У: Хайдах олох кэллэ дии саныыгын?
–  Билигин, би´иги курдук саа´ырбыт дьоІІо, ыарахан, эдэрдэргэ кіІµл кэллэ. Талааннаах, 

дьо±урдаах, идэлээх ки´иэхэ олох µчµгэй. Би´иги эйгэбитигэр театр баарын тухары халбаІнаабат 
конкуренция. Оннук буолуо да буолла±аѕ

У: Тµмµккэ тугу этиэІ этэй?
 – Уруккуну умнумуохха, саІа±а бэлэм буолуохха. Опера салгыы сайдыан наада. Опера – 

би´иги омук, республика бы´ыытынан искусство±а, аан дойдуга та´ыммыт. Саха ырыа´ыт омук. 
Тµ´эн биэриэ суо±а дии саныыбын.

У: Сµрэ±иІ ба±атын сµґµі±µІ уйдун, ааспытыІ астыннардын, кэлэриІ кэскиллэннин. 
Махтанабын, биґиэхэ ыалдьыттаабыккар.



160

у х х а н .  К Э М  с у о л у г а р

алааС ырыа¤ыта

аха истилэІ (популярнай) ырыата аныгы нуота±а оло±уран, 
атын омуктар араас инструменнарыгар до±у´уолланан, маасса-
байдык ылланар буолта ааспыт µйэ 30-с сылларыттан буолуо. 

Гитара, балалайка, мандолина, гармошка, аккордеон, баян, фортепиа-
но сµнньµнэн киирбиттэрэ. Балартан баян саха омугун кутугар-сµрµгэр 
саха истилэІ ырыатын до±у´уола буолан бигэтик уйаламмыта. Ырыа 
матыыбын айыы сµнньµнэн баян н³Іµ³ тахсара. Баяннаах ырыаларга 
иитиллибит к³лµ³нэлэр баар буолбуттара. 1970 с. гитара, ВИа-лар ыч-
чат кутун туппуттара, туспа хайысха буолан киирбиттэрэ.

Ырыа айыыта, ырыа до±у´уола, самодеятельность, араас кµін-кµ-
рэстэр, ханнык да µірµµ-кітµµ баяна суох барбата. Баянынан ырыа  
айыыга кимнээх тірµт, са±алааччы буолбуттарын билбэтим. Кілµінэт-
тэн кілµінэ сахалыы ырыа-тойук майгытыттан тирэ±ирэн, нуота±а 
тµ´эрэн, аныгылыы (нууччалыы) майгынан ырыа айыыны олохсут-

та±а. Балартан дьиІ сахалыы дэгэрэІ истиилин христофор Максимов киллэрбитэ. ´ыттыа, то-
йук, о´уохай, дьээ-буо, дьиэрэІкэй о.д.а майгылар киирбиттэрэ. Ону арааран µірэппит да суох. 
Ырыа айааччылар сойуустара манан дьарыктаныан сіптіі±і. 

Ырыалар тиэмэлэрин хайысхатын эттэххэ ірібілµµссµйэ кэмигэр «Былаа´ы – сэбиэккэ!», граж- 
данскай сэрии тиэмэтигэр «Барты´аан Дьігµірэп», А±а дойду сэриитин тиэмэтигэр; «Хайы´ар» 
диэбит курдук ірі кµµрµµлээх патриотическай, гражданскай хайысха кµµстээхтик сайдыбыта.

Дойдулаа±ымсыйыы, Ленин, Сталин, Партия, сьезтэр, µлэ-хамнас сити´иитин, кыайыытын, 
геройдарын, колхозтаа´ын, сопхуостаа´ын, комсомол, пионер, октябренок ту´унан идеологиче-
скай ырыалар соцреализм ирдэбилин бы´ыытынан ырыа айар ньыма±а бигэтик киирбиттэрэ.

Биллэн турар лирическэй, таптал, эдэр саас тиэмэтигэр иэйиилээх ырыалар элбэхтэрэ. о±о 
саас да ырыалара биллэ сайдыбыттара. Фольклор ніІµі сахалыы майгылаах ырыалар, µІкµµлэр, 
тойуктар, олоІхо±о тиийэ баян ніІµі таІыллыбыттара. Онон саха музыкальнай култуурата сай-
дыыта баяна суох буолбата±а, баян сµрµн уонна тірµт буолбута да диэххэ сіп.

Дойдулаа±ымсыйыы хайысхатыгар алаас ырыаларын тиэмэтэ ойуччу турар. Саха±а алаа- 
ґа – сµрэ±ин чопчута, тіріібµт тµілбэтэ, аан ийэ дойдута, быґата, олоІхотун дойдута. 
Алаас – саха ырыа айааччыларыгар айар куттарын аартыга, иэйэр сµрэхтэрин алаґата, 
матыыптарын биґигэ. 

Анастасия Варламова – алаас ырыа´ыта, кµірэгэй чыычаах курдук, саха дьонун-сэргэтин 
кутун-сµрµн саататар, µірµµнэн сылаанньыппыт ырыа´ыт этэ. Ìин кинини кытта улаханнык 
алтыспата±ым. Јлірµн чуга´ыгар Степан Васильевынан холботон, интервью ылан турардаахпын. 
Кини саха ырыата сайдыытыгар ту´уламмыт, миэхэ биэрбит ти´эх интервьюта маннык этэ:

Ср ырыа айааччыларын сойуу´ун бастакы председээтэлэ, Ср култууратын µтµ³лээх µлэ´итэ, 
сойуус бочуоттаах предсэдээтэлэ анастасия Варламова:

– Биллэн турар, µлэ туохха эрэ оло±урар, тирэнэр тирэхтээх буолар. Оннук акылааты урукку 
іттµгэр убайдарбыт оІорбуттара. Норуот айымньытын дьиэтин методи´ынан µлэлээбит анатолий 
Семенов барахсан бэйэтин µлэлиир кэмигэр республика ырыа айааччыларын картотекаларын 
оІорон, фонда хаалларбыта туох да бэртээхэй, ту´алаах µйэтитии. Ону сал±аан и´эбит. 

н.М.Желобцов магнитофонун сµгэ сылдьан, µгµс сыллар тухары ырыа´ыттары, ырыа айаач- 
чылары анаан устан, радио±а анал биэриилэри оІорбута, радиофонда±а хаалларбыта туохха да 
тэІнэммэт кылаат буолар. Бу икки µтµікэннээх дьон ырыа´ыттар, ырыа айааччылар тустарыгар 
оІорбут µтµілэрин умнубаппыт. Уонна бу µлэ±э урукку іттµгэр кыттыспыт радио, телевидение, 
ха´ыат суруналыыстара элбэхтэр. Кинилэр бары кытты´ан акылаат охсубуттара.

C
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алексей калининскай ассоциация тэрийэригэр сµрµн сµбэ´иппит Виталий андросов этэ, 
кини эмиэ элбэх µтµі кімінµ оІорбута. 

Уххан: – Композитордар сойуустара, ырыа айааччылар сойуустара бэйэ бэйэлэрин ха-
тыласпаттар дуо, µлэ±итигэр туох ураты баарый?

анастасия Варламова: – Суох, хатыласпаттар. Èдэлээх анал µірэхтээх композитор а±ыйах. 
Кинилэр µксµн идэлээх театрдары кытта µлэлииллэр. 

Оттон ырыа айааччылар бастакытынан тµІ былыргыттан омук ырыа айар µгэстэрин, урукку 
ырыа´ыттарбыт фольклортан сыдьааннарын утумун салгыыллар, аныгы µйэ ирдэбилигэр сіп 
тµбэ´иннэрэн и´эллэр. Би´иги ырыаларбыт норуот кутугар-сµрµгэр уйаланаллар.

Икки´инэн, саха омугун ырыа±а уратылаах ньымаларын туттан, атын омуктан уратыбытын, 
туохтаахпытын-эмэлээхпитин сайыннараллар. Кэмпиэт суутун курдук кµлµмµрдэс ба´ылыыр 
култуура албын, µтµктээйи кµлµмµгэр бэриммэт кµµспµт уонна кыахпыт онно сытар. Таныктаах 
ырыа´ыттарбытыгар сахалыы ньыма баар. Эдэрдэр онтон µірэнэллэр.

¥сµ´µнэн, би´иги, ырыа айааччылар, тыл сµрэ сµрдээхпит. Би´иги тылы ірі тутуохтаахпыт. 
Урукку убайдарбыт тыл уустарын, поэттары кытта бииргэ µлэлииллэрэ кµµстээх, тиийимтиэ, кэрэ 
буолара. Тылтан ырыа µіскµµр, тыл уу´а у´аммыт уран этиилэрин дор±оонноро кітµмтµі, дьиэрэ- 
йимтиэ, кµµстээх, абылаІнаах буолаллар. Ки´и барыта уран тыл уу´а буолбат, мэнээк бэриллибэт.

т³рдµ´µнэн, би´иги ырыа±а эдэр кілµінэни маассабайдык иитэбит. Эдэрдэр элбэхтэр. Олор 
бэйэ  бэйэлэрин кытта аалсан, чочуллан тахсыбыттара, тахса да туруохтара. Онон би´иэхэ кілµі- 
нэлэр алты´ыылара баар.

Уххан: – Ґлэлээбит кэмІэр тугу ситэри оІорбокко хааллым дии саныыгын?
анастасия Варламова: – Саха бастакы президенэ М.Е. николаевы кытта кэпсэтиибитигэр, 

саха ырыатын антологиятын оІоруох буолбуппут. Кини ону ійіін, оччолого биир мілµйµін 
харчыны биэрбитэ.

Би´иги туох да на´аа кы´анан-мµ´энэн 60 ырыа айааччы 60 ырыатын компакт-диискэ±э  
анаан, устан, бэлэмнээн, Санкт  Петербурга ыыппыппыт. Култуура министерствота ол харчыбы-
тын идэлээх ырыа´ыттар компактарын та´аарыыга туттан кэбиспитэ. Харчыбыт да, ырыалар-
быт матрицата да тіннµбэтэ±э, онтон на´аа хомойобун. Туруорса сатаан баран, иннин -кэннин 
кыайан булан ылбатым.

Уххан: – Ырыа айааччыларга анаан туох ба±а санааны этиэІ этэй?
анастасия Варламова: – Ырыа , мин санаабар, итэ±эл биир салаата эбит. Ки´ини турук-

ка киллэрэр, кини туругун тупсарар, ис бараанын бэрээдэктиир, кутун -сµрµн эмтиир, оннук 
кµµстээх. Ырыа айааччылар тугу ыллыылларын, хайдах туох туруктаах, туох ис хо´оонноох 
ырыаны айалларын ту´унан толкуйдуохтаахтар. Ìин кинилэргэ сити´иини, хайдахтаах да ыара-
хаттары кірсµбµттэрин иннигэр санааларын тµ´эрбэккэ, бэйэлэрин ырыанан ыраастанан, турук-
тарын бі±іргітін, кыайыылаах -хотуулаах тахсан и´эллэригэр ба±арабын. Бэйэлэрин хааччахтам-
матыннар, туорайдамматыннар , хамсаан-имсээн, тахсан истиннэр.

Бы´айын, Сунтаар ы´ыа±ын кэнниттэн, «Ы´ыах ту´унан ыа´ах» диэн ыстатыйам тахсы-
бытын балыы´а±а сытан аа±ан баран миэхэ эрийэн, бэйэтин санаатын этэн, со´утан турар. Онно 
миигин кытта телофонунан ти´эх кэпсэтиитигэр:

– Култуура, духуобунас ту´унан саамай сіпкі суруйа±ын, маннык салгыы бардахпытына 
хайдах буоларбыт биллибэт, сахалыыбыт бµтµµ´µк, ким да суруйбат, эппэт-тыыммат, бары кут-
таналлар, кытаатѕ – диэбитэ. 

Хантан тµлµппµіммµн булбутун билбэтим. Сэлэ´эн, доруобуйатын туругун ыйытала´ан, мин 
кинини «µтµір», кини миигин «кытаат» дэ´эн баран бµппµппµтѕ

А.Варламова кµннµк Уурастыырап, Макаар хара, николай Иванов, николай Попов, хрис- 
тофор Горохов, Василий Сивцев уо.д.а. поэттар тылларыгар ырыа айбыта. Ти´эх айымньыта, 
ілµін иннинэ, мин билэрбинэн, омук уола – Виктор хон тылларыгар ырыа айбыта. 

Ырыа±а угуйбут учууталларынан С.С. Сивцеваны, П.С.кириллины, И.р.Яковлевы ааттыыр. 
Тылга у´уйбут учууталларын И.а.аргунову, И.Е.Сергучеву, а.а.кузьмины ахтар.

Ырыа айыытыгар ымыы туттубут, алтыспыт, ірі туппут дьоннорунан Валерий ноевы, Сте-
пан Сергучеву, алексей Санниковы кµндµтµк саныыр эбит. 

Бастакы айбыт ырыата «Бэдьимэ"». 
Би´иэхэ анал µірэ±э суох ырыа айааччылар анал µірэхтэрдээхтэрдээ±эр элбэхтэр. Кинилэр 

айымньыларын музыкальнай критиктэр ырыттахтарына иІнэллэрэ элбэх буолан тахсааччы. Ол 
эрэн бµтэр у´угар дьон-сэргэ кутугар-сµрµгэр, ійµгэр-санаатыгар ті´і киирбитинэн, иІмитинэн 
сыана бы´ыллар.

"«Фольклор ырыата баяІІа олордо±уна примитивнэй, банальнай, баян ырыа фактура-
тын буортулуур, баяІІа бэйэтин майгытын булунааччы а±ыйах, тема, фантазия, куль-
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минация кыаллыбат, баян диапазона улахана бэрт буолан туґаныллара киэІ» эІин диэн 
сыанабыллары идэлээхтэртэн элбэ±и истиэххэ сіп.

Анастасия Варламова бэйэтин ырыатынан бэйэтин санаатын, алаа´ыгар, тіріібµт дойдуту-
гар, дьонугар-сэргэтигэр тапталын хо´уйбута. Бэйэтэ этэринии, айыл±атын туойартан сал±ыба-
та±а. Ырыатын тылын бэйэтэ эмиэ суруйара. Аатырдыбыт, суолурдубут ырыата «а±ам алаа´а» –  
бэйэтэ суруйбут тыллара. Èйэ дойдуга иэйии, ки´и тіріібµт а±атын алаа´ыттан, аймах-билэ 
дьонуттан са±аланарын эппитэ. Саха ки´итэ от отуур ходу´атыттан, балыктыыр кµілµттэн, ку-
обахтыыр ойууруттан, орох тэппит отуутуттан, олгуйдаах оллоонуттан сал±анарын, ол майгы 
ааспат-арахпат ахтыл±ан буолан кини сµрэ±эр, дуу´атыгар сылдьарын дьµ´µйбµтэ. Тылын ис хо- 
´ооно, иэйиитэ мелодиятыгар дьµірэлэ´эн, µгµс саха сµрэ±ин таба тыыппыта. Ìанна алаас тиэмэ-
тэ «а±абыт алааґа дууґа±а, сµрэххэ ірµµ баар умнубат ійдібµл» буолан и´ирэхтик, истиІник 
киирэн, кут-сµр манньыйар ырыата буолан тахсыбыта.

Кыґыл кімµс кµґµІІэ
Сайынныын арахсар
Биир дьикти тµгэІІэ
Айыл±ам иґийэр.
 Îччо±уна дууґабар
 Туоххаґыйа, долгуйа
 Дойдубун ахтарым
 Кµннэтэ кµµґµрэр.
  Мин а±ам алааґар,
  Лэбийэм кµілµгэр
  Аар хатыІ кµлµгµн
  Кірµнэн эрдэ±э.

Тіріібµт дойду ахтыл±ана айыл±а кістµµтµгэр дьµірэлэ´эн, кµіл урсунугар кµлµгµн кірµм-
мµт хатыІ буолан ойууланан кістін кэлэр. Бу этигэн кістµµлээх, уран хо´уйуктаах ойуу тыллар.

«"о±о саа´ым» диэн ырыатыгар:

Ґс мас бµтэй
Кµрµі ніІµі
Эрбэллээхтээн-сэрбэллээхтээн
Î±о сааґым одуулуурѕ
ѕБостуук сайдыыр саІата
Îл ааспыты санатарѕ

Тыа±а µіскээбит ки´иэхэ, о±о саас ту´унан ійдібµлэ илэ тиллэн кэлэрин курдук, таба, кэрэ 
да хо´уйуу буолбатах дуо?

Ìакаар Хара тылларыгар «Ыґыах» диэн ырыата чахчы да Ытык Тойбут – Ы´ыахпыт биир 
бастыІ ырыата буолбута. Николай Попов тылларыгар «Амсат эрэ дьэдьэІІиттэн», Èван Сы-
солятин тылларыгар «Îхсуллубут от сыта», Христофор Горохов тылларыгар «Îй дуораана», 
Василий Сивцев тылларыгар «Эдэр саас ахтыл±ана», бэйэтин тылыгар «Ахтыма, до±оруом, эн 
миигин» уо.д.а. алаас ахтыл±ана амтаннаах ырыалар. Анастасия Варламова ырыаларыгар дойду-
га таптал, айыл±алыын арахсыспат анал, алаас айыл±ата, кини хатыІа, кµілэ, тыата, суугунуур 
тыала, кµнµн дьирим ута±а, ньургу´уна, дьэдьэнэ, отоно, ото-ма´а, алаас дьонун сахалыы сайа±ас 
майгытын, сигилитин кытта ситимнэ´э, дьµірэлэ´э ылланар. Кини алаас ырыа´ыта. Кини ырыа-
тын мэІэтэ – ÌэІэ ХаІала´а этэ. 

«Киґи» диэн Василий Саввин тылларыгар ки´и аналын, то±о олорорун ту´унан бэртээхэй 
ырыалаах. Онно этиллэринии:

Кµннэтэ дьикти айыллар
Кµммµт сирин µрдµгэр
Киґи – ааґар хомолто,
Киґи – бµппэт ырыа –
   буолла±аѕ 

Кини бу ырыатыгар этиллэринии, орто дойдуга туох да тутуура суох кэлбит бэйэтэ «ѕтус 
дьолугар тµіґµлэспэт айылгылаах, тутуура суох бу дойдуттан тіннір ыраас санаалаах, 
киґи аналын тµґэн биэрбэт ыралаах, тіґі кµµґэ кыайарынан туругурдар эрэ ба±алаах» 
ыллаан туойан, олох олорон ааста±а, норуот тапталлаах ырыа´ыта анастасия Варламова.
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ПатрИотИзммыт тУрУГа
(аâтор, ырыа´ыттар союзтара, рНмЦ Нт и СкИд тэрийбит 

патриотическай ырыа кµ³н  кµрэ´ин кэнниттэн µ³скээбит санаалар)

атриотизм тутулумсуйуу, дойдулаа±ымсыйыы, омугумсуйуу, бэйэмсийии, уопсайынан 
ыллахха, дьо´ууннаах буолуу (достоинстволаах), киэннээхтик туттуу (гордость) 
т³рд³ т³б³т³ ханна сытарый? Бу, билиІІи би´иэхэ?

È´э истээх, та´а  тастаах ыйытык буолан тахсыан сіп, іскітµн туох баарынан хоруйун бу- 
лаары гыннаххынаѕ

Èйэ, А±а Дойду ту´унан ійдібµллэрбит би´иги ійбµтµгэр -санаабытыгар, сµрэхпитигэр-быар-
бытыгар хайдах-туох иІэн сылдьарый, ону кэтэмэ±эйдээбэккэ ким чопчу этэн биэриэй? Саарбах-
тыыбынѕ 

Саастаах, советскай патриотизмІа олохторун олоччу анаабыттар, а±а дойду сэриитигэр, 
тыылга уонна фроІІа дойдуларын, тутулларын и´ин олохторун толук уурбуттар, коммунисти-
ческай идея и´ин іліллірµн да кэрэйбэтэхтэр патриотизмнара, ол кэмІэ уонна билиІІи кэмІэ 
олохторун ійдібµлµн сµнньµн туппуттар уонна 80  сс. бµтµµлэрэ, 90  сс. са±аланыылара ій -санаа 
революциятын кэнниттэн олохторун ійдібµлµн саІа тутан эрэр эдэр кілµінэ дойдулаа±ымсыйар, 
тутулумсуйар, омугумсуйар да иэйиилэрэ улахан уратылаах буолуо оІоробун. Буолаары буолан, 
онтубут, эйэлэспэт, бэйэ  бэйэлэрин мэлдьэси´эр ійдібµллэр.

Култуура, литература, ускуустуба эйгэтэ норуокка иІмит иэйиини ырылхайдык кірдірір 
идэлээх, аналлаах. Ол да и´ин би´иги быдан былыргы µйэтээ±ини µірэтэрбитигэр, билэ сатыыр-
бытыгар, чинчийэрбитигэр ити эйгэлэри хасы´ар буоллахпыт...

Сэбиэскэй кэмІэ патриотизма иитии туох да эІкилэ суох утумнаахтык соІноноро уонна 
булгуччулаахтык толоруллара. Коммунистиичскай идея, социалистическай тутул, советскай но-
руот, интернациональнай до±ордо´уу ирдэбиллэрэ советскай сою´у биир кэлим сомо±о оІорбута. 
КіІµлбµт, бырааппыт, эрэлбит, итэ±элбит, тапталбыт, олохпут оІкула, барыла, тосхоло барыта 
дьэІкэ, сомо±о этэ. Ìанна уратылаах буолуу, ол уратыны дьµірэлии сатаа´ын кіІµллэммэт этэ.

Ырыабыт, хо´ооммут эмиэ оннуга. Патриотика ирдэбиллэрэ чопчу этилэр. Онно олохсуйбут 
суоллар -иистэр, ирдэбиллэр, ійдібµллэр бааллара. А±а дойду сэриитигэр сы´ыан эмиэ оннуга. 
Хас ыал аайы сэрии оспот баа´ын ійдібµлэ бу, илэ тыыннаах этэ.

Ол тыыннаах иэйиилэртэн ырыа, хо´оон µіскээн тахсара. 
Кэм-кэрдии би´игиттэн ыйыппат, ійдібµллэрбитин тµірэ эргитэн кэбистэ. Ким эрэ ааспат, 

арахпат ахтыл±анын туойар, ким эрэ кэрэ кэлэр кэскили, ким эрэ кµннээ±и ииспэрэйи хо´уйар. 
Олох оннук, баара оннук, хайыаІ баарайѕ

Ìин тіріібµт ийэ дойдум, Сахам сирин ту´унан ійдібµлµм уларыйбат, оттон бµтµн А±а дойду 
ту´унан ійдібµлµм ы´ыллыбыта ыраатта. Российскай имперскэй ійдібµл ба´ылаан эрэр кэмигэр 
олоробут. Бу соторутаа±ыта а±ай кіІµл амтанын амсайбыт, онно ыраламмыт дьоІІо µі´эттэн соІ-
нонор идеология, билиІІи политика тирии та´ынан киирэр. Уонна хайаан мин билиІІи Россия-
ны а±а дойду оІостон ис сµрэхтэн µірэ -кіті, дьоллоно ырыа ыллыахпыный, тойук туойуохпунуй?

Èтини кытта сэргэ ааспыт а±а дойду сэриитигэр сы´ыан эмиэ уларыйда. ХайыаІ баарай, 
аныгы о±олор кинигэттэн аахпыт сы´ыаннара арыый атына ійдінір. Кэм-кэрдии баа´ын о´ору-
нан эрдэ±э дииргэ тиийиллэрѕ

Ба±ар, миэхэ эрэ оннук буолуо диэ±и бу республиканскай, кыайыы 60 сылыгар анаммыт 
республикатаа±ы «Вечная слава» диэн ырыа кµін  кµрэ´ин тµ´µлгэтэ мин саарбахтаа´ыннарбын 
барытын бигэргэттэ. Бу суол быстан эрдэ±инэ, Ìирнэй, Сунтаар курдук ыраахтан кэлэ сатаабыт-
тар. Ол курдук 88 ырыа´ыты истибиппититтэн, биир да ки´илии кэлиІІи кэмІэ суруллубут  
патриотическай ырыа тылын истибэтибит. Барыта урукку сэбиэскэй кэмнээ±и суруйуулары, 
урукку ырыалары и´иттибит. Автордарга диэн анаан номинация кірµллµбµтэ эрээри а±ыйах, 
бэрт мілтіх тыллаах -істііх хо´оон киирбит. Бу бµтµн республика µрдµнэн! 

П
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Èнньэ гынан автордарга биир тыыппалаах, тематыгар чопчу сіп тµбэ´эринэн Николай 
Кривеженко диэн Сангаар олохтоо±о суруйбут ырыата лауреат аатын ылан бастаан та±ыста. Бу 
ырыаны толорбут Сердюк Владимир (Жатай) автор  ырыа´ыттар (мелодистар) союзтарын анал  
бирии´ин ылла. 

Автордарга иккис бириэмийэни Юрий Павлов (Дьокуускай) «Якутское небо» диэн, сэрии кэ-
мигэр Америкаттан советскай союзка самолеттары кітµппµт герой летчиктарга анаммыт ырыата 
ылла.

¥´µс бириэмийэ±э икки автор, Иннокентий Васильев (¥і´ээ ДьааІы), Владимир Васильев 
(Бµлµµ) тигистилэр. Эдэр ырыа´ыт Èннокентий Васильева «Ìахталбат улахан» диэн бэйэтэ су-
руйбут ырыатын тылларын биир эмэ идэлээххэ кірдірін, сµбэлэтэн- амалатан, тупсаран баран 
киэІ эйгэ±э та´аарбыта буоллар бэрт буолуох эбит. Сыы´а -халты тылы туттуу, олуона этиилэр, 
толоос тыллар бааллар. СаІа суруйар дьон тылларын дьоІІо кірдірін саа´ылаан, чопчулаан, 
кінніттірін баран та´аараллара буоллар диэн куруук этиллэр санаа тустаахтарга тиийбэт эбит. 
Хас да автор талбыт ырыаларын тылларын ырытан кірдµм, сорохторо биллэр поэттар тылла-
рыгар да буоллаллар, олус мілтіх тыллар бааллар. Онноо±ор кµн мэІнээх, ааттаах -суоллаах 
да поэттар тылларыгар µгµс сыы´а-халты, табыллыбатах хо´оон бэчээттэнэрэ ірµµ баар буолар. 
Онуоха эбии ырыа оІорооччулар мелодияларыгар сіп тµбэ´иннэрэ сатаан, автор тылын салаІ-
нык уларытан -тэлэритэн, ки´и бэйэтин хо´оонун билбэт буолуор дылы уларыта тутталлара эмиэ 
баар. Ол и´ин ырыа ханнык ба±арар кµрэ±эр тылы-і´µ анаан -минээн кірір буолуохха диэни со-
рох тэрийээччилэр билигин да доло±ойдоругар хоннорботторо хомолтолоох. Ырыа тыла ку´а±ан  
буолла±ына хайаан кµін  кµрэскэ бастыахтаа±ый? Тыл буолла±а дии, ырыаны тірµттээччи, хай-
дах ылланыахтаах майгытын-сигилитин ыйан биэрээччи.

Владимир Васильев «Саллаат турар» диэн Леонид Попов тылларыгар ырыата µ´µс бириэми- 
йэ±э тигистэ. Бу мелодист ір сылларга гражданскай,  патриотическай ырыалары айыыга анаан, 
идэтийэн туран дьарыктаммыт мелодист буолар. Урукку сэбиэскэй кэмнэргэ, кини µгµс ырыала-
ра ылланара. Тутулбут уларыйда, ійдібµллэрбит эргийдилэр, ол  сахха инники кµіІІэ сылдьы-
быт ырыаларбыт ис хо´оонноро билиІІи олоххо эппиэттээбэт буолан, ахтыл±ан ырыалара буолан 
хаалбыттар. 

ДьиІинэн, хо´оонньуттарга, мелодистарга, кинилэр тµмсµµлэригэр, тэрээ´иннэригэр пат- 
риотика араас хайысхаларыгар анаан, арааран µлэлэ´эллэригэр кіІµл кэм то±оосто. Ол эбэ´ээт 
ханнык эрэ биллэр кµнµ кірсі буолбакка, эбэтэр Ìоскваттан ыытыллар политиканы уруйдуу 
эрэ диэн буолбакка, дойдулаах, омуктаах, тµмсµµлээх, кіІµл ба±а хайысхатын айар-тутар аана 
а´а±ас. Дойдулаах кіІµл ырыатыгар кэлиІІи суруллубут ырыаларга аскалон «КіІµл» диэн 
ырыатын у´улуччу чорботон бэлиэтиэххэ сіп.

толорооччулар диэн номинация±а лауреат бастакы бириэмийэтин антон те (Дьокуускай), 
икки´и Матрена Сивцева (Бµлµµ), µсµ´µ «дьулуур» трио (Кэбээйи) ыллылар.

Бастакы степеннээх дипломан  надежда ханнанова (Бµлµµ), иккис  Сергей Максимов (Амма), 
µ´µс Василий охлопков (Уус  Алдан) буоллулар.

тэрилтэлэр анал бириистэрин ыллылар:
1. КПРФ, Семен Аммосов (Дьокуускай)
2. «Знание» общество , Елена Каменева (Бµлµµ)
3. Единая Россия, Алексей Тобохов (ХаІалас)
4. СР Военкомата, Екатерина Таранухина (Ìирнэй)
5. Ìелодистар союзтара, «Кырыымпа» трио (Бµлµµ)
6. Ìелодистар союзтара,  Владимир Сердюк (Жатай)
Ìаны та´ынан иккис турга сити´иилээхтик кыттыбыт афанасий Попов, «камелия» трио, 

Яна Протопопова, Марина Бухарина, николай ковляков, Галина радионова -Паласухина, ната-
лья тельшинская, Валерий Медведев, ольга Солдатова, «нуурал» трио, ольга трибунская курдук 
ырыа´ыттары саха народнай артыы´а аркадий алексеев ба´ылыктаах дьµµллµµр сµбэ хай±аата.

Толорооччуларга µксэ эмиэ урукку кэмнээ±и ырыалар. Аны кµін кµрэс тематыттан атын 
хайысхалаах ырыалар киирбиттэрин, дьµµллµµр сµбэ сорохторун тохтотто, сорохторо сыанабылы 
ылбатылар. Бу кµін кµрэс темата кыайыы 60 сылыгар ананара биллэрин µрдµнэн, олох тиэрэ 
хайысхалаах ырыалары а±албыттар бааллар.

Уопсайынан ыллахха патриотика темата хаалбыта, тылга да, мелодия±а да урукку биллэр 
ырыалар халыыптарын µтµктµµ, урукку олохсуйбут хайысханы туту´уу ырылхайдык кістір. 
СаІаны айа сатаа´ын суох диэн бы´аччы этиэххэ сіп. Бу тугуй? Тірµтэ, тірµітэ туохханый диэн 
аа±ааччыттан эйигиттэн ыйытан туран, айааччыларга айар сµрэх кіІµлµн ба±аран туран, кылгас 
санаабын бµтэрэбин.

      Жюри чилиэнэ, журналист Уххан
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СаХа ырыата – СаХа С¥рэ¡ИН тэтИмэ

«Ìузыка эргимтэтин» бµгµІІµ ыалдьыта Уххан. кини кимин 
бы´аара сатыыр наадата суох. хо´оон, ырыа куттаах биллэр ки´и. 
Ырыа, ырыа´ыттар тустарынан элбэхтик суруйбута, кинигэтигэр 
киллэрбитэ. Бэйэтэ элбэх ырыа тылын автора.

– Дьэ, Уххан, эйигин кытта ырыа тылын туґунан сэґэргэґээри 
ыІыран олоробун, туохтан са±алыыбыт?

– Туох барыта тылтан са±аланар. Тыл баар буолан ки´и диэн баар. 
Бары харамайдартан ордон, сайдан, тылланан ÊÈ¤È диэн, бу орто 
туруу бараан дойдуну иилиир-са±алыыр сµдµ харамай µіскээтэ±э. 
Тыл баар буолан ки´и бэйэтин µірµµтµн, хомолтотун этинэр. 
Этинэрин аа´ан, онтун кµннээ±и саІатыттан-иІэтиттэн уратытык 
куола´ыран ырыа-тойук диэни µіскэтэр. Тыл баар буолан олох баар. 
Тыл баар буолан омук диэн баар. Атын омук тылыгар атын ійдібµл 
этиллэр. Киирии тылга киирии ійдібµл. ДьиІ кырдьык, илэ чахчы 

тылга баар. Ол да и´ин хайа ба±арар омук аан бастаан ÈÉЭ ТЫЛЫН харыстыыр. Олох тылтан 
са±аланар. О±о саІа тылланарын кэриэтэ. О±о тыла байан истэ±ин аайы ійі хойдон, анааран 
толкуйдуур, хас биирдии дьайыытын салайынар буолан и´эринии, омук тыла сайдан истэ±ин 
аайы байан, кыа±ыран и´эр.

– Тылбыт ырыа±а кыттыста±ына хайдах суолталанарый?
– Ырыа тылы пропогандалыыр. Кини ис хо´оонун іссі дириІэтэн, кэІэтэн, суолталаан 

биэрэн, ки´и кутугар-сµрµгэр дібіІнµк тийэрдэр. Ырыа±а тыл кэрэтэ, дэлэтэ, суолтатын ис 
тыына до±у´уол ніІµі дьµірэлэ´эн, ки´иэхэ иэйиини тиэрдэр, долгутар. Самантан са±аланар, 
ырыа тылыгар эппиэттээх буолуу. Ырыа тыла – хо´оон. Хо´уллубут тыл. Ìаны эмиэ айыл±ат-
тан айдарыылаахтар – тыл уустара чочуйаллар. Ки´и кутугар-сµрµгэр ті´і тиийэр гына чочул-
лубутуттан, этиитэ, санаата ті´і табан таІыллыбытыттан сиэттэрэн мелодия суруллар. Ол да 
и´ин ырыа айааччы сµрµн ирдэбилэ, кэтэбилэ, манабыла тылга сытар. Этиллибит тыл ті´і сіпкі 
иэтэр-куотар эбит диэн. Èрдэбилэ ити. Атын суох.

Би´иги эстрадабыт эдэр іттµлэрэ ити ирдэбили умуннулар.

– Ырыа туохтан турарый?
– Ырыа±а µс тус туспа айар идэ салаата кытты´ар.
Бастакытынан, уус-уран тыл маастара, икки´инэн, музыкант, µсµ´µнэн, толорооччу – ырыа-

´ыт. Бары тус-туспа ки´и мыыммат, бэйэтэ туспа ураты сокуоннардаах айар идэлэр. БилиІІи эдэр 
ырыа´ыттарбыт айыл±аттан бэриллиилэрэ, «талааннара» на´аа элбээн хаалан, бу µ´µ барытын 
холбуу тутан «айаллар». ДьиІэ µксэ сымыйа, сиикэй буолла±а... Кинилэр хас биирдии ырыаларын 
ырытан, «ыраас мууска» та´аартыахха сіп этэ... Ол эрээри ити ханна ба±арар баар кістµµ.  
Эдэр аата эдэр. Ардыгар айахтарыттан туох тахсарын бэйэлэрэ да сатаан бы´аарбаттар. На´аа 
чычаастар, билбэттэр, саамай хомолтолоо±о, билэ да сатаабаттар. Èти эдэр саас ыарыыта. ¥тµірµµ 
кэлэн и´иэ. Ол эрэн туох барыта кэмнээх, кэрдиилээх. Èтинник кістµµ ирдэбиллээх кээмэйи 
ба´ыйан, куотан, та´ынан барда±ына хаахтыйыы кэлэр. Эдэр ырыа´ыттары иитии, µірэтии, 
такайыы суох. Баар да буолла±ына атын омук ньыматын µтµктээйилииргэ µірэтэллэр. Уонна 
хантан сахалыы сайдыа±ай. Эстрада±а маргиналлар, баа´ынайдар µйэлэрэ кэллэ диибин мин.

Бэйэлэрин киэнин билбэттэр. Ки´и барыта улуу композитор, улуу поэт, эстрада сулу´а... 
Култуура министерствота итинэн дьарыктаммат буолта ыраатта. АІардас актерскай маастарыс-
тыбанан эрэ дьарыктанар. Эдэрдэргэ кімілі´µµнµ, иилээн-са±алаан биэриини кі±µлµіхтээх этэ 
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буолла±а. Харчы оІорор фабрика±а кубулуйда. Куорат кулуубун боростуой дьон іІійбіт буолбута 
ыраатта. Саатар улахан быраа´ынньыктарга тілібµрэ суох биир да кулууп µлэлээбэт. Кинилэр 
государствоттан µбµлэнэллэр эбээт. Ìаассабай култуура диэннэрэ харчылаах элита эрэ эйгэтин 
хабар буолла. Барыта дьаалатынан устар.

– Хайдах µлэлээтэххэ ырыа табыллар дии саныыгын?
– Народнай поэт Леонид Попов биирдэ миэхэ тыл сыттаах, амтаннаах буолар дии-дии 

манныгы кэпсээбитэ. Кини биир хо´оонугар киэІник биллэр ырыа суруллубут. Ону толорооччу, 
биллиилээх ырыа´ыт Леонид Андреевичтан кірдіспµт:

– Èти эн ырыа±ын толорорбор тыраахтар ту´унан этии баар, ону ыллаары гынным да, 
айа±ым и´э толору сэлээркэ сытынан туоларга дылы буолар, итини кіннірін биэриэІ дуо? – 
диэн. Тыраахтыр ту´унан тылы ылан бырахпыттар, сэлээркэ сыта сµппµт. Буолла±а ити. 
Èтинник хабааннаахтык авторы кытта бииргэ µлэлиир ордук дии саныыбын. Ырыа µс айар идэ 
дьµірэлэ´иититтэн табыллар. Ìин Алексей Егоровтыын бэркэ тапсан µлэлээччибин. Кини тылга 
ураты ирдэбиллээхтик, дьо´уннаахтык сы´ыанна´ар µрдук музыкальнай култууралаах ырыа´ыт. 
Эдэрдэргэ холобур буолар ки´и. Сиэн Тиитэптиин, Чолбоннордуун, Аскалоннуун, Байбаллыын 
тапсан µлэлиибин. Тылга ирдэбиллээх дьон. ДьиІинэн, кими ба±арар кытта µлэлиэххэ сіп, ба±а 
эрэ наада.

Бары іттµнэн чочуллубут ырыа µйэлээх буолар. Эдэрдэргэ ону ійдітµіххэ наада. Табыллыбыт 
ба±айы ырыалар тыллара мілтіхтірµнэн, халы-мааргыларынан эстэн тахсаллара баар.

Тірµіхтэрин инниттэн тіттірµ тілкіліммµт, инбэлиит ырыалар µйэлэрэ у´аабат. Èстэ-
истэ кы´ыйа олоро±ун. Тылы сіпка саІардан ыллаабаттарыттан. ЭІинэ араас тылы барытын 
та´аараллар. Хата, ол ырыаларыІ конкурска киирсэллэр, бастыыллар, альбом буолан тахсаллар, 
араадьыйа±а чоргуйаллар уонна саха тылын буортулаа´ыны пропагандалааччыннан буолаллар.

– Ону хайдах кіннірµіххэ сібµй?
– Ìин уруккуттан этэ сатыыбын, ханна да, ханнык да ырыа кµрэ±э, ырыа тылын кірµµтэ 

суох ыытыллыа суохтаах. Тылын эрдэттэн ылан кірін, сыаналаа´ын баар буолуохтаах. Оччо±о 
эрэ халы-мааргы тыллар суох буолуо этилэр. Ырыа´ыттар тылларын эрдэттэн кірµнµі да этилэр. 
Ырыа тылыгар µрдµк ирдэбил туруохтаах. Жюриларга тыл уу´а баар буолуохтаах. Ìілтіх 
тыллаах ырыа бастыа суохтаах. Јскітµн ийэ тылбытын харыстыыр буоллахпытына.

– ДэгэрэІ ырыа туґунан кэпсээ эрэ.
– Èти у´ун, туспа кэпсээн. ДэгэрэІ ту´унан биирдиилээн кэпсэтии барбыта ыраатта да, ким 

да ити суол аныгы эстрада±а аартыгын була охсубата±а. Ìин уруккуттан ыра санаам этэ. То±о? 
То±о диэтэргин мин µгµс хо´ооннорум тэтимэ оннуктар. Èти саха сµрэ±ин тэтимэ. Èти сахалыы 
хо´оон, ырыа ньымата, истиилэ да диэххэ сіп. То±о эрэ нууччалар бэйэлэрин тэтимнэрин «русский 
стиль» дии-дии «іліірµ» гыналлар. Оттон саха истиилэ бу дии-дии «іліірµ» гыммыт ки´ини 
кірбіппµн. Бэйэбитигэр туох да суо±ун курдук µтµктээйилээн тахсабыт. Эбисийээнэбитигэр 
тіттірµ тµ´µіх курдукпут.

ДэгэрэІи бастаан эстрада±а Христофор Ìаксимов киллэрбитэ. Ону ити билигин Дмитрий 
Èванов ыллаан, µйэтитэ сатыыр, маладьыас диэххэ наада. Аныгы эстрада±а Сиэн Тиитэп дэгэрэІ 
аартыгын суолун тэлэйэ баттаата. Ìин хо´ооннорбор 20-чэ ырыаны тута суруйбута. Билигин аан 
а´а±ас, ким ба±арар, хайдах ба±арар тутар-хабар кыахтанна. Бу буолар аныгы эстрада±а саІа 
кістµµ. Буолаары буолан, сахалар бэйэлээх бэйэбит киэммит.

Христофор Ìаксимов 85 с. анаан республикатаа±ы дэгэрэІ ырыа кірµµ тµ´µлгэтин тэрийэн 
ыытаары сылдьабыт. Ким ба±алаах онно кэлэн кыттыа. Биллэриитэ тахсыа.

– Тµмµккэр туох диэІ этэй?
– Саха ырыата – саха сµрэ±ин тэтимэ диибин. Саха ырыа´ыта бэйэтин сµрэ±ин тэбиитин 

истиэхтээх.

Ухханы кытта кэпсэттэ Куорат Уола
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ырыа – НорУот дУХовНай баайа

Уххан: – Сойуус хаґан, туохха оло±уран, то±о тэриллибитэй?
Степан Васильев Ср ырыа айааччыларын сойуу´ун эппиэттиир 

сэкиритээрэ: –  Урукку президент М.Е.николаевка 2000 сыллаахха 25 
ааттаах  суоллаах мелодистар мустан, приемІа киирэ сылдьыбыппыт. 
Онно ырыа айааччылар сойуустарын тэрийэргэ уолдьаста, саха но-
руота мелодистар ырыаларынан  тойуктарынан саатаан, ырыа±а ку-
тун-сµрµн ирдэбилин толорон олорор диэн туруорсубуппут. Олох ырыа 
аргы´а суох буолбат. Бу духовнай эйгэ государство іттµттэн ійінµін 
наада диэн.

Кини биир-биир туруортаан санааларбытын истэн баран, ійµµрµн 
биллэрбитэ. Èти кэнниттэн конференция тэрийбиппит. Ырыа айаач- 
чылар 17 улуустан кэлэн кыттыбыттара, сою´у тэрийэргэ уураах 
ылыммыппыт, µлэбитин дьµµллэспиппит, былааннаабыппыт. ана-
стасия Варламова председээтэлинэн, мин эппиэттиир сэкиритээринэн 
талыллыбыппыт. Èти 2001 с. буолбута. 

Оччолорго айар сойуустары салайар тэрилтэ баара. Онно би´иги тохсус айар сойуу´унан  
киирбиппит, µбµлээ´ин кірµллµбµтэ. Ол айар сойуустары салайар тэрилтэбит 2005 с. са±аланыы-
тыттан ы´ыллыбыта. Билигин сойуустар бары тус -туспа µптэнэн -астанан олоробут. 

Сойуус бастакы председээтэлэ Анастасия Варламова тµірт сыл салайан, µлэлэтэн кэлбитэ. 
Èккис болдьоххо алексей Егоров быыбардаммыта. Билигин союзпутугар Алексей Егоровтыын 
иккиэбит. Атыттардыын дуогабарынан µлэлэ´эбит. 

Сойуу´у арыый µрдµкµ тэрээ´иннээх кирбиигэ, бол±омто±о, идэтийбит та´ымІа тахсар сыал-
тан тэрийбиппит. Уопсайынан айар µлэ´ит со±отох сылдьыа суохтаах, иилиир -са±алыыр, тµмэр,  
тэрийэр тэрилтэлээх буолуохтаах. Урукку ырыаларбытын µйэтитиэххэ, харайыахха эмиэ наада. 
Республика µрдµнэн ыытыллар араас тэрээ´иннэр ырыата -тойуга суох ааспаттар. Араас фести-
валлар, кµін  кµрэстэр, кірµµлэр тэрээ´иннэригэр кыттабыт.

Уххан:  – Ким, туох дьону союзка чилиэнинэн ыла±ытый?
Степан Васильев:  – Саха норуотугар биллэр кістір ырыалардаах 35 мелоди´ы сойууска ылан 

олоробут. Биирдиилээн ырыа айааччылары ыллахха республика±а 600 -чэ баара буолуо. Балартан 
дьон сэргэ би´ирэбилин ылан, сайдан, µµнэн тахсан сойууска чилиэнинэн киириэхтэрин сіп.

Уххан:  – Быйылгы дьылга тугу µлэлээтигит -хамсаатыгыт?
Степан Васильев: – Быйылгы дьыл кыайыы 60 с. сылыгар ананарынан µлэбит онно ту´улан-

на. «Уостубат уруй» диэн патриотическай республикатаа±ы ырыа кµін  кµрэ´э ыытыллыбыта. 
Онно 100 -чэ ки´и 15 улуустан кыттыбыта.

"«Сир би´ик» о±о ырыатын айааччылар республикатаа±ы кµін кµрэстэрэ 4 с тігµлµн ыытыл-
лыбыта. Сэрии ветераннарыгар анаан республика µрдµнэн элбэх концертар тэриллибиттэрэ. Вете-
раннар сынньанар сирдэринэн концертаах сылдьыталаабыппыт.

«"Уостан тµспэт ырыалар» диэн сахалыы караокебыт 4- с та´аарыыта ветераннарга анаммыта. 
Ол презентациятин ветераннарга анаан, саха театрыгар ыыппыппыт. Ветеран мелодистарбытын 
анаан бэлиэтээ´ин ыытыллыбыта. Сэрии ветераннара, биллэр ырыа айааччылар николай Бойло-
хов, Георгий никифоров тустарынан телевизорга анал биэриини бэлэмнээн та´аарбыппыт. Автор-
дарбыт юбилейдарын ті´і кыалларынан кэмигэр бэлиэтээн ыыта сатыыбыт.

Уххан: – Эн ырыа айааччылар сойуустарын бастакы предсэдээтэлинэн талыллан µлэ-
лээбит болдьоххор туох-ханнык µлэ ыытыллыбытай?

Ср ырыа айааччыларын сойуу´ун бастакы председээтэлэ, Ср култууратын µтµ³лээх µлэ´итэ, 
сойуус бочуоттаах предсэдээтэлэ анастасия Варламова:

– Биллэн турар, µлэ туохха эрэ оло±урар, тирэнэр тирэхтээх буолар. Оннук акылааты урукку 
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іттµгэр убайдарбыт оІорбуттара. Норуот айымньытын дьиэтин методи´ынан µлэлээбит анатолий 
Семенов барахсан бэйэтин µлэлиир кэмигэр республика ырыа айааччыларын картотекаларын 
оІорон, фонда хаалларбыта туох да бэртээхэй, ту´алаах µйэтитии. Ону сал±аан и´эбит. 

н.М.Желобцов магнитофонун сµгэ сылдьан, µгµс сыллар тухары ырыа´ыттары, ырыа айаач- 
чылары анаан устан, радио±а анал биэриилэри оІорбута, радиофонда±а хаалларбыта туохха да 
тэІнэммэт кылаат буолар. Бу икки µтµікэннээх дьон ырыа´ыттар, ырыа айааччылар тустарыгар 
оІорбут µтµілэрин умнубаппыт. Уонна бу µлэ±э урукку іттµгэр кыттыспыт радио, телевидение, 
ха´ыат суруналыыстара элбэхтэр. Кинилэр бары кытты´ан акылаат охсубуттара.

алексей калининскай ассоциация тэрийэригэр сµрµн сµбэ´иппит Виталий андросов этэ, 
кини эмиэ элбэх µтµі кімінµ оІорбута. 

Уххан: – Композитордар сойуустара, ырыа айааччылар сойуустара бэйэ бэйэлэрин ха-
тыласпаттар дуо, µлэ±итигэр туох ураты баарый?

анастасия Варламова: – Суох, хатыласпаттар. Èдэлээх анал µірэхтээх композитор а±ыйах. 
Кинилэр µксµн идэлээх театрдары кытта µлэлииллэр. 

Оттон ырыа айааччылар бастакытынан тµІ былыргыттан омук ырыа айар µгэстэрин, урукку 
ырыа´ыттарбыт фольклортан сыдьааннарын утумун салгыыллар, аныгы µйэ ирдэбилигэр сіп 
тµбэ´иннэрэн и´эллэр. Би´иги ырыаларбыт норуот кутугар-сµрµгэр уйаланаллар.

Икки´инэн, саха омугун ырыа±а уратылаах ньымаларын туттан, атын омуктан уратыбытын, 
туохтаахпытын-эмэлээхпитин сайыннараллар. Кэмпиэт суутун курдук кµлµмµрдэс ба´ылыыр 
култуура албын, µтµктээйи кµлµмµгэр бэриммэт кµµспµт уонна кыахпыт онно сытар. Таныктаах 
ырыа´ыттарбытыгар сахалыы ньыма баар. Эдэрдэр онтон µірэнэллэр.

¥сµ´µнэн, би´иги, ырыа айааччылар, тыл сµрэ сµрдээхпит. Би´иги тылы ірі тутуохтаахпыт. 
Урукку убайдарбыт тыл уустарын, поэттары кытта бииргэ µлэлииллэрэ кµµстээх, тиийимтиэ, кэрэ 
буолара. Тылтан ырыа µіскµµр, тыл уу´а у´аммыт уран этиилэрин дор±оонноро кітµмтµі, дьиэрэ- 
йимтиэ, кµµстээх, абылаІнаах буолаллар. Ки´и барыта уран тыл уу´а буолбат, мэнээк бэриллибэт.

т³рдµ´µнэн, би´иги ырыа±а эдэр кілµінэни маассабайдык иитэбит. Эдэрдэр элбэхтэр. Олор 
бэйэ  бэйэлэрин кытта аалсан, чочуллан тахсыбыттара, тахса да туруохтара. Онон би´иэхэ кілµі- 
нэлэр алты´ыылара баар.

Уххан: – Ґлэлээбит кэмІэр тугу ситэри оІорбокко хааллым дии саныыгын?
анастасия Варламова: – Саха бастакы президенэ М.Е. николаевы кытта кэпсэтиибитигэр, 

саха ырыатын антологиятын оІоруох буолбуппут. Кини ону ійіін, оччолого биир мілµйµін 
харчыны биэрбитэ.

Би´иги туох да на´аа кы´анан-мµ´энэн 60 ырыа айааччы 60 ырыатын компакт-диискэ±э  
анаан, устан, бэлэмнээн, Санкт  Петербурга ыыппыппыт. Култуура министерствота ол харчыбы-
тын идэлээх ырыа´ыттар компактарын та´аарыыга туттан кэбиспитэ. Харчыбыт да, ырыалар-
быт матрицата да тіннµбэтэ±э, онтон на´аа хомойобун. Туруорса сатаан баран, иннин -кэннин 
кыайан булан ылбатым.

Уххан: – Ырыа айааччыларга анаан туох ба±а санааны этиэІ этэй?
анастасия Варламова: – Ырыа , мин санаабар, итэ±эл биир салаата эбит. Ки´ини турук-

ка киллэрэр, кини туругун тупсарар, ис бараанын бэрээдэктиир, кутун -сµрµн эмтиир, оннук 
кµµстээх. Ырыа айааччылар тугу ыллыылларын, хайдах туох туруктаах, туох ис хо´оонноох 
ырыаны айалларын ту´унан толкуйдуохтаахтар. Ìин кинилэргэ сити´иини, хайдахтаах да ыара-
хаттары кірсµбµттэрин иннигэр санааларын тµ´эрбэккэ, бэйэлэрин ырыанан ыраастанан, турук-
тарын бі±іргітін, кыайыылаах -хотуулаах тахсан и´эллэригэр ба±арабын. Бэйэлэрин хааччахтам-
матыннар, туорайдамматыннар , хамсаан-имсээн, тахсан истиннэр.

Уххан: – Алексей Васильевич, СР ырыа айааччыларын сойууґун билиІІи председээтэлэ 
буоларыІ быґыытынан тэрилтэІ µлэтин хайдах быґаарыаІ этэй?

алексей Егоров: – Ырыаны уонна автордары µйэтитии – би´иги сµрµн сорукпут. Ырыа – 
искусство биир сµрµн маассабай хайысхата буолар. Ырыаны идэлээх композитор эрэ буолбакка, 
кіннірµ отчут -масчыт да ки´и эмиэ айар. Бу ырыа айар хайысханы норуот духовнай баайын 
бы´ыытынан билинэбит. Уонна онно сіптііх тэрийэр, кі±µлµµр, µйэтитэр, эдэрдэргэ кімілі´ір 
µлэни ыытыахтаахпыт. Ол буолар, би´иги сыалбыт-сорукпут.

Ырыа айыыта айар µлэ бы´ыытынан атын айар союзтары кытта тэІ та´ымІа турарын  
сити´иэхтээхпит. 

Ханнык ба±арар эйгэ±э ураты дьо±урдаах дьон баар буолар, олор дьон кутугар-сµрµгэр уйала-
нар ырыалары айаллар. Кинилэр ураты бол±омто±о ылыллан, айар µлэлэригэр союзтан туох эмэ 
кімінµ, ійібµлµ ылыахтаахтар. БилиІІи кэмІэ ырыа айааччылар альбомнарын, ырыаларын, 
кинигэлэрин та´аарыы саамай кыайтарбат ірµппµтµнэн буолар. 

Барыта µптэн -харчыттан тутулуктаах. Ìанна анаан государствоттан µп -харчы кірµллµбэт. 
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Автордар бэйэлэрэ кі±µлээн биэриэхтээхтэр. Сµµрэн -кітін, кэпсэтэн-ипсэтэн нэ´илиэктэрин, 
улуустарын, араас баай тэрилтэлэр кімілірµнэн. Оччотугар туох эмэ тахсыа. Урукку курдук ким 
эрэ оІорон, бэлэмнээн биэриэ диэн хаалбыт санаа. БилиІІи ырыынак µйэтигэр ырыа -тойук эмиэ 
табаар буолла±а дии. Табаары рекламалыахха наада. Ол онно би´иги ыытар мероприятиелар-
бытыгар, кµін  кµрэстэрбитигэр кыттан и´иэххэ. Оннуктан биллэн -кістін тахсыбыт µгµс эбээт.  
БэйэІ бэйэ±эр сууланан сыттаххына туох кэлиэй. Айымньыгын та´ааран дьµµллэппэт, и´итин-
нэрбэт буоллаххына сайдыы суох буолар. Элбэх сµбэ -ама, бэйэ бэйэни кытта кірсін кэпсэтии, 
атыттар хайдах µлэлииллэрин кірµµ -истии айар ки´иэхэ ту´алаах буолар. Ол и´ин тµмсэ, тэрил-
лэ сатыыбыт.

Уххан: – Îччо±о сойуус автордарга быґаччы туох кімілііх 
буолуон сібµй?

алексей Егоров: – Би´иги норуокка биллибит автордарбытын 
µйэтитииигэ анаан быйыл Виталий андросов уонна аркадий алек-
сеев тустарынан киинэ фондатыгар анаан, архыыпка киинэ оІоруох- 
таахпыт. Èкки´инэн, кулууптарга, оскуолаларга анаан, биллэр ав-
тордарбыт тустарынан буклеттары та´аарарга былаанныыбыт.

Ырыаны µйэтитиигэ «Уостан тµспэт ырыалар» диэн сахалыы 
караоке 20-лии ырыалаах 5 диискэлэрин та´аардыбыт. Дьоннор би-
лигин ханна ба±арар тµмсэ тµстµлэр да, сахалыы караокенан ыллаан 
туойан баралларыгар табыгастаах буолла. Èти курдук ті´і кыалла-
рынан, сатанарынан µлэлиибит. Элбэх концертары былаанныыбыт. 

Уххан: – Улуустары, эдэрдэри кытта µлэ±э туох санаа- 
лааххыт?

 алексей Егоров : – Улуустары кытта µлэ мілтіх. ¥гµс улуустар-
га сибээспит суох. Дьон кэлиитэ-барыыта айан борогуонун сыанатыттан санаатыІ да сатаммат. 
Биллэр да автордарбыт сибээстэ´эллэрэ ыараан турар. Ол и´ин миэстэтигэр µлэ ыытыллыахтаах. 
Онно, улуус и´игэр бэйэтигэр тµмсµµ табыгастаах.

Бу, «кыым» ха´ыакка ыйга биирдэ тахсар анал бала´а олохтонно. Онон сибээспит ха´ыат 
ніІµі олохтонуо, сырдатыы, ырыты´ыы, дьµµллэ´ии µлэтэ барыа этэ. Дьон санаатын да истиэ 
этибит. Э´игини кытта бииргэ µлэлиир буолбуппут µірµµлээх. КыымІа Саха сирин суруйааччы-
ларын сойуу´ун «£лµ³нэ сарсыардата» эмиэ тахсар буолбут дии. Икки сойуус «кыымІа» тахсар 
буолбута µчµгэй ірµттээх буоларыгар эрэнэбин.

Сыл аайы улуустар айар тµмсµµлэрин ыІыран, киин куорат улахан тµ´µлгэлэригэр айар 
концертарын ыытыахпытын ба±арабыт. Ол курдук быйыл кµ´µірµ кы´ын Горнай уонна нам 
улуустарын ырыа айааччыларын концертарын ыытарга былаанныыбыт. Саа´ыары суол тубус- 
та±ына Бµлµµ біліхтірµ, илин эІээрдэри кытта µлэлэ´иэхпит. Хотулар кэлиилэрэ кы´ал±алаах. 
Бэйэлэрэ бы´аарынар тµбэлтэлэригэр манна тэрийиитигэр кімілі´µіхпµт. Ол концертарбытын 
телевизорга у´улларан, дьон -сэргэ кірµµтµгэр-истиитигэр та´аарбыт ки´и диэн ба±а санаа баар. 
Онно анаан нВк -ны кытта µлэлэ´иэхпит. Эдэрдэр, саІа са±алааччылар манна барытыгар кыттан 
и´иэхтээхтэр.

Уххан: – Îлохтоох мелодистарга анаан тугу этиэІ этэй?
алексей Егоров: – Аан бастаан кинилэр бэйэлэрин олорор улуустарыгар, куораттарыгар тµм-

сµµлээх буолуохтарын наада. Тµмсэн баран, би´иэхэ тахсан бииргэ µлэлээ´ин са±аланыахтаах. 
Айар µлэлэригэр сити´иилэри, µчµгэй айымньылары айан, дьоннорун -сэргэлэрин µірдэ -кітµтэ 
туралларыгар ба±арабын. Ырыа айааччылар, ырыа тылын суруйааччылары, поэттары, кулууп, 
култуура µлэ´иттэрин кытта бииргэ дьµірэлэ´эн µлэлииллэригэр ба±арабын.

Балаґаны бэлэмнээтэ Уххан
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ыал, ¥С кУт таПтала 

   кУт. 1. Душа живых существ: /буор кут – земля душа/, /салгын кут –  
    движущиеся воздух душа/, /ийэ кут – мать душа/.

                  2. Душа, сущность вещи: жизненность/= кут-сµр/.
        Пекарскай тылдьыта

кУт. Кут-сµр ту´унан ійдібµл ис дьиІэ саха омук омук бы´ыытынан ураты ійдібµллээ±ин, 
атыннык аан дойдуну анаарарын, уратылаах философиялаа±ын дьэІкэтик кэрэ´элиир.

Би´иги, 70-ча сыллар усталарыгар тµІ былыргыттан утумнанан, ситимнэнэн кэлбит ійді-
бµллэрбитин умнубуппутун саІалыы ійдіін, санаан эрэбит.

кУт диэн сахалыы ійдібµлµ нууччалыы судургутук дУШа диэн ійдµµллэр, сорохтор ДУХ 
/тыын/ диэн ійдібµлгэ тутталлар. Ки´и кута, ки´и дуу´ата диэн ійдібµллэри билигин ким хайдах 
иитиллиилээ±инэн бы´аарар. Сахалыы кут-сµр ійдібµлµгэр иитиллибит ки´и, кини кутун-сµрµн 
ійдібµлµн аІардастыы ДУША диэн нууччалыы бы´ааралларыттан астыммата дьэІкэ, Оттон 
нууччалыы ДУША ійдібµлµгэр иитиллибит аныгы саха, кини ДУША-тын кут-сµр ійдібµлµнэн 
бы´ааралларын ылыныа суо±ун, атыІырыан сіп. 

Аны, аЙЫЫ ¥£рэ¡э /Тэрис. *Ситим* КИФ. 1993 с./ туох диэн быґаарарын кылгастык 
ырытан кірµі±µІ.

Киґи – Айыы сор±ото. Киґи – µµнээйи.

ИЙэ кУт
Билээччилэр этэллэринэн, ийэ кут дьэп-дьэІкир сымыыт курдук біллііт буолар эбит. 

Соро±ор кып-кыра киґи буолан эмиэ кістір дииллэр. Ийэ куту ҐрµІ Айыы µіскэтэр уонна 
ханнык эрэ анныкы Айыы, иччи ніІµі биэрэр. Кини ол биэрээччиттэн ордук тутулуктаах 
буолар. Ийэ кут то±ус халлааны барытын /Айыылары/ кэрийэн тµґэр, онон кинилэртэн 
эмиэ тутулуктаах. Ийэ куту Айыы кµµґµн аґарар аан курдук ійдµіххэ сіп. Бу аан то±ус 
томтор±олоох /аартыктаах/. Томтор±о арыллыбыт аартыгынан ханнык эрэ чопчу майгы, 
дьо±ур, идэ киирэр. Тіґінін элбэх томтор±о арыллар да, соччоннон киґэхэ киирэр тыыннаах 
буолар кµµс улаатар. Манна уруу суола суолталаах. Элбэх кілµінэ уруу дьон дьулуурунан 
суоллар арыллаллар. Киґи ис сµµрээнэ мэлдьи уруу суолунан барар. Итини Дьыл±а Хаантан 
тутулуктаах суол дииллэр. Бу утум суол айыл±а эргиирдэрин суолун – ТаІханы кытта 
алтыґар. Ийэ куту иитии µірэ±э – уґуйуу µірэ±э дэнэр. Кэлэр кілµінэ кыа±а бу баар киґиттэн 
тутулуктаах. Киґи ыччатын суолун сарбыйыан сіп, эбэтэр кэІэтиэн, уґатыан сіп. Сорох киґи 
уруу утумун туґаммат, бэйэтин иитиммэт, уґуйуллубат, онон Ийэ кутун аана аґыллыбат. 
Маннык киґини ыччатын суолун бµілээбит кµтµр дииллэр. Сорох киґи тіріппµттэринээ±эр 
элбэх тµмµгµ арыйар. Маннык киґини – тірдµн кіннірбµт киґи дииллэр.

Ийэ кут, биэрбит Айыытын этин-сиинин сор±ото буолар. Ол иґин ийэ куту ТЈРҐТ КУТ 
дииллэр. Ийэ кут киґи сµрэ±эр олорор.

 
БУор кУт
Бу эти-сиини оІорор кµµс. Кини Одунтан тірµттээх. Уу, Буор, Хайа, Дойду, Салгын, Уот 

иччилэрин кытта ситимнээх. ЈІі бороІ. Соро±ор кып-кыра киґи эбэтэр быт буолан кістір 
дииллэр. Буор куту Ийэ кут µіскэтэр. Кини – Ийэ кут иккис дьµґµнэ. Эккэ-сииІІэ тар±ана 
сылдьар. Эт-сиин µµнµµтµн салайар. Кини о±о µіскµі±µттэн ыла баар буолар. Ийэ кут – 
Айыы сµµрээнэ. Ити сµµрээн буор куттанна±ына эрэ тохтуур уонна биэс эйгэни бэйэтигэр 
тµмэн, кістір-биллэр бодо буолар. Ити тохтооґун туругун ТУРУУ дииллэр. Буор кут ийэ 
куттан кэлбит билиини туґанан, эти-сиини µµннэрэр, тэрийэр. Ийэ кут кітті±µнэ буор кут 
µрэллэр. Ол аата Айыы кµµґэ киирбэт буолар, ис тэрээґин µлэлээн тохтуур. Итини ілµµ диэн 
ааттыыллар.
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СалГЫн кУт
Салгын кут буор куттан тірµттээх. ЧыІыстан сибээстээх. ЈІі µрµІ. Соро±ор кып-кыра 

киґи буолан кістір.
Ыйааґына чэпчэки, ол иґин кітір, ыстанар дьо±урдаах. Киґи кулгаа±ар олорор дииллэр.
Салгын кут киґи чараас эйгэтин µіскэтэр. Ити эйгэ±э киґи туруга, ба±ата, санаата, 

иэйиитэ иІэ сылдьар. Ийэ кут Айыылартан аартыгы арыйан, эт-сиин µµнэрин салайар  
буор куту µіскэтэр диэбиппит. Оттон буор кут киґи ба±атын, санаатын, иэйиитин, 
салайар кµµґµ – салгын куту µідµтэр. Киґи ханнык Айыылартан сибээстээх да, ол Айыылар  
алгыстара салгын кукка киирэн, чараас айыл±аны µіскэтэр. Айыылартан тэриллэн тахсыбыт 
санаа хаамыыта сіп буолар. Дьайдарга туттарыллыбыт санаа хаамыыта сыыґа буолар. 

Салгын кут санаа хаамыытын µіскэтэр. Билии саха ійдµµрµнэн киґиттэн тутулуга 
суох айыл±а±а баар. Ол билииттэн ылыы салгын кут ніІµі эрэ оІоґуллар. Салгын кут атын 
киґи былытын иІэрэр дьо±урдаах. Киґи былытын биэрбит киґини µтµктэн барар. Ґірэтии, 
такайыы, уґуйуу салгын кут иІэрэр дьо±уругар оло±урар. Урут олоро сылдьыбыт ібµгэ кута  
/иччи/ киґиэхэ тµстэ±инэ, киґи ол тµспµт кут майгытын, билиитин ылар, ыратын тутуґар.
Салгын кут ніІµі ылыллар µірэх, билии, иитиллии, уґуллуу буор-кут саІа тэрээґинин 
µіскэтэр, ийэ кукка тиийэ дьайар. Салгын кут буор кут ыґылынна±ына кітір. Салгын кут 
киґи ілбµтµн кэннэ хаалар уонна ыччаттарга эргийэ турар. Ыраас салгын кут кэскили 
тµстµµр.

 
¥С кУт
Киґи µс куттаах. Кыыллар, µµнээйилэр эмиэ куттаахтар, ол гынан баран киґи кутта-

рын курдук чопчу араарыллыбаттар. Кут чіл буолуохтаах. Чіл кут киґини ій-санаа, эт-сиин, 
киґи быґыытынан чэгиэн-чэбдик оІорор.

АÉЫЫ ҐЈРЭ¡Э киґи кутун кытта ситимнээх тЫЫн, С¥р, БЫлЫт, к¥л¥к уо.д.а. 
тірµт ійдібµллэри дьэІкэтик быґаарар.

 
¥С кУт таПтала
¥с кут таптала кут-сµр ійдібµлµгэр иитиллииттэн тутулуктаах. Ол аата сахалыы Айыы 

тыыныгар иитиллибит ки´и, Айыы тапталын ту´унан ійдібµлэ, ирдэбилэ µс кут тапталын эрэйэр.
Саха µгэстэргэ оло±урбут Айыы итэ±элэ ки´ини кыра эрдэ±иттэн µчµгэйи, ку´а±аны араарарга, 
кэрэни кэрэхсииргэ, мікµнµ сирэргэ µірэтэр, иитэр. Бу барыта ібµгэлэрбит µйэлэртэн µйэлэргэ 
утумнаан кэлбит олох олорор µірµйэхтэрэ, сиэрдэрэ-майгылара буолар. Ону судургутук маннык 
бы´аарыахха сіп.

 
ИЙэ кУт таПтала /человечность/
Èйэ кут хайда±а ки´иэхэ тугунан кістірµй?
Èйэ кут хайда±а кини бы´ыытыгар, майгытыгар-сигилитигэр, ки´и бы´ыытынан хайда±ар 

кістір. Ки´илии бы´ыы, ки´и ки´итэ буолуу – Айыы ки´итэ буолууну кэрэ´элиир. Нууччалыы 
ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ диэн тылынан бы´аараллар. Èйэ кут таптала ки´ини иитиллиигиттэн, 
итэ±элгиттэн µіскээн тахсар ыра – ба±а санааІ ійдібµлµгэр ки´и ки´и бы´ыытынан толору 
эппиэттиирин и´ин таптыырыІ буолар. «Ìин кинини ки´и ки´и бы´ыытынан таптыыбын», –  
диэн этэллэрин элбэхтик истэбит. Ки´ини ки´и бы´ыытынан таптаа´ын дьиІнээх таптал 
µіскµµрµгэр тірµіт, тирэх, сµрµн буолар. Дьиэ кэргэІІэ о±ону кыра эрдэ±иттэн ки´илии бы´ыыны 
майгыны, сигилини сыаналыы, атын мікµ, омсолоох, кэр-дьэбэр бы´ыыттан-майгыттан араарар 
буоларыгар иитэллэр. Оччотугар бу о±о±о µчµгэйи, ку´а±аны араарарыгар тирэх баар буолар. 
Ìаннык о±о ки´и ки´илии бы´ыытын кэрэхсиир. Таптал ту´унан ійдібµлµгэр ийэ кут тапталын 
араара µірэнэр. Ки´ини ки´и бы´ыытынан таптаан баран, атын іттµн, холобур бы´ыытын, 
та´аатын, дьµ´µнµн, бодотун, сэбэрэтин, /буор кутун/ сібµлээмиэххин эмиэ сіп.

 
БУор кУт таПтала /физическая, материальная начало человека/
Буор кут ки´и этин-сиинин тэрээ´инин оІорорунан, буор кут таптала ки´и тас дьµ´µнµн, 

этин-сиинин, бодотун, дьµ´µнµн, міссµінµн кэрэхсээ´иІІэ оло±урар. Эт-хаан, эт-сиин тугу 
ирдиирэ, туохха ба±арара, туохтан астынара буор кут тапталын – умсугуйууну, дьалыІырыыны, 
имэІириини µіскэтэр. Бу о±о буутун этэ бу´арыгар, си´ин этэ ситэригэр кэлэр /половая зрелость/.

Èйэ кутуІ хайдах туруктаа±а буор кут ирдэбилин, ба±атын ханнараргар хайдах буолуох-
тааххын сµнньµнэн ыйан биэрэр. Ки´и кыылтан-сµілтэн уратыта кини ки´илии бы´ыытыгар 
сытар. Ол аата и´игэр баар кыыллыы-сµі´µлµµ ба±арыытын айыы сиэригэр-майгытыгар сіп 
тµбэ´иннэрэн толунар. Èйэ куппут иитиллиитэ суо±а буоллар, сµі´µ, кыыл-сµіл, ыт-кус курдук 
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ким да кірірµттэн кыбыстыбакка, сааппакка дьаабылана сылдьыа этибит. Онон ийэ кут таптала 
буор кут тапталын Айыы сиэригэр /мораль/ иитэр.

Ки´и ки´ини бастаан, кірін кэрэхсиир, онон ки´ини сібµлээ´ин тас кірµІтэн, бы´ыыттан-
та´ааттан са±аланыан сіп.

Ол да и´ин таІна-сапта, тутта-хапта сылдьыыга олоххо улахан бол±омто ууруллар. Ол эрэн 
ки´и та´а и´игэр, и´э та´ыгар эппиэттээбэт буолардаа±ын умнуо суохтаахпыт.

СалГЫн кУт таПтала /информативная начало человека/
Ки´ини ки´и бы´ыытынан – майгытын-сигилитин – ийэ кутун, ки´ини тас кірµІµнэн –  

бы´ыытын, бодотун, та´аатын, міссµінµн, этин сиинин, этин-хаанын туругунан – буор кутун 
таптаатыбыт.

Аны бу ки´и ійі-санаата, билиитэ-кірµµтэ, онно дьо±ура, кыа±а – салгын кута – тапталга 
эмиэ сµрµн кэрэхсээ´ини эрэйэр. Ки´и ійі-санаата, билиитэ-кірµµтэ эмиэ туспа умсугуйууну, 
сµгµрµйµµнµ, тапталы µіскэтэр. Айыы ки´итин сиэринэн сатаан сахалыы саныы, ійдµµ, билиини-
кірµµнµ иІэринэ кыра эрдэхтэн µірэнии салгын кут тапталын араарарга, сыаналыырга иитэр. 
Ки´и кэпсэтэн билсэр. Кэсэтиигэ ки´и салгын кутун туруга, эйигин кытта ті´і дьµірэлэ´эрэ 
биллэн тахсар.

 
кУттар таПталларЫн дь¥£рэлэ¤ИИтэ
Олохпутугар ті´інін бэйэбит омукпут уратылаах ійдібµллэрэ сµтэллэр да, соччонон би´иги, 

µйэлэргэ утумнанан кэлбит сатаан таптыыр, µчµгэйи-ку´а±аны араарар дьо±урбут, сатабылбыт, 
ньымабыт сµтэн и´эр. Омук ис туругун дьµірэлэ´иитэ ы´ыллар. Сиэр-майгы сатарыйар, куппут 
сµрбµт чілі салыйар. Атын улахан ба´ылыыр омуктар итэ±эллэрэ, кинилэр тапталларын 
ирдэбилэ, µчµгэйи ку´а±аны араарар ньымалара µтµктээйи буолан киирэр. Омук онтон бэйэтин 
сирэйин-бодотун сµтэрэр. Атын омук сиэрин ылынааччыІ ылынар, µгµстэр икки саары икки 
ардыгар хаалаллар. Ол дьон араас дьаІІа, дьайыыга кэбэ±эстик тµбэ´эллэр, кэбирииллэр. Оннук, 
тірдµттэн тэйбит эрэлэ, итэ±элэ суох дьону ба´ылыыр кэбэ±эс. Айыы сиэрин-майгытын сµтэрбит 
ки´ини кыылга, сµі´µгэ холууллар. 

Кинилэр тапталлара эмиэ ол харамайдар ирдэбиллэригэр майгынныыр. Ìаныаха эбии ки´и 
аймах та±ылын ханнарарга эрэ анаммыт содурдаа´ынын омсолоох, сааттаах µірµйэхтэрэ иІэллэр.
Кэрэни кэрэхсээ´ин, сыаналаа´ын сатарыйар, сидьиІирэр. Тапталга сы´ыан маратыйар. 

таптал олох сиэрин µрдµк таІарата /мораль/. Оло±у бэйэтин дьиІнээхтик таптаа´ын 
тіріппµттэри, тіріібµт дойдуну, айыл±аны, ки´ини бэйэтин уонна кини айбыт би´ирэмнээх 
айыыларын кэрэхсиир буоллаххына кэлэр. ¥с кут таптала ки´ини кэрэтитэр, толору дьоллуур.
Хайа да куттар дьµірэлэ´иилэрэ атын куттар итэ±эстэрин толорсон, ситэрсэн биэрэр аналлаах.Кут 
куту иитэр. Онон хайа эрэ биир куппут сіп тµбэ´испэт эбит диэн санааны тµ´эрэр табыллыбат.
Ті´і да аныгы, Айыы сиэрэ-майгыта сатарыйбыт, атын омуктар итэ±эллэрэ, култууралара кµµскэ 
соІнонор кэмигэр олорбуппут и´ин.

¥с кут толору дьµірэлэ´эн тапта´ыыта сэдэхтик да буоллар баар. Би´иги ити дьулу´ар, 
ыраланар тапталбыт кірµІэ. Тапталлаахтар бэйэ бэйэлэриттэн бары іттµнэн астынсалларыттан 
ордук туох баар буолуой. Кинилэргэ олох бытархай кы´ал±алара, тµбµктэрэ санааны тµ´эрбэт.
Улахан да мо´оллору тулуурдаахтык кірсіллір, инникигэ эрэллээхтэр. Тапталга дьµірэлэ´эн 
ійді´µµ суох буолла±ына кыра да мо´ол улаатар, дарбайар тµмµгэр кыайан бы´аарыллыбат 
кы´ал±а±а, іскі-сааска кубулуйар. Ыал оло±о сатарыйар. 

¥с кут тапталын сатаан дьµірэлэ´иннэрэн иитии дьиэ-кэргэнтэн са±аланар. Дьиэ кэргэІІэ 
таптал акылаата ууруллар. Дьиэ кэргэн и´инээ±и сы´ыан барыларын у´уйар. Тапта´ан холбоспут 
ыал бэйэлэрин истэригэр уратылаах тапталларын сиэрин, майгытын туомун оІостуохтаахтар, 
атын ку´а±ан дьайыы киирбэтин курдук тэриниэхтээхтэр. Ыал буолуу ыралаах алгы´а оччо±о 
туолар. 

туругурдун µс кут таптала!
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ыал тыыНа
(Салгыыта. иннин «¥с кóт таптала»
 óîнна «ыал сµрэ» äиэн ыст. к³р) 

тЫЫн. Дыхание, дух, жизнь, душа. Дыхание, дуновение, жизнь, душа, 
дух присущая как животному, так и растению. (1 – миф. Дух: куґа±ан тыын. 
2 – жизнь: душа: бэйэ тыына бэйэ±э, тыын тыыІІа харбас, тыынын кэтэнэр. 
3 – дыхание: о±о сылаас тыына, тыына бур±ачыйар, кыл тыынынан, тыына эрэ 
баар, тыын киллэр. як.-русск. словарь.)

Дух, видимое дыхание. Пар от земли, от теплого строения.
Отдушина, отдушник для прохода воздуха.
тЫЫн. Дышать, дыхать, вздыхать, воздыхать.
тЫЫнньа. Большая семья. 
тЫЫнньалаах. Ìногосемейный. (Тыынньалаах киґи – многодетный 

человек. я-р.с.)
тЫЫннаа. Даровать дыхание (жизнь, душу), оживлять, одушевлять. 

Тырым уоту тыыннаабыт. 1. Èметь дыхание, делаться одушевленным, 
оживленным. 2. Стать вдохновленным.

тЫЫннар. Живить, оживлять, оживотворять.
тЫЫннаах. Имеющий дыхание, жизнь, с жизнью, одушевленный, 

живой, жизненный, существо одаренное жизнью.
     (Пекарскай тылдьыта)

тЫЫн
Суолтата – кіхтііх кµµс. Тыынан ки´и кі±µ ылар. Тыын µтµі уонна 

ку´а±ан диэн кірµІнээх. ¥тµі тыыны Айыылар биэрэллэр, ку´а±ан тыыны 
Дьайдар µіскэтэллэр. Ки´и ханнык тыыны ылара кини этин-сиинин, ійµн-
санаатын тэриллиититтэн тутулуктаах. Салгынынан тыыныы – муннунан 
эбэтэр айа±ынан тыІа±а киирэр, онтон ту´аныллан баран та´аарыллар.
Э±ирийэр салгын µрµІ тыын дэнэр, та´аарар салгын хара тыын дэнэр. Ол 
и´ин алгыска – ¥рµІ тыыммын іллійдіі, хара тыыммын харыстаа... – 
дииллэр. Тыын у´ун эбэтэр кылгас буолар. Айыы тыынын дэлэйдик ылар 
у´ун тыынаах ки´и чэгиэн буолар, ійі-санаата дьэІкэ, сылайбат, тулуурдаах, 
дьµккµірдээх. Кылгас тыыннаах ки´и этигэр-сиинигэр эмсэ±элээбиттээх 
буолар, туора санааланар, тулуура суох, сылайымтыа. Ки´и айыл±аны кытта 
толору сіп тµбэстэ±инэ, тыына муІура суох у´уур.

Тыын кыара±ас эбэтэр киэІ буолуон сіп. Ки´и тыына ыйаа´ыннаах. 
Ыарахан, чэпчэки тыыннаахтар диэн бааллар.

Салгынынан тыыныы та´ынан ¥ЈТ¥¥ЛЭЭХ ТЫЫНЫЫ (дириІтэн 
тыыныы) диэн баар. Ìанна µтµі тыын уонна ку´а±ан тыын биллэллэр. Бу 
тыыныы эт-сиин ніІµі оІо´уллар. Оннук сирдэринэн – тыын киллэрэр 
сирдэр, ойбоннор, ки´и этин саа´а буолаллар. Ойбоннор – ки´и дилэй этин 
а´а±ас сирдэрэ. Тыл эмиэ тыын. Эт саа´а арылынна±ына µчµгэй да±аны, 
ку´а±ан да±аны тыын киириэн сіп. Тыын сылдьар сирдэрэ тыын эттэргэ 
тµмµллэллэр. Сис тоно±о´ун то±ус кэрдии´ин аайы µµммµт то±ус ытык эт 
баар. ¥ітµµлээх тыын диэн иччилээх тыын. Айыылар кµµстэрин ылыы 
µітµµлээх тыын дэнэр. Саха±а тыыны араастаан ылыы, тыыны та´аарыы 
µірэ±э баар.

 Айыы Ґірэ±э. Тэрис.
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оМУк тЫЫна
ТЫЫН диэн ійдібµл ті´ілііх киэІэ, олох олорууга кырдьык да тыын суолталаа±а бу кылгас, 

кітµмэх бы´аарыыга кістір. Кут, Сµр, Тыын, Алгыс,Айыы, Аньыы, Èччи, Сиэр, Сэт, Сэлээн 
уо.д.а. саханы саха оІорбут, уратылаах µйэлээх µгэ´и, итэ±эли, эрэли, тапталы, ыал буолуу 
ыралаах алгы´ын бэйэтигэр иІэринэн бµтµн омук оло±ун сиэрин торумнаан, бар±алаан, µйэттэн 
µйэ±э утумнанан кэлбит Ытык ¥ітµµлээх Јйдібµллэрбитин, итэ±эли утары охсу´уу, коммунизм, 
убаизм кэмнэригэр сада±алаан, умнан баран саныы сатыыбыт. БилиІІи ыччат µгµс ітті итини 
билбэт. Киниттэн: эн то±о тыыннааххыный? – диэн ыйыттахха, а´ыыр буолан, – диэнтэн ордугу 
кµттµіннээ±и эппиэттиэ биллибэт. ¥ірэхтээх ітті атын омуктар ійдібµллэринэн, кинигэттэн 
аахпытынан, киинэ±э кірбµтµнэн бэйэтин тыынын бы´аарынарга холонон кірµі эбитэ буолуо. 
Èйэ Јйдібµллэр тыыннара кылгаабыт кэмнэригэр олордохпут. Омук ийэ ійдібµллэри иІэринэ 
сылдьар тыла-і´і суураллан, симэлийэн и´иитэ омук тыынын кылгатар, кыаратар, хабахха 
тыыннарар. Омук бы´ыытынан у´ун тыыннаныан ба±арар омук Èйэ Тылын, Ытык Јйдібµлµн, 
Èтэ±элин и´ин тыын харбас турунуохтаах.

Чэпчэки, ыарахан тыыннаах ки´и, ыал, омук диэн баар. Элбэх ахсааннаах ба´ылыыр- 
кі´µлµµр баай омуктар тыыннара, кинилэр урукку да билиІІи да сабыдыаллара, дьайааннара 
би´иэхэ тугунан диэлийэн тахсарын толкуйдаан, ырыІалаан кірін билэ±ит. Бэйэлэрин 
билиммит омуктар, улахан сайдыылаах Èллэр, тµмсµµлэр, араас хабааннаах куомунна´ыылар, 
религиялар, идиэйэлэр дьайыыларыгар, бастатан туран, чэпчэки, тыыннара кылгаабыт омуктар 
тµбэ´эллэр. 

Омук тыына ахсаанынан эрэ буолбатах. 
Элбэх да ахсааннаах кылгас тыыннаныан сіп, іскітµн бэйэтин тыынын харыстанар ійµ, 

ньыманы булбата±ына. Јксікµлээх э´эбит нууччалара кытта олорор табыгастаа±ын, іссі 
муннуларыттан сиэтэ сылдьыахха сіптіі±µн эппитэ. Кини омугун тыынын у´атар ту´унан дириІтэн 
санаабыт ки´и. Кини нуучча эппитин барытын, итэ±элин култууратын, тылын, тыынын ылынан 
нуучча буолуІ, бэйэ±ит киэнин умнуІ диэбэтэ±э. Кини бэйэ±ит µйэлээх µгэскитин,итэ±элгитин, 
тылгытын-іскµтµн, сиэргитин-майгыгытын, бары уратыгытын энчирэппэккэ, суурайтарбакка 
туран, кинилэр ÌÈН-нэрин ійдірµн-санааларын, култуураларын ба´ылаан, кинилэрдээ±эр икки 
бµк µрдээн тахсан у´ун тыыннаныІ диэбитэ. Бэйэ±ит тирэххит та´ынан нуучча тирэ±ин ба´ылаан 
икки тирэхтэнэн атааннаах-міІµіннээх аан ийэ дойду оло±ор тµІнэстибэт тілкілінµІ, кэхтибэт 
кэскиллэниІ, самныбат саргыланыІ диэтэ±э. Сахаларын умнан, атын омукка суураллыбыт мар- 
гинал саха сайыннын диэбэтэ±э. Јксікµлээх µітµµлээх этиитин ханалытан, сахалыыны умнан 
туран, нууччалыыны киллэрэ сатааччылар араастаан ту´аммыттара, ту´аналлар. Билигин 
былааска бэйэтин омук бы´ыытынан кимин-тугун билиммэн µгµс дьон та±ыста. Омук бы´ыытынан 
эстии, атыыланыы, суураллыы та±ыста±ына кинилэртэн тахсыа±а. Аан дойду улуу ійдііхтірі 
бары эппит кэс тыллара: Бэйэ±ин билин, (познай самого себя) диэн. Бэйэни билэн истэх аайы 
атыны билэр кыа±ыІ улаатар. Туох барыта бэйэттэн са±аланар. Јбµгэлэрбит: хааныІ хантаный, 
кииниІ кимтэний? диэн ыйытыгынан билси´иини са±алыылларын да санаан кірµІ. Кырдьыга 
да бэйэтэ кимин-тугун билбэт ки´и атыны билэн, онно умньанан у´ун тыыннаммат. Атын ыал 
оло±о эн оло±уІ буолбатах. Атын омук оло±о эн омугуІ оло±о буолбатах. Атын тыын эн тыыныІ 
буолбатах.

 
Саха омук бы´ыытынан тыынын у´атар ханнык ³рµттэрдээ±ий?
Саха омуга – кырдьа±ас, у´ун тыыннаах омук. Кини тыйыс, дьиІ оло±ун историята ки´и 

аймах µіскээ´инин биир кэрэ´итэ. Олорбут оло±у мэлдьэ´ии, ба´ылыыр эдэр омук историятыгар 
кытты´ан онно сіп буола сатаа´ын утумнаах у´ун тыыны бы´ан, атын омук тыынынан сал±ана 
сатаа´ын буолар. Оло±ун историятын атыылаабыт омук, омук бы´ыытынан тыына быстар 
дьыл±алаах.

Омук бэйэтин дьиІ историята – кини государстволаах буолуутун мэктиэтэ уонна омук 
бы´ыытынан ыытар политикатын сµнньэ.

Саха омук олорор сирин тыынын у´атыы. Эмиэ тыйыс айыл±алаах, ылбычча омук дойду 
оІостубат сирэ. Саха сирэ – ки´и аймах кэлэр кэскилин кэрэ´итэ буолар, унньуктаах былдьа-
´ыкка да тµбэ´эр кыахтаах баай сир. У´уІІа тиийэр тыыннаах сир. Орто туруу бараан дойду µгµс 
сирин тыына тахсан кылгаан турар. Бу тыйыс, ирбэт тоІ дойдуга саха омук аата, кини тыына  
иІэ сытар, ону атыылаамыахха наада. Биир ба´ылыыр омук буолбакка, аан дойду харыстабы-
лыгар киириэхтээх ки´и аймах Ытык сирэ.

Саха омук дириІтэн удьуордаах, киэІинэн аймахтаах омук. Удьуор-хаан доло±ойо 
(генетическая, кровная память) тугу этэрин сатаан ту´аныы, харыстаа´ын, кірµІ бы´ыытынан 
у´ун тыыннаныы. Удьуор, хаан-уруу, аймах омуктар тыыннара. 
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Омук тірµт култуурата, тыла-і´і, итэ±элэ, олох олорор µгэ´э, сиэрэ-майгыта, сигилитэ. Омук 
уратылаах дьиІ тыынын ис хо´ооно.

Ыалтан са±алаан Èлгэ тиийэ тэрээ´инэ, дьа´ала, дьа´аа±а, оло±ун уйгута, харысхала. Тыын 
тэрээ´инэ.

Тастан дьайыыга, таска дьайыыга, бэйэ±э, атыІІа сы´ыана, сайдыыны сатаан ылыныыта, 
ки´и-аймах сомо±ор, айыл±а±а тыын табан дьµірэлэ´иитэ. Омук тыынын дьайар кµµ´э.

Удьуор умсуйан туран, кэлэр уйгулаах кэскили сіпкі торумнаа´ын, барыллаа´ын, бар±а-
лаа´ын.

 
Ыал тЫЫна
Биир ки´и тыына биир. Ыал – Ытык тэрээ´ин. Государстволаах буолуу тэриллиилээх соро±о 

(субъега).
Ыал – тапталга оло±урбут тэрээ´иннээх тыын. Урут со±отох бэйэтин тыынын толуна сылдьыбыт 

ки´и ыал буолан баран толунар тыына элбиир. Ол да и´ин ібµгэлэрбит элбэх о±олоох ыалы, 
дьиэ-кэргэни, элбэх тыын холбоспутун ТЫЫННЬА диэтэхтэрэ. Элбэх о±о±о тыын биэрэн дьиэ-
кэргэн, а±а уу´ун ба´ылыга буолан, элбэх ки´и тыыныгар эппиэттэ´эр ки´ини ТЫЫННЬАЛААХ 
диэтэхтэрэ.

Ыал а±а ба´ылыга, нэ´илиэк, улуус, Èл а±а ба´ылыга буолуу, бастатан туран, элбэх ки´и 
тыынын ту´угар толук буолууну эрэйэр. БилиІІи µгµс салайааччыларга элбэх тыыІІа толук 
буолалларын и´ин бэриллибит быраабы, эппиэтинэ´и сорох-сорохторо, бэйэлэрин тус бэйэлэрин 
тыыннарын у´атар эрэ ту´атыгар эргитэн ту´анар буоллулар. Дьон кы´ал±атын харчы оІостор 
ньыма курдук туттуу да µгµс, оттон ол олох араас кы´ал±аларыгар дьон тыынын хайа эмэ 
тутулуга баар. Би´иги тыйыс айыл±алаах республикабытыгар тыын кы´ал±а у´улуччу элбэх. 
Республика бигэ туруктаныыта – ыал, туруктаах ыал буоларыттан тутулуктаах. Ыал туруга – 
республика сиэркилэтэ.

Ыал тыына сµрµннээн эттэххэ туохтан тутулуктаа±ый?
1. Эппиппит курдук, ыал тыына тапталга, бэйэ-бэйэни харайсыыга, иитиигэ, а´ынсыыга, 

кімµскэ´иигэ истиІ-и´ирэх эрэллээх, амарах сы´ыаІІа оло±урар. Этэр сы´ыаммыт итээ´инэ 
ыал, ыал буолар тыынын кылгатар. Ыал и´инээ±илэр куттарын-сµрдэрин туруга («Ґс кут 
таптала» диэн ыст. кір).

2. Ыал и´инээ±илэр сы´ыаннарыттан тутулуга суох µі´ээІІи тэрээ´ин (былаас, салалта) 
ыалга сы´ыана хайда±а улахан бы´аарар оруоллаах. Бу государство политиката. Государство ыал 
хайдах олоруон ба±арарын билэр уонна кини туруктаах оло±ун тэрийэр, харыстыыр, бµібэйдиир 
аналлаах. ¥рдµкµ тэрээ´ин сатарыйыыта, ыал тыынын и´ин кы´аммат буолуута ыалы эрэ 
буолбакка, бµтµн Èли ы´ыан, омугу э´иэн сіп. (Ґрдµкµ салалталар µлэлиир бырагыраамма-
ларын кір).

3. Ыал бэйэтин и´инээ±и уонна µрдµкµ тэрээ´интэн тыыннанарын та´ынан, кини тыына 
айыл±аттан тутулуктаах. Айыл±а киэІ, дириІ тірµттµµр, тірітір µітµµлээх ійдібµл.

Айыл±аттан тэйии, айыл±аны утары барыы ыал тыыныгар ку´а±анынан дьайар. Айыл±а 
абыраллаах тыынын сатаан ту´аныы эмиэ киэІ, муІура биллибэт µірэх (Айыы Ґірэ±ин кір).

Онон ыал тыынын тутулугун сµрµннээн ити µс тутулукка сомо±олоон дьµірэлэ´иннэ- 
риэххэ сіп. 

Ки´и тыына, ыал тыына, омук тыына бэйэ бэйэлэрин кытта быстыспат ситимнээх ис, тас 
тэрээ´иннээхтэр, тутулуктаахтар.

Ки´и, ыал, омук быраабын, кіІµлµн харыстыыр суруллубут сокуоннары та´ынан, ки´и ыал, 
омук бэйэтин уратылаах харыстанар ньымаларын суруллубатах сокуоннара диэн бааллар. Олор 
хас биирдии омук уратылаах оло±ун µгэстэригэр, сиэригэр-майгытыгар, тылыгар-і´µгэр, аан 
дойдуну анаарыытыгар таІылла сылдьаллар. 

Èти икки сокуоннар айыл±а сокуонун кытта дьµірэлэ´иэхтээхтэр. Бу µс сокуон дьµірэлэ-
´иитэ тыыны у´атар.

 Ыал тыына – тэрээ´иннээх Ытык тыын. 
 Ытык тыынын у´ун тыыннаабыт Ил туругура сайдар.
 туругурдун, Ыал Ытык тыына!
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ыал С¥рэ
(Салгыыта. иннин «¥с кóт таптала» к³р)

Ыал С¥рэ. С¥р. Душа, жизненная сила людей и скота. Олицетворение 
энергии и силы воли, вообще психики в человеке. С¥Р-КУТ – жизнь-душа, 
жизненная сила. КУТТААХ-С¥Р – душа и жизнь. С¥Р-КУТ – жизненность, 
способный еще к жизни организм.

       /Пекарскай тылдь./

С¥р СУолтата. Сµр ки´ини тыынныыр кµµс. Сµрэ суох ки´и суох. 
ТЈРДЈ. Сµрµ ки´иэхэ Улуу Суорун биэрбит. Ј¢Ј. Сµр іІі суох, дьэІкир. 
ТАР¡АНЫЫТА. Сµр ки´и тула тэнийэ, тар±ана сылдьар чараас айыл±а. Онон 
ки´и иннинэ биллэр, сабыдыаллыыр дьо±урдаах. АТЫН С¥РДЭР. Ки´и эрэ 
сµрдээх буолбатах. Туох барыта сµрдээх. От-мас, кыыл, ыарыы сµрэ диэн 
баар. Сµр мэлдьи сабыдыал курдук биллэр. КЭЭÌЭÉЭ. Сµрµ кµµстээх уонна 
мілтіх диэн араараллар. Кµµстээх сµр тар±аныыта улахан, ітµµтэ дириІ 
буолар. КЈТЈ¡¥ЛЛ¥¥. Сµр кіті±µллµµттэн тутаахтаах. Сµр кіті±µллµµтэ 
то±ус кээмэйдээх. Ону мутугунан кээмэйдиэхпитин сіп. ¥тµінµ µрдэтии- 
сµрµ µрдэтии суола. Сµр – тыыннаах буолууга кі±µ биэрэр кµµс. Сµр µµнэр, 
тэнийэр дьо±урдаах. Ки´и сµрµн бэйэтигэр тутуохтаах, оччо±о кµµстээх. 
Сµрµн сµтэрбит ки´и олоххо кµµ´э сµтэр.

     Айыы µірэ±э. Тэрис.

Сµр ту´унан бу икки бы´аарыы, сµр, ки´и тус оло±ор тыын суолталаа±ын ырылхайдык 
ыйаллар. Би´иги куппут-сµрбµт ту´унан ійдібµлбµт алыс татым, ситэтэ суох. Ìаны Айыы 
µірэ±э – ібµгэлэрбит ілірµ кыайбыт µірµйэхтэрэ эрэ сахалыы дьэІкэтик бы´аарар, ійдітір. Ону 
оскуола±а, µірэххэ киллэрэн тірµт, сµрµн оІостуохтаах этибит.

БИИр кИ¤И С¥рэ
Этиллибитин курдук, С¥Р – ТЫЫННААХ БУОЛАР К¥¥С. Ки´и тірµі±µттэн ілµір дылы 

сµрµн эбинэр, толорор, сµрµн суолун кіннірір, тар±атар, сµрµнэн дьайар дьµккµінµгэр мік- 
кµіннээх оло±ун барыыр. Ки´и сµрэ то´унна±ына, сµрэ мілтіібµтµн толорунар дьо±ура бµттэ±инэ, 
бу ки´и тыына быстар, ілір. Биир ки´и сµрэ, ыал сµрэ, а±а, ийэ уу´ун сµрэ, тµілбэ, нэ´илиэк, 
улуус, Èл, омук сµрэ диэн бы´ыы бы´ан, оІо´уу оІорон, арааран ійдіі´µн баар.

С¥р¥ ЫлЫЫ
Сµрµ ылыы элбэх кірµІнээх, дириІ µірэх. Онтон би´иги ханныгын эмэ таарыйыахпыт.  

Ки´и кута сµрдээх, Ки´и сµрэ куттаах. Сµр мілтііті±µнэ кут мілтµµр. Кут сµртэн кµµс ылар.
Сµрµ ки´и араастан ылар. Сµрµн кµµ´µн эбинээри ки´и, сµрµ иІэринэ сылдьар а´ылык араа´ын 
а´ыыр.

аС С¥рэ
А´ылык ки´иэхэ ті´і сэниэни, кµµ´µ, ол аата сµрµ эбэринэн сыаналанар. ÈІэмтиэлээх, 

сµмэ´иннээх уонна симэ´иннээх а´ылыктар биллэн турар бэйэлэригэр ыраас сµр кµµ´µн хото 
иІэриммит кыыл-сµіл, кітір-сµµрэр, балык, µін-кійµµр, от-мас, µµнээйи, уу араа´а буолар. 
Ырыган, кітіх, ол аата сµрэ мілтіх, эбэтэр ыарыы сµрµн иІэриммит харамай этэ, µµнээйи, уу, 
салгын ки´иэхэ биэрэр сµрэ эмиэ мілтіх, ту´ата кыра, соро±ор олох да буортулаах буолара ійді-
нір суол. Ìантан сиэттэрэн сатаан табан а´аа´ын µірµйэхтэрэ, ньымалара, а´ылык култуурата 
диэннэр былыр-былыргыттан бааллар. Ыал ийэтэ, а±ата маны ба´ылаата±ына эрэ табыллар.  
Ону та´ынан о±олорун µірэтиэхтээх. Сиэнэр буолла да симинэн и´ии ту´алыырын оннугар тутах-
сытан туруон сіп. Биллэн турар, ханнык ба±арар омукка былыр-былыргыттан а´ыыр а´ылыга, 
тіріібµт тірµт дойдутун буоруттан, уутуттан, салгыныттан кэлбит а´ылык µірµйэх бы´ыытынан 
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туттуллара туохтаа±ар да ордук, кµндµ буола турар. То±ус ыйын толору ийэтин µµтµн эмпэтэх 
о±о тутахсыйар, этин-сиинин, этин-хаанын айылгытыгар, кутугар-сµрµгэр атарахсыйыы, ханан 
эрэ сиппэтэх айыы хаалар. Аас-туор, ону тэІэ сиэри та´ынан алыс дэлэгэй тот олохтонуу ки´и 
кутун-сµрµн айылгытын та´ынан барар эмиэ сиппэтэх, итэ±эс айыыланыыны хаалларар.

УтУЙУУ
Ки´и элэйэр эрчимнээх, сылайар сындаалаах, илистэр сэниэлээх, кі±µрµµр кµµстээх. Ол и´ин 

кини сынньаныахтаах. Ки´и кµннээ±и оло±ор элбэх сµрµн барыыр. Аккумуляторы ииппэккэ 
тутуннахха олорон /сэниэтэ эстэн/ хаалар. Ол кэриэтэ ки´и сµр кµµ´µнэн сіпкі иитиллэн, кэмигэр 
сынньанан и´эр эрэ буолла±ына кута-сµрэ чіл буолар. Сынньаныыга ки´и этэ-сиинэ, этэ-хаана, 
биир ааттаахтара /органнара/ эрэ буолбакка, ки´и іІсіті /ньиэрбэтэ/, уйул±ата, санаата-оноото 
кута-сµрэ барыта наадыйар. Сынньаныы эйгэтэ, ійдібµлэ олус киэІ. Онон сатаан сынньаныы, 
бастатан туран, сатаан табан утуйуу ки´и оло±ор сµрµн суолталаах.

Утуйуу /уу/ хас да та´ымнаах. Јрµс уута дириІнээ±ин, чычаастаа±ын курдук, ки´и уута 
эмиэ дириІ, чычаас буолар. Утуйууну хас да турукка араараллар.

нус-хас турук /сіптііх миэстэни булунан уоскуйуу кэмэ/.
Улугуруу /атынынтан арахсыы кэмэ/.
нухарыйыы /утуйар-утуйбат икки ардынаа±ы турук/. 
нуктаа´ын /чэпчэкитик, чычаастык утуйан ылыы/.
Сылам уу /утуйуу дириІэ суох/.
тµлµк уу /утуйуу дириІиир /.
тµмэн уу /утуйуу саамай дириІиир/.
Сылбай уу /минньигэстик утуйуу/.
Сэргэхсийии /у´уктуу кэмэ/.
Утуйуу кэмигэр ки´и кута-сµрэ оннун-туойун булар, саа´ыланар, саамыланар, сэниэ, кµµс 

ылар. Ки´и хантан, туохтан, ха´ан, то±о тугу ыларын, тугу биэрэрин ырыІалыыр, ыйдаІардар 
буолла±ына, оло±ун тµбµгµн сіптііхтµк тэринэр, дьа´анар. Бу ки´и оло±о саа´ыланар, орун- 
оннугар сіп тµбэ´эр. Сатаан утуйуу бэйэтэ туспа µірµйэхтээх.

тЫЫнЫЫ
ТыынарыІ тухары тыыннааххын. Тыынар тыыннаахтары уонна тыымматтары анаан 

араарабыт. Тыынар тыыннаах сµр кµµ´µн тохтоло суох бэйэтин ніІµі сµµрµгµрдэр, тар±атар, 
эбинэр хас биирдии дьайааныгар туттар. Сµр иІмит /анаан иІэриллибит/ дьайар кµµстээх араас 
маллар, сэп-сэбиргэл, тээбирин, мас, этии, сир-уот уо.д.а. баар буолар.

Сатаан тыыныы ньымаларыгар µірэтэр µірэхтэр элбэхтэр. Хас биирдии ки´и хайаан да, мин 
хайдах тыынабын, хайдах салгын миэхэ ордугуй диэн ыйыттынан, хоруйун булан, бэйэтигэр 
сіптііх ньыманы талыныахтаах. Салгын эмиэ а´ылык. Ураты амтаннаах, сыттаах-сымардаах, 
иІэмтиэлээх, соро±ор сµлµ´µннээх. Хайдах салгынынан хайдах тыынаргыттан сµрµІ кµµ´µрэрэ 
эбэтэр мілтµµрэ эмиэ бы´аччы тутулуктаах.

¥£р¥¥ С¥рэ
Ки´и бу орто дойдуга оло±о µірµµнэн кэмнэнэр. О±о тірііті – µірµµ, о±о хаамта, тылланна –  

µірµµ, ыал буолла – µірµµ. Ол курдук би´иги олохпут дьолун-соргутун, тапталын би´ирэмэ – 
µірµµ. ¥ірµµ ки´и сµрµн кіті±ір аналлаах. Хас биирдии ки´и, ки´и аймах ыра-ба±а санаата –  
µірµµ µксµµрµгэр. Ол аата сµр кіті±µллэригэр, тыыммыт у´ууругар. Туохтан би´иги µірэбит, 
туохтан би´иги хомойобут-хоргутабыт. Ыал µірµµтэ да, хомолтото да биир ки´и киэнинээ±эр 
улахан. Ìанна биир ки´и µірµµтэ барыларын µірµµтэ буолан суолтата улаатан тахсар, ыал 
сµрµн бµттµµнµн кіті±ір аналланар. Хомолто биир оннук. ¥ірµµнµ, хомолтону тэІІэ µллэс- 
тии – ыал сиэрэ. ¥ірµµ – ки´илии бы´ыы, айыы сиэрин туту´уу, таптал кэрэ´итэ. ¥ірµµ – 
сµргэни кіті±ір.

¥£р¥¥
  Кµн сылаа´а сырдыга,
  Айыл±а кэрэ кістµµтэ,
  Кітір, чыычаах ырыата,
  Эдэр ыччат ырата
   Сµрэ±и µірдэр эбит,
   Сµргэни кіті±ір эбит.
  Ки´и кэрэ дьµ´µнэ,
  Сырдык, ыраас сµрэ,
  Айар-тутар талаана,
  Кэрэ киэІ санаата
   Сµрэ±и µірдэр эбит,
   Сµргэни кіті±ір эбит.

  Эдэр кыыс мичээрэ,
  Эйэ±эстик кірµµтэ,
  Эйигин эрэ таптыыра,
  Эрэнэрэ, кэтэ´эрэ
Сµрэ±и µірдэр эбит,
Сµргэни кіті±ір эбит.
  Ки´иттэн итэ±эс санаммакка,
  Кистии, са´а сылдьыбакка,
  КэскилиІ ту´угар дьаны´а,
  Киирсэн кимэн и´эриІ
Сµрэ±и µірдэр эбит,
Сµргэни кіті±ір эбит.
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к¥Н С¥рэ
   аламай к¥Н СыламыНаН!

   Аламай кµн сыламын
    куппар кутан,
   Сырал±аным сырылатан
    сылаастык сыдьаайда.
   Èлгэлээх итии салгын
    имэрийэ илбийэн,
   Èэйиэхситим и´ирэх
    иэйиитин у´угуннарда.
   Аралыйар кµнµм
    ала±ара тэтэгэрэ
   Ìин тµіспэр Кµн Кµбэй
    сырдыгын киллэрдэ.
   Тойон сµрэхпэр ¥рµІ Тыын
    Айыы кµµ´э тµстэ.
   Тыынар тыыммар
    Кµн Сµрэ иІнэ!

   СыламНыыр аламай к¥Н¥НэН!

Тыынар тыыннаах барыта би´иги Ытык ТаІарабыт К¥Н баар буолан баар. Кини сµрµн 
тыыны биэрээччи. ¥рµІ тыыммыт іллійі ¥рµІ кµнтэн кэлэр. Ы´ыахха Кµн ТаІара сиргэ 
муІутаан чуга´ыыр кэмигэр Кµн итэ±эллээхтэр бары Кµнµ кірсіллір, кинини уруйдууллар-
айхаллыыллар, Кµн сардаІатынан арчыланаллар, араас сиэри-туому толороллор. Би´иги 
ірігійдііхтµк ы´ыахтыыбыт. Тµмµгэр бары Кµнтэн сµр кµµ´µн ылабыт. От-мас эмиэ чэлгийэр-
чэчириир, µрµІ тыыны ылар. Би´иги кµн таІаралаах омукпут. Сирдээ±и кµммµтµгэр уокка 
сµгµрµйэбит. Би´иги ийэ куппутун иитэр сиэрбит-майгыбыт, уратыбыт, омук, ки´и бы´ыытынан 
у´ун тыыннаныыбыт барыта Кµн Èтэ±элин µгэстэрин сиэрин кытта бы´аччы ситимнээх. Èти 
барыта Айыы итэ±элин µірэ±эр баар. Саха ыала – Айыы Ыала. Кини ар±а´ыттан тэ´ииннээх 
Айыы хаан айма±а, кіхсµттэн кінтістііх кµн улуу´ун о±ото. Кини ті´інін Айыы сиэрин-туомун 
толорор, алгы´ынан салайтаран олорор да, соччонон тыыннаах буолар кµµ´э-сµрэ бі±іргµµр.

Ыал С¥рэ
Биир ки´и сµрэ дьыл±атыттан, тіріппµттэриттэн, аймахтарыттан, тулалыыр эйгэтиттэн 

тутулуктаа±ын и´ин, биир аата биир. Айыы ки´итэ бу орто дойдуга аІар айыылаах тµ´эр. Орто 
дойдуга аІарын булан, икки тус-туспа сµрµ, тыыны, куттары холбоон, ЫАЛ диэн ки´и аймах 
сомо±ун тірµттээбит бастакы уонна тірµт Ытык Тµмсµµнµ тэрийэр,о±олонор. Толору Айыы 
ки´итэ буолар. Толук буолар тыына улаатар, кы´амньыта, кы´ал±ата эбиллэр, сайдыы саІа 
та´ымын, µрдµµр кэрдии´ин и´ин хоруйдуур, хардарар ыыра кэІиир. Бу тэрээ´ин омук-омук 
аайы бэйэтэ туспа уратылардаах, µгэстэрдээх, суруллубатах сокуоннардаах. Ыал тэриллиитэ 
тапталга оло±урар. Таптал улахан сµрдээх. Бу тапталга оло±уруу ки´и аймах бµттµµнэ тапталга 
эрэ оло±уран тµмсэн, дµірэлэ´эн олоруохтаа±ын туо´ута буолар. Биир ки´и сµрµттэн ыал, аймах, 
нэ´илиэк, улуус, Èл сµрэ µµнэн тахсар. Бары барыта ситимнээх, µµнэр, сайдар аналлаах. Èл 
/государство/ тэрээ´иннэри барытын баар оІорбут, саамай табыгастаах ыал сµрµн бі±іргітµµгэ 
турунуохтаах. Биир ки´и ыал буоларга кы´аныахтаах. Ыал сµрµн – тыыннаах буолар кµµ´µн 
туохтаа±ар да харыстыахтаах, араІаччылыахтаах. Ыал, ийэ, а±а уустарын а±а ба´ылыктара 
тµмсµµлэрин сµрµн ті´і табан тµмэллэриттэн, сатаан дьа´аналларыттан бµтµн аймах дьыл±ата 
тутулуктаах буолар. Би´иги куппутун-сµрбµтµн, ійбµтµн-санаабытын, эрэлбитин-итэ±элбитин 
кууччатын биир партия илиитигэр туттаран олорбут кэмнээх этибит. Бу ытарчалыы тутан 
олорбут илии ы´ыктаатын кытта, туймаарыйан ылыы кэнниттэн, ки´и кутун, сµрµн бэйэтэ эрэ 
бас билиэхтээ±ин ійдіі´µн буолла. БилиІІи кэмІэ, ыал сµрµн – ыал тыыннаах буолар кµµ´µн 
араІаччылаа´ын, чµімчµлээ´ин, бі±іргітµµ би´иги µрдµк тэрээ´иммититтэн ирдэнэр. Саха 
ыалын сµрэ уолбат ойбоннонуута – саха кэхтибэт кэскилэ.

туругурдун Ытык тэрээ´ин – Ыал!
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1938 сыллаахтан «Кыым» уонна оройуон хаґыатын общественнай корреспондена, бил-
лиилээх фольклорист, Сунтаар ытык кырдьа±аґа Георгий Евгеньевич Федоровы кытта уонча 
сыл, ілµір диэри ыкса билсэ, до±ордоґо сылдьыбытым. Суруйсарбыт, тугу санаабытын аґа±ас-
тык, ураты сахалыы ійдібµлµнэн малтаччы суруйар кырдьа±ас этэ. Кырдьыгы, дьиІи, баары, 
чахчыны ірі тутара. Ол да иґин бэчээттэммэтэ±э. Киґи сі±ір билиилээ±э, іспіт ійдібµллээ±э, 
умнуллан эрэр тылы билэрэ, туох ба±арар куолутун быґааран биэрэрэ, дьээбэни-хообону да 
кэпсиирэ бэрдэ. Сэґэнэ-сэппэнэ элбэ±э, онто барыта кµннээх-дьыллаах, кимтэн, хантан, хаґан 
истибитэ барыта биллэр. Сорох суруйууларын урут «Сахаада±а» бэчээттэппитим.

То±о эбитэ буолла, о±онньор миэхэ «µіґэ тэстэн» µірэ-кіті кэпсэтэрэ, тугу барытын 
кэпсиирэ, суруйан ыытара. Ґйэ аІаарыттан ордук норуот араас сэґэнин, буолбут тµбэлтэ-
ни суруйан, магнитнай лента±а устан, архивтарга хааларбыта. Кини элбэх сэґэнэ, кэпсээнэ, 
остуоруйалара араас редакцияларга, издательстволарга киирэн сура±а суох сµппµттэрэ, сорох-
торо атын аатынан тахсыбыттара. Сорох сэґэннэрин суруйааччыларга бэйэтэ биэрбитэ. Ол 
туґунан кини 80 с. туолуутугар 1991 с. «Сахаада±а» суруйан, «Сиэркилэ» кинигэбэр киллэрэн 
турабын. Билигин кини архивыгар элбэх да матырыйаал сытта±аѕМиэхэ ыыппыттара а±ы-
йах баар. Јбµгэлэр эмтиир ньымалара, ойууттар, атыыґыттар тустарынан, кµµлэйдээ¤ин, 
сµігµргээґин туґунан эІин. Олортон «Уґун Бµітµр» диэн олоххо буолбут тµбэлтэни суруйбу-
тун бэчээттиибит. 

       Уххан

У¤УН б¥£т¥р

унтаар улуу´ун тµбэй-дьаарханыгар, Ботомооойу µрэ±ин уІуор чоокура диэн алааска 
У´ун Бµ³тµр диэн бэртээхэй хо´уун µлэ´ит бэрдэ, аатырбыт булчут олорбут. Бэттэх µрэх 
хаІас ³ттµгэр Ботомоойу таІаратын дьиэтэ баар эбит. Манна Иван Повернов-Сиксиллэ 

а±абыт олорбут.
У´ун Бµітµр бултаабыт булдун ыала Сиксиллэ±э биэрэн, наадатыгар атаста´ан, ылсан-бэрсэн, 

бэркэ тапсан олорбуттар. Бы´ата икки ардыларынан ыа±астаах уу тэстибэт атастыылар. Оттон 
а±абыт хотуна и´эр µµтµн У´ун Бµітµрдээхтэн ылар, онон сибээстээн Аана Сэргиэйэбинэ эмиэ 
атастара.

Бµітµр кэргэннэммитэ сылтан эрэ орто, кэргэнэ Ìаайа уу кіні кыыс.
Кµ´µн маІнайгы кырпай тµстэ. Бµітµр идэтинэн сарсын сарсыарда тыалыы тахсыахтаах. 

Киириэр диэри оттор ма´а, сµі´µтµгэр сиэтэр ото тиэллэн бэлэмнэннэ. Ìаайа µс ыанньык ынах-
таах, эмиэ µс-тµірт кыра сµі´µлээх, онтун кірір-истэр. Èти курдук Бµітµр сарсыарда эрдэ туран, 
тыатыгар та±ыста.

¥гэс курдук Бµітµр тыа±а тахсарыгар Сиксиллэ кэ´иитин киллэриэ, онно манньыйан Э´экээн 
µірµі, кімілі´µі дии сылдьыбыта да, Бµітµр тыа±а тахсыар диэри Сиксиллэтэ биллибэтэ. Сар-
сыарда хойутаан киирдэ. Ìаайа остуолун хомуйа сылдьар. Сиксиллэ дьиэтигэр тахсаары аан 
диэки баран истэ±инэ Ìаайа ыйытта: «Баачыкаа, и´им тµгэ±э ыалдьар буолан эрэр, ити туохтан 
буолуой?» – диир.

– Ээ, кірбµт ки´и ону ба±ас билиэ этэ, ити ороІІор сыт эрэ кірµіхпµт, – диэтэ.
Ìаайа тук курдук білµµн утуйбут хомулла илик оронугар баран сытта. А±абыт Ìаайа ырбаа- 

хытын µі´э арыйда уонна ыстаанын устарыгар соруйда, улаханы абырыах ки´и бы´ыытынан 
а±абыт тас таІа´ын у´улла уонна ааны баран хатаан кэбистэ. Èс ырбаахынан сылдьан, сиэ±ин 
ньыппарынан баран, Ìаайа и´ин туппахтаан, убахтаан ір-таІнары имэрийэр, и´ин тµгэ±ин тутан 
кірір, эмиийин убахтыыр, кі±µтэр санааланна бы´ыылаахѕ

– Хайыы-ыыѕ Ìаайаа, икки хара±а суох о±о µіскээбит, ыарахан эбиккин, – диир.
– Айыбыын, оннук о±о тірііті±µнэ иэдээн дии, ону хайдах харахтыахха сібµй? – Ìаайа олус 

куттанан, долгуйан ыйытта.

С
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– Ону дуо, ону ситэрэн эрэ биэрдэххэ харахтанар, Бµітµр ситэрбэккэ сылдьан тыалаабыт, – 
диэн бы´ааран биэрдэ. Ìаайа: «Дьэ, абыраа, кіміліс, кµн-ый буол!» – диэн кірдісті. Сиксиллэ 
а±абыт ити сытыаран Ìаайаны икки тігµл тіхтµрµйэн «ситэрдэ» уонна Бµітµр тыаттан ті´і±і 
кэлиэхтээ±ин аргыый ыйытта. 

– Тохсунньу ортотугар киириэм диэбитэ, – диэн Ìаайа бы´аарда.
Èти курдук Сиксиллэ а±абыт тохсунньу ый уончатыгар диэри, киэ´э сарсыарда Бµітµр ситэр-

бэтэх о±отун хара±ын «ситэрэн биэрэр идэлэнэ» сырытта. Ти´эх «эмтээ´инигэр» Ìаайа и´ин 
ірі-таІнары имэрийэн кірді±і-биллэ±э буолан баран: 

– Чэ, Ìаайаа, таІара кімітµнэн о±оІ хара±а сиппит, икки харахтаах олус µчµгэй о±о тірµі±э, 
хара±а миэнэ, мин курдук кµіх харахтаах о±о тірµі±э, іссі мин курдук ійдііх, µірэхтээх ки´и 
буолуо±а, – диэн Ìаайаны олус µіртэ. Ìаайа туран а±абыт суон моонньуттан куу´ан, сырайын 
кім этин эмэ-эмэ сыллаан ньуоххайдаата уонна ыйытта: 

– О±ом уол буолуо дуу, кыыс буолуо дуу? – диэн.
– Ээ, уол бэрдэ буолуо, – диэтэ. Ìаайа іссі тігµл муІура суох µірµµгэ тµстэ, а±абыт тµµлээх 

уо´ун эмэ-эмэ дэлби сыллаата. Сиксиллэ кі±µйэн, іссі тігµл бигэргэтэн «эмтээн» баран, илии 
туту´ан, Ìаайаны дэлби сыллаан-сыллаан баран, дьиэтигэр та±ыста.

Бµітµр булт бі±інµ бултаан, µірэн-кітін, Ìаайатын дэлби ахтан кэллэ. Улахан э´э ілірбµт, 
алта сµµстэн тахса тииІнээх, мас кітірµн ат кыайарынан ыІыырдан, бы´ата, улаханнык бул-
туйбут. Ону баара Ìаайата сэргээн, µірµµ суох, онноо±ор чаайын да туруорбата. Бµітµр чаайын 
бэйэтэ ірін баран ыйытар: – Бу туох буоллуІ, то±о, туохтан кыы´ыра±ын, отуІ-ма´ыІ баранна 
дуу, аскынан быстардыІ дуу, – диэн оргууй ыйытта.

– Ундьуччу сытыйан бараІІын, эн ба±ас эр ки´и буолуоІ дуо, ыксаан бы´а халыкынайан, 
икки хара±а суох о±ону оІорбуккун, хата, баачыка барахсан ситэрэн биэрэн абыраата, онон эрэ 
икки харахтаах о±о тірµµр буолла, – диэн туох дьаабы буолбутун то±о-хоро кэпсээн кэбистэ. 
Бµітµр кіні ба±айы ки´и, тыа кэнэн кыы´а ійдіібітµн билэр буолан аахса хайыы барбата. È´и-
гэр абара санаата, «іс киирбэх дьахтары ону-маны сымыйалаан, албыннаан ту´аммыккын, бэйи, 
бэйэ±ин хаспыт ииІІэр тµ´эриэм» диэн, Сиксиллэ±э тілірµйбэт иэс баайда.

Быйыл саас а±абыт хотуна Сэргиэйэбинэ Хаатты´ыт Тараас диэн аатырбыт ууска суоку оІот-
торбут. А±абыт 2 буут бурдук ы´ыллар буолалаа±ын быйыл суокунан таттаран ы´ар кыахтанна, 
урут хас да ки´ини наймыыла´ан матыыканан табыттаран ы´ан, ороскуот бі±ітµн та´аарара. 
Оттон Бµітµр боппууда эрэ бурдук тµ´эр сир о±олоо±о. Быйыл а±абыт суокутун уларсан буолатын 
кэІэттэр санаалаах.

Биир сарсыарда Сиксиллэ а±абыт Ìаа´ах Кирилэ диэн ыала уолга атын сиэттэрэн, буолатын 
таттара сылдьар. Суокута табыллан а±абыт µірµµтэ сµрдээх. Бµітµр онно тиийэн, а±абыты баты´а 
сылдьан, суоку суолун, µлэтин кірі таарыччы, µчµгэй да сэби хотун оІотторбутун хай±аата.  
Ойо±ун хай±аттаран, а±абыт µірэн ата±а сири билбэт буола чэпчээтэ. Онтон Бµітµр:

– Буолабын кэІэттэрбэр, сэпкин уларсыаІ дуо, – диэтэ. 
– Бу сэби хотун оІотторбута, бэйэтэ бас билэр, киниттэн бэйэтиттэн кірдіс, мин уларсарыгар 

тыл-іс буолан кімілі´µім, – диэтэ. 
Бµітµр киэ´эликтии а±абыттаа±ар суоку ту´унан кэпсэтэ та±ыста, а±абыт суруксуттуу олорор 

буолан, кэпсэтэр солото суох. Хотуну кытта кэпсэтэригэр эттэ. Бµітµр хотуІІа киирбитэ, алаа- 
дьы тиэстэтэ охсон бµтэн, илиитин сотто турар эбит. Бµітµр киирбитигэр µірэн сэгэс гына тµстэ. 
Бµітµртэн бµгµ´µІІµ э´этин тириитин атыыла´а сатыыллар да, баччааІІа дылы бы´аарылла 
илик. Хотун Бµітµрµ кытта µірэ-кіті кэпсэтэр. Бэ±э´ээ Бµітµр биир хоІор хаа´ы кэ´ии ыыппы-
тын и´ин хотун махтанар. Бµітµр ийэбити кірі-кірі сµрэ±э биллиргэччи тэбиэлиир. Улахан, эй-
эІэлии сылдьар эмиийдээх лаппаллыбыт суон дьахтары Бµітµр сал±алыы-сыл±алыы хам куу´ан 
ылла уонна бокуойа суох, «сэпкин уларыс, сэпкин уларыс!» – ки´и ійдіібітµнэн бµллµгµрээтэ. 

– Ол тугу, тугу? – диэн хотун µрµт-µрдµгэр ыйытта.
Синигэр тµспµт Бµітµр: «Ìаны-маны», – диэн баран, дьахтар сэбин бобуччу тутан баран, 

илигирэппэхтээн ылла. Дьахтар: – «Кэбис, кэбис, сµрэ бэрт», – диэтэ.
Бµітµр быыс курдары а±абыкка µігµлээтэ:
– Баачыкаа, хотун сэбин уларсыбат! 
– Уларыс, уларыс, алдьаныа суо±а! – диирэ и´илиннэ. Хотун ійµгэр Бµітµртэн кірдµµр э´элэ-

рин тириитэ кісті тµстэ уонна кэпсэтии баран итинник кіІµллээтэ±э диэн, кµіх даба туруусугун 
устан, остуол µі´э тахсан, ырбаахытын µі´э тардынна, дьаара дьырылыы тµстэѕ Бµітµр хотун 
µрдµгэр ыттан, халлыр±атан, халыкынатан барда. Хотун икки ата±ын ірі тэбэн баран, чыпчы-
рына-чыпчырына ірµтэ анньыалаан барда. Бµітµр маннык дьахтарга аан бастаан тµбэ´иитэ. 
Дьахтар хабырына-хабырына анньыалыыра іссі кµµ´µрдэ, Бµітµр уллуруга кэлэн, дьэ, тµ´эрэн 
эрдэ±инэ а±абыт бу диэки кэлэн и´эр тыа´а и´илиннэ. Бµітµр сэбин сулбу тардаат, ууллуругун 
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таммалаппытынан ыстаанын и´игэр бµк-тах анньан кэбистэ. Хотун а´айа хоп-хойуу кэлбит, ту-
руусугун миискэ и´игэр тутан баран, умса уурда, а±ылаан сыныахтыыр, хата, µспµійдээн бµт-
тµлэрѕ Сиксиллэ киирэн:

– Хайа, Бµітµр, хотун сэбин уларыста дуо? – диэтэ.
– Уларыста, уларыста, улахан, улахан диэн ба´ыыба! – диэн баран тахсаары турда±ына, 

а±абыт, Бµітµр уллуруга уонна ойо±ун а´айа остуолга таммалаабытын кірін, бу туох то±унна? – 
диэн ыйытта.

– Ээ, ити алаадьы тиэстэтигэр кутаары, сымыыты тілі тутан тохтум, – диэн ойо±о бы´аарда.
– Оокте паарин! – диэт а±абыыт кириэс охсунна уонна сімµйэтин бµк туттан, били тохтубуту 

сотон ылан, салаан ньолоорутан кэбистэ. Бµітµр іссі тігµл ба´ыыбалаан баран, тахсан баран 
хаалла.

Èтинтэн ыла хотуннаах Бµітµр чугас до±ордуу буолан, дьаарай кіссµµ буолбуттар.
Ìаайа кыыстаммыта, икки харахтаах, буспут моонньо±он курдук хап-хара харахтаах, Сик-

силлэ хаана ханан да умньамматах. Бµітµр Сиксиллэ±э баайбыт иэ´ин сити курдук ситиспит.

§ Бу сэґэни 1956 с. Тµбэй Дьаархан ытык кырдьа±аґа, 87 с. Кі±інньµµрэп Бµітµр Баґыы-
лайабыс сэґэргээбитэ. Маны сорох кырдьа±астар: «О±онньор бэйэтин урукку сырыыларын су-
руттарбыт», – диэн кµлэллэрэ. Суруйда фольклорист Г.Федоров.
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баллаХ мэХээлэ
(Фîльклîрист Ã.Е.Фåäîрîâ матырыйаалларыттан уххан бэчээккэ бэлэмнээтэ)

олонтой уола Баллах Ìэхээлэ кэргэнэ ілін тулаайахсыйбыта ыраатта. Ойох кірді´і да 
сатаабат. Сыччыыка диэн то±ус саастаах уол о±отун бэдэрээччиттэргэ кыбытан, кімµстээх 
Тай±а±а илдьэ киирэн, µлэлээн µп-харчы ілірі барда. Урут бэйэтэ хаста да сылдьыбыт 

сирэ буолан, Бодойбо куоратын биэс тарба±ын курдук билэр, онон мунаа±а суох сылдьар.
СаІа тиийбит ки´иэхэ Сыччыыка±а бу дойду интэриэ´иргэтэрэ диэн сµрдээх. Киниэхэ барыта 

сонун, дьикти.
Киэ´эликтии куоракка киирэн бастайаала±а баран истэхтэринэ, Сыччыыка кірді±µнэ, биир 

дьиэ±э араастаан киэргэммит дьахталлар, эр дьоннор киирэн-тахсан аалыІна´аллар эбит. Куорат 
дьиэтэ-уота, дьоно-сэргэтэ уолчааІІа барыта хартыына курдук буолан кістір. Кµп-кµі±µнэн кір-
бµт антах харахтаах, бэттэх сылдьар улахан муруннаах, атын, ха´ан да билбэтэх сыттаах дьоно 
кэлэрэ-барара кини кірді±µнэ хоп-хойуу. Сыччыыка кинилэри одуула´а и´эн, дьоІІо кэтиллэр, 
ардыгар ба±ана±а сааллар.

– А±аа, ити антах харахтаах, бэттэх муруннаах туох дьонуй?
– Тоойуом, ити нуучча диэн омуктар.
– Èти дьон би´игини ілірµіхтэрэ суо±а дуо? Тугу а´аан сылдьаллара буолуой?
– Суох, тоойуом, ити дьон би´игини ілірбіттір, а´ылыктара эмиэ би´иэнин курдук, килиэп, 

эт, арыы эІин.
– Ол килиэп диэн туох а´ылыгый, эн сиэбитиІ дуо? – уол эбии ыйытар.
Онтон баран истэхтэринэ кы´ыл эриэн хаатыІкалаах олус мааны нуучча дьахтара ааста.
– А±аа, ити туох дьахтарый?
– Èти нуучча хотуна, – а±ата бы´аарда.
– А±аа, ити мааны хотун ииктиирэ, саахтыыра буолуо дуо? – уол эмиэ ыйытта.
– Олус да ыйытала´ан эрэ±ин, тµксµ, мэнээх саІарымарыый, тоойуом, ити хотун ииктээн- 

саахтаан буолла±а дии, ки´и буолбат дуо, – диэтэ а±ата.
– Эн били Татыйыыс ыстаанын устан баран, µрдµгэр тахсан міхсірµІ курдук, ити дьахтар 

µрдµгэр тахсан міхсµбµтµІ дуо? – уол эбии ыйытар.
– Суох, суох, тµксµ, – а±ата сал±ыбыттыы бы´аарда.
– А±аа, ити хотун Татыйыыс киэнин курдук ииктиирэ бытыктаах буолуо дуо? – уол а±атын кіс-

сµµтэ Татыйыы´ы синийэн кірбµт буолан, эри´эн ыйыта истэ. А±ата кэмсинэ санаата, о±обор кірдір- 
бµтµм ити баар, кистээн да кіссµµлэ´иэххэ баара уонна оннук-оннук диэн дьµрµтµн эппиэттээтэ.

Бу баран истэхтэринэ сыгынньах дьахтар ойуулаах улахан дьиэни аастылар. Сыччыыка тох-
туу тµ´эн, ити дьиэ ойуутун бэркэ синийэн кірді уонна сµµрэн кэлэн а±атыттан ыйытта.

– А±аа, ити туох дьиэний?
– Тоойуом ити о±о оІорор дьиэ, – диэтэ а±ата.
– А±аа, эн миигин манна оІорбутуІ дуо? – уол бэркэ дьиктиргээн ыйытта.
– Суох, суох, – а±ата сал±ан да барда.
– Ээ, оччо±о били, Татыйаас µрдµгэр міхсір сиргэр дуо? – ити ыккардыгар бастайаалара 

кэлэн онно киирдилэр. Ìэхээлэ сµгэ´эрин устан баран, тоойуом, маны кіріір, мин хонор сиргэ 
сурук ылыам, диэн баран суруктаах ааІІа киирдэ. Уол ситэри хоруйу ылбатах бэйэкэтэ, бары-
тын билэ-кірі охсор батарбат ба±атыттан «о±о оІорор» дьиэ±э тэбиннэ.

Ìэхээлэ сурук ылан тахсыбыта, уола суох. Балачча буолан баран уола хара±ын сµрдээхтик 
дьиибэргээбиттии кірін киирэн кэллэ.

– Хайа, бу ханна сырыттыІ?
– А±аа, о±о оІорор дьиэ±э киирэ сырыттым, биир нуучча биир улахыын-улахан дьахтары 

оІорон бµтэрбит, олох маска тіІкітін баран, кэнниннэн ат сэбин курдугунан сим да сим буола 
турар, онно туох эрэ халлыргыыр, били эн Татыйааска тыа´атарыІ курдук тыастаах, эн баран 
кірбіккµн дуо? – диэн іссі ыІырыылаах буолла, уола.

Ìэхээлэ о±онньор кымыс и´эн холуочуйан олорон, ити курдук былыргы оло±ун тµгэниттэн 
кэпсиир буолара. 

     1991 с. Сунтаар.

Б
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дьИктИ Уол этэ

«Дьикти уол этэ», – диэн Семен Трофимович Николаев ілµір диэри умнубакка уос домо±о 
оІосторо. Ол тірді маннык.

Са´ар µрэ±эр Ынах Бастаах диэн балачча улахан кµіл баар. Ол ар±аа ба´ыгар Ымыы кірдµ-
гэнигэр кµінэх уонна мунду балык бэркэ тохтоон сайылыыр да±аны, кыстыыр да±аны. Ìанна 
Ымыы о±онньор сайынын туулаан, кы´ынын куйуурдаан кµінэх, мунду бі±ітµн хостуура. Ìун-
дутун мас µтэ´э±э µілэн, ыалдьыттарыгар кµндµлµµрэ. Ордук кыра о±олору кµндµлµµрэ.

Ымыы о±онньор бараммат-хороммот сэ´энин, остуоруйатын истэн, µілµллµбµт мундуну то-
то-хана сиэн, Ымыы о±онньортон кµн ар±аалыы илигинэ тахсыллыбат этэ. Кини тіріппµт µс 
о±олоро обургу буолаат ілін хаалаахтыыллара, о±онньор эрэйдээх олус о±омсо±о, о±олор кэлбэтэх-
тэринэ тэ´ийбэккэ буолаахтыа, элбэх о±олоох Саааба диэн ыалга тахсан о±олорго сэ´эргээн, остуо- 
руйалаан кµнµн моІуура. Ымыыны о±о эрэ барыта таптыыра. Ардыгар о±олору илдьэ киирэн, 
кірдµгэнигэр туутун кірін, кµінэх, мунду бі±ітµн хостуура, ону астааннар, тото-хана сиэннэр, 
кµн у´унун-кылга´ын билбэккэ а´араллара.

Ымыы быраатын уола Тулаайах хоно´о диэни иитэн, Ынах Бастаах кµіл хоту кэриитигэр 
бала±ан дьиэни, биэс-алта сµі´µ киирэр холбуу хотонноон тутан биэрбитигэр ыал буолан олорбута 
ір буолла. Сэмэн уонна Јксµµнньэ диэн уоллаах кыыс о±олоохтор. Èтинтэн чугас Батыгыраан 
іті±µн хоту кэриитигэр отучча ки´и уІуохтара бааллар. Сорохторо лаппа эргэрбит, кириэстэрэ 
охтубут, сорохторуттан харыйа, талах µµммµт. Ìаны «ЭІээр ки´итин уІуо±а» диэн ааттыылла-
ра. Бу µІуохтар билигин да бааллар.

Алта-сэттэ саастаах Сэмэн уолчаан, дьиэтиттэн кістін турар бу ки´и уІуохтарыгар кэлэн 
со±ото±ун оонньуур идэлэммитэ ха´ыс да сыла. Оонньуохха ото-ма´а олус µчµгэй.

Сэмэнчик оонньуура сµі´µ сы±айын (бэрбээкэйин) уІуохтара уонна сµі´µ бідіІ муостарын 
талан, быра±ар оІостор. Ки´и уІуохтарын µрдµгэр сы±айдарын туруоран баран, муо´унан туура 
быра±а оонньуур эбит. Ардыгар бµтµн ки´и уІуохтарын ыал гынан, оонньуурдарын онно ууран, 
ыалга сылдьар ки´и бы´ыытынан ки´илии кэпсэтэн айа±а хам буолбат. Èйэтэ Ìааппа «ки´и 
уІуо±ар оонньоомо, абаа´ы кэлиэ», – диэн буойарын уол истибэт.

Сэмэн э´этигэр Ымыы о±онньорго тахсан µілµллµбµт мундуну тото сиэн баран, биир µтэ´э 
мундуну ы´ык ылан ки´итин уІуо±ар кэлэн, оонньуурун ки´и уІуо±ар ууран баран, сы±айын 
уІуо±унан оонньуур. Јр оонньоон баран дьиэтигэр киирэрэ чуга´аабытын кэннэ, мундутун сиэри 
барбыта µтэ´элээх мундута ханна да суох. 

«Ìин эйиэхэ уурбаппын, эн ку´а±ан эбиккин», – диэн барар. Сэмэн сити курдук а±алар ы´ык 
мундута хайа да ки´и уІуо±ар уурбутун и´ин сµтэн хаалар буолла, ханна сµтэрэ, туох ылара 
биллибэт.

Сэмэн таба бырахпакка турар сы±айын эмискэ биир муос тµІнэри кітін ааста уонна бэс чаччы-
кытын саІатын курдук саІа чачыгырыы тµстэ. Сэмэн абарбыттыы кэннин хайы´ан кірбµтэ, кини-
ни курданарынан бадахтаах кыра уІуохтаах, тµµтэ дуу, таІа´а дуу биллибэт кугас таІастаах, лээ-
бирбиккэ дылы кугас баттахтаах уолу маарынныыр о±о ыты´ын та´ына-та´ына кµлэн чачыгырата 
турар эбит. Сэмэн куттаммата, абаран, биир сы±айы ки´и уІуо±ун µі´э ууран баран быра±ан, эмиэ 
сыы´а бырахта, били уол туура быра±ан тµ´эрэн баран, ыты´ын та´ына- та´ына кµлэн чачыгырат-
та. Сэмэн куттаммат, «дьикти уол» диэн сі±ір эрэ. Èти курдук икки уол алта-сэттэ киэ´э оонньуул- 
лар. Ол эрэн Сэмэн а±алар ы´ык мундута сµтэрин курдук сµтэн и´эр. Дьикти уол а´ыыра биллибэт.

Сэмэн µілµллµбµт мунду сии олорон э´этиттэн ыйытта: «Ìиигин кытта биир дьикти уол 
оонньуур, ити туох буолуой?». Ымыы о±онньор сиэниттэн Дьикти уол таІа´ын-сабын, бы´ыы-
тын-та´аатын, ті´і улаханын си´илии ыйытан баран, «ітіх иччитэ буолуо» диэн бы´аарда уонна 
мин оонньуур оІорон биэриэм, ону оонньуу сылдьан ійдіппіккі бэргэ´э курдук бµлгµнµгэр диэ-
ри батары баттаан кэби´ээр» – диэтэ. Эргэ туу сµрэ±ин кітµрэн ылан, уолун бµлгµнµгэр кэмнээн 
сарбыйан баран, хайдах гыныахтаа±ын хос эттэ. 
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Сэмэн тиийдэ±инэ «дьикти уол» киэ´эликтии баар эрэ буолан хаалар, хантан кэлэрэ бил-
либэт.

Сэмэн туутун сµрэ±ин бэргэ´э курдук тібітµгэр ууран, оонньуур сиригэр тахсан оонньуу сы-
рытта, уола эмиэ баар эрэ буолан хаалла. Ки´и уІуо±ун ойо±о´угар оонньуу олорон, туутун 
сµрэ±ин Дьикти уол тібітµгэр кэтэрдэн баран, бµлгµнµгэр диэри саба баттаан кэбистэ. Уол чачы-
гырыы-чачыгырыы ітіх ортотугар сытар даІ оІкуча±ыгар сµµрдэ уонна уІкучахха киирэн сµтэн 
хаалла.

Сэмэн, дьэ, куттанна уонна дьиэтигэр таарыйбакка, э´этигэр сµµрэн тиийэн туох дьайаан 
буолбутун кэпсээтэ.

Ымыы о±онньор хаппыт от кыбынан буор ха´ар хоруурун ылан, Сэмэни баты´ыннаран,  
Батыгыраан іті±ір тиийэн, Дьикти уол сµппµт даІ уІкуча±ын кырсын ыраастаан, кутуйах хо-
роонун курдугу булан, хаппыт отун симэн, абыр±ал эбии чохчолоон уматтылар. «Эн да буоллар-
гын кэ´эйэр инигин», диэн о±онньор улаханы ситиспит ки´и бы´ыытынан бэйэтин кытта кэпсэ-
тэ-кэпсэтэ дьиэлэригэр бардылар. Сэмэн бэттэх дьиэтигэр хаалла, э´этэ дьиэтигэр ааста.

Èтинтэн µс хонон баран Сэмэн хаанньары таттаран, икки хара±ын тиэрэ кірін, тыла суох 
кµµскэ ыалдьан хаалла. «Ки´и уІуо±ар оонньоомо диэн буойа сатаммыта да, истибэккэ ити айы- 
лаах о±ом хотоку дьµ´µлэннэ» – диэн Ìааппа уолун а´ыйан, айманыы бі±ітµгэр тµстэ. Аны туран 
а±ата Хоно´о «эн оччо кірі-кірі±µн дэлби та´ыйан а±албакка, о±обут хотукуну ілір-ілµµгэ сиэт-
тиІ» – диэн ытыы-ытыы уолугар саба тµ´э сытан, бокуойа суох ытыы сытар.

«Тооруом, сибиэннээх сиргэ оонньоомо, былыр ити ітіх дьиэтэ бµтµн эрдэ±инэ, ити эбэ ич-
читэ кµіх эбириэн о±ус буолан тахсан сайыІІы куйааска сірµµкµµрэ µ´µ диэн кэпсииллэрэ» –  
диэн кырдьа±ас эдьиийдэрэ Ìуччуку Ìотурууна ытыы-ытыы кэпсээтэ. Ымыы о±онньор уот уур-
бутун ту´унан истэ, билэ иликтэр. 

«Хоно´о уол о±ото чокуттаран ыараханнык, тыыннаах эрэ сытар µ´µ» – диэн Са´ар илин 
ыалларыгар ыарахан, курус сурах тар±анна. Сэмэн бииргэ оонньуур до±ор о±олоро ону истэн 
а´ынан, ытыы-соІуу элбээтэ.

Сµідэркэ Ìаайа диэн табаарыс кыы´ыныын Сэмэни кірсі Хоно´олооххо бардылар. Сэмэн 
эрэйдээх сырайа сірµіччµ тардан хаалбыт, икки хара±ын µрµІµнэн кірін сытар; сырайа кумаа- 
±ы курдук кубарыйан хаалбыт, ынырык кірµІнээх уол сытарын кіріннір Сµідэркэлээх Ìаайа 
ыта´а тураллар. Сэмэн ону истэр бы´ыылаах, тібітµн хамсата сатыыр, дьоодьоччу тардыбыт  
уо´ун эмиэ хамсата сатыыр да кыах суох, саІара сатыыр эрээри, саІата тахсыбат бы´ылаах.

То±ус уонуттан тахсыбыт кырдьа±ас эдьиийдэрэ Ìуччуку Ìотурууна абыр±алынан о´о±ун от-
тон баран, хара кылы субуйан ыла-ыла уокка далбаатыы-далбаатыы: «Быар бы´а±астарга быгыа-
лаамаІ, бэттэх гына охсуІ даа» – диэн кылын бы´ыта тарда-тарда уокка быра±аттыыр. Сµідэр-
кэлээх Ìаайа итини кірін турбахтаан баран, ытыы-ытыы дьиэлэригэр тінµннµлэр. Èтинтэн ыла 
Сэмэн до±ор о±олоро кэлэ-кэлэ Сэмэни а´ыйан, ытаан-соІоон тінніллір.

Сэмэн кµ´µірµ бала±ан ыйыттан ыла µтµі буолан, кµілµ кытыытыгар тахсан ат дул±а±а оло-
рор буолла. Э´этэ кµінэх бу´аран, мунду µілэн киллэрэн а´атан бµібэйдиир.

Сэмэн улам µтµірэн, ыалларыгар сылдьан, до±отторун кытары оонньуур буолла. Аны ЭІээр 
ки´итин уІуо±ар сылдьарын тохтотто.

Èти курдук Семен Трофимович Николаев «дьикти уолу» кытта оонньоон, былыр ілі сы´ан 
турар. Ол эрэн сырайа кінін баран, уо´а кыайан кімміті±і, кірірі мілтіін, улахан алаа  
буолбута.

Ки´и эрэ барыта ітіх иччитин муодалааннар ити буолбута дииллэрэ.
Сэмэн улаатан баран ликбиэскэ µірэнэн, колхуо´унай тутуу куурсугар µірэнэн, «Кы´ыл кэк-

кэ» колхуоска бэрэссэдээтэллээн бэртээхэй µлэ´ит, ха´аайыстыбанньык буолбута. Эт тириэ´игэр 
µлэлээн, биэнсийэ±э тахсыбыта, бастыІнар кэккэлэригэр киирэн, махтал-хай±ал µрдµгэр сыл-
дьыбыта.

Кирдьик да±аны, ки´и дьиктиргиир уола СэмэІІэ тµбэ´эн, аргыс буола сылдьыбыта эриэк-
кэс тµбэлтэ этэ.

1967 с. бэс ыйа. Сунтаар. Фольклорист Г.Федоров матырыйаалынан 
бэчээккэ бэлэмнээтэ Уххан.
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ойоХ айдааНа
(фîльклîрист Ã.Е.Фåäîрîâ матырыйаалын бэчээккэ бэлэмнээтэ уххан)

унтаар улуу´ун кулубата Егор николаевич Попов – арыІах кулуба, Арыылаах, билиІ- 
Іитэ АрыІах Арыылаа±ар байан-тайан, аатыран-суолуран олорбута. Ол са±ана Хочо 
улуу´а Сунтаартан ара±а илик, билиІІи Сунтаар оройуонун киэбинэн олороро.

АрыІах кулуба Кугдаар нэ´илиэгиттэн Тамык кыы´а Хохолдьуйар Јрµµнэ диэн толуу ула-
хан дьахтары ойох ылан, ыал буолбута ір буолла эрээри, о±олоно иликтэр. Ону баара кулуба 
о±оломмотун ту´унан кэбэ±эстик бы´аарар: «Ойо±ум кіссµµтэ элбэ±э бэрт, онон олус элбэхтик 
кынаннар ииктэтэн кэби´эллэр, ол и´ин о±оломмот», – диир. Оттон ойо±о дьµігэлэригэр: «Эрим 
эми´э бэрт буолан, уллуруга уба±ас, имэІэ тымныы, ха´ан да о±ону оІоруо суо±а», – диир. О±о-
ломмот биричиинэлэрин итинник бы´аараллара µ´µ.

АрыІах Хочо±о Хомустаах диэн сиргэ олохтоох Угаар кинээс кыы´а Ìария Угаровна диэн 
17 саастаах кыыска иирэн хаалар. Ол са±ана бэргэ´элээх ойохтон ара±ыы сокуонунан бобуулаах 
эбит. Оттон дьахтар эрин сирэн барар буолла±ына, хара таІа´ы таІнан, саа´ын тухары таІара±а 
µІэргэ уураахтанар эбит, оттон эр ки´и ойо±ун араарар эбит буолла±ына ханнык да хаарчах- 
таа´ыІІа тиксибэккэ, судургу ара±ан эрэ хаалар эбит. Ол оннугар баай ылбакка дьиэттэн тахсан 
биэрэр.

АрыІах 17 саастаах кырыллыбытынан кыы´ы ойох ылан, эдэр саа´ын эргиппит µірµµтµ-
гэр Угаар кинээскэ куортугун устан биэрэн, кулуба оІордо. Угаар кинээс кыы´ын ынахтыы 
атаста´ан, кулуба солотун тутта. АрыІах буолла±ына атыы-сулуу биэрбэккэ, уруу-сыбаайба тэ-
рийбэккэ кынныттан сыар±алаах ат эбии ылан, икки атынан Ìаарыйатын кі´ірін-кµккµрэтэн 
дьиэтигэр кэллэ. Кырдьа±ас ойо±о Јрµµнэ тэ´иин тутар кэриэтэ эдэр кыы´ы сиэтэн киллэрэн, 
утуйар хоско киллэрдэ, бэйэтин утуйар таІа´ын кіті±ін та´ааран, хамначчыттарыгар дьуккаах-
таста. Ìаарыйа таІа´ын Холотто диэн ча±ар дьахтар киллэрэн Јрµµнэ оронугар оІорон кэбистэ.

Јрµµнэ ас бі±інµ астаан, остуол муІунан тардан кэбистэ. Дьиэ±э баар дьон бары мустан,  
а´аан чалларыыннаан бардылар. Биир да ки´и саІарбат. СаІа хотуннарын э±эрдэлиир ки´и 
суох. Эдэр кыы´ы сµгµннэрэн кэлбит АрыІах саІата суох а´аан чалбааттыы олорор. Ортолуу 
а´ыы олорон, Јрµµнэ тыл кіті±ін, дьэ, саІаран-иІэрэн барда. Бастаан эдэрдэри э±эрдэлиир, 
кыы´ы уураата-сыллаата онтон тыла-і´і хойохтонон барда:

– Хатырык уот, муІур турба, уба±ас уллурук, ирбэтэх имэІ, эдэр кыыс кэскилин кэ±ин-
нэрэрэн, дьыл±атын тµІнэрэн ойох ылаІІын, умсары оІо´уулааІІын, о±о диэн а´ыммакка, 
тµµІІµ тµбµккµн эрэ тµіскэр тутаІІын, кэнчээрини кэ±иннэрдэ±иІ ити. Èти тµІнэри дьыл±а-
ламмыккын тірдµн-тібітµн билэ±ин дуо?! – диэн о±онньору тµµрэ-хаайа этэ олордо. Èтиниэхэ 
эбии Јрµµнэ диэки буолан ким да тыл кітіхпіті. Èти курдук тµІ-таІ а´ааннар бµттµлэр.

Кирдьик да±аны, АрыІах атыыр о±у´у таІнары туппут курдук толуу улахан, хаантаар ыйаа- 
´ыІІа 12 бууту µктээбит, биир са´аан µрдµктээх улуу кырдьа±ас. Оттон Ìаарыйа чурукунайбыт 
сытыы, хатыІыр кыыс, эрин ыстаанын иитинэн эрэ сылдьар µрдµктээх. Èтинтэн сылыктаатахха 
«дьахтар дуула±а атыыр о±ус са±а ыйаа´ыннаа±ы уйар, дьахтар сэбэ икки, о±ус мунна икки тэІ 
тулуурдаахтар» диэн іс домо±о кырдьыктаах эбит диэн тµмµктэнэр.

Èтинтэн ыла АрыІах і´µрэн, Јрµµнэни хайдах суох гынар суолу тобула сатыыр. Тікµнµк 
Саабаны кірді´ін кірбµтэ ки´итэ буолуммат. Чууку уонна Холотто диэн ча±ар дьахталларынан, 
хайа эмит алба´ынан «суох гыналларыгар» кірді´ін кірбµтэ эмиэ табыллыбата.

ÌуІур у´угар тиийэн, ойуунунан сиэтэр санааны булан, Хочо сириттэн Бо±унай диэн аатыр-
быт сиэмэх ойуун баарын ыІыран сиэттэрэ сатаабыта эмиэ табыллыбатах. Бо±унай ойуун маннык 
бы´аарбыт: «Бу дьахтар кутун-сµрµн хайа да бэйэлээх таба харбыа суох, арай ойууннаах уда±ан 
икки буолан кіміліін дьалбыйдахтарына хайыахтара эбитэ буолла, Јрµµнэ Айыы хаантан айда-
рыылаах эбит», – диэн буолбут.

Èтинтэн саа´ыары муус устар саІатын диэки, Бµлµµгэ Бірілііх диэн аатырбыт сиэмэх ойуун 
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баарын истэн, ону а±алан и´эн, Ньурбаттан Ситимнээх диэн улуу сиэмэх уда±аны холбуу а±алан, 
Јрµµнэни ньалбаттаран кірµіхтээх. Олору а±алтыы Тікµнµк Сааба барбыт.

Биир киэ´э ыар, нµ´эр хоно´олор аІнан-бохтон тиийэн кэллилэр. Јрµµнэ кµнэ быстара, 
кµ´эІэтэ туллара ыган-тµµрэн кэллэ эрээри, хаанын хамсаппат, холку. Оттон АрыІах ойууннаах 
уда±аныгар илэмэ-салама тµ´эн, хайдах сиэхтээхтэрин си´илии кэпсиир бы´ыылаах. Саала±а 
хор±ойон олорон кэпсэтэллэр. Ойууннаах уда±ан биэс уоннууларыгар тиийэ илик дьэттэригэр 
сылдьар дьоннор эбиттэр.

Эдэр ойох а´ы астыырга µірµйэ±э суох, ас астааччы, бэлэмнээччи Јрµµнэ. Ті´і да±аны ойуун-
наах уда±ан бу киэ´э кинини бірілµµ хайыта-тырыта тыытыахтара буоллар, Јрµµнэ долгуйбута 
кістµбэт. Киэ´ээІІи а´ылыгы остуол хотойорунан тарта, арыгы туруорда, сµдµ ыалдьыттарын 
ыІырда уонна маннык диэн тыллаах буолла:

– Кµндµ ыалдьыттарым, чэйиІ эрэ, кµнтэн кітµтµіх кµндµ хоно´олоруом, аттанар а´алык, 
кітір кіІсµµ, кэриэс ас, кіті±ін кэби´иэ±иІ, куппун-сµрбµн тутаргытыгар кµµс-уох буолуох-
тун! – диэн баран хантас гыннарар. Дьиэлээхтэр Јрµµнэни а´ынан, соІуоран олордулар. Оттон 
эдэр ойох хайдах эрэ µірбµт-кіппµт курдук кэлэрэ-барара биллибэккэ биир кэм элэгэлдьийэн 
олорор. 

АрыІах буолла±ына Јрµµнэ эрэйдээ±и ойууннаах уда±ана булгу кыайалларыгар эрэммиттии, 
сырайа-хара±а сырдаан, чэлбээрэн олорор. ХаІас диэки ыта´ан сыІыр±аа´ын элбээн эрэр.

Остуол хомуллан, о±онньоттор тымтык тыыран холумтаІІа куттулар, о´ох уотун сі±µрµт-
тµлэр. Дьэлтэрии Дьэкиим ойуун дµІµрµн, ХаІхачах Сэмэн уда±ан дµІµрµн охсон дьµрµ´µтэн 
кірі-кірілір о´ох иннигэр далбаатаналлар. Тікµнµк ыІыыр икки буутайын киллэрэн быыс тум-
сугар ійіннірµ ууран баран, хаІас илии та´ынан муостаны миинньиктээн баран, буутайдарын 
кэккэлэччи уурталаатылар. Јрµµнэ тахсан: «Ìиигин ханна олордо±ут?» – диэн ыйытта. 

«Ìанна олор» – диэбэтилэр. Јрµµнэ ынахсыттар дьиэлэригэр тахсар модьо±о±о быар куустан 
баран олорунан кэбистэ. Ойууннаах уда±ан дµІµрдэрин охсон дьµрµ´µтэн, араастаан кутуран эн-
элийэн бардылар. Кыырыы са±аланна. Јрµµнэ кы´аммат, сµіргµлээбиттии мичээрдээн ыла-ыла 
олордо.

Ойууннаах уда±ан ортолуу кыыран и´эн тура эккирээт, олорор Јрµµнэ тібітµн оройугар 
µігµлээн баа±ынатаат, хотоІІо ыстаннылар. Балачча саІа и´иллибэтэ. Онтон уда±ан саІата: 
«Хайа, сµрэ бэрт, нойо-о-он, сµрэ бэрт буолаарай» диир саІата и´илиннэ. Оттон ойуун саІата:

– Хайа хотуо-о-й, туох буолуо-ой, – диэтэ. Балачча саІа тохтоон баран, кыа´ааннарын тыа´а 
кылыр±аан барда. 

– Хайа, ноколоор, кµµстээх µірµ тутан уІнулар бы´ыылаах, – диэн Дьэлтэриин ыгылыта- 
лаата. Тымтыгы сыы´а-халты уматаннар, АрыІах хотоІІо кииристэ. Кірбµттэрэ, ойуун уда±аны 
кµкµµргэ тайаннаран баран, кэнниттэн о±устуу бата турар эбит. Дьон киирээтин кытта ойуун кэп 
туонан барда:

– КіІµрэйгэ кµрэммити кµійэр у´укпар тиийэн эрдэхпинэ, хаппахчыга хаайан харбыыр 
у´укпар тиийбитим кэннэ, харах бэстээхтэр киирэннэр халты харбаттахтарын абатыан!!! – ойуун 
сэбин сулбу та´ыйан ылан, ыстааныгар симиннэ.

АрыІах айдаан бі±ітµн тарта. Ойууннаах уда±аны кырбаталыы сы´ан, хотонтон µµртэлээн 
та´аарда уонна Тікµнµккэ сорудахтаата, сибилигин хантан кэлбит сирдэригэр илдьэн тµ´эртээн 
кэбис диэтэ. Аатырбыт ойууннаах уда±ан АрыІах ойо±ун кыайан сиэбэккэлэр, сэптэринэн оон-
ньооннор, ити курдук саакка тµ´эн бараллар.

Аны Јрµµнэни АрыІах хайдах да гынан ілµµ суолун булларыа суо±ун билэн, эйэ бы´ыы-
тынан кэпсэтэн, баайын тібі тыырбыт аІаарын биэрэн, дойдутугар Кугдаарга кі´ірір эрэ суола 
хаалар. Биир сарсыарда АрыІах Јрµµнэни хас да дьµігэлэрин, µчµгэйдик саныыр хамначчытта-
рын кытары ыІыран кэпсэтии буолла.

– Дьэ, Јрµµнэ, эн би´икки олохпутун сал±аан, ыал буолар дьыл±абыт уурайда. Онон µгµс 
элбэх ииссээнэ, муІа-таІа суох сµі´µбµт аІаарын ылаІІын, бэйэІ мунньа сылдьар баайгын 
тиэйтэрэн, сµі´µгµн µµрдэрэн, дойдугар-дьоІІор ыытабын. Эн билигин да эдэргин, мин курдук 
саІа олохто тэрин, кэскиллээх кэс тылы ылын, – диир.

Јрµµнэ дойдутугар тиийэн олордо±уна, Токос огдообо баайа биэс уончалаах Тэптиргэ уола  
Сааба Тараа´ап диэн ки´и ойох ылан, баайга баай киирэн, сис баай буолан олороллор. Јрµµнэ 
тµірт уол, µс кыыс о±оломмут, толору дьолломмут.

Оттон АрыІах эдэр ойо±о а±ыйах сылынан кыаммат буолуор диэри уойбут. Биир да о±ону 
тіріппітіх, хотун Айыы´ыт бэттэх кірбітіх. Кумахха ииктээбит курдук кураанах хонуктар аас-
пыттар. АрыІах биир да о±ото суох хаалаахтаабыта.

     
1991 с. Сунтаар. Г.Федоров.
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£б¥Гэлэр эмтэНИИлэрэ
(Фîльклîрист Ã.Е.Фåäîрîâ матырыйаалларынан бэчээккэ бэлэмнээтэ уххан)

I
еоргий Евгеньевичтыын кірµстэхпитинэ ойууттар, уда±аттар, эмчиттэр, аатырбыт дьон сы-
рыыларын, араас дьиибэлээ±и, дьиктини кэпсэтэрбит. Кини кэпсиирэ. Барытын сурукка 
тис диирим. 1991 с. сайыныгар мин кірді´µµбµнэн «былыргы ібµгэлэрбит хайдах, тугунан 

эмтэнэллэрэй», «ібµгэлэрбит хайдах олорбуттарай» – диэн олоххо буола сылдьыбыкка оло±уран 
суруйан ыыппыта баар. Соро±о кинигэтигэр киирбитэ бы´ыылаа±а. Суругар Георгий Евгеньевич 
маннык киирии тыллаах:

– Мин Бµлµµ фольклорун чинчийбитим 52 сыл буолла. ол и´игэр 13 сайын археологическай 
экспедицияларга сылдьан, Бµлµµ муоратын уІуордаан, хоту ³ттµн Марха ³рµс ба´ынан Моркуо-
ку диэн салаа±а тиийэттээн, киэІ далаа´ыннаах айаннары сылдьыбытым.

н.д., И.д архиповтар уонна И.В.константинов, а.И.Гоголев экспедициялэригэр сылдьан, 
наука±а улахан арыйыылары оІортуурбут. Тыыннаах ат кімµктээхтэри, Бµлµµгэ ынах, сылгы 
сµі´µлээхтэр кэлиилэрин курдук бідіІ уонна улахан суолталаах арыйыылары оІортуурбут. Не-
олит холобурдарын бэрт элбэ±и арыйталыырбыт. Èтини сэргэ этнографическай µлэлэргэ кыттан, 
наука эйгэтигэр улахан µірэ±и барбыппынан дьоллоохпун диэн киэн туттабын.

Бµлµµ топонимикатыгар балачча кыттыылаахпын. Ону Багдарыын Сµлбэ таарыйан, мин аап-
пын ахтыбыт кинигэлэринэн туо´улатабын. И.Г.Березкин, н.В.Емельянов кинигэлэригэр аатым 
киириитэ мин научнай суолбун сырдаталлар. 

Оттон фольклор матырыйаалларын хомуйуубун «оччо-бачча» диэн холуур кыах суох, ол кур-
дук элбээтэ±э.

Билигин сахалыы эмтээччилэр (ото´уттар) элбээн эрэллэриттэн µірµµм улахан. Ол и´ин ір 
сылларга чинчийбит µлэбиттэн сурукка та´аарабын.

Саха омук кµµстээх-уохтаах эмтэрэ эбии кµµскэ сайдыа±ын, медицинскэй наука±а баай кы-
лаат буолуо±ун, саха омук маІнайгы коммунистара, комсомолецтара уонна актыыптара саба 
µктээбиттэрэ. 

Ойууттары, уда±аттары, ото´уттары эстэлээн, куоластарын бысталаан, µірэнэр о±олорун 
оскуолаттан µµртэлээн, дµІµрдэрин, таІастарын уоттаталаан, ото´уттары кытаанахтык бобот- 
тоон, а±абыттары эстэлээн, кулаак оІортоон, олус дьиикэйдик сы´ыаннаспыттара.

Ол ту´уттан саха омук илдьэ кэлэн испит итэ±элэ сµтэн, сиэрэ-майгыта уларыйан, атыІІа 
суураллан, ійдібµлэ убанан барбыта, ол тµмµгэр билиІІи ыччаттарбытын тµІнэстигэс тµстээти-
бит, сахалыы сайдар кэскилин саарбахтаатыбыт. Саха омукка инникигэ тирэх буолар уруккубу-
тун билиэхпитин наада. 

Ìин бу µлэм ото´уттар элбээтэхтэринэ, медицинскэй наука сайдан истэ±инэ соро±ун эмэтин 
ту´а±а та´аарыахтара диэммин сурукка киллэрдим. Èтини сэргэ сахалар эмтэммит эмтэрин суо-
лун-ии´ин сырдатар историята буолаарай диэммин эмиэ. Онон инникитин манныгынан дьарык-
танар эмчиттэр айар µлэлэрэ кµµскэ сайдан, саха омугун ілµµттэн-сµтµµттэн эбии быы¤ааталлар 
диэн сырдык ыралаах ба±алаахпын! 

Георгий Федоров. Атырдьах ыйын 13 к. 1991 с. 
Сунтаар с.

Иитии эмэ

Ìин 80 сааспын туолан 90-мар µктэнэн олоробун. Ыраахтаа±ы былаа´ыгар тіріібµтµм. Абаа- 
´ы да, таІара да итэ±эллэрэ толору баара. Аньыыттан-хараттан олус куттанарбыт. Туох да ку´а±а-
ны оІорбот ту´угар ту´аайан дьоммут µірэтэн иитэллэрэ. Онтон туораан ку´а±аны оІорор тµб-
элтэ±эр µс хостоох кытаанах та´ыыры кірсµллэрэ. «Аны маннык буруйу оІоруоІ дуо?!» – диэн 
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буолара. «Суох», – диэн эппиэттиигин. «Аны µ´µс хо´унан ытаама!» – диэн кытаанах та´ыыр.  
Ытаабат буоллаххына та´ыыртан босхолоно±ун. Èти курдук о±ону кытаанахтык «эмтээн»  
иитэллэрэ.

Сылга биирдэ «Талах тутар таІара» диэІІэ, саас ириэ´ин буолан эрдэ±инэ, биир нэдиэлэ 
устата «кураанах кµннэнии» диэн кэлэрэ. Эти да, балыгы да, арыыны да сиэбэккин. Онтон 16 
саа´ыттан алын саастаах о±олору аньыы этитиитэ диэІІэ а±абыыкка илдьэллэрэ. Онно кириэ´и 
сыллата-сыллата а±абыт ыйытыыларыгар кирдьигинэн эппиэттэтэллэрэ. Èти сыллата буолара. 
БылырыыІІы эппит аньыыгыттан бµгµІІэ дылы тугу оІорбуккун иІэн-тоІон ыйыталлара. Он-
тон, «дьонуІ биэрэр а´ылыктарын мыына±ын дуо, тіріін сытар чыычаах уйатын алдьаппытыІ 
дуо?» диэн ыйыталларын ійдµµбµн. Чыычаах уйатын алдьатаары туран аньыы эппиккин ійдіін 
кэлэн, тохтуур буолуллара. 

Абаа´ылаах дэнэр сирдэргэ мээнэ айдаарыллыбат, иччитэх ітіхтіргі сылдьыллыбат, ки´и 
уІуохтаах сирдэргэ чуга´аммат буолара. ¥µнэн турар мастары мутугун тосту тутуллубат этэ. 
Оттор-мастар бэйэ-бэйэтин кытта кэпсэтэллэр, ку´а±аны оІорбут ки´ини кырыыллар µ´µ диэн 
буолара.

Былыргы о±олор µксµн тарбыйах тириитэ таІа´ы таІнан улааппыппыт.
Улахан ыґыахтарга кістµµмнээх, уолугар ча¤ыылаах биэс-алта эрэ киґини кірсµллэрэ. Ону 

«тай±а ки´итэ» дииллэрэ. Арыгы улахан иэдээннээх ас курдук сибигинэ´эн кэпсэтэллэрэ. Тар, 
ымдаан, суорат, быырпах, кымыс а´ылыктар би´игини ки´и гыммыттара. Аныгы ыччат итини 
сибиинньэ а´ылыгар холоон, чуга´аабат.

Былыр балыы´а, быраас, биэксэр суо±а. Ойууттары, ото´уттары ту´анан эмтэнэрэ. Ойуун, 
ото¤ут тус-туспа идэлээх эмчиттэр. Ойуун киґини наар кыыран, абааґы бииґин утары, ону араас 
манньалаан, ыары´ах тыынын толугар кэрэх туттан, ытык сылгы туруоран, араас мас эмэгэттэ-
ринэн, сур солоІдонон, сур бэлиэлээ±инэн уонна тыкаарынан, чікчіІінін манньа биэрэрэ. Олору 
ыарыы тірдµгэр, абаа´ыларыгар µтэйэн кыырара. Ìин уон алта ойуун кыырарын илэ кірбµтµм.

отоhуттар

Ото´уттар олох туспа суоллаах-иистээх эмчиттэр этэ.
Хааннаа´ын икки суол кірµІнээ±э. Бастакылар – дьэІкир муостаах сµі´µ муо´унан хаан 

оборторор тэрил оІостоллоро, ки´и ыалдьар сирин дьілі анньан баран, муостарын и´игэр ку-
маа±ыны уматан, салгыны хаайан оботтороллоро. Хаанныыр сири дьілі анньарга анаан хотуур 
хапта´ынынан синньигэс уонна сытыы у´уктаан, кылгас уктаан оІостоллор. Онтуларын ірбіххі 
суулаан, муостарын и´игэр укта сылдьаллар, муостарын сарыы саппыйа±а уган харайаллар.

Иккистэр – чараас гына кы´ан тымтык оІостоллор. Онно кып-кыра синньигэс «аалыскай 
инньэ» диэни хойуу со±ус гына уонча эбэтэр сµµрбэччэни, тібітµн барбах быктаран саайал-
лар. Онтуларын эмиэ ірбіххі эрийэн суулаан сылдьаллар. Аан бастаан ки´и ыалдьар сирин 
чараас, атын тымтыгынан та´ыйаллар, онтулара кытарбытын кэннэ инньэлээх тымтыктарынан 
та´ыйаллар. Онтуларыттан ардыгар симэ´иннээх хаан о±уолаан тахсар. Ол кэнниттэн дэлби имэ-
рийэн бараннар ірбі±µнэн саба баайаллар. Èкки-µс хонон баран сµірэллэр. Èтинник эмтээ´ин  
ыарыы ханан ітін ыарытар сиригэр уонна иІиир хоІнуутугар, бµтэй искэІІэ итнник хаанна-
а´ын оІо´уллар.

к³р³р буолбут (панарицый) диэн тарбахха, ба±ар атын да сиринэн буулаан ыарытыан сіп.  
УІуох тµстэ±инэ ір ыарытан баран аа´ар, олус ку´у±ан, кµµстээх ыарыылаах ыарыы. Кырдьа±астар 
этэллэринэн кураан сайын дэлэйэр ыарыы. Ìас быылыттан тар±анар, µіннээх ку´а±ан ыарыы  
дииллэрэ. Бастаан мунду хара±ын курдук ыарытар сиригэр µіскээн тахсар. Ол бириэмэтигэр ки´и 
тулуйбат ыарыыта буолар. Ол са±ана хамса умна´ын (чубуугун) µµттµµр сы±аала диэн боробу- 
луоханан оІо´уллар тэрил табахсыт ыал аайы баара. Ону кытардан баран, ыалдьар илиини хал±ан 
быы´ынан уктаран баран, мунду хара±ын дьілі анньан кэби´эллэрэ. Оччо±о кµнµнэн аа´ара.

курдуур ыарыы диэн баара. Ки´и курданар сиринэн эргиччи баа´ырар, и´игэр ітін киирэр 
искэннээх ку´а±ан ыарыы. Си´ин оро±ун кэстэ да ілірір дииллэрэ. Эмэ диэн ірдіі±µтэ, хас да 
сыллаа±ыта саахтаабыт ыт саа±ын хомуйан баран, боро´уок буолуор диэри мэлийэн баран, ынах 
сиикэй арыытыгар хойуу со±ус гынан буккуйан маас оІорон, онон уІунуохтаан эмтииллэрэ. Èти 
сотору µтµірдэрэ. Ол и´ин сахаларга «кур ыт саа±а курдуурга эмтээ±эр дылы» диэн іс хо´ооно баар.

Иккис эмтээ´ин. Кэкэ-бука сахалыы «мас эргийэр» диэн халлаан кµі±э іІнііх кыра чыычаах 
баар. Саха сиригэр кыстыыр. Ол чыычаах тµµтµн хоруордан, арыыга буккуйан, уІунуохтууллар. 
Сорохтор µі´µн ылан, хааныгар буккуйан, онон уІунуохтаан эмиэ эмтииллэр. Бу эмп курдууру 
эмиэ сотору µтµірдэр. Кэкэ-бука сымала а´ылыктаах чыычаах. Тиити биир сантиметр арыттаан 
тула эргийэн ойуу курдук тоІсуйан а´ыыр. Эргиитэ бµттэ±инэ балтараа см. кураІа аллараа іт-
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тµнэн дьілі тоІсуйан ылар. Ону кірдіххі, ойуу курдук буолан турар. Тµбэ´иэх тиити тоІсуйбат, 
а´алык кэлэр сымалалаах тиит хатырыгын талан, тоІсуйан а´ыыр бы´ылаах.

Са´арар ыарыы сахаларга элбэхтик тунуйбут ыарыы. Јссі сыстыганнаах эмиэ баара. Биир 
дьиэ±э хас да ки´и бииргэ ыалдьара. Ону бэрт кэбэ±эстик эмтээн µтµірдэллэрэ. Эр ки´и ыарый-
ды±ына са´арардаабыт дьахтар иигин и´эрдэллэрэ, дьахтар ыарыйда±ына са´арардаабыт эр ки´и 
иигин и´эрдэллэрэ. Èти курдук хардары-таары. Биир и´эрдиигэ ыстакаан аІара холобурдаа±ы. 
Сотору аа´ара.

Кідµргэн буордаах сиргэ тимэх от диэн бэрт хойуутук µµнэр. Ону сайын бітµрµіп таІара са±а-
на µргээн (бы´ан) хатараллар. Сарсыарда эрдэ, мµіт а´алыктаах µін-кійµµр, харамай хомуйуон 
иннинэ. Èти оту оргутан са´арардаабыт ки´иэхэ кµІІэ биэстэ-алтата ыстакаан аІарынан и´эр- 
дэллэр. Тимэх от ты´ылаах, атыырдаа,х ону эмиэ араараллар.

Јр эмтэммэккэ баалаппыт са´арары тыыннаах сордоІу эбэтэр сыалы´ары хайа бы´ан баран, 
сиикэйдии саба баайан кэби´эллэр. Ол аата оботторуу диэн. Èкки-µс чаас баайылынна±ына балык 
этин іІі ап-ара±ас буолан хаалар. Èти бириэмэ±э ииги эбэтэр тимэх оту и´эрдэри тохтотуллубат. 
Балык эттээх тириитин са´арбат буолуор диэри баайа тураллар.

Илбийэн эмтээ´ин. Хас да суоллаах ыарыылары илбийэллэр. Èлбийиигэ ис ыарыылара, 
кі±µс, сµ´µіх, бµлгµн, тібі, тиис о.д.а. ыарыылар илбиллэллэр.

Èс ыарыытын илбиттэрэр ки´ини о´ох иннигэр сылааска сытыаран баран, ынах саІа арыы-
тын сылаас гына уулларан, ыстакаан аІарын и´эрдэллэр. Ханнык ыарыыга илбиллэрин кірін, 
испит арыытын тар±атан, оргууй хамсатан, хачайдаан µірэтэллэр. Эмискэ кµµскэ илбийбэттэр. 
О´о±ос, сис µі´µн, куртах уонна ойо±ос ис іттµн ыарыыларын, ити курдук ис хас да кірµІнээх 
ыарыытын илбийэллэр. А±ырбыт арыыны туттубаттар. Èлбиллээччи ардыгар сыптарыйар. Ол 
аата – суолун биэрдэ диэн буолар. Салгыы сылаас оргуйбут ууну барбах µµттээн и´эрдэн баран, 
эмиэ илбийэллэр. Èлбиллээччи салгыы і´і±µнэн сыптарыйар. Ыраас хаан кэллэ±инэ тохтууллар. 
Èлбиллибит ки´и µс-тµірт ыйга а´ыыны, а±ырбыты, балыгы, сыалаа±ы сиэ суохтаах. Тымны- 
йыа, тоІуо суохтаах, µчµгэйдик харыстаныахтаах.

Èлбийии илбиллэр ки´иэхэ «суолун биэриэр» диэри икки- µс хонукка тиийэ илбийэллэр. 
Èлбийии араа´а, ньымата элбэх.

тµ³н ууруута. ТµІ былыргыттан сайдыбыт улахан ту´алаах эмтээ´ин. Тµінньµт ки´и туспа, 
ыарыы ойбонун тарба±ынан бигээн булар. ХатыІ кунаа±ыттан кыаны ылаллар. Тас ма±ан ха±ын 
сытыы бы´а±ынан элийэн ыраастаан баран хатараллар. Ол кэнниттэн о´ох кµлµн хаа´ытыгар бу´а-
ран баран, уутун ыкпакка мас µтэ´э±э µілэн, кµн уотугар хатаран баран, мас ітµйэнэн оргууй охсон 
торун то´утан баран, илиинэн имитэн µчµгэйдик таІастаан баран, кыаны сарыы саппыйа±а уган 
харайаллар. Кыаны сайын сул са±ана хатыІ уута муІутаан турар кэмигэр оІостуллуохтаах. Ол 
ордук умайымтыа буолааччы. Кыа былыргы дьон сµрµн уоттара, испиискэ кэлин дэлэйдэ±э дии.

ТыІырах аІаарын са±а кыаны са±ан, ыарыы ойбонугар ууран баран, кыптый буутунан, эбэ-
тэр тиэрбэ´инэн эккэ ууруллубут кыаны ыга баттаан тураллар. Ыарыы хара±ын таба уурдахха 
ки´и этин дьілі сиэн, ол оннуттан ыйы-ыйынан симэ´ин сµµрэн тохтор, ыарыы µтµірэр. Таба 
тµбэспэтэ±инэ дьілі сиэбэт, кыратык хабыллар, сµмэ´ин кэлбэт. Ол и´ин буолуо, тµінньµт идэ-
лээх ки´и ту´унан буолар.

Тµін ууруута кэмнээх, биир ки´и сэттэ тµінтэн ордугу уурдарыа суохтаах. Хойут іллі±µнэ 
аллараа дойдуга тµінµн аа±аллар.

17-с µйэ саІатын диэки, саха сиригэр кии´инэн ³лбµгэ т³л³н³р сокуона олохсуйуо±уттан, 
³лбµгэ хомуйар нууччалар, буруйдаахтар мэнээктээбиттэриттэн б³р³л³й (гонорея), сииппилиис 
уонна трахома (нуучча ыарыыта) диэн ыарыылар саханы буулаабыттара. Оччотоо±у нууччалар 
саханы тутур±анар сµрэ±э суох, ійдµµр ійі суох акаары, дьиикэй омуктарынан аа±аллара диэн 
µгµс элбэх сэ´эннэр бааллар. Ыалга киирдилэр да обургу кыы´ы, эдэр дьахтары дьиэ кэргэттэ-
ригэр кірдірбµтµнэн туран кµµ´µлээн кэби´эллэрэ. Ìалларын, астарын халыыллара, ардыгар 
ілірін да кэби´эллэр эбит. 

Èти курдук кэлии ба´ылааччылар сутуйбµт ыарыыларыттан хайдах быы´анар суолу-ии´и, 
эми-тому кірдііннір, ібµгэлэрин µгэ´ин ха´ыспыттара саарбахтаммат. Сир хоттуоскатынан, 
кини угун миининэн бірілійµ тµргэнник µтµірдэллэрэ. Сир хоттуоскатыгар майгылаах µµнэйилэ-
ринэн эмтэнии дэлэйбит. Ордук саІа µµнэн и´эр ба±а бата´ын буор кі´µйэнэн саба ууран баран, 
тыын тахсыбат гына саба кімін баран, кµ´µн, от-мас сэбирдэ±э тµ´эн эрдэ±инэ ха´ан ылан, бµтэй-
дии уулаах и´ит µі´э оргууй, хас да хонукка оргутан, оро´уолун хоІнорон ылан, сииппилиис  
ыарыыны µтµ³рдµбµт кэмчи диэн эмээхсин быртах ыарыыттан икки ата±ы эмтээн быы´аабы-
тын ту´унан домох баар. Кэмчи эмээхсин эмин былдьаан ылан, элбэ±и сиэн ілбµт Бµччµµк диэн 
ки´и кімµгэ Кµµкэй Бээкимдэтин илин іттµгэр, Дый Киргиэлэй уола Ку´а±ан Ньукулай (Гри-
горьев Николай) оло±ун та´ыгар, Толоон диэн сир кэриитигэр мэІэтэ эмэх буолан сытара баар.
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Кэмчи сµрэхтэммэтэх бы´ыылаах, аата биллибэт. Кэмчи ити курдук сыаналаах саІа эми ай-
бытын, медицина±а сыаналаах кылааты киллэрбитин билинэн, µрдµктµк сыаналаан, Èркутскай-
тан эмп µірэхтээхтэрэ Кэмчигэ ілµір диэри 25 солк. босуобуйа анаттарбыттарын ту´ана сылдьан, 
1800 с. диэки ілбµт бадахтаах. Дьыалата Èркутскай архивыгар баар буолуон сіп.  

II
Ааспыт сырыыга аан бастаан сииппилииґи, бірілійµ эмтээбит Кэмчи туґунан кыра-

тык кэпсэммитэ. Кини уонна а±атын туґунан сиґилии со±ус кэпсээн баар.
Сунтаар улуу´угар Кµµкэй кµілµн со±уруу эІээрэ Очокуун тумула диэн ааттанар. Јтіхтір 

оІкулларыттан кірдіххі, тµІ былыргыттан дьон-сэргэ то±уоруйан олорбут дойдута бы´ыылаах. 
Јссі кыргыс µйэтин са±ана олоро сылдьыбыттара баар. 1931с. «Кыргыс іті±і» диэн ыраа´ыйа 
«Кы´ыл кэккэ» колхуоска баара, ону Павел Ìаксимович Егоровтыын 2 буут бурдук ы´ыллар  
буолата баарын о±у´унан тартаран паардаабыппыт. Ол µлэлии сылдьан, чокуур курдук таас 
оно±ос тойуллан оІо´уллубута кістµбµтэ. Оччолорго итиннигинэн интэриэ´иргиир суо±а, оно±ос 
Боллоойоп Дьараа´ыннаахха хаалбыта.

Бу тумулга У´уунньук диэн аатырбыт эмчит саха олорбут. аата кимэ биллибэт. Баа´ыгыра 
Уо´ук диэн аатырбыт ойуун, эмчит уоллаах, кэмчи диэн аатырбыт эмчит кыыстаах. У´уунньук 
то±о итинник ааттаммыта биллибэт. У´уйуу диэн тыл буолуо дииллэр.

У´уунньук былыр, аан-бастаан сахалары имири э´э сыспыт бастакы буоспаны кыайбытын 
ту´унан уостан тµспэт домох баар. Ыалдьыбыт ки´и ириІэтин ылан, тарбыйахха бы´ыы бы´ан 
иІэрдэн баран, ону ылан дьоІІо бы´ыы бы´ан кыайбыта µ´µ. ол ириІэ хаппытын сиэнэ оси-
пов Сэмэн, 1897 с. ириІэни суурайан, бы´ыы бы´ан, саІа кµ³рэйэн эрэр буоспаны хаптаппыт. 
Англия доктора эмиэ итинник бы´ыынан Англия±а ааІнаабыт буоспаны хаптаппытын ту´унан 
хирург Иван Сафронович контогоров кэпсээбитэ уонна У´уунньук бы´ыыта бастакы бы´ыы эбит 
диэбитэ. Онон У´уунньук биир научнай хайысхалаах µлэтэ ити бэлиэтэнэр.

У´уунньук иккис биллэр эмтээ´инэ – о±олоноору эрэйдэммит дьахтары эппэрээсийэлээн, о±о-
тун курдары ылар эбит. Хайытыан иннинэ ардах чиэрбэтин хоргунунан хайытар сирин тас іт-
тµнэн эргиччи сотон, этин ыарыытын мэнэритэр уонна хайытан, о±отун ылан баран, тарбыйах, 
ол суох буолла±ына эдэр сµі´µ иэнин иІиириттэн наада буоларын сыыйын ылан баран, сµі´µтµн 
хайыппыт сирин тигэн баран, сµі´µтµн ыытан кэби´эр уонна дьахтарын ити ылбыт иІииринэн 
тигэн кэби´эр. Èнньэ гынан ілµµттэн быы´ыыра µ´µ.

У´уунньук араас ыарыылары µµнэр от эгэлгэтин хомуйан, ону эмп оІорон эмтиирэ киэІник 
кэпсэнэр. 

УІуох тостуутун чартаан тутар эбит, ууга тµ´эн, ³л³н эрэр ки´ини бигээн, уутун та´ааран, 
тыын ылларан тилиннэрэр эбит. Ол курдук аналаан ³лµµ диэн баар эбит. Ки´и сылдьан эрэн ох-
тон тµстэ да ілін хаалар, ону биэстээх дьэс харчынан тымырын сыыйан тилиннэрэрэ µ´µ. Хаан 
сµµрэр тымырдара бобуллан аналыыллар диирэ µ´µ.

Салгын охсубут ки´итин кумахха, эбэтэр кіннірµ ыраас буорга кімін сытыаран быы´ыыр 
эбит. Èти курдук хааннаан, тµіннээн, илбийэн тігµрµччµ эмтиир эбит.

тиит мас и´игэр µ³скµµр дилэй дабаххайы мунньан онон ис уонна тас ыарыыларын и´эрдэн, 
уунахтаан эмтиир эбит. Дилэй дабаххай кы´ын тоІмот, мас и´игэр хааланан µіскµµр уонна 
сорох ардыгар тиити курдары дьілін, та´ыгар тахсан, сиргэ халыйа сытар буолааччы. Дилэй 
дабаххай ілбіт мэІэ уута эбит. Ол и´ин сахаларга: «Дилэй дабаххай сµµрбэт ки´итэ» – диэн уос 
домо±о баар.

Сайын, бэс ыйыгар, эмискэ тыал тµ´эр, ол бириэмэ±э кынаттаах кымырда±ас тµ´эн, кыната 
туллан, кіннірµ кымырда±ас буолан оло±ун булан, сµтэн хаалар. Èти тыалга уонна кымырда±ас 
тµспµтµн кытта ара±астыІы µрµІ іІнііх боро´уок кітін ууга тµ´эр, окко-маска сыстар, ону  
илиинэн бигээн кірдіххі, хоргун курдук ньал±арыйа сылдьар буолар. Èти «кымырда±ас сµµлэ"» 
диэн ааттанар. Èти кэмІэ У´уунньук куйаас кµн кымырда±ас бідіІ уйатын кэрийэн кірі сыл-
дьан, тібітµттэн µрµІ кµµгэн тахса сытар уйатын булар. Бу «сµµл уйата» диэн. Ìанна сітіл, ха-
рах ыарыылаахтары, уйа тібітµн дьілі анньан баран, онно сітіллііхтірµ тіІкітін туран аа-дьуо 
сыыйан кµµскэ э±ирийтэрэн тыыннарар эбит. Èтинник эмтээн харах уонна сітіл ыарыылаахтары 
µтµірдэрэ µ´µ.

Сорох итинник уйаны ха´ан, ара±астыІы µрµІ ³Ін³³х уба±астыІы арыыны туос торду- 
йа±а кутан ылар, ол «кымырда±ас хайа±а"» диэн улахан эмп. Бы´ата «ілбіт мэІэ арыыта»  
дииллэр. Ардыгар итинник кµµгэннээх уйа±а бытыылканы уган толору кы´ыл (ала) кымыр-
да±а´ы хаайан, кµн уотугар ыйаан арыы оІорон, ону ыраастаан баран, араас ыарыыларга уунах-
таан, и´эрдэн эмтиир эбит. Ордук илии-атах ыарыыларыгар, дьар±а уонна сітіл, ис ыарыытыгар 
ту´анар µ´µ.
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ардах чиэрбэтин хомуйан, эмиэ бытыылка±а хаайан, кµн уотугар ыйаан, хоргун та´ааран, 
кымырда±ас хоргунун курдук ту´анар эбит. Уонна сылгы, сµі´µ баастарыгар туттара µ´µ.

ойох уонна эр к³рд³³б³т буолбуттары у´угуннарарга, сул са±ана тиит мастаах ыркый ойуур-
га мустар хара сахсыр±аны куйаабылынан саба охсон ылан, и´ин тутан, ма±ан іІніі±µ ыган, ону 
мунньан, туоска хатаран баран, аІардастыы уонна о±ус дуу, ты´ы ыт дуу имэІэр буккуйан, онон 
эмтээн эр, ойох кірдіі´µнµн у´угуннарар эбит. (Ону муоха диэччилэр).

ол эрээри сахсыр±а имэІин аІардастыы сиэтии олус кµµстээх буолан, ки´иэхэ буортулаах 
буолар. аска эбэтэр уба±аска буккуйан сиэтэллэр. ону сиэбит ки´и дьахтарга сырытта±ына эрэ 
сатанар эбит. 

Дьахтар эрин атын ки´иэхэ кµнµµлµµр буолла±ына, µс суол арахсар тірдµттэн хаарты  
аІаарын са±а сир кытаанах кырсын хастаан ылан баран, синньигэс иннэни уокка сиэтэн, уйады-
тан баран, сап уган, били ылбыт кырыстарын бµтµір диэри сирийэн баран, инньэтин токуруччу 
тутан і±µлµннэрэн баран, эр ки´и ыстаанын иитигэр: «Эн эмиэ бу инньэ курдук токуччу тардан 
хаал!» – диэн тыл этэн баран, биллибэт гына ыстаан иитигэр анньан кэби´эллэр. Ол ки´и сэбэ 
инньэ токуруйбутун курдук токуччу тардан хаалара µ´µ. Содурдар У´уунньуктан куттаналлара 
µ´µ. «У´уунньукка µІсµім» диэн дьахталлар эрдэрин куттууллара дииллэр. У´уунньук ити кур-
дук дьикти эмчит 19 µйэ ортотун диэки олорон ааспыт. Билигин кини ыччаттара элбэхтэр эрээри, 
ібµгэлэрин суоллаабыт и´иллибэт.

У´уунньук кыы´а кэмчи диэн Кµµкэй илин іттµгэр Бээкимдэ ар±аатыгар туруорбах ба-
ла±аІІа олорбут. Аатырбыт эмчит. Кини тугунан эмтиирэ чопчу биллэрэ – ба±а бата´ыттан эмп 
оІорор эбит. Килиэп бу´арар о´ох курдук эрээри µрµт ітті дьілі±іс, онно кµіс ірµллэр эбит. 
Ойо±ос іттµнэн уот оттордоох, билиитэ о´о±у майгынныыр. Бы´аас кімпµт ба±атын бата´ын му-
тукча тµспµтµн кэннэ хамса±а табах ууран илдьэ барар уонна тиийэн, хататынан са±ан, табаа±ын 
уматтан баран, тыал хайысхатын булан, тыал охсор іттµгэр олорон, били кімµгµн хоруурунан 
хостуур. Кµіскэ хааллыбыт ба±а бата´а хаппыыста сµрэ±ин курдук симиллэн µіскµµрэ µ´µ. Ха- 
лаабы´ыгар уган а±алан, уулаах ба±аччахха уу оргута уурар. (Ба±аччах – 8 кг. киирэр буор и´ит). 
Ба±атын бата´ын эмиэ атын ба±аччахха ууран баран, били уулаах ба±аччахха уурар. Оргууй ор-
гутар эбит. Оргуйан, паар µіскээбитин кэннэ ба±а батастаах и´итин тууна баайан баран, тµгэ±ин 
дьілі µµттээн кэби´эр эбит. Ол дьілі±іс устун ба±а бата´ын паара ортоку иккис ба±аччахха 
тµ´эр, оргуйан бµттэ±инэ, ортоку ба±аччах тµгэ±игэр саахар курдук іІнііх хаппыт оро´уол сіІін  
хаалар. Эмээхсин ону хоІнорон ылан, эмп оІостор. Èти эминэн ол са±ана Кµµкэйгэ кіскі кэлбит 
нууччалартан тар±аммыт сиипили´и, бірілій курдук ыарахан ыарыылары эмтээн µтµірдэрэ µ´µ. 
Кэмчини итинник ыарыылары эмтииргэ а±ата У´уунньук µірэттэ±э. 

кµµкэйгэ уопсайа тµ³рт уонча араас кутталлаах ороспуойдар, тµ³кµттэр, халааччылар к³ск³ 
кэлбиттэр. Кинилэри Кµµкэй кµілµн тула µµнээйи олус µµнэр, ха´ыІІа ылларбат уохтаах, іІ 
буордаах уонна бараммат балык баайдаах дойдуга кµімэйдэрин ииттинэн олоруохтара диэн кіскі 
ыыталлар эбит. Хаа´ына µбµнэн иитинэллэрин онон солбуйбуттар. Èти ба±адьылар саха эдэр 
дьахталларын, кыргыттарын іліріірµ куттаан туран, маассабайдык кµµ´µлµµллэр эбит. Он-
тон µіскээбит о±олорун сыдьааннара сахаттан атын кірµІнээх эр дьон, дьахталлар да билигин 
Кµµкэйгэ бааллар. Ол кµтµрдэри улахан уоспа имири сотон ааспыт, олору мунньан Кµµкэй илин 
іттµгэр Аркыын Ìаарын булгунньа±ар биир уІучахха кімін бараннар, тула намы´ах ампаар 
тардан кээспиттэрэ билигин лаппа биллэр кімµµ сытар.

Бээкимдэ илиІІилии со±уруу іттµгэр Кэмчиттэн эмп былдьаан, элбэ±и сиэн ілбµт Бµччµµк 
уІуо±а µс дµлµІ тардыллыбыта эмэ±ирэн сытарын, бу сэ´эни суруттарбыт Григорьев Спиридон 
николаевич – ку´а±ан уола диэн аатырбыт сэ´энньит миигин сирдээн кірдірбµтэ уонна Кэмчи 
ба±а бата´ын астыыр дьиэтин оннун кірдірбµтэ.

Кэмчи эмэ итинэн бµппэт. СордоІ, куо±ас уонна суор µістэрин мунньан, ону хатаран, ис, 
куртах, бµір, быар ыарыыларын онтон да атыны эмтиирэ µ´µ. Сиипилии´и, бірілійµ букатын-
наахтык кыайбыта µ´µ. Сиппилиискэ ыалдьан муннулара тµспµт Силлэй Ìиитэрэй ойо±о Ìаап-
па эмээхсини – Быкынаан тумулугар олохтоох уонна Кутана та´ыгар Улахан Тиэрбэскэ олорор 
Хоруодьа о±онньору кыра уол сылдьан кірірµм, бы´ата ынырыктар этэ, кирдээх эргэ ірбі±µнэн 
саба баанан сылдьаахтыыллара. 

Ìунна эрэ тµспµт Тіітіій Јндµрэй о´охчут о±онньор баара, ол сµрэ-кэбэ суо±а. О´о±ос а±атын 
уу´угар МаІхаа´ай Силиппиэн диэн аатырбыт ойуун баара, олус ынырык кірµІнээ±э. Ол ойуун 
билиІІинэн ылан эттэххэ уопсай ыарыыга ыалдьыбыт дьону «т³р³³бµт ³т³ххµт о´о±ун буорун 
булаІІыт кыра-кыралаан сии сылдьар буолуІ, ити буор ки´иэхэ ыарыыны киллэрбэт, искэ иІэ 
сылдьар, ыарыыны оборон ыраастыыр"- диирэ. Èти ойуун 1919 с. сайын ілбµт. УІуо±а Кэрэхтээх 
си´игэр баар. Бµтµн турар.

ХаІаласка, Са´ар µрэ±эр олохтоох Захаров Афанасий Федорович – Мурун хоноо´ой, Хочо 
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Дьаарханын ки´итэ кырыылап оконоос хаан барыытын тыл этэн бохсоллоро, ол туох диэн  
этэллэрин ки´иэхэ и´итиннэрбэттэрэ. 

Иирбити µтµ³рдµµ. Кµндэйэ±э куобах уола ойуун Микиитэ – Парфенов Никита Алексеевич 
диэн ХаІаласка Бырда уола Егоров Алексей Васильевич диэн баайдык олорор ки´и 1923 с. ула-
ханнык иирэн, ыараханнык ыалдьан, дьиэ и´игэр муннукка оІо´уллубут ампаарга хаайылла 
сытарын эмтээбитэ.

Ойуун дьиэ и´игэр киирэн, иирэ сытар ки´иэхэ ас биэрэн ыІырда, онуоха иирээки кэлэн, 
утары турар ойуун сирэйигэр силлээн «пал» гыннарда, ойуун утары сµр кµµскэ µрэн сирилэп-
питэ, иирээки тиэрэ кэлэн тµстэ. Ойуун киэ´ээІІи а´ылыгын а´аан баран, кыыраары (суол хайа) 
та´ырдьа тахсаары туран эттэ: «Ыары´аххытын таІыннаран, оронугар сытыаран кэби´иІ», – 
диэтэ. Èирээкини сууйан-ыраастаан, таІыннаран сытыаран кэбистилэр, ки´илэрэ мэличчи хам-
саабат, ілбµтэ-тыыннаа±а биллибэт.

Ойуун суол хайан киирдэ. ТаІа´а быыс тумсугар ыйаанан турар. Баардак уола Ìикиитэ 
дµІµрµ о´оххо суо´ата-суо´ата охсон дьµрµ´µтэн кірір. Јліксій ойо±о Јрµµскэ муостаны сип-
пийэн, ат буутайын уурда. Ойууну Ньалыар Бµітµр хаІас илиититтэн сиэтэн а±алан, ат буута- 
йыгар олорто уонна таІа´ын таІыннаран, кылыгыратан-халыгыратан бµтэрдилэр. Баардак  
ойуун уІа іттµнэн кэлэн дµІµрµн туттарда, ойуун кутуран, устунан кыыран киирэн барда, би´и-
ги уІа ороІІо кирийэн олордубут.

«Суол хайыы» диэн иирээкини хайа ілµµ тірдµттэн кэлэн ыарыталларын билээри, хайан 
кіріллір эбит. Ойууммут тµµнµ бы´а кыыран, хара дьа±ыл µс саастаах кытыты ытык туруорарга 
диэн сµбэлээн бµттэ. Бырда Јліксій итинтэн кыккыраччы µтµірэн, саа´ын ситэн ілбµтэ. Ойуун 
иирбити µтµірдэрин илэ кірбµтµм.

£лµµ суолун лэтээгэнэн (маскаалайынан) бµ³лээ´ин диэн баара. Èтиниэхэ 1924 с. би´иги 
ыалбыт ÌэІнээх Јндµрэй-Григорьев Андрей Èлларионович диэн о±о турбат ыала олорбута. Кэр-
гэнэ Ìарыына сыл аайы о±олонор эрээри, онтулара тіннін хаалара. Ìаачаха ийэлэрэ Ааныска 
эмээхсин сµбэтинэн Кµµкэйгэ олохтоох Хаптаахаан уола ойуун Дьігµірµ а±алан, о±о уйата оІор-
торбуттара. Ол боростуой буолбатах этэ, даппыга элбэ±э. Лиитир аІаардаах бытыылканы бы´ан, 
сµлµллµбэтэх маскаалайы уган баран, дьахтар утуйар оронун анныгар кімін кэбистилэр, ону 
кытта мас бы´ах уктулар. Быыс тумсуттан о´ох уІа чанчыгар диэри салама оІорон ыйаатылар, 
ойуун дµІµрэ, таІа´а суох кыырда. Оло±уттан турарыгар икки кыыс, биир эдэр дьахтар, µс 
буоланнар, ойуун хаІас іттµгэр элээн буолуохтаахтар, µ´µін тыстары сылдьар, туга да кі±µрэ-
тиллибэтэх биирдии куобах тириитин хаІас хоннохторугар кыбына сылдьаллар. Биир кыыс Èев 
кыы´а Аана, иккис Туппах кыы´а Ìаайа уонна эдэр дьахтар Сааба ойо±о Јксµµнньэ буоллулар. 
Ойуун аІардас булаайа±ын эрэ а±албыт, онтунан бэйэтин диэки эргитинэн, оргууй далбаатыыр. 
Ким да±аны тыа´ыа, улаханнык саІарыа суохтаах. Ойуун туойар курдук бэрт оргууй саІаран 
алгыыр. Èм-дьим, ки´и мунна да тыа´аабат, чуумпу бі±і.

онтон ойуун туойа-туойа туран кэллэ, элээн буолар кыргыттар µ´µін ойуун хаІас іттµгэр 
турдулар, уІа олорооччулар би´иги бука бары тардыллан турар саламаны баты´а кэккэлэ´эн 
турдубут. Ойууммут би´иги диэки хайы´ан, балачча у´уннук Айыы´ыты ыІыран туойда уонна 
би´иги диэки хайы´ан, тµірэх кээстэ, би´иги икки илиибитинэн бэйэбит диэки тардыалаан, 
уруйдаан айманныбыт, тµірэх олордьу тµспут, ону ийэлээх а±а уруй-туску- дии-диилэр ойууІІа 
ылан биэрдилэр. Ойуун куобах тириитин кыбынан турааччылартан бастакыттан са±алаан куобах 
тириилэрин арыйталаан кірін, бµтэн баран эттэ: «Ньэлбэй байах Айыы´ыт Хотунтан нэ´иилэ 
икки кыыс о±ону уруйдаан ыллыбыт. Јлµµ суола бµілэннэ, аны муруннаах тыбыырыа суо±а» 
диэн ойуун кыыран бµттэ.

Ойуун туттубут тэриллэрин о´ох кэнниттэн ылан, кіІдій дµлµІІэ саа´ылаан уктулар, эрдэ 
бэлэмнэммит бы´ыылаа±а, ол дµлµІµ кистээбиттэр этэ. Кімµллµбµт маскаалай, мас бы´ах кімµл-
лµбµтµнэн хаалбыттара.

кэлин £ндµрэйдээх икки кыыстаммыттара, дуунньа уонна клара диэн кыргыттар кырдьан, 
билигин пенсия±а олороллор.

III
трахоманы (нуучча ыарыытын) о±о иигинэн суунан а´араллара. Трахома олус сыстыганнаах, 

ыарахан ыарыы этэ. Ону а±а дойду сэриитин кэнниттэн эмп кµµ´µнэн 1955 с. диэки хаптаппыт-
тара.

Былыр кы´ыылаах ымынах µс-тµірт сыл буола-буола эргийэрэ. Ки´и хара±ын кытта симээн 
ыарытара, харахха эргэ хаалара, кірірµ улаханнык мілтітірі. Èти ыарыыны «кураан ыарыы-
та» дииллэрэ. Бу ыарыыны эмиэ иигинэн сууйан µтµірдэллэрэ.

Былыр, ки´и т³б³т³ ыалдьар ку´а±ан, ыарахан ыарыы баара. Ону µксµн хааннаан µтµір- 
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дэллэрэ эрээри, икки-µс сылынан ыарыы оннугар тµ´эрэ. Сорохтор д³лµ´µ³н хатыытын сили´ин 
тµ³рэн ылан, ону хатаран баран, кырбаан, оргутан, икки хамыйах кураІын кµІІэ µстэ, тµіртэ 
и´эрдэн сотору а´ардаллара. Ділµ´µін угун сили´э ыарыыны хос эргиппэт, бас ыарыыта аа´ан 
хаалар диэн хаанныырдаа±ар ордороллоро.

ойо±ос, сэбиргэх ыарыыта элбэх этэ, ыалдьыбыт ки´ини µксµн ілірірі. Јлір ки´и µс хонугу 
ааспат этэ. ¥с хонугу тулуйдаххына тыыннаах хаалар эрэмдьи µіскµµрэ. Ки´ини олус дьµкээрдэн 
µтµірдэрэ, сітіл бі±і иІэн, устунан сітіл да буолан, кэлин іліллірі. Сорохтор саастарын тухары 
архах с³т³л буолан, сітіллін кµпсµйэ сылдьар буолаллара. Ону ото´уттар аанньа эмтэммэккэ 
баалаппыт дииллэрэ.

ойо±остоппут уонна сэбиргэхтэппит ки´ини хаппыт ынах сµ³´µ µ³´µн ууга суурайан, онон 
уунахтыыллара уонна хаппыт ба±аны ір бу´аран, ол миининэн уунахтаан, ардыгар и´эрдэн 
эмтииллэрэ. Èти эмтэргэ ыарыы ааспат буолла±ына, кымырда±ас хоргунун сылаас ууга буккуйан 
баран, куобах уор±атын тириитигэр, ол суох буолла±ына нэк суор±антан ойо бы´ан ылан, онно 
кымырда±ас ууга буккуллубут арыытын чараас гына кітір кынатынан уунахтаан баран, ыалдьар 
сиригэр саба ууран кэмпириэстииллэрэ. Ону сэргэ кымырда±ас хоргунун ууга суурайан, там-
ма±ынан и´эрдэллэрэ. Èти ордук кімілііх дииллэрэ.

Саамай ыарахан, ки´и оло±ор кутталлаах ыарыынан буолара. Ойо±остоппут эбэтэр сэбиргэх-
тэппит уон ки´иттэн сэттэтэ ілірі, улахан муІунан µс эрэ ки´и тыыннаах хаалара, оттон саІа 
тіріібµт о±олортон биирэ эмэ ордоро. Билигин, медициинэ сайдан, онтон ки´и ілбіт µйэтэ кэлэн 
турар. Былыр, муус тµннµктээх µргµйэ турар ааннаах, чэІ муус буолбут истиэнэлээх, туруорбах 
дьиэ±э олорооччуга, ити ыарыы тымныы олох содула этэ.

Былыргы ыаллар уонна ото´уттар эмкэ туттар уонна эмп буолар тэриллэрин эрдэттэн  
хааччыналлара. Улаханнык ытыктыыр, ту´анар эмтэрэ ба±а буолара. Ба´ын µі´ээ гынан, ыйаан 
хатараллара. Ба´а аллараа буолла±ына µі´э тэстэн, эмэ суох буолар диэн µі´ээ хайы´ыннарал-
лара.

аты да, биэни да сайын ыыталларыгар тµспэт гына кутуругар хаппыт ба±аны баайан ыытал-
лара – ыарыыга тµбэспэтин диэн.

Сітілі ааспакка тыІатынан ыалдьар уонна харах ыары´ах ки´ини улаханнык мунньуллан 
оІо´уллубут кымырда±ас уйатын тібітµн сµім кураІа дьілі µµттээн баран, онно силлээн баран, 
ыары´а±ы 15-20 мµнµµтэ устата тіІкітін туруораллара. Ол аата – кымырда±ас уйатын чааныгар 
тутан ыары´ах тыІатын, хара±ын ыраастаа´ын диэн ааттыыллара. Èтинник улаханнык баалап-
пыты биир ый устата, саамай анна 20-чэ хонукка чаанныыллар. чааннаа´ын сул бириэмэтигэр, 
бэс ыйын ортотуттан от ыйын ортотун ыккардыгар эмтииллэр. Èтини ки´и этин-хаанын ырааста-
ан µтµірдэр дииллэрэ.

Былыр ис ыарыытын араа´а элбэ±э. Ону µгµс іттµн, этэн а´арбыппыт курдук, илбийэн, со-
ро±ун араас µµнээйилэри и´эрдэн эмтииллэрэ. КиэІник биллибит хатыІ ыарыыта сµлтµ (сµптµ) 
диэн баар. Èтини хатыІ уута муІутаан ситэн турда±ына от ыйын ортотун диэки ылан бэлэмниир 
ту´алаах дииллэр. Бириэмэтин а´аран баран, эбэтэр хатыІ ууланыан иннинэ хомуйар ту´ата, 
соччото суох дииллэрэ. Èти сµлтµ чэгиэн уонна орто саастаах хатыІ этиттэн кытархай іІнііх 
эттик µµнэн тахсар. Èтини «хатыІ искэнэ» диэн ааттыыллар. Ол и´ин «хатыІ ыарыыта» диир 
буолуохтаахтар.

Сµлтµ баалаан µµммµтэ µс киилэ кураІа буолар, орто саастаа±а икки киилэ кураІа, онтон да 
кыра буолар. Ото´уттар орто саастаах сµлтµнµ талан хомуйаллара. Тыал µрбэт хахха сиргэ ууран 
ха´ааналлара. Сиппит сµлтµ эмэ соччото суох дииллэрэ.

Сµлтµ µµнэн бµттэ±инэ хатыІ этин курдук іІнііх буолан мас буолан хаалар. Сµлтµ хатыІ 
туо´а туохтан эмит баа´ырда±ына, ол оннуттан «сµлтµ и´эн» µµнэн тахсар. Кини мэлдьи µµнэн 
турбат, µтµірэн олус кытаанах эттик буолан, ті´і улааппытын са±а чорбоччу µµнэн турар буолар. 
Сµлтµ тахсан тахсан эрэр хатыІтан эбэтэр баа´ырбыт туо´ун оннуттан кы´ыл іІнііх уу тахса 
турар буолар.

Эдэр хатыІ ыарыыта µтµірбэт, устунан иинэн-хатан, эмэ±ирэн, охтон хаалар. Ортотугар 
хап-хара µістэнэр, ол хатан хаалар, ону ылан чаай суох эрдэ±инэ чаай гынан и´эрбит, ку´а±ан, 
амтана суох, чаайы маарынныыра, сµігэй µрµІнээн, тото и´эрбит.

Бириэмэтин табан ылыллыбыт сµлтµ ис бары ыарыытыгар кµІІэ µстэ ыстакаан аІаардыы-
тынан и´эрдэн, ыарыыны а´ардан кэби´эллэрэ.

Сµлтµ ноор, о´о±ос ыарыыларын, бµ³р, куртах, ис атын да искэннэрин µтµ³рдµ³н с³п, 
µтµірдэр да±аны диэн ото´уттар этэллэрэ.

ки´и искэнэ икки, хатыІ искэнэ икки биир суоллаах буолан, сµлтµ итинник ыарыыларга 
ту´алаах диэн бы´аараллара. Ыарыыны билинээт, у´аппакка эрэн тутатына ото´уттары булан 
эмтэнэ охсуллуохтаах, ыарыы баалаата±ына эмкэ истибэт дииллэрэ.
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ки´и араага тымныйыыттан, сыырастан µіскµµр диэн сорох ото´уттар бы´аараллар. Ìин 
тус бэйэм итини кытта сібµлэ´эбин: ки´и тоІно, сыырастаата да мунна, уо´а баллаччы баа´ыран 
хаалар. Ìурун, уос баа´ырыытын со±отох флуцинар диэн маас тута µтµірдэр, онон ис саІа ис-
кэнигэр флуцинар кімілііх буолуон сіп. Èтинэн буолла±ына былыргы ото´уттар тымныйыыны, 
µлµйµµнµ эмтиир эмтэринэн араагы эмтээн боруоба оІорон кірµіххэ сіп дии саныыбын.

¥лµйµµгэ сылгы тоІ хара±ын уутун ириэрэн уунахтыыллара, улахан µлµйµµгэ ыты сµлэ ох-
сон, эт іттµнэн саба баайаллара. Онон ити икки кірµІµ араагы эмтээ´иІІэ эмиэ боруобалаан 
кірµіххэ сіп. Èтини сэргэ э´э µ³´э, суор, сордоІ µ³стэрэ эмиэ биллэр улахан эмтээхтэр. Былыр 
харах ыарыыларыгар мас кітірµн µі´µн оргуйбут ууга буккуйан эмтэнэллэрэ. Улар, куртуйах, 
б³чµгµрэс уонна ыалыкы µ³стэрин ту´аналлар. Онон µіс араа´ын араакка эмиэ ту´анан кірµіххэ 
сіп.

тиит маска (µ³л тииккэ) µµнэр ара±астыІы µрµІ іІнііх дилэй дабаххайы баас араа´ыгар, 
биигэ ілірµµгэ, саанан ытыыга барытыгар туттуллар.

Сµгэнэн охсууга, бы´ах биитигэр ³л³рµµгэ куобах тµµтµн уокка умаппытынан а±алан баас 
оннугар саба тутаат, баайан кэби´эллэр. Сорох ото´уттар ілірбµт биитин уокка ититэн баран, 
хаан тахса сылдьар баа´ын хаана тохтуор диэри сабыта туталлар. Хаан а±ан, баас онно туртайан 
устунан, ха±ыланан µтµірэн хаалар.

тиис ыарыытын кытаанах чэгиэн ма´ы у´уктаан баран ыалдьар, испит сирин, тиис тірдµн 
дьілµтэ анньан баран, чэгиэн ыраас хаан кэлиэр диэри ыалдьааччы бэйэтэ оборо-оборо силлээн 
кээ´эр уонна ону бµтэппэккэ ма´ынан анньынан, оборон, силлии сырыттахха тиис ыарыыта 
аа´ар. Тиис тірдµгэр хаан сµµрµµтэ ааспакка, онно білµі±эн сытыйыытыттан тиис ыалдьар диэн 
ото´уттар бы´аараллара. Урут ойуун уІуо±ун кириэ´иттэн ылыллыбыт мас эмтээх дииллэрэ 
ту´ата суох, кытаанах сынтарыйбат мас барыта ту´алыыра биллибит.

Уонуттан тахсыар диэри хаампакка олорор арахиттаабыт о±ону улахан туос и´иккэ бµрµйэр-
гэ ытыллыбыт суоракка олордон баран, µс суол арахсар тірдµгэр ууран, суор±анынан сабан, уонча 
чаас буолан баран туруораллар, арахиттаабыт о±о тута хааман барар.

ана диэн ки´и охтон тµстэ да ілір, ыарыы дуу, ілµµ дуу баар, ону дьэс харчынан тымыр-
дарын сыыйан тилиннэрэллэрэ. Оннук идэлээх Ылдьаа дьаакыбылап – Мэммээк, кутуйах эмэ-
эхсин – ханаайап кыы´а, афанасий осипов – к³б³к³ хоноо´ой диэн бааллара. У´уунньук 
ту´унан эппитим.

Итиигэ-бу´ууга эмиэ ыты сµлэ охсон, ол тириитинэн саба баайан уонна сµі´µ итирин сылы-
тан саба баайаллара, сорохтор хойукку бириэмэ±э таІас сууйар мыыланан уунахтыыллара, сай-
ыІІы бириэмэ±э хатыІ уутунан сууйаллара. ХатыІ уутун туос и´иккэ кутан, уІучахха ууран 
ха´ааналлара. Èс ыарыытыгар эмиэ и´эллэрэ.

УІар ыарыыга, µксµн чиэрбэ уонна кымырда±ас хоргунун сыллатан, тыын киллэрэллэрэ. 
А´ыы, курулхай сыттаа±а.

кулгаах анньан ыалдьарыгар эр со±отох ки´ини этэрбэ´ин у´улларан, ата±ын тилэ±ин уокка 
сылыттаран баран, ыары´а±ы аан боруогар миинньиги сыттаан баран, ыалдьар кулгаа±ын алла-
раа гынан сытыаран баран, сылыппыт тилэ±инэн ыары´ах кулгаа±ын µс-тµірт мµнµµтэ µктэтэл-
лэр уонна ааны а´ан биэрэллэр. Ыары´ах сыттык гыммыт миинньигин µктээччи «кыырык» диэн 
баран, та´ырдьа тэбэн кэби´эр, кулгаах ыарыыта сотору аа´ар.

Былыр дьахтар о±олонуу кэнниттэн хаана барара, онуоха о´ох куруунньугун хомуйан ылан 
ыстакаан аІара ууга буккуйан, и´эрдэн абырыыллара. Хаан барыыта аа´ыар диэри кµІІэ хаста 
да и´эрдэллэрэ. Куруунньугу мас хамыйа±ынан толору сы´а куталлара.

С.а.Зверев ортолуу ыалдьа сылдьан Боотулууга до±оругар ньыыкаІІа саас баран кэлбитэ. 
«Араагынан ыалдьыбыккын, эрдэ билээт кэлиэІ этэ, эмтэнэр кыа±ыттан ааспыт», – диэн синньэ 
мµлµрµтэр эрэ эми биэрбит этэ.

Глаукоманан ыалдьан, аІаар хара±ын сµтэрбитин, до±оро Ньыыкан эмиэ сэмэлээбит этэ. 
«Ки´и бастаан хара±ыттан µіскµµр, ону эмтээн боруобалаан кірµі±µ кэлээхтээбэтэххин. Эр ки´и 
уллуругун дьахтар а´айыгар буккуйан, эмтээн кірµллµіхтээх этэ, бука табыллыа этэ, санаам 
хотор», – диэбитин бокуонньук сі±ін кэпсиирэ.

Ìантан ураты кыра ыарыылары киллэрбэтим, аа±а турдахха тахса туруу´у. 
    

Фольклорист Г.Е. Федоров. 
Сунтаар. 80 сааґым буолла. 1991 с.
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¥С СаХа + ¥С ХоЧо + ¥С Хоро = 9
(Анаарыы)

лох хайа ба±арар эйгэтигэр саІаны этэ, айа-тута сатааччылар элбээтилэр. олор бары хан-
нык эрэ анаарыыга оло±ураллар. Сорохтор санаалара хантан кэлэрин да билбэттэр. Бары 
ханнык эрэ та´ымнаахтар. Судургутутан, сµнньµнэн µс та´ымІа араарыахха с³п. кыыл-

су³л та´ыма – тыыннаах эрэ буолар та´ым. ки´илии та´ым. ки´и та´ымыттан тахсар та´ым.
Анаарыы – омугуттан, тылыттан, итэ±элиттэн, ба´ылаан, ба´ылатан олороруттан эбэтэр хан-

нык омуга биллибэт буола буккуллубутуттан тутулуктаах.
Билигин бутуурдаах кэм кэлэн турар. Јссі улахан хамсаа´ыннар буолаары тураллар.Аан 

дойду µс улахан религиялара: христианство, ислам, буддизм анаарыы сµрµн хайысхаларын биэ- 
рэллэр. Конфуцианство (кытай), синтоизм (япония), иудаизм (израиль) курдук этническэй рели-
гиялар аан дойдуну анаарыыга, µчµгэйи, ку´а±аны араарыыга бигэлэринэн, бэриниилээхтэринэн 
эмиэ биллэллэр. Саамай улахан религия Христианство (католиктар, православнайдар) анаарыы-
лара кµннээ±и олох, государственность, ба´ылыыр тутул, майгытыгар тµ´эн хаалла. 

Аан дойдуга 310 омук аан дойду нэ´илиэнньэтин 95% ылар.
Аан дойдуга 4 ты´. тахса тыл баарыттан билигин 3 ты´. кэриІэ хаалбыт. Тыллар, омуктар 

кірµІнэрэ хамсаа´ыннара, раасалар миграциялара аан дойдуга 30% буккаас (переходной) раа-
салар диэни µіскэппит. Аан дойду биэс гыммыт иккитэ европоиднай раса±а киирэр эбит. 13 сла-
вянскай тыллар аан дойду тылын µс гыммыт иккитин ба´ылаабыттар. 150 норуоту хабар индоев-
ропейскай тылынан 2,5 млрд. ки´и саІарар эбит. Саамай элбэх ахсааннаах кытай, онтон Èндия.

Государствоны билигин ким итэ±эйэрий? БилиІІи государстволар кыраныыссалара а´ыл-
лан, бідіІсµйэн атын таІаралар ба´ылыыр, атын тутуллар µйэлэрэ и´эр. Ким ба´ылыай? Биллэн 
турар, ким элбэх ахсааннаах эбэтэр кµµстээх куомуннаахтар. Ким ба´ыйар, тыллаах, ким ба´ы-
йар итэ±эллээх. Ті´і да а±ыйах ахсааннаахтары харыстыыбыт диэтэллэр, олох эйгэтин ба´ы- 
лааччылар ыарахан тыыннарынан симэлитэн, суурайан и´эллэр. Айыл±а сокуона оннук. Били-
гин сµтэн эрэр омуктары резервация±а эрэ олордон, тыыннарын у´атыахха сіп диэн буолар. 

Аан дойдуну «бэргэґэтинэн саба быра±ан» ба¤ыйар кыахтаах кимий? Ол кытай! Ону  
ким, туох туруктаахтык утары туруон сібµй? Европа. Тугунан? Глобализациянан уонна  
хоруупсуйанан. 

Оттон Арассыыйа со±отох бэйэтэ эстэр эрэ туруктаах. Ону ійдіін кытайы кытта сойуус тµ´эр-
сэн турар. Кэлэр кэмнэргэ Ураал бэтэрээтигэр сµµ´µнэн мілµйµін кытайы киллэрэн, холбо´ук-
таах тэриллиини µіскэтэргэ кэпсэтии буолбут. А±ыйах сылынан саха сиригэр 7-8 міл. кытайы, 
нууччаны киллэрэр санаалаахтар. 

СоторутааІІа дылы «Кµµстээх регион – кµµстээх Россия!» диир бэлиитиктэрбит, бµгµн 
«Кµµстээх Арассыыйа – кµµстээх регион!» диэн анаараллар. Сіп тµбэ´эр анаарыы хайысхата 
итинник тµргэнник уларыйар. Бµгµн биир ´удаарыстыба±а утуйан баран, сарсыарда атыІІа 
у´уктуоххун сіп буолла. 

Би´иги тірµттэрбитин ким эспитэй? Кытай! Кытай тугунан кыайбытай? Ты´ы анаарыынан, 
хоро майгынан, кыргыттарын, дьахталларын сэбинэн, солконнон кыайбыта. Кыыс, дьахтар  
сэбэ – бу сэрии сэбэ. Кытай бу сэбилэниилээх кµµ´µн кірµІэ бараммат элбэх. Онуоха µлэ´ит 
илиитин, хоро та´ар ійµн, хомуйар сатабылын эбэн кэбис. Хайа ба±арар омугу билэн кірбіккі 
ыйыстар кыахтаах.

Јбµгэлэрбит мэІэ таастарыгар туох диэн кэс тылы хаалларбыттарай? 
– Кытай кыргыттарыгар, солкотугар атыыланан кыайтардыбыт, э´иги, ки´и эрэ буолларгыт 

онно эрэ киирэн биэримээриІ, а±а майгыны ірі тутуІ, – диэбиттэрэ.
Би´иги билигин бэйэбит баспытын бас билбэппит. Ол аата атын анаарыылаах бастар би´иги-

ни бас билэллэр. Сирбит баайа бэрт. Ахсааммыт а±ыйа±а бэрт. Ымсыырааччы элбэ±э бэрт. Хайдах 
буолабыт, туох кэскиллээх би´иги кэлэр кілµінэбитин кµµтэр? Суураллыы, онтон симэлийии 
дуоѕ Ким ол ту´унан саныыр? 

О
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БилиІІи салалтабыт сіп тµбэ´ии политикатын ыыта олорор. Дойдутун баайын туран биэрэн, 
онтон уп-у´ун соннонуон ба±арар. Кытай онноо±ор буолуохтары ыйыстыбыта. Ìанна утары ту-
рар глобализациялара биир оннук билэн кірбіккі би´игини ыйыстар. Ыйыстан кэбистэхтэринэ, 
ба±ар, уп-у´ун соммут тэллэ±э быга сылдьыаѕ Былыргыта сап са±аттан сал±аммыппыт элбэх ээѕ

Михаил николаев диэн бэрт у´уннук би´игини салайбыт ки´илээх этибит. Ол ки´ибит дой-
дутун инникитин ту´унан, дойдутуттан тэйэ сылдьан элбэхтик саныыр буолбут. Санаата у´аабыт, 
кэІээбит, Саха сирин син биир сабардыахтарын ту´унан толкуйдуур эбит. Бу толкуйдаан µс саха, 
µс хоро анаарыытын тµмэн «¥с хочо» диэн бырагыраамма оІорбут. Бу «¥с хочо» диэн Арктика 
инновация±а уонна инвестиция±а бырайыагын, бу дьыл алтынньы 1 к. диэри ситэрэн-хоторон 
биэрэргэ анал біліх тэрийэр ту´унан СР бырабыыталыстыбатын бэрэссэдээтэлэ Е.Борисов дьа´ал 
та´аарбыта.

Бу тугуй? Аан дойду баайдара, бачча улахан сиргэ а±ыйах саха, хотугу омуктар абына-та-
бына олороллорун сібµлээбэттэр эбит. Барыларын биир сиргэ хомуйан, резервация оІорон, 
кµрµілээн-ха´аалаан баран, ыйга 5 ты´. $ тиийэ ботуччу биэнсийэ±э олордуохха сіп диэн бы- 
´аарбыттар.

Бу анаарыыны ійµµр бырайыагы оІордоххутуна, тµргэнник олоххо киллэриэхпит диэн буолбут.
«"¥с хочо» бу анаарыыттан тіріін тахсар. «Силиконовая долина» диэн биир сиргэ тµмµллэн 

олорон кімпµµтэр муІура суох дуолун ба´ылаан, бырагырааммалары оІорон, сытыйа байан тах-
сыбыт «Майкрософт» холобуругар оло±урар. Аныгы ки´илии та´ымтан тахсар µрдµкµ технологи-
ялары ба´ылаан, технопаркалары, техноэкополистары тэрийэн, суохтан баары оІорон, аан дойду 
сайдар киинигэр кубулуйан, байан-тайан олоруохтаах. Саха интеллектуальнай сайдыытын муІу-
туур µрдµккэ та´аарыахтаах. Били билгэлиир «пассионарнай взрывтара» µс хочо±о буолаарай?

Дьэ, манна, бэйэни билииттэн тахсар хайытар, айар атыыр анаарыылар наадалар. Ол кэннит-
тэн хомуйар, холбуур, илбиир-салбыыр, хоро та´ар ты´ы анаарыылар онно наада буолуу´уктар 
диэн оІоро кірібµн, мин.

М.николаев іссі бирисидиэннии сылдьыа±ыттан итини толкуйдаабыт эбит. Генетиканы 
µірэппитэ, хромосомнары, эмбрионнары,аатамнары ырыппыта. Анал кинигэ суруйан та´аарбы-
та. Оччолорго В.оконешников диэн ійдіммітіх білµ´µік «білµ´µіктээ´ин инженерията» диэн 
хайысханан анааран турбута. Халыматаа±ы Лобуйа бырайыага диэни оІорон киллэрбитэ. Эмиэ 
«силиконовай долина» курдук оІоруохха диэн бы´ыылаа±а. Наука технопаркатын Саха сири-
гэр тэрийиэххэ диэн Новосибирскай учуонайдара эмиэ кэлэ сылдьыбыттара. Кэпсэтии барбыта 
быданнаабыт эбитѕ Ìин, µс хочо±о, Эркээни, ЭІсиэли, Туймаада хочолоро эрэ киирбитин, са-
халары барытын онно кі´ірін а±алыа±ыІ дииллэрин сібµлээбэтим. Амма хочото, Бµлµµ хочото, 
Јлµінэ хочото, хоту Халыма Лобуйата диэн эбитэ буоллар табыгастаах буолуо этэ диибин. (Чэ, 
ити таах хаалар, саІарбычча саІа).

быы´ы сэгэтэн к³рµµ

Јскітµн «¥с хочо» олоххо киирэн сайынна±ына хайдах буолуой, ээѕ Саха туох буолуон  
анаарыытыгар оІорон кірір идэлээх эбээтѕ

Дьэ, ол ха´ан эрэ буолуохтаах олохпут кэлэр кэмнэрин, саатар биир кµннээ±и оло±ун быы´ын 
сэгэтэн кірір буоллахха хайдах буолуох эбитий, чэйиІ, мин оІорон кірµµм, э´иги истиІ эрэѕ

– Резервацияѕ Арыый атыннык «цивилизация хотугу киинэ» да диэн ааттаах буоллун. 
¥с хочо µрдµнэн тэриэккэлэр тыа´а-уу´а суох кіті-дайа сылдьаллар. ¥рдµк мэІэ халлааІІа 

спутниктар кылбаІна´аллар. Ìассыына, тыраахтыр, оптуобус кістµбэт. Халлааныгар былыттар 
анал фильтр ніІµі экотестированиены аа´аллар, халлаан бэриллибит кэмІэ ардыыр, хаардыыр. 
Тыал эмиэ бэриллибит кµµ´µнэн, хайысханан µрэр. КµІІэ ачыкы кэтэрдибиттэр. Онон кµн ті´і 
наадалаа±ынан кірін тыгар. Сиргэ µрµІ холуста курдук оттор µµнэллэр. Онно улуу худуо´ун-
ньуктар уру´уйдаан кэбиспиттэрин курдук араас іІнііх чэчиктэр дьэрэкээннии µµнэн о´уор, 
мандар бі±ітµн анньыбыттар. Аан дойду араас кыыла, кітірі, хамсыыр харамайа барыта аалыІ-
наспыт. Сайсары кµілэ оннугар тµ´эн, кімµс хатырыктаа±ынан оргуйа сытар. Кырдалларыгар 
кыталыктар µІкµµлµµллэр. Ìааманы тилиннэрбиттэрэ ырааппыт эбит. Бастаан кірін со´уйдум 
ээѕСулуон кыыл сылдьар дии санаабытым, тµµлээх эбитѕ 

«Техноэкосахапарк» диэн аллараа дойдуга сµµс этээс тимирбит, орто дойдуга эмиэ сµµс этээс, 
µі´ээ дойдуга эмиэ сµµс этээс быгар, Аал Кудук Ìас мо´уонаах дьиэ диэ±и дьиэ буолбатах, уйа 
диэ±и уйа буолбатах, тµірт іттµнэн тігµрµччµ, а±ыс іттµнэн аІаарыччы ааннаах, наада буолла±ы-
на ханан ба±арар кістін кэлэр тµннµктээх эргийэ, урбайа турар «дойду» эбит. Онно саха барыта 
мустан олорон µлэлиир дииллэр. 

Сахалар барахсаттар Айбыт айыыларын, ата±астыыр абаа´ыларын, дойду иччилэрин кытта 
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дуогабар тµ´эрсэн, кімпµµтэринэн бы´а сибээстэ´эн, «триллионка» диэн тіліппµінµнэн кэпсэтэ 
олороллор µ´µ. Онтулара быт курдук куйахаларыгар хатана сылдьар µ´µ, баттахтара антыана 
буолар дииллэр. Јссі ойох, эр тахсы´ан, кэргэн, уруу буолан, аймахта´ар буолбуттар.

Бу дьонуІ атын сулустарга баар туспа анаарыылаах харамайдары кытта ситимнэ´эн,  
эргиэн-урбаан бі±ітµн ыытан, саІа космотехнологияны атаста´ан, олоххо киллэрэн, сібµн кірін, 
орто дойду хаалыылаах дойдуларыгар атыылыыллар эбит. Кытайдар туундара±а тиийэ кэлэн, сир 
аннын ха´ар µлэ±э хамначчыттыыллар, онно олороллор эбит.

Ас, таІас диэни этэ да барбаккын, тугу сиэххин а´ыаххын, и´иэххин ба±ара±ын да, а´ыыр 
сиргэ киирэн кнопканы баттаатыІ да, ба±а санааІ туолар эбит. Чыычаах µµтµн тото и´иэххин 
ба±ардаххына, ба´аалыста. Èтириэххин ба±ардаххына, ба´аалыста, ійдінµіххµн ба±ардаххына, 
ба´аалыста. Эриэн µінµ, мааман силиитин, динозавр сымыытын сиэххин ба±ардаххына, бука 
диэн кірµіх бэтэрээ іттµнэ. 

Сэкириэтэ диэн буор боростой эбит. Бу орто дойдуга µµнэр µµнээйи, хамсыыр харамай туох 
баар эмбрионнарын, генетическай кодтарын, туох бары атомнарын хомуйан база оІостубуттар. 
Уонна онтон анал барагыраамманы холбоон, кірµіх бэтэрээ іттµгэр бараан буолла±ына барааны, 
анды буолла±ына андыны, хатыыс буолла±ына хатыы´ы тірітін, µµнээйини µµннэрэн, таптаабыт 
эттиктэрин оІорон та´ааран и´эллэр эбит. Ті´інµ ба±арар. Бу´аран да, ы´ааран да, тыынна-
ахтыы да сиэххин сіп. ТаІа´ы-сабы, техниканы эмиэ. Кытайдарга сарсыада ба±а, кµнµс чоху, 
киэ´этигэр ыт этин оІорон биэрэбит дииллэр.

Бу барыны бары оІорор, тірітін та´аарар сирдэригэр биир іттµнэн буор, биир іттµнэн уу, 
биир іттµнэн салгын киирэр, µі´энэн кµн уота тыгар эбит. Бµттэ±э ол.

Туох да хачыгаарка, водозабор, ититэр ардьыйаатар, помоя, туалет баара кістµбэт. Отход 
диэн суох дойдута эбит. Анал дьілі±іскі ииктээтэххинэ, хойуулаатаххына биир дьілі±і´µнэн, 
шоколад, биир кыраанынан сок буолан тохтон кэлэр эбит. 

Санаабыт салгыныІ, итииІ, тымныыІ, сытыІ барыта кэлэр. Дьахтар, эр ки´и диэн араар-
сыы суох эбит, ха´ан тугу, кими ба±арбыккын оІоро, а±ала охсон биэрэллэр. Ниэгири ба±ар-
даххына ниэгир, саханы ба±ардаххына саха, марсианканы ба±ардаххына – марсианка. Дуо´уйуу, 
астыныы, та±ыл, ба±а ханыыта, имэІ-дьалы, татакай-матакай эІин барыта саа´ыттан тутулуга 
суох бы´аарыллыбыт, бы´ата ким тугу сакаастыырынан, ба±арарынан эбит.

ОлоІхону артыыстар оонньооботтор, дьиІнээх айыылар абаа´ылар, айыы дьоно, бухатыыр-
дар киирсэллэр эбит. Ырыа´ыттар, тойуксуттар,µІкµµ´µттэр атын планеталарга гастроллууллар 
µ´µ. Космос куйаарын ырыата попса буолбут. Барыларыгар сіп тµбэ´эр нуота айыллыбыт. Би´и-
ги артыыстарбыт аатырбыттар. Хас да «вселеннай µтµілээх артыыстара», икки межпланетнай 
харамайдар народнай артыыстара бааллар дэ´эллэр.

Кинилэри куйаар киэІ далайыгар олохтоохтор ураты олохторо ымсыырдар эбит. Онно олох 
атын кэм кэрдии, астыныыта, дуо´уйуута эмиэ атын дэ´эллэр. Куйаар бµппэт киэІ далайын анаа- 
рыыта умсугутар дииллэр. ТаІара буолаары киирсии бі±і µ´µ. То±ус хаттыгас Айыыларыгар 
кэмиттэн кэмигэр быыбар буолар µ´µ. Дьопутааттар эмиэ талабыт дииллэр. Эмиэ Èл Тµмэннэнэн 
эрдэхтэрэѕ Би´игиттэн биир хандьытааты туруордубут диэтилэр. Сотору быыбар буолуохтаах, 
а±ытаассыйа ыытыахпыт, реклама бэлэмнээн эрэбит дэ´эллэр. Ìин: «Тэри´и, Тэри´и эбии туруо-
руІ» – диэн этэн кірдµм да, истибэтилэр дуу, хайдах дууѕ Ті´і у´уннук олороллорун ыйыппак-
ка хаалбыппын. Уонна, іссі «Кыым» ха´ыат э´иэхэ тахсар дуо?» – диэн ыйытала´аары гынан 
баран, умнан кэби´ээхтээбиппин. Бука, та´ааран эрдэхтэрэ буолуоѕ

Саамай µчµгэйэ, бу барахсаттарыІ, ханна да тиийдэллэр сахабыт дэґэллэр эбит. Биґиги 
3,7,9 сыыппаралар сахалыы анаарыыларын тутан, ол кистэлэІин билэн тахсыбыппыт диэн 
бокуойа суох тµістэрин охсуналлар µґµ. Дьэ, µірµµлээх сурах диэтэ±иІ, тыала суохха мас 
хамсаабат, туох эрэ дьикти, дьиибэ, хообо кµµтэр эбит биґигини- сахалары, ол «Ґс хочо±о»ѕ

Наґаа ыраах хайысха±а баран хаалаары гынным, аны остуоруойаны дой±охтуур диэххит. 
Тугу іссі кірбµппµн, ба±ар, кэлин салгыа±ым. Хаґыаппыт хонуута кэмчитэ бэрт, билигин, 
кэпсэтиибитигэр тіннµі±µІѕ.

Хоро майгы то±о хоторуй? 

А±а ійдібµллэр умнуллан, ийэ ійдібµллэргэ иитиллии, итэ±эллэнии µйэлэрэ кэлбитинэн  
диибин. Кэмэ оннук.

Айыл±аттан, айбыттан тэйии, кинини утары барыы, аІардастыы ту´ана сатаа´ын, хоро 
та´ыы, хоруупсуйа, ты´ытыйыы µйэтэ кэллэ. «Оно» диэн туспа анаарыылаах омук µіскээтэ. 
БилиІІи анаарыылары ылан кірдіххі ба¤ыйар µксэ хоролуу. Оттон анаарыы айыл±ата атыыр 
эбээт. Ìатриархат дииллэрэ, дьэ, кэллэ. Холобур, Саха сиригэр, былаас, салалта, µірэх, билии 



201

у х х а н .  К Э М  с у о л у г а р

орто эйгэтин 70-80% дьахтар аймах буолла. Èдэни, µрдµк µірэ±и ылааччыларбыт, µірэтээччибит 
эйгэтэ биир оннук. Бэл эдэр уолаттарга ты´ытыІы майгыны элбэ±и кірір буоллубут. Бу барыта 
хоролуу майгы ба´ыйбытын ча±ылхай туо´ута.

Улуу Хоро ТыгыІІа кыайтаран іліірµ сытан туох диэн кырыыс хаалларбытай? 
«"ѕкэлэр µйэлэргэ, э´иги сахалар, эстэр-самнар кµІІµт элбээбит хоролортон буоллунѕ» диэ-

битэ. («Эллэйада» 95 стр.)
Èти барыта сахалыы сиэр-майгы, оло±у анаарыы, µчµгэйи-ку´а±аны араарыы хоролуу ула-

рыйыытын кытта ситимнээх.
ким билигин улуу арассыыйа ´удаарыстыбата туругуран, сахалар дьоллорун тµстµ³ диэн 

итэ±эйэрий? онно тыынын толук уурарга бэлэмий? Суох буолуо оІоробун. Саха ту´а да диэччи, 
онно оло±ун анааччы быстар а±ыйаабыт курдук кірібµн. Ол аата тугуй? Ол аата олох сыаннас- 
тара уларыйбыттар, айыы ки´итэ, омук, тіріібµт дойду, норуот, айбыт айыл±а, сиэр-майгы, 
суобас олоххо сыаннастарын сыаната тµспµт. Сахалыы санаа, сахалыы саІа, ійдібµл – сиргэ- 
буорга тэпсиллэр, атыІІа кубулутуллар кэмэ. Атын анаарыылар, атын ійдібµллэр кэлбиттэр. Ол 
ба´ылыыр анаарыылаах хоро дойдулартан кэллэ.

Би´иэхэ, ол аата билиІІи сахаларга, хайдах анаарыылар баалларын уонна кинилэр туох ис 
хо´оонноохторун, хайысхаларын ырытан кірµі±µІ. 

(%-на быґа холуйан, сыаналыырга табыгастаах буоллун диэн) 

Сахаларга баар уонна киирии анаарыылар хайысхалара

1. 3%. Сахалыыта – тµІ, тірµт былыргыттан силистээх мутуктаах, а±а-атыыр анаарыы-
та. Хайытан барыылаах, са±ыллыылаах, сэтэрээ´иннээх, айымдьылаах. Ордуктаах. Сµрэх µтµі 
кіІµлµнэн, ба±атынан, санаа буолардаа±ынан олоруу.

Айан оІоруу. Бириинчигэ – дьµірэлэ´ии. Айдарыылаах анаарыы. Бар ту´а. Айыы, айыл±а, 
а±а та´ыма. Айбыттары, тµгэхтэри, тірµттэри, ібµгэлэри билии, этитии та´ыма. (Тыл, тимир, 
мандар, ойуу-бичик уустара, олоІхо, алгыс, тойук, ойуун, сэ´эн та´ыма). ¥с кэминэн, кэлэринэн 
олоруу.

2. 3%. Европалыы – бары анаарыылары хомуйан, наука, техника, технология кімітµнэн 
суохтан баары оІоруу. Ки´и айыллыытын, айылгытын та´ынан. Ки´илииттэн та´ынан барыы.
Ты´ы атыыр икки арда. 

Бириинчигэ – глобализация. Куомунна´ыы. Хоруупсуйа. Билии, айыл±аттан, айылгыттан 
туораны, саІаны таІыы. Кэмэ суох олоруу.

3. 24%. хоролуута – былыргыттан силистээх мутуктаах, ийэ-ты´ы анаарыыта. Баартан ылан 
тірітµµлээх, хоро та´ыылаах, мандардаах, ииспэрэйдээх. ТэІнэ´иилээх. Èччи, ийэ та´ыма. Сіп 
тµбэ´эн, былаа´ы ту´анан олоруу. ¥тµктµµ, сµ´эн ылыы, µірэнии, сатабыл, сіп тµбэ´ии. (Би-
лиІІи чунуобунньуктар, салайааччылар, эргиэмсиктэр та´ымнара). Бириинчигэ – сомо±оло´уу. 
Èкки кэминэн, бµгµІІµнэн, сарсыІІынан олоруу.

4. 20%. нууччалыы – былыргы тірµттэртэн ылыллыбыты нууччатытыы, хоро та´ыыла-
ах,ты´ытыйыылаах µір майгыта. Саха нууччатыйбыта µтµктээйи, ба´ылаппыт итэ±эстээх майгы. 
Бириинчигэ – µір, хамначчыт дьон ил буола сатаа´ынын майгыта. Бэйэ ту´а, тии´инии та´ымын 
тутуу. Èкки кэминэн олоруу.

5. 30%. Маргинааллыы – тірді-уу´а, омуга, иннэ-кэннэ суох майгы, ким, туох ба´ылаабы-
тын баты´ыы. Бириинчигэ – кимиэхэ барытыгар сіп тµбэ´э сатаа´ын. Туох тµбэ´эринэн, ханна 
ба±арар. Баары суох гыныы. Кэмэ суох олоруу.

6. 30%. тыыннаах буолуу – олох кыра та´ым. Хаа´ы. Турар бэйэтин кµннээ±и ирдэбилит-
тэн тахсыы. Бэйэ суолтатын ситэ ійдіібіт буолуу, сэнэнии. «Ìин», куртах кµннээ±и ирдэбилэ.  
Духуобунай кулут ійдібµлэ. Баары суох гыныы.

7. Би´иги билбэт, анараа дойдуларбыт анаарыылара.

оло±у олоруу куолутугар туохха тирэ±ирэллэр эбитий?

1. Айыы µірэ±э.
2. Православие (атын итэ±эллэр).
3. Харчы – таІара.
4. Былаа´ы ба´ылаа´ын, сокуон оІорон ту´аныы.
5.¥ірэх, идэ.
6. Туохха барытыгар сіп тµбэ´ии.
7. Кµннээ±инэн олоруу.
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Айыы итэ±элигэр, тірµт а±а ійдібµллэргэ тирэ±ирии салалта±а да, кіннірµ дьоІІо да суох. 
Олус а±ыйаата. Салалта±а, былаас уонна харчы кµµ¤э баґылаан турар. Ол кинилэр таІаралара. 
Ырыынак баламат майгыта кукка-сµргэ киирдэ. Бу тирэххэ оло±уран омук туругурар политиката 
барар кыа±а суох. Ба´ылатан олорооччу уонна ба´ылаан олорооччу анаарыылара тус-ту´унан.

Провославие, омук тыла, култуурата соІнонор. Ìанна тирэ±ириІ, бэйэ±ин киэнин быра±ыІ, 
оччо±о би´иги э´игини ба´ылыырбыт судургу буолуо диэн. Ìанна би´иэннэрэ сіп буолан биэрии 
политикатын тутуґаллар. БилиІІи баар бала¤ыанньаттан оннук буолабыт диэн этэллэр. Сіп 
буола сатыы сылдьааччы кэскил ту´унан толкуйдаабат. «¥с хочо» эрэ баар курдук. Дьэ, бу хай-
да±ый? Манан сылтаан киэІ кэпсэтиини таґаарыахха, дьµµллэ¤иэххэ баара. Êµннээ±инэн оло-
рооччу ба´ыйар. Ìаргинааллар элбээтилэр. Хоролуу майгы хотто. «¥с хочо» µйэтэ µµнµ³, ³нµйµ³ 
дуо? э´иги туох дии саныыгыт?         
    

 Уххан
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¥С Хоро – дьИктИ + дьИИбэ + дьээбэ = 9
(Тµhээтэхтээ±и майгыны анаарыы. Салгыыта. иннин «Кыым» 18-с ¹-гэр к³р) 

аспыттаа±ы анаарыыбын дьон аахпыт. элбэх билэр, билбэт дьонум эрийэ сырыттылар. 
Салгыы хоролуу уонна сахалыы анаарыы диэн араастарын, аныгы технология туох-
ха оло±урарын бы´ааран суруйа±ын дуо дэ´эллэр. онтон, сэргээтилэр диэн манньыйан, 

биир µтµ³ киэ´э, тµннµгµм тµннµкчээнин а´ан, куорат сыбаалката умайбыт кэІсигэ сыттаах 
сааскы сайар салгыны э±ирийэ сытан, устунан утуйан хаалбыппын. ол сыттахпына тµннµкчээм-
минэн кынаттаах, сыгынньах, айыы суолун аанын а´ааччы аанньал уол о±о илэ к³т³н киирдэ. 
т³б³м µрдµнэн сапсына-сапсына ыйанан туран, маннык диэн саІалаах буолла:

– Дьэ, Уххан, ити µс хочо анаарыытын суруйбуккун, айбыт а±аларыІ аахпыттар уонна бу 
уолбутугар µс хоро дьиктитин, дьиибэтин, дьээбэтин бы´ааран биэр диэн ыыттылар. Хоро уонна 
саха анаарыыларын бы´аара холоммут суо±а, онон а±а атыыр кыра кэпсэлин тиэрт диэтилэр.

Èти ¥с Хочо бырагыраамма тірдµгэр хоролуу анаарыыга оло±урбут нано технология диэн 
баар. Èкки атахтаах онон иирэн эрэр. Ар±ааІІы хоролор манан дьарыгырбыттара ыраатта. Нууч-
чаларга, Буучун кэскиллээх бырагыраамматыгар эмиэ киирэ сылдьар. 

Ìин кэпсиим, эн и´ит, – диэтэ. 
¥с хоро хаан – Бахай, кус, ¥³дэн хоролорго арахсар. Хас биирдиилэрэ элбэх хааІІа арах-

саллар. Холобур:
1. Бахайдар (пахай хоролоро) – тоІус-мончуурдар, кытай, дьоппуон, кэриэй. Тµµр аІардаах 

буруттар, сылаІ, бырааскай, байа±антай, дьуорту уо.д.а. диэннэргэ арахсаллар. 
Омо±ой, Улуу Хоро баларга киирэллэр. Саха сиригэр кэлэн сахатыйан хаалбыттар.
2. кус хоролоро – араб, Èран эІээрэ.
3. ¥³дэн хоролоро – Èндия, Пакистан эІээрэ.
¥с сахалар – 
1. БороІ урааІхайдар – би´иги, алтай, хакас, телеут, ногай, казах соро±о, кыргыс соро±о 

уо.д.а. 
2. МоІул – угурдар (рыжай) – финнэр, норвегтар, щведтар, биикииннэр, варягтар – Европа 

хоту ітті. 
3. Саар сахалар – немецтэр, печенегтэр – нууччалар, хазардар – Крым татаардара, хохуол-

лар, хазар ы´ыыттара уо.д.а.
Хоро уонна саха уратылара анаарыыларын майгыларыгар сытар. Биирдэрэ айар а±а хал-

лаан майгыта (Айыы µірэ±э – ноосфера µірэ±э). Ìанна атыыр плюс (+) а±а халлаан – ноосфера 
эйгэтэ ийэ сиргэ, – ты´ы хоро майгыга (-) минус эйгэтигэр сµр-кут буолан тµ´эн оло±у, кэрэни, 
дьолу, кэскили, дьµірэлэ´иини айар майгыта. 

а±а халлаан – идеальнай, сахалыы майгы, ийэ сир – материальнай, хоролуу. Айартан 
ылан тірµµр-уу´уур майгы. Айар а±а майгы (идеальнай) ийэ сиргэ (материальнайга) тµ´эн, оло±у 
сахпата±а буоллар олох, тыынар тыыннаах бу орто дойдуга суох буолуо этэ. 

Муус буу´ук кэнниттэн 700-900 сс. Хотугу булуус хамсаан, сахалар урут олорбут сирдэрэ уу 
анныгар барбыта. Онуоха дылы сахалыы майгы ба´ылаан олорбута. Ìуус буу´ук иннэ µіскээбит 
ириэнэх омуктар – сахалар, оттон тоІ омуктар – муус буу´ук кэнниттэн µіскээбит омуктар. тоІ 
тыл – ириэнэх тыл, тоІ ³йд³бµл – ириэнэх ³йд³бµл, ты´ы анаарыы – атыыр анаарыы диэн 
чопчу арахсар. Бу µрµІµ-хараны, µчµгэйи-ку´а±аны, илини-ар±ааны араарыыны итэ±эллэр биэр-
эллэр. атыыр итэ±элгэ язычество, тенгрианство киирэллэрэ, би´иэхэ ити тобо±о Айыы итэ±элэ 
ордон сылдьар. КэлиІІилэр бары ты´ы итэ±эллэр. Ты´ытыйыы анаарыыта манна сытар.

 ТµІ былыргыттан Саха сиригэр сахалар олорбуттара. Кинилэр сылгылаахтара, ыттаахта-
ра. Ынах хоролору кытта кэлбитэ. Јлµінэ оччолорго суо±а. Бµлµµ (Бµл уу) бµтэй этэ. Сахалар  
(Дьаархан, бордоІ, сата, чап, µідµгэй о.д.а.) дойду´а ходу´а диэн Ботомоой, Кэмпэндээй, Сиинэ, 
Намана о.д.а. µрэхтэр са±аланар сирдэригэр, µі´ээ Кµн Туус Хайата кµлµмнµµр, ОлоІхо тірµµр, 

А
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киэІ нэлэмэн ходу´алардаах, хайаларын быардарыгар ур уунуута (руна) суруктаах, тимир  
у´аарыыта тэнийбит, киэІ нэлэмэн ходу´алардаах саха омук би´игин ыйаабыт сирэ, ібµгэлэрбит 
тµ´µргэннэрэ баар. Уу тµспµтµн Јлµінэ муустаах муора±а хайа сотон киирбитин кэннэ, онтон 
тµірт хайысханан аллараа тµспµттэрэ.

Билигин хотугу омуктар дэнээччилэр, хоро араас бии´э 13-15 µйэ диэки таба миграциятын 
сырсан, манна кэлбиттэрэ. Таба мончууртан урал диэки, онтон хоту би´иги диэки тµспµтэ. Ìуус 
буу´ук кэнниттэн ки´и аймах миграцията са±аламмыта, култууралар, итэ±эллэр, тыллар хам-
саабыттара, буккуспуттара, биир омуктар симэлийбиттэрэ, иккис омуктар µіскээбиттэрэ. Биир 
тыл сµппµтэ иккис тыл µіскээбитэ. Хоролор сахатыйбыттара, тыллара ті´і да сµттэр «удьуор 
кітµппэт» майгылара, анаарыылара хаалбыта. Хоролуу майгы хотор, сахалыы хотторор суолга 
µктэммитэ. 

Нууччалары саар сахалартан µіскээбиттэрэ диэтибит дии. Кырдьыга оннук, тылларын тірді 
70 %-на сахалыы. Хоролуу майгыны кинилэргэ Петр I киллэрбитэ. Тыллара Пушкин са±ана 
олохсуйбута. 

Хайысхалары эттэххэ со±уруу – ты´ы (-) хайысха, хоту – атыыр (+) хайысха.
Плюс минустуун, атыыр ты´ылыын холбосто±уна айыллыы, айыы майгыта µіскµµр.
Атыыр атыырдыын, ты´ы ты´ылыын оло±у айа сатаа´ыннара кута суох хоролуу майгы буо-

лар. Амыарыка киинэлэригэр кірі±µт дии, аатырбыт Шварцнеггер хат буолан кэннинэн тірµµр, 
эбэтэр аІардас дьахталлар эр ки´итэ суох пробирка±а о±ону тірітін, эр ки´итэ суох олох тэринэн 
олоруулара. Бу барыта ты´ы майгы анаарыытын пропагандата. Гомосексуалистар, лесбиянкалар 
араастара элбээ´инэ – бу барыта тіннµбµт тірµіх, туох да кэскилэ манна суох, бу эстии. Бу майгы 
политика±а, государствоны салайыыга, наука±а, араас технологияларга, олох сиэригэр-майгы-
тыгар, µчµгэй-ку´а±ан диэн сыанабылга барытыгар киирдэ. Би´иэхэ да ылан кірµІ эрэ, дьиІ 
сахалыы санаалаахтар бары µтµргэІІэ, ійдімміт. ійімміт буолууга сылдьаллар. Ону туруула´а 
сатаан баран, сµрэ тостон, хоротуйбут эрэ элбэх.

Нано технология

нано технология диэн тугуй? Сахалыы бы´аардахха, бу сµлµк (тыыннаах кµлµгэ) клон т³-
гµлµн (клонирование, тиражирование) технологията (тыына суох кµлµгµн, тыыннаах сµлµгµн 
оІоруу ньымата) буолар. нано диэн тыллара – то±ус диэн. То±ус кистэлэІэ – µс тігµлэ. 3х3=9.

хоролуу анаарыыга – дьикти (чудо) µстээх, дьиибэ (диво) µстээх, дьээбэ (дева) µстээх. Бу 
хоролуу анаарыыга дьиктигэ эрэ айар кµµс бы´ыытынан атыыр анаарыы кытты´ар. Эр ки´и 
уллуруга (спермата) киирэн дьахтар а´айын кытта кытты´арыгар. Бµ уллурук айар айана µс 
хонуктаах. Бу дьикти! Бу атыыр айар, ты´ы ылар дьикти тµгэнэ! 

дьиибэтэ диэн, дьахтар чыллырыытыгар (яйцоклетката) ³бµнэх – ібµгэ µнµгэ´э µіскээ´инэ. 
Бу тыс бодотун (тело) биэрэр ийэ майгытыгар дьиибэ баар!

дьээбэтэ диэн баар, уллуруктан ібµнэх, ібµнэхтэн ки´и бодото – о±о буолуута. ки´и бодотун 
ылыныыта. Бу ты´ы, ийэ майгыта. Айар сиэмэни хорон ылан ситэрэн-хоторон, таІан оІорон, 
тірітін та´аарыы. Нано – то±ус технологията манна оло±урар. 

Бу нано технологиянан тыына суохтары тугу ба±арар тігµлµн (тираа´ын) оІорон та´аарыыга 
µлэлииллэр. Холобур, холодильник турар. Бу кураанах кµлµгµн оІороллор. Онтон холодиль-
ник ханнык, ті´і атомнартан турарын, ол атомнар хайдах майгылаахтык хабалаласпыттарын 
(сыстыспыттарын) бы´аараллар. Ону таІар, аттарар технологиянан, анал бырагыраамманан 
туох баар деталларынан оІорон, холодильник кµлµгµн толороллор. Холодильник холодилньыгы 
тірітір. Ону ті´інµ ба±аралларын тігµллээн кэби´эллэр. Ол курдук тугу ба±арар, дьиэни кытта 
тігµллээн та´аарыахтарын сіп. Ìатырыйаалын эрэ булуохтарын наада. Ол аата биир дьиІнээх 
айыллан оІо´уллубут баар буолуохтаах. Уоннаа±ытын нано технология бы´аарар. 

Куттаах-сµрдээх харамайы, ол и´игэр ки´ини эмиэ. Ки´и сааныга (клетката) ханнык аатам-
нартан, мілµікµлэлэртэн турарын, генын (дьонотун) уру´уйун µтµктэн, хайдах хабалаласпытын 
µтµгµннэрэн, дьикти, дьиибэ, дьээбэ майгытынан ки´ини, ки´и биир ааттаа±ын (органын) оІорон 
та´аараллар. Ки´и саппаас чаа´ы массыына±а уларытар курдук, сµрэ±ин, быарын, бµірµн, или-
итин-ата±ын, сэбин эргэрдэ да, анал мастарыскыайга киирэн, кірµіх бэтэрээ іттµгэр уларыттара 
сылдьар буолуо±а. Дьэ, оннук. Бэйэтэ бэйэтин тірітін та´аарар кыахтаах илэ кµлµктэр µс хочо±о 
дьаарбайыахтара турда±аѕ 

Ки´и айар таІара оруолун ылар. Бу таІара±а мастаныы, хара аньыы дэнэр. Хоролор то±уста-
ра (нанолара) итинник.

Биири кыайа иликтэр. кутун, сµрµн (дуу´атын) кыайбаттар. То±о? То±о диэтэргит кут-сµр 
айымньылаах эйгэтэ атыыр – µс саха эйгэтэ. ¥с саха – атыыр эйгэтэ олох ту´унан, айар таІарат-
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тан тардыылаах. Саха т³рд³ Сэт таІараттан, хоро т³рд³ – хоро таІараттан тардыылаах. Балар 
майгылара араастаах, аналлара ураты.

Дьэ, ол и´ин ты´ы-атыыр, минус-плюс, µрµІ-хара, итии-тымныы, сырдык-хараІа, у´ун-кыл-
гас, ыарахан-чэпчэки, хоту-со±уруу, а±а халлаан-ийэ сир о.д.а. диэннэр бааллар. Ìаны барытын 
билэн, сатаан, айардаан-таІардаан ту´аныахха наада.

Онон µ´э суох то±ус суох. 1. ¥с-атыыр, 2. То±ус-ты´ы, 3. Сэттэ-о±о. Сэттэ – сэтэрээ´ини 
кірдірір атыыр майгыта. 

«¥с хочо» бырагыраамматын оІорооччуларга маны тиэрдээр, – диэн баран, кынаттаах аан-
ньалым тµннµкчээмминэн кітін тахсан истэ±инэ: «Оттон ол «¥с хочону» арбатар µлэм и´ин тугу 
тілµµгµт?» – диэн, икки ыйдаах хамнаспын кыайан ылбакка быстара сылдьар сирдээ±и ки´и 
бы´ыытынан хоролуу майгынан ыйыттым.

– Бырагырааммалаахтар тілµіхтэрэ, ити µрдµк технологияны сырдатар ки´и кімпµµтэриІ 
да эргэтэ бэрт эбит, – диэн эбэн эттэ. Этэр эттэ±инэ кырдьык да±аны, кімпµµтэрим былыргы, эйи-
энин курдуктар сыбаалка±а быра±ыллыбыттара быданнаата диэн кµлµµ гыналлар. Оттон суруна-
лыыс ки´иэхэ аппараат, хаамыра, дьиктоппуон диэн аныгы технология тэриллэрэ эмиэ мэ´эйдиэ 
суох эбит диэн салгыы саныы сыппытым, сарсыарда буолбут эбитѕ

дьэ итинник буолла, мин тµ´ээтэхтээ±и санаам. Чахчы да дьикти, дьиибэ, дьээбэѕ
ДьиІэ, сахалар а´алыкпыт тэІэ суох µчµгэй ээ. Айыы а´ын а´ыыбыт. Дойдубутун этэ да 

барбаккын. Ìанна туох барыта тоІо, харалла сытар. Ол и´игэр ій, ійдібµл, сах тыла, айар кµµс 
эмиэ. Ону ириэрэн, кэскил ту´угар ту´анар кэм кэлбэтэ±э буолуо дуо?

Би´иги курдук нотуура этинэн, балыгынан, µµтµнэн-сµігэйинэн, арыынан а´ыыр омук аан 
дойдуга а±ыйах буолуо оІоробун. Ки´и ыам кумаарын курдук элбээн и´эр. Туох да бэйэлээх 
нотуура а´ылыга онно тиийэр кыа±а суох. Дьэ, ол и´ин геннай инженерияны сайыннаран, искус-
ственнай µµнээйилэри оІорон, тігµллээн, дьону, сµі´µнµ а´атар буолан эрэллэр. Бу глобальнай 
боппуруос бы´аарыллыытын биир суола дииллэр. Билигин искусственнай эт а´алыктар, µµнээйи 
араас кірµІэ, ас амтанын, іІµн, сытын биэрэр эбиликтэр, тумалар араастара элбээтэ. Ìанна 
эмиэ кытай ба´ылаан и´эр. Аан дойдуга тугу да оІордуннар, онтон биири ылан баран, кытайдар 
µтµгµннэрэн тігµлµн оІорон, аан дойдуну ы´ан кэби´эллэр. Ону би´иги сиибит, таІнабыт, ту´а-
набыт. Кытай бу іттµнэн аан дойдуну эмиэ ба´ылаата. Оттон би´иги курдуктар дьиІнээх кµлµгµн 
дьаабылыыбыт. ДьиІэ суох тµлµппµін, аппаратура араа´а, таІас эгэлгэтэ, ас араа´а. ДьиІэ суох 
µтµктээйи сы´ыан, майгы-сигили, туттуу-хаптыы, дьµ´µн-бодо, таптал, ырыа-тойук эмиэ.

Кута-сµрэ суох, кэрээниттэн тахсыбыт, ки´и аатыттан ааспыт ки´ини µір сµлµк ки´и диэн 
абаа´ыга холууллара. Айыы ки´итэ куттаа±ы-сµрдээ±и а´ыыр. ¥µнээйини, хамсыыр харамайы, 
кинилэр бородуукталарын. Оттон искуственнайыІ кута-сµрэ суох. Ìанна айыл±а сокуонун кэ´ил-
лиитэ тахсар. Кут салыйар, сµр сµтэр, тірµіх тіннір, ки´ини ки´и аатыттан аа´ардар аньыы 
хара дьайаана барар. Аныгы технология сайдыыта итинник баран и´эр.

Материализм – ты´ы. Идеализм – атыыр. Дарвинтан, Ìаркстан са±алаан, ха´ан та´ааран, 
инники кµіІІэ тута сылдьар наукалара, µірэхтэрэ сµнньµнэн хоролуу. Хоролуу анаарыылаах. 
Наукабыт эмиэ ты´ытыйан «оно наука» буолан турар. Онтон сиэттэрэн технологияларбыт эмиэ 
хоролуулар. Атыыр анаарыылаах учуонайдар да, саІаны айааччылар бары КГБ курдук анал тэ-
рилтэлэр кэтэбиллэригэр сылдьыбыттара, сылдьаллар да±аны. 

Билигин кэлэн билбиппит, ниэптэн, гаастан, электроэнергияттан ураты, чэпчэки сыаналаах 
энергоисточниктар айыллыбыттара, оІо´уллубуттара ырааппыт. Ол оІорбут дьон суох буолан 
и´эллэр эбит. Èти барыта аан дойду ырыынагын хамсатар «айар таІара» оруолун ылбыт харчы 
кµµ´µгэр сытар. Энергоисточниктар босхо буоллахтарына бу ниэбинэн, гаа´ынан байан олорор 
дойдулар биирдэ кµппµлµµ баралларыгар тиийэллэр. Транспорт, техника, барыта уларыйарыгар 
тиийэр. Онон атыыр анаарыы билиІІи олох майгытыттан туоратыллыбыта ыраатта. Ол и´ин 
сахалыы анаарыы хотторор, хоролуу хотор. Ол эрэн кэмэ кэлиэ±э. Èтини айбыт таІара билэн- 
кірін олорор. 

Тµлµппµін, интернет, радио, телевизор эйгэтэ барыта биир ситим суоллаах. Бу барыта хол-
бо´он, халлааІІа ыйаммыт биир бэлэм спутник кыра сиэркилэтиттэн тэйитиллэн, биир тэриэккэ-
лээх быыскаттан аттарыллан, кыра «триллионка±а» тµмµллэн, ки´иэхэ чип курдук олоро сылдьар 
технологията оІо´уллубута эмиэ ырааппыт. Барыта буор-босхо буолуон сіп. Ол эмиэ оло±у хамсатар 
кµµс харчы буоларыттан билигин кыаллыбат. Телевидение, радио, интернет, сибээс диэн араастаан 
арахса-арахса, онно анал тэриллэри атыылаан, іІі оІорон, харчыны хамнаталлар, байаллар.

"¥с хочолор» манна аан дойду сайдар киинин оІоруохпут, 50 ты´. ки´ини улахан хамнастаах 
µлэнэн хааччыйыахпыт диэн ба±алаахтар. Сайдыы технология ніІµі кэлэр диэн этэллэр. Дьэ, ол 
и´ин интэриэ´иргээн, дьµµллэ´иэ±иІ диэбиттэрин и´ин «анаарабын». Сахалар инники хайдах 
буолуохпутуй диэн имсэ-санаа долгутуулаах эбээт.
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Бу кэскил эйгэтигэр, быы´анар суолу була, тобула сатаа´ыІІа хайдах да буолтун и´ин, 
билиІІитэ, «¥с хочо» эрэ баар курдук. Ол билиІІи салалта «кэскилбит диирэ» тимир суол  
кэлиитэ, ниэп, гаас турбатын тардыы, электролинияны тардыы, саІа суоллары оІоруу, мілµ-
йµінµнэн ки´ини а±алыы, сир баайын, харамайын, µµнээйитин, уратылаах ійµ-санааны туран 
биэрии, нууччатытыы – барыта хоро та´ар импиэрийэ бырагырааммата олоххо киириитэ. Би´и-
ги холуонньа±а олорбуппут, тіттірµ онно кубулуйабыт. ГлобализацияІ би´иги курдуктары э´эр 
биир дьайар кірµІэ ити сылдьар. 

Духуобунай колонизацияІ кµµскэ киирэн и´эр. Ол «нууччатытыы» диэн анал технологи-
янан оІо´уллар. «Русская доктрина» диэн нуучча империятын, самодержавиятын тутар элбэх 
учуонай µлэлээбит доктриналара оІо´улунна. Ìаны еврейдэр соруйан ускайдаан оІоттороллор, 
Россияны ы´аары диэччилэр бааллар. Èстэн баран саллыбытым. Нууччаттан атыны тугу да би-
лиммэт майгыны кэпсээбиттэрэ. Эн нууччатыйдаххына, хоротуйдаххына эрэ сіп тµбэ´э±ин, бэрт 
буола±ын диэн анаарыы. ¥ірэх, иитии, култуура эйгэтэ µксэ оннук µі´эттэн соІноммут бырагы-
рааммаларынан µлэлии олорор. Уонна то±о маннык буоллубут?- дэ´эллэр. Саха бэйэтин кµлµгµн 
сиэркилэ±э кірµнэ-кірµнэ, бу кимий?- диир. Уларыйбыт бэйэтин билбэт µлµгэрэ. ЧэйиІ, µчµгэй 
буола охсуо±уІ диэн буолар. Бу кµлµгµ кытта охсу´уу. Хоротуйуу уонна ты´ытыйыы. Бэйэни 
билбэт, бэйэни билиммэт буолуу – эстиигэ тиэрдэр суол.

Россия кэлиІІи кэмІэ ылыммыт национальнай бырайыага, ыал, о±о тіріі´µнµн бырайыага 
барыта саха сириттэн тірµттээх. Сахалар саІаны айар, анаарар айыл±аттан бэриллибит кыахта-
ра сатаан ту´аныллыбакка сытар. Николаев са±ана, арыый кіІµл эрдэххэ ,«омук ійµнэн ілірµ 
кыайар кыа±ын» арыйан, сµбэни тµмэн, тэрийэн «саха сайдар доктринатын» оІорууга µлэ са±а-
ламмыт буолуон сіптіі±і. Оннук этии-санаа бі±ітµн киллэрэ сылдьыбыппыт. «кэлэр к³лµ³нэ", 
«Бар±арыы» уо.д.а. фондалары тэрийэн µбµ-харчыны хараана суох бэйэлэрин тустарыгар хамсап-
пыттара. Онтубут ханна тийдилэр. Туох дуоссуннаа±ы, кэскиллээ±и оІордулар?

«¥с хочо» бырагыраамманы ійдіін, олохтоохтук бы´аарар ки´ини кірсµбэтим. Туман кур-
дук, оччо кэскил ту´угар оІо´уллар улахан бырагыраамма ійµн-тійµн булуохтаах этэ буолла±а. 
Ба±ар эмиэ харчыны сиэри, µбµ кµрэтээри дьэбэлэйдииллэр дууѕ Хоролуу бы´ыы эбэ´ээт ол 
диэки хайысхалаах буоларѕ
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СаХа + Хоро + баа¤ыНай = 3
 
   
«Ба´ыр±ас быта – баска, кэтинчэ быта – кэтэххэ ыттар µйэтэ кэлиэѕ» диэн к³рµµлэммиттэрэ 

эбитэ µ´µ, былыргы сахалар. 
«Тотальное, глобальное обьъединение людей погубит человечествоѕ» – диэн билгэлииллэр, 

билиІІилэр.
Îттон мин, кута-сµрэ суохтан куттанабын, ис дьиІэ, ис чиІэ, иччитэ суохха – итэ±эй-

бэппин, истиІэ, иґирэ±э суохха – иэйбэппин, этэр тыына суохха – эрэммэппин, ійі-тійі, ій-
дібµлэ суохха – ійімміппµн. Санаа буолардаа±ар сайабын, айар сµрэ±им кіІµлµн – аналым, 
айылгым диибин. 

Ґтµктээйилэри – µµнэр µчµгэйэ суохтар диибин, албын албыны, сымыйа сымыйаны 
тірітірµн тµктэринэн аа±абын, тµікэйи, тµікµнµ, бэрт буолар ньылаІсалары, сіп тµбэґэр 
туґугар сµґµіхтэрин сµтэрбиттэри, сµрэхтэрин сµµйтэрбиттэри сµіргµлµµбµн. Маннык 
ійдібµлµнэн билигин олорор ыарахан дииллэр. Чэпчэки, дібіІ суолу кірдііччµлэр ыырдара 
атын, дьаалалара дьаабы. 

Глоболизация – уратыны аахсыбат, барытын бідіІсµтэн, улаатыннаран, элбэтэн, сомо±олуу 
кірін, орто дойду кы´ал±атын ба´ылааччылар ту´аларыгар бы´аарар глобальнай уонна тоталь-
най дьайаана кµт-сµр, ій-санаа, сыанабыл эйгэтигэр бигэтик киирэн и´эр.

Бу тугуй? Туохха мин ону кірібµнµй? Бµгµн материальнайа суох эйгэ±э киирэбит. Ки´и кут-
таах-сµрдээх. Тыыннаах. тыынын эйгэтэ – духуобунас. кутун туурата, тутулуга – култуурата. Ис 
кµµ´µн тахсыыта – ускуустубата. 

ДьиІинэн, санаа киирбитэ уонча сыл буолла. Ол эрэн ааттаан суоллаан чопчулаабата±ым. 
Би´иэхэ култуура уонна духуобунас министиэристибэтэ диэн баар. а.С.Барыы´ап диэн аан 

дойдуга тиийэ арбаммыт, режиссер бы´ыытынан аатырбыт ки´ибит салайар. Кини миниистир, 
Саха театрын уус-уран сал., Дойдулар икки ардыларынаа±ы Евразия хамсаа´ынын култуура±а 
тойоно, Духуобунас академига, кини Арктика институутун ректора, о.д.а элбэх араас бырайыак-
тарга, хамыы´ыйаларга ки´и аа±ан сиппэт дуо´унастаах, эбээ´инэстээх, бы´ата со±ото±ун саха 
омугун «кутун туурата, тыынын хары´ыга» буолбут ки´и. Киниттэн улахан тутулуктаах. Ки´ит-
тэн та´ынан кыа±ырбыт ки´и. Култуура эйгэтигэр хаама сылдьар таІара±а кубулуйан эрэр. Саха 
сирин аан дойдуга аатырта. Кырдьык оннук дуо? Бары оннук диэхтэрэ. Ол сіп, билиІІи баар 
турукпут та´ымынан.Јндµрэй Барыы´абы ірі кірін туран би´иги куппут, тыыммыт хары´ыга 
бу сылдьар диэххитин сіп. Ол эмиэ бµгµІІµ кырдьык буолуо. 

Саха драматическай, опера, µІкµµ, эстрада, кір-кµлµµ, народнай тыйаатырдара, цирката 
о.д.а бааллар. Саха сирэ, саха омуга диэн баар буолан саха диэн ааттанан эрдэхтэрэ. 

Култуура, ускуустуба эйгэтигэр іріспµµбµлµкэ былаа±а буолбут саха тыйаатырын (олоІхо, 
ойуун тыйаатырын) ту´унан чуолаан санаабын эттэхпинэ сатаныы´ык.

Бу 90-с сыллартан аан дойдуну анаарыы (мировоззрения), таІараларбыт уларыйан, били этэр 
национальнай самосознаниялара у´уктуо±уттан тыйаатыр µлэтэ тосту уларыйбыта. 

Омук бэйэтин билиниитин сэргэ, атын омуктар тыыннара кіІµл киирэн барбыта. Култуура, 
ускуустуба, литератуура эйгэтигэр ол тута биллэн барбыта. Ìанна сµрµннээн µс хайысханы та-
лыахпытын сіптіі±і. т³рµт култуураны сайыннаран, бэйэ киэниттэн µµнэн тахсыы. Ба´ылыыр 
омук – нуучча култууратын ылынан нууччатыйыы. аан дойду та´ымын сырсыы.

Бастаан утаа бэйэбитин сіхсµммµппµт, µгэс олохтуурга µірэх да са±аланан испитэ. Оскуола, 
култуура национальнай бырагырааммалара олоххо киириэхчэ буолбуттара.

Балачча µлэлэспиппит, билбиппит-кірбµппµт. Бэйэни билинэн кэрэбэтин кэрэхсиир, 
µтµібµтµн µітэн µірэр буолан сахатыйан испиппит. Государстволаах буолуу психологията олох-
суйа бы´ыытыйбыта. Онтон тіттірµ тµ´µµ, ситиспити ы´ыктыы, ба´ылааччы уонна аан дойду 
анаарыыта киирбитэ. ¥і´эттэн баттал тыына биллибитигэр, куппут, тыыммыт чілµн суурайыыга 
туран биэрдибит. 
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Хайдах гынан чілµнэн хаалабыт, салгыы куппутун бі±іргітібµт, омук тыынын у´атарга, 
ійгі-санаа±а, ис кµµскэ тугу тобулабыт диэІІэ мэлийэн эрэбит. Сіп тµбэ´э сатаа´ын, бэйэ-бэйэни 
сиэ´ии, µтµктээйи , мэрэппирийээтийэ, шоу, коммерция µрдµгэр тµспµппµт. Урукку артыыстар-
га олохсуйбут сахалыы µгэс баара. Билигин кинилэр, бу шоу ба´ылаабытыгар, сахалыы кутта-
рын-сµрдэрин ахтыл±аныгар сылдьар буолуохтаахтар диэн іті сэрэйэбин. олохсуйбут µгэс тута 
тахсан барбат айылгылаах.

Ба´ылааччы дьайааныгар сіп тµбэ´эр, атыыланар хоролуу материальнай майгыны тутуспуп-
пут. ¥рдµкµ хайдах салалтаны талбыппыт да, оннук буолбуппут. Ìанна култуура уонна духуо-
бунас, µірэ±ирии министиэристибэлэрин µлэлэрэ хайдах ис хо´оонноо±о эмиэ бы´аарар суолта-
лаа±а. Бу идеальнай сахалыы эйгэни баа´ынай, маргынаал анаарыыта ба´ылаабыта. Баа´ынай 
анаарыыта барытыгар сіп тµбэ´эр айылгылаах.

 
кырдьык µрдµгэр сымыйа ыттыа дуо? 

Саха тыйаатыра «хаарыан хампа кµ³х кытылым» (Борисов) диэн хотугу хоро омуктар олох-
торун кірдірір, кыргыыс омук улуу суруйааччыта ч.айтматов суруйуутунан сахалыы туруо-
руллубут испэктээкилинэн аан дойдуга тиийэ аатырбыта. Туруоруута ку´а±ана суох, артыыстар 
оонньуулларыгар сахалыы майгы баара. Кут-сµр, тыыннаах буолуу, олох и´ин охсу´уу, кэнчээри 
ыччат и´ин тыыны толук тутуу ки´и уйул±атын хамсатара. Ìанна оонньуу, уобара´ы арыйыы 
кістірі. Артыыстар оонньуулларыгар ис чиІ, ис дьиІ и´ирэ±инэн, истиІинэн илгийэрэ. Симон 
Федотов, Ефим Степанов куттаах-сµрдээх, µйэлээх оруоллары айбыттара. Бу табыллыбыт испэк-
тээкил этэ. Саха кутун-сµрµн, уйул±атын хамсатар оонньуу, кута-сµрэ салыйбыт хоро омуктарын 
хото ба´ыйара эрдэттэн биллэрэ. Ìанна саха омук тыйаатырга кыа±а кістµбµтэ.

Ìантан салгыы «Улуу кудаІса» – (Борисов) саха майгытыгар салгыы, хо´оонунан суруллу-
бут норуот улуу номо±о сити´иилээхтик турбута. Бу чахчы ки´и аймах, орто туруу бараан ийэ 
дойду, айбыттаах а±а халлаанныын алты´ар оло±ун сытыы сы´ыаннара, ки´и диэн кимэ, кини 
сирдээ±и оло±о айбыт а±а халлаантан тутулуктаа±а, сирдээ±и ты´ы-хоро майгы а±а халлааІІа 
мастанна±ына туох буолара кістµбµтэ. «Улуу кудаІса"» «глобально´ынан уонна тотально´ынан» 
бу дойдуга тэІнээ±э суо±а. Саха тыйаатыра мантан ті´ітµн эмэ биэрбитэ, таба бы´аарыылардаах 
этэ. Айымньыта кµµ´э бэрт. Бу саха улуу уонна чулуу айымньыта сылдьар. Билигин саІаттан ту-
рарыгар кэмэ кэллэ. «Улуу кудаІса иэдээнин» омооно орто дойду оло±ор кістір буолла, ійдµіх, 
дьµµллµіх дьон элбээтэ±э. Чурапчыларга Улуу КудаІса ту´унан имсэлээх санаа этэн турабын, 
то±о эрэ биллибэтилэр. Хайа диэки хайы´ыннарбыттара буоллаѕ

Бу Улуу КудаІсаны туруорууга театр чахчы, саха театра буолар хайысхата баара!
Ìанна ки´ини сіхтірі, дьиктиргэтэ сатаа´ын, тас кістµµгэ бол±омто, ки´и ійµн сµµйэр 

кірдірµµгэ анаммыт эффектэр, ньымалар элбээбиттэрэ, ол эрэн на´аа буолбатах этэ.
«ойуун тµµлэ» (Борисов) сахалыы майгыга, глобальнай тиэмэ±э испэктээкил тахсыбыта. Бу 

µйэлэри іті кірµµлээх, дьиІ сахалыы майгылаах айымньыны туруорууга кірдіі´µн баара. Ìан-
на тумус Мэхээлэ µлэлэ´эн, и´эн то±о эрэ тохтоон хаалбыта. Èспэктээх са±аланыытыгар сахалыы 
тыын баара сыыйа сµтэн хаалбыта. Ìанна мин туруорааччылар икки арахсар суолларын кір-
бµтµм. Сахалыы уонна хоролуу хайысхалар.

Сахалыы (атыыр +) анаарыы универсальнайа, кини мировоззрение, мироощущение, космо-
геннай ійдібµллэр диэни холбуу, ситимнээн, биир ки´и, биир дьайаан, биир тµбэлтэ, тµгэн ніІµі 
алты´ыннаран, айааччы туругуттан кірір айылгылаа±ар сытар. Сахалыы к³рµµ – ис тутул, ки´и 
кутун сµрµн, умайар уотун диэки к³рµµ. 

хоролуу (ты´ы -) анаарыы хас биирин ту´унан араарар, сатаан ситимнээбэт, холбоото±уна 
сомо±олоон кэби´эр, тіріібµт туругуттан кірір. Èти барыта айыл±аттан бэриллибит ис дьиІтэн 
тахсар майгыга сытар. хоролуу к³рµµ – тас к³стµµ, куорма, туттуу-хаптыы диэки к³рµµ.

Èкки тотальнай уонна глобальнай айымньылартан, «Улуу КудаІсаттан» «Ойуун тµµлµгэр» 
тас эффектация сайдан испитэ кістір. «Ойуун тµµлµгэр» кут-сµр оонньуута кыаллыбата±а, уоба-
ра´ы айыы мілтіібµтэ. «ЧыІыс Хааны» сіІірді иликпин.

«"дойду о±ото дорогуунап ньукулай"» (Борисов) сахалыы майгы баара, оонньуута сэргэтэр этэ. 
Ìантан ыла саха тыйаатырын хайысхата кус хоролуу, µтµктээйи майгы диэки дьµккµйэн 

барбыта. Аан дойдуга аатырыы, бэйэни билинии, салыйбыт куттаахтары сардыр±аччы тэпсии 
ухханыгар бэйэлэрин киэнин µрдµнэн атыллыыр майгы олохсуйан барбыта. Бигэ сµрµн, µгэс 
буолбут сахалыы ньыма, хайысха олохсуйбата±а. Кµµстээхтэрин билиммит спорсмен уолаттар 
ы´ыахтары кэрийэ сылдьан, тустан, бириис хомуйа сµµрэллэригэр майгыннаабыта. Ìэнээх сыл-
дьыбатахтара, кус хоролуу ньымалары сµ´эн µтµктэн барбыттара. Ìантан ас тахсар эбит диэн 
буолбута. Араас эффектэр, суй-сай майгы, тас кістµµ, тµрµµктэр, ку´а±аны хостоо´ун, маргы- 
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наал кµннээ±и тылыгар, ійдібµлµгэр тµ´µµ олустаабыта. Уопсайынан култуура министиэрис- 
тибэтин µлэтэ шоу майгыламмыта. тыа сирин култуурата умнуллубута ырааппыта. ¥лэтэ, к³н-
ньµктµµрэнэн салайтарар, мэрэппирийээтийэ истииллэммитэ.

Тыйаатырга сахалыы ис туругу, ис кµµ´µ, ис кэрэни таска та´ааран, кутунан-сµрµнэн оон-
ньоон кірдірµµ уурайбыта. Кµннээ±игэ, чэпчэкигэ, дібіІІі со´утар шоу майгытыгар охтуу бар-
быта кэлиІІи испэктээкиллэргэ ырылхайдык кісті сылдьар. Куотала´а-куотала´а испэктээкил 
туруоруу, киинэ устуу бі±іті буолла, сі±µмэр элбэхтэн сіІірдін ылан куккар кутарыІ, тыыІІар 
эбэриІ та´ы-бы´а а±ыйаата. Аан дойдуга аатырбыт айымньыларын µлµ´µйэн туран туруоруу, 
аартык аайы аат-суол сырсыыта – сµрµн биэрэр анаарыыга кубулуйбута.

«"ромео и джульетта"» (Борисов), «Илиир хоруол"» (Борисов), «Гамлет"» (Потапов) туруоруу-
тугар кус хоролуу маатыр±аан, эффектация, шоу, массовка, дьон ахсаанынан ылыы барбыта, 
кут-сµр хамсаа´ына сµппµтэ, уйул±а утуйбута. Барыта тас кістµµ. Артыыс ки´илии уобараска 
айымньылаахтык µлэлиирэ тµргэнник тохтообута. 

Бу быы´ыгар «кыыс дьэбэлийэ» олоІхо, Борисов кэргэнигэр Степанида Борисова±а анаан, 
дьахтар эр ки´ини кыайар-хотор, тэпсэр хоролуу майгылаах туруоруута буолбута. Бу туруорууга 
олоІхону шоу майгытынан, айар халлаантан айыылары сыана быылыгар со´он тµ´эрбиттэрэ. 
ОлоІхо санаатын оонньуутун артыыстарга оонньотон, µі´ээ халлаан эйгэтин сиргэ таІнары со´он 
тµ´эрии, айыылары да, абаа´ылары да орто дойду майгытыгар кубулутуу кістµбµтэ. Кірдіі´µн, 
ураты суох. Операны µтµктэр, баайса сылдьар баа´ынай майгы олохсуйбута кістµбµтэ. Ìан-
на С.Борисова ыллыыр-туойар кыа±ын та´ыма кістµбµтэ. Кини туойар ньыматыгар сахалыы 
ырыа-тойук курутуйар, кутурар, сµтэрбити а´ыйар, кэлэнэр-кэмсинэр, кэп туонар ытабыллаах 
энэлгэнэ и´иллэр. Èтинник ньыманан алгы´ы, айыы санааны тµстээбэттэр. Саха омсолоох уоба-
ра´ын тойугун майгыта сиэри та´ынан барбыта, саха ки´итигэр тириитин та´ынан киирэр. Атын 
омукка, ис дьиІин ійдіібіт дьоІІо – дьикти, сонун, щедевр.

ОлоІхо, ойуун у´уйаанын тэрийиэхтээхтэр этэ, сµрµн личность – артыыстары иитэн та´а-
арыахтаахтара. ¥гэ´и оло±урдуу т³рдµн оІоруу барыахтаа±а. ДьиІинэн олоІхо, ойуун тылы-
гар-і´µгэр, ійдібµлµгэр, ырыатыгар, тойугар, хамсаныытыгар, µІкµµтµгэр, муусукатыгар у´уй-
уон сіптііх дьоннор олох суох буолбатахтар, бааллар, биирдии хайысханан да буоллар. 

Бары олоІхо туруора сатыы сылдьаллар, туундараттан саха тыйаатырыгар, о±отуттан эмээхси-
нигэр тиийэ. Ол туруорааччылар, µірэтээччилэр биир эмэ олоІхону толору аахпыттара биллибэт. 
Аахпыт да буоллахтарына, тылын аІаарын ійдіібітіхтірі сэрэйиллэр. Бу эмиэ аат-суол, харчы сыр- 
сыыта, эмиэ шоу, мэрэппэрийээтийэ. Сахалыы ырыа±а, тойукка µірэтии бі±і, барыта исскуствен-
най, µірэппит о±олорун ки´и истэ а´ынар. Хаарыаны диигин. ¥тµктээйи ба´ылаата. Эмиэ шоу.

айымньы т³´³н³н улаатар, уйул±а±а, ³йг³-санаа±а дириІиир, кутунан µрдµµр да±аны соч-
чонон биир талааннаах, айыл±алаах, бэриллиилээх ки´иэхэ тирэнэрэ кµµ´µрэр. кµµстээх уоба-
растар кµµстээх артыыстары эрэйэллэр. Улуу уобарастар улуу артыыстары т³р³т³лл³р. «олоІ-
хо» тыйаатырабыт дии-дии Барыы´ап халлааны тарбаабыта ыраатта. Ойууну аа´ан и´эн оон-
ньуур курдук тутталлар. ДьиІэр туох да ійдібµлэ суох шоулаан имитэ сылдьаллар. 

Бу соторутаа±ыта кір-кµлµµ тыйаатыра «кы´ыл ойууну» (К.Сергучев) туруорбутун кірін ба-
ран, нэ´иилэ тулуйан олордум, туох да суох, уу-ньамаан, шоутун да кыайбатахтар, «сээдьэлээн» 
имитэ сылдьаллар, арай музыкатыгар эрэ туох эрэ тыытар и´иллэн аа´ар. Туруоруу быстар мілтіх. 
Ха´ыакка арбаан суруйбуттарын аанньа, кы´ыл ойууну оонньообут артыыстара, эчи, мілті±µн. 
Сатаан сахалыы дор±оону та´ааран саІарбаттар. Куттаах, сµрдээх тылы эдэр артыыстар олох кыай-
баттар эбит. Саха тыйаатырын эдэрдэрин балачча билэбин. Тыл-іс быстар мілтіх. Хайдах бу дьон 
саха тыйаатырын ааттатыахтарай диэх курдук саарбах санаа тарбыыр. Хоро-шоу (хорошо) тыйаа-
тыра диэн буоллар муІар ини. Салгыы маннык бардахтарына маргынаал тыйаатыра буолсу. 

«"ньургун Боотуру» аа´ан и´эн туруорабыт дэ´эллэрэ и´иллэр. Ки´и сі±ір! Баламаттарыт-
тан. Сіп, ыччакка маргынааллыы, хоролуу майгы, кµннээ±и ійдібµлтэн тахсар буккаас тыл-іс, 
ар±ааІІыны µтµктээйилиир майгы-сигили, ты´ытыйыы баар. Саха тыйаатыра ол та´ымыгар 
то±о тµ´µіхтээ±ий?! То±о кини маат-куут, ийэтэ-а±ата, кута-сµрэ суох тыл дьэбэрэтигэр, ібµгэтэ 
суох ійдібµлµгэр аллараа тµ´µіхтээ±ий?! Èскусство, тыйаатыр кэрэ±э, сырдыкка, ійдібµллээххэ, 
µйэлээххэ угуйуохтаах этэ диэн баарыан сарсыардааІІа дылы баара дии, барыта уларыйбытын 
билбэккэ сылдьабын дууѕ Шоуменнар. 

Ìаны кірі сылдьан эдэрдэр дьаабырдылар. Тас кістµµнµ сырсыы, нуучча саІарар майгытын 
µтµктµµ, кµннээ±и ійдібµлµнэн салайтарыы кэнники сылларга олустаата. Театр сахалыы саІа-
рарга µірэниэн наада.

Кэлин турбут «туйаарыма куо"» (Борисов), «Магбет»", «кµн айыы о±олоро» – (Потапов) бары 
биир, шоу майгылаахтар. Кус-хоролуу. Артыыс оонньуута суох. Сахалыы µгэс-майгы бµппµт. 
Аан дойду майгыта суурайан эрэрэ кістір. Эдэрдэргэ китч майгы – олох ку´а±анын, мікµтµн, 
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дьаабытын хостоо´ун баар. Китч- кэрэттэн тµ´µµ, кэрэни кэ±иннэрии, ку´а±аны, чэпчэкини 
кірдірµµ. Потапов «Магбета"», «кµн айыы о±олоро» – китч! Абракадабра! 

Юрий Макаров – эффектант, тіттірµтµн, сµіргµтµн, утарытын кірін була сатыыр идэлээх. 
УІа самыыта кы´ыйда±ына хаІас илиитин эргитэн а±алан тарбана сатыыр «ньымалаах».

Семен Ермолаев бу тутан турар та´ымтан атын, кістµбэт эйгэни, шизофрения та´ымын тута 
сатаа´ыннаах. Èти кірдіі´µннэр.

Ìаннык салгыы «баа´ынайдаа´ын» барда±ына сотору, сыана±а сыыІтыы, силлии, нотуура 
сиэкистээ´ин, сыанаттан саха тылын ба´аа±ырдыы, µгэ´и µі±µµ, ійдібµлµ атах соттор оІостуу 
барыан сіп. Бу саха эстэр суола. Јскітµн, тыйаатыр ис кµµ´э, кутун туурата оннук буолар буол-
ла±ына. Арыый сахалыы майгытын ы´ыктыбатах «Сааскы кэм» диэн В.Фомин туруорбут испэк-
тээкилэ хаалла бадахтаах.

ОлоІхо, ойуун – биир ки´и майгыта, биир ки´и театра. ОлоІхо´ут биир, ойуун биир.
Дьоппуоннар «кабуки» театрдара, би´иги олоІхобутун сэргэ, ки´и аймах материальнайа 

суох, сµтэн эрэр чулуу сиэдэрэйин, шедеврын ахсааныгар киирдэ. Кинилэр бэйэлэрин бы´ыы-
ларын, тµІ былыргыттан хайдах баарынан, туруорар, оонньуур дьо±урдарын, дор±ооннуур, тут-
тар-хаптар, хамсанар-имсэнэр, дьµ´µн-бодо майгыларын µгэскэ оло±урдан, атыны киллэрбэккэ 
«нотуура» илдьэ сылдьаллар. Èс чиІнэрин, ис дьиІнэрин ы´ыктыбатахтар. 

ОлоІхо, ойуун этиттэриилээх эйгэтэ эмиэ оннук буолуохтаах. Саха ньымата, истиилэ олохсуй-
уохтаах. Саха саІатын дор±ооно сµтэн эрэр. Нууччалыыга куучча кі´ін эрэбит. Европа, нуучча 
ньыматын батыстыІ да, сахалаан бµтэ±ин. Сахатытыы ньымата туттуллуохтаах, иитиллиэхтээх. 
ОлоІхо тыйаатыра оннук буолуохтаах. Сахалыы µгэ´и оло±урпатах театр – саха театра буолбат. 
(атын саха тыйаатырдарыгар эмиэ). Би´иги итэ±элбит µгэскэ оло±урар. Туох баар олохпут, май-
гыбыт-сигилибит, култуурабыт, ійбµт-санаабыт, билиибит-сатабылбыт µгэскэ оло±урар. ¥гэ´и 
умуннахпытына би´иги саха буолан бµтэбит.

ОлоІхо эмиэ «нотуура» сахалыы майгынан туруохтаах, ол, кэлэр сыллар сыаллара, сорукта-
ра. Онуоха дылы µірэтиэххэ, у´уйуохха, ис дьиІэр, чиІэр киириэххэ, иитиэххэ наада. ОлоІхо-
ну сіргµтэргэ, у´уйааннары тэрийэргэ, µгэстэрин µірэтэргэ, ньымаларын олохтуурга кыах баар  
буолла. Тыйаатыр айар кіІµлµн ким да, туох да мэ´эйдээбэтэ±э. Сахалыы µгэ´и оло±урда са-
тыыллара буоллар тугу да саІарыам суох этэ. Бэйэ ту´а долгуппат буолла±ына, омук ту´ун и´ин 
долгуйуу – ытык бы´ыы буолла±а.

Саха маасабай култуурата – тілібµрдээх маассабай шоу култууратыгар кубулуйда (каков поп, 
таков приход). Култуура – Барыы´ап чаа´ынай ырыынага, онно бэйэ дьоно µлэлиир. Атыылаабыт 
уонна атыыламмыт ки´и диэІІэ кµµскэ о±уттулар. А.С.Барыы´ап култуура монополии´ыгар ку-
булуйда. Тыытыллыбат ки´и буолла. Кини µірэтэр, иитэр, кини оІорор, кини атыылыыр, кини 
эрэ бы´аарар. Борисовщина – баа´ынайдаа´ын, µтµктээйи, коньюктуура, атыыланыы ньыматын 
µгэстэрэ саха сирин муннуктарыгар тиийэ тар±анна. Улуу Хоро ілірµгэр, «сахалар эстэргит элбээ-
бит хоролортон буолуо» – диэбитэ тиийэн кэлэн и´эриттэн сірµ диэн сі±ібµн. Уонна «кэтинчэ 
быта кэтэххэ ыттыа±аѕ» – диэн сахалар маны эппиттэр эбит дии саныыбын. Быт ки´и и´иттэн, 
этин быы´ыттан, кутуттан тахсар. Ки´и улаханнык ыарыйда±ына, іліірµ гынна±ына эмиэ тахсар 
дииллэрэ, саха омугун кутун-сµрµн, тыынын билиІІи туругун манна холуохха сіп дуоѕ

Э´иги миигин сиилиэххит, сэмэлиэххит, сэтэриэххит, µі±эн да туруоххутун, «баардаахха 
баппат буолла» диэххитин сіп. Суруйуум тустаахха і´µргэстээх буолуон эмиэ сіп. Толкуйдатыан 
эмиэ сіп. Ба±ар э´иги караван да буолуІ, ба±ар мин сыапка сытан µрэр саха ыта да буолуум. 
Хабар±а±а дылы хай±абылга кыра туус кутуллубутуттан, ба±ар, саха санаата ситэр а´а тахсыа 
диэн эрэл санаалаахпын.

Корей, дьоппуон, кытай хоролоро µгэстэрин бэйэлэрин истэригэр тута сылдьаллар. Атыны 
киллэрбэттэр, уратыларын суурайбаттар. Таска ы´а сатаабаттар. Кистиирдээхтэр.

Европа хоролоро µгэ´и ы´аллар, искусственнайы ба´ылыыры оІороллор.
3. Èслам хоролоро бэйэлэрин киэнин таска ы´аллар.
1. Бэйэтин µгэ´ин искэ тутар, онно оло±уран саІаны ылынар саха эстэн эрэр.
2. Европа µгэ´ин баарынан ылынар, µтµктэр саха элбээтэ.
Бэйэтин киэнин таска ы´а, атыылыы сылдьар саха элбээтэ.
Саха инникитигэр бы´аарыылаах кэмнэр кэллилэр. анааран, ырытан к³рµІ, э´иги да бааргыт.

Бэс ыйын 6 к. 2006 с.

§ Редакцияттан: Бу, Уххан култуура, духуобунас, сахалыы анаарыылар тустарынан суруйар 
«Сиэркилэтин» биир ыстатыйата «КыымІа» µстэ былааІІа киирэн, ха´ыакка тутуллан баран, 
биллибэт биричиинэлэринэн у´уллан испитэ. Автор кірді´µµтµнэн тугу да быспакка, кіннірбік-
кі бэчээттиибит. (Редакция санаата ааптар Уххан санаатын кытта сіп тµбэспэт).
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Сах µйэтин са±аттан
Са±ыллаахтаан сал±анан,
Айыллыбыт аатыгар
айыы хаана буоллахпыт!
  Хотулуура тускулга
  Јркін айан суолунан
  Јтін иІэн киирбиттээх
  кµннµµр уу´а буоллахпыт!
У´ун µйэ тухары
Удьуорбутун урууну
Умнубакка олорор
УрааІхайдыыр буоллахпыт! 
  Èрбэт тоІмут иитигэр
  Èиттиллээхтээн олорор
  Èриэнэхтиир омуктар 
  Ийэ куттаах сахалар!
Айгыр силик сиригэр
Айар-тутар олоххо
Айыллаахтаан тµспµт
айхаллааммын ыллыыбын!

Айыл±абыт дьµірэтэ
Айар-тутар айылгы
Айыы сиэрэ майгылаах
Сахам дьонун таптыыбын!
  Сааскылардаах сайыны,
  Кµлµм кімµс кµ´µнµ,
  Кырыа дьыбар кы´ыны
  Сахам сирин таптыыбын!
Саха санаам сылайбат,
Салгын кутум салыйбат,
Èрбэт тоІум сылыйбат,
Сахам сирин тапыыбын!
  Сахам дьонун саныыбын,
  Сахам тылын ыллыыбын,
  Саха оло±ун алгыыбын,
  Сахам сирин таптыыбын!
      

2007

СаХам СИрИН таПтыыбыН

Эйиэхэ мин  
  ырабын итэ±эйэбин,
Эйиэхэ мин  
  ырыанан сµгµрµйэбин!
 
  Сахам тыла!
Эн дириІ доло±ойгор –

 аан дойду анаарыыта,
Јлбіт сµппэт ійдібµлгэр  –

 ій санаа бы´аарыыта! 

СаІарбат санаам кыымнара –
  мин хо´оонум тырымнара.
Èэйиим ута±ын кыллара  –
  мин ырыаларым тыллара!
 
Ìин урут тэтим этим,
  мин урут ыра этим,
Айыы куттаах
  айар хому´унугар анана,
Ыраттан ырыа буолан 

 кіппµтµм ыллана!

к¥Нд¥ аа¡ааЧЧыам

УрааІхайдыыр сахалар
Уунан тиийбэт уйгуга
У´аан тіріін и´иэххэ,
Уруу-аймах тэнитиэххэ!

Саха буолбут аатыгар
Саргылардаах олоххо
Сайдан µµнэн и´иэххэ,
Санаалары салайыахха!

Айыы аймах дьонноро
Айбыт халлаан аналын
Айымньылаах µлэнэн
Айхаллыахха, уруйдуохха!

Кµннµµр уу´а дэнэммит
Кµнµн аайы тупсаммыт,
Кµргµімµнэн сылдьаммыт
Кµµтэр кэскили у´аныахха!

Ки´и буолбут аатыгар
Килбиэннээхтик туттуохха,
Киэннээх ааппыт суолугар
Кимэн киирсэн и´иэххэ!

Сирдээх-уоттаах буоламмыт
Силигилээммит, ситэммит,
Симэлийбэт ту´угар
Сириэдийэн тахсыахха!

Јлбіт-сµппэт ту´угар
Јйтін сµбэ буламмыт,
Јйдіін дьµµллээн тураммыт
Јрігійгі тиийиэххэ!

    2006 с.

айХаллыаХХа, УрУйдУоХХа!
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Сахам кыы´ын таптыыбын.
Сымна±астай майгытын,
Сырдык ыраас мичээрин,
Сайа±астай саІатын,
  Сахам кыы´ын таптыыбын.
  Уран нарын та´аатын,
  Уйу´уйбат на±ылын,
  Уостубатчай тапталын,
Сахам кыы´ын таптыыбын.
¥лэ уірэх µі´µгэр 
¥ірэ-кіті сылдьарын,
¥Ікµµлµµрµн ыллыырын,  
  Сахам кыы´ын таптыыбын.
  Эйэргэ´иэн ба±ардан,
  È´ирэххэ сирдиирин,
  ÈстиІнэргэ илдьэрин, 
Сахам кыы´ын таптыыбын.
Туттар туспа тулуурун,
Туруула´ар эрэлин,
Туохха´ыйан ытыырын,
  Сахам кыы´ын таптыыбын.
  Саппа±ырбат ыратын,
  Саймаархайдыыр санаатын, 
  Сатабыллаах дьа´алын. 
Кэлэр кэми киэргэтэр 
Кэрэ эйгэ кэ´иилээх,   
Кэтэ´эрбит ахтарбыт
Сахам кыы´а барахсан!
  Табар талар тапталым,
  Талымастаах табыллыым,
  ТаайбараІнаах таарымтам
  Сахам кыы´а барахсан!
Туллар тутаах чахчыта,
Тумук сµрэх иччитэ, 
Тула эйгэм ис дьиІэ,
Сахам кыы´а барахсан! 

  Кµлэ сылдьар кілµччэм,
  Аралы мичээр алаа´ым,
  Айыым кыы´а айылгым,
  Сахам кыы´а барахсан!
¥ірµµ тірді µрµччэм,
Кµлэр -µірэр кµнчээним,
Ырыам тыла ыйчааным,
Сахам кыы´ын барахсан! 
  Окко тµспµт оІо´уум,
  Сиргэ тµспµт сэбэрэй,
  Сэгэттэйим о±ото,
  Сахам кыы´а барахсан!
Сахам кыы´ын таптыа±ым.
Ìичээр сырдык кµлµмµн,
Харахтарын тырымын,
Ìинньигэстэй эбитин!
  Сахам кыы´ын таптыа±ым.
  Саастыыр µйэм тухары,
  Саргылардаах сарсыммын,
  Сарыал кыы´а кинини!
Сахам кыы´ын таптыа±ым.
Санаам экчи буоларын,
Ырам чахчы туоларын,
Ырыа курдук биэбэйбин!
  Сахам кыы´ын таптыа±ым.
  Хайа таппыт аІаарбыт,
  Хай±аллаахай сэгэрбин,
  Ханыыла´ар до±орбун! 
Сахам кыы´ын таптыа±ым.
Орто дойду кµінµгэр
Олорбутум аатыгар,
ОІо´уубун, тілкібµн!
  Сахам кыы´ын таптыа±ым.
  Саха курдук сананан,
  Сайа±астай ба±аннан,
  Сайар кµннµµ истиІник!

СаХам кыы¤ыН таПтыыбыН

Саастыыр µйэ тухары
Сайдам саха барахсан,
Санааларын оонньотор
Самаан кµннээх ба±атын 
Сатаан таІан туойара.

хос ырыа:

Саха ´µрэ±ин тэтимэ
Сайар кµнтэн са±ыллан,
Саргы дьаалы салайа,
Сир(диир) – Сибиир ийэ±э
Сириэдийэ (тилийэ) тэнийэ,
Ситэри тиІийэ туруо±а!

¥йэтэн µйэ±э тиллэ
¥µнэр саха кэскилэ,
¥тµінµ кэрэни µксэтэ,
¥ірµµ-кітµµ µµннэрэ
¥Ікµµлµµрэ, ыллыыра
  Айбыт а±а халлааннаах
  Айыы-хаан айма±а,
  Айыы таІара аатыгар,
  Айар тутар ту´угар
  Алгыс амалыйа этэрэ. 
Кэлэр кэмІэ, кэрдиигэ 
Кэнчээри саха кэскилэ
Кэмнээн ирдээн тиийиэ±э,
Саха сµрэ±ин тэтимэр
Сайдар санаа иІиэ±э!

СаХа ¤¥рэ¡ИН тэтИмэ
(иккис т³гµлэ)

Уххан тыла    А. Егоров матыыба
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Тыын угар тыа сирэ барахсан,
Аскын-µілгµн а±ынным аххан!
СириІ а´а ситэн, дьэ, буста,
¥µнµµІ, быйаІыІ, дьэ, тубуста!

Èэйиэхситтээх ийэкэ дойдукам,
Айыылардаах айбыт халлааныгым,
Тіріін тіннір тілкілііх тµ´µлгэм,
Тілі´µйбµт µіскээбит тµбэ  тµілбэм!

Эн киэІ хонуугар, хоргун ходу´а±ар 
Хоро±ор муостаа±ым мунньустар,
Аралы алааскар, сыыйыы сы´ыыгар
Сыыспай сиэллээ±им сыбыытыыр. 

Арыынан аллар, этинэн эмсэхтиир
Ахтар-саныыр тыам сирэ барахсан,
Айыы´ыттаах айыл±ам, иэйиилээх эйгэм,
Эн эрэ, тіріібµт сирим барахсан!

Тірµттэрим тірµт тµ´µргэннэрэ,
¥µнэр кілµінэ µіскµµр би´игэ,
Кэлэр кэскили кэрэ´иттиир
Саныыр ахтар Сахам сирэ барахсан!

тыа СИрэ бараХСаН!
(иккис т³гµлэ)

Èэйиэхситтээх ийэ дойдукам, 
Айыылардаах айбыт халлааныгым, 
Тілі´µйбµт, µіскээбит тірµт сирим! 
Тіріін тіннір тµбэ  тµілбэм! 

КиэІ хонуугар, хоргун ходу´а±ар
Хоро±ор муостаа±ым мунньустар, 
Аралы алааскар, сыыйыы сы´ыыгар 
Сыыспай сиэллээ±им сыбыытыыр.

Арыы аллар, эти эмсэхтиир 
Ахтар-саныыр тыам сирэ барахсан, 
Айыы´ыт айыл±а, Èэйиэхсит эйгэ, 
Айыы дьонноох Сахам сирэ ! 

Тыын угар тыа сирэ барахсан, 
Аскын-µілгµн а±ынным аххан! 
СириІ а´а ситэн, дьэ, буста, 
¥µнµµІ, быйаІыІ, дьэ, тубуста! 

Кэлэр кэскили кэрэ´иттиир 
Кэнчээри кэрэмэс кэскилэ, 
¥µнэр кілµінэ µіскµµр би´игэ 
Саргы-Дьаалы Сахам сирэ! 

2005 с.

тыа СИрэ бараХСаН!
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Ìин кіртµм бу орто дойдуга 
Киирбэт кµннээх халлааны.
Ки´и, айыл±а биир курдуга
Дьµірэлиирэ ійµ  санааны.

халыма, халыма, халыма
ааспат арахпат алыба
Санаа буолан сайбыта,
куба буолан дайбыта

ХаІалас, Боро±он о±олоро,
Хоро, саха хо´ууннара,
Хоту сирим туйгуннара,
Хоодуот дьон дьо´уннара.

Булда -алда араа´ыттан
Букатын, сі±і махтайабын,
Айыл±а кістір дьиктититтэн
Астына, дуо´уйа айабын.

Ку´а- хаа´а, кыыла,балыга
Ханна да суох, талыма
Айыл±а мааныта, талыыта 
Олоруохха дэлэгэй, µчµгэй

Сиэр -майгы ыраа´ын
Ìанна кірін сі±ібµн
Ыалдьыт, хоно´о кµндµтµн
Хоммут ыалбар билэбин

Јй-санаа ійдібµллээ±э,
Чэбдик олох чілліі±і,
Ситэ-хото силигилээбит,
Èллээх сы´ыан иилээбит.

Саа´ы сайы´а хаалабын,
Сайыммын билбэккэ а´арабын,
Кµ´µммµн кµµтэ ахтабын,
Кы´ынын дуо´уйа таалабын.

Халыма

Тэгэлийэ мичилиІнии
Тµµнµн сырдыыр суолларым,
Сараадыйа ча±ылыІныыр
Сандаар уоттаах куоратым.

Ийэ куппут иитиллэр 
Саха киинниир куората,
£рк³н ³йбµт муората –
дьокуускайбыт туоната

Айыы хааным айма±ар
Ааттарыгын ааттатар.
Аатыраахтаан айаатыыр
Саха сайдар куората!

Кэскиллэрдээх µлэбит 
¥µнэр кµнµ уруйдуу,
¥тµі кэскил куораппар
Саргылара сатарыыр.

Албан ааты анаппыт 
Айар-тутар µлэбит
Јрігійдііх µірµµнэн
Јрі кµµрэн тахсыахтын.

Умуллубат уоттардаах,
Уостубаттыыр уйгулаах
Улуу куорат тутуллан,
Уран Саха уйалаах 

Кэлэр µйэ мэктиэтэ –
Кэрэ киэптээх тутуулар
Кэккэлээннэр, тураннар
Кэпсээтиннэр кэскили!

Дьар±аа мандаар іІµнэн
Дьаралыктара дьаралыйдын, 
О´уор бичик оІо´уута
Олохтоохтук дьэрэлийдин!

2002

дьокУУСкай
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КыІкыр-лыІкыр ырыалаах
Кыталыктыыр кыылым тойугар,
Кырыымпам кылын кылы´а±а
КыттыспытыІ эбитэ буолуо дуу...

Сэдэх сиэр-силик µІкµµгµн
СэІээрэ кірбµт дьоллонор,
Сэ´эІІэ киирбит ырыа±ын
Сэргээн истэр соргута буолуоІ дуу...

к³рµІ, истиІ, кэрэ, кэрэ 
к³Іµл санаа к³т³р к³р³,
к³й салгын к³Іµл к³т³р³
кыталыктан кэрэ, кыталык эрэ! 

Сиэдэрэй бэйэкэІ кэрэхсэлэ 
Сирдээ±и олох кэпсэлэ,
Орто дойду дьо´ун дьолугар –
ОлоІхо±о, олоортуІ буолуо дуу...

Кэрэ кэскил кэлэр кэ´иитэ,
Кэмэ суох, тэІэ суох кµндµтэ
Јрµµ баар, мэлдьи тыыннаах
Јспіт ійдібµлэ эн буолуоІ дуу...

к³рµІ, истиІ, кэрэ, кэрэ 
к³Іµл санаа к³т³р к³р³,
к³й салгын к³Іµл к³т³р³
кыталыктан кэрэ, кыталык эрэ!
  

             Бэс ыйын 2 к. 2006 с.

кыталык
Уххан тыла    Јркін матыыба

Билбэт-кірбіт бэйэбин
Билииттэн билиигэ сирдээбит,
Сата±ай санаабын саа´ылаан,
Сайдар суолга киллэрбит
Учууталга уруйбун уунабын! 

Аа±ар суоттуур алба´ы,
Айар тутар сатабылы
Сылы сыллаан дьаныйбыт,
Табылын булан такайбыт
Учууталга уруйбун уунабын! 

¥ірэх-билии µі´µгэр
¥ірэтэн, иитэн киллэрэн,
Олоххо оннуну буларга
ОІорон, таІан та´аарбыт
Учууталга уруйбун уунабын! 

О±о саастан биэбэйдээн,
Олох дуолугар кітµппµт,
Кыаммат эрдэхтэн кынаттаан,
Кыайыыга хотууга ту´аайбыт
Учууталга уруйбун уунабын! 

СаІаттан саІаны билэргэ,
Сайдан µµнэн и´эргэ
Эрдээх санаабын эрчийбит,
Эрэли итэ±эли элбэппит
Учууталга уруйбун уунабын! 

ааккын суолгун ааттааммын,
айхалы анаан этэбин!
Улуукан уус идэ±эр
Уруйбун утары уунабын!

21.04.2010

УЧУУталГа УрУй

Аламай кµннээх дойдуга
Айар-тутар аналынан
Олохпут суолун тупсара
О´уор-мандар анньыамыт
  дайдар дайан дабайан
  Бардар баран и¤иэ±иІ!
Сахам сирин сарсына,
Сайдар µµнэр эрэлэ
Кэми – дьылы уІуордаан,
Èдэ, дьарык ба´ылаан,
  дайдар дайан дабайан
  Бардар баран и¤иэ±иІ!

Кыра о±о саастартан
Кыымтан тілін кытыаста,
Кыайар-хотор ту´угар
Кытта, са±ылла сылдьаммыт,
  дайдар дайан дабайан
  Бардар баран и¤иэ±иІ!
Кµммµт сырдыга кµндµтµн
Кµнµн аайы сэргээммит,
Кµµ´µ-уо±у мунньаммыт,
Кµргµімµнэн турунаммыт,
  дайдар дайан дабайан
  Бардар баран и´иэ±иІ!
         

 2008 с.

о¡о ырыата
Уххан тыла    А.Е. Егоров матыыба
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Јлбµт кэннэ олох баарыгар итэ±эйэн,
Кинилэр онно бэлэмнэнэр этилэрэ,
Бµппэт эргиир, быстыбыт ситим
Кинилэр доло±ойдоругар олороро.

Кинилэр кииннэринэн ирдэ´эллэрэ,
Кіхсµлэринэн кістµбэти кіріллірі,
Кинилэр хааннарынан этиттэрэллэрэ,
Доло±ой а´ыллар домун билэллэрэ.

Кэлэр олох кэрэтин билэр буолан,
Кинилэр бэйэлэрэ кэрэ эбиттэрэ,
Јйµ  санааны ійдібµлгэ тµмэннэр,
Алгыска, аман іскі иІэрэллэрэ.

Èтэ±эстэрин итэ±элинэн толорунан,
Эрэллэрин эрэйдэринэн толуйан,
Олорбуттара ордук  хос туттубакка,
Кимтэн, туохтан да итэ±эс санаммакка.

Айыл±алыын бииргэ алты´аннар,
Айыы сиэринэн, санаа буоларынан
Дьµірэлэ´эн, айар сµрэх кіІµлµнэн
Јспіт ійдібµллээх оло±у олорбуттара.

       2005

£б¥Гэлэр

бар тУ¤а  ба¤ылык,
дьоН тУ¤а  дьокУтаат бУолУ¢!

Э´иэхэ туттарылынна олох µµнэ- тэ´иинэ
Э´игиттэн тутулуктаах, бу кµн кэлэр кэскилэ, 
Ба´ылыыр-кі´µлµµр бардамын ха´ан да билимэ,
Салайар , кµ´эйэр салаІын, саараама, тутума

Кыра±а кы´аммакка кы´ал±аны улаатыннарыма,
Èл эйэ иитин кэ´эн, ій -санаа і´µн кібµтµмэ.

Хаан хантана, киин кимтэнэ 
 тірµт уонна тірµіт буоларын умнума,
Јбµгэлэр ійдібµллэрин, 
 µйэлээх µгэстэрин тумнума.

Саха  ́ ахатынан кэрэтин санаа, дала оІо´ун,
УрааІхай саханы уйгулаах олохтоон уу´ат,
Айыы айма±ын айхалын алгыстаан амалыт!

Олохтоох ту´угар олорбот буоллаххына,
Тус бэйэІ тускар туруула´ан турдаххына,
Туохха наадалааххын тулалыыр эйгэ±эр
Ким наадыйыай, ту´ата суох эн эйэ±эр.
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Ый нууралын сырдыгынан
Ыра санаатын симээбит,
Ымыы ылгын ыйаахтаах,
Сулустар су´умнарынан
Сотуллубаттык суруллубут
Сойбот суон сурахтаах.
Этиттэриилээх этигэн кістµµнµ
Эриэн холуста±а эпсэри эІсэн,
Этэр-тыынар іІ тыллаах
ДириІ доло±ой дьиІиттэн
Дьиктини кэрэни булаттыыр,
Сорсуннаах сонордьут ійдііх
Èс чиІ ис хо´оонуттан
È´ирэ±и, истиІи ирдиир
Èэйэр имэІ куттаах,
Кыларыйбат кырааска уру´уйдаах,
КистэлэІнээх киистэ бичиктээх,
Суураллыбат со´о суруктаах,
Кµн тэйэринэн кµлµм уулаах,
Кµн дэлэйинэн кµлэр уулаах
Кµндэйэ диэн дойдулаах
Кµнтэйэр Тµмээс Уус до±орбор
Айбыттан анаарыылаах
Айыы Хаан айхалын аныыбын!
У´улуччуларга анаммыт,
Улуу сахтан ууруллубут
УрааІхай уруйун уунабын!

Саха са±ыллар са±ын
Сатаан а±аан та´аарбыт
Сатабылгын сі±ібµн,
Кµн кµлµмµрдэс ута±ын
Уран уру´уйга угуйбут
Уобарастаргар умсабын,
ЈІ-тала іркінніі±µн
Јстін і´µккэ тиийэр
Јйдібµллээ±ин сомсобун

¥ірэр-дьµірэ µчµгэй талыы,
Сыымай-дьикти сыбыы сы´ыарыы
Талбата талыытын таайабын,
Холуур-холбуу хомо±ой уру´уй,
Суулуу сото солун суруйуу
Суолун-ии´ин анаарабын.
Кустук іІµн талыытынан
Киистэ кылларын ытаппыт
КистэлэІнэриІ домноох,
Куру´уба дьэрэкээн іІнірµІ
Куолутун сэ´энин кулукута
Куттан-сµртэн тутулуктаах,
Холуста хонуутугар хонуктуур
Хомо±ой хо´уйууІ хо´оонун
Хоно´ото хому´уннаах.

ОлоІхону о´уордаан,
Остуоруйаны оломноон,
Ойууну ойуулаан,
Айыылары дьµ´µйэн,
Èччилэри илэтитэн,
Уу´у уру´уйдаан,
Абаа´ылары арааттаан,
Аналларынан туруортаан
Айбыт-туппут айымньыгар
Сурах буолбут
суон суолтабытын
сураа суруккар тиспиккин,
УрааІхай саха
Уратылаах улуутун
Уру´уйгар эппиккин,
¥ідэн тµгэ±иттэн
¥рµІ кµІІэ тиийэ
¥с дойду µтµітµн
¥рµІµн-харатын ситэІІин,
¥рµІ холустаІ хонуутугар
¥Іэ-сµктэ тµмпµккµн,
Јспіт µйэлэр
Јлµµскэлээх ірµµлэрин
Јйдібµллэрин і´µлэн,
ЈІ-дьµ´µлгэн талатынан
Јлбіт-сµппэт тыыннаан,
Јйдібµнньµк хаалларбыккын!
ÌэІэ ойуу суруккар
Киммит кимэ кэпсэнэр,
Хааммыт хантана этиллэр
Этигэн кістµµ айыыгар
Быстыбат ситим биллэр,
Јйдібµл тыына тиллэр!

Айбыт А±а Халлаан айанньыта,
КиІкиниир киэІ куйаар илдьитэ,
Ааспыт, кэлэр кэм суолдьута
Кµнтэйэр Тµмээс Уус!
Эн айар талааІІынан
¥йэлэргэ µµннэрдиІ
¥імэн тиийбэт µірµµлээх
¥іскµµ-µідµйэ турар
¥тµмэн µтµі µчµгэйбитин,
Саас µйэ тухары
Саргылана са±ылла турар
Саха омук албан аатын!

т¥мээС УУС
(Саха îмóк санаата бóîлар, óраа²хай аймах óлóóта тóîлар 
Кµнтэйэр Тµмээс уóска аныыбын. Сэтинньи 7 к. 2004 с.)
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тыл ИС дьИ¢Ýр тÈÈÉбÈт ÊÈ¤È £лб£т ¥£СтээХ.
тыл – тырымНаС ИэйИИ, тыл – тыыНар тыыН

***
Бу тыл суолтатын биллэрбиэн,
Ол суолтатын дьиІэр иІнэрбиэн,
Сахам тылын ТаІара Аарыгар µІнэрбиэн,
СаІам сататын сатаан таІнарбыан!

Бу хатыламмат тµгэни хо´уйдарбыан,
Бу алыптаах тµгэни туттарбыан!
Уран тыл, этигэн дор±оон кµµ´µнэн
Бу кэмІэ, бу кэрдиигэ иІнэрбиэн!

Бу олох кырдьыгын, тыйыс кыдьыгын,
Бу баар чахчыны, диэлийэр дьиІи,
Сурукпар ти´эн сурахха-садьыкка
Суураллыбакка сырыттарбыан!

Бу кэхтэр кэрэни кэлэр кэмІэ
Кэ´ии кээ´эн хааллардарбыан!
Бу сµтэр кістµµнµ, 
 бу бµтэр сы´ыаны
Этигэн тылга эллээн, 
 эйэ±эс ырыанан эмтээн,
  у´ун µйэ±э уурдарбыан!

Јбµгэ ійдібµлµн, уруу у´уйуутун,
Аймах айымньытын, айыы µірэ±ин
Алгыс кэриэтэ 
 аман іспір тистэрбиэн!

***
Дор±оону сатаан кітіхпіт, кµірэппэт, дэгэппэт, кітµппэт ырыа´ыт 

ырыа´ыт буолбатах!

***
Дор±оону унаардыы, дуоратыы, эІситии, дьиэрэтии, дэгэтии, дэгэрэІнэтии, 
дьµрµ´µтµµ, бытарытыы, кылы´ахтаа´ын саха ырыатын сµрµн ньымалара.

    
***

Тµгэни, кыл тµгэнин уустаан-ураннаан, куттаан-сµрдээн хо´уйуу, 
дьµ´µйµµ, ойуулаа´ын, этигэннээ´ин, бу – айымньы!

***
 Тылы эрэ буолбакка, сµ´µі±µ, хас биирдии дор±оону сатаан ыллатыы  –

ырыа´ыт ситтэрбэт соруга, ырата буолуохтаах.

***
 È´ирэх иэйиигэ сууламмыт, уран ійдібµллээх дор±оон кітµµтэ, 

сµрэх тэтимин кытта дьµірэлэспитэ µчµгэй ырыа буолар.

          1999 сыл
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Бу олох кэрэтин
Эн би´и булбуппут,
Бу таптал иэйиитин
Эн би´и туппуппут.

Ол онтон астынан,
Эн би´и дьоллоохпут,
Ол онтон махтанан
Эн би´и бииргэбит.

Аа´ан хаалары
Ахта саныы сылдьыма,
Суолтата суохха
Суо±у баардыы санаама.

Бу кµн сирэ кµндµтэ
Эн олоххор тыллар.
Бу кµіх халлаан сырдыга
Эн сµрэххэр тыынар.

бУ олоХ кэрэтИН

¥рµІ кімµстµµ   
  µрµлµ долгуІІа  
Эн ахтыыІ    
  курустаах санньыара 
Су´умнуур дьиримІэ  
  сууралла тимирдэ 
Уу, уу нуурала, уу нууралаѕ

Угуйа, умсуйа   
  унаарар сµµрµккэ
Эн ба±аІ    
  ыллама, ырата  
Ырыа±а уйдаран,   
  ымсыыра у´унна .
Уу, уу нуурала, уу нууралаѕ

Сайбарыын салгыннаах  
  ну´араІ киэ´э±э 
Эн ыраІ    
  наскыйар намыына 
Алгыска туойуллан,   
  амалыйан ааста. 
Уу, уу нуурала, уу нууралаѕ

¥кээркэй тыыннаах  
  µµт туман киэ´э±э 
Эн кутуІ   
  намылхай нассыына 
Туохха´ыйбыт туналы  
  тулалыы кууста  
Уу, уу нуурала, уу нууралаѕ

Алыптаах таптал   
  айыыкан киэ´э±э 
Эн сµрэ±иІ    
  имэІнээх иэйиитэ 
ÈстиІІэ иІиэхтээх  
  и´ирэххэ тиистэ±э. 
Уу, уу нуурала, уу нууралаѕ 

Уйул±а ууллар  
  уйа±ас киэ´э±э  
Эн санааІ     
 сай±ана, тар±ана,  
ТµгэІІэ олорсор   
  тµµлµгэр кітті±і.
Уу, уу нуурала, уу нууралаѕ

Кэрэхсэл кэпсэл   
  кэрэкэ киэ´э±э  
Эн тапталыІ   
  табара, таайара  
Сµрэххэр биллэрэн,  
  сілµірэн эрдэ±э.
Уу, уу нуурала, уу нууралаѕ

УУ НУУрала
Уххан тыла    Байбал матыыба
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¥Ч¥ГэйИэН
Уххан тыла    А. Егоров матыыба

¥чµгэйиэн, µрµмэ тµµл ´ассыарда
  ´иик ´имэлийэ кітµµтэ,
¥чµгэйиэн, ыраах тыа ´а±атыттан
  кµн кµірэйэ тэмтэйэ тахсыыта.

¥чµгэйиэн, ´анаам ´аІалыы у´уктуута,
кµµтµµлээх кµнµм кµлµмµрдµµ тыгыыта.

¥чµгэйиэн, оло±у ´ал±ыыр бу кµнµм
  и´ирэх иэйиинэн туолуута,
¥чµгэйиэн, бу ´ырдыктай эрэлим
  алама±ай ´ы´ыаІІа алты´ыыта.

¥чµгэйиэн ´анаам ´аІалыы дайыыта,
¤аІаттан ´аІа ´а±ыллан и´иитэ.

¥чµгэйиэн, ну´араІ киэ´э кэлиитэ,
  кµнµ тµмµктµµ тµбµк бµтµµтэ,
¥чµгэйиэн, ´арыал кыы´а кµн киириитэ,
  бµгµнµм бµтэ´ик кэрэ кістµµтэ.

¥чµгэйиэн, ´анаа туолара, ба±а ханара,
¤µрэ±иІ к³Іµлэ олохтуун дьµ³рэлиитэ.

¥чµгэйиэн, ´арсыІІыны ´аныы -´аныы
  ´µрэх  быар ´ылаанньыйыыта,
¥чµгэйиэн, утуйар уу минньийэ, нухарыта,
  тµµлэй тµµнµм тµµлэ ´а±аланыыта.

          2005 с.

ХойУт бУолбат

Кэрэни кэрэхсииргэ
   кэм кэмчилэммэт,
¥чµгэйи оІорорго
   хойут буолбат.
Сыы´аны кінніріргі
   сыл да кыра,
Ал±а´ы а´арынарга
   арыт µйэ тиийбэт.
Сµрэ±иІ ба±атын
   сµ´µі±µІ уйдун,
Јйгµн-санаа±ын 
   ійдібµлµІ толуйдун.
Бы´ыыгын-майгыгын
   бы´аарыыта анаардын,
Кыдьыгы-дьаллыгы
   кырдьыгыІ араардын!
Ки´илии ки´иэхэ,
   айыы сы´ыаІІа
туох да, ха´ан да
   хойут буолбат. 

          2005 с.
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ыллык

Ыра санаам ыырын ыллыга,
Ба±а санаам иэйэр туллуга
Сµрэхтэн сµрэххэ суол тэлэр,
Ырыа кутум миэхэ тиийэн кэлэр

Ыллык, ыллык, ырыа кута ыллык,
Ыллык, ыллык, хо´оон кута ыллык.

Аан дойду аатырбыт аартыктара,
КиэІ дуоллара, айан суоллара
Барыта ыллыктан са±аламмыттара,
Èйэ сир иэнигэр тар±аммыттара

Ыллык, ыллык, айан куттаах ыллык,
Ыллык, ыллык, айар куттаах ыллык.
 
Јй  санаа бу олоххо суол тэлэр,
Èэйии, таптал ханыытыгар тала´ар.
Кинилэр хаалларбыт суолларынан
Сурэхтэн сµрэххэ ыллык тыргыллар.

Ыллык, ыллык, ³й -санаа ыллык,
Ыллык, ыллык, иэйии  таптал ыллык.

Кµндµ кірііччµім, миигиттэн эйиэхэ,
Эйигиттэн миэхэ иэйии ситимэ 
Бу дьоро кірсµ´µµгэ олохтоннун,
Бу дьоллоох тµгэІІэ орохтоннун.

Ыллык, ыллык, иэйэр ситим ыллык,
Ыллык, ыллык, эйигиттэн миэхэ ыллык.

Ырыа ыллыгар хаамсыах,
Ыра санаабытын ыллыах.
киэІ суолга тахсыахха,
кэрэ дуолга тиийиэххэ!

         2005 с.
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Ýр ÊÈ¤È ÛрÛÀтÀ
(иккис т³гµлэ)

Уххан тылл.        А Егоров мел.

Улар мэник саастартан, уол о±о сахтартан,
Эргиччи эдэр эрдэхтэн, эр бэрдэ буоларбар
Элбэх эІээри тыырбытым, элбэх µірэ±и ааспытым – мин

Эр ки´и буоларбар, 
Этиллэри, этиллибэти эт хааммынан билбитим.
Јйµм сµрэ±им міккµірµн, і´µлэр сµбэни булбутум – мин

онтон атына буоллар, олоруом суох этэ билигин,
олох долгунугар о±устаран, оломун булбакка, тимирэн...

Эдэр сэнэх эрдэхтэн эриирдээх суолу туппутум,
Эппэт кэлэ±эй кырдьыктан эппиэтин эрэйэн турбутум.
ЭлэІниир тула кыдьыкка эмник сµрэхпин эмтэрбитим – мин.

Эр ки´и буоларбар, 
Олох олоруу эрэллээх, бигэ тирэ±эр тирэммитим,
¥лэ-хамнас, дьон-сэргэ, µі´µгэр сылдьыбытым – мин

онтон атына буоллар, олоруом суох этэ билигин,
олох долгунугар о±устаран, оломун булбакка, тимирэн...

Эр ки´и буоларбар, 
Тулалыыр дьон-сэргэ ту´а, ту´алыыр іттµн туппутум,
Аламай кµнµ айбыт айыл±аны, ахтар-саныыр буолбутум – мин.

онтон атына буоллар, олоруом суох этэ билигин,
олох долгунугар о±устаран, оломун булбакка, тимирэн...

          2004 с.

Айаммар ыраатта±ым аайы, 
Эн миэхэ чуга´ыыр курдуккун, 
Дьиэбиттэн ті´інін тэйэбин –
Соччонон куппар иІэ±ин.

Хос ырыата:
Сылайан, ахтан кэлэммин 
Сылаас сы´ыаІІар умсуо±ум, 
ИстиІ и´ирэх далбарбар,
Иэйэр имэІнээх тапталбар.

Арахсыы у´аата±ын аайы, 
Аттыбар ахтыл±ан буола±ын, 
Атын сирдэргэ аараатарбын, 
Ааспат санааларбар сылдьа±ын.

Тіннµµ чуга´аата±ын аайы, 
Тиийиэхтээх суолум ыраатар, 
Кµµтэр кірсµ´µµм тµгэнэ 
Тэлэгийбит санаабын тµмэр.

Сµрэххэ минньигэс ба±айы 
Кэтэспит кэлбит µірµµтэ, 
Олоххо дьол илэ кістµµтэ 
Омуна суох оннук буолла±а.

    2004

ыраатта¡ым аайы
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эйИГИН кэрэХСээммИН

Эйигин кэрэхсээммин, эйэргэ´э билсэммин,
Ìин бµгµн сааспын умнан, эдэрбэр тµстµм.
Сыллар сы´ыппыт сыраларын умнаммын,
Олохпор саІалыы тапталбын кірµстµм.

  Сµрэхпэр иэйии тыллара,
  дуу´абар таптал тыллара,
  аттыбар ырам турара,
  алыптаах тµгэн туойара.      

Эйигин эрэ, эйигин эрэ кі´µппµт эбиппин.
Бµгµн ону билэммин со´уйбут курдукпун.
Тµгэн бэлэхтээбит дьолугар тэІнээммин,
Сµрэхпэр эйигин курдары а´арбыппын.

Эйигин сэргээммин, дуо´уйа истэбин.
Бµгµн дэІІэ тиксэр дьиктигэ тµбэстим,
Дьыл±а тикси´иннэрэр аналын итэ±эйдим,
Отой да оло±у олоро иликтии  сананным.

Ìин эйиэхэ тапталбын
Оло±ум тухары хо´уйбутум,
Èэйиилэрим сµмэлэриттэн
Сµрэхпэр нарылаан хомуйбутум.

Ìин эйиэхэ тапталбын
Кµннэтэ биэбэйдиир буолбутум,
Сыанабылым кыырпахтарыттан    
Аламаас кэриэтэ чочуйбутум.

Ìин эйиэхэ тапталбын
Сµрэхпэр-быарбар ииппитим,
Ыра-ба±ам ымыыларынан 
Ыпсаран-тупсаран симээбитим.

Ìин эйиэхэ тапталбын
Эрэнэ, итэ±эйэ кµµппµтµм, 
Јйµм-санаам тµгэ±игэр
Кэлэр кэмІэ харыстаабытым.

Мин эйиэхэ тапталым –
оло±ум, оІо´уум сырдыктара,
кэрэни кэтэ´э кэрэхсиир
аа´ар сыллар  ахтыл±аннара.

Таптаабат эрээри
        Тапталы хо´уйан,
Табылларын,
        табыллыбатын
       таах да ійдіібітµм..
Таптал диэннэрин
        тала´а, сырса
       таппата±ым, талбата±ым
Табыллыбыт кэммэр 
        таала, уулла
Татакай уотугар,
        та±ыл уолугар
Таттаран, таарыйан, 
        таалалаан  аа´арым

¥лµ´µйµµ µі´µгэр 
  µгµстµк устубутум.
¥ірµµм у´аабакка,
  µістэн кытылбар
¥ксµгэр µµрµллэн,
  µтµрµллэ тиксэрим.
Таптал диэннэрин
  таах да саныырым. 
Ханна тиксиэн,
  ха´ан кэлиэн билбэтим.
Ол курдук оло±ум тухары
  оІо´уум оІочотугар
   олорон и´эрим.

мИН  эйИэХэ  таПталбыН

таПтал дИэННэрИН
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ХааттыСка 

Эн би´и и´ирэх сы´ыаммыт, 
Кірµµй, тµгэІІэ хатыламмыт,
Èэйэр сµрэхтэр ис дьиІнэрэ
Кумаа±ы кµлµгэр хатаммыт.  
 
Умнубат до±орбор 
  уунабын бэлэхпин,
ааспыт кэм
  астык ахтыл±анын,    
арахсыыны аахсыбат
  кэм кэрэ´итин,
кэрэ тµгэн 
  кэхтибэт хааттыскатын.

Ìэлдьэспэт чахчыны кіріІІµн,
Ìиигин кытта урут алтыспыт 
Ìинньигэс кэмнэргин саныа±ыІ, 
Ìичийэн, сонньуйан кэлиэ±иІ.  
Курутуйбут куту сэргэхситэ,  
Курус иэйии куу´ан ылыа±а,  
Ахтыл±аныІ кэмсиин амтана  
Сµрэххэр биллэрэн аа´ыа±а. 

Ол да сіп ини, эн би´иэхэ,  
Санаа сааталын тумнумуохха, 
Олохпут µірµµтэ ааспыттан  
¥µнэн тахсарын умнумуохха.  
 
    2004

НьУрГУйааНа

ну´араІ киэ´э
  нууралыгар сууланан,
ньургуйаана барахсан
  нууралдьыйан киирбиккэр. 

Кірбµттэн µірэн,
  Кімµскэм ууланан,
Хай±ахтаах быарым
  Хай±абылынан туолбута,
Уолукпар тиийэр
  Уолуктуур µірµµм
УоскулаІы умуннара,
  Уйул±абын хамсаппыта

ну´араІ киэ´э
  нууралыгар сууланан,
ньургуйаана барахсан
  нууралдьыйан ааспыккар. 

Уола хааммар умсугуйуу
  Уйу´уйан барбыта,
Эппин-хааммын
  Эймэ´итэр иэйии
Сµрэхтээх-быарбар
  Сµрэлинэн киирбитэ,
СібµлэІим умайбытын
  Сµрэ±им эппитэ.

ну´араІ киэ´э
  нууралыгар сууламмыт
ньургуйаана барахсан
  нууралдьыма сэгэрим. 

ТэІнээ±э суо±ум
  Тэйэ хаамыма,
Тэ´ийбэт тапталбын
  Тэпсэн аа´ыма,
Ыралаах ба±абын
  Ыраатыннара барыма,
Ыра курдук бэйэ±ин
  Ыксабыттан араарыма.

т¥ГэННэр

Ааспыт, кэлэр кэмнэр
Арахсы´ар тµгэннэрэ,
БµгµІІµ буола турар
Олох чыпчыл±ан µгэннэрэ.

Субу, саманна, сибилигин 
Баар, суох мунньуллан, 
Дьол, сор буккуллан, 
Олох тµгэІІэ тµмµллэр.

Тµбэ´эн кэлиэ тірµµ,
ТµгэІІэ µіскµµр µірµµ,
ТµгэІІэ тµбэ´эр ілµµ,
Тутулуктаах оло±уІ ірµµ.
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Кµндµ тіріппµт ийэбиэт, 
Бµгµн эйигин айхаллыы,
Айыы санааны угуттуу,
Алгыс µтµітµн аныыбыт.

¥с кутуІ таптала,
т³р³ппµт о±оІ махтала,
кµн кµбэй ийээбит, 
ахтар айыы´ыт эбээбит!

Ки´и ки´итэ буоламмыт,
О±о   уруу туоламмыт,
Омук тірдµн оІороммут,
Олоробут би´и дьоллоохтук.

¥с кутуІ таптала,
т³р³ппµт о±оІ махтала,
кµн кµбэй ийээбит,
ахтар айыы´ыт эбээбит!

Эдэрдии эрчим бэйэлээх
Элэккэй эйэ±эс эбээ±ин,
Этэр сµбэлээх, эрэл сµрэхтээх
Эн эрэ би´иги ийээбит.

¥с кутуІ таптала,
т³р³ппµт о±оІ махтала,
кµн кµбэй ийээбит,
ахтар айыы´ыт эбээбит!

Тула эргийэр кииммит,
Туллубат тутаах ки´ибит,
¥ірµµбµт µтµітэ эйигинэн,
Дьолбут би´иэнэ эйигиттэн.

¥с кутуІ таптала,
т³р³ппµт о±оІ махтала,
кµн кµбэй ийээбит,
ахтар айыы´ыт эбээбит!

Тула іттµгэр µірµµ туойда,
Дьыл±а Хаан ыйаа±а таайда.
Тілкілііх тµірэх олордун,
Удьуор аймах уу´аатын.

¥с кутуІ таптала,
т³р³ппµт о±оІ махтала,
кµн кµбэй ийээбит, 
ахтар айыы´ыт эбээбит!

Айыы сааскар арчылан,
Санаа буоларынан саргылан,
Амарах ахтар ки´ибит,
¥тµікэн, мааны  ийэбит!

    2005 с.

¥С кУтУ¢ таПтала
(ийэ±э махтал)

маХтаНа СаНаатым...

Ìахтана санаатым эн истиІ сы´ыаІІар,
Сµрэхпэр сіІмµт санаабын µллэстибиккэр,
Кураанахсыйбыт куппар эрэли эппиккэр
Ыарахан кэммэр ійібµл буола кэлбиккэр.
  Махтана санаатым барбытыІ кэнниттэн,
  кэмсинэ санаатым бэйэ±эр эппэтэхпиттэн.

Ìахтана санаатым ис санааІ и´ирэ±иттэн,
ОІо´уута суох олус сэмэй оІо´уулаа±ыттан,
Ки´илии ыраас килбик бэйэлээххиттэн,
Сµрэ±им ылынар сµбэлээх буолбуккуттан.
  Махтана санаатым барбытыІ кэнниттэн,
  кэмсинэ санаатым бэйэ±эр эппэтэхпиттэн.

Ìахтана санаатым ийэ кутуІ иитиитигэр,
Айар кутаах ки´иэхэ сы´ыаныІ итиитигэр,
Санаа буолардаа±ыныы сайар сайа±аскыттан,
Эйэ кэлэринии эрэмньилээх эйэ±эскиттэн.
  Махтана санаатым барбытыІ кэнниттэн,
  кэмсинэ санаатым бэйэ±эр эппэтэхпиттэн.
           
        2005.01.06
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Туга да биллибэт 
  туман тулалаах,
Èнникитэ биллибэт,
  и´ирэ±э и´иллибэт
Тулаайах олохпор
  туйаарар сырдык
Туо´ахта курдук
  туохха´ыйа кірбµтэ,
Èс дьиІинэн
  илбийэ иІмитэѕ

Олохпун іІійбµт
  ол тµгэн кірµµ
Сµрэ±им сµрэлигэр 
  сµр буолан иІмитэѕ
Былыттаах дьыл±ам
  быралыйар айанын
Быы´ын арыйан,
  кµн сырдыгын
Кыл ута±а буолан,
  кµлµмµрдµµ тыкпыта.

Санаам сааппыта
  бу аралы сырдыктан,
Бу ыраас,
  чараас кырдьыктанѕ
Хайдах буолан,
  туохтан мунан,
Ìин бэйэм бэйэбин
  бµдµккэ-бадыкка,
Бµлгµрµ турукка
  киллэрэн кэбистим?

£йµм сµрэхпин
  ³рµ´µйэ ыйыппытаѕ
туйаарар сырдык
  туманы ыспыта,
кµннээх халлааммын
  к³рд³р³н µ³рпµтэ!

тУйаарар  Сырдык

оЧЧо¡о эйИэХэ

Куккар-сµргэр олох кэрэтин биэбэйэдээ,
  Сµрэххэр-быаргар олох суолтатын сыымайдаа.      
       ¥чµгэйи-ку´а±аны араара, аан дойдуну анаара,
     искэр итэ±элгин ииттин, эрэлгин эллээ,
       таска тахсар тапталгын таптай.

        оччо±о эйиэхэ
£сп³т-бµкпэт ³йд³бµл тиллиэ,
£лб³т-сµппэт ³й-санаа эбиллиэ.
        оччо±о эйиэхэ
Сµрэххэр олох амтана биллиэ,
куттан-сµртэн ку´а±ан т³ннµ³.

Уйа¡аС ИэйИИ

Уйа±ас иэйии уйул±абын хамсатта,
Уйу´уйбут сµрэхпин ууллара уоскутта,
Сайа±ас сы´ыан санаабын саймаарта,
Сата±ай ба±абын саа´ылыы салайда.

ИстиІтэн ирэммин, иэйиибэр иІним,
И´ирэххэ сууланан, ис дьиІмэр киирдим.

Эйиэхэ иІээІнээн, тула±ар туохха´ыйан,
Аттыгар амарахтыйан, атыттардан ордорон,
Таба талан таптаатым  дуу тугуй,
Сірµ-сіпсіін сібµлээтим дуу тугуй.

Эйигин эрэ, эйигин эрэ то±о эрэ
Эймэ´итэр эйгэ, эйэ±эс элээн оІостон,
Саймаардар сайаан, туймаардар тула гынан,
Олоруохпун ба±ардым олус у´уннук.
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Уол о±о атааІІа аттанарыгар,  
Арахсар тµгэн атаарыы буолбута.
Јйдµµгµін, ол сулу´у кіріір диэбиккин,
Јлір да кµІІэ кі´µтµіх буолбуппун... 

эмискэ бы´ынна 
эргиллии ситим суола,
Сµттэ былыкка тиллии ти´эх тыына, 
Умулунна харахтарга олох кыыма.
хас ийэ сµрэ±э харааста айманна. 

Бырастыы, тыллыбатах тоІуй таптал,
Эн аналыІ была±айга былдьанна. 
Дьыбардаах тымныы дойдубут силлиэрэр
Хаар ууллуо, таптал ньургу´уІІа тиллиэ...

Тулаайах таптал туруйа кут буолан,
ДириІ далай ыйыстар киэІ иэниттэн
До±орбун  ыытыый, тіннірµµй диэбиттии, 
Туохха´ыйа туойа, уйдара кітірі... 

Ìуус дьыл±а кутур±анынан кутуран,
ÌуІур оІо´уулаа±а тугун сµрэйѕ 
Уолаттарбыт бааллара буоллар ньииѕ
Уйадыйыа суох этэ Сахам сирэ. 

До±уґуол бµтµµтэ, тыал астар тыаґа...
Сурэх тэбэр тэтимин тыаґыгар суругунан тахсар тыллар:

Сµрэхтэри этитэр
   сµдµ таІара халлаан, 
   эппэт кэлэ±эй буолбута онно,
     тыын харбас тыйыс тµгэІІэ... 
Èилимэн далайын
  иин тµгэ±эр кубулутан,
   сµµ´µнэн саханы 
    онно симпитэ,
     Айыы айма±ын хаанынан ытата...
Ол эрэн, олох сал±анарѕ
  кэскил и´ин умсубут манчаарылар 
   кэнэ±эскилээх кэнчээрилэрэ
    кэлэр олох кэрэтин са±аллар!..
              
                 2004 с.

тУрУйа  кУт
Кыайыы 60-с кірсі «МУУС  ДЬЫЛ¡А» киинэ±э,

(иккис тігµлэ)
Уххан тыла    А. Егоров матыыба

Тойон буолла да тор±он,
Тойор±оото±уна эрэ – 
   тото туолар.
Ба´ылык буолла да бардам,
Бардамсыйда±ына  эрэ –
   баардыы сананар.
Ити то±о итиннигий?

Салайааччы буолла да,
Сабырыйда±ына эрэ
   сатана саатанар. 
Кµµстээх буолла да,
Кµімчµлээтэ±инэ эрэ
   таба табыллар.
Ити то±о итиннигий?

ИтИ то¡о ИтИННИГИй?
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СааС кэллэ
(Сааскы санаалар)

Уххан тыла   А. Егоров матыыба

Саас кэллэ. 
  Эппэр-сииммэр 
   саас эбилиннэ.
Саас кэллэ.
  Санныбар іссі биир 
   хаар уулла.
Саас кэллэ.
  Аламай кµнµм
   арылы сырдыгар.
Саас кэллэ.
  А±а Халлаан
   айар тыыныгар.
Саас кэллэ. 
  Сµрэхпэр иэйии 
   имэІирэ иитиллэр.
Саас кэллэ.
  Дуу´абар санаа 
   дьалыІыра тыллар. 
  
Саас кэллэ.
  ТоІмут ирэр,
   утуйбут у´уктар.
Саас кэллэ.
  Туох барыта 
   µµнэр, µіскµµр.
Саас кэллэ.
  Айыл±а тыынар тыына
   илэ, дьэ, тиллэр.
Саас кэллэ.
  Саас кэллэ...

к£р¥¥й, ол бараХСаНы...

Кірµµй, ол барахсаны,
Чооруос чобуоххайбыт,
Кы´ыл туо´ахта тібітµн 
Кылахачыта чуочайбыт. 

Туллук µірэ туругурбут.
¥рµІ кімµс солотуу
¥ргµірµнэн µірдээри, 
¥ірдµ´эн µімэхтэспит.

ХаллааІІа хара тураах 
Хаа±ыргыыра да хай±аллаах,
Сахсыр±а да саа±ыныыра,
Саныахха кытта астык.

Саа¤ыН кУрУУк тылла

Саа´ын куруук тылла,
СаІалыы кірµІ оло±у.
Хо´уттан, саІаттан табылла,
Кэхтибэт кэрэттэн са±ылла!

Сааскы санаа арылхай,
Харах саатар ча±ылхай.
¥ірэ-кіті, уулла, мичилийэ,
Сµттэ кы´ыммыт мэлийэ.

Ууллар хаарым  кµлµм-аллар,
Тула іттµм мичик-аллай.
Сыккыс уута сы´ыгырыыр, 
Кµрµлгэн кµлэн кµ´µгµрµµр.

Хайдах µірµім суо±ай!
Харалдьыкка ньургу´ун
Харахтарбар мандар уру´уй
Хампа кµі±µнэн уунар уруй!

Кµн кµлэр, Сир ийэ иэрийэр 
Таммах тµ´эр, чопчу мичилийэр, 
  Чалбах эмиэ кµлэр
  Элэккэй-эйэ±эстэй!

Сайан киирэр сайа±астай
Сааскытыйыы саймаархай, 
  Амарах дуу´а  а´а±астай,
  Дуо´уйар сµрэх алама±ай.

Кµн иэдэспин сыллыыр,
ХатыІІа ымыы ыллыыр.

Хайдах µірµім суо±ай
Харалдьыктаах халдьаайыбар
  Сааскы тиллии салаллан,
  Сайан тиийэн кэлбититтэн!

Саа´ын куруук тылла,
СаІалыы кірµІ оло±у,
  Саа´ын куруук тиллэ,
  СаІалыы тыллыІ олоххо!

Саа´ы кытта тэІІэ тиллэ,
Сайдар санаа кэллэ илэ
  ТыллыІ, µµнµІ сайда,
  Саас эйигин, саІаттан айда!

СааС эйИГИН Са¢аттаН айда!
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кИэН тУттУом этэ

Эн мичээргэр эйэргиир кµлµµбµн,
Эн манньыйар дьо´уІІар µірµµбµн
Тиэрдэрим эбитэ буоллар,
Киэн туттуом этэ тапталбынан,
Эр бэйэм эрэли тµстµµр аналбынан.

Эн олоххор эйэ±эскин толорор иэйиибинэн,
Эн кэрэ±ин кэ±иннэрбэт харысталбынан
Чµімчµлµµрµм эбитэ буоллар чілгµн.
Киэн туттуом этэ тапталбынан,
Эр ки´и оло±у тµстµµр аналбынан.

Эн ийэ буолар аналгын толорор аІаарбынан,
Эн ыраІ туоларыгар буолар саталбынан
Тµстµµрµм буоллар тілкі±µн,
Ìахтаныам этэ дьыл±абар
Эр ки´и буолан, оло±у айбыт аналбынан.

Кірі±µіт, кірбіккµіт!?
Бу, хайдахтаах быдьар
  ій  санаа дьэбэрэтиттэн
Силис тардан, µнµгэс анньан,
  µµнэн тахсыбыт 
   мара майгыный!?

Бу, ханнык сµлµ´µннээх сырык
  сытыйбыт сыккы´ыттан
Сиик сэниэ ылан,
  ситэн силигилээбит
   сидьиІ сигилиний!?

Бу, ханнык хадаар удьуор
       хаанын батан хатылаабыт
      хара, ха±ыс бы´ыыный!?

Удьуор кітµппэт дииллэрэ
       уолугунан тыыммыт,
Тµікµн тірµттэрин тірµі±эр
        тібµрэхтэрэ кіппµт – 
        бу ки´иэхэ!
ХайыаІ баарай, 
         дьиІ кырдьык – 
                  хааІІа дииллэрэ
                    илэ кі´µннэ±э...

к£р£¡¥£т, к£рб£кк¥£т!?

СУУралла УмУллУУ

Саппа±ырбыт былыттар 
  санаа ута±ыныы,
   су´уктуйбут барыкка 
    сууралла сµтэллэр.
Улугурбут ба±аларым 
  умнуллуу дойдутугар 
   уохтара, кылыннара 
    умулла усталлар.
Суураллар, умуллар 
  сулумах санааларым 
   суохха сууланан 
    сурахха са´аллар.
Кураанах хаата 
  куруспун куу´ан, 
   кумаламмыт дуу´ам 
    кумалааныгар олоробун.
Олоробун оторуна, 
  оло±ум барахсан 
   онорбут баастарын
    ото´уттуу, о´оруна..
                 2007



232

у х х а н .  К Э М  с у о л у г а р

С¥рэ¡Им тэлГэ¤этэ

Сµрэ±им тэлгэ´этиттэн тэйдим да,
    айаным  суола са±аланар.
Эмиэ бутуурдаах, эриирдээх
    айар  айан оло±ум сал±анар.
Ха´ан эргиллэр биллибэт
    аны, бу сµрэ±им тµ´µргэнигэр
Арай, айаным эрэ´этэ
    эргитэн тіттірµ а±алла±ынаѕ

Урут ха´ан эрэ тµ´эн ааспыт
    сµрэ±им кутаатын оннугар
Атын айанньыт ки´и уот оттон,
    хонон, іріін ааспыт дииѕ
Оллоонум ма´а  уларыйбыт,
    ачаах ма´ым ар±аа хайыспыт,
Бу ту´µргэннээх чіІічікпµн
    ким эрэ хаардаан ааспыт.

Сµрэ±им тэлгэ´этиттэн тэлэ´ийэн,
    тэбиэ´ирэр, тэ´ииркиир буолбуппун.
Ханна тиийэн сэргэ туруоран,
    сэлиик аппын сэргэ±э баайабын,
Хара тыа ма´ын кэрдэн,
    эркин охсор эрэлбин тутабын,
ЧіІічік олбохтон чіл олоххо
    чікіччу бµтµннµµ кі´ібµнѕ

то¡о маННыккыНый?

Олох барахсан, кэпсэтиэхѕ
  то±о манныккыный,
   тапталгын тіннірбіккµнµй,
Эн миигин 
 суолуІ ханнык то±ойугар
  умнан кэбиспиккиний?
Олох барахсан, бээрэѕ 
 то±о эн манныккыный,
  мин эйиэхэ кимминий?
Эт эрэ, эн миигин
 ханнык µідэн тµгэ±эр
  тµ´эрэн кэбиспиккиний?
То±о мин бµгµн
 туту´ар туурабын 
  тутулукпун ы´ыгынным,
То±о мин бµгµн
 тірді, тірµтэ, тµірэ±э,
  сµнньэ суох курдукпунуй?

Айбытыам, бэлэхтээбитиІ дии,
 бу кµннээх халлааны,
  бу ну´араІ киэ´эни.
Бу сулустар су´умнарын,
 тыал сиккиэрин, арда±ы, хаары, 
  ардыгар туохха´ыйан ытыыры.
Эн бэлэхтээбитиІ дии,
 таптал µгэнин, тугу бары 
  умуннарар тµгэнин.
Ол бэйэІ туохтан кэлэйэн,
 тумнар буоллуІ мин дьыл±абын,
  ынтах астыІ ыралаах ба±абын?..

тУГУ¢ тылай...

А±а халлаан Èйэ сирдиин 
    алты´ар, аалсы´ар 
  араІаларыгар  Сир Сибииргэ
   тыынар тыыннаах оло±ун булбута,
Ìанна ки´и  ки´и буолбута,
    Айбыттан аналлаах   
  айыы ки´итэбин дэммитэ.
Кэлэн барар 
    кээмэйдээх , мээрэйдээх 
  кэм кэрдиитигэр 
   кээрэнэн кэбирии,
Туруу бараан
     орто дойду 
  тууратыттан туту´ан,
Јркіннііх ылгын айанын
     ірі±ітугэр  уор±атыгар хатанан,
Ыырдарыгар ыана, 
    хаттаан хатылана,
  тіхтµрµйэн тірµµ
Орто дойдутаа±ы
    олохпун олоробун дии,
  бу бµгµн, манна,
    сип  сибилигин,
    ону хайаары гына±ын?...
«Тугу гына олоро±ун» диэн
   тугуІ тылай,
  бу ки´и да±аны...
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¥лэттэн µµрµллµµ, 
  олохтон µтµрµллµµ,
Айар, суруйар майгынан 
  атарахсыта ата±астаныы,
Саныыр санааттан 
  кіІіні матарыллыы.
Бµгµн эмиэ
  бµппэт иннибэр
Бµтэр у´ук кэлбитинии,
  бµрµµкээтэ мин туспар.

¥рдµк салалта±а
  сіп тµбэ´эр ту´угар
Дьа´алтата дьайда,
  уураа±а уурулунна, 
Бирикээ´э туолан, 
  би´ирэнэ бигэргэннэ.
Јй-санаа-толкуй 
  і´µргэ´ин іргі´µгэр
Билии-кірµµ 
  биитинэн дугунан,
Этэр-тыынар 
  эрдээ±ин ылынан, 
Этиллибэти этэммин,
  сатаммат аатырдым. 
этэр этиибиттэн 
  элэ бы´а элэйдилэр.

Айар-суруйар
  аналын тылынан
Сµрэх кіІµлµгэр 
  сµргэбин сµбэлэтэн,
ДьиІ кырдьыкка 
  сµрэхпинэн сібµлэтэн,
Суобас этэринэн
  суруйбут санаабыттан 
Сонордоно, отордоно,
  сойуолана суо´арыллан,
эмиэ кырдьыгым иннигэр
  тобукпар олортулар. 

Кимнэрэ, туохтара биллэн,
  киІнэрэ-наардара холлон,
Сабардыыр салалта
  саба тутта саІабын.
Са±ар, саІарар кыахпын 
  сарбыйдылар, кырыйдылар.
Тахсар сирбин бµілээннэр,
  барар сирбин манааннар,
айар сµрэх к³Іµлµн
  эмиэ кыІаан эрэллэр.

БµгµІІµ олох кырдьыгын
  бµлгµрµтэ тиэрэннэр,
Бэйэлэригэр эргитэн,
  биллэрэн, и´итиннэрэн,
Би´ирэм бэлиитикэ
  би´игэр иитэллэр.

Бµгµн кинилэр 
  айан атын µрдµгэр,
оттон мин бµгµн
   э´иллэр и´эх кирэбин.
Бµгµн кинилэр 
  кыайар кырдьыктар,
оттон мин µµрµллэр µ³рµµбµн
  ³йд³мм³т ³´µ³ммµн.
      
    16.02.07

    

¥¥р¥лл¥¥

Элбэх хаары уулларбыт олоххор
Сырдык санаа сулустара тыгаллар.
Тірµт уус, хаан, удьуор тардыытыгар
Ааспыт кэмнэр бµгµІІµнµ са±аллар.

¥рµІ тыын сырдыгынан сыдьаайан,
Хаарыйар хабыртан харыстыыр,
Ки´илии сы´ыан сылаа´ыгар
Килбиэннээх олох аана арыллар

¥рµІ тыыннаах сырдык ки´и,
амарах сµрэхтээх айыы илдьитэ,
к³мµс кµрµ³лээх к³Іµл бэйэлээх,
кэлэр к³лµ³нэ±э кэскил бэлиэлээх.
а±а халлаан, Ийэ дойду
тыыннаах кэрэ´итэ±ин! 
эн!! СЫрдЫк кИ¤И!!

Кµн ба±алаах кµндµ ки´ибит,
¥рдµккэ µµнэр µктэл буоллуІ,
¥тµі±э, кэрэ±э кэккэлиир
¥тµмэн µтµіІ махталын буллун!

Сырдык кИ¤И
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оНУ бИллИбИт...

Èс дьиІэ суохтан бэри-бэрки´ээн,
È´ирэхпит, истиІмит илэ-илэ´ийэн
  итээбитин,
Èэримэ дьиэттэн, уоттан тэйэн,
Èйэ куппут и´ийбит курдук дии... 
  ону биллибитѕ
Сатабыла, табыла суохтан саатан,
Салыйбыт эбит салгын куппут.
  ону биллибитѕ
Буортулаах сутуйар астан а´аа±ыран,
Буомурар буолбут буор куппут.
  ону эмиэ биллибитѕ
Ки´илии сы´ыаммыт киэр хайы´ан, 
Айыы майгы-сигили маратыйан,
  уларыйбыппыт.
Албын,  тµікэй, сымыйа  сиикэй кыттан,
Киэммит, дьо´уммут киртийбит
  ону биллибитѕ
Эрэйбитин  энчирэтэр эрэлбит элэйэн,
Этэр тылга, саныыр санаа±а эрэммэт 
  µлµгэрэ.
Èтэ±э´и толорор итэ±элбит итээн,
Айыы сы´ыан а±ыйаабыт да эбит,
  ону эмиэ биллибитѕ
Атын билии, µірэх, сатарытар сайдыы,
Саха тыллаах, хоро ійдібµллээх хоторо
  би´иэхэ тиллибит.
Кырдьыгынан сылдьар кы´ал±ата элбиир,
Суобастаах ки´и суолтан туоруур,
  ону биллибитѕ
Сіп тµбэ´э, сµбэлэспэккэ сібµлэтэн,
Албынна´а, кэтэнэ-манана сылдьар
  табыга´ын.
Барытын ійдµµ сылдьар наадата суо±ун,
Кірбітіх-истибэтэх, билбэтэх ордугун,
  ону  биллибитѕ
Бары барыта, бэйэІ да атыыга тураргын,
Тµмµгэр албын-тµікэй, сымыйа кыайарын
  кірдµбµт.
СириІ симэ´инэ, баайа олохтоо±ор ордугун,
Омук ту´а, отой кыра суолталаа±ын, 
  ону эмиэ биллибитѕ
Бээ-эрэ, туохпут эрэ, то±о эрэ тыллыбыт,
Ханна тиийэри, туох буолары сибиэркээн,
  сэрэйэн биллибитѕ 

БилбитиІ-биилээххэ, 
  санаабытыІ – саалаахха,
тылгын-³скµн-тылбыйыахтара, 
  санаа±ын-оноо±ун 
   сарбыйыахтараѕ 
    но´уора±ын к³нн³рµ³хтэрэ!
СаІарыма, саІарба! 
  Билбиттээх ба±астаахѕ
эн ба±ас! чут! киэр буол! 
  туораан биэр! «дьоннор и´эллэр"ѕ

       2004 с.
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Эн харахтаргар –
  кµннээ±и олох тµбµгэ,
Ааспат кы´амньы,
  кы´ал±а кыайбыт тµмµгэ.
Эн харахтаргар –
  эдэр саа´ыІ кµлµмэ,
Ааспыт тапталыІ
  ахтыл±анын кµлµгэ.

Эн харахтаргар –
  тохтоон хаалбыты,
Хал буолбуту ійµµ, 
  бµгµнµ бµтµннµµ кірµµ,
Эн харахтаргар –
  саІаттан куттаныы,
Туохтан бары туттунуу,
  туран эрэ сіІµµ.

Эн харахтаргар –
  ыра санааттан тэйии,
Сµрэх кіІµлµн
  тыыннаахтыы кімµµ.
Эн харахтаргар –
  санаа буолбатынт толоруу
Ìунаахсыйа, муІурдана
  бэйэІ бэйэ±эр мунуу....

эн арайѕ
  Майгы-сигили маратын,
£й-санаа тута±ын
  ырытан, ыатаран кэллэргиэн.
ханна, туохха 
  тиийэн эрэргин биллэргиэн.

эн арайѕ
  Јй, санаа, толкуй,
Иэйэр имэІ и´ирэ±ин, истиІин
  искэр киллэрдэргиэн.

эн арайѕ
  Сайар санаа сайа±а´ын,
            ыра санааІ чараа´ын 
Ыраахха ыыттаргыан,
  ытыыр ыраа´ын ситтэргиэн!

эн арайѕ
  айыы санаа, амарах, истиІ...
        айар ситимин биллэргиэн!

эн храхтаргар
  тыгыа этэ тыыннаах тырым...
эн харахтаргар 
  тиллиэ этэ ³спµт олох!

эН ХараХтарГар

эН ¥£рб¥т ХараХтарГар

Эн µірбµт харахтаргар
Кµн кµлµмэ сітµілµµр,
Эн мичик міссµіІІэр
Сылаас сы´ыан µіскµµр.

то±о бэрдэй, тугун кэрэтэй!
туохтан манныгый, то±о оннугуй?

Эн кірбµт харахтаргар
СанааларыІ сыдьаайа,
Эн мичээр сэбэрэ±эр
Ыра сырдыга, ыраа´а.

Эн эйэргиир эйгэ±эр
È´ирэх сы´ыан илгийэр,
Эн илгэлээх тула±ар
ÈстиІ иэйии имэрийэр.

к£Ст¥бэтИ  к£р¥¥й...

Ìин этиэхтээх санаам
  бу кістµбэт эйгэ±э
   уста сырытта±аѕ 
Ìин туолуохтаах ба±ам
  бу ыралардаах туона±а
   кэтэ´эн турда±а...

Ханнык кітµгэн санаам
  тµµ куорсунугар уйдаран,
   мин онно тиийиэмний,
Туохтаах ини буолан 
  туналыйар эйгэм тойугун
   торумун тутуомунуйѕ

Санаам симиттибэккэ,
  бу сии салгыІІа иІэ,
   ситтэрбэти эн ситиий..
Ыра ба±ам ымыттыбакка,
  ыраахха баарга ыкса
   аттыгар эн тиийиий..

Истибэти истиий,
  ситтэрбэти ситиий,
         к³стµбэти к³рµµйѕ
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Бу буоллун-хааллын сы´ыаннаах
  бутуур-ытыыр кэмІэ,
Бу мэлэкэ-тэлэкэ майгылаах 
  мэлдьэх мээнэ тутулга,
Бу атыыланар албын
  аІаах-муІаах турукка,
хайдах, туох буолабыт,
  хайа айан суолун тутабыт,
хайа харам хараан  
  ха´аас сµбэтин булабыт?

Ìі±µллэ -этиллэ мірійдінір 
  мілтіх , мікµ тµгэннэргэ
Ìі´µлгэ міккµірэ міІµрээтэ,
  кілµінэ ілµірэ кі±µрээтэ.
Ким кимэ, туох туга
  туокката,  суолтата тутахсыйда,
Тулаайах -илээйэх санаа±а
  тус  ту´а эрэ туругурда.
Дойдулаах, тірµт олохтоох
  дьо´ун суолтата тµстэ,
Омук уратыта, дьиктитэ 
  уталыйбакка эмиэ бµктэ.

Ха´ыырар харчылаах харалтата,
  µігµлµµр µптээх салалтата,
Ба´ылыыр-кі´µлµµр балыыра,
  баламат бардам сабардама.
ЭппитиІ эппиэтэ и´иллибэт,
            саІарбытыІ да ти´иллибэт.

¥і´ээ кіні былааска
  µітэн тиийбэккин ол ыраахха.
Бэйэ±ин бэйэІ дьа´анаргар
  бэрсибиттэрэ кыракатын,
Санаа±ын сайа салайынаргар
  сатамньыта суо±ун эбитин

Тµµлээн, тордоон сиэрилэр
  Тµµтэх сокуону суруйаллар,
Барытын ба´ылаан бараннар
  балыырдаах оло±у тµстµµлэр.
Биири биэс кынар оннугар,
  бииртэн сэттэтин ылаллар.
Олохпун оннук дэ´э  дэ´элэр,
  онон-манан олуйаллар, ыгаллар.
О´орунар, эмтэнэр кыах биэрбэккэ,
  сµ´µрдэн, сэтэритэн и´эллэр.

Бу буоллун-хааллын сы´ыаннаах
  бутуур-ытыыр кэмІэ,
Бу мэлэкэ-тэлэкэ майгылаах 
  мэлдьэх мээнэ тутулга,
Бу атыыланар албын
  аІаах   муІаах турукка,
хайдах, туох буолабыт,
  хайа айан суолун тутабыт,
хайа харам хараан  
  ха´аас сµбэтин булабыт?

ХайдаХ, тУоХ бУолабыт?

Аа´ан хаалбыт сахтарым –
Айымньылаах оло±ум олуктара.
О´он эрэр суолларым –
Олорбут оло±ум омоонноро.

Ааспытым ахтыл±ан буолан,
Атаарбыттыы сайы´ан,
АІаараахтаан  туралларын
А´ыйаахтыы, аймана кірібµн.

Кэлэр кэрэ кэмнэрим –
Кэскилим кэ´иитэ  буоланнар
Кэккэлээхтээн тураннар
Кэтэ´ээхтээн эрэллэрин этэбин.

БµгµІІµлµµр кµннэрим
Бµтэй бµтµн бэйэкэтэ
Бу сибилигин, субу манна
Буола турарын эмиэ билэбин.

¥µнэр µйэ µнµгэстээх 
¥чµгэйдээх µтµмэн айыытын
¥µнэр сор±ото  буоламмын
¥ідуйэ-µксµµ, µірэ турабын.

кэмим кимэ – мин  буолабын,
кэлэр кэм – кэрэ´ит  уолабын.
Буолар дьайаанынан туолабын
СарсыІІы олох суолабын!

Мин, 
 ханна барара, 
  ха´ан тохтуура биллибэт,
хатылана турар 
 кэм  суолабын.
Мин,
 Сал±ана турар,
  быстыспат ситим  буолабын.
Мин,
 кэлэр кэминэн туолабын, 
  аа´ар кэминэн  уолабын.
Мин,
 айар халлаан  суолабын,
  бэйэм кэмим уолабын...
Мин, 
 бµппэт эргиир
  кэлэ турар кэмин 
   туойабын! 

мИН кэм СУолабыН
(Кэмнэр алтыhыылара)
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Сааскы кµн имэІнээх салгына
Сµрэххэ тиийэ курдары сайда,
Кутум куну´угар кырыс тарда,
Ньургу´унум дуу´абар тылынна.

Јйгі-санаа±а іртін сылдьар
Јйдібµл µчµгэйэ эрэ тилиннэ.
ХалыІ таІас хаххалыы сылдьыбыт
Бы´ыы-та´аа кістµµгэ таласта.

Кыргыттары кыІаста´артан
Харах то±о эрэ салгыбат дии.
Сааскы тиллии, тыллыы анала
Тымырбар хааным угуттуур дуу.

Саа´ын санаа кэрэ±э тала´ар, 
СаІаттан, саІалыы, саІа±а.
Саа´ын истиІ и´ирэх кэлэн, 
Сааскыттан тутула суох сайар. 

       Ыам ыйын 7 к. 2005 с.

Э´иги бэйэлээхтэр, 
        халбаІ эйэлээхтэр,
Соло солотуулаахтар, 
        харчы хаххалаахтар, 
Бµгµн былааска, 
        сылааска олорооччулар,
КииринньэІ ійдііхтір, 
        атыыламмыт ааттаахтар!

Ті´і да 
        айар сµрэ±им кіІµлэ 
       кµімчµлэммитин иннигэр,
Ті´і да 
        санаам буолардаа±а 
       сарбыллыбытын ту´угар,
Ті´і да  
        ыралаах ба±аларым 
       ырааппыттарын аатыгар,
Ìин ис чиІим иччитэ
        илэ таска тахсан,
       иэйэ-куойа ирдэ´э,
ÈІэр  тэнийэр иитиилээх,
        сайар,  дьайар са±ыылаах
       сата салгыннаах буолуо±а!

туох да 
        диэбиккит иннигэр,
тылы кытары 
        тыыннаах буолуо±ум,
дор±оон буолан 
        дуора´ыйа сылдьыа±ым,
тэтимІэ ти´иллэн,
        тиллэн кэлиэ±им,
£йд³бµл курдук 
        ³лб³т сµбэлэниэ±им,
Санаа буолан,
        сандаара тыгыа±ым!  
   
       Сэтинньи 25 к. 2004 с.

СааСкы тИллИИ

э¤ИГИ бэйэлээХтэр

Санаа ситэн, кінньµірэн,
Сайар салгыны ыймахтыы,
¥ірэ-кіті сылдьарым
¥чµгэй да буолла±а.

Бары барыта табыллан,
Ба±а хоту  таІыллан,
Бара-кэлэ тµ´эрим,
Ама, баа буолла±ай. 

Тугум барыта тупсан,
Тулам барыта туругуран,
Тура-олоро тµ´эрим,
Туохтаах эмэ буолла±ай.

Силигим барыта ситэн,
Сиикэрик барыта бу´ан,
Сиэлэ-хаама тµ´эрим,
Сиилээх ини буолла±ай.

Кэлэн баран, туран, олорон,
Сиэлэн, хааман, ситэрэн, о´орон, 
А´ыахха, сиэххэ, барыахха, кэлиэххэ
Дьыл±аны тµстµіххэ, оло±у, олоруохха.

ама  баа бУолла¡ай...



238

у х х а н .  К Э М  с у о л у г а р

Јйтін-санааттан іспіттµк,
Јртін ыраахтан сµппэттик,
ÈстиІ и´ирэх иитиилээх,
Èэтэр-куотар иІиилээх.

Уостан тµспэт ырыалар, 
Умнубат, уйа±ас ыралар.

Кукка-сµргэ уйаламмыт,
Сµрэххэ сµрэлгэ µйэлэммит
Сµппэт ахтыы сирдьитэ,
Эдэр саа´ым илдьитэ.

Уостан тµспэт ырыалар ,
У´ун µйэлээх ыралар.
Уус-уран тыллардаах,
Èлэ тиллэр иэйиилээх,
Кітір кімµс дор±оонноох,
Сайар санаа салгыннаах

Уостан тµспэт ырыалар,  
Уостан хаалбат ыралар.

    2005

УоСтаН т¥СПэт ырыалар 
уîстан хаалбат ыралар

Уххан тыла           А. Егоров матыыба

¥£р¥¥НэН

Айар тутар майгыга
Айыы санаа алты´а,
Алгыс тылы кіті±і, 
АмалыйыІ µірµµнэн. 
  орто дойду оло±о
  ¥³рµµнэн кэмнэнэр.
¥µнэр кутуІ туруутун, 
Èскэр кµµ´µІ иитиитин,
ЈйµІ-санааІ µµнµµтµн
¥тµі µірµµ µіскэтэр.
   кµннээх тµбµк кэскилэ
  ¥³рµµнэн кэмнэнэр.
Ба±а санаа ырата,
Кэрэ±иттэн µірµµгэ
Кэлэн этэн и´иитэ 
¥чµгэйдээх, µйэлээх. 
  кэлэр кэмиІ киэргэлэ 
  ¥³рµµнэн кэмнэнэр.
¥ірµµ эрэ µµнэрин
¥тµі µгэс оІостон,
¥чµгэйгэ холооІІут,
¥ірµµ кэмэ кэмнэниІ.
  Биирдэ тиксэр олохпут
  ¥³рµµнэн кэмнэнэр.
  Сырдык µ³рµµ кыымынан
  СылыттыныІ сµрэ±и.

эН кИм¢ИНИй?

Эн кимІиний?
Айыы´ыт ыыппыт анала буола±ыан,
Эбэтэр,
Былыт кыы´ын бытаа´а±а тура±ыан?

Эн ким буола±ын?
Èэйиэхсит ирээтэ тиийиэхтээх тирээтэ,
Эбэтэр,
Содур кыы´ын сорук боллура±ыан?

То±о мин эйигин
Сµрэхпэр-быарбар бµібэйдээн,
Чэлгиппит чэчикпинии  кірµстµм?
То±о мин эйигин,
Толорунар итэ±эспинии
Толлубакка, эрэнэ и´иттим,
Эн кимІиний?
Эн би´и сы´ыаммытыгар
Бээрэ, мин кимминий?
Бэйэм эйиэхэ сы´ыаммарѕ
Ìин кимминий?

дьоН Са¢ата

Сурах -садьык суо´ара сыылла±ына,
Хоп- сип хотута туолла±ына,
Кэтии-маныы кэпсэтэр буолла±ына,
Эн хайдах буоларгын билэ±иэн?

Дьон тыла эйигин булла±ына,
Эн тускар саІа хойунна±ына,
Эн тускунан санаа хонно±уна,
СµрµІ мілтіін сµгµн буолбаккын.

ХараІа санааттан хайа±ас булан,
Кімµскµµр саІа и´илиннэ±инэ,
Хай±ыыр, арбыыр да буолла±ына,
Эн тугу гыныаххын сэрэйэ±иэн?

Сэргии, сэІээрэ сэ´эн-тэптэл
Сэмэй сура±а и´иллэн кэллэ±инэ,
Сэниэ-кµµс эбиллэн тура±ын,
Олоруоххун, айыаххын ба±ара±ын.

дьон саІата ол курдук кµµстээх,
оло±у оІорор, ³´³р³р да кыахтаах.
дьону кытта дьон ту´а олохтоох,
дьо´ун оло±о дьонтон тутулуктаах.
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Аа´ар албыІІа 
  оло±у анаан,
Кэрэни кэ±иннэрэн, 
  µтµінµ µмµрµтэн
¥чµгэйи, кэрэни 
  тумнан олоро±ун дии
¥чµгэйгэ холоон,
  онтуІ да холоон. 

Олох домноох
          майгыларын
БэйэІ эрэ ту´угар 
  эргитэІІин,
Ту´ана, тутта охсон
  матарыма,
ТулаІ тулаа´ынын 
  алдьатыма.

Кы´ал±аттан, му´элгэттэн 
  хаччы оІорон,
¥чµгэйи ба±арбакка 
  µлµгэргэ тиийэн,
Симэлийэр ту´угар 
  сиэн-а´аан,
Кµннээ±и тµбµккэр 
  сылы бараама.

баар

Баар.
Баартан баар буолбуппут.
Баартан суох буолбутун
Баартан суохпутун толоруохпут.
Баарбыт, баар буола туруохпут.
Баартан тахсан барытын
Баарга баары дьµірэлээн,
Баар оІоруохпут!
Баар!

СУоХ

Суох.
Суох аата суох.
Суо±у сура´ан булбаккын,
Суохтан баары оІорбоккун,
Суо±у суоран олоххун толорбоккун,
Суо±унан куттаххын тоторбоккун,
Суох сокуоннаа±ар кытаанах.
Суох аата суох.
Суох!

кУрааН

Кураан, кубус-кураан.
Кураан – кураанах.
Кураанахха туга да суохха,
Кураанахха – таахха,
Кураан – кураанахтан,
Кута туга да суохтан
Куттаныахха.

ИС-ЧИ

Èс-чи атына – иччи.
Èс-чиІ атына – ис-дьиІ.
Èс-чиІнээх туох барыта,
Èс-дьиІнээх бары барыта.
Èччилээх – дьиІнээх
ДьиІнээх – иччилээх.

ИСтИ¢

ÈстиІ, тугу этэрбин:
Èс дьиІ эрэ истиІнээх,
Èс чиІ эрэ истиилээх,
Èс чиІ ис дьиІэ эрэ
ÈстиІнээх.

ИС тИИл

Èс дьиІ, Èс тыын, 
Èс дьиІ, Èс чиІ айана
Èс-тииллээх.

ИС-ИрэХ

Èс. Èр.
Èс ирэрэ – и´ирэх.
È´ирэх истиІнээх.
Èс дьиІ истиІэ эрэ
È´ирэхтээх.

    2006

бэйэ тУ¤а
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Олорбут кэмим 
  судьуйата буолаары,
Суруйабын дуо,
   бу баар мыйгыны, бы´ыыны,
Сатамматах олох
   албакаата буолаары,
Хо´уйабын дуу мікµнµ, 
  мээнэни, мараны, кілдьµнµ.
Аа´ар кэмим 
  борукуруора буолаары,
Буруйу кірдµµбµн дуу,
Барбыттан, кэлбиттэн барыттан бары...
Аа´ар олох 
  салгын кутун
Кµннээ±и чахчынан,
  толоробун дуу...
ОІо´уу кырдьыгынан 
  Олох оллурун-боллурун
            о´ордобун дуу, тугуй...
Кэмим кэрэ´итэ буолар
   кэрээбэт кэ±элээх кэм
        кэрэ тылын уу´абын дуу..

***

Айар дьиІнээх суруйуу
Айар (айан) оло±ум аартыгар –
Айан чиІнээх оло±ум, 
Айар чэрдээх сµрэ±им, 
Аман істііх тылым
Алгыс буолан турбута,
Айаным суолун ыйбыта.
Олохсуйбут µгэс ньыманан,
Олох суолун оломнуурга.
Одун оІо´уум оІорбута

***

Бэйэм µтµібэр суураллан,
Бэйэм санааларбар буккуллан,
Ханна, хайа тµгэІІэ
   баарбын умнабын,
Сµрэх, быар астына нуураллан,
Тулабар ньиргийэр 
  оло±у тумнабын.
Èннибэр кµµ´µм – итэ±элим,
Эргиччи кµµ´µм – Эрэлим!

***

Ìин айардаа±ы ахсарабын,
  са±ардаа±ы сыаналыыбын,
Хо´уйардаа±ы хоІоруубар хонноробун,
Ìинэ барардаа±ы, 
  кіІµл санаалаа±ы ійдµµбµн,
Санаата буолардаа±ы,
  ійдібµллээх олохтоо±у ійµµбµн.
Абаа´ы кірібµн албыны, кілдьµнµ,
Адьынакка, кыдьыкка ылларбыты.
Алдьаммыт, киртийбит дьону,
Сібµлээбэппин сіллµбµт, 
  і´µллµбµт дьону,
Сірµістµгэс, сµі´µтµІµ ки´ини.
Эрэлэ, итэ±элэ, 
  олоххо бигэ кірµµтэ суохтан
Туоккалаа±ы, ту´алаа±ы кµµппэппин.

И¤эр эбээт, о¡олоор...

Ба±а санаа
   кµлµгµн дьаабылаан,
Јй-санаа
   маратын саамылаан,
Бы´ыы- та´аа, 
  дьµ´µн-бодо тэлээр,
Аныгы олох сиэрэ –
  майгыта сэлээр.
Солотуулаах солото 
  содур содуом,
Оруо-ма´ы ортотунан
  оІоруу-тутуу,
Олох тутулун
  отуорун хамсатыы.
Хайдах олоробут,
  тугу гынабыт, 
Хайдах саІарабыт,
  тугу ба±арабыт
Ханнаный би´иги
  айбыт таІарабыт?

Арай харчы таІара, 
  блат уонна илээт
Барытын дьа´айар, 
  салайар эбээт!
Хоролуу майгы хотто,
  хоруупсуйа тойот тотто,
Сексуальность
   уонна глобальность,
Бэйэ ту´а 
  уонна тотальность!
Геноцид, фашист –
  абырааччы мааскалаах
Èмперия монарх–
  иисус сэбэрэлээх.
Кыра дьоІІо
  кытай кыттыгастаах 
Кы´ар±аннаах кытаанах олох 
  и´эр эбээт, о±олоорѕ

    26.03.2005

одУН  о¢О¤УУМ
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Са¤а¡а тыллар

Сµрэхтэри уматар 
  са´а±а тыллар
Сµрбэр -куппар 
  илби´ирэ иитиллэн,
Јспіт ійдібµл 
  ійгі- санаа±а ытыллан,
Эстибитим дии 
  эрдэлээн,
Сатархай санаалаах 
  салгыІІа
Саха ту´а саргылаах
   санаанан!

Кэлэр кэм  
  кэрэ´итэ буолан,
Тутах дьыл±а 
  тулаайа±ынан туолан,
Ыппыт санааларым,
  ыанньыйбыт ба±арыыларым
Ыа±астара тэстэннэр,
  ы´ыллыбыттара ыраахха.
Сахалыы саІаттан 
  самаан санаалар
Сатанан тахсыбыттара,
  эрдээх этии буолан
Сахалыы толкуй
   сардаІата сандаарбыта.
СаІалыы сахалыы
  са±ах са±ыллыбыта 
СаІаттан саха±а.

до¡У¤Уол  до¡отторУм

До±уйар до±у´уол аргыстаах
До±отторбун э´игини мунньан,
Дор±оонноох дьоро киэ´энэн
Дьо´ун дьоммун кµндµлµім.

айар куттаах атастарым,
айымньылаах аргыстарым,
до±отторум, до±отторуом,
до±у´уол до±отторум!
Ыра санаа ырыа´ыттара,
до±у´уол до±оторум!

Дуора´ыйдын бу киэ´э±э
Дьоруо дор±оон, до±уйар до±у´уол,
Дьиэрэ´ийдин дьикти куолас,
Ылланнын ымыылаах ыра

Èэйэр сµрэххэ уйаланар ыра,
È´ирэ±инэн иилиир истиІ ырыа,
Ыраттан ырыа±а иитиллэр иэйии
До±у´уол буолан долгута ыІырыа.

    3.02.2011

ырыа СаНаа

Ырыа санаа кынатыгар уйдаран,
До±уйар дор±оон дуорааныгар дайдаран,
Ìин кітібµн кій кіІµл салгыІІа,
ÈстиІ и´ирэх иитиилээх эйгэ±э.

Ыра санаам – Ырыа Санаам!
Санааларым – ырыаларым,
  мин кітір кынаттарым.
Ыра санаа – ырыа санаа,
Алыптаах тµгэни анаа!

Тылтан тыллар иэйиибэр иитиллэн,
Ìузыка айыллар абылаІар ылларан,
Ìин ырыа санаабын ыллыыбын,
Ìин оло±у олу´ун таптыыбын.

Ырыа санаабын ыллаан ыытабын –
Сµрэхтэн сµрэххэ сµрµ кітіхтµн,
Алыптаах дор±оон, кэрэ куолас
АстылаІ хому´уна буолуохтун.

    3.02.2011

С¥рэ¡ИНэН к£рС£Н

Дуу´абар кэрэ иэйии тыллара,
Этим-хааным эдэрдии тиллэрэ.
Ìин эйиэхэ тапталым тыллара
Сµрэ±им тэбиитигэр и´иллэрэ.

Тапталлаа±ым, сэгэрим барахсан,
Санаабытынан курдаттыы таайсан,
Кэпсэтэрбит а±ыйах тылы бырахсан,
Сиэтти´эрбит тарбахтан та±айсан.

Бу маннык кэрэ тµгэІІэ таалан,
СарсыІІы кµн тахсыытын кірсін,
Кэм хаамыытын билбэккэ хаалан,
Турбуппут сµрэ±инэн утарыта кірсін.

таптал сµрэ±инэн истэр.
таптал сµрэххэ µ³скµµр.
таптал сµрэ±инэн к³р³р.
таптал сµрэххэ уйаланар.
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ИИтИИлээХ СаНаа

Èитиилээх санаам 
  дьоІІо тиийдэ±инэ,
Кµµ´µрэр эбитин 
  билиэхпиттэн.
Эйигин саныыр, 
  таптыыр буоллахтарына,
Ìин эмиэ таптыыр 
  буоллахпына эрэ,
Èспэр кіІµл 
  иитиллэрин билбитим.
КіІµл буоларбын 
  билиэхпиттэн,
Ìин бэйэм бэйэбэр 
  айар кіІµлµ арыммытым,
Бу олох бохсор 
  сабыытын арыйбытым,
Кыра бэйэм 
  бу олоххо 
Туох суолталаахпын 
  ыатара санаабытым.
Кэлэр олох 
  кэскилин кэрэ´элиир
Улуу кµµс нэ´илиэнньигэ 
  буоларбын ійдіібµтµм,  
Кэлэр оло±ум 
  оІо´уутун анаарбытым,
Ìин бµгµнтэн 
  сарсыІІыга тиийбитим.
Ааспыттан буоларга 
  билиІІинэн дала´а уурбутум,
Èкки атах сиргэ оІорор 
  Èс дьиІэ суох 
   сокуоннарын µрдµгэр
Ìин дьиІ кырдьыгы –
  бырааптан µі´э туруорбутум, 
Айар айыл±а сокуона 
  баарын эппитим.
А±а Халлаан Айар 
  атыыр дьиІин 
   айбыт а±ам диэбитим.
Сирдээ±и сиикэй 
  сиппэтэх ты´ы кырдьыгын 
Сэлээрчэх дьахтарга 
  тэІнии холообутум.
Сыы´ар буоллахпына –
  ¥тµгэн µрэйдин,
Сах сарайдын! диэбитим.

оНоН оННУк дИэбэккэ...

Онон оннук диэбэккэ,
Оло±ун оІкулун булуохха,
Ìанан маннык диэбэккэ,
Ìачайдаммакка са±алыахха.

Èтини итинник диэбэккэ,
Èтэ±э´ин толоруохха,
Барыахха-кэлиэххэ,
Барытын баар оІоруохха.

Ону-маны диэбэккэ,
Ойо±о´уттан кірі турбакка,
ОІорон-о´орон и´иэххэ,
Олоруохха, туруохха. 

Ыык-аах диэбэккэ,
ЫІырана турбакка,
Ылсан, ыпсан киириэххэ,
ЫІырыахха, ылыннарыахха 

Сипсийэ, сирэ барбакка,
Сиилии, хо´улуу турбакка,
Ситэрэн-хоторон и´иэххэ,
Силигин симээн кэби´иэххэ.

Ыллаан-туойан биэриэххэ,
Кіхтііх, кірдііх буолуохха
Хо´уйуохха, дьµ´µйµіххэ
Уонна айыахха, тутуохха.

Бэйэ эрэ ту´а бэриммэккэ,
Бар ту´угар барыныахха
Тус ту´ун умнубакка,
Тула ту´угар туруула´ыахха.

Оннук-маннык диэбэккэ,
Олох амтанын билиэххэ,
Аахса, араара турбакка
Астыныахха, махтаныахха.
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добУН  доло¡ой

Доло±ойо суох   ійдібµлэ суох,
Јйдібµлэ суох – ааспыта суох.
 Ааспыта суох – кэлэрэ суох!

Кэм-кэрдии дьайаанын кэрэ´итэ буолан,
Јйдібµл – доло±ойго суруллар.
 Хаан хантана, киин кимтэнэ этиллэр!

Доло±ойго тохтоппот буолуу – ыарыы.
Доло±ойо суох омук  омук буолбат,
 Кэлэр кэмэ уруккунан туолбат!

Уруккута, устуоруйата суох – омук суох.
¥гэ´э, олоІхото, номо±о  кэм суруга,
 Омук бы´ыытынан бµгµІІµ туруга!

Кэм-кэрдии кэрэ´итэ буолбуттар   
Доло±ойго олохсуйаллар. 
Јйдібµлгэ іріін – ірµµ ійдініллір!

Јлін да баран, ілбіт сµбэлэрин булаллар.
Тыыннаахтар доло±ойдоругар,
 Бу бµгµн, сµбэлии олороллор!

хаан дьоното* – доло±ойго!
добун доло±ой* – Кэм  Ытык Сµбэтэ!
 Кэм-кэрдии бµппэт Сµмэтэ!

Олох сал±анар – доло±ойго,
СаІа са±ыллар – доло±ойтон!
 Доло±ой – хааІІа! 
 Èс ДьиІ Кырдьык – хааІІа!

Хаан дьоното* – гены в крови. 
Дьоното – гены. ХааІІа баар дьонноруІ. 
Кинилэр этиилэрэ – эн бэйэІ буола±ын. 
Ол аата ис дьиІ кырдьыгыІ (истина) хааІІар.
Добун Доло±ой* – вечная память.

      2005 с.
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Элэккэй ¥ірэктиин эрдэттэн µлэ´эн,
Сылы бы´а сµбэлэ´эн,
Кустуу барар буоллубут.
То±ус кµіллээх То±ус сиригэр,
Бµлµµ Эбэккэм бµччµм 
Бµір сыата бµім кытылыгар.
Курумууннан кэстэххэ
Куучугуруур кумахтаах
Кустаах балыктаах куолайыгар,
Хоргун аллар хоннохтоох  
Хоойдоох хомотугар,
Тумустаах µірэ тумнубат
Туму´ахтаах тумулугар.
Ыам ыйын тохсус тµµнэ бµтµµтэ,
Сарсыардалык сайар кµн тыгыыта,
Сааска Баабылап тимир атынан
Тиийэн кэллэ тилэри тиийэ барардыы.
Сµµс биэстээх ЛоІкуруу´арынан 
Биэс буолан оруобуна туолан,
ЛаІкыр-иІкир суолунан
Ла´ыгырата айаннаан,
Бадараан-идэрээн суолунан 
Баардаабакка барбах баран,
Кіні сиригэр кіппіт эрэ бэтэрээнэн
Айаннаатыбыт То±ус сиригэр.
То±ус омур±ан кэриІинэн
То±ой суолга кэллибит.
То±ус сирин диэки туора туттубут.
То±оостоох сир аайы тохтоон,
То±ус сири тото а´атан,
То±ус чаас аа´ыыта киэьэ
То±успутугар, дьэ, тийдибит.
Кыычыкын кыттыста,
Аччаайаннай алтыста,
Аккалуон убайа Бэлиэрий,
Байбал убайа Сааба,
Јліксій быраата Аркаадьый,
Бааскалыын Боруонньалыын,

Барыта то±ус буолан мустаммыт,
Кустуур сирбитигэр 
Сµµс отут µстээххэ сµктэрэн,
Тукулааннары тумнубакка,
КуруІнары курдарылаан,
Бы´ыта-орута тµ´µтэлээн,
¥лэхтээх сирбитигэр
¥с чаа´ынан тиийдибит.
Кыньыраал кірµстэ,
Арыалдьыттарынаан а´аста,
Алгыс ба´ын кітіхті.
То±ус хонук устата
То±уста дурдабытын уларыттыбыт.
Тумул аайы тулуйан турдубут,
То±ой аайы тоІо-тоІо манаатыбыт.
То±ус моонньо±ону тос гыннардыбыт,
Уу аайы улугуруохпутугар дылы олордубут.
Уонтан биир итэ±эс умсаа±ы умсардыбыт.
Халбаны халбыйдыбыт, мородуну морботтубут.
Хас да хаа´ы хааллардыбыт.
Чыыбыс тартах аайы чыккый сууллар
КыІаан ыллах аайы кынаттаах сатыылыыр.
Èлим µтэн, илии туттуурданныбыт
Балык хатаран, ба´аам барчыланныбыт.
Сааскы халлаан сайар салгынын тыынныбыт,
Кімµіл муу´а кі´ірµн кірдµбµт
Халаан уута халыйарын харахтаатыбыт,
Айыл±а у´уктар тыыныгар
Арчыланныбыт, абыранныбыт. 
Èнньэ гынан тµмµгэр:
То±ус сиригэр Бµлµµгэ,
То±ус буолан,
То±ус хонон
То±устуу кустаах
То±устуу балыктаах кэллибит.
    
    25.05.2010

9 СИрИГэр, 9 бУолаН, 9 ХоНоН, 9 кУСтааХ, 9 балыктааХ...
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Этэр этии эриэнэ,
СаІарар саІа сатараана,
Кэпсэл киэнэ кэмэлдьилээ±э,
Сэ´эн киэнэ сэрэхтээ±э,
Тыытар тыл тырыбынайа,
Хаахый тыл харыбынайа,
Саатыыр тыл салыкынайа –

Баарга баппат балыынкалаах Балантыына, 
Чыычый тыл чырыбынайа Чыркуоба.

Дьээбэтэ бэрдиттэн дьэлтэйбит,
Хообото бэрдиттэн хонтойбут,
Бэтиэхэтэ бэрдиттэн бэллэйбит. 

Тэллэй курдук тэнийбит
Тэрээ´иннээх бэрдэ,
Отон курдук хомуллар
Оно´уулаах ордуга,
Саамай саамай сатыыра
Сарсыардаттан бы´а саатыыра,
Сатанар сатаммат сатыыра.

Дьµ´µнµ-бодону µтµктэр
Дьµµлэ ´уох дьµмэриинэ,
Дьиэ и´игэр дьиибэлиирэ,
Хонтуора±а хобулуура,
Хоно´олорун хооболуура,
Хотуну, тойоту хототуура.

Ба´ын и´э барыта 
Баппат бар санаа,
Баллыгырас балыыІка.

Сиэбин и´э толору
Сирдьигинии сылдьар
Сиикэй сонун,
Суумкатын и´э
Суугунуу сылдьар 
Сурах-садьык.

Кµнµ барыыра, 
Кµлµµ гынара,
Киэ´ээни бы´а 
Кэпсиирэ уонна туохтуура.
Да±айан ылар да±аа´ын,
Арахпат кына а±аа´ын,
Тµµнµ бы´а малаа´ын,
Онтон салгыы а±ылаа±ын,
Сассыардатыгар салаа´ын.

Аппыт айах,
Бэлэм бэлэс,
Кісті сылдьар 
Кір кірµдьµіс,
НаадыйдыІ эрэ
Нар нарыдьыас.

Кэпсэт-сэлэс
Ынтах-интэх,
Ыгдах-хаІас
Ырбас-марбас
Дьэ, сирэй-харах.

Туттуу-хаптыы,
Èэгэх-куо±ах,
ЫІыах-иІиэх
Араа´а, уІуох суох.
Тылыгар эмиэ
УІуох отой суох.

Дьµµлэ-дьаабыта 
Биллэр биллибэт,
Дьµ´µн-бодо 
Кірдірін туран
КірµІнµµн уларыйар
Кірµµ-истии

Сирэй-харах,
Ойдон тµ´µіх
ОІо´уу, бы´ыы,
Ха´ыы уонна ы´ыы
Ырдьый-мырдьый
Ырбай-марбай.

Быстан барыах
Бы´ыы-та´аа,
А´аа-и´ээ.
Дьэ, на´аа
Дьэ, на´аа да на´аа
¥чµгэй да µчµгэй
¥тµілээх артыыска.

валя ЧИркова
Муус устар 1 к. 2011 с. 

Опера уонна Балет театра
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э´иэкэйдиир э´иэкэй,
о´уокайдыыр о´уокай!
Айар халлаан а±алаах,
Тірµµр дойду ийэлээх,
Ар±а´ыттан тэ´ииннээх
Айыы хаана аатыран,
Кіхсµлэртэн кінтістііх
Кµннµµр уу´а буоламмыт,
¥рµІ Айыы тойоІІо
¥Іэр-сµктэр буоларбыт.

Одун хаантан оІо´уулаах
Орто туруу дойдуга
Олохтоммут аатыгар,
ОлоІхолоох оло±у 
Олороохтоон кэлбиппит.
ЧыІыс хаана ыйаахтаан,
Тыйыс Дьыл±а ыл±алаан,
Тымыр сыдьаан тардыммыт,
Тыылла, хабылла сылдьыбыт,
Тіннін кэлэр тілкіліх,
Аа´ан биэрбэт айылгылаах
Ааттаах дьоннор этибит.

а´ыакайдыыр а´ыакай,
о´уокайдыыр о´уокай!
Сайар салгын сабардамар
Салгын куту сайыннаран,
Èйэ дойду иэнигэр
Èйэ куту иччилээн,
БороІ іІнііх буоругар
Буордуур куту боролутан,
Сирдиир ийэ сирэмэр
Сириэдийэ µµнµіхтээн,
Орто дойду кµінµгэр
Олох бэрдин олохтоон,
Олорбуппут аатыгар,
ОлоІхолоох о´уокай
Олохтонон хаалбыта,
Этэр тыынар э´иэкэй
ЭІсиллээхтээн иІпитэ.

Са±ар µйэ са±аттан
Саха омук буоламмыт
СаІа олох са±арбыт.
Оппуохалыыр µйэттэн
О´уор-бичик анньаммыт
Ордон хаалбыт омукпут.
Тимир алтан µйэттэн
Тиийэн кэлбит уустарбыт
Ìотуок муора кэмнэртэн
ÌуІу-сору тыырбыппыт.
Тµµрдµµр омук тірµтµн
Тµірэх кээ´эн хаалларбыт
ТµІнµµр былыр тірµттээх
Тµгэх дьоннор этибит!

э´иэкэйдиир э´иэкэй,
о´уокайдыыр о´уокай!
Ìуустуур буу´ук са±аттан
Ìустар тµмсэр биистэрбит,
Саамай саамыл са±аттан
Сайдан-µµнэн турбуппут.
Дойду уу´а аатыран,
Дойдулаахха аа±ынан,
Дьо´ун омук буолбуппут.
Кыргыс µйэ кырыытын
Кылыс-батас тохтотон,
Саха омук барахсан
Сайдан-µµнэн испитэ.
А±а атыыр майгыны
Аман іскі анааммыт,
Айхаллааммыт ал±ааммыт,
Айан-тутан олоорпут.
Èйэ, ты´ы майгыны
Èилээн, сал±аан испиппит.
Айыл±алыын алты´ан,
Айыыларга алгыстаан,
Èччилэргэ иэ±иллэн,
Ыллаан-туойан ы´ыахтаан,
Ыра ба±а санаанан
Èрбэт тоІноох сирбитин
Èилээн, тар±аан олорон,
Сµрэхтэргэ угуттаан,
Сµ´µіхтэргэ тµ´эрэн,
Тымныы кы´ын дьыбарын
Тыыммытынан ириэрэн,
Кураан чысхаан диэбэккэ,
Кукка сµргэ холбооммут,
Куу´а тутан олорон,
Дойду сирэ оІостон,
Дьо´уннаахтык дьор±ооттоон,
Дьоннуур тэІэ сананан,
Олорбуппут о±олоор!

э´иэкэйдиир э´иэкэй,
о´уокайдыыр о´уокай!
Самна, кэхтэ иликкэ
Саха эрдэх кэмнэртэн,
Нуучча миэрэ иннинэ
Саха омук ійдібµлµн
Салалтатын тутаммыт,
Дьарык идэ буламмыт,
Дьаалалаахтык дьа´аллан ,
Санаа курдук салаллан,
Сайдан µµнэн кэлбиппит.
Эллэй э´э са±аттан
Эбии тупсан испиппит.
Дойду Уу´а Дьаархантан
ÌунньаІ Дархан муспута.
Тыгынныыра Дархантан
Тымыр сыдьаан тардаммыт
Тыыннаах буолар ту´угар

СаХа бУолбУт аакка
(¥²кµµ тыла)
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Тыыллан, тыллан турбуппут!
А±а бии´и хомуйан,
Олох бии´и ордорон,
Ха´аак нуучча батталын
Хааны то±о утаран,
Хабала±а киирбиппит.
Хоролордуун хомуллан 
Холуонньа±а симиллэн,
Аманаакка аа±ыллан,
Арассыыйа ыйыстан,
Анал дьону ыыталаан,
Дьа´ал ыйаах бы´ыллан,
Дьа´аах тілµµр этибит.
Тµµлээх тµ´ээн тµспµтэ,
Тµрмэ эмиэ буолбута.

э´иэкэйдиир э´иэкэй,
о´уокайдыыр о´уокай!
КіІµл олох бµппµтэ,
Кірір-истэр кэлбитэ
Нуучча миэрэ киирбитэ,
Ньуура суох буолбуппут.
Ааты-суолу умуннара,
Айыылары тумуннара,
Алгыс ба´ын муннара,
Атын омук ба´ыйта.
Саха омук байаанын
Самнан саллан хаалбытын,
СаІа олох ыкпыта,
Ыраахтаа±ы ыйбыта,
Ыйаах дьыл±а дэммитэ.
Чугастаа±ы чуІнуура
Чуумпурунан биллэрэ,
Хандалылаах кымньыыта
Хамаандата и´иллэрэ.

э´иэкэйдиир э´иэкэй,
о´уокайдыыр о´уокай!
Кэлин буолта, о±олоор, 
Кы´ыл, µрµІ арахсан,
Кыргы´аахтаан турбуппут,
Кулут баайдыын істі´ін,
Кумалааннардыын кучу´ан,
Кумала´ан барбыппыт.
А±а уоллуун арахсан,
Атаанна´ар буолтара,
Кулут былаас кыайбыта,
Баттал сµппµт аатырта.
Баартыйалаах сокуоннаах,
Бартыбыаллаах, ыстыыктаах,
Бассабыыктар ба´ылааннар,
Хомуньуустар кэлэннэр,
Хомуйталыы тутаннар,
Хоммууна±а киллэрэн,
Холкуос, сопхуос олохтоон,
Холуонньаны тэрийэн,
Èккис тутул иитигэр
Èитэн киирэн баартара.
Сэбиэскэйгэ симиллэн,

Сэтэрийэн турбуппут,
Сэриилэргэ сиэнэммит,
Симэлийэ сыспыппыт.
Хаарыан бэйэ бэртэри
Хаайыыларга симэннэр,
Харайталыыр этилэр.
Сойуустарга со´уллан,
Соттук омук буоламмыт
Сойо, сµтэ сыспыппыт.
Онтон ордон тахсаммыт,
Омук аатын ордорон,
Олох-дьа´ах тэринэн,
Оннулары булаары,
ОІостунан барбыппыт

о´уокайдыыр о´уокай,
э´иэкэйдиир э´иэкэй!
Улугуруу кэнниттэн
У´уктаммыт, тураммыт,
¥´µс кіІµл тутулга
¥лµ´µйэн µірбµппµт 
СаІа саха оло±ун
Са±алаахтаан испиппит.
Сайдар суолу сонордоон,
СарсыІІыны отордоон,
Салалтаны таламмыт,
Санаммыппыт сайдыыга,
Анаммыппыт айыыга.
Кірµммµппµт  кіІµлµ.
Ырыынакка киирэммит,
Ыгылларбыт биллиитэ,
Ыраларбыт ынчыга
È´иллээхтиир буолбута
СаІа µйэ µµнµµтэ,
Саха ту´а бµтµµтэ,
ÌіІµін кэмэ мі´µлгэ
Ìіккµірдэрэ кэлбитэ.

о´уокайдыыр о´уокай,
э´иэкэйдиир э´иэкэй!
КіІіс кіІµл тутулбут
Кісті, сµтэ кµрэннэ,
Саха дэнэр саталбыт
Салалтабыт, дьа´албыт
Салыйаахтаан хаалла±а.
Сирбит баайа сиэттэрэн,
Сиэмэх сиирэ ба´ылаан,
Ырыынактыыр майгынан
Ыстыыр тыырар са±аттан
Ылар, биэрэр ту´угар
Ыган µµрэн туранннар,
Ыйаах, сокуон ылынан,
Ыччат кэлэр кэскилин
Ыстааннарын устаннар,
Омук эстэр тускулун
ОІочолоох оІо´уутун
Отуордарын хамсатан,
Отуойка±а олордон,
Олоото´он эрэллэр.
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Тірдµс тігµл тіхтµµргэ
Тілі туппут дьолуо±а,
¥ллэ´иктээх тэринии
¥лµгэригэр тµстµбут.
Баары бары атыылаан,
Туо±у бары ы´ыктан,
Туокка суо±у туо´улаан,
Тутулуктаах холуонньа±а
Тутулламмыт киирдэхпит
Тугун ба±ас сататай!

э´иэкэйдиир э´иэкэй,
о´уокайдыыр о´уокай!
Саха буолбут ааттарга
Кµммµт сирин  µрдµгэр,
КіІµллэрдээх олохпут
Кµрµлµµрдµµр кµнµ´µн
Кµрэнээхтээн хаалбытын
Дьыл±а Хааммыт дьа´ала,
Одун Хааммыт оІо´уута,
Тµірэх тілкі бы´ыыта,
ТµІнэстигэс майгыта
Тµбэстэ±э диэммит дуу
Уоскутунар буоллахпыт,
Улугуран эрдэхпит.
Аанныыр ийэ дойдуга
Атыыр майгы сµттэ±э,
Айар халлаан анныгар
Айыы аймах а±ыйаан
Ахтан-кэхтэн эрдэ±э
Абакката эбитин!

э´иэкэйдиир э´иэкэй,
о´уокайдыыр о´уокай!
Кµннµµр уу´ун и´игэр
Кµтµрээ´ин буолбута
Кµµстээх эрэ кµімчµлµµр
КіІµл µйэтэ кэлбитэ
Ку´а±ана эбитин.
БідіІсµтэ кіріннір
Білініххі бітµннэрэр,
Бірµкµтэ суохтуур
Біппµрµіктэри булбуттар.
Сµ´µіхтэри бокутар
Сµбэлэрин туппуттар.
Сирбит баайын сиэрилэр
Силлибэттик тэринэн,
Алмаас, кімµс абылаан,
ÈІсэлэрин кібµтэн,
Сирбит салын, ньо±орун,
Тимирдэрин, чохторун,
Хостонору барытын
Хоро та´ар ту´угар,
Тии´игирэ тии´инэ,
Тэринэннэр кэлэннэр,
Тимир суолу оІорон,
Тэринээхтээн эрэллэр.
Турба, ситим тарданнар
Турунаахтаан и´эллэр.

Èрбэт тоІу ха´аннар,
Èлдьиритэ тэпсэннэр,
Адыаччыга тиийээтин,
Алта муора олохтоон,
Ууттан уоту ыланнар
Уодуганныах буоллулар,
Собуот бі±і тутаннар,
Солбонутуох курдуктар.
Сирбит иэнин хастааннар,
Симэ´инин оборор
Сиэмэхтэр буллулар.
Сµлµ´µннээх дьайдара
Сµлбэлэргэ сµµрµі±э,
Сµрэхтэргэ дьайыа±а,
Сµ´µіхтэргэ охсуо±а.
Ìуорга-туорга суоллара
Ìуораларга мустуо±а,
ÌуІІа сорго устуо±а.

э´иэкэйдиир э´иэкэй,
о´уокайдыыр о´уокай!
Èрбэт тоІноох дойдубут
Èлдьиритэ тэпсиллэн,
Хайалардыын ха´ыллан,
Јрµстэрдиин бобуллан,
Јлін-сµтэн турарын
Харахтарбар кіріммµн
Хараастаммын этэбин.
Ìілµйµіннээх омуктар
ÌіІµрэ´эн, айаата´ан,
КіІµл босхо кэлэннэр,
Кірдірііхтіін тураннар,
Кµімчµлµіхтэрэ турда±а.
Бэйэлэрин бэртэрин,
Бэрээдэктэрин, олохторун,
СоІнууллара улаатыа,
Солбонутар содуллара
Сордорунан сойутуо,
Содурдара со´утуо
Саха майгыта сай±анан,
Сатамньыта сарбыллыа,
Јйдібµлэ ілбіідµйэн,
Јйі-тійі буккуллан,
Јлбіт сµбэ оннугар
Јлµ хабар ірµ´µлтэ
ЈІійііхтµі турда±а.
Куппут-сµрбµт куудьуллан,
Кураанахха уккуллан.
Кууран-хатан хааларын
Кутуохтара аргыннан.
Улуу омук уулларыа,
УрааІхайы умуннарыа.
Кытай омук кыайыа±а,
Кыра омук суураллыа.
Олохтоохуй омуктан
Ордон хаалар биллибэт
Тірµттээхэй омуктан
Тірµµр-µіскµµр эбиллибэт
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э´иэкэйдиир э´иэкэй,
о´уокайдыыр о´уокай!
Оннук эрэ буолбатын,
Олох отуорун ыспатын,
Омук сµтэн хаалбатын,
Бµтэр у´ук кэлбэтин. 
Саха µйэтин са±аттан
Са±ыллан, сал±анан 
Быста, быста быы´анан,
Сµтэ, сµтэ сіргµллэн,
Бµтэ, бµтэ бµтэйэн,
Чээрэ, чээрэ чэлгийэн
Чээлэй кµіххэ чэчирээн,
ТоІуу хаарга торолуйан,
Уустан биискэ у´уллан,
Удьуор хааны утумнаан,
УрааІхайдыыр сахалар
ТаІараттан таптанан,
Талан ылан, тапталлан,
Айыылартан ананан,
Èччилэргэ иитиллэн,
Èстиир дьиІнээх санаалаах
Èриэнэхтиир омукпут
Јйдібµлµн ійііммµт,
Јлбіт сµбэ буламмыт
Јрі-чірі буолуо±уІ!
Јрі кітін биэриэ±иІ!

э´иэкэйдиир э´иэкэй!
о´уокайдыыр о´уокай!
Саха ту´а санаанан
Салайтаран дьа´анан,
Тэбиктээхтик тэринэн,
¥ітэлээхтик µірдµ´эн,
¥ірэр тірµіт буламмыт,
¥іскµµр тірµт буоламмыт,
¥ідµйэммит µксµі±µІ,
¥ірэнэммит кірсµі±µІ.
Кэлэн и´эр мі´µлгэ
Кэ´иилэрдээх кэскилин
Кэтээн кэмин билиэ±иІ,
Кэтэх мэйии этэрин
Кэрэхсээммит истиэ±иІ.
Саха омук сатыырын 
Сайыннаран и´иэ±иІ,

Айар тутар бы´ыынан
Атыыр а±а майгыны
Аналынан аттаран,
Албас, сµбэ тµмэммит
Айыы суолун тутаммыт,
Алгыстары кіті±µІ!

э´иэкэйдиир э´иэкэй!
ойор тэтим оонньуута
о´уокайдыыр о´уокай!
¥рµІ Айыы µідµппµт
Кµннµµр уу´а буоллахпыт,
¥рдµк Айыы µіскэппит
Айыы аймах буоллахпыт.
ЧыІыс Хаантан ыйаахтаах,
Одун хаантан оІуулаах,
Оччолортон бачча±а
Ордон тиийэн кэлбиттээх
Орто дойду дьонобут.
Омукпутун ордорон,
Олорбуппут да±аны,
Олоробут да±аны,
Олоруохпут да±аны!

о´уокайдыыр о´уокай,
э´иэкэйдиир э´иэкэй!
Саха омук сайыннын,
Саргылара сандаардын!
УрааІхайым айма±а 
Уруйдара улааттын!
£л³н, охтон биэрбэккэ
£рµ´µнэн и´иэ±иІ!
£йт³н-т³йт³н са±ыллан,
£лб³т сµбэ булуо±уІ!
олох дьолун буламмыт,
отуорда´ан туруо±уІ!
Сатабыллаах сахалар,
Саталаахтык са±ыллыІ!
о´уокайдыыр о´уокай,
э´иэкэйдиир э´иэкэй!
     
    2007.02.19
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1. 
Хааман наІнардаан, 
Тірдµттэн тµірэІнээн, 
Тірµт сахалыы майгылаах, 
Хас хамсаныыта маанылаах, 
ДэгэрэІ дэгэттээх, 
Дьиэрэтии дьиктилээх, 
Би´ирэмнээх бэлэстээх, 

Кµігэйэр кµімэйдээх, 
Куттаах -сµрдээх куоластаах.
Ыллаан барда±ына 
Ыты´ыІ хабыллар, 
Туойан барда±ына 
Турдаххына табыллар. 
Эдьиийбит барахсан, 
Этэн-тыынан барда±ына 
Эймэ´ийэ истэ±ин, 
Эппэт кэлэ±эй буола±ын.
Сахалартан- махалартан 
Сайа±ас, саймаархай, 
Саамай, сыымай 
Сахалыы ырыалаах,  
Киириэн инниттэн  
Киэн тутта 
Кимин билэбит. 
Аа´а илигиттэн 
Алгыс кэриэтэ 
Аатын ааттыыбыт. 

Э±эрдэлиир ки´ибит 
ЭтиІ эрэ кимий? 
(Э-дьиэй - Ма- рыы- на!)

2. 
Ìытаахтан мыытаралаах, 
Соло±онтон солуобалаах, 
Одьулуунтан олуктаах. 
Ìахачкалааннан матайданан, 
Дьокуускайга дьо´уннаммыт.
Èспирдиэнэбис диэн 
Èиппит а±алаах 

Ырыа±а убайа Ìуслим Ìагомаев, 
Баты´ар ки´итэ Батыр Закиров, 
Эдьиийим диэччитэ Эдита Пьеха,
Сыллыырабаттан сыстан, 
Сыттаах ырыаламмыт 
Аркаадьыйдыын алты´ан, 
Амтаннаах ааттаммыт.
Ìэниктээбитэ киинэ±э у´уллар, 
Оло±ун о´уора кинигэ±э суруллар. 
Сахалыы ырыа саймаархай кута,  
АбылаІнаах ураты дор±оонноох, 
Сахалыы дьµрµскэн куоластаах, 
Айыы ырыатын алама±ай астыга 
Аата суола, этиІ эрэ, кимий? 
(Арайыыса Сахаараба!)

Са²а дьыллаа±ы Саар ыыс (шарж)
УХХаН аНабыл Хо´УйУктара:

Ырыа´ыт этигэн куола´а  
    музыка до±у´уолугар 
       бигэнэн,  
Тыл иэйиитигэр уйдаран,  
    санаа ситимин устун 
       cайа кітір.  
Хайдах эрэ ити  
    кынаттаах дор±оон 
Дайбанан ыла- ыла, 
    истигэн салгыІІа  
       умсаахтыыр.  
Онтон, 
    ірі кыырайан тахсан, 
       тайаара дайдарар. 
Èти, ыра санаам 
    кімµс дор±оонноро 
       кітіллір...  
Ардыгар, 
    тэтимнээх ырыа 
       дьµрµскэнэ µІкµµлµµр, 
ДьиэрэІкэйдиир,  
    дэгэлдьийэн ыла-ыла, 
       дэгэрэІниир,  
Кылы´ах кылын  
    таарыйа дайбана 
       кыырайа кітір...  

Ырыа барахсан,  
    дьикти да умсул±аннаах 
       уран оІо´уулааххын,  
È´ирэ±и, истиІи у´угуннарар,
    нарын да сайыылааххын. 
Хас биирдии истээччи 
    ійµгэр-санаатыгар ірµµр, 
       кутугар  сµрµгэр кутуллар  
Тырымнас иэйии 
    тымырын  сыдьаанын  
       булаІІын, 
ÈІэн киирэр 
    имигэс и´ирэххин,  
       истигэн истиІІин. 
Айар куттаах ырыа´ыт дьоммун 
    ырыта, сыаналыы,  
Анабыл хо´уйуктарынан  
    ааттарын таайтара, 
       аттара наардыы, 
Дьµірэ тылынан дьµ´µйэ, 
    дьµ´µн-бодо бы´ыталыы, 
       ы´аар-ыыстаталыы 
Тылынан уру´уйдаталыы 
    олоробун.... 
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3. 
Аарыйалардаах арамааныс 
Аартыктарын дабайан, 
Уопаралардаах олоІхо 
Оло±унан олорон, 
Сэлээппинтэн сэлээппэтин, 
Чайкуобускайтан чааккытын. 
Онно топпокко 

Барыыс ыраахтаа±ытын, 
Онно сіп буолбакка Эрэнэ хоруолун, 
Состокуобустан Эдэр уолун, 
Состоруутугар ілбіт суолун, 
Сибириидэптэн Хайатын уолун, 
Эбиитин Эргиллибит саллаатын, 
Ìуусарыскайтан Былахытын, 
Дар±амыыскайтан Чиэрбэтин, 
Бородьуун Ханчаах хаанын, 
Борокуоппуйап Кутуусабын, 
Èриимискэйтэн Ыалдьытын, 
КилииІкэтттэн Суолдьутун, 
Кирикирийээнтэн Саха сирин, 
Ыстаппаанаптан Јлµінэтин,  
Онон да атыны,  
Орто дойду µтµітµн 
Ордорбокко ыллаабыт, 
Барытын ба´ыгар батарбыт, 
Атын дойду ааттаахтарын матарбыт 
БалыыІкалардаах бааспыт, 
Баарбыт- суохпут, 
Уруйбут-айхалбыт 
(Уйбаан Ыстаппаанап)

4. 
Ыра тылын 
Ымыы кэриэтэ 
Ырыата кынаттыыр. 
Этии тылын 
Этигэн куола´а 
Эймэ´итэ эІсэр. 
Уопараттан ордорон, 

Аарыйаттан аралдьыйан, 
А±атын алаа´ын 
Ахтыл±анын ыллыыр. 
Èэйиитигэр уйдаран, 
Èйэ дойдутун туойар, 
Санаа ситимигэр дайдаран 
Сахатын сирин саныыр. 
Кітір дор±оонноох 
Кімµс тиэнэр. 
Кістір µрдµк 
Кіічµк кµімэй кимий? 
(Сэмэн Оконешников)

5. 
ХаллааІІа кэмэ суох  
Сулустар элбэхтэр да элбэхтэр...  
Сиргэ ырыа´ыт сулустар  

Онноо±ор элбэхтэр дии...  
Èйээ, сыллаан ылыым дуу, 
Èйээ, уоскуйан ылыым дуу...  
Ìуусука солуонугар  
Сулустары мунньуталыам, 
Бэйи, муоскутун то´уталыам,  
Ìуннукка ыгыталыам! 
Èйээ, сыллаан ылыым, дуу, 

Èйээ, ыллаан ылыым дуу...  
Суох, кэбис, хай±аталыам...  
СаІаттан саІа сулу´у арыйталыам! 
Èти эпииргэ ким саІарар?! 
(Владимир Корякин-Индигирскэй)

6.
Саары этэрбэс саастардаах, 
Сарыал тыына ырыалардаах, 
Саха ту´а ыралардаах, 
Дапсы диэн дабыдаллаах, 
Дуораан диэн кынаттаах, 
Дор±оону айаа´аабыт, 
До±олдьута дуораппыт 

До±у´уолдьут дьо´уннаа±а, 
Дор±оон уус сорсуннаа±а, 
Лэкэгэр уонна лискэгэр 
Киммит этэй? 
(Лэ-киэс!)

7.
О´уор ойуу айыл±а 
Ортотугар буолуо, ба±ар...  
Хай±ахтаах быара хамсыы, 
Хайгыы кірбµт кыы´ын 
Харааччы умнан кэбиспит 
Хаарыан дэгэрэІ ырыалаах 
Хайалара буолла±ай? 
(Саа-рын!)

8.
Саамал кымыс кэриэтэ  
Сайан киириилээх, 
Сатабыллаах саймаархай 
Сахалыы ырыата 
Сайа±а´а бэрдин. 
Дэгиттэр куола´а  
ДэгэрэІэ, кылы´а±а 

Дэлэгэйэ эбитин. 
Уурбут-туппут курдук 
Уол о±о оло±ун 
А±ыс кырыытын туойбут. 
Аан дойду суолларын 
Аарыгырар аартыктарын 
Алаа´ыгар а±алан, 
Айма´ыйа ал±аабыт  
Ааттаах ырыа´ыт аата 
(Анатолий Бурнашов!)

http://uhhan.ru/news/2008-12-14-500
http://uhhan.ru/publ/42-1-0-39
http://uhhan.ru/publ/42-1-0-33
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9.
¥ргэл сулустуу µргэІнээн, 
¥імэх балыктыы уллэІнээн, 
Сикиэр тыаллыы сирилэтэн 
Уонна хайаан, уонна хайаан да 
Ааптар ааттаа±а, артыыс бэрдэ,  
Детсаат о±ото, 
Тыйаатыр сор±ото, 

Јрі биэрэн ірµіл бэрдэ, 
ЈйдііІ эрэ, киммит этэй? 
(Јркін)

10.
Курууччуттары кутугунаппыт, 
Хачыгаардары хачыгынаппыт 
Туруйалары турууктаппыт, 
Туора бытыга тойуксут, 
Сулар бытыга суруксут, 
Èэхэй-чуохай µІкµµлээн, 
Èэмэх талахтыы иэ±иллэн, 

Кытта кырдьар до±оро, 
Кытаара кыбыныылаах 
Кытаанах кірµІнээх кимий? 
(Владимир Татаринов)

11.
Ырыа тойук муоратыгар, 
Айар µлэ туонатыгар 
Айанньыт бэрдэ, 
Ырыа, хо´оон айааччы,  
Туйгун толорооччу, 
Ахтыл±аны а´арааччы. 
Кэрдэр тэтим кэрдии´итэ, 

Этэр тыл эрдии´итэ. 
КіІµлµн и´ин 
Очуоска ыттыа±а, 
Јчісті±µнэ,ірілісті±µнэ 
Бірілµµ улуйуо±а. 
Сахатын ту´ун 
СаІара туруо±а, 
Ыччаты кэскили 
ЫІыра ыллыа±а, 
Артыыс ааттаа±а 
Араатар аллаа±а 
Аата суола? 
(Ас-ка-лон!)

12.
Былыттан тамма±ы быы´ыыр, 
Ону кірі-кірі ыллыыр, 
Кэрэхсэлиттэн ардыгар ытыыр, 
О´уордаах ыйдаІа±а абыламмыт,
Кµ´µнµн эрэ абыраммыт 
Кµнµстэри-тµµннэри арбаммыт 
Арбыыта±а айымньылаах. 

Сµрэ±и µірдэр, сµргэни кіті±ір 

Ырыа´ыт бэйэлээх тап-тал-быт 
Баарбыт суохпут...
(Бай-бал-быт!)

13.
Тібі-тµій-кэтин кэппит, 
Тіріібµт тµілбэтигэр 
Тіннµі±µм диэн эппит. 
Ìµрµчээнэттэн мµччµрµйбµт, 
Дьиэтиттэн тэлэ´ийбит 
Дэриэбинэтиттэн илэ´ийбит. 
Сура±а-садьыга сулардаах, 

Дойдубут и´игэр дуорааннаах, 
Ырыата-тойуга уорааннаах. 
Тµіскэ-искэ кимиллибэт 
Тµіккэ-биэскэ бэриллибэт  
(Бµіккэ Бітµрµіп!)

14.
Элэйбэт, эргэрбэт, 
ЭлэккэйдиІи бэйэлээх, 
¥ірэ-дьµірэ µірэккэй 
Ырыа-тойук дьиэрэІкэй, 
Ааптардар сойуустарын 
Ата±ар хаамтарааччы, 
Ìэлэдьиистэри мэлдьэспэт, 

Хо´оонньуттары хомоппот, 
Ìусукааннары муннарбат, 
Толорооччулары тумнубат. 
Сииккэ-хаарга сиэлбэккэ, 
Ситэрэн-хоторон, 
Симэ´иннээх сити´иилээх 
Ыалынан ырыа´ыт, 
То±устан тойуксут, 
Толору мэлэдьиис 
Ситэри сэлиис кимий? 
(Элэккэй Ґірэк – Алексей Егоров)

15.
Баа´ынайдыІы хааннаах, 
Баарала´ар барааннаах, 
Бадарааннаах суоллаах 
Бµлµµ эІээриттэн, 
Тойуктаах, ырыалаах 
Толору дойдута 
То±устан тууралаах . 

Саа сµгэ´эрдээх, 
Ырыа ы´ыктаах, 
Кітір тэриэлкэ бултаах, 
Кынаттаах дор±оонноох.  
Кµндµ кµімэйдээх, 
Дэлэй дэгэрэІнээх  
Дэгиттэр ырыа´ыт. 
Èэйдэхпитинэ ÈЭ –диибит 
Чэмэлийдэхпитинэ ЧЭЭ - диибит 
ЭтиІ эрэ кимиэйэп?  
(Василий Еремеев – Чээ Бааска)

http://uhhan.ru/publ/42-1-0-37
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16.
Тус хоту, тус хоту 
Чµмэчи умай да умай...  
Ким эрэ ура´а±а 
Ырыа ай да ай...  
Èйэ бу сиргэ баарын 
Èэйэ-куойа ыллаабыт, 
Сµрэ±ин сірµµкэтээри, 

Сµрµн-кутун ірµккµтээри, 
Сµµрэн-кітін, тахсан, 
¥рµйэ дьэІкир уутун  
Ырыа матыыба диэн, 
Ыймахтаа да ыймахтаа буолбут 
Ырыа´ыппыт аата  
(Ыстаппаан Баґылаайап)

17.
Сайы´а, сайы´а барбыттаах,  
Ал±а´аабыппын дии-дии, 
Барытын билэ-билэ 
         хаалбыттаах, 
Улахан ырыа´ыт дьонноох, 
Ууллар сайа±ас куоластаах, 
У´ун сырдык су´уохтаах, 

Улаан кэрэ ньуурдаах, 
Ыччат эрдэ±иттэн ырыа айааччы, 
О±о эрдэ±иттэн ордон тахсааччы, 
Кµн тыгара, кµн кµлэрэ, 
КµІІэ кірбµт кµндµлэрэ ким этэй?  
(Кµннэй)

18.
Ба±ар ба±арыма, ылыннарар, 
Ба±ана±а сибэкки да тылыннарар, 
Тимир алтан куолас, 
КіІдій кіІкілій кµімэй, 
Эстэрээдэ эргэрбэт сулу´а, 
Уопара умнуллубат уобара´а, 
Сатарытан, ньиргитэн 

Саала и´ин салыннарар, кимий? 
(Саабылыскай Болуодьа)

19. 
Кітір о±ото буолбатах, 
Кыыл да, сµіл да буолбатах – 
Ким о±ото эбитэ буолла...  
Хотугу хо´уун тыал  
Дуула±а Дьу´аал тыыннаах. 
Кыы´а кэлбит киэ´этигэр 
Сайылыкка ы´ыахтыыр... 

Хоролуу хо´оонноох, 
Ыыра барар ырыалаах, 
Кээ±инээбитэ кэ±элээх, 
Ј±µнээбитэ ітіннііх, 
Халаахтыы кітір хабыр±алаах, 
Кµµскэ кµµрэр кµімэй бэрдэ, 

Кµлµм-ча±ыл эр бэрдэ 
Киммит эбитэй? 
(Иннокентий Васильев-Лэгэнтэй)

20.
Кµн бытархайын тутаары, 
Кµнµ ыйы бараабыт. 
Сибэккилэр тµ´µµллэрин 
Силигин ситэ истибит. 
¥імэр-чµімэр µктэнэн, 
Тэлээрбэхтээн и´эн, 
Èндигииринэн 
  туундара±а тиийэн, 

Бардар бар бараммат хаарга 
Батыллыбакка эргиллибит. 
Ча±ылыІнас мелодиялаах, 
Кµлµмµрдэс ырыалардаах, 
Ааттаах-суоллаах айааччы. 
Арылхай ыраас харахтаах, 
Аалыы кімµс ачыкылаах, 
Ардыгар ма±ан халааттаах 
Ааптарбыт аата 
(Андросов Виталий)

21.
О´уохай оонньууга 
О±отуттан орооспут, 
Орто дойдуга  
Ордон тахсыбыт. 
Э´иэхэй этиигэ 
Эдэриттэн эллэммит 
Дархан Этээччи. 

Хоростопуор ырыатын 
Хоруонатын кэппит. 
ДэІэрэІ ырыа±а 
Кімµс иІэ´элээх. 
Кіннірµ ырыа±а 
Кірді´µµгэ сылдьар. 
Сахалыы саІа±а 
Санаалаах бэрдэ. 
Толору тойуксут, 
Ситэри ырыа´ыт 
Ааттаах алгысчыт, 
Аата суола ким этэй? 
(Миитэрэй Уйбаныап!)

22.
Ахта эрэ тµстэргит, 
Айма´ыйан ылыаххыт, 
Санаан эрэ кэллэргит, 
Саймаарыйан барыаххыт. 
Сибэккилээх сы´ыынан 
Сиэттиспиттээххит дуо? 
Сыллар аастылар, 

Сыллар аастылар...  
Арай кини тиийэн кэллин? 
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Билигин да билигин  
Эн кинини таптыыгын...  
Кини да эйигин таптыыр, 
Нарыннык уонна намыыннык...  
Балыктаахха барыаххайыІ, 
БайааІІа олордон а±алыахайыІ! 
Кими? 
(Галина Шахурдинаны!)

23.
Тэбэнэттээх ба±айы уол 
Тэйэр эбээт, мээчиктии, 
Кµлэ-сала мичиІнии, 
Ìичээригэр миинэ иитэлии, 
Тиистэрэ килэІниир...  
¥Ікµµлээн тэйиэккэлиир. 
Ìэник-тэник ырыалары 

Ìээнэ элбэ±и айталыыр. 
Ìинньигэс дуо диэбиттии, 
Ìиэрэтэ суох мичилиІниир 
Ìин алаас уолабын- диир. 
Èти кимий? 
(Мирослав Егоров)

24.
Чолбоннору, Чорооннору, 
Айталлары, Дапсылары 
Айар суол аартыгар сирдээбит, 
Сахалыы до±у´уол 
 са±ахтарын арыйбыт, 
Ырыа-тойук 
 ылыннарыылаа±ын ыйбыт. 

Ааптардартан ааттаахтара, 
Ìуусукааннар муІурдара, 
Толорооччулар толуулара. 
Удьуору у´уйбут, Билгэни билбит, 
Ата±ын тарба±ынан 
А±ыс мілµйµіІІэ тиийэ 
Аалгыбыралаан аатырбыт. 
Ìатымаатыкалаан матартаабыт, 
Сахарал тылынан маатырылаабыт, 
Тутум µрдµк санаабыт. 
Тумсута, туурата,
Јбµгэ ійдібµлэ саІалаах, 
Јрµµ саха саІнаах 
ЈІнііх тµµлээх ки´ибит 
Кимий? 
(Тумус Мэхээлэ)

25.
Умнуллубут µйэлэр 
  ула±аларыттан, 
Уйаар-кэйээр дойдулар  
Унаар-умдаар µ´µ кэмнэрин  
  салгыннара... 
Кµпсµµр-сиксиир, 

КіІкілій-хоІсуо, 
Кырыымпа-хомус, хобо-чуораан 
  эІсилгэннэрэ и´иллэр... 
Туйах-муос, куйах-батас, кирис-дапсы, 
ТаІсык-табык, ойдуо-айаан,  
ДµІµр-кыа´аан, дьа±а-барабаан  
  дуораанаах уораана... 
Хабар±а-куолай, кµімэй- німігій, 
ТаІалай-хоІсуо, кітір-сµµрэр  
  сатарыыр саІата... 
Аан Èйэ дойдум атаана-міІµінэ, 
Ала таай хайалара, баай кµіл 
Ìо±ол ис тибиитэ,  
Хоро, саха холбо´уута 
Аарыгыра айгыстар.  
О±ус айаатыыр, сылгы кистиир 
Аар тай±а суугуна, Айыл±а муусуката 
Этигэн дор±оон, кэрэ кістµµ 
Айыы тыына сатыылыыр. 
Уратылаах тыын  
Ыйыппакка ыйыстар.... 
Хатыламмат кістµµлээх 
Хай±аллаах дьоммут, кимнээхтэрий?
(Хатылаевтар)

26.
Куобах ту´а±а кыллаах,
Хапта´ын кытааралаах, 
Кµлµіс бµрµµкэлээх, 
У´ун баттах,  
Улахан сэлээппэ. 
Бэйэтин у´уна  
Былас кэриІэ, 

Сура±а садьыга 
Саха сирин у´уна. 
Урут ха´ан эрэ, ханна эрэ 
Ансаамбыл тэринэн, 
Аатыран, суолуран, 
Айгыстан тахсыбыта. 
Чорооннох кымыска да  
Аатын эппэппин. 
Билигин да±аны 
Би´ирэнэн эрдэ±э, 
Бээрэ, соторутаа±ыта 
Биэс уон биэ´ин бэлиэтээбитэ... 
ЭтиІ эрэ, ким этэ? 
(Махно)

27.
Хоромуоскатыгар хоролуу, 
Байааныгар баа´ынайдыы, 
Ньуура суох нууччалыы, 
Сахатаа±ар сахалыы. 
Частушкаттан о´уохайга, 
Попсаттан патриотика±а 
Барытын баар оІоруо, 

Ыллыа, толоруо, эбиитин сыллыа...  
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Сиэбит сиригэр сэбиэскэй ырыалаах, 
Хоммут сиригэр хомсомуол ырыалаах, 
Аа´ар сиригэр аныгы ааптар, 
Барар сиригэр бараммат бард, 
Кэлэр сиригэр кэмпэсиитэр. 
Ама дьоІІо µтµілээх артыыс, 
Бэйэ дьонугар биллэр бэйиэт, 
Тыллаах бэрдэ, кириитик. 
¥ірµµгэ-кітµµгэ, µбµлµійгэ 
Байаныыс, тамадист, солист, 
Краковьяк уонна тибиис, 
Танго, вальс, брейк-дан, 
Тусовка-мустовка, муоска туруохха. 
Всем вам дам! Сюль-ву-пле, мадам! 
Туора дьоно суох 
Туорайда´ара олох суох. 
Сэлэ´эн сэІээрэн, сэргээн, 
Кэпсээн кимэн, киммит этэй? 
(Сэргэй Попов)

28.
На±ыл-намчы бэйэтэ, 
Нарын кэрэ куола´а, 
ÈстиІи иэтэр иэйиитэ, 
È´ирэххэ илдьэр ырата, 
Èстэ, сэргии сылдьыахха  
Èмигэ´ин эбитин. 
Сайан киирэр сайаана 

Саймаардара, саатыыра  
Сайа±а´ын ба±а´ын.
Ыллыы-ыллыы, 
ЫйдаІалаахха хаамсыахха, 
Сыллыы-сыллыы, 
Сы´ыыларынан дьаарбайыахха, 
Кµлэ-µірэ, оонньуу 
Кµннээххэ кірµлµіххэ, 
Киэ´ээлэри киэргэтиэххэ, 
Кэрэлэрин кэрэхсиэххэ. 
Кэмчи кэрэ кістµµ, 
КµІІэ кістµбµт кµірэгэй, 
Ыйтан тµспµ ымыы 
Кимий? 
(Варя Ларионова-Ый Кыыґа)

29.
Элгээйиттэн эйээрбитэ, 
Элиэнэ±э и´иллибитэ, 
Сунтаарыттан туойбута, 
Сура±ынан туолбута. 
Кулунчугун сырсыбытынан,
Кулууптары кэрийбитэ, 
Сахатын атын ыллаан, 

Санаалары саймаардыбыта. 
ДэгэрэІ сэлии куола´а 
Дьэрэкээннэнэн и´иллэрэ. 
Сытыы хатан куола´а 
Сыппаабатар ханнык. 

¥ірэнэІІин, сайдаІІын, 
¥ірдэ сырыт маннык, 
ЈІнініІІµн, тµµлэнэІІин, 
Јрµµ тупсан ис, итинник! 
Кими эттим ити? 
(Ваня Трофимов)

30.
Орто дойдуга кіІµлµ 
Олох булбатах кини. 
ХаллааІІа да кіІµл суо±ун 
Хата, кини билбит µ´µ. 
Хара тыа±а киирэн, 
Хантан булуо±ай кіІµлµ. 
Кытааратынаан кытты´ан, 

Дапсылары кытта ыпсы´ан, 
Дабыдалларыттан ылсы´ан, 
Дайан-кітін тахсыбыт. 
Тыыннаахтардыын тыыты´ан, 
Тыллыын-істµµн сіІµрэн, 
Тыыппаламмыт ки´ибит,
Ха´ыакка, араадьыма±а 
Кірбµппµт, истибиппит 
Хайалара буолла±ай? 
(Михаил Семенов-Миисээмпий)

31.
Аман ааппыт толуга, 
Алаас кыы´ын тойуга 
Амалыйар, бугу´уйа. 
Баара-суо±а барыта 
Кылы´ах дэгэрэІ кымаахтаах, 
Кыраттан улаатар 
  кылыгырастаах. 

Кытта ылла´ар, бы´ыыта,  
Кытай, кыргыыс, тубаа. 
Кыра гынан баран туруйа 
Улаатан истин уруйа! 
Кимиэнэ? 
(Варя Аманатова)

32.
Хардары-таары 
 хайыылаах ырыалар 
Хаспахтарын и´иттэн 
 хастанан кэлбит курдук, 
ТµІнэри-таары 
 тµгэхтээх тойуктар 
Тµµнµктээх тµрмэлэриттэн 

  тілірµйэн тахсыбыкка дылы, 
Кыыс о±о ханыыта, кыыс кыскыйдаана 
Дьахтар киэнэ дьаарайа, 
  дьарылыкы мэтэйдээнэ. 
Ы´ыллан то±уллан ыллыы тахсан, 
ЫІыахтыы-ыІырана, 
  ы´ыытаан барбыта, 
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Èэрийэ-иэрийэ кµлэн, 
  илгистэн турбута. 
Ыллыыбын диэбитэ, 
  ы´ыы буолан и´иллибитэ, 
¥ірэбин диэбитэ, µітµµ буолан 
  µігµлээбитэ. 
СаІарабын диэбитэ, сарылаа´ын буолан  
  сатараабыта, 
Кэпсиибин диэбитэ, кээлээни буолан  
  кэлэммитэ. 
Чаачыгырыы-чаачыгырыы
   чабыр±айынан кірбµтэ, 
Часкыйа-чыскыйа чанчыктарын 
  µргэммитэ. 
Ол оннук ырыа´ыт эмиэ 
  баар би´иэхэ... 
ЫІырыктан ыІырыкка ыраахха 
  тиийэ сылдьааччы, 
Аан ийэ дайду аартыктарын 
  ар±аран арбаталааччы. 
Аатыран-суолуран эрэр артыыс 
  атамаана, 
Ырыа´ыт кэскиллээ±э, 
  эстэрээдэ эрэлэ, 
ЭтиІ эрэ, ким этэ?
(Чыскыырай)

33.
Ìэлэдьии´инэн мэлдьитийбит, 
Ìэлдьэ±э суох идэтийбит, 
Кµндµ кімµс кµімэйинэн 
Кµнµн у´атан, µйэтийбит. 
Байаныы´ынан баара±ыдыйбыт, 
Баарбыт-суохпут кини дэппит. 
ТоІ уонна сіІ куола´ынан 

Тойон сµрэхтэри уулларбыт.  
Толорооччулартан толуулара, 
ÌэІэ сириттэн улуулара. 
Суруналыы´ынан сура±ырбыта, 
Суола-ии´э соноотор-сонообута.  
Кытыгыра´ынан кыайталаабыт, 
Кыттыгастаахтарын матартаабыт, 
Саха ырыатын саарына, ірігійі. 
КірµІ, дьµ´µн да кі´іІіті. 
Ата±ынан эмиэ аатырбыта, 
Ааптарынан эмиэ аарыгырбыта. 
Артыыс киэнэ аарымата 
Аата суола ким этэ? 
(Аркадий Алексеев)

34.
Ырыа ыллаан, 
Ыыра бараары 
Ыраахтан кэлээччи. 
Ìуодунай Ìуочалары 
Ìуокастаан ылаары, 
Сэлээппэтин кэтээччи. 
Кытааратын кырбаан, 

Кыра бэйэтэ улаатан, 
Кыргыттары уматааччы. 
Хотуталаан баран, 
Хорумуокалыын хоонньо´он, 
Холуочуйда±ына утуйааччы. 
Ìиэтэрэнэн мичээрдээх, 
Ìинньигэс ырыалардаах, 
Ìэлэдьиис уонна сэлиис 
Кимий? 
(Иван Аргунов)
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